B U L E T IN U L O FICIAL AL P A T R IA R H IE I R O M Â N E
ANUL CXX, Nr. 1—6, IANUARIE—IUNIE, 2002

C U PR IN S
PASTORALE
Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române la Duminica O rtodoxiei
(24 martie

2002)
...........................................................................................................
învierea Domnului , restaurarea libertăţii noastre, Pastorală la Sărbătoarea
învierii Domnului, 2002 (f T e o c t i s t, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
R o m â n e ) .................................................................................................................................

VIAŢA BISERICEASCA
Schimbul de scrisori irenice (N aşterea Domnului 2001 şi învierea Domnului
2002 )
............................................................................................................................
Un mare mecenat român — Emanuil Gojdu (la 200 ani de la naştere) — (Pr.
prof. dr. Mircea Păcurariu)
....................................................................................
Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştină — (Ion Arm aşi-Vartan —
inspector bisericesc)
...................................................................................................
Sfinţii Trei Ierarhi — ocrotitori ai învăţăm ântului teologic (Asist. drd. Petre
S p e r l e a ) ...................................................................................................................................
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a împlinit 87 de ani. Darurile dum ne
zeieşti răscumpărate prin slujire jertfelnică (Marian M anolache)
V izita Eminenţei Sale Joris A. L. V ercam m en în România (Pr. Cristian Popa)

Biserica, suilet al Europei şi al întregii lumi, Praznicul Si. Ierarh Calinic de
la Cernica (Diac. Daniel F l o n t a ) ............................................................................
Sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir la Catedrala patriarhală (29 aprilie — 2 mai
2002) (Gh. V asilescu)

...................................................................................................
V izita delegaţiei Sf. Mănăstiri K ykkos-C ipru, în România (20 — 23 mai 2002)
(Diac. prof. dr. Nicu O ctavian — consilier p a t r i a r h a l ) ...............................
M ijloace şi m etode de punere în valoare a patrimoniului cultural ortodox (Pr.
lector Florin Şerbănescu, consilier patriarhal)
................................................
Globalizare şi Ortodoxie — Sesiunea celei de a IX-a Adunări G enerale Inter
parlamentare europene a Ortodoxiei/ Bucureşti, Palatul Patriarhiei
(27 — 30 iunie 2002) (Pr. Valentin F ă t u ) .....................................................
întâlnirea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist cu delegaţia cultului creş
tin de Rit V ech i din România (Reşedinţa patriarhală, 4 aprilie 2002)
(Diac. prof. Nicu O ctavian)
....................................................................................
Primirea de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist aE xcelen ţei Sale
Episcopul Gerhard M ayer al Bisericii Evanghelice din Landul BadenWurttenberg — Germania (6 aprilie 2002) (Pr. Constantin Strugariu —
inspector eparhial) .
...................................................................................................
Com unitatea ortodoxă română din A rgentina (Pr. dr. Mircea A le x ă Uţă —
.. consilier patriarhal)
.
...........................................................................................
Festivitatea decernării Legiunii de onoare «Ordinul Naţional de Merit» al
Franţei, Părintelui prof. univ. dr. Dură Nicolae, Ambasada Franţei la
Bucureşti, 3 aprilie 2002 (George Grigoriţă)
................................................
O apreciere naţională şi internaţională a Pr. prof. dr. N icolae Dură — Trei
distincţii — premii decernate în anul 2001 (Pr. prof. Gheorghe I. Drăgulin)

Părintele prof. univ. dr. Nicolae Dură, Doctor «Honoris Causa» al U niversită
ţii Naţionale «Ostrah Academ y» de ştiinţe umanistice din Ucraina (13
iunie 2002) (Prof. dr. Ion Pâslaru)
.....................................................................

I

în v ,
MITROPOLIA MOLDOVEI Şl BUCOVINEI
r

t

.

o

n

t

i

BIBLIOTECA ECUMENICĂ

\

i

"DUMITRU STANILOAE"

..................................... &

>

C Q X F in u J +

o

5

................................

O iN lF.h

BULETINUL OFICIAL AL PATRIARHIEI ROMÂNE
ANUL CXX, Nr. 1-6, IANUARIE -IUNIE 2002
B U C U R E Ş T I

9
V
P

1

COMITETUL DE REDACŢIE:
Preşedinte: Prea Fericitul Părinte T E O C T I S T , Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române.
«

•

s

«

N

Membri:

P. S. SEBASTIA N 1LFO VEANUL, Episcop-vicar al Arhi
episcopiei Bucureştilor; P. S. CALINIC BOTOŞĂNEANUL,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor; P. S. NICODIM
GOIUANUL, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Craiovei.

Redactori: Pi: CONSTANTINDRĂGUŞIN
,* .Pr. DUMITRU DIMA

N
m

' COLABORATORI:
*

**

înalt Prea Sfinţiţii Mitropoliţi, Prea Sfinţiţii Episcopi, Profesorii
Facultăţilor de teologie, ai Seminariilor teologice şi ai Şcolilor de
cântăreţi bisericeşti; Prea Cucernicii Consilieri administrativi patri- arhali şi eparhiali, protopopi, preoţi, candidaţi la titlul de doctor în
teologie ş.a.

ps\

STO Hîue

PASTORALA
SFÂNTULUI SINOD
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
LA DUMINICA ORTODOXIEI

O FR A N D A N O A STR Ă - IZVO R DE R E C U N O ŞT IN Ţ Ă
ŞI M U LŢU M IR E A D U SĂ LUI D U M N E Z E U
PREA IUBITULUI CLER, CINULUI MONAHAL
ŞI DREPTMĂRITORILOR CREŞTINI
DIN CUPRINSUL PATRIARHIEI ROMÂNE,
HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA DUMNEZEU TATĂL,
IAR DE LA NOI, ARHIEREŞTI BINECUVÂNTĂRI

Dreptmăritori creştini,
S-a stabilit încă din secolul al IX-lea (11 martie 843) ca prima duminică a
Postului Mare, a Paştilor, să fie închinată Sfintei noastre Ortodoxii, în semn de bi
ruinţă definitivă a Bisericii asupra iconoclasmului şi asupra tuturor învăţăturilor
greşite apărute de-a lungul istoriei creştinismului.
Aceasta înseamnă că Biserica Ortodoxă, în care şi prin care, noi descoperim
şi trăim viaţa noastră în Dumnezeu, ne arată calea cea dreaptă şi sigură care duce
la mântuire şi la asemănarea cu Dumnezeu, la vederea Lui "faţă către faţă" în Îm
părăţia cerurilor.
De aceea, a vorbi despre Ortodoxie în această zi dedicată ei, înseamnă a slăvi
pe Dumnezeu Cel în Treime lăudat şi a mărturisi taina Bisericii ca "stâlp şi temelie
a adevărului" (I Timotei‘3, 15). Prin urmare, a fi ortodox înseamnă a fi altoit pe
"Viţa" cea adevărată - "Hristos" - restabilind, prin El, relaţia de iubire şi comu
niune cu semenii: "Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să
aducă roadă de Ia sine dacă nu rămâne în viţă, tot aşa şi voi dacă nu rămâneţi în
A
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Mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne în Mine şi Eu în el, acesta
aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic " (Ioan 15, 4-5).
A fi ortodox, înseamnă, aşadar, a rămâne pururea în iubirea lui Hristos (cf.
Ioan 15, 21), participând cu multă dăruire şi evlavie la toată viaţa şi misiunea Bi
sericii Sale în lume. Hristos fiind capul Bisericii, iar Biserica Trupul Său tainic,
noi nu putem înţelege pe Hristos fără Biserică şi nici Biserica fără Hristos.
Iată de ce Sfinţii ne îndeamnă să păstrăm cu sfinţenie, ca un tezaur sfanţ, cre
dinţa Bisericii Ortodoxe, să o apărăm în faţa rătăcirilor şi să o transmitem din neam
în neam. Păzind predaniile Sfinţilor Părinţi, vom rămâne neclintiţi în credinţa cea
adevărată (cf. II Tesaloniceni 2, 15) şi în comuniunea cu strămoşii, părinţii, patriar
hii, proorocii, apostolii, propovăduitorii, evangheliştii, mucenicii, mărturisitorii,
pustnicii şi cu toţi cei ce s-au săvârşit în dreapta credinţă, încercând să le urmăm
viaţa şi faptele, ei "fiindprietenii lui Dumnezeu” (Ps. 138, 17; Ioan 15, 14).
Ştim din Faptele Apostolilor că în Antiohia, cei ce aderau la învăţătura lui
Hristos s-au numit pentru prima dată "creştini" (cf. Fapte 14, 26). începând cu pri
mele veacuri ale creştinismului cuvântul "creştin” a însemnat "a fi pecetluit de
Hristos prin ungere sfântă". Sfântul Chirii al Ierusalimului în una din Catehezele
sale zice: "Noi suntem unşi în Duhul Sfânt, devenind hristoşi”, adică oameni care
poartă numele lui Hristos, trăiesc în iubirea Lui şi o mărturisesc prin cuvinte şi
fapte. Fiecare creştin are, aşadar, de la Botez posibilitatea să devină "fiu al lui
Dumnezeu” (Ioan 1, 12), după har. Vedem din aceasta neţărmurita dragoste a lui
Dumnezeu pentru om, dragoste care s-a vărsat din belşug în inimile noastre prin
Duhul Sfânt (cf. Romani 5, 5).
*

Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,
/
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Scopul venirii lui Hristos în lume a fost ridicarea omului căzut, adică "restaura
rea chipului”întunecat prin căderea în păcat. A restaura acest ”chip" sau "icoană"
a Iui Dumnezeu în om, înseamnă a-1 vindeca, a-1 înnoi, a-1 sfinţi şi a-1 înălţa până
la asemănarea lui Dumnezeu.
Aşa cum iconograful, pentru a restaura imaginea iniţială a unei icoane, aco
perită de praful şi negura vremii, se apleacă cu grijă şi răbdare, tot aşa şi Hristos
doreşte să reînnoiască în om frumuseţea "icoanei Sale", să o reaşeze în cele mai
dinlăuntru ale noastre, în inimă, încât omul să devină templul Duhului Sfânt, aşa
cum spune Sfântul Apostol Pavel în epistola către Corinteni: "Trupul vostru este
templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care-L aveţi de la Dumnezeu şi că voi
nu sunteţi ai voştri! Căci aţi fost răscumpăraţi cu preţ! Slăviţi, aşadar, pe Dum
nezeu în trupul vostru şi-n duhul vostru, care sunt de la Dumnezeu" (I Corinteni
6, 19-20).
Cu astfel de cuvinte pline de viaţă şi dătătoare de nădejde, noi ortodocşii ne
hrănim şi ne adăpăm sufletele noastre de lumină şi viaţă în Hristos. Făcând aşa,
Ortodoxia, pe care o sărbătorim astăzi, va deveni plenitudinea vieţii dumnezeieşti
în noi, iar sămânţa cuvântului lui Hristos va prinde rădăcini în inima noastră şi va
creşte, udată fiind de "apa vieţii" (Ioan 4, 10), de harul primit la Botez. Taina Bo
tezului, în care se mărturiseşte dreapta credinţă, ne arată că viaţa creştină trebuie
să fie o înnoire permanentă şi o transformare continuă a omului vechi în cel nou,
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modelat de Duhul Sfânt după chipul lui Hristos. Iată de ce Ortodoxia este mai
înainte de toate comuniune a Sfinţilor în iubirea Sfintei Treimi.
%

Fraţi şi surori în Domnul,
A

întrucât duminica Ortodoxiei aminteşte şi de restaurarea legitimă a cultului
icoanelor, trebuie să ne gândim, mai ales, la legătura care există între icoanele pe,
care le vedem şi le venerăm în bisericile noastre sau în casele noastre, şi la icoana
lui Hristos din inima aproapelui nostru, care are nevoie de respectul şi ajutorul nos
tru. Cele două icoane, am putea spune că sunt complementare şi au aceeaşi misiune,
ambele ne îndeamnă spre Hristos, "icoana sau chipul lui Dumnezeu cel nevăzut"
(Coloseni 1, 15). Hristos prin Duhul Sfânt a gravat în inima noastră "icoana hris tică'\ adică chipul Lui însuşi. In măsura în care ne străduim să ţinem permanent
icoana Lui din inima noastră în lumina harului-divin, pentru a nu fi întunecată de
păcate şi rătăciri, în aceeaşi măsură trebuie să ne îngrijim şi de chipul sau icoana lui
Hristos din fiinţa aproapelui nostru. Nimeni nu se poate mântui fară iubire, ci numai
în comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii, lucrând faptele cele bune ale credinţei şi
ale vieţuirii în Hristos, aşa cum ne îndeamnă neîncetat Sfânta Biserică.
Prin urmare, deodată cu păstrarea şi mărturisirea dreptei credinţe şi cinstirea
Sfintelor Icoane creştinii ortodocşi trebuie să cinstească şi "icoana hris tic ă " din
aproapele, să-l ajute şi să se roage pentru mântuirea lui. La aceasta ne îndeamnă
Sfântul loan Gură de Aur zicând: «Doriţi să puneţi în cinste trupul lui Hristos? Nu
vă scârbiţi dacă-L vedeţi plin de zdrenţe... Cel care a spus "acesta este trupul Meu "
tot El a zis: "Flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetai am fost şi Mi-aţi
dat să beau; străin am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în
temniţă am fost şi aţi venit la Mine"» (Matei 25, 35-36). Aşadar, Hristos este tainic
prezent în oamenii care au nevoie de ajutorul nostru. Când mâinile noastre ajută
astfel de oameni ele devin, tainic, mâinile iubirii lui Hristos pentru semenii noştri.
A
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Iubiţi credincioşi,
Adevărul privind universalitatea chipului lui Dumnezeu în om ne cheamă să ne
gândim şi la cei ce sunt lipsiţi în jurul nostru. Societatea contemporană din mileniul
al treilea în care trăim a generat, din păcate, şi multă suferinţă, indiferenţă, boli
incurabile, violenţă, desnădejde etc. Astfel, pentru a rezolva cel puţin o parte din
multiplele probleme ale semenilor noştri, Biserica noastră a hotărât ca în această
duminică închinată Sfintei Ortodoxii, în toate parohiile,.mănăstirile, bisericile cate
drale, şi în orice unitate de cult ortodox, să se organizeze colecta pentru Fondul
Central Misionar, Acest fond va fi folosit, în exclusivitate, pentru ajutorarea paro
hiilor misionare, pentru repararea, construirea şi împodobirea noilor lăcaşuri de cult
din regiunile defavorizate, pentru ajutorarea comunităţilor ortodoxe româneşti din
străinătate şi pentru susţinerea programului filantropic al Bisericii noastre.
Avem încredinţarea că veţi fi sensibilizaţi de apelul nostru şi veţi răspunde cu
dragoste şi generozitate la această acţiune a Bisericii. "Fiecare să dea cum
socoteşte cu inima sa, nu cu părere de rău, sau cu silă, căci Dumnezeu iubeşte p e
cel care dă cu voie bună" (II Corinteni 9, 7).
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. Ofranda sau obolul frăţiilor voastre, pentru lucrarea misionară a Bisericii, de
vine izvor de recunoştinţă şi mulţumire adusă lui Dumnezeu de către cei ce se bu
cură de acest ajutor. De asemenea, milostenia pe care o arătaţi altora, devine, ală
turi de post şi rugăciune, pregătire pentru Sfintele Paşti, pentru bucuria învierii,
cu speranţa că Hristos Domnul va răsplăti cu darurile iubirii Sale de oameni toată
dărnicia şi jertfelnicia celor milostivi.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu-Tatăl şi împăr
tăşirea Sfanţului Duh, să fie cu voi cu toţi. Amin.

f TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
t DANIEL
•
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei
t TEOFAN
Mitropolitul Olteniei .

t ANTONIE
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Mitropolitul Banatului
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în America şi Canada
t TEODOSIE
Arhiepiscopul Tomisului
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t NIFON
Arhiepiscopul Târgoviştei
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t PIMEN
Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor

f BARTOLOMEU
Arhiepiscopul
Vadului, Feleacului şi Clujului

t ANDREI
Arhiepiscopul Alba Iuliei
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Episcopul Râmnicului
•
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I EFTIMIE
Episcopul Romanului

*

»

î EPIFANIE
Episcopul Buzăului
t IOACHIM
Episcopul Huşilor
t TIMOTEI
Episcopul Aradului,
Ienopolei şi Hălmagiului
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.j. (C L IN IC
Episcopul Argeşului şi Muscelului
.

. CASIAN
Episcopul Dunării de Jos
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^
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Episcopul .Cai ansebeşului
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t IOAN
Episcopul Episcopiei Ortodoxe
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t VISARION RĂŞINĂREANUL
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al Arhiepiscopiei Sibiului
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t NICODIM GORJANUL
Episcop-Vicar
al Arhiepiscopiei Craiovei
t DANIIL PARTOŞEANUL
t LUCIAN LUGOJANUL
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Bihorului şi Sălajului
t IUSTIN SIGHETEANUL
Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române
a Maramureşului şi Sătmarului
t GURIE STREHĂIANUL
Episcop-Vicar
al Arhiepiscopiei Craiovei*
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în v ie r e a d o m n u l u i,

RESTAURAREA LIBERTĂŢII NOASTRE
*

fTEOCTIST
DIN M IL O S T IV IR E A LUI D U M N E Z E U
A R H IE PISC O P AL B U C U R E ŞT IL O R ,
M IT R O PO L IT A L M U N T E N IE I ŞI D O B R O G E I,
SI PATRIARH A L B ISE R IC II O R T O D O X E R O M Â N E
IUBITULUI NOSTRU CLER, CINULUI MONAHAL
ŞI DREPTCREDINCIOŞILOR CREŞTINI, HAR ŞI PACE
DE LA DUMNEZEU-TATĂL,
IAR DE LA NOI, PĂRINTEASCĂ BINECUVÂNTARE
"Hristos a înviat din morţi cit
moartea pe moarte călcând şi celor din
morminte viaţă dăruindu-le”

Iubiţi fii în Domnul Hristos,
Cel a treia zi înviat din morţi,
In acest imn de biruinţă a vieţii asupra morţii, de eliberare pentru totdeauna
a omului de moarte, se cuprinde întreaga învăţătură a celei mai mari sărbători
creştine. Este imnul bucuriei celei de negrăit, că Hristos din moarte la viaţă ne-a
scos pe noi, din întuneric la lumină şi din robia păcatului şi a morţii la libertate
ne-a trecut, deschizându-ne "calea cea nouă şi vie” a împărăţiei Sale (Evrei 10,
20). Deşi acest imn al "Paştilor celor de taină, noi şi sfinte", cum cântă Biserica
în aceste zile pline de lumina cea neînserată, îl auzim şi îl cântăm de aproape două
mii de ani, acesta cu nimic nu şi-a împuţinat izvorul bucuriei, ci dimpotrivă el îm
prospătează zborul nostru sufletesc spre dobândirea vechii vrednicii a nemuririi
noastre, aşa cum am fost zidiţi de mâna lui Dumnezeu.
Să ne deschidem de aceea, iubiţii mei fraţi *şi surori în Domnul, inimile pen
tru primirea norului de mărturii cu care sfânta noastră Biserică întâmpină an de an
această Sărbătoare a sărbătorilor pe bătrânele şi frumoasele noastre plaiuri româ
neşti. începând cu vestirea atât de clară şi de vie a Sfintei Evanghelii, cu luminile
din mâinile dumneavoastră, cu ecoul clopotelor şi cântărilor, care leagă pământul
de cer, totul confirmă tainic adevărul învierii lui Hristos.
învăluită în lumina învierii Domnului Hristos, întreaga noastră adunare de
vine în această noapte un singur gând, o singură şi deplină adeverire, în clipa când
răspundem: "Adevărat a înviat!". Tuturor ni se vesteşte de către înger învierea,
dar şi fiecare în parte este pătruns de acest adevăr, devine în realitate martor al
acestei copleşitoare minuni, asemenea celor doi apostoli şi femeilor purtătoare de
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mir prezente la mormânt, în ziua de Duminică dis-de-dimineaţă. însăşi Biserica,
prin cântările ei, îi îmbrăţişează pe toţi cei prezenţi glăsuind: "Paştile cele ce sfin
ţesc pe toţi credincioşii".

Dreptmăritori creştini,
După cuviinţă, aşadar, să lăudăm şi noi Paştile cele veşnice, cu toţi cei ce s-au
făcut părtaşi veşniciei lor, cu sfinţii "biruitori ai fiarei" (Apoc. 15, 2), adevăratele
alăute ale Duhului Sfânt, ca şi martirii cei din neamul nostru pentru Hristos,'‘Care
cu harul Său ne-a călăuzit secole de-a rândul în lumina Lui şi ne-a învrednicit ca
şi la acest început de secol şi mileniu să-I fim recunoscători, că din moarte la viaţă
ne-a trecut pe noi. Domnul a sfărâmat încuietorilc cele veşnice ale morţii, Domnul
ne povăţuieşte cu puterea Sa, Domnul este tăria şi mărirea noastră, că mâna Lui
cea dreaptă - Cuvântul şi înţelepciunea lui Dumnezeu - Şi-a arătat puterea, zdro
bind trufia vrăjmaşului.
Datori suntem să cântăm Domnului cântare nouă de biruinţă, pentru că Paş
tile nu au rămas un fapt exterior nouă, pierdut în negura istoriei, ci au o putere
profund transfiguratoare asupra firii omeneşti, în general, şi asupra fiecărei per
soane umane, în special. Cerinţele timpului şi vremea în care trăim ne încurajează
ca din bogăţia necuprinsă cu mintea şi de neprins în cuvânt a marii taine a învierii
să alegem spre a împărtăşi dragostei voastre smerit gând despre perspectiva cu
totul nouă deschisă libertăţii persoanei umane prin învierea Domnului nostru Iisus
Hristos, "Paştile cele noi şi sfinte”.
Libertatea, ca dar nepreţuit oferit omului creat după chipul lui Dumnezeu,
constă în posibilitatea de a gândi şi acţiona conform voinţei lui Dumnezeu, deve
nită proprie şi persoanei umane, şi constituie un factor determinant în alegerea a
ceea ce poate fi cu adevărat de folos vieţii, acceptarea sistemului de valori la care
ne raportăm existenţa şi dreapta formulare a sensului sau raţiunii de a trăi. Numai
prin învierea lui Hristos Dumnezeu, libertatea noastră a trecut din moarte la viaţă,
fiind izbăvită prin puterea Sfintei Cruci din starea de nehotărâre, ambiguitate şi
înşelăciune provocată de păcat şi de patimi. Păcatul, ca rod al pierderii libertăţii
reale şi înstrăinării făpturii umane faţă de harul dumnezeiesc, constituie cauza
celei mai jalnice robii şi morţi a sufletului: moartea vădită în libertatea de a păcă
tui, adică în respingerea darului mântuirii celei întru Hristos, Care a osândit păca
tul prin Crucea Sa.
De aceea, Dumnezeul nostru Cel de-oameni-iubitor a căutat îndreptarea
noastră, şi pentru noi cu trupul pătimire a răbdat, patimile noastre cele trupeşti şi
sufleteşti tămăduindu-le prin înălţarea Sa de bunăvoie pe Cruce: El - Cel ce S-a
pogorât din cer - zapisul lui Adam pentru păcatul cel de demult l-a şters, a pironit
fărădelegile noastre pe Cruce şi cu lemnul ei, mai luminat decât focul şi mai ar
zător deqât văpaia, a ars păcatele celor ce pătimeau dintru început. Fericirea eli
berării de păcătuire se dobândeşte prin îmbrăcarca veşmântului celui luminat al
Sfântului Botez şi prin împreună-pătimirea cu Hristos,- curăţia astfel dobândită
fiind susţinută şi păstrată numai prin dreapta folosire a libertăţii cu care ne-a cin
stit Creatorul nostru. Omorârea păcatului şi a patimilor este totuna cu ieşirea de
sub tirania acelei false, aşa-zise, libertăţi, care este orientată spre rău, şi cu
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redobândirea capacităţii ziditoare de a alege şi săvârşi binele. înviind Iisus, a fost
zdrobită puterea începătorului răutăţii, a şarpelui amăgitor, iar gura acestuia ce
"umblă ca un leu răcnind, căutând pe cine să înghită " (I Petru 5, 8), a fost legată
cu puterea dumnezeiască a biruinţei stăpânirii lui Hristos. Ca o firească urmare,
credincioşii, ca fii ai Bisericii1, au scuturat jugul robiei sub care erau ţinuţi de cel
viclean şi au recâştigat integritatea libertăţii, dat fiind că şi ei au primit puterea de
a zdrobi pe satana sub picioarele lor şi de a călca "peste şerpi şi peste scorpii şi
peste toată puterea vrăjmaşului” (Luca 10, 19).
Prin învierea Domnului, ne-a răsărit lumina lină a strălucirii sfintei slave, pe
care El, adevăratul "Soare al dreptăţii" (Maleahi 4, 2), a dus-o celor aflaţi în întu
nericul cel mai de jos. Din lumina cea pururea fiitoare, lumina Adevărului, Evan
ghelia Sa luminează şi pătrunde în fiinţa umană; cel care se închide în faţa acestei
lumini şi se socoteşte suficient sieşi, stăpân în chip absolut pe soarta sa şi chiar a
creaţiei, de care poate dispune după bunul său plac, îşi pregăteşte astfel cu neostoită
sete autodistrugerea, prin pervertirea şi întrebuinţarea greşită a libertăţii. In iadul
acestui haos, omul lipsit de lumina Evangheliei lui Hristos se zbate neputincios,
fiind pradă decepţiilor amare, dezechilibrelor interioare, dezbinării lăuntrice şi tris
tei prăbuşiri în tot felul de jalnice înrobiri, cu consecinţe de multe ori catastrofale pe
planul vieţii familiale, sociale şi, în general, umane. Numai îndreptarea privirilor
sufletului spre lumina învierii lui Hristos ne ajută să evităm primejdia rătăcirilor
haotice prin întunericul iluziilor produse de falsa şi înşelătoarea libertate, exprimată
sub presiunea secularizării sau furişată prin tufişurile tendinţelor de normalizare a
anormalului, uneori cu intenţia de legiferare a unor aberaţii, cu riscul nimicirii fami
liei. Numai deschiderea şi sensibilitatea valorilor transmise de mesajul Sfintelor
Paşti, viaţa în Hristos, viaţa oferită de El "din belşug” (Ioan 10, 10), pot risipi
umbrele ieşite din abisul morţii. Doar această deschidere ne poate îndrepta spre vâr
ful celei mai înalte demnităţi umane, unde libertatea primeşte sens şi consistenţă.
"Adevărul vă va face liberi", ne asigură Mântuitorul (Ioan 8, 32), pentru veşnicie,
pentru că El este şi Adevărul, Care rămâne în veac.
Viaţa este întru El (Ioan 1, 4), adică Duhul Sfânt, Duhul Celui Ce a înviat pe
Iisus din morţi. Duhul ne călăuzeşte la tot adevărul şi recreează atmosfera de des
fătare spirituală din răcoarea serii paradisiace (Fac. 3, 8). în El viază şi se mişcă
în largul ei libertatea, pentru că "Domnul însă este Duhul; şi unde este Duhul
Domnului, acolo este libertate”.(II Cor. 3, 17).

Iubiţi fii şi fiice în Domnul,
în acelaşi Duh Sfânt, prin iubire, rugăciune şi spirit de părtăşie cu aproapele
nostru întru Bucurie, să folosim libertatea lucrătoare în legături de iubire frăţească,
nu numai acum, în timpul sărbătorilor Paştilor, ci având-o ca pe o grijă perma
nentă. Dacă fară fapte crcdinţa este moartă, libertatea neconcretizată în faptele
Crucii şi învierii, rătăceşte ca un duh lipsit de carne şi oase, rămânând o plăsmuire
a minţii nesinceră cu sine. Făptuirea binelui - scopul unic constructiv al libertăţii
autentice - necesită relaţii corespunzătoare cu cei de lângă noi, pentru că nu
putem fi buni menţinându-ne cu îndărătnicie diabolică în egoismul urmăririi inte
reselor exclusiv proprii, în izolare individualistă. Numai împreună; ca fii ai
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aceluiaşi Părinte ceresc, cunoaştem nemijlocit trecerea clin moarte la viaţă, înţele
gând că în libertatea noastră suntem responsabili şi coresponsabili pentru binele
semenilor şi al creaţiei lui Dumnezeu.
In ciuda noianului de suferinţe îndurate de omenirea acestui început de secol,
Iisus învie din mormânt în fiecare an, în fiecare Duminică şi în fiecare clipă, Bi
ruitor desăvârşit asupra morţii, şi trage pe cei din adâncul întunericului la viaţă şi
la lumina iubirii Sale. El ne cheamă pe noi în primul rând, iubiţi părinţi şi fraţi slu
jitori ai sfintelor altare, la "înnoirea vieţii" (Rom. 6, 4), spre a face ca darul liber
tăţii să rodească viaţă, sănătate şi pace în sufletele celor păstoriţi, care adeseori
sunt cuprinşi de mulţime de suferinţe sufleteşti şi trupeşti.
Zilnic avem prilejuri să întâlnim priviri rugătoare, mâini întinse, trupuri înco
voiate de povara grijilor şi a necazurilor, aşa cum odinioară se îndreptau spre
Mântuitorul Hristos. Copii orfani, copii ai străzii care şi-au pierdut fericirea de a
avea o mamă; neputincioşi, cu lacrimi fierbinţi pe chipurile lor nevinovate; toţi
aceştia tânjesc după dragostea neîmpărtăşită a părinţilor care i-au părăsit; tineri
dezorientaţi şi deseori înşelaţi şi rătăciţi, unii recurgând la amăgitoarea şi nimicitoarea plăcere a folosirii drogurilor, caută o privire, un cuvânt, un dreptar moral
pentru viitorul lor; unii dintre aceştia, victime ale prăbuşirii sufleteşti şi istoviţi de
loviturile crunte ale sărăciei şi marginalizării, însetoşează de cuvânt şi ajutor de
îmbărbătare; părinţi uitaţi de fiii lor uneori, în căminele de bătrâni, caută toiag al
bătrâncţelor, aşteaptă o rază de speranţă de la noi.

Iubiţi părinţi slujitori.
iubiţi credincioşi şi credincioase,
Ca slujitori şi mărturisitori ai învierii lui Hristos se cuvine să ne asumăm cu
mai multă grijă această chemare sfântă, ştiind că cei ce viază în Hristos, trebuie
să nu mai vieze pentru ei, ci pentru Domnul (II Cor. 5, 15). Din largul lumii ne
sosesc neîncetat întristătoare veşti despre suferinţele semenilor noştri, încercaţi
mai ales de calamităţi naturale, de războaie, foamete şi boli, de pierderea nădejdii
în buna reîntocmire a vieţilor lor, încercări de care nu a fost ocolit nici ţinutul stră
bătut şi iubit de Mântuitorul Hristos, adică Ţara Sfântă, unde şi noi, prin vrerea
Celui Preaînalt şi râvna vrednicilor noştri înaintaşi, avem înălţate sfinte altare în
chinate Dumnezeului Celui în Treime lăudat.
în faţa mulţimii de dureri, lipsuri şi temeiuri care ne înconjoară, şi de aproape
şi de departe, noi, fraţi creştini, avem ca puternice arme de apărare rugăciunea —
prin care chemăm fierbinte milostivirea lui Dumnezeu asupra noastră şi a întregii
lumi - dar şi lucrarea faptelor celor bune spre ajutorarea şi mângâierea sufletească
a tuturor celor ce tânjesc după ele. Căci, acesta este dorul cel mai mistuitor al ori
cărui creştin adevărat: ca prin dragoste jertfelnică să ne împărtăşim cu toţifdin ro
dul nemuririi, răsărit din lemnul Sfintei Cruci, pomul vieţii veşnice. în felul acesta
se arată forţa spirituală regeneratoare a libertăţii -persoanei ridicate din moartea
egocentrismului - ce striveşte pe aproapele nostru - la viaţa pentru binele acestuia,
fără limite şi fără discriminări, viaţă care trebuie dusă până la a ne pune chiar su
fletul pentru fratele nostru, aşa cum însuşi Domnul ne învaţă: "Mai mare iubire
decât aceasta nimeni nu are: să-şi pună cineva viaţa pentru prietenii săi " (Ioan 15,13).
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Făcând astfel, izbăviţi din stricăciune şi "frica morţii" (Evrei 2, 15) prin harul
învierii, secera-vom spice de viaţă veşnică, întru bucurie, dobândind deplina
libertate în Iiristos Dumnezeu, Cel ce ne va-duce împreună cu El spre învierea
vieţii celei netrecătoare.
Cu aceste părinteşti gânduri mă adresez acum dumneavoastră, spre a vă face
urări de tot binele cel de suflet ziditor, rugând cu smerenie pe Domnul Iisus
Hristos, Cel ce a treia zi înviat din morţi, să reverse în sufletele şi familiile dum
neavoastră bucuria, pacea, bunătatea, facerea de bine, curăţia, care sunt "roada
Duhului Sfânt" (Gal. 5, 22), ,punându-vă la inimă cuvântul Sfanţului Apostol
Pavel, "Iar dacă Duhul Celui ce L-a înviat pe Iisus din morţi locuieşte în voi, Cel
ce L-a înviat pe Hristos Iisus din morţi va face vii şi trupurile voastre cele muri
toare, prin Duhul Său Care locuieşte în voi” (Rom. 8, 11).
îmbrăţişându-vă cu părintească dragoste şi'preţuire, vă vestesc cu bucurie:
H R IST O S A ÎNVIAT!

Al vostru părinte duhovnicesc pururea către Prea Sfânta
şi de-viaţă-facătoare Treime rugător,

fTEOCTIST
A R H IE PISC O P AL B U C U R E Ş T IL O R
M IT R O P O L IT A L M U N TEN IEI ŞI D O B R O G E I

ş1
PATRIARH A L B ISER IC II O R TO D O X E R O M A N E

V
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Schim bul de scrisori irenice între Prea Fericitul Părinte Patriarh
TEO C TIST al Bisericii Ortodoxe R om âne cu întâistătători ai
Bisericilor creştine şi cu alte personalităţi, cu prilejul Sărbătorii
Naşterii Dom nului 2001
Cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului 2001 şi a Anului Nou
2002, Intâistătătorii Bisericilor şi-au trimis - ca în fiecare an - scrisori irenice, în
care şi-au exprimat bucuria prilejuită de aceste sărbători şi au adresat urări de să
nătate, 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 conducătorii bisericeşti şi Bise
ricilor creştine din întreaga lume în acest an, scrisorile irenice punând în lumină
bogăţia de evenimente bisericeşti a anului 2001.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Tcoctist a trimis Scrisoare irenică
Intâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe surori, Bisericilor Ortodoxe Orientale, San
ctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea, Preşedintelui Conferenţei Internaţionale a
Episcopilor Vechi-Catolici, Arhiepiscopului de Canterbury, Primat al Comuniunii
Anglicane din întreaga lume, conducătorilor Bisericilor Luterane din diferite ţări,
conducătorilor Organizaţiilor ecumenice internaţionale, unor ierarhi ce păstoresc
în diaspora ortodoxă, precum şi ierarhilor români din Diaspora.
A

Scrisoarea trimisă de Prea Fericitul'Părinte Patriarh Teoctist Sanctităţii Sale
Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului - Noua Romă, Patriarhul
Ecumenic, a avut următorul conţinut:
«"Slavei întru cei de sus lui Dumnezeu .şi pe pământ
pace, între oameni buncivoire" • (Luca 2, 14)

,

Sanctitatea Voastră
Iubit frate şi împreună slujitor

,

Ne este pururea viu în suflete glasul îngeresc ce a adus păstorilor vestea mi
nunată a venirii în trup a lui Dumnezeu, "Prunc tânăr născut nouă”, în ieslea să
răcăcioasă a Betleemului: "Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos
Domnul, în cetatea lui David” (Luca 2, 11).
Suntem, prin voia lui Dumnezeu, în primul an celui de al treilea mileniu
creştin, când , deşi trăim încă consecinţele diviziunilor care s-au produs în mile
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niul trecut în Biserica lui Hristos, păstrăm vie nădejdea unui nou început al vieţii
noastre ca Trup al Său. Credem de aceea cu tărie că Atotînţeleptul Dumnezeu,
prin taina iconomiei Sale, arătată deplin în întruparea Sa, ne-a arătat calea spre
înnoire şi mijloacele prin care o putem dobândi, căci, doar în Hristos, Cel ce este
izvorul iubirii şi al vieţii, putem trăi adevărata comuniune şi comunicare între noi
şi Dumnezeu şi între noi unii cu ceilalţi.
Anul pe care tocmai îl încheiem a fost frământat şi încercat de multe con
flicte, ce au adus la pierderea atâtor vieţi omeneşti nevinovate. In multe locuri din
lume - între care chiar Betleemul, cetatea în care S-a născut împăratul păcii,
Hristos, în chip smerit de prunc nevinovat - lipsa dragostei, intoleranţa şi ura, ca
lucrări ale celui care dintru început a fost vrăjmaşul binelui omului şi ucigaş al
său (Ioan 8, 44), nu aduc între oameni nimic altceva decât suferinţe, distrugeri şi
o mai dureroasă înstrăinare a omului faţă de semenul său şi Jaţă de Dumnezeu.
Fie ca PrunculDumneziesc Cel în Betleem născut să lumineze cu lumina ste
lei păcii Sale minţile şi inimile celor cărora de sus li s-a încredinţat cârmuirea şi
soarta popoarelor. Desigur, la această lucrare a celor mai mari ai noştri, Biseri
cile lui Hristos pot şi trebuie să îşi aducă contribuţia unică în felul ei şi de ne
înlocuit. De altfel, suntem încredinţaţi că acesta este unul din modurile prin care,
cu ajutorul harului Duhului Sfânt, ele îşi împlinesc misiunea, în contextul cerin
ţelor şi nevoilor societăţii umane contemporane.
îmbrăţişăm frăţeşte , cu toată preţuirea, pe Sanctitatea/Prea Fericirea
Voastră, împreună cu ierarhii, clerul şi credincioşii aflaţi în păstorirea Voastră,
în duhul dragostei lui Hristos Cel întrupat.
.

t

ss/fTEOCTIST
Patriarhul Bisericii O rtodoxe Române».
«

Scrisori irenice similare au fost adresate de către Prea Fericirea Sa şi celorlalţi
Intâistătători 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 al Antiohiei, Patriarh grec-ortodox al
Antiohiei şi întregului Orient;
3. Prea Fericirii Sale Irinaios I, Patriarhul Ierusalimului;
4. Sanctităţii Sale Alcxei, Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia;
5. Sanctităţii Sale Pavlc, Patriarhul Serbiei;
6. Sanctităţii Sale Maxim, Patriarhul Bulgariei;
7. Sanctităţii Sale Ilia II, Patriarh Catolicos al întregii Georgii;
8. Prea Fericirii Sale Chrisostomos, Arhiepiscopul Ciprului;
9. Prea Fericirii Sale Chrystodoulos, Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Elade;
10. Prea Fericirii Sale Anastasios, Arhiepiscop de Tirana, Durres şi a toată
Albania;
11. Prea-Fericirii Sale Sava, Mitropolit al Varşoviei şi a toată Polonia;
12. înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nikolaj al Ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei;
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13. înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Leo, Arhiepiscop al Karaeliei şi a toată
Finlanda;
14. înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Panteleimon II, al Tesalonicului;
15. Prea Fericirii Sale Theodosius, Arhiepiscop de Washington şi Mitropolit
al întregii Americi şi al Canadei;
16. înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Daniel, Arhiepiscop de Tokyo şi Mitro
polit al întregii Japonii;
17. Sanctităţii Sale Karekin al Il-lea, Patriarh Suprem Catolicos al tuturor
Armenilor;
18. Sanctităţii Sale Aram I, Catolicos Armean al Ciliciei;
19. Sanctităţii Sale Abbuna Paulos, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Etiopiene;
20. Sanctităţii Sale Moran Baselios Marthoma Matews II, Patriarh Catoli
cos al Bisericii Ortodoxe Siriene a Răsăritului;
21. Sanctităţii Sale Ignatius Zakka I. Ivas, Patriarh al Antiohiei şi al întregu
lui Orient, Şef suprem al Bisericii Ortodoxe Siriene Universale;
22. Sanctităţii Sale Khanania Mardinka IV, Patriarh Catolicos al Bisericii
Asiriene a Răsăritului;
23. înalt Prea Sfinţitului Stephanos, Mitropolit al Bisericii Ortodoxe a Estoniei;
24. înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Dcmetrios, Arhiepiscop al Americii;
23. Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul II;
24. Eminenţei Sale Mons! Dr. Jforis Vercammen, Arhiepiscop de Utrecht,
Preşedintele Conferinţei Internaţionale, a Episcopilor Vechi-Catolici;
25. Graţiei Sale George Leonard Carey, Arhiepiscop de Canterbury, Primat
al întregii Anglii şi al tuturor Comuniunilor Anglicane de Pretutindeni;
26. Excelenţei Sale Manfred Kock, Preşedintele Consiliului Bisericilor
Evanghelice din Germania;
27. Reved. Dr. Konrad Raiser, Secretar General al Consiliului Mondial al
Bisericilor;
28. Reved. Dr. Keith Clements, Secretar al Conferinţei Bisericilor Europene;
29. Rev. Dr. Milan Opocensky, Secretar General al Alianţei Reformate Mon
diale;
30. Rev. Dr. Ishamael Noko, Secretar General al Federaţiei Luterane Mondiale.
/V

_____

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 perso
nalităţi ecumenice.
Redăm în continuare, în întregime, Scrisorile irenice primite de către Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist:
1.
Sanctitatea Sa Bartholomaios I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului - Noua Romă:

«Nn 1150
Prea Fericite Părinte Teoctist,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit cil Ungrovlahiei şi
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române,
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Prea iubit şi mult dorit frate în Hristos Dumnezeu şi împreună slujitor cu
smerenia noastră, călduros îmbrăţişându-Vă frăţesc în Domnul, cu aleasă bucuvie ne adresăm prea cinstitei Voastre Prea Fericiri.
Hristos Se naşte, slăviţi-L!
Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L!
Hristos pe pământ, înălţciţi-vă!
Acest îndemn al imnografului sfânt, care cu evlavie împrumută cuvintele
Sfântului Grigorie Teologul, unul din marii poeţi ai Sfintei Biserici şi harfa vie a
Duhului Sfânt, a intrat în dumnezeiasca slujbă. Astfel, cuvântul îndemnului sfânt
este purtat de veacuri pe buzele şi în inima poporului lui Dumnezeu, răsunând ca
glasul clopotelor care vestesc Ziua Sfântă a Prea Sfintei naşteri după trup a
Mântuitorului nostru. Cu'sufletele pline de bucurie, prăznuind acest praznic dum
nezeiesc împreună cu imnograful sfânt, cu Sfinţii noştri Părinţi cei din veac şi cu
poporul lui Dumnezeu din întreaga lume şi cu aleasă veselie duhovnicească
veselindu-ne cu prilejul arătării tainei celei din veac spre a noastră mântuire
după bunăvoinţa lui Dumnezeu-Tatăl, ne înălţăm de la pământ şi cu credinţă ne
aţintim privirile sufletului spre ceruri, de unde pentru noi S-a pogorât Cuvântul
lui Dumnezeu Cel fără trup şi din Prea Sfânta Fecioară şi Născătoare de
Dumnezeu fără schimbare om S-a făcut.
Acolo, "auzind cu auzul Tău, Doamne” căutarea îngerească "Slavă întru cei
de sus lui Dumnezeu", ne unim glasul cu acea cântare de slavă a mulţimii oştilor
îngereşti, ne ridicăm de la cele pământeşti la cele cereşti, lepădând toată grijă
cea lumească şi ne punem nădejdea mântuirii noastre în Fiul lui Dumnezeu care
pentru noi şi pentru a noastră mântuire om S-a făcut, a trecut şi toate fărăi să
cunoască păcatul, a venit întru ale Sale şi ne-a binevesiit pacea care ne dă feri
cire şi pe care o dorim şi o primim ca pe un dar dumnezeiesc. De aceea, şi în
mijlocul mării acestei vieţi sărate, ale cărei valuri se înalţă ameninţătoare asupra
noastră, *ne rugăm neîncetat pentru pace, aşa încât Începătorul păcii noastre,
Părintele veacului ce va să fie Care pe toate le rânduieşte spre mântuirea noas
tră, Care S-a făcut om asemenea nouă fără de păcat, însă a luat firea noastră cea
slăbită, prunc S-a făcut spre a ne izbăvi de naivitatea copilărească a gândurilor,
prunc cum altul n-a mai fost şi nici nu va mai fi, Dumnezeu Cel mai înainte de
veci ca să ne lumineze şi să ne înţelepţească pe toţi, să ne dea nouă şi întregii lumi
pacea, pocăinţa, înaintarea în viaţa cea după vrerea lui Dumnezeu, spre slava şi
lauda iubirii de oameni şi dragostei Lui şi spre mântuirea poporului pe care cu
sângele Său l-a răscumpărat şi a întregii noastre firi zidite de EL
Cu aceste gânduri şi cu mare bucurie văzând şi anul acesta pe Cel /ară, trup
luând, călduros îmbrăţişăm prea iubita şi mult dorita Voastră Prea Fericire, pe
fraţii arhierei şi poporul din jurul Prea Fericirii Voastre, cu pacea şi lumina Praz
nicului Naşterii Domnului, cu fierbinte dragoste şi aleasă cinstire, Vă urăm din
adâncul inimii ca Anul Nou care în curând va răsări să Vă fie plin de haruri dum
nezeieşti spre a cânta şi a slăvi pe Dumnezeu Cel în Treime lăudat, pe Fiul şi pe
Sfântul Duh, a Căreia este slava şi stăpânirea în veci. Amin.
Al Prea cinstitei Voastre Prea Fericiri iubit frate în Hristos.
% /

s s / t B artholom aios al Constantinopohilui».
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2. Prea Fericirea Sa Pctros VII, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi:

«Nr. 911
Prea Fericite 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 aleasă bucurie
duhovnicească ne adresăm Prea Fericirii Voastre!
Astăzi, Dumnezeu în trup S-a arătat şi în cetatea Betleem mai presus de fire, de
cuget şi cuvânt S-a născut! Toată lumea celor văzute şi nevăzute prăznuieşte cu
sufletul plin de bucurie şi veselie duhovnicească slăvind dumnezeieşte pe Cuvântul
Cel mai înainte de veci Care a înnoit chipul lui Adam întunecat odinioară de păcat.
Şi noi, nevrednicii, la înaltă vrednicie ajunşi din mila lui Dumnezeu , cu p i
cioarele vesele alergăm şi prăznuim acest Praznic mare, Praznicul tainei nesfârşite a dumnezeieştii întrupări, celei săvârşite după dumnezeiasca rânduială . îm 
preună cu toţi cei care străjuim la straja Bisericii şi a Neamului în marea Cetate
a Alexandriei cu toată dragostea pomenim cinstitul nume al prea cinstitei Voastre
Prea Fericiri înălţând Domnului şi Mântuitorului nostru Hristos, Ceha ce în
Peşteră S-a născut şi în iesle S-a culcat, fierbinte rugăciune pentru sănătatea,
Prea Fericirii Voastre şi bunăstarea tuturor Sfintelor lui Dumnezeu Biserici. To
todată, glas de rugăciune înălţăm căti'e Domnul Cel milostiv şi mult îndurat pentru
pacea întregii lumi şi buna înţelegere între popoarele Lui.
Prin prezenta noastră Carte frăţească, venim cu sufletul plin de bucurie
înaintea prea iubitei Voastre Prea Fericiri, îmbrăţişându-Vă cu sfântă şi frăţească
sărutare, pentru a Vă adresa cele mai bune urări pentru că "astăzi S-a născut
nouă”Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. Din inimă Vă
urăm să petreceţipraznicul Naşterii Domnului şi al Anului Nou cu sănătate şi bu
curii duhovniceşti. Domnul să Vă dăruiască întru cât mai mulţi ani belşugul bu
nătăţilor Sale nestricăcioase, iar poporului ales, de Dumnezeu încredinţat Prea
Fericirii Voastre spre arhipăstorire să-i hărăzească darul virtuţilor spre slava Bi
sericii Ortodoxe.
Frăţeşte Vă rugăm, Prea Fericirea Voastră, să transmiteţi urările noastre
sărbătoreşti şi frăţeasca noastră îmbrăţişare întru Domnul şi II.PP.SS. şi PP.SS.
fraţi arhierei, membri ai Sfântului Sinod, din jurul Prea Fericirii Voastre.
Cu sfântă sărutare întru Domnul,
Al mult doritei Voastre Prea Fericiri iubit frate în Hristos Cel ce pentru noi
S-a născut:
A

ss/ f Petros al Alexandriei
în Sfânta Cetate a Alexandriei
Crăciun 2001».
%

2 - B. O. R. 1-6/2002
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3.
Prea Fericirea Sa Ignatios IV al Antiohiei, Patriarh grec-ortodox al Antiohiei şi al întregului Orient:

«90/23
Prea Fericite Teoctist,
Patriarh al României,
Prea iubit şi mult dorit frate în Hristos Dumnezeu şi împreună liturghisitor
cu Smerenia noastră, călduros îmbrăţişându-Vă întru Domnul, cu deosebită bu
curie ne adresăm Prea cinstitei Voastre Prea Fericiri.
"Cuvântul trup S-a făcut şi S-a sălăşluit întru noi, ca să ne slobozească din ro
bia întunericului şi să ne facă fii ai luminii. Plecând Ceriul, El S-â pogorât ca să
ne înalţe pe noi, zidirea Lui, la Ceruri, aducându-ne din nou la frumuseţea cea din
tâi. Fiul lui Dumnezeu, Fiu al Omului se face ca pe om să îl arate fiu al lui Dum
nezeu. înainte ca Părintele Ceresc să îşi arate dragostea mai presus de orice înţe
legere faţă de omul căzut, îngerii, împreună cu oamenii saltă lăudând şi slăvind
într-un glas pe Ziditorul a toate. Toată zidirea se luminează purtând făclii prea lu
minoase, şi cele pământeşti cu cele cereşti împreună se veselesc duhovniceşte".
Şi noi, profund mişcaţi de necuprinsa măreţie a dragostei dumnezeieşti primi
tă de sus, cădem cu adâncă recunoştinţă şi ne înclinăm smeririi şi pogorârii celei
mai presus de minte săvârşite în Peşteră. Cu inimile pline de bucurie cântăm îm
preună cu cetele îngereşti: "Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace".
Înălţăm această cântare cerească în mijlocul umanităţii tulburate şi greu în
cercate, purtându-ne în cuget în Betleemul cel Sfânt şipunându-ne toată nădejdea
şi aşteptările în Pruncul din Iesle.
De la Domnul Cel Atotîndurat şi de oameni iubitor cerem pace şi izbăvire de
toate durerile şi nenorocirile care biciuiesc lumea întreagă. Suntem încredinţaţi
că El va asculta rugăciunea noastră, deoarece şi prin aceasta ne străduim a fi fă 
cători de pace. Iar făcătorii de pace îşi primesc răsplata de la Domnul, deoarece
El este "Dumnezeu al păcii şi Părinte al îndurărilor şi ne-a trimis nouă pe îngerul
de mare sfat".
Ne rugăm stăruitor ca El să păzească unitatea Sfintei Sale Biserici şi învăţă
tura ei mântuitoare neschimbate, iar pe fraţii noştri întâistătători să-I apere şi să-I
ţină într-un cuget şi în aceeaşi dragoste.
Cu acestea, călduros îmbrăţişând frăţeşte pe Prea iubita şi mult dorita
Voastră Prea Fericire, cu sfântă sărutare în Hristos Iisus Cel ce S-a născut şi
adresându-Vă urări de sănătate trupească şi sufletească întru lungime de zile,
aşa încât împreună cu ÎÎ.PPSS. şi PP.SS. Arhierei, cu clerul cucernic şi bine cre
dinciosul popor al Prea Sfintei Biserici pe care cu patriarhală arhipăstorire o
păstoriţi, să prăznuiţi sfintele sărbători din iarna aceasta şi din cât mai multe
ierni cu dragoste şi pace, Vă dorim ca binecuvântat să fie Anul Nou cu binecuvân
tarea Domnului de la Care este toată darea cea bună.
Cu fierbinte dragoste în Domnul şi aleasă cinstire,
Al Prea iubitei Voastre Prea Fericiri, iubit frate în Hristos, Cel ce pentru noi
S-a născut,
%

ss/ f Ignatios al IV-lea al Antiohiei
în Damasc, Crăciun 2001».
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4. Prea Fericirea Sa Eirinaios I, Patriarhul Ierusalimului
« Nr. 315

f Eirinaios întâiul
Din mila lui Dumenzeu Patriarh al Sfintei Cetăţi
a Ierusalimului şi întregii Palestine
Prea Fericitului Teoctist,
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
Locum tenens al Scaunului Cezareei Capodociei,
Mitropolit al Ungrovlahiei şi
Arhiepiscop al Bucureştilor:
Sfântă îmbrăţişare în Hristos Iisus, Cel ce din Fecioară S-a născut!
I
Arătatu-s-a la plinirea vremii taina mare şi necuprinsă cu mintea, mai
înainte de veci hotărâtă de Tatăl şi mai înainte grăită Sfinţilor Prooroci. Cuvântul
lui Dumnezeu, Cel Jară început şi necreat, îngerul Sfântului celui Mare, Care lo
cuieşte în lumina cea neapropiată şi pe toate cu înţelepciune le ţine în existenţă
prin a Sa putere, Se naşte astăzi din Fecioara Maria, ca un prunc Se lasă înfăşat
în Peştera sărăcăcioasă şi în Ieslea necuvântătoarelor se culcă pentru ca firea
omenească cea căzută să se ridice din nou şi să se mântuiască. Lumea întreagă
saltă şi cu veselie se bucură înălţând Domnului cântarea îngerească: "Slavă întru
cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, întru oameni bună voire " (Lc. 2, 14).
Deci şi Noi, cei miluiţi de Dumnezeu a vedea cu ochii noştri, a lăuda şi săruta
cu buzele noastre Prea Cinstitele Locuri în care s-au petrecut minunile şi semnele
Domnului pe Pământul Sfânt, însoţiţi de membrii cinstitei Frăţii a Sfântului Mor
mânt şi de cinstiţii închinători bine credincioşi, vdm străbate calea Betleemului,
Cetatea Sfântă care cu nimic nu este mai prejos între cetăţile lui Iuda şi, bucurându-ne împreună cu întreaga zidire de Praznicul rânduielii mântuirii noastre celei
mai presus de fire, poposim la locul prea cinstit şi prea luminos unde ni S-a născut
Prunc cum altul n-a mai fost şi nici nu vafi, Dumnezeu Cel mai dinainte de veci.
A ic i, împreună cu îngerii vom înălţa glas de cântări prea frumoase şi stăruitoare
cereri pentru întreaga lume, pe care'împreună cu magii le vom aduce Domnului,
Care pentru noi pe pământ S-a arătat. Când vom săvârşi acolo dumnezeiasca
jertfa cea fără de sânge, cu frăţească dragoste vom pomeni Cinstitul Nume al
Prea iubitei Voastre Prea Fericiri înaintea Celui ce pentru noi S-a deşertat pe
Sine din slava Sa cea dumnezeiască şi a luat chip de om. Din tot sufletul vom
înălţa fierbinţi rugăciuni Domnului şi Dumnezeului nostru pentru Prea Fericirea
Voastră, pentru păstrarea unităţii tuturor Sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru
pacea a toată lumea.
Aşadar, în cuget venim înaintea Prea Fericirii Voastre cu bucurie veselindu-ne
duhovniceşte şi îmbrăţişându-Vă cu prilejul arătării negrăitei iubiri de oameni a
Domnului faţă de noi. Venim cu rugăciunile noastre către Dumnezeu Cel în
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Treime lăudat, Care a pus în a Sa stăpânire vremurile şi anii cu smerenie cerându-l să dăruiască Prea Fericirii Voastre şi turmei cuvântătoare de sus încredin
ţată spre patriarhală arhipăstorire Prea Fericirii Voastre, Anul Nou ce în curând
va răsări din nenumărate veacuri, şi cât mai mulţi ani după acesta încununaţi cu
tot harul dumnezeiesc din ceruri revărsat.
Imbrăţişându-Vă cu frăţească sărutare întru Hristos Dumnezeu Cuvântul
care pentru noi Prunc S-a făcut, rugăm pe Prea iubita Voastră Prea Fericire să
binevoiască a transmite urările şi omagiile noastre sărbătoreşti II.PPSS. şi
PP.SS. Arhierei din jurul Prea Fericirii Voastre. Cucernicului cler şi bine credin
ciosului popor al Prea Sfintei Biserici Ortodoxe Române.
Al de - Dumnezeu - păzitei Voastre Prea Fericiri, iubit frate în Hristos.
*

ss/ f Eirinaios întâiul
Patriarh al Iemsalintului
în Sfânta Cetate Ierusalim
Crăciun 2001».
5. Sanctitatea Sa Alexei II, Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia:

«Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Teoctist,
Arhiepiscopul Bucureştilor;
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,
Patriarhul României,
Prea Fericirea Voastră,
Plini de mare bucurie duhovnicească, cu emoţie şi evlavie ne aflăm în faţa
tainei de nepătruns a venirii în lume a Cuvântului lui Dumnezeu. Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, Se naşte în ieslea păstorilor, pentru a ne da nouă exemplu de dragoste
şi smerenie. Dumnezeu Se face om, pentru ca noi, luminaţi de lumina Revelaţiei
Divine să putem a ne dezbrăca de omul cel vechi şi îmbrăca în omul cel nou care
este creat după chipul lui Dumnezeu, în dreptatea şi sfinţenia adevărului (E f 4,
22, 24). Dumnezeu Cel nemuritor, Care "pentru om şi pentm a noastră mântuire "
a primit chip de rob, pentru ca să ne dăruiască viaţă veşnică, despre care Sfânta
Scriptură spune: "Aceasta este viaţa veşnică, să Te cunoască pe Tine, Singurul
Dumnezeu adevărat şi pe Iisus Hristos, pe Care L-a trimis n (Ioan 17, 3).
Călăuziţi de steaua de la Betleem, ne apropiem de lumina cunoaşterii divine
şi, plecându-ne genunchii în faţa ieslei, vedem în ea pe Fiul lui Dumnezeu, înfăşat
în scutece şi, împreună cu puterile cereşti, îl mărim pe Creator Care şi-a revărsat
asupra noastră marea şi bogata Sa milă.
Felicit cordial pe Prea Fericirea Voastră mult iubită cu prilejul marelui
Praznic al Naşterii Domnului şi a apropiatei sosiri a Noului An şi dorim turmei
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păstorită de Prea Fericirea Voastră să întâmpine aceste zile luminoase cu bucurie
duhovnicească şi să-L preamărească p e Pruncul - Dumnezeu Cel ce Se naşte.
Rămân cu frăţească dragoste în Hristos Ce! ce Se naşte,
ss/ f Alexei
Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia».
6. Sanctitatea Sa Pavle, Patriarhul Serbiei

«Prea Fericitului Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolitul Ungrovlahiei,
Locţiitorul Cezareei Capodochiei şi
Patriarh al României,
Iubit frate şi coslujitor al Smereniei noastre,
Teoctist, sărutăm pe Prea Fericirea Voastră cu respect în Domnul şi Vă fe li
cităm călduros.
"Hristos Se naşte, slăviţi-L; Hristos din ceruri, în tâmp inaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot
pământul .y/' cu veselie lăiulaţi-l, popoare, că s-a preamărit
(Irmos 1 din Catavas. Naşterii Domnului)

Cu acest prilej fericit, Biserica creştină întâmpină şi salută sosirea în lume a
Pruncului Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care S-a născut în ieslea de la Betleern.
Ne pregătim ca şi anul acesta să sărbătorim IJraznicul Naşterii după trup a
Fiului lui Dumnezeu, Domnul nostm Iisus Hristos şi noi ne plecăm genunchii precum
odinioară magii persani şi păstorii sinceri din Betleem şi transmitem Prea Fericirii
Voasfre felicitări frăţeşti şPcele mai bune doriri cu tradiţionala urare sârbească:
Pacea lui Dumnezeu - Hristos Se naşteti
Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul şi Izbăvitorul neamului omenesc, a venit in
această lume pentru mântuirea noastră, pentru ca neamul omenesc cel păcătos să
se înalţe din întuneric la lumină, din moarte la viaţă. A venit în această lume ca
să-i transforme pe păcătoşi, căci împărăţia cerurilor, împărăţia lui Dumnezeu începe
de pe pământ, în noi, "împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntru vostru” (Lc. 17, 21).
Mântuitorul a spus: nFericiţi făcătorii de pace că aceia fu i lui Dumnezeu sc
vor chema” (Mt. 5,9). De aceea, ne rugăm neîncetat Domnului să apere lumea c
toate încercările acestor vremuri atât de tulburi. Ne rugăm pentru unitatea tutu
ror creştinilor din lume, împlinind spusele Mântuitorului care zice: "Părinte
Sfinte, păzeşte-i în numele Tău, pe cei pe care Mi i-ai dat, ca să fie una, precum
suntem şi Noi" (In. 17, 11).
Rugându-L pe Dumnezeu să Vă dăruiască rodnice împliniri în slujirea arhipăstorească a Prea Fericirii Voastre în anul 2002 şi toate cele bune de la Domnul,
Ne încredinţăm sfintelor rugăciuni ale Prea Fericirii Voastre şi Vă rămânem j'rute
în Hristos şi coslujitor.
Naşterea Domnului
A

*

Patriarhul sârb,
ss/ f Pavle».

^
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1. Sanctitatea Sa Maxim, Patriarhul Bulgariei:
« Prea Fericitului Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
#

Sofia, 25 decembrie 2001
Prea Fericirea Voastră,
0

Suntem luminaţi, încă o dată, de steaua strălucitoare a Naşteri Domnului,
vestită de îngerul Domnului păstorilor din Betleem: "Vă binevestesc vouă bucurie
mare, că vi S-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui
David " (Luca 2, 10-11) şi slăviţi de mulţimea oştilor cereşti: "Slavă întru cei de
sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire" (Luca 2, 14).
Evenimentul de importanţă universală din Evanghelia Bisericii lui Hristos
este cântat cu glas puternic: "Fecioara II naşte astăzi pe. Cel de o fiinţă cu Tatăl",
şi apoi "Pentru noi prunc tânăr S-a născut, Dumnezeul veşnic; Cuvântul S-a făcut
trup pentru a izbăvi prin Sine căderea primului om".
Comuniunea noastră cu Hristos este împlinirea poruncilor Sale. "Cel ce are
poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe
Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-L voi iubi Eu şi Mă voi arăta Lui" (Ioan 14, 21)
- a spus Domnul.
Vă salut cordial la această sărbătoare sfântă şi Vă urez ca Dumnezeu să Vă
binecmwnteze cu viaţă îndelungată, sănătate şi succes în slujirea Sfintei Biserici
şi a Sfintei Ortodoxii.
A

Crăciun fericit şi Ia mulţi anii
Cu dragoste frăţească în Hristos.
ss/ f Maxim
Patriarhul Bulgariei».
$

8. Sanctitatea Sa Ilia II, Patriarh Catolicos al întregii Georgii

« Prea Fericite Teoctist,
Mitropolit al Ungrovlahiei, Arhiepiscop al Bucureştilor,
Patriarhul României,
Crăciun, Tbilisi, 2001-2002
Prea Fericirea Voastră,
Iubit frate în Hristos,
Sărbătorim astăzi din nou Marea Taină a întrupării, atât de greu de înţeles
şi de neconceput pentru mintea umană şi totuşi, atât de apropiată şi de accepta
bilă inimilor credincioşilor
"Mai;e este taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup" (I Tim. 3, 16).
Vă salutăm din toată inima la marea sărbătoare a naşterii lui Hristos!
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Fie ca Pruncul Iisus să aducă pace în lumea noastră zbuciumată, precum şi
binecuvântări omenirii.
Vă pomenim în rugăciunile noastre şi Vă urăm la mulţi ani şi viaţă liniştită.
Fie ca pacea şi prosperitatea să fie cu Sfânta Voastră Biserică şi cu ţara Voastră.
Vă rugăm să ne pomeniţi în rugăciunile Prea Fericirii Voastret
Cu dragoste frăţească,
ss/ f Elia II».
9. Prea Fericirea Sa Chrysostomos, Arhiepiscopul Ciprului
_____

*

«Prea Fericite Teoctist,
Mitropolit al Ungrovlahiei,
Arhiepiscop al Bucureştilor şi
Patriarh al României,
»

Prea iubit şi mult dorit frate împreună liturghisitor cu Smerenia noastră, căl
duros îmbrăţişând frăţeşte pe Prea cinstita Voastră Prea Fericire, cu aleasă bu
curie ne adresăm Prea Fericirii Voastre!
Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută se arată astăzi! După dum
nezeiescul sfat cel mai dinainte de veci, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, Cel Unul
Născut, plecând cenirile S-a pogorât pe pământ, "trup S-a făcut şi S-a sălăşluit
întru noi" (loan 1, 14), "chip de rob luând" (Filip. 2, 7), ca să slobozească neamul
omenesc din robia păcatului şi să-i dăruiască mântuire, îndreptare şi viaţă veşnică.
"Cerul şi pământul s-au unit astăzi, căci Hristos S-a născut; astăzi Dum
nezeu a venit pe pământ, iar omul la ceruri s-a suit", cântă cu bucurie Sfânta Bi
serică, Maica noastră. Cu asemenea cuvinte laudă Ea marea minune mai presus
de fire a dumnezeieştii întrupări.
Cu simţăminte de adâncă trezire duhovnicească şi bucurie plină de re
cunoştinţă ne-am închinat Pruncului Dumnezeiesc, precum păstorii din împreju
rimile Betleenmlui şi după ce I-am adus darurile noastre împreună cu magii de la
Răsărit, în cuget pornim din peştera Betleemului în care s-a săvârşit "marea taină
a bunei credinţe” (ITim. 3, 16) şi poposim la scaunul Prea cinstitei Voastre Prec,
Fericiri că, pe de o parte cercetându-Vă, să prăznuim şi să ne bucurăm împreună
cu prilejul marelui praznic al Credinţei noastre, prin care mântuire s-a adus
lumii, iar pe de altă parte să Vă urăm din inimă ca Domnul şi Dumnezeul nostru,
Cel ce în peşteră S-a născut şi în iesle S-a culcat pentru a noastră izbăvire să Vă
ţină întru cât mai mulţi ani în deplină sănătate şi putere.
Din tot sufletul ne rugăm lui Dumnezeu, împăratul împăraţilor şi Domnul
domnilor, Stăpânul vremurilor şi începătorul veacurilor, să binecuvânteze cununa
Noului An al mântuirii, anul bunătăţii Sale care în curând va răsări, şi să îl dă
ruiască Prea Fericirii Voastre şi Prea Sfintei Biserici Române bun, cu pace şi în
cununat cu toate darurile şi harurile cereşti.
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Rugând pe Prea Fericirea Voastră să transmiteţi urările şi omagiile noastre
sărbătoreşti ÎÎ.PP.SS şi PP.SS. Ierarhi din ju n ii Prea Fericirii Voastre, călduros
Vă îmbrăţişăm încă o dată cu sfântă sărutare şi rămânem,
Al Prea cinstitei Voastre Prea Fericiri, iubit frate în Hristos, Cel ce pentru a
noastră mântuire S-a întrupat.
ss/ f Chrysostomos a! Ciprului
In Sfânta Arhiepiscopie a Ciprului
Crăciun 2001».
10. Prea Fericirea Sa Chrystodoulos, Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Elade

Sfântul Sinod al Bisericii Greciei
«Nr. 4228
Prea Fericite 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-Văfrăţeşte întru Domnul, cu deose
bită bucurie ne adresăm Prea Fericirii Voastre!
Prin dumnezeiasca pogorâre, Cel-Jară-de-început, început primeşte, şi Celneîncăput-nicăierea se cuprinde în pântece pururea fecioresc. Iată, Cel ce este în
şanurile Tatălui, în braţele Maicii se ţine. Cel ce pururea este întru cele de sus,
întru cele de jos şi sălăşluieşte. Logosul Cel Jară de trup, trup se face ca să
dezlege şi să piardă păcatul potrivnic Cuvântului şi ilogic, vrând să ne facă oi cuxântătoare ale turmei Sale alese şi mintea noastră ademenită de patimi josnice,
spre cele de sus să o înalţe.
Cele cereşti se bucură cu lumea pământenilor, iar cele pământeşti saltă îm
preună cu cele cereşti. Toată firea cuvântătoare şi înţelegătoare saltă de veselie
duhovnicească auzind că S-a născut nouă astăzi Mântuitor, prin Care ea a fost
slobozită din robia stricăciunii, dăruindu-i-se libertatea slavei fiilor lui Dum
nezeu. Iar noi, în tru nădejde fiin d mântuiţi, până în ziua de azi, vedem cum zidi
rea suspină cu suspinuri negrăite, îndură dureri pentru Că iraţionalitatea păcatu
lui domină în relaţiile dintre oameni şi popoarele care se ridică unele împotriva
altora vrând să se nimicească şi dorind să semene frica, spaima şi lipsa de secu
ritate. Dar noi nu renunţăm la speranţă, punându-ne toată nădejdea în Dum
nezeu, deoarece ştim că nici pe de parte nu se merită să punem suferinţele şi ne
cazurile vremii de acum mai presus de slava care ni se va descoperi nouă.
Aşadar, cu prilejul aducerii veştii plină de speranţă de către îngerul Dom
nului, bucurândiMie cu mare bucurie, ce nu se va lua nicidecum de la noi, şi îm
preună cu oştile îngereşti înălţând cântarea "Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu
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şi pe pământ pace, între oameni b'unăvoire", cu străşnicie ne ţinem ele nădejdea
pe care o avem ca o ancoră sigură şi salvatoare în necazurile vieţii.
Făcându-nepărtaşi acestei bucurii şi veselii duhovniceşti, care a cuprins inimile tuturor credincioşilor, în cuget, venim cu Dumnezeu, Intâistătătorul Bisericii
Ortodoxe Române surori şi Vă trimitem această carte prazmcală pecetluită cu p e 
cetea Sfântului nostru Sinod, rugând fierbinte pe Domnul ş i Mântuitorul nostru
Care S-a născut să reverse din belşug toată bunăstarea, toată darea cea bună şi
sprijinitoare peste Prea Sfânta Biserică pe care o arhipăstoriţi, iar Prea Fericirii
Voastre să Vă dăruiască Noul An plin de binecuvântare şi de tot darul desăvârşit
prea Sfintei Biserici Ortodoxe Rotiume şi Prea Fericirii Voastre, spre folosul şi
progresul întregii lumi.
Cu acestea , încă o dată adresându-Vă urările noastre praznicale întru
Domnul, Care pentru noi Prunc S-a făcut, Vă îmbrăţişăm întru Hristos, atât pe
Prea Fericirea Voastră de-Dumnezeu-cinstită, cât şi pe II.PP.SS. şi PP.SS fraţi
Arhierei din jurul Prea Fericirii Voastre şi lot clerul şi binecredinciosul popor al
Prea Sjintei Biserici Ortodoxe Române şi rămânem iubit frate în Hristos.
__

____

A A

ss/ f Hrystodoulos al Atenei
Preşedinte
SK

In Atena, 5 decembrie 2001».
11. Prea Fericirea Sa Anastasios, Arhiepiscop de Tirana, Durres şi a toată Albania

Tirana, Crăciun 2001
«Prea Fericitului Teoctist, «
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Prea Fericirea Voastră,
Iubit frate şi coliturghisitor în Hristos,
"Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire” (Luca 2, 14).
Acest imn angelic cere un răspuns unic şi imediat în mijlocul agitaţiei şi insecurităţii care s-au intensificat în ultimele luni. In acelaşi timp cu evenimentele
tragice relatate de mass media, pacea este afectată în diferite feluri, în multe ţări
şi in nenumarate inimi umane.
Pentru noi toţi cei care credem în Logosul întrupat al lui Dumnezeu, imnul
îngerilor de la Naşterea Sa cuprinde speranţa şi puterea noastră de a realiza p a 
cea în mijlocul omenirii noastre deosebit de afectată. Măreţia acestei păci, pe
care Dumnezeu o oferă lumii, a fost revelată în întreaga Sa viaţă pe pământ, în
special prin Crucea şi prin întruparea Sa.
Biserica, Trupul lui Hristos, se roagă şi se luptă permanent pentru această
pace multidimensională în Hristos, care este în acelaşi timp personală, socială ,
universală şi eshatologică. De asemenea, fiecare membru al Bisericii este chemat
să fie un făcător de pace. După cum Sfântul Vasile ne asigură, "Nimic nu mai este
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mai tipic creştin decât a f i făcător de pace, din acest motiv, Domnul nostru le-a
făgăduit acestora o mare răsplată".
Slăvind Dumnezeul treimic pentru permanentele eforturi ale Prea Fericirii
Voastre de a întări "pacea lui Dumnezeu" în lume, ne rugăm cu smerenie ca Prea
Fericirea Voastră, ierarhii şi credincioşii să petreceţi aceste zile ale Crăciunului
în pace profundă şi sănătate spirituală şi fizică date de Dumnezeu. Ne mai rugăm,
de asemenea, Domnului, ca, în anul care vine, Prea Fericirea Voastră să conti
nuaţi să aduceţi celor de aproape şi celor de departe "pacea lui Dumnezeu, care
depăşeşte orice înţelegere" (Filip. 4, 7). "Fie ca însuşi Dumnezeul păcii să vă
sfinţească pe voi desăvârşit" (I Tes. 5, 23).
Al Vostru, cu dragoste frăţească în Iisus Hristos, "care este pacea noastră"
Cu dragoste profundă în Domnul,
ss/ f Anastasios
Arhiepiscop de Tirana, Durres
şi întreaga Albanie».
_
_
_
_
_

A

12. Prea Fericirea Sa Savva, Mitropolit al Varşoviei şi al întregii Polonii

«Prea Fericitului Teoctist,
Arhiepiscop al Bucureştilor
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei,
Patriarhul României,
Crăciun 2001-2002

*

Prea Fericirea Voastră,
Hristos S-a născut!
#

Sărbătorim, încă o dată, Naşterea în trup a Domnului nostru Iisus Hristos, în
timpul vieţii noastre pământeşti.
Cerurile se bucură şi pământul sărbătoreşte. Hristos a venit şi totul este trans
figurat. Lumina divină luminează întunericul păcătos al acestei lumi. Prin puterea
Sa, El a arătat omenirii calea dreptăţii. Lumina afecţiunii, evlaviei, purităţii şi ade
vărului, lumina .autodeterminării şi a curajului a devenit steaua călăuzitoare a
căutării omenirii.
Prin Hristos, omenirea a recunoscut plinătatea adevărului, a simţit lipsa păca
tului, afecţiunea paternă, a descoperit adevărata Sa linişte şi pace.
In ciuda mulţimii dificultăţilor şi ispitelor care încearcă societatea contempo
rană, considerăm că acest adevăr va continua să fie lumina care călăuzeşte multe
popoare.
Vă salutăm, în acest spirit, Prea Fericirea Voastră, cu ocazia sărbătoririi Naş
terii lui Hristos şi a Anului Nou, 2002. Vă rog să primiţi sincerele mdle salutări,
precum şi cele ale comunităţii Bisericii Ortodoxe Poloneze.
Cu dragoste frăţească în Hristos,

ss/ f Savva
Mitropolit al Varşoviei şi dl întregii Polonii».
A
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13. Prea Fericirea Sa Nicolae, Mitropolit al Teritoriilor cehe şi al Slovaciei

«Prea Fericitului Teoctist
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei,
Patriarhul României,
Presov, 10.12.2001
Prea Fericirea Voastră,
îmi revine onoarea şi marea bucurie de a Vă transmite, cu dragoste în
Hristos, urări cordiale pentru Sărbătoarea Naşterii Mântuitorului nostru, precum
şi pentru Noul An 2002.
Bucurându-ne împreună la Naşterea Domnului nostru, urez Prea Fericirii
Voastre şi tuturor ierarhilor, clericilor şi credincioşilor iubitori de Hristos ai
Sfintei Voastre Biserici să Vă petreceţi următoarele zile sfinte în bucurie spiritua
lă şi sănătate înfloritoare.
"Fie ca Dumnezeul nădejdii să vă iunie pe voi de toată bucuria şi pacea în
credinţă, ca să prisosească nădejdea voastră, prin puterea Duhului Sfânt" (Rom.
15, 13) în tot anul 2002.
Cu dragoste frăţească în Hristos,
*

ss/ f Nikolaj
Mitropolit al Teritoriilor cehe şi al Slovaciei».
•m

14.
Prea Fericirea Sa Theodosius, Arhiepiscop de Washington şi Mitropolit
al întregii Americi şi al Canadei

25 decembrie 2001
«Prea Fericitului Teoctist
Prea Fericirea Voastră,
Iubit frate şi coliturghisitor,
Hristos Sa naşte! Slăviţi-L!
Creştinii din întreaga lume sărbătoresc astăzi Revelaţia dragostei lui Dum
nezeu prin naşterea Fiului Său Unul-Născut. Astăzi cerul şi pământul szau sfinţit
prin naşterea feciorelnică. Astăzi, zidul despărţitor al ostilităţii dintre toate p o 
poarele este dăijâmat de Cel care S-a deşertat pe Sine nchip de rob luând jacânduSe asemenea oamenilor” (Filip. 2, 7).
Proclamarea Naşterii Mântuitorului răsună pe fundalul de război, terorism,
de moarte a bărbaţilor, femeilor şi copiilor nevinovaţi şi de nesiguranţă care afectează orice faţetă a vieţii zilnice. Imbrăţişându-ne în lumina strălucitoare a
sărbătorii, suntem conştienţi de întunericul distructiv care nu numai că ne încon
joară, dar ne şi ademeneşte să cedăm puterii Sale. Dată fiind această conştienti
zare, sărbătorirea Naşterii Domnului ne provoacă să răspundem în modalităţi
A
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care să permită luminii lui Hristos să ilumineze şi să ne elibereze pe toii cei cu
prinşi de ignoranţă, disperare, ură şi confuzie.
Noi, cei care am intrat în taina Naşterii lui Hristos suntem răspunzători de
descoperirea în faţa lumii a Celui care este pacea noasfră (Efeseni 2, 14). Pro
clamarea pogorârii lui Dumnezeu la nivelul omului pentru ca omul să se poată
înălţa la Dumnezeu trebuie folosită pentm a-i alina pe cei împovăraţi de tragica
şi brusca pierdere a celor dragi. Credinţa noastră în Întruparea lui Hristos tre
buie trăită.permanent oferind dragoste, iertare şi milă tuturor.
Cel care S-a născut din Fecioara Maria a venit să distrugă tot păcatul şi
moartea. Vedem, cu ochii credinţei, această sărbătoare inseparabil legată de
moartea şi învierea mântuitoare a Domnului prin care toate se reînnoiesc (Apoc.
21, 5). Ne alăturăm, cu dragoste arzătoare în inimi, oştii îngerilor care II slăvesc
pe Dumnezeu în ceruri care, prin naşterea Fiului Său ca om, aduce pacea şi buna
voire între oameni.
Vă asigurăm prin rugăciunile noastre, că Domnul Vă va binecuvânta pe Prea
Fericirea Voastră personal, comunităţile Voastre şi pe toţi cei p e care îi slujiţi, cu
lumina prezenţei Sale în perioada sărbătorilor şi în tot cursul Noului An.
Cu dragoste în Hristos.
m

ss/ f Theodosius
Arhiepiscop de Washington
Mitropolit al întregii Americi şi al Canadei».
15.
înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Daniel, Arhiepiscop de Tokio şi Mitropo
lit al întregii Japonii
»

«Prea Fericitului Teoctist
Patriarhul României,
Arhiepiscopul Bucureştilor,
Naşterea Domnului 2001
«

Prea Fericirea Voastră,
Hristos S-a născut!
Deşi Lumina Slăvită a Domnului nostru nu este înfrântă de întuneric, totuşi
uitarea ne copleşteşte uneori.
Este, din nou, timpul să ne amintim de prezenţa Luminii Divine în mijlocul
nostru, Iisus Hristos, Lumina lumii.
Să-L slăvim!
Cu dragoste frăţească în Hristos,
*

ss/ f Daniel
Arhiepiscop de Tokyo şi
Mitropolit al întregii Japonii».
A
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16. înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Panteleimon al II-lea al Tesalonicului
^

%

«Prea Fericite Părinte şi Stăpân,
Cu prilejul apropiatelor Sărbători ale Dumnezeieştii Epifanii şi a Noului An
al bunătăţii Domnului, Vă prezint cele mai profunde respecte şi cordiale urări
fîeşti ca să aveţi parte de sănătate trainică şi zile cât mai îndelungate.
Cu acestea, aşteptând Binecuvântările Prea Fericirii Voastre şi Părinteştile
Rugăciuni bine primite de Dumnezeu, rămân,
Cu respect şi dragoste întru Domnul,
ss/ f Panteleimon al II-lea
al Tesalonicului».
17. Sanctitatea Sa Karckin II, Patriarh Suprem şi Catolicos al Tututor Armenilor
21. 12.2001

«Prea Fericitului Teoctist /,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Dobrogei şi Munteniei,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Prea Fericirea Voastră,
Iubit frate în Hristos,
Cu ocazia Noului An şi a Naşterii Domnului, trasmitem, din centrul spiritual
al tuturor armenilor, Sediul Mamă al Sfântului Etchmiadzin, cele mai calde felici
tări Prea Fericirii Voastre, membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Voastre şi cre
dincioşilor Voştri, împreună cu vestirea îngerilor "Slavă întru cei de sus lui Dum
nezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoiren.
Noul an a fo st din nou sfinţit prin taina Sfintei Naşteri a Domnului şi cuprins
de "lumina limpede”. Cu ochii credinţei vedem din nou cea mai mare taină a în 
trupării Fiului Unul-Născut al lui Dumnezeu şi îmbrăţişăm şi mângâiem din nou
Pruncul nou născut, care continuă să ne aducă în inimi şi în suflete izvoare de
credinţă, speranţă, dragoste, pace, dreptate, iertare şi răbdare care inundă întrea
ga lume cu harul Teofaniei.
In anul 2001, Biserica Apostolică Armeană, împreună cu fiii săi răspândiţi în
întreaga lume a aniversat 1700 de ani de la Proclamarea Creştinismului ca religie
de stat în Armenia, în pământul sfânt al Araratului, la care Prea Fericirea Voastră
aţi participat împreună cu conducătorii şi reprezentanţii Bisericilor surori.
Iubit frate în Hristos, considerăm că rugăciunile înălţate de noi toţi către
Dumnezeu au întărit şi mai mult relaţiile dintre Bisericile noastre surori, drept
pentru care, mărturisim, conform descrierii făcute de Nerses din Lambron: "prin
unitate, stânca temeliei Bisericii se întăreşte, iar roadele date de Dumnezeu se în
mulţesc”. Suntem convinşi că numai prin cooperare frăţească Sfânta Biserică
Universală îşi poate continua misiunea în viaţa omenirii” astfel încât să vadă...
lucrarea cea bună... şi să-L slăvească pe Tatăl... Care este în ceruri” (Matei V, 6).
Sk
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Prea Fericirea Voastră, iubit frate în Hristos,
Cu aceste gânduri şi cu bucuria Naşterii Domnului, "cu sfântă sărutare", sa
lutăm şi transmitem cele mai sincere felicitări şi urări de bine Prea Fericirii
Voastre şi membrilor devotaţi ai clerului Bisericii Voastre şi credincioşilor ei, ros
tind din nou buna vestire, cu inimi entuziaste,
0

"Hristos S-a născut şi a adus,
vouă şi nouă, buna vestire".
%

Cu dragoste frăţească în Hristos,
ss/ f Karekitt I I
Catolicos al tuturor armenilor».
18.
Sanctitatea Sa Moran Baselios Marthoma Mathews II, Patriarh Catoli
cos al Bisericii Ortodoxe Siriene a Răsăritului;
9

V

Palatul Catolicatului
«Prea Fericitului Teoctist
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Prea Fericirea Voastră,
"Slavă intru cei de sus lui Dumnezeu Ss7 pe pământ pace,
între oameni bunăvoire"
(Luca I, 14).

Acum, la primul Crăciun al celui de al treilea mileniu suntem urmăriţi de
violenţa şi terorismul care au tăiat rădăcinile demnităţii şi respectului uman cu
total dispreţ şi lipsă de consideraţie faţă de integritatea vieţii. Viaţa este cel mai
preţios dar făcut de Dumnezeu, iar noi suntem chemaţi să ne umplem vieţile cu
înţelepciune.
Lumea noastră este confmntată tot mai mult cu o altă gravă ameninţare la
adresa păcii şi armoniei. Am depăşit oroarea fricii, urii şi nesiguranţei, iar acum
căutăm pacea, dreptatea şi adevărul fără a ne lăsa duşi de răzbunare şi intoleranţă.
Să devenim simboluri vii ale păcii, acea pace lăsată nouă de Domnul nostru
Iisus Hristos, împăratul păcii.
în calitate de oameni de bună voire, trebuie să depunem eforturi pentru a
promova viaţa în toată plinătatea ei şi să ne reangajăm la acest Crăciun să
luptăm pentru noua ordine la care s-a angajat Hristos pentru a face din această
lume un loc ceresc în care trăim.
Cu cele mai bune urări pentru un Crăciun binecuvântat şi rugăciuni pentru
un an nou fericit şi paşnic.
^

A

ss/ f Baselius Marthoma Mathews II».
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19. Sanctitatea Sa Ignatius Zakka I Iwas, Patriarhul Antiohiei şi al întregu
lui Orient.

10 dec. 2001
«Prea Fericitului Teoctist
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericirea Voastră,
"Fericiţi vor fi făcătorii de pace,
că ei se vor numi Jiii lui Dumnezeu"
(Matei V, 9)

Aniversam încă o dată sărbătoarea Naşterii Domnului nostru, Iisus Hristos.
Este o ocazie fercită pentru fiecare dintre noi. Fiul lui Dumnezeu însuşi S-a p o 
gorât şi a stabilit pacea între om şi Dumnezeu. Astfel, naşterea lui Iisus Hristos
este un eveniment binecuvântat în istoria umană.
In prezent, lumea este însetată de pace , iar Domnul nostru, Iisus Hristos o va
revărsa asupra noastră. Trebuie să o primim ca pe un dar şi să fim alături de
Sfântul Duh în încercarea de îndepărtare a duşamnilor păcii. Ne rugăm Dum
nezeului păcii să ne ajute să fun printre făcătorii de pace în această lume agitată.
Fie ca Dumnezeul păcii să ne binecuvânteze cu dragostea divină urăm Prea
Fericirii Voastre un Crăciun fericit şi un an nou binecuvântat.
ss/ f Ignatius Zakka I Iwas
Patriarhul Antiohipi şi al întregului Orient
întâistătătorul suprem al Bisericii Ortodoxe Siriene Universale».
20. Sanctitatea Sa Khanania Mardinkha IV, Patriarhul Catolicos al Biseri
cii Asiriene-a Răsăritului

«Prea Fericitului Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Scrisă la Chicago, Illinois
Naşterea Domnului - 2001
Hristos S-a născut! Slăviţi-Lit
Iubit frate în Hristos,
Am încheiat călătoria Postului, venirea Darului lui Dumnezeu, darul bucu
riei mântuitoare şi a păcii. Naşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus
Hristos este cea care ne aduce speranţa păcii şi a vieţii veşnice.
îl slăvim împreună cu Biserica, pe Dumnezeu, pentru Darul Sfânt al Tainei
din Betleem, pentru aceeaşi Taină a Vieţii vestită de oştile cereşti pe colinele Iudeei păstorilor care îşi vegheau oile noaptea. Lor le-a fost vestită Naşterea Dom
nului şi Mântuitorului nostru.
Este Taina Fecioarei Mar ia devenind templul Cuvântului Dumnezeu, împli
nit în slăvirea ei: "Măreşte sufletul meu pe Domnul... că a căutat spre smerenia
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roabei Sale, că de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mărire mie
Cel puternic şi sfânt este numele Lui" (Luca I, 46-47, 49).
Prin exemplul Sfintei noastre Maici suntem chemaţi cu toţii, asemenea păs
torilor din trecut să-L vedem şi să devenim templul prezenţei şi puterii Sale. Ce
minune vedem când răspundem vechii chemări "Veniţi la. Betleem şi vedeţi ce a
fcicut Dumnezeu", când 11 întâlnim şi vedem naşterea Sa (în grajdul umil, împă
ratul păcii) şi când aflăm , cu toţii, de pacea lui Dumnezeu care depăşeşte orice
înţelegere umană!
Bisericii lui Dumnezeu , pe care Domnul nostru V-a chemat Sanctitatea
Voastră, îi adresăm slavă şi mulţumire: "Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe
pământ pace, între oameni bunăvoire". Vă urăm o fericită şi binecuvântată zi a
Sărbătorii Crăciunului şi fie ca în anul 2002 să vi se înmulţească sfânta vocaţie
în Domnul nostru. Amin.
4

ss/ f Mardinkha
Patriarhul Catolicos al Bisericii Asiriene a Răsăritului».
i

21.
Graţia Sa George Leonard Carey, Arhiepiscop de Canterbury, Primat al
întregii Anglii şi al tuturor Comuniunilor Anglicane'de Pretutindeni

«Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte Teoctist,
Patriarhul României,
Prea Fericirea Voastră,
$

*

Jm i revine din nou bucuria de a Vă saluta la sărbătorirea Naşterii Mântuitorului nostru. In această perioadă de nesiguranţă între naţiuni avem încredere în
Lumina lumii, care străluceşte în întuneric şi care nu poate fi învinsă.
Celor mai mulţi dintre noi evenimentele de la 11 septembrie le-au întunecat
amintirea anului trecut. Este o amintire a tristeţii lumii p e care Domnul nostru a
venit să o mântuie şi care ne dă posibilitatea să mărturisim împreună cu harul şi
Duhul Său. Aproape imediat după aceasta am avut onoarea de a f i in vitat la săr
bătorirea celei de a 1700-a aniversări a Bisericii din Armenia , ca oaspete al Catolicosului Karekin al II-lea. Ce eveniment încântător a fost! Perseverenţa şi răb
darea credincioşilor din această ţară, precum şi mărturisirea şi ucenicia lor într-o
comunitate lărgită, continuă să încurajeze şi să îmbogăţească întreaga Biserică.
Tot în cursul anului am vizitat Ierusalimul unde m-am întâlnit cu liderii reli
gioşi şi cei politici. A fost dureros să văd nenorocirea poporului palestinian fo r
mat atât din creştini, cât şi din musulmani, în locuri ca Beit Jalah, Beit Sahour şi
Estul Ierusalimului. Mai vizitasem Gaza şi înainte, însă am plecat de la această
ultimă vizită îndurerai de suferinţa poporului şi de ceea ce părea să fie o criză
umană în curs de apariţie. Din păcate, se pare că ambele părţi ale diviziunii din
Ţara Sfântă nu pot vedea punctul de vedere al celeilalte părţi , iar iniţiativele po
litice par deocamdată sterile. Gândurile şi rugăciunile noastre se îndreaptă spre
poporul din această ţară. Riigându-ne pentru pacea Ierusalimului în această peA
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rioadă sfântă, fie ca speranţa şi încrederea credincioşilor din toate secolele să ne
inspire şi fie ca Dumnezeu însuşi să aducă poporul Său divizat într-o unitate mai
profundă în dragostea Sa.
Al Vostru în Hristos,
^

A

ss/ f George Leonard Care)
22. Reved. Keith CIcments, Secretar General al Conferinţei Bisericilor Europene

«Prea Fericitului Părinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Geneva, 10.01.2002
Prea Fericirea Voastră,
îmi exprim profunda recunoştinţă pentru felicitările frăţeşti adresate Confe
rinţei Bisericilor Europene cu ocazia Crăciunului 2001 şi a Noului An 2002. în
această perioadă cântăm cu toţii împreună: "Naşterea Ta, O, Hristoasc, Dum
nezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei, căci prin ea, cei ce slujit-au ste
lele de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui Dreptăţii şi să Te cunoască
pe Tine, răsăritul cel de sus, Doamne, mărire Ţie!".
îmi revine privilegiul de a ura Prea Fericirii Voastre şi Bisericii Voastre toate
cele hune şi multă bucurie, în numele întregului staffşi al griipurilor conducătoare
ale organizaţiei noastre ecumenice europene.
Fie ca Dumnezeu să Vă binecuvânteze cu un an paşnic 2002 şi să Vă întă
rească prin harul Său pentru a Vă continua misiunea în slava Sa.
Cu dragoste în Hristos,
ss/ Reved. Dr. Keith CIcments
Secretar General».
Schim bul de scrisori irenice
între Prea Fericitul Părinte Patriarh T E O C T IST
al Bisericii Ortodoxe R om âne
cu Intaistătători ai Bisericilor creştine şi cu alte personalităţi,
cu prilejul Sărbătorii învierii Dom nului 2902
Cu ocazia Sfintelor Sărbători ale învierii Domnului 2002, întâistătătorii Bi
sericilor creştine şi-au trimis ca.în fiecare an scrisori irenice, în care şi-au expri
mat 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 reme
morare a contactelor directe dintre conducătorii bisericeşti şi Bisericile creştine
din întreaga lume în acest an, scrisorile irenice punând în lumină bogăţia de eveni
mente bisericeşti a anului 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
3 - B. O. R. 1-6/2002
#
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Vechi-Catolici, Arhiepiscopului de jCanterbury, 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
Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului-Noua Romă, Patriarhul Ecume
nic, a avut următorul conţinut:

«"Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Dom
nului nostru Iisus Hristos, Care după mare mila
Sa, prin învierea lui Iisus Hristos din morţi, ne-a
născut din nou, spre nădejde vie"
(1 Petru I, 3).
Sanctitatea (Eminenţa, Excelenţa) Voastră
Hristos a înviat!
Acum, în cel de-al doilea an din cel de-al treilea mileniu , când creştinii de
pretutindeni prăznuiesc evenimentul care a schimbat fundamental viaţa omenirii,
învierea din morţi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu bucurie salutăm fră 
ţeşte pe Sanctitatea (Eminenţa, Excelenţa Voastră, întru nădejdea apropierii dintre
fraţi, spre împlinirea chemării lui Hristos la împreună mărturisirea valorilor
Evangheliei Sale.
Aşa precum, în dimineaţa învierii, când, venind la mormântul lui Hristos,
Apostolii şi femeile mironosiţe, cuprinse de frică şi întristare, au auzit glasul în
gerului care le-a bineveslit: "Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul
'Cel răstignit? A înviat! Nu este aici" (Marcu 16, 6), tot astfel lumea în care trăim
astăzi trece prin aceleaşi incertitudini, nelinişti şi chiar teamă. De aceea, suntem
pe deplin încredinţaţi că, doar urmând Celui ce este "Calea, Adevărul şi Viaţa"
(loan 14, 6), putem să biruim păcatul şi răul din lume, egoismul din nou, căci,
prin aceasta, chiar murind cu trupul vom f i vii în Hristos, Domnul nostru.
Cu aceste speranţe sărbătorim şi în acest an Paştele Său mântuitor salutând
frăţeşte pe Sanctitatea (Eminenţa, Excelenţa) Voastră întru Hristos Domnul, pe
Care-L rugăm să Vă dăruiască lumină din lumina cea dătătoare de viaţă, care iz
băveşte din mormântul Celui înviat din morţi.
Cu salutări în Domnul nostru Iisus Hristos.
f TEOCTIST
P atriarhul B isericii Ortodoxe Rom âne».
Scrisori irenice similare au fost adresate de către Prea Fericirea Sa şi celor
lalţi întâistătători de Biserici Ortodoxe, precum şi Şefilor de Biserici creştine şi
personalităţilor 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 al Antiohiei, Patriarh grec-ortodox al An
tiohiei şi întregului Orient;
3. Prea Fericirii Sale Irinaios I, Patriarhul Ierusalimului;
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4. Sanctităţii Sale Alexei, Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia;
5. Sanctităţii Sale Pavle, Patriarhul Serbiei;
6. Sanctităţii Sale Maxim, Patriarhul Bulgariei;
7. Sanctităţii Sale Ilia II, Patriarh Catolicos al întregii Georgii;
8. Prea Fericirii Sale Chrisostomos, Arhiepiscopul Ciprului;
9. Prea Fericirii Sale Chrystodoulos, Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Elade;
10. Prea Fericirii Sale Anastasios, Arhiepiscop de Tirana, Durres şi a toată
Albania;
11. Prea Fericirii Sale Sava, Mitropolit al Varşoviei şi a toată Polonia;
12. înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nikolaj al Ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei;
13. înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Leo, Arhiepiscop al Karaeliei şi a toată
Finlanda;
14. înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Panteleimon II, al Tesalonicului;
15. Prea Fericirii Sale Theodosius, Arhiepiscop de Washington şi Mitropolit
al întregii Americi şi al Canadei;
16. înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Daniel, Arhiepiscop de Tokyo şi Mitropolit al întregii Japonii;
17. Sanctităţii Sale Karekin al II-Iea, Patriarh Suprem Catolicos al tuturor
Armenilor; Sanctităţii Sale Aram I, Catolicos Armean al Ciliciei;
18. Sanctităţii Sale Abbuna Paulos, Patriarhul Etiopiei, Arhiepiscop de
Axum şi Echege al Sfântului Scaun al Sf. Tekle Hamanot;
, 19. Sanctităţii Sale Moran Baselios Marthoma Matcws II, Patriarh Catoli
cos al Bisericii Ortodoxe Siriene a Răsăritului;
20. Sanctităţii Sale Ignatius Zakka I. Ivas, Patriarh al Antiohiei şi al întregu
lui Orient, Şef suprem al Biscricii Ortodoxe Siriene Universale;
21. Sanctităţii Sale Khanania Mardinka IV, Patriarh Catolicos al Bisericii
Asiriene a Răsăritului;
22. înalt Prea Sfinţitului Stephanos, Mitropolit al Bisericii Oitodoxe a Estoniei;
23. înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Demetrios, Arhiepiscop al Americii;
24. Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul II;
25. Eminenţei Sale Mons. Dr. Joris Vercammen, Arhiepiscop de Utrecht,
Preşedintele Conferinţei Internaţionale a Episcopilor Vechi-Gatolici;
26. Graţiei Sale Gcorgc Leonard Carey, Arhiepiscop de Canterbury, Primat
al întregii Anglii şi al tuturor Comuniunilor Anglicane de Pretutindeni;
27. Excelenţei Sale Manfred Kock, Preşedintele Consiliului Bisericilor
Evanghelice din Germania;
28. Reved. Dr. Konrad Raiser, Secretar General al Consiliului Mondial al
Bisericilor;
29. Reved. Dr. Keith Clements, Secretar al Conferinţei Bisericilor Europene;
30. Rev. Dr. Milan Opocensky, Secretar General al Alianţei Reformate Mon
diale;
31. Rev. Dr. Ishamacl Noko, Secretar General al Federaţiei Luterane Mondiale.
_____

A

A

_
_
_
_
_

*

A

A
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La rândul său, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit Scrisori irenice
de la întâi stătători i şi Şefii de Biserici mai sus menţionaţi, precum şi de la perso
nalităţi ecumenice.
Redăm în continuare, în întregime, Scrisorile irenice primite de către Prea Fe
ricitul Părinte Patriarh Teoctist:

1. Sanctitatea Sa Bartholomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului
- Noua Romă:
«Nr. 316
4

Prea Fericite Părinte Teoctist,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Ungrovlahiei şi
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române,
Prea iubit şi mult dorit frate în Hristos Dumnezeu şi împreuna liturghisitor
cu Smerenia noastră , călduros îmbrăţişându-Văfrăţesc întru Domnul, cu bucurie
de negrăit ne adresăm prea cinstitei Voastre Prea Fericiri!
Jată, strălucit-a iarăşi tuturor ziua mântuitoare a învierii Domnului nostru
Iisus Hristos, începătoarea celor adormiţi şi plinirea vieţii, căci Izbăvitorul nos
tru "cu moartea pe moarte călcând " ne-a dăruit tuturor celor din morminte viaţa
de acum şi pe aceea veşnică.
Prăznuind aşadar şi anul acesta "praznicul praznicelor”, cu negrăită bucurie
ne închinăm Domnului Care a înviat, dătătorul de viaţă, pum ndu-ne toată nădej
dea în El că ne va împlini aşteptările dăruind omenirii greu încercate de suferinţe
izbăvirea de nelinişte, necazuri, încercări, războaie, vărsări de sânge, lumina, bu
curia şi pacea Lui, pace pe care a vestit-o femeilor de mir purtătoare îndată după
scularea Sa din mormânt.
Trăind taina Crucii şi stând alături de popor, Sfânta noastră Biserică Orto
doxă, este chemată mai ales astăzi să dea mărturie despre Hristos Cel înviat, stă
ruind în rugăciune şi cereri, propovăduind celor de aproape şi celor de departe
vestea nădejdii, binevestind pacea, mântuirea celui flăm ând şi însetat, dreptatea
şi adevărul.
Iată, Prea Fericirea Voastră, prea cinstit frate, aceasta este datoria şi răs
punderea noastră, ca întâisţătători ai ortodocşilor, în împrejurările de acum,
urmând paşilor Celui ce pe Cruce S-a pironit, să vestim evanghelia învierii Lui,
să luminăm sufletele popoarelor noastre şi nu numai! cu lumina învierii, aşa încât
aceasta să strălucească la orizontul omenirii revărsând zorile neînseratei Zi a
Domnului, Ziua cea nouă - în care Mântuitorul sufletelor noastre a ieşit din Prea
Sfântul Mormânt de viaţă purtător.
Cu aceste gânduri privind lucrurile omeneşti din jurul nostru, înţelegem mai
bine zădărnicia şi deşertăciunea lor, ne punem toată nădejdea noastră de mâine
în Sfatul cel neumblat al Domnului şi prăznuim Paştile Lui cele mântuitoare. Cu
profundă şi fierbinte adresându-ne Prea cinstitei şi mult doritei Voastre Prea Fe^
riciri, cu adânc respect şi bucurie urăm Prea Fericirii Voastre şi II.PPSS. şi
—

^
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PP.SS. Arhierei, membri ai cinstitei Ierarhii din jurul Prea Fericirii Voastre,
cucernicului cler, monahilor şi monahiilor şi bine credinciosului popor român din
belşug să Vă împărtăşiţi din harul învierii.
Imbrăţişându-Vă cu sfântă sărutare pascală, rămânem cu profundă dragoste
şi aleasă cinstire.
Al Prea cinstitei Voastre FJrea Fericiri iubit frate în Hristos.
*

♦

ss/f Bartholomaios al Constantinopolului
Sfintele Paşti 2002».
2. Prea Fericirea Sa Petros VII, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi:

«Nr 211
Prea Fericite 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 deosebită bucurie
ne adresăm Prea Fericirii Voastre!
Astăzi toate s-au umplut de bucurie! Hristos, Mântuitorul nostru, Fiul lui
Dumnezeu Celui viu, Domnul Care S-a răstignit şi a înviat, predând puterea şi
taina morţii, purtător de biruinţă din mormânt a înviat. Astfel, Chipul lui Adam
cel căzut a slobozit din roaba stricăciunii şi l-a îmbrăcat în nestricăciune, toată
zidirea a înnoit şi la vederea dintâi, din nou a ridicat-o.
Făcându-ne şi noi părtaşi acestei bucurii duhovniceşti, cu veselie ne grăbim
în cuget să venim înaintea Prea Fericirii Voastre prea iubite. Cu adâncă şi fie r
binte dragoste Vă îmbrăţişăm şi Vă sărutăm cu sfântă sărutare, adresâmlu-Vă în
gereasca vestire pascală "Hristos a înviat!”. Din toată inima Vă felicităm şi dir
tot sufletul ne rugăm Celui ce cu puterea Sa porţile iadului a zdrobit, lui Durrnezeu atotputernicul, Care din mormânturi pe cei din veac adormiţi a ridicat, Sk>
aibă sub nebintinţa Prea Sfânta Biserică Ortodoxă Română încredinţată spre p a 
triarhală arhipăstorire înţelepciunii Prea Fericirii Voastre, să o păzească pururea
întru bună stare şi înfloritoare. Domnul să dăruiască prea cinstitei şi prea iubitei
Voastre Prea Fericiri sănătate, călăuzindu-Vă paşii spre tot binele, să Vă învrednicească a prăznui întru cât mai mulţi ani Învierea Sa cea de viaţă purtătoare!
Domnul să întărească întru credinţă poporul român cel numit cu numele lui
Hristos, încredinţat purtării de părintească grijă Prea Fericirii Voastre! Domnul
să Vă întărească să Vă aduceţi din belşug nepreţuita contribuţie la binele şi fo lo 
sul întregii Sale Biserici.
%
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Rugan du-Vă să transmiteţi urările noastre şi omagiile noastre sărbătoreşti
ff.PP.SS. şi PP.SS. fraţi întru Hristos Arhierei, membri ai Sfântului Sinod al Biseri
cii Ortodoxe Române, încă o dată Vă îmbrăţişăm în Hristos Cel înviat şi rămânem.
Al Prea cinstitei Voastre Fericiri iubit frate în Hristos.
ss/ f Petros al Alexandriei
A

In Marea Cetate a Alexandriei .
Sfintele Paşti 2002».
3.
Prea Fericirea Sa Ignatios IV al Antiohiei, Patriarh grec-ortodox al Antio
hiei şi al întregului Orient:

«181/23
Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericite Teoctist,
Patriarh al României,

#

/

Prea iubit şi mult dorit frate şi împreună liturghisitor cu Smerenia noastră,
călduros îmbrăţişându-Vă în Domnul, cu aleasă bucurie ne adresăm Prea iubitei
Voastre Prea Fericiri!
Cu prilejul sfintei şi alesei Zile a învierii de lumină aducătoare a Domnului
şi Mântuitorului nostru, urmând străvechiului, sfântului şi cinstitului obicei, cu
bucurie adresăm Prea iubitei Voastre Prea Fericiri frăţeşti urări şi omagii pas
cale, precum şi salutul plin de duhovnicească voioşie. "Hristos a înviat!” Toto
dată, urăm ca Soarele cel mai înainte de soare, Care a răsărit din mormânt, să
lumineze inimile noastre, ale tuturor celor izbăviţi prin sângele lui Hristos şi să
dăruiască pace Bisericii Ortodoxe, şi întregii lumi.
Sfânta noastră Biserică Ortodoxă laudă în cântări cinstitul Praznic al Paştelui ca pe izvorul a tocită bucuria cerească şi veselia duhovnicească. Să lepădăm
toată întinăciunea inimii care ne otrăveşte viaţa şi, dând curs cinstitei chemări
plină de iubire adresată nouă de către Sfânta Biserică, să urmăm ucenicilor prie
teni ai Domnului, Care ne-a dat porunca nouă de a ne iubi unii pe alţii precum
El ne-a iubit pe noi. Axând credinţa tare că Domnul nostru a înviat din morţi, să
ne iubim unii pe alţii, trăind în pace cu ceilalţi după porunca lui Pavel, Apostolul
neamurilor: dacă "este cu putinţă, trăiţi în pace cu toţi oamenii” (Rom. 2, 18), să
trăim cu adevărat viaţa în Hristos, Cel ce a înviat din morţi, călăuzitorul nostru
în ispitele, încercările şi necazurile din această lume spre bucuria cea fără sfârşit.
De acest mare Praznic al Praznicelor şi sărbătoare a sărbătorilor prin care
mântuire ne-a adus Domnul, ne rugăm lui Hristos Cel ce a înviat din morţi să în
depărteze de la noi cursele întinse de vrăjmaşul şi ucigaşul de om care nu vrea
nimic altceva decât să pună'în primejdie mântuirea sufletelor noastre şi Sfânta
noastră Ortodoxie.
Cu acestea, încă o dată îmbrăţişându-Vă cu dragoste frăţească în Hristos
Iisus Cel înviat, din tot sufletul Vă urăm să prăznuiţi cu sănătate şi veselie duhov
nicească întru cât mai mulţi ani luminata Zi a învierii, împreună cu IÎ.PP.SS. şi
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PPSS. Arhierei din jurul Prea Fericirii Voastre, cu prea cucernicul cler şi cu binecredinciosul popor al Prea Sfintei Biserici Ortodoxe Române al cărei întâistătător sunteţi, spre binele Sfintei noastre Ortodoxii.
Cu profundă dragoste întru Hristos, Domnul Care din morţi S-a sculat.
Al Prea cinstitei Voastre Prea Fericiri iubit frate în Hristos.
ss/Ignatios IV
In Cetatea Damascului
Sfintele Paşti 2002».
4. Prea Fericirea Sa Irinaios I, Patriarhul Ierusalimului
« Nr. 207
f Irinaios I
Din mila lui Dumenzeu Patriarh al Sfintei Cetăţi
a Ierusalimului şi Patriarh al întregii Palestine
Prea Fericitului Teoctist,
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
'Locum tenens al Scaunului Cezareei Capodociei,
Mitropolit al Ungrovlahiei şi
Arhiepiscop al Bucureştilor.
Sfântă sărutare în Hristos Iisus, Cel ce cu slavă din morţi a înviat!
Ajungând cu bine la sfârşitul perioadei Sfântului şi Marelui Post al Paştelui,
după ce cu trupul şi cu sufletul şi cu inimă înfrigurată de durere ne-am făcut păr
taşi Patimilor suferite de Domnul nostru pentru mântuirea întregii lumi, iată
acum cu îndrăznire şi prea lămurit, cu glas de veselie. Noi cei ce ne-am învred
nicit a ne afla împrejurul Mormântului de viaţă dătător, grăim pretutindeni între
gii zidiri vestea slăvitei învieri din morţi a Mântuitorului nostru. Şi noi ne-am scu
lat din morţi împreună cu El, pentru ca împreună cu El să petrecem vieţuind în
împărăţia Cerurilor cea fară de sfârşit.
Cu fiinţa cuprinsă de strălucirea prea luminoasă a Sfintei Lumini a învierii
şi cu sufletele covârşite de bucurie la auzul veştii pline de nădejde care de-a lun
gul veacurilor se aude zicând: ”nu este aici, a înviat" (Luca 24, 6), stăpâniţi dc
aleasă bucurie duhovnicească ne adresăm mult preţuitei Voastre Sanctităţi, do
rind să ne bucurăm împreună cu Prea Fericirea Voastră, deoarece nacum toate s-au
umplut de lumină " în Biserica metanoiei, împăcării şi dragostei, Biserică înte
meiată prin Cinstitul Său Sânge jertfit pe înfricoşătoarea stâncă ă Golgotei.
De aceea, Prea Sfânta noastră Maică a Bisericilor, care a primit privilegiul
de a purta de grijă şi a sluji locurile în care Hristos şi Cuvântul lui Dumnezeu a
petrecut cu trupul pe pământ, după datorie vesteşte lumii vestea slobozirii neamu
lui omenesc de sub tirania diavolului, dat fiind că "nu mai suntem sub lege ", ci am
fost învredniciţi a deveni Dumnezei după har prin învierea ce a refăcut puntea ce
ne duce la Cer, ca odinioară fusese stricată pe păcatul strămoşilor întâi-zidiţi.

\
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Aşadar, cu prilejul acestui Praznic al Praznicelor şi Sărbătoare a Sărbăto
rilor adresând călduroase urări şi felicitări pascale Prea iubitei Voastre Sancti
tăţi, Vă încredinţăm ca, în rugăciunile voastre cu căldură înălţate de aici, de la
Sfântul Mormânt de Viaţă primitor, pomenim cinstitul nume al Prea Fericirii
Voastre şi (numele) ÎÎ.PRSS. şi PP.SS. Arhierei din jurul Prea Fericirii Voastre,
fraţii noştri iubiţi, cerând Domnului Care a înviat sa Vă dăruiască Prea Sfintei
Biserici Române, sănătate trupească şi sufletească şi pururea să Vă întărească
întru toate spre binele şi folosul întregii Ortodoxii şi spre mântuirea poporului
celui numit cu numele lui Hristos, încredinţat (Prea Fericirii Voastre spre patriar
hală arhipăstorire).
Cu acestea, rugându-Vă ca într-un cuget şi o inimăf să Vă uniţi rugăciunile
către Domnul pentru ca, în aceste clipe tragice, pacea să domnească în Ţara
Sfântă, o regiune atât de încercată! - cu dor frăţesc Vă îmbrăţişăm şi rămânem,
Al Prea iubitei Voastre Prea Fericiri iubit J'rate în Hristos.
*

ss/ f Irin aios I
Patriarh al Ierusalimului
%

în Sfânta Cetate a Ierusalimului
Sfintele Paşti 2002».
5. Sanctitatea Sa AJexei II, Patriarhul Moscovei şi a toata Rusia:

«Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Teoctist,
Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,
Patriarhul României,
Prea Fericirea Voastră,
A.

'
*

Sărbătorind praznicul luminos al învierii Domnului nostru şi Mântuitorului
Iisus Hristos şi împărtăşind bucuria pascală universală, Vă salutăm cu cuvintele
adevărului dătător de viaţă.
#

Hristos a în viat!
Acum toate s-au umplut de lumină şi ceru! şi pământul şi cele de dedesubt.
Deci să prăznuiască toată făptura învierii lui Hristos întru Care S-a întărit!”
(Cânt. a 3-a, irmos). Astăzi, Biserica lui Hristos sărbătoreşte solemn, cu emoţie şi
bucurie Sfântul Paşte. "Moarte, unde este boldul tău, iadule, unde este biruinţa
ta?”(Osea 13, 14). După proorocul Osea şi Apostolul Pavel, noi suntem însufleţiţi
de speranţa că Atotputernicul Dumnezeu "ne va învia şi pre noi prin puterea S a ”
(1 Cor. 6, 14), pentru ca noi să intrăm în bucuria Domnului nostru” (Mt. 23, 23).
în aceste zile bucuroase, cu dragoste şi sărutare pascală felicitând pe Prea
Fericirea Voastră, dorim din tot sufletul Prea Fericirii şi turmei ce o păstoriţi,
pururea să Vă bucuraţi, să Vă rugaţi neîncetat şi să daţi mulţumire pentru toate”
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(I Tes. 4, 16-18) şi să rămâneţi neschimbaţi în lumina nepieritoare a învierii lui
Hristos. Dumnezeu să Vă apere şi să Vă întărească, sporind puterile Prea Feri
cirii Voastre, la mulţi şi fericiţi an i!
Cu frăţească dragoste întru Hristos Cel înviat.
A

f Alexei
Patriarhul Moscovei».
6. Sanctitatea Sa Pavlc, Patriarhul Serbiei:
«

«Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolitul Ungrovlahiei,
Locţiitorul Cezareei Capodociei şi
Patriarhul României, Teoctist
Prea Fericirea Voastră,
Vă sărutăm frăţeşte în Domnul, felicitându-Vă călduros.
In aşteptarea praznicului praznicelor, a învierii luminoase a Mântuitorului
Hristos, Vă transmitem sincere şi frăţeşti felicitări şi cele mai alese doriri de bine
împreună cu salutul pascal al bucuriei.
%

Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!

Prin învierea lui Hristos a'început o nouă eră în soarta întregului neam ome
nesc şi a fiecărui om în parte. Acest fapt a schimbat istoria omenirii. Aceasta în
seamnă că după moarte va dobândi viaţă veşnică. Căci fiecare om care crede în
învierea Domnului, va învia. Acesta este evenimentul care va lumina întregului
neam omenesc, noul drum în viaţă, un nou orizont, care îl va elibera de teamă şi
va aduce siguranţa în întreaga lume.
Mântuitorul a spus: "Nu vă temeţi, eu am biruit lumea" (In. 16,33). Hristos este
biruinţă, o biruinţă de care se poate bucura orice fiinţă omenească. însăşi biruinţa
lui Hristos a umplut inimile omeneşti de o bucurie neînchipuită, deoarece i-a salvat
de tot răul şi i-a Jacul nemuritori şi nepăcătoşi. Hristos Domnul a biruit nu pentru
Sine, ci pentru noi şi din dragoste faţă de noi. Prin învierea Sa a biruit două din
cele mai mari rele în viaţa oamenilor, moartea şi păcatul, căci a spus: "Eu sunt
învierea şi Viaţa, cine crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi" (In. 11, 25).
Dorind cele bune în activitatea Prea Fericirii Voastre de arhipăstor pe
scaunul de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române surori, ne încredinţăm sfintelor
Voastre, rugăciuni şi rămânem pentru totdeauna al Prea Fericirii Voastre frate
întru Domnul Cel înviat şi coslujitor
*

f Pavle
Patriarhul Serbiei».
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7. Sanctitatea Sa Maxim, Patriarhul Bulgariei:
«Prea Fericitului Părinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Sofia, 5 mai 2002
Prea Fericirea Voastră,
Hristos a înviat!
Sărbătorim din nou Sfintele Paşti ale Domnului, învierea lui Hristos. Este o
zi de sărbătoare pentru noi. Sfânta Biserică spune: "Cuvine-se dar ca cerul să tre
salte, pământul să se bucure şi lumea întreagă atât cea văzută, cât şi cea nevăzută
să sărbătorească.
Ni s-a dat speranţa pentru o binecuvântată viaţă veşnică. Sărbătorim biruinţa asupra morţii.
Aceasta este marea zi când în Sfânta Biserică se cântă: "Aceasta este ziua pe
care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim întm ea” (Psalm 117, 24),
şi chiar mai mult: "Aceasta este ziua aleasă şi Sfântă... Sărbătoarea Sărbătorilor
şi Biruinţa Biruinţelor să-L binecuvântăm pe Hristos!”.
Vă salutăm la marea sărbătoare cu sentimentul bucuriei spirituale şi Vă
urăm ca bucuria învierii să nu Vă părăsească niciodată în slujirea Sfintei Biserici
şi a Sfintei Ortodoxii.
• •

A

Hristos a înviat!
Cu dragoste frăţească în Hristos.
ss/ f Maxim
Patriarhul Bulgariei».

.
#*

8. Sanctitatea Sa Ilia II, Patriarh Catolicos al întregii Georgii

« Prea Fericite Teoctist,
Mitropolit al Ungrovlahiei,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Patriarhul României,
Tbilisi, Sfintele Paşti 2002
Prea Fericirea Voastră,
Iubit J'rate în Hristos,
"Şi cel însetat să vină, cel ce voieşte să ia în dar apa vieţii” (Apoc. 22, 17).
în marea zi a învierii lui Hristos suntem cu toţii pătrunşi de bucuria deose
bită, cerească şi mărturisim cu câtă generozitate revarsă Domnul şi Mântuitorul
nostru Duhul Sfânt-asupra noastră.
Ne înălţăm rugăciunile la Domnul pentru a aduce pace în lumea noastră
agitată şi plină de adversităţi, pentru a şterge lacrimile celor care plâng, a potoli
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setea celor însetaţi, a-i hrăni pe cei flămânzi şi a-i împăca pe cei ce trăiesc în
duşmănie.
Pătrunşi de această rugăciune şi speranţă. Vă transmitem salutări cordiale
la aniversarea Sfintelor Paşti, dorind Prea Fericirii Voastre mulţi ani cu pace, Fie
ca Domnul să dea Bisericii şi Ţării Voastre prosperitate şi înflorire spirituală!
Vă rugăm să ne pomeniţi în rugăciunile Prea Fericirii Voastre
Cu dragoste frăţească în Hristos.
ss/ f IIia I I
Patriarh Catolicos al întregii Georgii».
9. Prea Fericirea Sa Hrysostomos al Ciprului
« Prea Fericite Părinte Teoctist,
Arhiepiscop al Bucureştilor şi
Patriarh al României,
Prea iubit şi mult dorit frate şi împreună liturghisitor, călduros îmbrăţişânduVă frăţeşte în Domnul, cu negrăită bucurie ne adresăm Prea cinstitei Voastre
Prea Fericiri!
Hristos a înviat!
Hristos, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu Celui viu, răbdând Cruce şi moarte
şi primind îngropare cu trupul pentru mântuirea lumii, a treia zi de la moartea Sa
a înviat din mormânt, dăruindu-ne viaţă veşnică şi mare milă.
înviat-a Hristos şi diavolul s-a biruit, moartea s-a omorât, iadul s-a nimicii,
Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi omul s-a izbăvit de ro
bia urmărilor morţii, Jăcându-se moştenitor al împărăţiei lui Dumnezeu.
Mai înainte văzând în duh această Zi dumnezeiescul alcătuitor de psalmi cu
bucurie cânta: "Aceasta este Ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm şi să
ne veselim într-însa" (Ps. 117, 24). Cerul şi pământul, îngerii şi oamenii împreună
se bucură astăzi şi prăzniiiesc împreună, "Cântare de biruinţă cântând”.
înălţându-ne cu duhul, prăznuim şi noi împreună cu cetele iubitorilor de prăznuire Paştele lui Dumnezeu cele mântuitoare şi venim în cuget lângă Prea cinsti
ta Voastră Prea Fericire pentru a Vă adresa călduroase felicitări şi pentru a Vă ura
din suflet ca Domnul şi Mântuitorul nostru, Cel ce întru slavă din morţi S-a scu
lat să Vă ţină sănătos întru cât mai mulţi ani şi să reverse din belşug binecuvântă
rile şi darurile Sale peste Prea Fericirea Voastră, să Vă acopere cu acoperământul
Său şi să apere pururea Prea Sfanta Biserică Ortodoxă Română, înălţând-o pe
culmi de înflorire şi slavă.
Rugând pe Prea Fericirea Voastră să binevoiţi a trasmite urările şi omagiile
noastre îî.PP.SS. şi PP.SS. Ierarhi din jurul Prea Fericirii Voastre încă o dată Vă
îmbrăţişăm în Hristos, Domnul Care a înviat şi rămânem.
Al Prea cinstitei Voastre Prea Fericiri iubit j'rate în Hristos. .
ss/ f Hrysostomos al Ciprului
%

în Sfânta Arhiepiscopie a Ciprului
Sfintele Paşti 2002».
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10. Prea Fericirea Sa Hrystodoulos, Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Elade

«Nr. 1104
Prea Fericite 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 aleasă bucurie ne
adresăm Prea Fericirii Voastre!
0

JK

Iată mântuitoarea înviere din morţi a Domnului, încă o dată a venit, umplându-se inimile şi cugetele de negrăită bucurie acum când ne aflăm înaintea Mor
mântului gol în care fusese pus prea cinstitul trup al Mântuitorului, şi ne-a izvorât
izvorul învierii noastre, de unde lumină şi pace a răsărit lumii. Cel ce locuieşte în
lumina cea neapropiată pe toate le-a umplut de lumină, şi cerul şi pământul şi
cele de dedesubt: Domnul păcii, Pacea noastră, înviind din morţi S-a arătat uce
nicilor pace dăruindu-le.
Plecându-se cugetul asupra acestor dumnezeieşti daruri ce nu se pot lua de
la noi, dăruite nouă de către Domnul Cel înviat, constatăm marea nepotrivire
între ele şi atmosfera tulbure, întunecată şi plină de intoleranţă ce ameninţă să se
instaureze la Sfintele Locuri din Ţara Sfântă, ameninţând nu numai Pământul
Sfânt dar şi întregul Orient Mijlociu cu izbucnirea unor conflicte armate cu ur
mări imprevizibile.
Dureros este faptul că mulţi sunt aceia care au nesocotit şi au respins vestea
cea bună a dragostei şi a înţelegerii, veste adusă în lume de Domnul nostru Iisus
Hristos. Cu totul altfel ar j i lumea astăzi dacă toţi arfi îmbrăţişat Evanghelia lui
Hristos nu numai la suprafaţă, dar şi în profunzime. De aceea, noi, creştinii pur
tăm o mare răspundere pentru că nu dăm lumii o mărturie convingătoare despre
nădejdea cea dintru noi. Lumina învierii, întru care cu podoabă s-a înveşmântat
viaţa şi mărturia Părinţilor noştri, parcă nu se mai dă lumii cu aceeaşi strălucire.
Parcă la fe l se întâmplă şi cu pacea lui Hristos, care covârşeşte toată mintea.
învierea Domnului, Praznicul Praznicelor, ne dă prilejul de a ne închina pe
noi înşine şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu, Care viu este şi împără
teşte în veac, de a însuşi mărturia noastră despre El, dacă aceasta a slăbit şi s-a
învechit. La însuşirea mărturiei despre Hristos ne chemăm întâi noi, p e noi înşine,
şi după aceea noi îi chemăm pe toţi cei ce cred că El este Domn şi Dumnezeu.
In duhul înnoirii pascale, întru care toate noi s-au făcut, Vă îmbrăţişăm pe
Prea Fericirea Voastră cu dor jrăţesc dorită, îmbrăţişăm pe cinstiţii 1IPP.SS şi
PP.SS. Arhierei, cucernicul cler şi de Dumnezeu alesul Popor român binecredincios al Prea Sfintei Biserici a lui Hristos, urându-Vă ca lumina izvorâtă clin Prea
Sfântul Mormânt şi pacea lui Hristos să se reverse din belşug în viaţa şi slujirea
Prea Fericirii Voastre spre a da mărturie înaintea tuturor oamenilor că în nimeni
A A
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altul nu este mântuirea, căci nici nu se află sub cer alt nume dat oamenilor întru
care trebuie să ne mântuim.
Cu acestea, încă o dată Vă îmbrăţişăm în Hristos Cel ce a înviat şi rămânem ,
Al Prea Fericirii Voastre iubit frate în Hristos.
ss/ f Hristodoulos al Atenei
Preşedinte
*

—

In Atena, în trei zile ale lui Florar, A n u l mântuirii 2002».
J 1. Prea Fericirea Sa Sava, Mitropolit al Varşoviei şi a toată Polonia:

«Prea Fericitului Teoctist,
Arhiepiscop al Bucureştilor
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei,
Patriarhul României,
Prea Fericirea Voastră,
Hristos a înviat!
%

Sărbătorim fericita înviere a lui Hristos, noaptea luminată a Sfintelor Paşti,
plină de bucuria jubileului creştin, Bisericile noastre sunt în sărbătoare atunci
când fiecare persoană îşi salută aproapele cu "Hristos a înviat!"
Această misterioasă salutare, veşnic nouă, răsună pe întreg pământul, în
toate epocile, creştinii din fiecare generaţie sunt permanent însufleţiţi de vestea
cea bună dată lor prin aceste deosebit de importante cuvinte: "Hristos a înviat!".
Ele sunt lumina sufletelor noastre. Sunt esenţa credinţei noastre ortodoxe. Sunt
pentru creştinii ortodocşi.
Cu aceste cuvinte atenţia noastră se îndreaptă spre răsărit, spre Ţara Sfântă.
De acolo vine bucuria noastră. De acolo s-a răspândit vestea cea bună despre în
trupare şi înviere. Bucuria noastră vine de la Sfântul Mormânt de la Ierusalim.
Hristos a înviat! Aceasta este esenţa credinţei noastre. Este sfânta sfintelor
pentru sufletele noastre. Este lumina care nu ne lasă să vedem greutăţile şi aspri
mea condiţiei noastre umane. Aceste cuvinte sunt mai mult decât litere şi silabe ,
ele sunt Revelaţie şi înţelepciune (I Cor. 2, 6-7). Sunt un tezaur pe care îl posedăm. Sunt nepreţuite pentru orice creştin ortodox. In calitatea noastră de creştini
ortodocşi ne adresăm periodic aceste cuvinte, după o tradiţie antemporală şi din
generaţie în generaţie.
Din acest motiv Vă trasmit, Prea Fericirea Voastră, cu inima plină de bucu
rie, salutarea pascală:
A

Hristos a înviat!

*

m

şi urez Prea Fericirii Voastre binecuvântarea lui Dumnezeu pentru slujirea Sfintei
Biserici a lui Hristos.
Cu dragoste în Hristos.
ss/ f Sava
M
m vu
Mitropolit al Varşovii şi al întregii Polonii».
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12.
Prea Fericirea Sa Theodosius, Arhiepiscop de Washington şi Mitropolit
al întregii Americi şi al Canadei:

«Prea Fericitului Teoctist
Arhiepiscop al Bucureştilor
Patriarhul României
Paşti 2002
Hristos a înviat! Adevărat a înviat!
Prea Fericirea Voastră,
Iubit frate coliturghisitor,
"Iar îngerul, răspunzând, a zis femeilor: Nu vă temeţi, că ştiu că p e Iisus cel
Răstignit II căutaţi. Nu este aici: căci s-a sculat precum a zis: veniţi de vedeţi lo
cul unde a zăcut!'1(Matei 28, 5-6).
Nu putem decât să imaginăm bucuria care le-a cuprins pe femeile mironosiţe
la auzul acestor cuvinte uluitoare, cuvinte care continuă să ne umple de veneraţie
şi bucurie la întâlnirea cu mormântul gol şi cu taina mântuirii noastre prin învie
rea Domnului nostru, Iisus Hristos.
"Nu vă temeţi!" Cât de uşor uităm uneori aceste cuvinte, trăind aşa cum o fa 
cem noi într-o lume plină de violenţă şi moarte, de teamă şi de nesiguranţă.
Hristos a distrus zidul de duşmănie care ne despărţea de Creatorul nostriL Totuşi,
continua să fie ridicate ziduri de ură, mânie şi teamă care caută să stingă Lumina
pe care întunericul nu o poate niciodată stinge şi pe Cel a Cărui Pace depăşeşte
orice înţelegere.
"Nu vă temeţi!” Femeile mironosiţe, copleşite de durerea morţii învăţătoru
lui lor aveau de ce se teme. Totuşi, credinţa lor nu a fost clintită, hotărârea lor nu
a fost zdruncinată. Teama lor a dispărut la vederea dispariţiei morţii. Inimile lor
au fost umplute de bucurie nespusă când au privit mormântul gol. Golul din sufle
tul lor a fost umplut de prezenţa lui Dumnezeu într-o lume care, astăzi, ca şi atun
ci, se agaţă de orice semn de speranţă.
”Nu vă temeţi!” Bucurându-ne astăzi de biruinţa Domnului de ce să ne mai
temem? Cine ne poate lua bucuria? Intr-adevăr, viaţa a biruit asupra păcatului şi
a morţii. Întăriţi de această credinţă, să strălucim şi noi în perioade de nesigu
ranţă, alături de Lumina care nu poate fi niciodată stinsă de întuneric. Susţinuţi
de aceeaşi siguranţă prin care teama Femeilor mironosiţe a fo st învinsă, să aler
găm, ca mesageri ai speranţei, să proclamăm mormântul gol unei lumi care "sus
pină în dureri" (Romani 8, 22).
Vă asigur de rugăciunile noastre la această fericită Sărbătoare a Sărbători
lor şi Vă rugăm să Vă alăturaţi nouă în noul şi profundul nostru legământ faţă de
Domnul înviat.
Al Vostru, cu dragoste în Domnul înviat.
*

A

ss/ f Theosius
Arhiepiscop de Washington
Mitropolit al întregii Americi şi al Canadei»f
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13.
înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Daniel, Arhiepiscop de Tokio şi Mitropo
lit al întregii Japonii

«Prea Fericitului Părinte Teoctist
Patriarhul României,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Prea Fericirea Voastră,
Hristos a înviat!

9

Sărbătorirea Noului Paşti a Domnului nostru, Iisus Hristos, reînnoieşte pute
rea credinţei noastre în mijlocul unei lumi agitate. Nu este numai bucuria noas
tră, ci şi puterea cu care Domnul ne sfinţeşte viaţa.
Paştele este sursa bucuriei noastre care ne potoleşte setea în viaţa noastră
zilnică. Paştele este pâinea care ne hrăneşte inima şi trupul. Să mulţumim Dom
nului pentru cel mai mare dar pe care l-a făcut omenirii.
Adevărat a înviat!
ss/ f Daniel
Arhiepiscop de Tokio şi
Mitropolit al întregii Japonii».
A

14. Sanctitatea Sa Karekin II, Patriarh Suprem şi Catolicos al tututor Armenilor
«Prea Fericitului Teoctist /,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei,
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
Prea Fericirea Voastră,
Odată cu vestea plină de har "Hristos a înviat din morţi!" transmitem Prea
Fericirii Voastre şi devotaţilor Voştri credincioşi, dragostea noastră frăţească,
salutările şi felicitările noastre, din centrul spiritual al tuturor armenilor, Sfântul
sediu mamă Etchmiadzin.
învierea miraculoasă a Domnului, precum şi taina biruinţei vieţii asupra
morţii ne întăreşte în înfruntarea încercărilor şi a greutăţilor cu care se confruntă
Biserica lui Hristos şi întreaga omenire.
Sperăm ca prin învierea Mântuitorului, care îmbogăţeşte viaţa tuturor, să p u 
tem ca "lucrători în via Domnului”, să realizăm , printr-o strânsă cooperare fr ă 
ţească şi eforturi comune: făgăduinţa Domnului pentru omenire, de a moşteni
viaţa mai bună şi de a duce istoria omenirii pe calea dreptăţii respectidui faţă de
lege, dragostei şi frăţiei.
Iubite frate în Hristos, rugăciunea noastră plină de speranţă, în faţa porţilor
cerului ca viaţa plină de har a învierii Mântuitorului să fie dată din abundenţă
A
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oamenilor şi popoarelor, autorităţilor şi guvernelor, aducând pace , securitate,
prosperitate şi fericire întregii lumi.
Fie ca Domnul să Vă dea mulţi ani de sănătate şi de slujire a Bisericii şi a
turmei Voastre, spre slava lui Dumnezeu şi a Sfintei Biserici Universale.
Cu dragoste frăţească în Hristos.
ss/ f Karekin I I
Catolicosul tuturor Armenilor ».

0

15. Sanctitatea Sa Aram, Catolicosul Armean al Cilic.iei:

Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist

,

Antelias, Sfintele Paşti 2002
/

Iubite frate în Hristos,
"Adevărat a înviat Domnul" (Luca 24, 33). Nu există alte cuvinte care să
poarte atât de multă credinţă şi semnificaţie şi care să articuleze însăşi esenţa
vieţii şi mărturisirii creştine. Învierea nu este numai punctul culminant al iconomiei divine a mântuirii, ci este, după cum spune imnul armean, pecetea credinţei
noastre.
Biserica a fo st întemeiată pe această credinţă: "Şi dacă Hristos.n-a înviat,
zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică şi credinţa voastrău (1
Cor. 15, 14). De fapt, credinţa în învierea lui Hristos a fost cea care a susţinut
viaţa Bisericii în mijlocul suferinţei, persecuţiilor şi masacrelor din întreaga isto
rie, Imaginea învierii a j'ost cea care a făcut Biserica să privească dincolo de isto
rie în împlinirea cshatologică a împărăţiei lui Dumnezeu.
La sărbătorirea Paştelui să ne reangajăm în slujirea noastră ca mesageri ai
biruinţei lui Hristos asupra morţii într-o lume sfâşiată de violenţă şi nedreptate.
Al Vostru în Hristos înviat.
JK

»

ss/ f Aram 1
Catolicos al Ciliciei».
16.
Sanctitatea Sa A bbuna Paulos, Patriarhul Etiopiei. Arhiepiscop de Axun
şi Echege al Sfântului Scaun al Sf. Tekle Hamanot:

«Prea Fericitului Părinte Teoctist
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
/

Prea Fericirea Voastră,
/m

învierea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe care o sărbăto
rim în fiecare an, este un moment de mare slavă şi bucurie. Gândindu-ne la inten
sitatea şi profunzimea dragostei pe care ne-a arătat-o Domnul dându-şi viaţa pe
cruce pentru noi, nu putem decât să ne umplem inimile de smerenie şi veneraţie
în faţa Lui.
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Deşi sărbătorim Sfintele Paşti cu mare bucurie, inimile noastre suferă dato
rită marii suferinţe şi tristeţi care a cuprins un mare număr de oameni ai lumii
noastre ca urmare a conflictelor, bolilor, sărăciei şi terorismului.
S f Paşti sau învierea impune de urgenţă întrebarea dacă suntem gata să răs
pundem chemării Domnului de a-L urma şi de a iubi şi ajuta pe aproapele nostru.
Văzută pe fundalul sărăciei, bolii şi conflictului care au cuprins lumea, în
vierea se desprinde ca o nemaivăzută rază de lumină care răspândeşte dragoste
şi care ne determină să facem tot ce putem pentru a uşura'suferinţa poporului lui
Dumnezeu.
Vă trasmitem la această Sfântă şi fericită sărbătoare, salutări şi cele mai sin
cere urări de bine pentru un Sf. Paşti fericit.
ss/ f Abbuna Paulos
Patriarh al Etiopiei
Arhiepiscop de Axum şi Echege al Sf. Scaun al Sf. Tekle Haimanot».
%

17. Sanctitatea Sa Ignatius Zakka 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
Prea Fericirea Voastră,
A

Se apropie marea zi a comemorării învierii Domnului nostru, Iisus Hristos,
care a învins moartea dând lumii viaţă veşnică. Ne rugăm Domnului, cu această
ocazie , să binecuvânteze lumea cu milostenia Sa şi să călăuzească popoarele spre
pace şi unitate.
Profităm de această ocazie pentru a saluta călduros pe Prea Fericirea
Voastră şi pentru a ura pace şi prosperitate Sfintei Biserici a lui Iisus Hristos,
Domnul nostru. Fie ca Domnul Atotputernic să dea viaţă lungă Prea Fericirii
Voastre pentru a sărbători această sfântă zi încă mulţi ani de acum înainte!
Cu sincere salutări, al Vostru în Domnul,
ss/ f Ignatius Zakka I. Ivas
Patriarhul Antiohiei şi a întregului Răsărit
Şeful suprem al Biserici Universale Ortodoxe Siriene».
18. Sanctităţii Sale Khanania Mardinka IV. Patriarh Catolicos al Bisericii
Asiriene a Răsăritului:

«Prea Fericitului Patriarh
. al Bisericii Ortodoxe Române,
%

Prea Fericirea Voastră,
Hristos a înviat! Adevărat a înviat!
Sfânta Biserică a lui Iisus Hristos răsună de aceste minunate cuvinte de viaţă
şi de speranţă. Ele exprimă concluzia călătoriei solemne a Postului. Iisus Hristos
4 - B. O. R. 1-6/2002
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a înviat! Prin învierea Sa biruitoare, el a eliberat omenirea clin mormântul pecetluit
al morţii El este cel care dă viaţă şi o speranţă slăvită celor care II mărturisesc.
Aceste cuvinte încurajatoare Vă sunt transmise, Iubitul nostru frate, împreu
nă cu rugăciunile înălţate în numele Bisericii Asiriene a Răsăritului şi a poporu
lui nostru.
Poarta vieţii veşnice ne-a fost deschisă de Atotputernicul Dumnezeu prin mi
nunea învierii Domnului nostru Iisus Hristos. El ne-a deschis căutarea unicităţii
în El şi în Sfânta Sa Biserică. Acest dar a fost dat omenirii prin viaţa, moartea ,
înmormântarea, învierea Sa şi chemarea adresată nouă de a îmbrăţişa întreaga
omenire. Rugăciunea noastră Vă include şi pe Prea Fericirea Voastră, iubite frate
în Hristos, precum şi pe credincioşii încredinţaţi de Domnul slujirii Voastre.
Vă trasmitem, în numele Biserici Asiriene a Răsăritului, sincere salutări şi
urări de bine cu ocazia Sfintei Sărbători a învierii Domnului! Vă asigurăm de
dragostea noastră frăţească.
____

A

Hristos a înviat! Adevărat a înviat!
ss/ f Kh an ani a M a rd in ka lV
Patriarhul Catolicos al Bisericii Asiriene a Răsăritului
•s

Scrisă în chilia noastră patriarhală,
Morton Grove, Illinois
Învierea Domnului 2002».
19. înalt Prea Sfinţitului Stephanos, Mitropolit al Bisericii Ortodoxe a Estoniei;

«Prea Fericitului Teoctist
Patriarhul României
Prea Fericirea Voastră,
Hristos a înviat din morţi, moartea pe moarte călcând... chiar această
moarte care întotdeauna vine la noi cu ură, separare, boală şi despărţire de cei
pe care îi iubim.
Moartea pe moarte călcând! Mesajul Sfintelor Paşti, atât de drag inimilor
Creştinilor ortodocşi răsună încă o dată cu forţă reînnoită... şi celor din mor
minte viaţă dăruindu-le! Hristos. Dumnezeu suferă , moare, coboară în iad pentru
a birui moartea şi iadul şi pentru a ne da viaţă. învierea lui Hristos ne interesează
pe toţi. învierea lui Hristos este pentru toţi, Jară excepţie.
Permiteţi-mi să mă alătur cu emoţie şi respect, Prea Fericirii Voastre, în
anunţarea marii bucurii a Paştelui în întreaga lume şi în încercarea de a o face
să strălucească pretutindeni, luptând m fiecare zi împotriva tuturor formelor de
moarte, in noi şi in societate.
Hristos a înviat!
•

A

ss/ f Stephanos
Mitropolit al Tallinului şi al întregii Estonii».
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20. înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Demctrios. Arhiepiscop al Americii:
«Sfintele Paşti 2002
»

"Mântuirea a venit astăzi în lume... Hristos a
înviat clin morţi, în via (i şi voi cu El. Hristos S-a
întors din nou la Sine, întorceţi-vă .y/ voi. Hristos S-a
eliberat din mormânt, eliberaţi-vă şi voi de păcat.
Porţile iadului sunt deschise şi moartea biruită, vechiul
Adam este înlăturat .şi cel nou este împlinit; dacă orice om
este în Hristos, fiţi reînnoiţi".

Sfântul Grigorie de Nazians, al doilea cuvânt de Paşti.
Prea Fericitului Părinte Teoctist
Patriarhul României.
Prea Fericirea Voastră,
Hristos A nes ti!
Vă transmit sincere salutări pascale cu bucuria spirituală a slăvitei învieri a
Domnului şi
* Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.
A răsărit o nouă zi, prima zi a noii creaţii. Domnul înviat readuce omenirii
speranţa şi făgăduinţa vieţii veşnice. Duhul Său ne trasformă în oameni noi, mai
intim apropiaţi de Dumnezeu, în viaţa nouă.
Fie ca vorbele, faptele, gândurile şi dorinţele noastre să mărturisească
această preţioasă revărsare a dragostei divine şi a mântuirii asupra noastră.
Fiind creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (Facere 1, 26) putem să ne
îndeplinim chemarea sfântă şi destinul de a fi înviaţi cu El, de a participa la firea
Sa divină şi de a ne împărtăşi din plinătatea vieţii Sale. Să fim întotdeauna fii şi
fiice ale învierii, propovăduind-o pretutindeni!
Mă rog ca slujirea Prea Fericirii Voastre să continue să fie o mărturisire vie
a realităţii profunde a bucuriei şi vieţii veşnice create de Domnul înviat.
Rămân, cu dragoste şi stimă.
In Domnul înviat.
/%

A

%

ss/ f Arhiepiscop Demetrios».
m

___ _______

_

21. Eminenţa Sa Mons. Dr. Joris Vercammcn. Arhiepiscop de Utrccht. Pre
şedintele Conferinţei Internaţionale a Episcopilor Vechi-Catolici:
«Duminica Floriilor 2002
Prea Fericirea Voastră,
Teroarea şi violenţa domnesc din nou în întreaga lume. Ne gândim nu numai
la terorismul internaţional, ci şi la Ţara Sfântă care se află în război. Ne gândim
la epidemia de SIDA care afectează continentul african. Ne gândim, de asemenea,
la ameninţarea sărăciei care lipseşte oamenii de demnitate.
Cu toate acestea, omenirea poate organiza lucrurile într-un mod diferit. Ca
lea dragostei, arătată nouă de Domnul Iisus, ne aduce din nou pe calea cea bună

BISERICA ORTODOXĂ ROMANĂ

52

care poate învinge violenţa şi ura. Este calea Sa care şi-a dat viaţa pentru prie
tenii Săi (Ioan 15, 13). învierea Sa este un protest divin împotriva logicii,
violenţei, pe care o acceptăm prea repede ca inevitabilă şi evidentă.
Fie ca, aşa cum Iisus a strigat prietenului Său mort: "Lazăre, scoală-te!"
- (Ioan 11, 43), şi noi, creştinii, să-i chemăm pe semenii noştri să-şi părăsească
propriile interese egoiste. Fie ca noi să putem să-i conducem pe calea dragostei
şi a îngrijirii reciproce! Să fim miluiţi în îndeplinirea misiunii sale!
Paşte binecuvântat!
s s /Joris A.O.L. Vercammen
Arhiepiscop de Utrecht».
_

*

22.
Graţiei Sale Georgc Leonard Carcy. Arhiepiscop de Canterbury. Primat
al întregii Anglii şi al tuturor Comuniunilor Anglicane de Pretutindeni:

«Prea Fericitului Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
7 martie 2002

Prea Fericirea Voastră,
Este o bucurie să Vă salut la marea sărbătoare a Paştelui. Acum, când Vă
scriu această scrisoare, sunt pe punctul de a pleca împreună cu 75 de pelerini,
într-o vizită în Ţara Sfântă , pentru a ne manifesta solidaritatea cu fraţii şi suro
rile de acolo. Adevărata tragedie a acestei ţări este că două popoare nu-şi pot
găsi încă pacea care constituie darul dorit al lui Dumnezeu pentru ele. Când voi
urma "drumul crucii” voi simţi un acut sens al suferinţei actuale cu poporul din
ţara Sfântă - unde se află şi micile, luptătoarele şi măreţele noastre comunităţi
creştine de acolo.
Ştiţi că acesta este ultimul an în care îmi revine plăcerea de a Vă scrie în cali
tate de Arhiepiscop de Canterbury. De când am început această slujire, cu 11 ani
în urmă, am văzut mult din tristeţea şi durerea lumii. In special în ultimul an am
devenit conştient de suferinţa , diviziunea şi distrugerea aduse de păcatul ome
nesc. Totuşi, am avut, de asemenea, privilegiul de a vedea semnele prezenţei
Domnului nostru în cele mai dezolante situaţii. Am întâlnit oameni a căror cre
dinţă depăşea disperarea şi a căror dragoste învingea răul. Am văzut lucrarea lui •
Dumnezeu aducând speranţă
şi
lumină,
aşa
cum
spune
Liturghia
noastră
despre
*
noua viaţă în Hristos, că învierea este cunoscută din nou de mulţi oameni şi in
multe locuri.
Fie ca bucuria Domnului înviat să fie cu Prea Fericirea Voastră şi cu popo
rul Vostru la acest Paşte.
Al Vostru în Hristos,
•

A

ss/ f George Carey
Arhiepiscop de Canterbury»
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♦

Reved. Dr. Konrad Raiscr. Secretar General al Consiliului Mondial al

«Prea Fericitului Teoctist,
Patriarhul României
Geneva 26.04.2002
Prea Fericirea Voastră,
La Liturghia solemnă din Ziua Sf. Paşti veţi proclama lumii învierea lui Iisus
Hristos, lumina lumii şi izvorul vieţii. Fie ca rugăciunile Voastre permanente
adresate Atotputernicului în perioada Postului Mare să aducă desăvârşirea tutu
ror lucrurilor şi să ne ajute să călătorim împreună pe calea koinoniei şi a unităţii.
Deşi diviziunile cauzate de păcate şi prezente în toate aspectele vieţii umane
ne descurajează, lumina învierii şi făgăduinţă Sa de viaţă aduce bucurie tuturor
creştinilor când îi proclamă slava. Ne amintim încă o dată, în această perioadă
liturgică, de bucuria femeilor mironosiţe cărora li s-a spus: "Nu este aici. A în
viat" (Luca 24, 6).
Creştinii cântă, în diferite limbi, slava noului Ierusalim. "Luminează-te, lu
minează-te Noule Ierusalime! Că slava Domnului peste tine a răsărit”, (catavasici Sfintelor Paşti). Totuşi, nu putem uita suferinţa inocenţilor de azi în oraşul Ie
rusalim şi în Ţara Sfântă.
Creştinii vestesc toate neamurile că sărbătoresc faptul că "Hristos, Dum
nezeul nostru ne-a trecut pe noi de la moarte la viaţă şi de pe pământ la cer” (catavasia Sfintelor Paşti). Continuând să cântăm lauda noastră biruitoare, să ne ru
găm, de asemenea lui Dumnezeu să ne călăuzească în sarcina ce ne revine de a
restabili dreptatea în societăţile noastre.
Prea Fericirea Voastră, în acest important moment al vieţii tuturor creşti
nilor, Vă rugăni să Vă alăturaţi rugăciunilor noastre pentru a continua să înălţăm
imnul lui Hristos înviat pentru ca el să ne întărească şi să ne ajute să mergem
împreună în călătoria noastră comună.
Cu dragoste frăţească.

%

24.
Europene:

ss/ Rev. Dr. Konrad Raiser
Secretar General
Consiliul Mondial al Bisericilor».

Revd. Dr. Keith Clements. Secretar General al Conferinţei Bisericilor

«Prea Fericitului Teoctist
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Geneva, II aprilie 2002
Prea Fericirea Voastră,
"Hristos a înviat!"
"Şi auzind despre învierea morţilor; unii L-au luat în râs..." (Fapte 17, 32).
Tocmai m-am întors dintr-o vizită la Atena, unde, din nou a fo s t deosebit ele
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impresionant sa contemplăin predica Sfântului Apostol Pdvel în Areopag. La vre
mea sa, vestea cea buna a învierii confrunta oamenii cu o alegere să râdă fie a
batjocură, fie de bucurie.
Vă trasmit salutări cu ocazia Sfintelor Paşti, în numele Conferinţei Bisericilor Europene, în spirit de bucurie, cu deosebită apreciere şi recunoştiinţă. Nu este
o bucurie goală, trecătoare, ci bucuria autentică a biruinţei venită prin cruce. Fie
ca ea să ne inspire în continuare lucrarea şi mărturisirea şi, în special, creşterea
noastră împreună într-o unitate creştină, 'mai profundă.
Al Vostru sincer în dragostea lui Hristos.
0

ss/ Keith Clements
Secretar General».
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UN MARE MECENAT ROMAN: EMANUIL GOJDU
La 200 de ani de la naştere

Numele şi rolul lui Emanuil Gojdu în viaţa poporului român din Transilvania
pentru mulţi sunt binecunoscute. Implinindu-se acum 200 de ani de la naşterea sa,
vom încerca, în cele ce urmează, să prezentăm - mai ales pentru cititorii mai tineri
- viaţa şi opera acestui marc mecenat român.
Ca şi prietenul său, mitropolitul Andrei Şaguna, Emanuil Gojdu îşi are origi
nea din aromânii plecaţi în secolul al XVIII-lea din locurile lor natale şi care şi-au
păstrat numele originar, limba şi naţionalitatea. Intre aceştia se numără familiile
Şaguna, Muciu, Grabovschi, Economu, rude cu Şaguna, apoi Sina, Dumba,
Pomcta, Mocioni, Gojdu şi altele, care au ajuns să deţină rosturi însemnate în
viaţa politică, economică şi bisericească a românilor din fostul Imperiu habsburgic. Aproape toţi aceşti aromâni se ocupau cu comerţul, ajungând la situaţii mate
riale de excepţie. Stabiliţi mai ales în marile oraşe ale Imperiului, aceşti aromâni
şi-au zidit acolo biserici mari şi bine înzestrate. Astfel de biserici, cunoscute în ac
tele vremii sub numele de "greco-valahe", existau la Mişcolţ, la zidirea căreia a
contribuit şi familia Şaguna şi în care s-a rugat el însuşi în copilărie, în Viena,
Pesta, Arad, Oradea, Sibiu şi în alte localităţi.
Dintr-o astfel de familie de aromâni facea parte şi Emanuil Gojdu. După
unele izvoare, familia Gojdu a plecat din oraşul Moscopole şi s-a stabilit în Polo
nia. Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, după cele trei împărţiri ale Poloniei între
Austria, Prusia şi Rusia, multe din familiile aromâne de acolo s-au restras spre
sud. între ele era şi familia Gojdu, stabilită mai întâi la Mişcolţ. unde se găsea şi
familia Şaguna. De acolo, o ramură a trecut dincolo de Dunăre, iar alta s-a stabilit
în părţile Bihorului. Din această ramură bihoreană facea parte Emanuil Gojdu.
Tatăl său era negustorul Atanasie Popovici Gojdu din Oradea, iar mama sa Ana
provenea din familia românească Poinar, din părţile Bihorului1. Născut la 9/21 fe
bruarie 1802 în Oradea, tânărul Emanuil şi-a petrecut copilăria în oraşul natal, îm 
preună cu ceilalţi cinci fraţi ai săi. A început să înveţe carte la şcoala primară orto
doxă românească din Oradea, continuând gimnaziul tot acolo. A urmat, cursuri le
Academiei de Drept din Oradea, în primul an şcolar (1820-1821), apoi la cea din
Pozsonyi (azi Bratislava).
în timpul studiilor, a avut durerea de a-şi pierde ambii părinţi, mama la 3
august 1916 (st. n.), iar tatăl la 6 august 1821 (st. n.). Se pare că moartea mamei,
pe când avea numai 14 ani, l-a afectat mai profund şi că a fost mai strâns legat su
fleteşte de ea, decât de tatăl său, pentru că în cunoscutul său testament prevedea
anumite dispoziţii numai cu privire la descendenţii din familia mamei şi nu facea
amintire despre cei din familia tatălui. Fără îndoială că mama sa a avut un rol ho
tărâtor în formarea caracterului religios-moral al celui care avea să devină unul
dintre cei mai mari binefăcători ai neamului şi ai Bisericii sale. Faptul că în
A

Teodor Neş, Oameni din Bihor, 1848-19T8, Oradea, 1937, p. 86; Nicolae Firu, Genealogia
familiei lui Emanuil Gojdu , în "Telegraful Român”, nr. 21 din 22 mai 1938.
I.
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acelaşi testament nu se tăcea nici o menţiune de cei 5 fraţi ai săi şi de fii lor, ne
duce la presupunerea că toţi aceştia au murit fără urmaşi2.
Obţinând diploma de avocat în 1824, deci la vârsta de 22 de ani, tânărul
Emanuil a intrat ca stagiar în biroul avocatului sârb Mihail Vitcovici din Pesta.
Acesta era un om cu frumoase preocupări intelectuale şi un apreciat scriitor în stil
popular, In casa acestuia, tânărul avocat a avut ocazia să cunoască pe scriitori ma
ghiari de seamă ai timpului, care i-au îndrumat primele încercări de versificare în
limba maghiară, unele publicate într-o revistă din Pesta.
Din aceeaşi perioadă datează şi prietenia sa cu studentul în Drept Anastasiu
Şguna, pe care l-a cunoscut în casa unchiului acestuia, Atanasie Grabovschi. Casa
lui Grabovschi era locul de întâlnire al scriitorilor români care îşi tipăreau cărţile
în "Crăiasca tipografie a Universităţii din Buda". Unii din ei chiar îi dedicau
cărţile lor tipărite, ca preotul ortodox Ioan Teodorovici din Pesta (Istoria univer
sală sau a toată lumea , tradusă după arhimandritul sârb Pavel Kenghelaţ, 1924)
şi Teodor Aron (lucrarea Scurt apendice la Istoria.lui Petru Maior , 1828)3.
Din contactul cu scriitorii români pe care îi întâlnea în casa lui Grabovschi au
odrăslit câteva încercări literare ale lui Gojdu în româneşte. Astfel, numele său
apare printre colaboratorii primei reviste literare româneşti, intitulată Biblioteca
românească, editată la Buda de braşoveanul Zaharia Carcalechi. In volumul III al
acestei reviste (1829), tânărul avocat Gojdu publica un călduros apel ("Cuvântare
de rugăciune a naţiei româneşti"), adresat "cătră străluciţii boieri ai Ţării Româ
neşti şi ai Moldoviei". Acest apel era o caldă manifestare a sentimentelor sale de
dragoste de neam şi de ţară. Deşi crescut într-un mediu străin, în şcoli maghiare şi
departe de marea masă românească din Transilvania, el vedea limpede unitatea de
neam, de limbă şi de credinţă care exista între românii din Transilvania, din Ţara
Românească şi din Moldova. De aceea scria, între altele, că doreşte "a aţâţa în voi,
vrednicilor strănepoţi ai vestiţilor romani... o îmboldire de bine aducătoare şi un
foc sfânt patrioticesc cătră limba noastră cea mumească". îi îndemna apoi: "să
ajutaţi scrierea şi tipărirea cărţilor în limba patrioticească, să le cetiţi cu bucurie şi
să le faceţi cunoscute duleei voastre naţie; pre învăţaţii neamului să-i patroniţi şi
favorinsindu-i să-i scutiţi, întinzându-le mână de ajutoriu şi dându-le ocasie (prilej)
ca plăcutele a sudorilor sale fructuri să le dea spre folositoare gustare nemului său".
Iar în încheierea apelului scria că "nu este mai mare mângâiere (şi) mai,adevărată
îndestulare, decât simţirea fericirii şi a măririi neamului"4.
Dar Gojdu nu se mulţumea numai cu simple apeluri, ci sprijinea el însuşi pe
cei ce promovau scrisul în limba română. Astfel, cu sprijinul său material, entu
ziastul învăţător Ştefan P Neagoe de la şcoala românească din Pesta a tipărit
Calendarul românesc pe anul 1830 , în parte cu litere latine. în semn de recu
noştinţă, Neagoe a dedicat acest calendar lui Gojdu, cu toate că el îi ceruse să nu
facă nici o menţiune despre ajutorul său. Voia chiar de atunci să înfiinţeze "o fun
daţie pentru veşnica tipărire a calendarului”5.
—

A

2. I. Lupaş, Emanuil Gojdu I $02-1870. Originea .si opera sa, Bucureşti, 1940, p. 4-7.
3. Ibidem , p. 8-9.
4. Apel reprodus în întregime în Ibidem , p. 27-30. Despre această revistă vezi şi I. Lupaş, Cea
mai veche revistă literară românească , în Studii istorice , voi. III, Sibiu, 1941, p. 129-149.
5. I. Lupaş, E Gojdu , p. 11.
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După terminarea stagiului avocaţial de trei ani, Emanuil Gojdu şi-a deschis
un birou propriu de avocat şi "notar cambial" în Pesta, devenind unul din cei mai
apreciaţi avocaţi ai timpului. Unele din pledoariile sale au fost publicate în reviste
de specialitate6.
Spirit practic, înzestrat cu alese însuşiri gospodăreşti, Gojdu a ajuns în curând să
fie unul din cei mai înstăriţi oameni din Budapesta. Şi-a cumpărat, rând pe rând, câte
va case în centrul oraşului, câteva moşii şi intravilane la care se adăugau numeroase
acţiuni şi hârtii de valoare. La 30 iunie 1832 a avut loc un alt moment de seamă din
viaţa lui Gojdu şi anume căsătoria sa cu Anastasia Pometa (n. 1796), fiica negus
torului aromân Constantin Pometa, care fusese măritată prima oară cu negustorul
român Alexandru Vulpe. Slujba cununiei a fost oficiată de preotul scriitor Ioan *
Teodorovici, iar naşi au fost Atanasie Grabovschi, unchiul lui Şaguna, cu soţia sa.
Noua familie a fost binecuvântată de Dumnezeu cu o singură fiică, MariaCornelia, care n-a trăit decât un an. De aceea, de acum înainte, toată iubirea celor
doi soţi se revarsă asupra tinerilor studenţi români, care erau "oaspeţii cei mai
iubiţi", ai casei lor până la adânci bătrâneţi. Emanuil şi Anastasia Gojdu erau ade
văraţii părinţi ai studenţilor români, care erau invitaţi la masa lor cu ocazia sărbă- •
torilor sau cu a zilelor onomastice.
Unul din cei care l-a cunoscut pe Gojdu, fostul director al Băncii "Albina" din
Sibiu, Partenie Cosma (1837-1923), scria despre viaţa sa familială aceste cuvinte:
"Era mândru de originea sa de român ortodox din popor (nenobil) şi asta o mani
festa ori unde i se da ocasiune, atât cu cuvântul, cât şi cu fapta. La mese unde erau
şi străini, înainte şi după mâncare, ostentativ îşi făcea cruce. La sărbătorile Paşti
lor, totdeauna când se punea la masă, cânta un "Hristos a înviat". In casa lui numai
cu străinii se vorbea în limba lor, în familie însă şi cu românii numai româneşte,
parte în dialectul maccdo-român, parte în limba noastră, pe care el o ştia din casa
părintească, iar soţia sa o învăţase de la el şi din desele conversări cu tinerii ro
mâni... Casa lui, atât înainte cât şi după 1848, era cunoscută de casă românească,
unde toţi românii erau bine primiţi şi sprijiniţi. In cancelaria lui avocaţială aplica
(angaja, n.n.) numai tineri români. Trăiesc încă mulţi din acei tineri universitari de
odinioară (în 1900, n.n.), cari duminicile şi sărbătorile după amiazi, vara, le petre
ceau în vila lui Gojdu, unde fară nici o invitaţie erau bine primiţi şi ospătaţi.'
Gojdu îşi petrecea cu ei, glumea şi cânta cu ei cântece naţionale, însufleţindu-i
pentru idealuri naţionale. Era unul din acei rari bătrâni din Ungaria, care aveau
ferma speranţă în viitorul naţiunii sale"7. O astfel de întrunire a fost descrisă de
ziarul românesc Concordia , care apărea la Pesta (numărul din 1/13 iulie 1862),
când Gojdu a rostit aceste memorabile cuvinte, care exprimau deosebit de grăitor
sentimentele sale româneşti: "Ca fiu credincios al Bisericii mele, laud Dum
nezeirea căci m-a crescut român; iubirea ce am către naţiunea mea neîncetat mă
îmboldeşte a stărui în faptă, ca încă şi după moarte să mă ridic de sub gliile mor
mântului, spre a putea fi pururea în sânul naţiunii mele... "x.
6. T. Neş, op. cit., p. 90.
7. Partenie Cosma, Gozsiht Enumuil* în Enciclopedia română a lui C. Diaconovich, II, Sibiu,
1900, p. 58.
8. I. Lupaş, Istoria bisericească a românilor ardeleni. Sibiu, 1918, p. 243.

BISERICA ORTODOXĂ ROMANĂ

58

Exemplara lor viaţă familială a dăinuit până la 2 ianuarie 1863, la moartea
Anastasiei. Cu acest trist prilej, tot din ziarul Concordia aflăm că studenţii români
au hotărât să poarte doliu pentru Anastasia Gojdu timp de două săptămâni, fiindcă
ea "a meritat această onoare prin îndoita virtute: de româncă însufleţită şi de
adevărată mamă a junimii"9.
Paralel cu sprijinul acordat tinerimii universitare, Emanuil Gojdu s-a impli
cat şi în problemele politice ale timpului, dovedindu-se un entuziast apărător al
drepturilor poporului său. La izbucnirea revoluţiei din 1848, a adoptat faţă de ea
o atitudine moderată. La 9/12 mai 1848 s-a ţinut în casa sa din Pesta o consfătuire,
la care au participat fruntaşii românilor din comitatele "ungurene", adică cele din
spre actuala graniţă de vest a ţării noastre. Ei au adresat o "înştiinţare către ro m â r
nii de legea răsăriteană (neunită)'\ semnată de Emanuil Gojdu ca preşedinte şi
de Ioan Dragoş ca secretar. Nota principală a noului program era "moderaţiunea",
cerând numai "ocârmuire bisericească cu totul neatârnată de ierarhia sârbească",
iar în problemele politice admitea limba maghiară ca "limbă diplomatică", cu con
diţia ca şi limba română să fie folosită fară nici o piedică în biserică, în şcoală şi
în "toate trebile naţiei noastre cele dinăuntru". Cereau apoi ca la Ministerul Cul
telor din Viena să se înfiinţeze o secţie deosebită, "care să ocârmuiască trebile ro
mânilor, cele bisericeşti şi scolastice şi în care să se aşeze numai români adevăraţi
(şi) de legea Răsăritului". Cereau de asemenea ca în funcţiile publice să fie numiţi
români, precum şi ofiţeri români în armată10.
La începutul erei zise "constituţionale" (1861-1867), bucurându-se de încre
derea Guvernului, Emanuil Gojdu a fost numit comite suprem (prefect) al judeţu
lui Caraş, în Banat. îndată după numire, a publicat un manifest către populaţia ju
deţului, informând-o că prima sa grijă era aceea de a reface viaţa constituţională,
întreruptă în ultimii 12 ani de regimul zis "absolutist". Asigura pe toţi că vor găsi
în el un sincer sprijinitor al oricărui lucru bun şi folositor, că va apăra dreptatea şi
legalitatea, că va asculta şi va sprijini pe cei în necazuri. Promitea o atenţie deo
sebită românilor capabili să intre în funcţii de stat. Cu un asemenea program, nu
este de mirare că a fost întâmpinat cu multă simpatic nu numai de români, ci şi de
cetăţenii maghiari şi germani ai judeţului11.
De exemplu', la 8 ianuarie 1861, tineretul universitar din Pesta i-a făcut o ma
nifestaţie de simpatie în cadrul căreia Gojdu făcea şi această promisiune solemnă:
"Mă voi nisui din toate puterile spre ridicarea şi înaintarea, atât materială cât şi
spirituală, a neamului meu... cu un cuvânt, eu voi lucra ca român şi patriot"12. în
drumul său spre Lugoj, a fost ovaţionat în gara Timişoara, de unde a fost condus
în oraş cu făclii şi călăreţi, rostindu-se mai multe discursuri, în limbile română,
germană şi sârbă. La Lugoj, unde era reşedinţa sa, a fost salutat în limbile ma
ghiară, germană şi română, la care Gojdu a răspuns în româneşte13.
\

9. Cf. I. Lupaş, Anastasia Gozsdu (1796-1X63), în Studii istorice, voi. III, Sibiu, 1941, p. 264-268.
10. I. Lupaş, E. Gojdu , p. 13; T. Neş, op. cit., p. 90. Textul programului reprodus la Teodor V.
Păcăţian, Cartea de aw \ voi. I, Sibiu, 1902, p. 343-347; Silviu Dragomir, Studii .şi documente privi
toare la revoluţia românilor din Transilvania, voi.V; Cluj, 1946, p, 331-336.
11. I. Lupaş, E. Gojdu , p. 14.
12. T. V. Păcâţian, Cartea de aur. voi. II, Sibiu, 1904, p.
526-527.
13. I. Lupaş, E. Gojdu, p. 14-15.
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In zilele de 27 şi 28 februarie 1861, prefectul Gojdu a prezidat o "adunare comitatensă" (Judeţeană), cu 400 de membri, între care 250 români şi 150 maghiari,
germani şi sârbi. Adunarea a ales ca vicecomiţi un român şi un maghiar şi a hotă
rât ca limba oficială în raporturile cu Guvernul şi cu celelalte comitate să fie cea
maghiară, iar în raporturile cu comunele limba română, în cadrul altor adunări
"comitatense", s-au purtat noi discuţii şi s-au adoptat hotărâri privitoare la folosi
rea limbii române în administraţie'în întreg judeţul Caraş14. Desigur că în împre
jurările de atunci, aceste hotărâri n-au putut fi puse în aplicare.
O dorinţă a lui Gojdu, în timp ce a condus judeţul Caraş, a fost înfiinţarea unui
liceu românesc în Lugoj. în acest scop a dăruit el însuşi 2000 fi., iar celelalte do
naţii s-au ridicat la 18.000 fi. Dar nici acest plan al lui Gojdu n-a putut fi realizat15.
In calitate de comite suprem (prefect), Emanuil Gojdu a fost membru de drept
în Casa magnaţilor (Senatul) din Pesta, unde a rostit câteva discursuri parlamentare care au avut un puternic răsunet în cercurile politice de atunci. Chiar de la
începutul sesiunii parlamentare, a convocat de mai multe ori pe fruntaşii români
lor la Pesta, spre a stabili împreună tactica de luptă. Una din aceste întruniri a avut
loc în casa sa, în seara zilei de 7 mai 1861, când Gojdu îndemna deputaţii români
la unire, pentru ca să militeze împreună pentru obţinerea de drepturi pe seama po
porului român16.
Un celebru discurs politic pe care l-a rostit în Casa magnaţilor şi care a avut
un larg ecou în cercurile româneşti a fost cel din 19 iunie 1861. Pentru a fi cât mai
documentat, a cerut informaţii asupra doleanţelor românilor transilvăneni de la
Andrei Şaguna, de la George Bariţiu şi de la mitropolitul Alexandru Sterca-Şuluţiu de la Blaj. Şaguna, de pildă, i-a răspuns la 4 iunie 186), sfătuindu-1 să propună
convocarea "unui Congres naţional, care să formuleze modul şi chipul egalei în
dreptăţiri a naţiei şi limbii române". în continuare, îi arăta că românii transilvă
neni n-ar fi împotriva unirii cu Ungaria, dacă ei ar fi trataţi în mod echitabil, dar
o unire "prejudicioasă" pentru români nu se poate accepta. în sfârşit, Şaguna îl
statuia să ceară să se acorde românilor "egalitatea, libertatea şi frăţietatea indivi
duală, civilă, naţională şi confesională"17. Cunoscând opiniile acestor trei fruntaşi
ai românilor transilvăneni, împreunate de vederile sale proprii, Gojdu a rostii dis
cursul amintit, în care punea în lumină motivele pentru care românii nu puteau
accepta unirea Transilvaniei cu Ungaria. El prezenta obiectivul luptelor naţionale
prin aceste cuvinte: "Românii doresc viaţă naţională, conservată de o mie de ani
printr-atâtea nenorociri, pe care voiesc a şi-o păstra, cultiva şi lăţi şi în viitor, iar
pe fiii săi, aplicându-i în toate ramurile guvernării, voieşte a-i pregăti pentru un
viitor mare"...,8.
Se înţelege că discursul lui Gojdu a nemulţumit cercurile conducătoare ma
ghiare. în schimb, s-a bucurat de recunoştinţa, de aprecierea şi felicitările
A

14. T. V. Păcăţian, op. cit., II, p. 528-532.
15. Ibidem , II, p. 529-530.
16. Ibidem , II, p. 295-299.
17. T. Neş, op. cit., p. 94.
18. T. V. Păcăţian, op. cit.. II, p. 418-427 (citatul la p. 426). Rezumat şi aprecieri asupra discur
sului la I. Lupaş, E. Gojdu, p. 17-20.
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românilor. Accst discurs constituie punctul culminant din cariera politică a lui
Gojdu. De altfel, în curând şi-a dat demisia din postul de comite suprem, încetând
astfel şi mandatul său din Casa magnaţilor.
Mai târziu, între anii 1865-1868, Gojdu a făcut parte din Adunarea deputa
ţilor (Dieta) din Pesta, ca ales al Cercului electoral Tinca din Bihor. în campania
electorală a rostit şi aceste faimoase cuvinte: "Voi strigaţi să trăiască Gojdu! Eu
răspund: Gojdu numai până atunci să trăiască până când va trăi pentru voi, pentru
poporul român!".
A rostit şi în Adunarea deputaţilor câteva cuvântări, dar niciuna n-a produs
efectul celei din 1861. Retras din viaţa politică militantă, în 1869 Gojdu a fost nu
mit septemvir (consilier la Curtea de Casaţie), funcţie pe care a deţinut-o până la
moartea sa, survenită la 22 ianuarie (3 februarie) 187019.
Chiar dacă Emanuil Gojdu ar fi făcut numai atât pentru ai săi, numele lui ar
fi rămas înscris între oamenii de seamă ai poporului român. Dar el n-a lucrat pentru
poporul său numai în cursul vieţii pământeşti, ci roadele iubirii sale faţă de popor
s-au putut vedea mai ales după trecerea din această viaţă.
Am menţionat mai sus că datorită proceselor sale, cât şi spiritului său prac
tic, Gojdu a ajuns curând la o stare materială dintre cele mai prospere. Neavând
urmaşi nici de la soţia a doua, aromânca Melania Dumcea, cu care s-a căsătorit la
8 ianuarie 1864 (moartă în 1911, ca văduva Nemeshegy), şi-a lăsat întreaga avere
pe seama "acelei părţi a naţiunii române din Ungaria şi Transilvania care aparţine
la confesiunea orientală ortodoxă", în scopul creării unei Fundaţii sub numele său.
Prin acest testament, Gojdu dispunea ca timp de 50 de ani să se capitalizeze
2/3 din veniturile Fundaţiei, iar din 1/3 să se acorde burse "acelor tineri români de
religiune răsăriteană ortodoxă, distinşi prin purtarea bună şi prin talente, ai căror
părinţi nu sunt în stare, cu averea lor proprie, să ducă la (în)deplinire creşterea şi
cultivarea copiilor lor". După 50 de ani, urmau să se capitalizeze 3/5 din veniturile
anuale, iar 2/5 să se împartă ca burse studenţilor de la universităţi, dar şi "tineri
lor care voiesc a se califica pentru cariera artistică, preoţească şi învăţătorească".
In a treia perioadă de 50 de ani, urmau să se capitalizeze 50% din venituri, iar din
50% să se ajute, după principiile de mai sus, mai mulţi tineri studenţi, însă atunci
să se remunereze din venit şi preoţi şi învăţători săraci, cu însuşiri eminente, fami
lie numeroasă şi îmbătrâniţi". în sfârşit, după 150 de ani, să înceteze "capitali
zarea" şi să se formeze un fond de rezervă din 1/10 a veniturilor anuale, iar restul
"să se întrebuinţeze pentru orice alte scopuri religionare ale românilor de religiunea ortodoxă răsăriteană..., având în vedere prosperitatea şi înflorirea patriei, a Bi
sericii răsăritene ortodoxe şi a naţiei române".
Cu administrarea Fundaţiei, Gojdu a încredinţat un comitet, numit "Repre
zentanţă", format din mitropolitul ortodox al Transilvaniei, ca preşedinte şi din
episcopii săi sufragani (până în 1918 cei de la Arad şi Caransebeş) şi din tot atâţia
membri mireni, plus alţi trei membri mireni, cunoscuţi ca buni români şi buni
ortodocşi. Deci, ca şi în Statutul Organic al lui Andrei Şaguna, s-a urmărit să fie
Ihidem, p. 20-21. Vezi şi Viorel Faur şi Ioan Golban, Momente din activitatea politică a lui
Emanuil Gojdu, în voi. "Emanuil Gojdu", Oradea, 1972, p. 33-43.
19.
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1/3 clerici şi 2/3 mireni. La alegerea membrilor mireni, trebuia să-şi dea consim
ţământul şi soţia sa, până va fi în viaţă, precum şi rudele sale după mamă, care vor
purta numele de Poinar. De asemenea, din familia Poinar trebuia să fie cel puţin
un membru în "Reprezentanţă", dacă îşi păstrau credinţa ortodoxă. Membrii Re
prezentanţei erau îndatoraţi, prin testament, să lucreze "fară vreo remunerare ma
terială, simţindu-se remuneraţi, prin conştiinţa că au ajutat şi ei la prelucrarea ma
teriei date de mine spre înflorirea iubitei naţiuni"20.
Reprezentanţa se întrunea în două sesiuni pe an, fie la Sibiu, fie la Budapesta,
în martie, când se aproba gestiunea pe anul precedent şi se aproba bugetul pe noul
an, şi în august, când sc acordau bursele. Din sânul Reprezentanţei se alegea un
Comitet executiv de trei membri, pe trei ani, care conducea în peramenţă afaceri
le Fundaţiei.
Trebuie să reţinem că Fundaţia a avut norocul de a fi administrată de oameni
capabili, care şi-au pus tot sufletul şi toată puterea lor de muncă pentru ca dispo
ziţiile testamentare ale marelui mecenat să fie duse la îndeplinire în bune condiţiuni şi să poată fi de un real folos poporului român din Transilvania. Astfel, pe
lângă mitropoliţii Andrei Şaguna, Miron Romanul şi Ioan Meţianu, episcopii Iosif
Goldiş şi Ioan Papp de la Arad, Ioan Popasu, Nicolae Popea şi Miron Cristea de
la Caransebeş, Reprezentanţa a avut ca membri laici câteva personalităţi de frunte
din viaţa politică şKculturală a Transilvaniei din secolul al XlX-lea şi de la înce
putul celui următor. La loc de cinste trebuie consemnaţi Ioan Puşcariu (18701911), Iosif Gali (1872-1912), Gheorghe Şerb (1885-1914), Partenie Cosma
(1892-1923), Ioan Mihu (1912-1915), Andrei Bârseanu (1916-1922) şi alţii.
Dintre aceştia, rolul hotărâtor în bunul mers al Fundaţiei l-a avut Ioan Puşcariu. In mai multe rânduri Fundaţia a fost ameninţată cu desfiinţarea. In primul
rând, îndată după moartea întemeietorului, când văduva sa, Melania, îndemnată
de unii, nemulţumiţi de dispoziţiile testamentare deosebit de favorabile fiilor Bi
sericii noastre, se pregătea să atace testamentul în justiţie. Acest lucru era destul
de uşor, căci el cuprindea mai multe prevederi vulnerabile, între care şi aceea ca,
în caz de proces, judecătoria să decidă, întotdeauna, în favoarea văduvei. A fost
nevoie de tactul şi priceperea lui Ioan Puşcariu, ca procesul să fie evitat şi Funda
ţia salvată. De asemenea, în urma repetatelor pretenţii ale rudelor lui Gojdu, tot
Puşcariu a fost cel care a ştiut să le aplaneze în aşa fel încât să se evite procesele.
Ca preşedinte al Comitetului executiv al Reprezentanţei, Puşcariu a depus toată
râvna pentru buna administrare a averii, pentru vinderea în condiţii avantajoase a
unor terenuri, pentru întocmirea statutelor Fundaţiei, pentru publicarea Analelor
ei şi diferite alte probleme21. Astfel, printr-o bună administrare, averea Fundaţiei
a crescut, din anul întemeierii (1870) până la 1897, cu 1.099.690 fi. în felul acesta,
Fundaţia Gojdu a devenit cea mai importantă fundaţie românească din fosta mo
narhie habsbunţică22.
A

___

A

20. Testamentul publicat în Telegraful Român, nr. 9, 1870 şi urm.: Analele Fundaţiei Gojdu, t. I,
pe anii 1870-1883, Budapesta, 1888, p. 1-9; I. Lupaş, E. Gojdu , p. 52-59.
21. Amănunte la Ioan cavaler de Puşcariu, Notiţe despre întâmplările contemporane. Sibiu,
1913, p. 163-170.
22. P. Cosma, op. cit., p. 591.
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Notăm că după moartea lui Gojdu, Reprezentanţa a mai cumpărat două case în
Budapesta - (una în str. Dob, nr. 16, alta în str. Hollo, nr. 8), precum şi câteva case
şi intravilane în Oradea, de la familia Poinar. Iar între anii 1903-1905 s-au construit
în Budapesta, între străzile Kiraly 13 (unde locuise Gojdu) şi Dob 16, şapte clădiri
noi şi anume: patru clădiri cu câte trei etaje şi alte trei cu câte două etaje, după pla
nurile arhitectului Czigler Gyozo; în aceiaşi ani s-a modernizat şi casa din Str. Hollo
nr. 8. In felul acesta, a luat naştere "cvartalul Gojdu", cu şapte edificii, formând un
pasaj cu cinci curţi interioare, din strada Kiraly în strada Dob, având în total 39 de
apartamente, iar la parter 45 de prăvălii şi două locuinţe pentru portari.
La acestea se adaugă numeroasele acţiuni depuse la două Bănci din Buda
pesta (în 1917 valoarea lor se ridica la 6.500.934 coroane). La 31 decembrie 1917,
valoarea totală a averii se ridica la 8.390.700 coroane, iar în 1918 depăşea 10 milioane coroane. In 1915 şi 1916 Reprezentanţa a fost obligată să aprobe două "îm
prumuturi de război", în valoare de 250.000 de coroane, la care s-au mai adăugat
apoi alte 500.000 coroane, bani care au fost definitiv pierduţi; iar în 1919, venitu
rile din chirii au fost luate de autorităţile comuniste ale lui Kun Bela23.
începând cu anul 1871vşi până în 1920, Reprezentanţa a oferit mereu burse
de studii unor studenţi şi elevi ortodocşi români. Din actele Fundaţiei (procesele
verbale), publicate cu regularitate până în 1918 rezultă că s-au distribuit burse în
48 de ani şcolari (1871-1918), iar numărul burselor a fost de 5.559. Acte recente
publicate arată că au fost oferite alte 324 dc burse în 1918/1919, precum şi 336
burse în anul şcolar 1919/1920. Ar fi un total de 6219 burse24.
Chiar dacă unii elevi sau studenţi au avut burse mai mulţi ani şcolari, în orice
caz, numărul bursierilor se ridică la peste 3.000. La început, numărul lor a fost
mic, ca apoi să crească mereu, variind de la an la an, în funcţie de veniturile Fun
daţiei. Astfel, în 1871 s-au acordat numai 4 burse, în 1872-12, în 1873-33, ca în
1884 să se ajungă la 116, în 1900 la 135, în 1911 la 223, iar în 1917 la 306. Prin
însuşi testamentul lui Gojdu, se prevedea ca bursele unor studenţi să fie de 300500 fl. pe an, iar ccle pentru şcolile medii şi elementare să ajungă până la 300 fi.
pe an. Pentru ca să ne dăm seama de valoarea unei burse, trebuie să notăm că,
după datele pe care le oferă "Telegraful Român" din acea perioadă, venitul anual
al unui preot era în medie de 400 fl., deşi unele parohii de munte aveau un venit
anual sub 200 fl. Un învăţător confesional avea de la 150 până la 500 fl. salariu
anual, deci' mai puţin decât o bursă din Fundaţia Gojdu. Un bursier nou al Funda
ţiei putea să-şi păstreze bursa din primii ani de liceu până la absolvirea Facultăţii,
unii primind chiar şi ajutoare speciale pentru examenele de doctorat sau pentru
excursii de studii. Bursierii erau obligaţi să prezinte, la sfârşitul fiecărui an şcolar,
o dovadă de la şcoala pe care o urmau, cu rezultatele la studii şi purtare. Cei ne
reuşiţi la examene sau cu purtare necorespunzătoare erau înlăturaţi din lista bur
sierilor. La distribuirea burselor se ţinea seama, în primul rând, de cei cu rezultate
excepţionale la învăţătură, de cei orfani, de fiii unor preoţi, învăţători şi ţărani
săraci, de fiii de intelectuali fară avere25.
A

23. Amănunte la Pavel Cherescu, Un umanist ronuin-marele mecenat Emanuil Gojdu , Bucu
reşti, 2002, p. 33-34.
24. Maria Bereny, Istoria Fundaţiei Gojdu , Budapesta, 1995, p. 21.
25. Regulamentul pentru afacerile interne ale Fundaţiei, în Analele Fundaţiei, tom. II, 1884-1989.
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Făcând un calcul al tuturor burselor oferite de Fundaţie între anii 1871-1918,
deci în 48 de ani, am ajuns la suma de 1.039.373 fl., o sumă enormă la vremea
respectivă, la care se adaugă cele din anii 1918-1920.
Pentru supravegherea studenţilor şi elevilor bursieri s-a hotărât, în 1898, ca
anumite persoane de încredere să fie însărcinate cu îndrumarea şi controlul lor şi
anume: la Budapesta preotul român Ghenadie Bogocvici, la Cluj protopopul Tuliu
Roşescu, la Oradea Dionisic Poinar, la Sibiu Partcnie Cosma, iar la Braşov Virgil
Oniţiu (mai târziu prot. Ioan Pctric). în 1897, la propunerea lui Partenie Cosma,
se hotărâse chiar înfiinţarea unui internat, la Budapesta, pentru 50 de bursieri, ho
tărâre care nu s-a putut realiza26.
Cercetând listele celor peste 3000 de bursieri ai Fundaţiei Gojdu, constatăm
că foarte mulţi dintre ei, după terminarea studiilor, n-au rămas intelectuali ano
nimi în cine ştie ce oraş din Transilvania şi din Banat, ci au ajuns să deţină funcţii
importante în viaţa culturală şi politico-socială a românilor transilvăneni dinainte
de 1918. Consemnăm doar câteva nume de foşti bursieri: savanţii de renume mon
dial Victor Babeş şi Traian Vuia, academicianul Iuliu Prodan, botanist şi profesor
universitar în Cluj, Acad. Cornel Micloşi, profesor la Politehnica din Timişoara,
Victor Stanciu, Ioan Lupaş şi Silviu Dragomir, foşti profesori la Institutul teologic-pedagogic din Sibiu, apoi la Universitatea din Cluj, profesorul Romulus Vuia,
specialist în probleme de etnografie, Vaier Moldovan profesor la Facultatea de
Drept, profesorul Ilie Minea de la Universitatea din Iaşi, poetul Ocavian Goga,
ziaristul Valeriu Branişte, medici de renume ca Ilie Beu, fost profesor şi medic la
Institutul teologic din Sibiu, Marius Sturza, profesor la Facultatea de Medicină
din Cluj, apoi o serie de profesori la secţiile pedagogice ale fostelor Institute teologice-pedagogice sau la Liceul "Andrei Şaguna" din Braşov, între care Patriciu
Drăgălina, Ştefan Velovan şi Enea Hodoş la Caransebeş, Augustin Hamsea şi
Avram Sădeanu la Arad, Aurel Bratu şi Ascaniu Crişan la Sibiu, Aurel Ciortea,
Liviu Blaga (fratele lui Lucian) şi Ioan Moşoiu la Braşov, cunoscutul publicist şi
om politic bănăţean Aurel C. Popovici, avocaţii sibicni Lucian Borcia şi Ioan
Fruma. Tot cu burse din Fundaţia Gojdu au studiat, fostul episcop al Aradului,
Andrei Magieru, iar în liceu cunoscutul compozitor şi muzicolog Zeno Vancea,
viitorul mare arheolog şi academician Constantin Daicoviciu, poetul Aron Cotruş
etc. Aşadar, bursierii Fundaţiei Gojdu au ajuns să fie în viaţă profesori universitari
şi în învăţământul mediu, oameni politici, scriitori, ziarişti, jurişti, medici, farma
cişti, ingineri, preoţi, ofiţeri, economişti, agronomi, compozitori şi cu alte cariere.
Toţi aceşti bursieri au studiat în diferite institute de învăţământ din AustroUngaria şi Germania (căci în alte ţări puteau studia numai cu aprobarea Guver
nului): Cluj şi Oradea (Academia de Drept), Debreţin, Bratislava, Budapesta (cei
mai mulţi), Viena, Graz (mai ales la Medicină), iar în Germania la Schemnitz (mai
ales la Mine şi Silvicultură), Berlin, Munchen, Leipzig, Heidelberg şi mai puţini
în alte ţări, la Ziirich, Anvers etc. De exemplu, în anul şcolar 1919/1920, ultimul
în care Fundaţia Gojdu şi-a mai putut îndeplini menirea, s-au acordat 336 de burse
şi ajutoare, după cum urmează: 26 pentru susţinerea examenului de doctorat, 33
de burse pentru studii la Facultăţi de Drept, 69 la Medicină, 20 la Filosofic, 23 la
26. Ibidem, tom IV, 1895-1899, fasc. IV, p. 9 şi fasc. V, p. 10.
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Politehnică, 5 la Farmacie, 2 la Academia de Muzică, 2 la Academia de Belle Arte,
2 pentru studii economice şi 11 la Academii comerciale, 4 la şcoli pedagogice,
superioare, 5 la Silvicultură, 2 la Agronomie, 1 la Academia veterinară, 1 la Aca
demia "orientală", 1 la Academia militară, 7 la şcoli de ofiţeri (licee)27. Prin munca
lor, ei au ţinut trează conştiinţa românească şi ortodoxă din Transilvania. Din
cercetarea aceloraşi liste de bursieri se poate constata cu uşurinţă că mulţi dintre ei
au avut un rol hotărâtor în pregătirea marelui act al Unirii Transilvaniei cu
România de la 1 decembrie 1918. In acelaşi timp, ei au rămas pentru toată viaţa oa
meni devotaţi Bisericii strămoşeşti. Cercetând listele membrilor Adunărilor Epar
hiale şi ale Congresului naţional bisericesc al Mitropoliei ortodoxe transilvănene,
constatăm că aproape toţi membrii acestora erau foşti bursieri ai Fundaţiei Gojdu.
Aşadar, timp de o jumătate de secol, Fundaţia Gojdu şi-a îndeplinit cu priso
sinţă menirea ei, potrivit dispoziţiilor testamentare ale marelui mecenat. Biserica,
prin reprezentanţii ei şi-a îndeplinit cu cinste îndatoririle ce-i reveneau prin dispo
ziţiile testamentare ale lui Gojdu28.
După 1920, deci după încheierea tratatului de pace de la Trianon, practic acti
vitatea Fundaţiei "Gojdu" a încetat. Spre sfârşitul anului 1918, Imperiul austroungar se destrămase, iar românii din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş s-au
unit cu vechea Românie prin actul de la 1 decembrie 1918. Pentru Ungaria a ur
mat instaurarea regimului comunist al lui Kiin Bela (1919) - înlăturat şi prin inter
venţia armatei române - , apoi regimul dictatorial al amiralului Horty Miklos
(1920-1944) şi curând după aceea, un regim comunist-totalitar (până în 1989). In
astfel de condiţii, era firesc ca Fundaţia Gojdu să nu-şi mai poată îndeplini meni
rea, pentru că majoritatea proprietăţilor ei (casele din Budapesta, moşii, acţiuni în
bănci) au rămas pe teritoriul Ungariei "trianonice". Totuşi, "Reprezentanţa" şi-a
continuat activitatea la Sibiu, fiind condusă acum de noul mitropolit al Ardealului,
Dr. Nicolae Bălan (1920-1955), iar "Administraţia" bunurilor din Budapesta era
încredinţată preoţilor-parohi de acolo: protosinghelul Ghenadie Bogoevici ( t 23
noiembrie 1933) şi Toma Ungureanu (până în 1952).
După 1920, membrii Reprezentanţei Gojdu, în frunte cu mitropolitul Nicolae
Bălan, au început o serie de demersuri, în vederea redobândirii drepturilor ei le
gitime asupra averii lăsate de Gojdu, dar au întâmpinat în permanenţă obstrucţia
Guvernelor maghiare. Prezentăm doar câteva momente din "odiseea Fundaţiei
Gojdu" după 1920. Chiar din. acel an Reprezentanţa a fost pusă în situaţia de a
sista acordarea de burse, în urma blocării fondurilor din Budapesta din dispoziţia
Guvernului maghiar. Fundaţia l-a delegat pe Nicolae Poinar (membru în Repre27. Cornel Sigmirean şi Aurel Pavel, Fundaţia "Gojdu", 1X71-.2001, Târgu Mureş, 2002, p. 53
şi 56-57; o listă de 1346 foşti studenţi, p. 81-170.
28. Dintre lucrările mai noi consacrate Fundaţiei consemnăm: volumul Emanuil Gojdu,
Oradea, 1972 (mai multe studii, îndeosebi p. 21-32); Ioan Georgescu, Fundaţia "Emanuil Gojdu” în
sprijinul studenţilor .şi elevilor români din Austro-Ungaria , în "Studii", revistă de istorie, tom. 26,
nr. 2, 1973, p. 353-365; Maria Bereny, Istoria Fundaţiei Gojdu (1X70-1952). Budapesta, 1995; Ni
colae Cordoş şi Maria Magdalena Jude, Contribuţii documentare referitoare la Emanuil Gojdu .şi
fundaţia sa , în "Acta Musei Napocensis", 26-30, 1989-1993, p. 575-590; Cornel Sigmirean, Istoria
formării intelectualităţii române.şti din Transilvania şi Banat în epoca modernă . Cluj Napoca, 2000,
p. 237-243; Pavel Cherescu, op. cit.\ C. Sigmirean şi Aurel Pavel, op. cit., passim.
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zentanţă şi descendcnt ai familiei Gojdu) să se deplaseze la Budapesta ca să se in
formeze la faţa locului de situaţia imobilelor, a chiriilor şi a acţiunilor depuse în
bănci. El a şi înaintat un raport asupra celor constatate. In acelaşi an a fost trimis,
la Budapesta şi cunoscutul economist ardelean Ion I. Lapedatu (1876-1951), pentru
evaluarea averii Gojdu. Iar la demersurile Ministerului de Externe al României pe
lângă "Comisia pentru stabilirea reparaţiilor de război" din Budapesta, aceasta a
înaintat un raport în 1923, din care rezultă că averea Fundaţiei consta în 4 clădiri
în strada Kiraly nr. 13, 3 clădiri în strada Dobo su Dob nr. 18 şi o clădire în stra
da Hollo nr. 8.
La 16 aprilie 1924, s-a semnat la Bucureşti un Acord între Ungaria şi Româ
nia pentru reglementarea afacerilor Fundaţiei. In pofida demersurilor Reprezen
tanţei pentru intrarea în posesia bunurilor din Budapesta, Guvernul maghiar a ter
giversat mereu rezolvarea problemei. Mai mult chiar: în 1927 Ministerul Cultelor
din Budapesta a decis blocarea conturilor Fundaţiei (până atunci, ea reuşise să
transfere la Banca "Albina" din Sibiu 1270 de milioane de coroane, din care s-au
plătit o parte din datoriile Fundaţiei). Au urmat noi memorii din partea română,
între care şi unul semnat de mitropolitul Nicolae Bălan către primul ministru Iuliu
Maniu, la 7 martie 1930.
La 27 aprilie 1930, s-a semnat un nou Acord între România şi Ungaria, de
data aceasta la Paris, prin care Guvernul maghiar se angaja să înceapă - la Sibiu
- negocieri cu autorităţile române pe această temă. S-au şi instituit două comisii,
cea română urmând să fie condusă de Ion I. Lapedatu. Au avut loc mai multe run
de de convorbiri, la Sibiu, dar delegaţia maghiară a adoptat aceeaşi tactică a unor
amânări nejustificate.
Ea a revendicat câteva imobile din Transilvania pentru maghiarii de la noi (Or
felinatul romano-catolic "Theresianum" din Sibiu, Sanatoriul Sf. Elisabeta din Cluj,
Fondul de învăţământ din judeţul Trei Scaune şi altele). Aceeaşi delegaţie maghiară
a cerut ca 1/3 din averea Fundaţiei să rămână pe seama românilor din Ungaria.
Abia la 27 octombrie 1937, după ani îndelungaţi de negocieri, s-a încheiat la
Bucureşti u n Acord definitiv , semnat din partea română de Ion I. Lapedatu, iar din
partea maghiară de Aurel Egry. Partea maghiară se angaja ca în termen de 30 de
zile de la intrarea în vigoare a Acordului, să pună la dispoziţia Fundaţiei Gojdu în
tregul patrimoniu pe care îl deţinea în Ungaria. Acordul a fost ratificat de Statul
român printr-un Decret regal din mai 1938, publicat în "Monitorul oficial" din 13
mai 1938. Camera inferioară (Dieta) a Parlamentului maghiar l-a ratificat abia la
14 februarie 1940, iar Camera superioară (Casa magnaţilor) la 4 aprilie 1940 (Articolul de lege 21/1940). In felul acesta, Statui maghiar a recunoscut dreptul de
proprietate al Fundaţiei Gojdu asupra averii ei din Budapesta.
Din nefericire, evenimentele care au urmat după Dictatul de la Viena din 30
august* 1940, mai apoi instaurarea unui regim comunist în Ungaria - ca şi la noi,
de altfel, - au împiedicat punerea în aplicare a prevederilor Acordului din 1937.
In anii premergători războiului, dar mai ales în timpul lui, starea imobilelor din
Budapesta s-a degradat foarte mult (unele apartamente şi spaţii comerciale fuse
seră închiriate de evrei, încât au avut mult de suferit în acei ani).
5 - B. O. R. 1-6/2002
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La începutul anului 1952, prin Decretul-lege nr. 4, dat de noile autorităţi co
muniste maghiare, s-a decis ca toate casele cu mai mult de 6 camere să fie naţio
nalizate. In felul acesta, toate imobilele Fundaţiei Gojdu au intrat în proprietatea
Statului maghiar. Un ultim memoriu al mitropolitului Nicolae Bălan, din acelaşi
an, a rămas fără rezultat29.
In urma schimbărilor politice care au avut loc în Ungaria şi România după
1989, s-au reluat discuţiile în legătură cu Fundaţia Gojdu, din nefericire fără con
cursul ierarhilor Bisericii. La 30 septembrie 1996, un grup de teologi sibieni au
reînfiinţat "Fundaţia Gojdu”, ea fiind recunoscută prin sentinţa civilă nr. 608 din
9 octombrie 1996 a Tribunalului Sibiu. Sub conducerea Dr. Pavel Cherescu, lec
tor la Facultatea de Teologie din Oradea, iar din 31 martie 2001 a Preotului Dr.
Aurel Pavel, lector la Facultatea de Teologie din Sibiu, au început demersurile ne
cesare pentru ca Statul român, respectiv Mitropolia ortodoxă a Ardealului, să re
intre în posesia imobilelor Fundaţiei din Budapesta.
în februarie 2002, cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la naşterea lui Emanuil
Gojdu, a avut loc un Simpozion la Budapesta, cu participarea unor istorici şi teologi români şi a unor istorici maghiari. In aceeaşi lună au apărut cele două temei
nice monografii consacrate lui Emanuil Gojdu şi Fundaţiei Sale, pe care le-am
mai menţionat, semnate de Pavel Cherescu, respectiv Cornel Sigmirean şi Aurel
Pavel. Nădăjduim ca eforturile pe care le depune conducerea Fundaţiei să fie în
cununate de izbândă. Va fi cel mai frumos omagiu care ar putea fi adus marelui
mecenat, acum, la împlinirea a două sute de ani de la naştere.
Oricum, numele lui Emanuil Gojdu "va fi veşnic în mijlocul poporului său",
aşa cum îşi exprimase el însuşi dorinţa în faţa tinerilor studenţi români în 1862.
Pentru Biserica Ortodoxă şi pentru poporul român din Transilvania, Emanuil
Gojdu va rămâne ca un mare "ctitor şi binefăcător" care a ştiut, prin muncă cinsti
tă, să înmulţească taianţii pe care i-a dăruit Dumnezeu, risipindu-i cu nobleţe şi
mână largă printre fiii poporului său, ca apoi să aducă roade însutite. Toate acestea
îl fac vrednic de cinstirea noastră, aducându-i-se prinos de recunoştinţă din gene
raţie în generaţie.
*

Pr. Prof. Dr. MIRCEA PÂCURARIU
Facultatea de Teologie
"Andrei Şaguna" din Sibiu

29.
Detalii interesante asupra acestor demersuri şi negocieri la Cornel Sigmirean şi Aurel Pavel,
op. cit., p. 56-75; Pavel Cherescu, op. cit., p. 37-40 şi mai ales la Maria Bereny, op. cit., passim.
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SĂPTĂMANA DE RUGĂCIUNE
PENTRU UNITATEA CREŞTINĂ
Bucureşti, 18-25 ianuarie 2002

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştină este una dintre cele mai de
seamă iniţiative pe tărâm ecumenic, este parte integrantă din Mişcarea Ecume
nică, încă de dinaintea înfiinţării Consiliului Mondial al Bisericilor în 1948.
Astfel, în fiecare an milioane de creştini din întreaga lume se reunesc în ru
găciunea comună pentru unitate, pentru a dobândi putere în lupta pe tărâm spiri
tual pentru ca "toţi să fie una" (Ioan 17, 10).
Biserica Ortodoxă Română şi-a manifestat vocaţia ecumenică răspunzând
încă din 1961, printr-o hotărâre a Sfanţului Sinod, la chemarea Consiliului M on
dial al Bisericilor de a se alătura eforturilor de căutare şi redobândire a unităţii tu
turor creştinilor, iar din 1993 Biserica noastră participă efectiv la organizarea
acestei Săptămâni de Rugăciune.
După cum sublinia Prea Fericitul Părinte Patriarh TEOCTIST în pastoralele
precedente dedicate acestui eveniment atât de important: "rugăciunea este calea,
este arma duhovnicească a regăsirii cu noi înşine şi a unuia cu celălalt; este calea
reconcilierii şi a păcii între oameni pentru că acesta este şi scopul Săptămânii de
Rugăciune pentru Unitatea Creştină; să ne înfrumuseţăm după cuviinţă cămara
sufletului cu iubirea de semeni, să vedem în cel de lângă noi mai dar, mai lămurit
«chipul lui Dumnezeu»" (1997).
In anul acesta, al doilea din mileniul trei, Săptămâna de Rugăciune pentru
Unitatea creştină a invitat pe toţi creştinii să privească în urmă, în spiritul po
căinţei şi al iubirii de aproapele, cu credinţa de nezdruncinat că "La Tine este iz
vorul vieţii" (Psalm 35, 9).
Săptămâna de Rugăciune a debutat în ziua de vineri 18 ianuarie, la Catedrala
Patriarhală în prezenţa Prea Fericitului Părinte TEOCTIST, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a I. P. S. Sale Mitropolitul Ioan Robu, din partea Arhiepisco
piei Romano-Catolice din Bucureşti şi a reprezentanţilor celorlalte Biserici Creş
tine din Bucureşti, şi în prezenţa numeroşilor credincioşi prezenţi la slujba ecume
nică. Rugăciunea pentru unitate a fost rostită de către P. S. Episcop Ambrozie
Sinaitul. Vicar Patriarhal:
"Binecuvântat eşti Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, Tu Care eşti izvorul
vieţii şi a toată milostivirea; Cel care din îndurările bunătăţii Tale Te pleci spre
rugăciunile noastre şi întocmeşti şi chiverniseşti toate spre folosul nostru; Tu,
prin purtarea Ta de grijă cea înţeleaptă, ne ocânnuieşti viaţa şi doreşti mântuirea
noastră, fiind din fire îndelung-Răbdător şi mult-Milostiv.
însuţi, Stăjxine Atotţiitorule, caută spre noi şi ne călăuzeşte paşii vieţii noastre,
căci întru lumina Ta vom vedea lumina şi ia aminte la rugăciunile noastre, căci
ştim cât de mare este iubirea Ta pentru noi. De aceea, cu stăruinţă ne rugăm Ţie.
Milostiveşte-Te, Doamne, spre noi, căci suntem poporul Tău, iar mila Ta este
mai presus de cuiânt, şi iubirea Ta de oameni adânc neajunsă.
Căci Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui şi
Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin".
0

*
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Mesajul reprezentanţilor Bisericilor Creştine a fost rostit de către pastorul an
glican Steve Hughs, care pornind de la tema Săptămânii de Rugăciune din acest
an. "Ccici la Tine este izvorul vieţii”(Psalm 36, 9) a încheiat cu cuvintele: "Haideţi
fiecare, ca indivizi separaţi şi ca biserici, să ne întoarcem la Izvorul care este sursa
vieţii noastre. Să căutăm la Dumnezeu, care numai El singur este Sursa a tot ceea
ce facem şi a tot ce suntem, noi puteri şi curaj pentru a merge împreună în această
călătorie. Numai atunci, când îl vom sluji împreună, vom putea face ceea ce do
reşte El, şi vom fi ceea ce doreşte El să fim".
Ca de fiecare dată, şi cu acest prilej, Prea Fericitul Părinte Patriarh a rostit un
înălţător mesaj:
*

”Rugaţi-vă neîncetat” (I Tes. 5, 17)
La acest sfârşit de mileniu şi la această rugăciune a noastră, a Bisericilor creş
tine din România, simţim cu toţii ca pe o adiere lină a Duhului Sfânt, chemarea
care ne adună laolaltă în rugăciune la fiecare început de an. Dacă unele valori din
structurile doctrinare sau organizatorice ale Bisericilor pe care le reprezentăm, în
decursul secolelor, şi-au pierdut fie înţelesurile, fie că şi-au reformat conţinutul,
odată cu însuşi Iisus, Dumnezeu adevărat şi om adevărat, ne-a rămas tuturor ru
găciunea Lui.
Şi dacă ne-a rămas învăţătura lui Iisus, ne-a rămas mult. Doctrina şi rugăciu
nea, ca valori veşnice ne-au adunat în decursul secolelor şi ne-au ţinut atenţia trea
ză îndreptată spre redescoperirea vocaţiei noastre de unitate creştină.
Avându-L pe Iisus şi Evanghelia Sa, Legământul cel Nou, ne aflăm într-o
creştere continuă prin efortul personal spre a fi spre lauda slavei Sale (Efes 1, 12).
Deşi câteodată ne-am micşorat din cauza slăbiciunilor noastre, totuşi Duhul Sfânt
a făcut ca noi să creştem din interior, să reînviem credinţa, să facem progrese în
lucrarea de slujire a Bisericii lui Hristos. Rămânând în iubirea Mântuitorului Iisus
Hristos, ca Cel întâi între mulţi fraţi (Rom. 8, 29), care a murit pentru păcatele
noastre şi a treia zi a înviat din morţi, ca fraţi ai Săi prin har înseamnă că avem şi
moştenirea învăţăturii Sale, izvorul vieţii şi desăvârşirii noastre. Având această
moştenire, prin rugăciunea noastră şi rugăciunea lui Iisus, ne apropiem unii de
alţii'şi intrăm în Trupul Său cel tainic care este Biserica. Prin rugăciune, El ne în
veşmântează cu haina cea necusută de mâini omeneşti a învăţăturii Sale, spre a
împlini voia Sa ca toţi să fie una.
Ne aflăm, aşadar, iubiţi fraţi, la o culme a eforturilor noastre pentru unitate.
Ne aflăm la o culme în sensuLcel foarte frumos al vieţii creştine, pentru că ne
aflăm în rugăciune, cu Iisus, cu Biserica, şi lă propriu şi la figurat. Dar, în acelaşi
timp, ne aflăm şi în adâncul întunericului veacului acestuia, în lupta cu păcatul şi
cu întunericul, pentru biruinţa căruia Iisus Pruncul din micul Betleem S-a întru
pat, ca noi să umblăm în lumina Sa.
Câtă recunoştinţă trebuie să arătăm noi lui Dumnezeu în primul rând că, prin
Duhul Sfanţ, prin Biserica întemeiată de El în lume, ne-a ţinut apropiaţi ca fraţi ai
Săi, în ciuda îndoielilor noastre. Iată, ne găsesc zorii mileniului al treilea în rugă
ciune, veghind candelele aprinse ale sufletelor la înfăptuirea unităţii creştine. Re
înviem, astfel, neîncetat dorinţa noastră de unitate în Domnul şi Mântuitorul nos-
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tril Iisus Hristos. Faptul că ani păstrat împreună această valoare care este rugăciu
nea, legătura cu Iisus, cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, constituie pentru noi un mare dar
de la Dumnezeu. Rugăciunea ne-a păstrat legaţi de Hristos şi s-a arătat adesea folo
sitoare în decursul istorici Bisericilor noastre, nu numai pentru viaţa creştină de
familie, dar şi pentru viaţa cea mult zbuciumată a societăţii şi a veacului, a lumii.
Această experienţă am trăit-o în Săptămâna de rugăciune ecumenică pe care
o încheiem în această catedrală. în iubirea Sa cea nemăsurată faţă de noi, Dum
nezeu ne-a ascultat rugăciunile, înălţate din inimile noastre, ale credincioşilor; ale
celor cuprinşi de spaimă firească a vărsărilor de sânge dintre fraţi, a violenţei care,
dezlănţuită, nu are limite, ne-am îndreptat^către Iisus, dar şi către cele două părţi
aflate în conflict pentru un dialog grabnic. în Săptămâna de Rugăciune am experi
mentat împreună întâmplările dureroase petrecute chiar în apropierea ctitoriilor
brâncoveneşti, în ţinutul păstorit în secolul trecut de Sfântul Ierarh Calinic.
Este rodul iubirii lui Dumnezeu, în primul rând, pentru noi toţi, pentru popo
rul Său; este împlinirea grăitoare a Săptămânii de Rugăciune, că acum, iată, la fie
care biserică rostindu-se rugăciunea, am putut să mărturisim că noi suntem popo
rul lui Dumnezeu iar Dumnezeu ne primeşte rugăciunea noastră. Crezând în
Dumnezeu şi rugându-L cu smerenie, El ne ajută şi ne ocroteşte pe toţi.
Drept recunoştinţă pentru iubirea Sa faţă de noi este de a învăţa, de la mic la
mare, atât cei ce răspund în vremuri grele de soarta popoarelor lui Dumnezeu, cât
şi cei care sunt învăluiţi de aceste lipsuri şi nenorociri. Să rămână o pagină şi o în
văţătură pentru totdeauna, spre a se face înainte de toate sfat, sfat sfinţit, adânc,
pătrunzător, cu sine însuşi, cu conştiinţa creştină a fiecăruia, sfat apoi cu Dumnezeu şi sfat cu semenii. însuşi Mântuitorul Hristos a fost întrezărit de proorocul
Isaia şi vestit ca "înger de mare sfat. Sfetnic minunat, Domn al păcii " (Isaia 9, 5).
De aceea învăţătura Lui trebuie să sălăşluiască în inimile, gândurile şi în viaţa
tuturor, spre a ne împărtăşi în toate împrejurările grele de Sfatul lui Dumnezeu, de
Duhul înţelegerii, duhul sfatului şi al tăriei, duhul cunoştinţei şi al bunei credinţe,
duhul temerii de Dumnezeu” (Isaia 11, 2-3). Sfatul acesta este darul lui Dum
nezeu: este unul din darurile dumnezeieşti pentru ca omenirea să nu cadă în cap
cana răzbunărilor, a intoleranţei, ca oamenii nevinovaţi, să nu cadă pradă morţii.
Cei ce se roagă în comuniune cu semenii au puterea ca, folosind acest sfat dum
nezeiesc, să călăuzească şi să slujească pe ceilalţi, societatea sau naţiunile, chema
te acum, la sfârşit de mileniu şi în zorii celuilalt mileniu, la reînnoirea sufletească
prin regăsirea valorii proprii şi valorii celorlalţi. O reînnoire sc face numai din
interior, din suflet. Iubiţi fraţi, să ne rugăm Bunului Dumnezeu, mulţumindu-I
pentru harul Său, de a ajunge până la acest popas de rugăciune. El să ne învredni
cească să păşim în secolul şi în mileniul viitor pregătiţi pentru o mai sinceră şi mai
statornică rugăciune, în bogăţia de învăţătură a Sfintei Evanghelii.
Vă mulţumesc tuturor cu dragoste în Domnul, personalităţilor Bisericilor
noastre, pentru cuvintele pe care le-aţi rostit la adresa Bisericii Ortodoxe Române.
Aceste cuvinte, rostite în seara aceasta de părintele Albu Zoltan, un cunoscut şi
sincer slujitor al lui Hristos şi frate al nostru, al tuturor, nu ar fi pe deplin înţelese
dacă Biserica Ortodoxă Română ar fi singură. Ea însă este, iată, alături în rugă
ciune, în iubire şi în sfat cu celelalte Biserici din ţara noastră, hărăzite să ajute cu
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rugăciunea, cu lumina cuvântului ziditor pe semenii noştri, credincioşii şi pe toţi
cetăţenii acestei ţări. Intr-adevăr ţara are nevoie de rugăciunea noastră, arc nevoie
de blândeţea Mântuitorului Iisus Hristos şi de iubirea Lui cea nesfârşită pe care
Biserica are darul şi datoria, în acelaşi timp, să o reverse fiilor ei de orice naţiona
litate. Este o cinste pe care o primim, iubite părinte Zoltan, cu smerenie adâncă în
faţa lui Dumnezeu, şi o primim şi din partea celorlalţi ÎÎ.PP.SS. şi PP.SS. Părinţi
şi reprezentanţi ai Bisericilor din Bucureşti, ştiindu-ne împreună şi împletindu-ne
rugăciunile şi gândurile pentru mai binele societăţii noastre.
Suntem bucuroşi că alături de noi avem distinsul corp diplomatic, prezent
aici nu numai formal, protocolar, ci din inimă şi simţire creştină. Ne dăm seama
că Hristos este în mijlocul nostru întotdeauna, că învăţătura Lui e prioritară în
viaţa şi lucrarea tuturor.
Aducând cu recunoştinţă adâncă laudă Prea Sfintei şi de viaţă dătătoarei
Treimi, în această Catedrală, vă încredinţez pe toţi că la altarul acesta voievodal
se înalţă rugăciuni permanente pentru unirea tuturor sfintelor lui Dumnezeu Bise
rici şi pentru pacea lumii. Zilnic se înalţă gânduri ziditoare de suflet pline de lu
mină şi de iubire pentru toţi semenii noştri, pentru cei bolnavi, pentru cei întristaţi
şi pentru înmulţirea dragostei între oameni.
împreună credem şi mărturisim că darul rugăciunii îşi arată roadele binefăcă
toare atunci când nu ne aşteptăm. îşi arată permanent însemnătatea, mai ales în
aceste timpuri grele ale omenirii; rugăciunea deschide uşile cerurilor, ajutorul tu
turor sfinţilor, care se revarsă spre noi. De aceea ne este atât de necesară lumina
Sfintei Evanghelii cu strălucirea ei de la Mântuitorul Iisus Hristos, păstrată şi răs
pândită în lume prin lucrarea Duhului Sfânt; să avem nădejde că şi paşii noştri
prin rugăciunea din această săptămână vor fi binecuvântaţi şi luminaţi, pentru
slava lui Dumnezeu, a Bisericii lui Hristos şi spre binele omenirii de pretutindeni.
"Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în
Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul mireasma cunoştinţei Sale" (I Cor. 2, 14).
♦
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Rugăciunile ecumenice din cadrul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea
Creştinilor au continuat sâmbătă 19 ianuarie, la Biserica Anglicană. Din partea
Bisericii Ortodoxe Române au participat P. S. Episcop Vincenţiu Ploieşteanu,
Vicar Patriarhal, Pr. Michael Tiţa, Consilier Patriarhal şi Dl Ion Armaşi-Vartan,
Inspector, Sectorul Relaţii Externe. Predica a fost rostită de către Pastorul Biseri
cii Reformate, Zoltan Albu.
Duminică, 20 ianuarie, fiecare Biserică a făcut rugăciuni pentru unitatea
creştinilor în cursul slujbelor duminicale obişnuite.
Luni, 21 ianuarie, la Biserica Reformată Calvină "Caivineum" s-a desfăşurat
a treia seară de rugăciune comună, la care Biserica Ortodoxă Română a fost re
prezentată de către P. S. Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei
Bucureştilor, însoţit de Diac. Costin Spiridon, predica fiind rostită de către repre
zentantul Bisericii Grcco-Catolice.
Marţ?, 22 ianuarie, la Biserica Armeană a avut loc a patra seară de rugăciune
cumenică. Au reprezentat Biserica Ortodoxă Română P. S. Varsanufie Prahovea
nul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Pr. Prof. Univ. Nicolae Necuia,
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Decanul Facultăţii dc Teologie din Bucureşti, Pr. Valentin Fătu şi Dl Ion ArmaşiVartan, Inspectori în cadrul Sectorului pentru Relaţii Externe Bisericeşti. Cu
vântul de încheiere a fost rostit de către reprezentantul Bisericii Luterane S. P., iar
corul Catedralei Armene din Bucureşti a susţinut un concert religios.
Miercuri, 23 ianuarie, rugăciunile pentru unitatea creştinilor au fost organi
zate de către Bisericile Evanghelice C. A. şi S. P., din partea Bisericii noastre fiind
prezenţi P. S. Sebastian Ilfoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor
şi Dl Ion Armaşi-Vartan. După citirea Sfintei Evanghelii de către P. S. Episcop
Sebastian Ilfoveanul, a urmat predica Pastorului Daniel Zikeli-şi mesajul Bisericii
Romano-Catolice. In cuvântul său, I. P. S. Arhiepiscop Ioan Robu a evidenţiat re
zultatele rugăciunilor ecumenice ale Bisericilor din România şi a făcut o avan
cronică a Zilei Mondiale de Rugăciune de la Assisi, din următoarea zi. Joi, 24 ianuarie, s-au înălţat rugăciuni pentru unitatea creştinilor la Biserica
Greco-Catolică, unde Biserica Ortodoxă a fost reprezentată de către P. S. Episcop
Ambrozie Sinaitul, Vicar Patriarhal, Pr. Cristian Popa, Inspector în cadrul Secto
rului pentru Relaţii Externe Bisericeşti şi Diac. Costin Spiridon, mesajul partici
panţilor fiind rostit de către preotul Bisericii Armene.
Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor 2002 s-a încheiat vineri,
25 ianuarie, la Catedrala Romano-Catolică, "Sfântul Iosif', unde au participat din
partea Bisericii Ortodoxe Române R S. Episcop Ambrozie Sinaitul, Vicar Patriar
hal şi Pr. Cristian Popa. în cuvântarea Sa, P. S. Episcop Ambrozie Sinaitul a făcut
o apreciere generală asupra săptămânii de rugăciune, arătând importanţa acesteia
în crearea unei atmosfere ecumenice, de pace şi conlucrare între Biserici. Redăm
în continuare cuvântarea R S. Sale:
"Dumnezeu, prin Sfântul Său Apostol Pavel, a poruncit credinţei şi iubirii
noastre să facă din noi toţi un trup în Hristos şi pe fiecare mădular unul altuia (Ro
mani 12, 3-5). Săptămâna de rugăciune ecumenică tie-a adus mai aproape de îm
plinirea acestei măsuri a credinţei şi a iubirii, de plinătatea vieţii izvorâte de sus,
de la Dumnezeu, ca o forţă unificatoare a celor risipite şi îndepărtate. Cei ce ne-am
• născut din cuvântul Evanghelici şi trăim în iubirea lui Hristos ne-am înălţat,
călăuziţi de cuvântul Scripturii şi de rugăciune, spre izvorul vieţii, spre Tatăl.
în această seară, Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor ajungenu la final, ci la împlinire. După şapte zile de rugăciune împreună, în care am
învăţat mai bine să fim împreună, intrăm fiecare în ziua a opta a rugăciunii inimii
sale, purtându-i pe fraţii şi surorile în Hristos, ca pe nişte mădulare. Dragostea
noastră de Dumnezeu sporeşte astfel prin dragostea lor, rugăciunea fraţilor înte
ţeşte rugăciunea noastră, pentru ca unitatea noastră spirituală să oglindească mai
deplin chipul Sfintei Treimi.
"Cel ce va bea din apa pe care Eu i-o voi da, nu va mai înseta în veac, că apa
pe care i-o voi da Eu se va face într-însul izvor de apă săltătoarc spre viaţa veş
nică” (Ioan 4, 14), spune Mântuitorul vestind venirea Duhului Sfanţ ca izvor de
viaţă nouă pentru toată făptură. Celor ce ne-am născut din cuvânftil Evangheliei,
Dumnezeu ne-a încredinţat făgăduinţă acestei vieţi pentru ca, sporind în nădejdea
ei, faptele noastre bune să vindece rănile lumii, să stăvilească înmulţirea răului,
A.

A
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pentru ca viaţa să nu mai fie primejduită de violenţă, de ură, de răzbunare, de dis
preţ, de nepăsare, de orice formă de exploatare sau de nedreptate.
Ieri,a avut loc la Assisi întrunirea reprezentanţilor a treizeci de religii într-o
rugăciune pentru pacea lumii. Rugăciunea pentru pace este modul firesc de a fi al
Bisericii lui Hristos, căci Biserica este plămada Duhului Sfânt, a Duhului Păcii.
Este un lucru pe care tinerii din bisericile noastre l-au simţit şi pe care îl trăiesc
ca pe o mare făgăduinţă pentru viitor. Am primit recent revista ecumenică studen
ţească "Corpus Christi", rezultatul întâlnirii organizate de studenţii Facultăţii de
Teologie Ortodoxă din Sibiu cu studenţii şcolilor teologice de alte confesiuni din
ţară. Această colaborare rodnică este un prilej de speranţă, pe care, iată, tinerii ni-1
oferă cu generozitate.
Rugăciunea noastră se îndreaptă şi de aici către Dumnezeu, pentru a ne învăţa
să păstrăm "unitatea duhului întru legătura păcii" (Efeseni 4, 3). Este cel mai de
preţ dar pc care îl putem face lumii, trăind pururea ca oameni ai păcii, "cu toată
smerenia şi blândeţea, cu îndelungă-răbdare, întru iubire îngăduindu-ne unii pe
alţii" (Efeseni 4, 2) şi, mai ales, ridicând la rugăciune mâini curate, lucrătoare de
fapte bune.
Să îl rugăm pe Tatăl ceresc să binecuvânteze mersul nostru înainte, lucrul
mâinilor noastre şi inimile care I s-au închinat Lui, cu credinţă, nădejde şi dra
goste, să dăruiască lumii pacea Sa şi mângâierea Duhului Sfanţ, pentru a ne în
tâmpina pururea unii pe alţii ca fraţi şi mădulare unite în iubirea Lui”.
Ca o concluzie, se poate spune că, aşa cum s-a desfăşurat şi în anii trecuţi, or
ganizarea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor din anul 2002 a
fost o reuşită pentru toate Bisericile participante. în fiecare seară, locaşurile de
cult au fost pline de credincioşi aparţinând diferitelor Biserici, aceştia participând
în mod real la rugăciunile comune.
Pr. IOAN ARMAŞI-VARTAN
Inspector Bisericesc

SFINŢII TREI IERARHI
OCROTITORI AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI TEOLOGIC
Ziua de miercuri, 30 ianuarie 2002, închinată cinstirii Sfinţilor Trei Ierarhi ai
Bisericii şi învăţători ai lumii: Sfanţul Vasilc cel Mare, Sfântul Grigorie de Dum
nezeu Cuvântătorul şi Sfântul Ioan Gură de Aur a constituit şi anul acesta un prilej
deosebit şi aşteptat cu emoţie sfântă de studenţii teologi şi de profesorii din cadrul
Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian", a Universităţii din Bucu
reşti, ca, laolaltă, să-şi manifeste recunoştinţa şi cinstirea faţă de cei ce le sunt că
lăuzitori spirituali.
Manifestările festive dedicate serbării Sfinţilor Trei Ierarhi au fost inaugurate
de săvârşirea Sfintei Liturghii la Biserica "Sfanta Ecaterina", paraclisul Facultăţii
de teologie. Bucuria duhovnicească inerentă unui astfel de moment a fost sporită
de prezenţa P. S. Sebastian Ilfoveanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureş
tilor, venit cu binecuvântarea şi din încredinţarea Prea Fericitului Părinte Pa
triarh Teoctist, care a slujit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoţi şi
diaconi, majoritatea cadre didactice ale facultăţii.
în cuvântarea rostită la terminarea slujbei, Pr. prof. dr. Nicolae D. Necula,
decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, a mulţumit călduros P. S.
Sebastian pentru cuvântul de învăţătură şi de îndemn adresat studenţilor şi credin
cioşilor la slujba Vecerniei din ajun, dar mai ales pentru bucuria rezervată celor
prezenţi de a fi împărtăşit din frumuseţea deosebită a unei Liturghii arhiereşti,
mărturisind convingerea că "de fiecare dată când poposeşte în mijlocul nostru un
arhiereu, poposeşte împreună cu el Mântuitorul Hristos şi se roagă împreună cu
noi. De aceea, Liturghia arhierească şi prezenţa arhiereului în Biserică înseamnă
comuniunea în deplinătatea ei: arhiereul, clericii şi credincioşii care ne-au încon
jurat la Sfânta Liturghie şi la rugăciune".
In continuare, Pr. prof. dr. Nicolae D. Necula a evidenţiat faptul că, dincolo
de opera lor teologică. Sfinţii Trei Ierarhi s-au afirmat ca trăitori autentici ai vieţii
creştine, ai actului liturgic, în calitatea lor de sacerdoţi ai lui Hristos, rămânând
prin aceasta modele vii pentru tinerii teologi, Sfinţii Trei Iprarhi au fost oameni ai
pustiului şi ai retragerii în singurătate, ai meditaţiei şi ai vorbirii cu Dumnezeu,
oameni ai rugăciunii în mod deosebit şi oameni cu totul speciali ai trăirii în Sfânta
Liturghie a misterului liturgic. Fiindcă nicăieri nu găsim, ca în Sfânta Liturghie,
mântuirea noastră şi izvorul pentru viaţa noastră creştină".
în succesiunea lor, manifestările au fost găzduite apoi în Aula Palatului
Patriarhal, cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, prezent în
mijlocul studenţilor, profesorilor şi al credincioşilor, alături de P. S. Sebastian
Ilfoveanul, P. S. Vincenţiu Ploieşteanu şi de alte personalităţi bisericeşti şi laice.
Cuvântul de deschidere a aparţinut decanului Facultăţii de Teologie, Pr. prof
dr. Nicolae D. Necula, care a subliniat importanţa deosebită a unui astfel de eveni
ment şi a accentuat faptul că Sfinţii Trei Ierarhi constituie în slujirea preoţească
modele pentru tot clerul, arhierei şi preoţi deopotrivă, ca unii care au trăit preoţia
la cel mai înalt şi mai deosebit nivel al ei. Un exemplu de înaltă slujire l-a oferit
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist în cei 52 de ani de arhierie şi în cei 15 ani
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de patriarhat. Vorbitorul a cerut permisiunea ca programul artistic închinat Sfinţi
lor Trei Ierarhi să fie în acelaşi timp un omagiu adus de studenţii teologi Prea
Fericirii Sale, unu! din ctitorii de seamă ai învăţământului teologic românesc.
Un moment aparte l-a constituit prelegerea festivă a Dlui Prof. dr. Remus
Rus, intitulată "Sfinţii Trei Ierarhi ţrepte spre desăvârşire", în care a conturat
specificul lucrării fiecăruia dintre Sfinţii Trei Ierarhi. Astfel, Sfântul Vasile cel
Mare a fost primul care a iniţiat asistenţa socială într-un plan organizat în cadrul
Bisericii, Sfântul Grigore de Nazianz a ridicat omul de la treapta de făptură so- %
cială spre chipul lui Dumnezeu în care primează raţionalitatea divină, iar Sfântul
Ioan Gură de Aur reprezintă slujitorul lui Dumnezeu jertfelnic prin excelenţă, care
a dus slujirea lui până la jertfa supremă a vieţii sale.
A urmat apoi concertul festiv susţinut de corul mixt al Facultăţii de Teologie
din Bucureşti care, prin interpretarea cu sensibilitate a unui repertoriu bogat, sub
conducerea Pr. prof. dr. Nicu Moldoveanu, a conferit un adaos de strălucire săr
bătorii.
Festivităţile au fost încheiate prin cuvântarea de binecuvântare şi de învăţă
tură a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist:

Prea Cucernice Părinte Decan .
Prea Cucernici Părinţi Profesori,
Prea Sfinţite Părinte Episcop,
Dragi studenţi şi studente şi onorată asistenţă,
v

Iată cel de-al doilea an al secolului, pe care l-am împropriat acum cu viaţa şi
lucrarea noastră, trăieşte astăzi clipe de sărbătorire, aşa cum foarte frumos şi-a ales
tema, cu totul proaspătă şi cu totul generatoare de idei şi de lucrări, cuvântul de
astăzi Domnul profesor Remus Rus, pentru care-1 felicit din toata inima şi pentru
dăruirea sa pentru teologie, dar şi pentru neobosita'cercetare şi activitate ştiinţifi
că, pe care continuă să o facă, nu numai la catedră, ci şi la alte instituţii de cultură.
Este deosebit de importantă o zi ca aceasta şi mai ales conţinutul ei, atât de
bogat şi atât de atrăgător şi plin de stări deosebit de înălţătoare pentru sufletul
creştin şi pentru cei care suntem fiii şi slujitorii Bisericii noastre. Este greu să se
adauge ceva la frumuseţea şi conţinutul acestei serbări. In primul rând aş remar
ca contribuţia coralei Facultăţii de Teologie a Universităţii Bucureşti, cunoscut de
acum prin iscusinţa ucenicului neuitatului maestru şi compozitor Nicolae Lungu,
părintele profesor de muzică bisericească, Nicu Moldoveanu şeful catedrei de
muzică, care de data aceasta mi se pare că a atins o culme deosebită, nu numai
prin originalitatea şi interpretarea artistică a acestor frumoase compoziţii biseri
ceşti bizantine şi populare, dar a făcut un pas important înainte creând o şcoală de
ucenici şi, în privinţa accasta, ar putea să fie pildă pentru ceilalţi profesori. Şi ei
astăzi, ucenicii au ajuns la nivelul profesorului. Părintele Moldoveanu ne-a încân
tat într-adevăr şi a reuşit ca să tălmăcească conferinţa solemnă a domnului profe
sor într-un chip nebănuit şi neaşteptat, făcând din aceste clipe petrecute aici,
într-adevăr, clipe de sărbătoare sufletească. Clipe pe care deseori în domeniul
artei, al simţirilor noastre interioare, nu le putem da expresie în toată valoarea lor,
pentru că numai simţirile foarte profunde, mai ales din punct de vedere religios şi fru-
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museţilc cârc izvorăsc din conţinutul şi din frumuseţea muzicii fac din învăţătura
noastră de credinţă, din slujirea noastră o sărbătoare. Şi de aceea nu-i întâmplător
' că acest cuvânt, numai rostindu-l, presupune o pregătire, presupune o întâmpinare
a unor momente şi fapte deosebite, aşa cum le-a tălmăcit domnul profesor în cu
vântul său.
Aşa încât exprim nu numai bucuria şi starea mea, dar şi a tuturor celor care
au fost astăzi şi este o lipsă a noastră, în general, că asemenea piese şi astăzi şi
altă dată trebuiau înregistrate.
v Sunt piese foarte rare şi piese foarte valoroase şi scumpe artei noastre, atât bi
sericeşti cât şi culte, pentru că ele mărturisesc, prin secole, neîncetat, această săr
bătorire a Ortodoxiei în Iunie. Căci dintre religiile lumii aceste Sfinte Liturghii ale
Sfinţilor Părinţi pe care noi îi prăznuim, astăzi fac o sărbătoare, câteodată, uriaşă
prin pelerinajele şi Liturghiile bizantine care au început la Sfânta Sofia şi au ră
mas înscrise pe bolta universală a cunoaşterii lui Dumnezeu. De aceea, Ortodoxia
este calea cea mai apropiată de a ajunge la Dumnezeu şi de a cunoaşte pe Dum
nezeu, aici atât cât se poate în lumea aceasta, dar şi aici este foarte mult, atâta c*ât
ni se descoperă prin Sfintele Liturghii şi aceste piese, împreună cu arta artelor care
este muzica, armonia, vocea umană, creaţia lui Dumnezeu, care doar Sfinţii îngeri
o mai poi depăşi în simţire şi în frumuseţe, atât atunci când se intonează indivi
dual, cât mai ales în cor.
Suntem aşadar la un moment şi la un popas cu adevărat sărbătoresc şi aceas
ta trebuie să o păstrăm ca un bun al nostru, al tuturor şi ca o pârghie foarte puterni
că să ne ancorăm în realitatea vieţii atât de zbuciumate acum, la început de secol.
Numai aceste ancore ale credinţei pot să ne ţintuiască să privim spre Hristos
întotdeauna, spre împărăţia lui Dumnezeu, ca slujitori şi ca fii ai acestei Biserici.
Tinerii de astăzi, o parte dintre ei, pentru că, colegii lor numără în continuare
până la 1.600 de studenţi ai facultăţii noastre de la Bucureşti cu care părinţii şi
domnii profesori au lucrat în acest an.
Ei au vocaţie şi vocaţia aceasta trebuie să crească cu fiecare moment sărbă
toresc.
Pentru aceasta, dragii mei, trebuie să facem din viaţa noastră o continuă săr
bătoare, o continuă trăire cu Hristos şi în lumina lui Hristos şi a Bisericii înteme
iată de Domnul nostru Iisus Hristos aici pe pământul nostru românesc, pe brazda
noastră străbună, prin predica Sfântului Apostol Andrei.
Suntem un popor, aşadar şi o Biserică mărturisitoare de două mii de ani a
acestor adevăruri, a acestor valori predicate şi formulate de Sfinţii Părinţi, cum aţi
auzit, neatinse încă în profunzimea lor până acum de cei mai savanţi cunoscători
şi ai Bibliei şi ai Teologici şi ai culturii chiar, în toate domeniile, a scrisului, a gân
dirii, a poeziei, a imnografîei, pentru că această gândire despre Dumnezeu’şi
această lucrare cu Dumnezeu şi pentru Dumnezeu şi pentru Biserica sa este nes
fârşită, este dătătoare de energii, de noi bucurii, de noi stări frumoase, atunci când
rămâi statornic în credinţă.
O primă învăţătură de astăzi este pentru noi ca să păstrăm aceste valori cu
credincioşie. Cu credincioşia Sfinţilor Părinţi, dar şi a ucenicilor lor şi a înainta
şilor noştri de pe pământul nostru românesc, ca să rămânem statornici, o Biserică
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mărturisitoare, o Biserică dreptmăritoare, slăvitoare a dreptei credinţe a lui Dum
nezeu, cunoscută astăzi în lume. Şi profesorii noştri prin măiestria lor, prin arta şi
ştiinţa fiecăruia dintre ei şi cei mai în vârstă şi cei mai tineri, pentru că în Trupul
lui Hristos noi suntem una în Hristos şi de aceea aceasta este o valoare mare de a
păstra credinţa aceasta şi statornicia noastră şi frumuseţile Ortodoxiei. Acum, cum
cunoaşteţi foarte bine, Ortodoxia este oarecum ţinta unor priviri neprieteneşti, ca
să nu spun altfel, dar Ortodoxia noastră românească niciodată să nu fiţi cumva în
cercaţi să socotiţi că există un adevăr mai frumos, că există o cale mai frumoasă
de urmat, de a sluji pe Dumnezeu atât pe vatra noastră strămoşească, cât şi în'lumea largă, decât aceea pe care Biserica noastră strămoşească a bătătorit-o. înain
taşii noştri, părinţii noştri, strămoşii noştri, pe acest pământ românesc au dăruit
lumii valori încă din primele veacuri creştine.
Deci aceasta este sărbătoarea conştiinţei noastre, care trebuie să pornească
din interiorul nostru, din sufletul nostru.
Aveţi un suflet tânăr acum, neprihănit încă de cele ale lumii. Păstraţi-1 pentru
că el este cea mai marc valoare.
,
Tineretul, în general, este pândit astăzi de diferite capcane şi de aceea sluji
torii Bisericii şi tineretul Bisericii noastre are chemarea ca să păstreze Altarul
acesta neprihănit al sufletului românesc. Pentru că lumea nu poate avea altă cale
decât aceasta a Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos pentru a se dezvolta, pentru
a se preţui, pentru a se privi om ca om, ca chip al lui Dumnezeu.
Fără aceste valori oamenii ajung fiare şi în loc de a se zidi o viaţă şi o uni
tate, fie în Europa, fie în altă parte, în loc de a se zidi, se risipeşte. Se risipesc vieţi
omeneşti, se risipesc şi la propriu şi la figurat.
Misiunea noastră este ca să apărăm aceste valori şi această viaţă pentru care
însuşi Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat.
Felicitându-vă din toată inima şi mulţumindu-vă în numele asistenţei care a
întâmpinat cu atâta bucurie contribuţia dumneavoastră de astăzi, liturghisirea de
la Sfânta Biserică, dar şi de aici, unde s-a desfăşurat acest program artistic rog pe
Bunul Dumnezeu şi pe Sfinţii Trei Ierarhi să ne ajute nouă slujitorilor şi credin
cioşilor Bisericii Ortodoxe Române să o slujim cu credinţă, sănătate, cu pace, din
generaţie în generaţie, pentru slava Bisericii noastre Ortodoxe, pentru slava popo
rului şi a ţării noastre româneşti şi pentru mântuirea sufletelor noastre. Amin".
*
Toţi cei care au participat la prăznuirea Sfinţilor Trei Ierarhi suntem încredin
ţaţi că prezenţa tainică a lor în comuniune cu cei care i-au serbat, a dat un-nou im
bold tuturor celor angajaţi în slujirea lui Hristos, întărindu-şi în cunoaşterea Cu
vântului şi în mărturisirea Lui, atât prin cuvânt, dar mai ales prin concreteţea
faptelor lor.
Asist. drd. PETRE SPERLEA

PREA FERICITUL PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST
A ÎMPLINIT 87 DE ANI
/

Darurile dum nezeieşti răscum părate prin slujire jertfelnică
/V

Sărbătorirea aniversării naşterii Intâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române
a început, de fapt, în ajun, miercuri, 6 februarie a.c., numeroşi clerici şi mireni din
ţară şi străinătate trimiţând mesaje de felicitare şi buchete de flori.
Razele blânde ale soarelui acestei primăveri timpurii de joi, 7 februarie 2002,
au prefigurat darul dumnezeiesc la praznicul de suflet al dreptmăritorilor creştini
români de pretutindeni, sărbătorirea a 87 de ani de la naşterea Prea Fericitului
nostru Părinte Patriarh Teoctist.
Ca întotdeauna, primele gânduri şi primele fapte ale Intâistătătorului Bisericii
Ortodoxe Române s-au îndreptat şi în această zi către Dumnezeu. Vizibil emo
ţionat, Părintele nostru Patriarh Teoctist, înconjurat de un sobor de arhierei, preoţi
şi diaconi, în dangătul sărbătoresc al clopotelor, s-a îndreptat spre Catedrala Pa
triarhală, pentru a sluji Sfânta Liturghie. înainte de a intra în Sfântul Altar, Părin
tele Patriarh a făcut, ca de obicei, un scurt popas de pioasă rugăciune la moaştele
Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi, ocrotitorul Catedralei Patriarhale
şi al capitalei României.
împreună slujitori ai Dumnezeieştii Liturghii, alături de Arhipăstorul sărbătorit, au fost: I. P. S. Mitropolit Teofan al Olteniei, I. P. S. Arhiepiscop Teodosie
al Tomisului, î. P. S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, î. P. S. Arhiepiscop Andrei
al Alba Iuliei, 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 Gherasim al Râmnicului, P. S. Episcop Timotei al Aradului, P. S. Vincenţiu Ploieşteanu,
Episcop Vicar Patriarhal, P. S. Sebastian Ilfoveanul şi P. S. Varsanufie Prahovea
nul, Episcopi Vicari ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, arhimandriţi, preoţi şi diaconi.
în Sfânta Catedrală Patriarhală au fost prezenţi la Sfânta Liturghie şi î. P. S.
Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, P. S. Episcop Calinic al Argeşului şi
Muscelului şi P. S. Ambrozie Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal alături de nume
roşii preoţi, monahi, monahii, credincioşi, personalităţi ale vieţii publice, repre
zentanţi ai altor culte şi ai Corpului Diplomatic, care au dorit să fie prezenţi la
acest eveniment.
După Sfânta Liturghie Arhierească Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
mulţumit tuturor celor prezenţi că i-au fost alături în rugăciunea către Tatăl Ce
resc, prinosul adus lui Dumnezeu.
A

A

A

____

_

Cuvântul Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
la Sfânta Liturghie, 7 februarie 2002:
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Prea Cuvioşi şi Prea Cucernici Părinţi,
Drept măritori creştini,
Pentru fiecare dintre noi este de la sine de înţeles că ziua naşterii reprezintă
împlinirea unei taine pe care Dumnezeu a rânduit-o şi a tocmit-o pentru a împli
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ni rostul pe pământ a fiinţei, a omenirii iubită de el pentru care şi-a dat jertfa de
răscumpărare pe unicul său fiu.
Ziua aceasta «pentru mine însemnează mult, că nu se poate exprima ceea ce
simt eu în aceste clipe. Şi de aceea anul acesta fiind oarecum un an care a intrat
în dinamica timpului vieţii scurte, pe care o avem noi, să tic, să aibă în miezul ei
dumnezeiasca Liturghie şi rugăciune.
Nu voi ţine un cuvânt, ci voi exprima doar, de aceea, ca urmare a bucuriei
trăite în Duhul Sfânt, la săvârşirea Sfintei Liturghii, câteva gânduri pe care numai
eu le pot exprima la această vârstă şi la această responsabilitate a mea, încurajat
de prezenţa, cum vedeţi, a înalt Prea Sfinţiţilor şi a Prea Sfinţiţilor Părinţi ai mei
şi ai noştri şi ai dumneavoastră, ai tuturor.
Primul meu gând se îndreaptă, aşa şi am fost foarte bucuros că împreună cu
înalt prea Sfinţiţii am săvârşit dumnezeiasca Liturghie spre a-i mulţumi lui Dum
nezeu şi prin rugăciunea pe care aţi auzit-o aici, pentru toate câte ne dă, numai El,
cum ştie Dumnezeu să le rânduiască în viaţa noastră.
In acelaşi timp şi de aceeaşi valoare este şi recunoştinţa şi dragostea mea pentru
părinţii mei, Dumitru şi Marghioala, pentru fraţii mei, care au trecut tărâmul aces
tei vieţi, pentru părinţii mei din mănăstire, din mânăstiri(le) pe unde am trecut şi
din şcolile pe unde am trecut.
Pentru că ei toţi mă însoţesc pe calea pe care Dumnezeu mi-a îndreptat paşii
în deceniile de viaţă.
Şi în al treilea rând şi iarăşi cu aceeaşi valoare gândul meu de iubire, de re
cunoştinţă şi de dragoste nesfârşită o îndrept către Sfântul Sinod al Bisericii noas
tre, către membrii lui, care mai mult de două treimi acum, la popasul acesta, sunt
tinerii ierarhi, tinerii elevi, sau studenţi din anii începutului vieţii mele în scara, în
ierarhia bisericească.
Şi a fost şi este o bucurie pentru mine apropierea lor şi împreuna noastră lu
crare în Sfântul Sinod pentru Biserica noastră.
Pentru că ci aduc aici gândurile şi dorinţele credincioşilor, ale mănăstirilor,
ale preoţimii noastre şi a şcolilor de învăţământ. Către toţi îmi îndrept gândul meu
de preţuire şi dragoste în această zi sfântă, pentru că ştiu că cei mai mulţi se gân
desc la mine şi nicăieri nu era un amvon mai frumos decât acesta de aici, după
Sfânta Liturghie, ca să îndrept aceste cuvinte.
Şi în sfârşit nu pot să uit râvna noastră a tuturor, însemnătatea gândului, a lu
crării noastre bisericeşti, într-un gând şi un cuget, pentru lume, pentru pacea
lumii, pentru desăvârşirea semenilor noştri, a tuturor, pentru sporirea noastră, a lu
crării apostolice, dumnezeieşti, în mijlocul credincioşilor. Pentru ca dragostea
noastră şi valorile noastre ortodoxe strămoşeşti, aşa cum le-au păstrat moşii şi
strămoşii noştri să înrâurească binefăcător pe toţi ceilalţi fraţi ai noştri de pe braz
da străbună a noastră, de alte credinţe sau de alte etnii. Către toţi îmi îndrept un
gând de dragoste şi de preţuire şi rog pe Bunul Dumnezeu să ne dea putere tutu
ror ca să împlinim, fiecare de la locul în care ne aflăm şi responsabilitatea noastră,
cele ce se cuvin, lui Dumnezeu în primul rând şi cele ce se cuvin celor ce poartă
chipul lui Dumnezeu, care sunt semenii noştri, lumea de astăzi. .
%
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Vă mulţumesc, tuturor, cu căldură vă îmbrăţişez în această zi sfântă pentru
mine, că am liturghisit împreună şi aţi fost prezenţi aici, înalt Prea Sfinţiţi şi Prea
Sfinţiţi Părinţi şi tuturor vă doresc cu dragoste sănătate, mulţi ani, pace şi să ne
ajute Dumnezeu să ne vedem cât mai des şi fiecare dintre dumneavoastră să ajun
geţi vârsta mea şi să o depăşiţi şi să ne întâlnim să ne bucurăm unii pe alţii.
La mulţi ani şi vă mulţumesc din inimă tuturor.
Toţi cei prezenţi i-au mulţumit Patriarhului sărbătorit cu urarea "Să ne trăiţi
întru mulţi şi fericiţi ani!", iar la ieşirea din Catedrala Patriarhală soborul coliturghisitor a fost înconjurat de mulţimea dornică să primească binecuvântările arhie
reilor şi preoţilor, să le soarbă cuvintele de învăţătură sau măcar să le atingă
veşmintele. Cel mai cercetat a fost, ca de obicei, Părintele nostru Patriarh Teoctist,
care nu a pregetat nici o clipă să poposească lângă cei binecuvântaţi, pentru a-i
mângâia, a-i sfătui de bine, a-i încuraja, chiar de îi ştia de-o viaţă sau doar îi vedea
pentru prima dată faţă către faţă.
Ajuns pe treptele Reşedinţei Patriarhale, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, a mai mulţumit încă o dată numeroşilor credincioşi veniţi să îi aducă
urările lor de inimă, întreaga suflare adunată pe Dealul Patriarhiei i-a cântat într-un
glas "La mulţi ani!", pentru ca la un moment dat Părintele Patriarh să fie impre
sionat până la lacrimi de o creştină ce şi-a ridicat glasul peste murmurul general,
urându-i "Să ne trăiţi întru mulţi ani zile frumoase ca cea de astăzi".
în continuare, la ora 12:00, în rotonda Palatului Patriarhal a avut loc un
moment aniversar, la care participanţilor la Sfânta Liturghie Arhierească li s-au
alăturat oaspeţi de seamă veniţi să-l felicite pe Patriarhul României pentru cei 87
de ani împliniţi.
într-o atmosferă deosebit de caldă, în care sărbătoritul era îndeaproape încon
jurat de membrii Sfanţului Sinod, de numeroşii oaspeţi, Prea Sfinţitul Vincenţiu
Ploieşteanu, Episcop Vicar Patriarhal, subliniind că "aceasta este o zi binecuvân
tată, ziua în care întreaga Biserică Ortodoxă Română îşi prăznuieşte întâistătătorul", l-a invitat pe î. P. S. Mitropolit Teofan al Olteniei să dea glas mesajului
Sfântului Sinod al Bisericii noastre strămoşeşti. ”

Cuvântul de apreciere al Sfântului Sinod al B.O.R.,
rostit de Î.P.S. M itropolit TEOFAN al Olteniei:
Prea Fericite Părinte Patriarh,
înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile Voastre,
Distinse autorităţi,
Iubit popor al lui Dumnezeu ,
JK

Cândva, pe la mijlocul celui de al doilea deceniu al veacului trecut, un prunc
se năştea în nordul Moldovei. La timpul cuvenit, pruncul avea să se nască a doua
oară prin Sfanţul Botez, primind numele de Toadei\ nume care peste câteva de
cenii era înlocuit cu cel de Teoctist. Atunci Prea Fericitul Părinte Patriarh de astăzi
intra în rândurile monahilor cu care şi-a indentificat întreaga viaţă.
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Cele două nume, pe cârc de-a lungul vremii Patriarhul României le-a purtat:
Toader şi Teoctist, au arătat, prin mesajul cuprins în puterea numelui, ceea ce avea
să devină de-a lungul vremii întâiul Stătător al Bisericii noastre. Ce altceva a fost
şi este viaţa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist decât o prelungire peste de
cenii a "logosului" cuprins în aceste două nume: Toader - "dar al lui Dumnezeu"
sau "darul (acut lui Dumnezeu” şi Teoctist - nzidirea lui Dumnezeu” sau "zidirea
altora (acuta în numele lui Dumnezeu "?
Ce dar mai mare poate să aibă un om din partea lui Dumnezeu decât să fie
născut într-o familie binecuvântată, sau să vieţuiască în preajma atâtor călugări
îmbunătăţiţi de la Sihăstria Voronei, de la Bistriţa, de la Neamţ, de la Cernica sau
din alte mănăstiri ale ţării? Cum să nu poată fi subliniată ca dar divin întâlnirea
din tinereţe a celui care avea să devină Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române cu
primii doi Patriarhi ai României: Miron şi Nicodim? Ce dar de excepţie a primit
Patriarhul de astăzi, prin întâlnirea definitorie pentru întreaga-i viaţă cu vrednicul
de pomenire Patriarh Justinian!
Darurile pe care le-a primit PărintelcTeoctist prin slujirea ca Vicar la Mitro
polia din laşi, ca Episcop Vicar aici, la Bucureşti, Episcop la Arad, Mitropolit la
Craiova, la Iaşi şi, în cele din urmă, Patriarh la Bucureşti se înscriu în linia talanţilor primiţi de la Dumnezeu, talanţi făcuţi roditori întru misiune. Dacă aceste da
ruri au fost primite cu îndestulare de către Patriarhul de astăzi, atitudinea Prea Fe
ricirii Sale s-a înscris în aceeaşi teologie a darului. Darurile pe care le-a primit, le-a
acceptat ca pe un Sfanţ potir pe care, euharistie şi în toate laturile slujirii, l-a pre
zentat din nou Dumnezeului ceresc: "Ale Tale dintru ale Tale. Jle-ţi aducem de
toate şi pentru toate”.
Multe au fost darurile primite, multe au fost, apoi, oferite lui Dumnezeu şi Bi
sericii Sale de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist. Dintre acestea din urmă,
aş enumera două: darul sfânt al misiunii şi cel al unităţii, ambele înţelese şi trăite
ca jertfa şi ca bucurie atât în perioada de dinainte de 1990 cât şi după acest an.
Prezent în inima lucrării misionare a Bisericii în ultima jumătate a veacului
trecut, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a cunoscut greutatea crucii purtate
într-un mediu ostil, precum şi bucuria datoriei împlinite. Românul ortodox n-a
fost întru totul lipsit de predicarea cuvântului lui Dumnezeu în diferite forme, în
pofida greutăţilor caracteristice acelei perioade. Perioada de după 1989 a adus în
viaţa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist un adaos de lucrare misionară cu
multe mulţumiri sufleteşti şi cu multă încercare. Eparhiile noi, religia în şcoală,
prezenţa preotului în armată, spital şi penitenciar, bisericile nou construite, şcoli
le teologice şi instituţiile de caritate sunt câteva din strădaniile misionare ale Bi
sericii lui Hristos din România în ultimii 12 ani, având ca Arhipăstor pe Prea Fe
ricitul Părinte Patriarh Teoctist. Bucuriile nenumărate datorate climatului de liber
tate concretizat în prezenţa misionară incontestabilă sunt, în acelaşi timp, însoţite
de jertfe nu mai puţin adânci, nu mai puţin dureroase. S-a născut într-o zi în care
se sărbătoresc nu mai puţin de o mie şi trei sfinţi martiri din Nicomidia - semn al
unei vieţi fundamentată pe mărturia credinţei şi a martirajului nelipsit niciodată
din împlinirea cu responsabilitate a slujirii mărturisitoare a lui Hristos.
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Talantul misiunii n-ar fi fost atât de rodnic dacă n-ar fi fost însoţit de darul
unităţii. Sinodalitatea, comuniunea, frăţietatea, unitatea sunt elemente cheie în
viaţa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist. Experienţa sobornicităţii însuşită
la şcoala Patriarhului Justinian a fost continuă călăuză Patriarhului nostru de
astăzi. în vremuri de constrângeri sau în timp de libertate, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a găsit şi găseşte calea potrivită să-şi alăture ierarhii, preoţii, că
lugării şi credincioşii mireni ataşaţi Bisericii în lucrarea misionară. O Biserică
Ortodoxă Română unită în jurul Patriarhului, o Biserică vie, vrednică de a fi în
continuare chintesenţa spirituală a neamului, iată darul cu care Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Teoctist se prezintă astăzi, la ceas aniversar, în faţa conştiinţei na
ţiunii române şi în faţa lui Dumnezeu.
în duhul aceleiaşi comuniuni izvorâtă din disponibilitatea sufletească de a fi
receptorul de daruri sfinte şi a le oferi, apoi lui Dumnezeu şi oamenilor, dăruim
Prea Fericirii Voastre, în numele Sf. Sinod, această icoană cu învierea lui Hristos.
Este un triptic înfăţişând, pe de o parte, suferinţa lui Hristos în grădina Ghetsimani
şi pe de altă parte, mormântul gol de moarte şi plin de înviere. Este calea sufermţei ghetsimanice ce deschide accesul spre înviere; este durerea repetată şi lumina
continuă care definesc viaţa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în istoria Bi
sericii noastre.
Icoana este însoţită de darul dragostei poporului lui Dumnezeu din Romania
pentru Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, dar de rugăciune pentru a fi dăruit
în continuare Sfintei Biserici, "în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile,
drept învăţând cuvântul adevărului".
tTEOFAN
*

Mitropolitul Olteniei
Cu aceste cuvinte pornite din adâncul inimii, î. P. S. Mitropolit Teofan i-a
oferit părintelui său spiritual, din partea Sfanţului Sinod, o icoană-triptic deosebit
de valoroasă atât din punct de vedere artistic cât şi simbolistic.
în continuare, domnul Consilier Prezidenţial Victor Opaschi a prezentat me
sajul Domnului Ion Iliescu, Preşedintele României.

M esajul Domnului Preşedinte Ion Iliescu
Prea Fericite Părinte Patriarh Teoctist,
în tumultul problemelor cotidiene, trăim astăzi o bucurie deosebită: aniversa
rea zilei de naştere-a Prea Fericirii Voastre. O aniversare bogată, atât în anii pe
care i-aţi adunat într-o cunună a vârstei, cât şi în semnificaţia ei.
Cred că nu este întâmplător faptul că Dumnezeu a învrednicit ţara şi poporul
nostru cu un asemenea Patriarh. Pentru cei ce vă cunosc, pentru cei care vă văd,
sunteţi - nearătându-vă anii - un stejar viguros. Aţi trecut prin anii perioadei inter
belice, formându-vă ca teolog şi slujitor. Aţi străbătut "deşertul" totalitarismului
ateu, înţelegând rostul şi nevoia unei Biserici vii, care să ducă mai departe flacăra
credinţei strămoşeşti, punându-vă slujirea arhierească, şi mai apoi cea patriarhală,
6 - B. O. R. 1-6/2002
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în această vrednică şi istorică lucrare. Stejarul a devenit, cu fiecare încercare, cu
fiecare responsabilitate încredinţată mai viguros odată cu anii ce i-au îmbogăţit
coroana. De aceea ne sunteţi astăzi, tuturor, exemplu de înţelepciune, de trăire
ortodoxă şi românească, pentru că "bătrâneţea" Prea Fericirii Voastre se manifestă
într-o maturitate a sfatului dat Bisericii în clipe deloc uşoare, de prefaceri sociale
şi economice, de mentalitate şi viaţă. împliniţi, aşadar, în mod deplin slujirea pa
triarhală a Bisericii Ortodoxe Române, o Biserică ce nu a putut fi îngenuncheată
decât în rugăciune, ducând mai departe, din generaţie în generaţie, "buna-vestire"
a Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul şi Apostolul României.
La acest ceas de sărbătoare, ne exprimăm preţuirea faţă de personalitatea şi
slujirea Prea Fericirii Voastre, pentru tot ceea ce împliniţi cu neobosită trudă pentru
fiii Bisericii Ortodoxe Române. Vă rog să primiţi, Prea Fericirea Voastră, urări de
bine şi sănătate, de viaţă lungă şi binecuvântată.
Cu preţuire,
Preşedintele României
ION ILIESCU
Bucureşti, 7 februarie 2002

Prea Sfinţitul Vincenţiu Ploieşteanu i-a dat în continuare cuvântul domnului
Laurenţiu Tănase, Secretar de Stat în Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru a
prezenta mesajul domnului Prim Ministru Adrian Năstase.

M esajul Dom nului Prim M inistru Adrian N ăstase
♦

%

Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericite PĂrintc Patriarh Teoctist,
Cu ocazia aniversării zilei de naştere a Prea Fericirii Voastre, ne alăturăm tutu
ror celor care vă preţuiesc personalitatea şi lucrarea pusă în slujba Bisericii Orto
doxe, adresându-vă în numele meu şi al membrilor Cabinetului, felicitările noastre.
Aprecierile unanime, interne şi internaţionale, precum şi preţuirea de care se
bucură Biserica Ortodoxă Română în perioada de după decembrie 1989, se dato
rează, în bună măsură şi personalităţii şi strădaniilor Prea Fericirii Voastre.
Cunoscând prin experienţă personală rolul implicării ortodoxiei româneşti în
viaţa şi cultura poporului român şi rolul Bisericii Ortodoxe în societate, aţi înţeles
necesitatea operei social-caritative, a activităţii misionare şi a celei ecumenice,
acţiuni ce au făcut ca Biserica Ortodoxă Română să reprezinte un important ele
ment de coeziune socială şi să se bucure de prestigiul binemeritat.
în numele Guvernului României şi al meu personal, vă adresez, Prea Fericite
Părinte Patriarh TEOCTIST, cele mai bune gânduri de pace lăuntrică şi sănătate,
spre rodnică slujire'a Bisericii Creştine.

La mulţi ani!
ADRIAN NÂSTASE
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Intr-o binecuvântată succesiune, Biserica soră Romano-Catolică, reprezen
tată la acest eveniment de Nunţiul Apostolic la Bucureşti, Monseniorul Jean
Claude Perisset şi-a făcut auzit mesajul credincioşilor săi prin vocea î. P S. Arhie
piscop şi Mitropolit Monseniorul Ioan Robu.

Mesajul M onseniorului Dr. Ioan Robu
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Sunt bucuros şi este o onoare şi o cinste pentru mine să Vă spun din partea
Bisericii Catolice- "La mulţi ani!".

înalt Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Sfinţiile Voastre,
Iubiţi fraţi şi surori,

N

Sunt aproape 30 de ani de când ne cunoaştem cu Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist. A fost un timp în care, trebuie să mărturisesc că, a crescut în mine
mai întâi simţământul de apropiere şi de respect pe care i-1 port, de respect în mod
deosebit pentru jertfirea, pentru consacrarea de sine, pentru tot ce a făcut în viaţa
de om dăruită lui Dumnezeu.
în al doilea rând, ne-am respectat şi îl respect pentru tot ce a făcut în Biserica
Ortodoxă Română, multe şi frumoase lucruri; cândva am scris şi am declarat că
atunci când Biserica Ortodoxă se bucură, mă bucur şi eu şi când suferă, sufăr şi eu.
Să fiţi încredinţat, Prea Fericirea Voastră, că este un adevăr pe care-1 spun, şi nu la
o ocazie aniversară ca aceasta, din această zi deosebită. Apoi, un alt simţământ care
a rămas şi a crescut mereu şi este viu în mine, este acesta că aţi vegheat pe drumul
cel bun dar în primul rând, pentru puterea interioară de a rămâne senin în faţa furtu
nilor, în faţa umilirilor, în faţa răutăţilor nedrepte. Cât preţ şi câţi spini vor sta sub
această ploaie a seninătăţii Prea Fericirii Voastre, Dumnezeu ştie; dar, ca urmaş al
Apostolilor, aţi ştiut totdeauna alegerea făcută, aţi cunoscut-o, că ea este pe cruce,
acesta este semnul apostolatului, semn pe care l-aţi purtat în inimă şi pe frunte, în
faţa tuturor, cu toate acestea şi cu toată onoarea încă o dată vă spun, în numele meu,
al confraţilor catolici, un călduros "La mulţi ani!".
*

O dată cu aceste felicitări, a ajuns la Cabinetul patriarhal şi mesajul domnu
lui Vaier Dorneanu, Preşedintele Camerei Deputaţilor din Parlamentul României.
4T

M esajul Dom nului Vaier Dorneanu
Prea Fericite Părinte,
Aniversarea zilei de naştere a Prea Fericirii Voastre îmi oferă prilejul de a-mi
exprima încă o dată respectul şi admiraţia mea cea mai sinceră faţă de slujirea de
foarte mare răspundere la care aţi fost chemat, ca întâistătător al Bisericii Orto
doxe a Neamului Românesc, ca şi pentru osteneala rodnică şi strădaniile pe care
le depuneţi pentru apărarea tradiţiilor noastre spirituale ortodoxe, ca şi pentru afir
marea nedezminţită a voii lui Dumnezeu în viaţa poporului nostru.
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Preţuim, de asemenea, cu deosebire tot ceea ce întreprindeţi pentru cunoaşte
rea şi recunoaşterea ortodoxiei româneşti în lume, pentru călăuzirea credincioşilor
spre receptarea şi trăirea înaltă a darurilor lui Dumnezeu prezente în Biserica
Ortodoxă Română, precum şi ecumenismul pe care îl propovăduiţi, eforturile
deosebite pentru înţelegere şi dialog, pentru concilierea bisericilor şi înfrăţirea
întru credinţă a neamurilor şi etniilor.
Ne alăturăm tuturor dreptcredincioşilor cu urarea ca să vă întărească Bunul
Dumnezeu cu sănătate şi fericite puteri în lupta neostoită pe care o purtaţi pentru
reformarea morală şi restaurarea omului deplin, în numele idealului propovăduit
de Iisus, pentru unitatea de neam şi de credinţă ortodoxă a tuturor românilor.

La mulţi şi fcriciţi ani!
VALER DORNEANU

Bucureşti, 07.02.2002
A luat cuvântul Prea Fericitul Părinte Patriarh TEOCTIST
adresându-se astfel:
SK

înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi ai Sfântului Sinod al Bisericii noastre
strămoşeşti,
înalţi reprezentanţi ai forurilor de stat,
Domnule Consilier Prezidenţial,
Domnilor
Secretari
de
Stat,
*
înalt Prea Sfinţite Mitropolit Ioan al Bisericii Romano-Catolice din România,
Prea Cucernici părinţi şi Prea Cuvioşi părinţi, Prea Cuvioase Maici,
Iubiţi fraţi şi surori in Domnul,
Este o povară peste putinţă de a fi purtată şi înţeleasă şi ridicată de unul sin
gur, aceea a slujirii Bisericii noastre.
Chiar dacă un preot are responsabilitatea sa, câteva sute sau mii de suflete,
povara lui este imensă dacă nu ar avea alături, ca şi noi, slujitorii de pe alte trepte
ale Bisericii, prezenţa şi ajutorul Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Este această responsabilitate care dă valoare atunci când ea este împlinită, dă
valoare instituţiei pe care o slujim noi, fiecare în domeniul său de activitate, dar
în acelaşi timp datorită valorii nepreţuită a harului dumnezeiesc pe care ne-am în
vrednicit noi, ca persoane omeneşti, dă valoare şi persoanei.
Nu ştim cât teritoriu, câtă limită are această valoare omenească, a noastră ca
oameni, dar ştim atât că acolo unde este harul dumnezeiesc şi-n biserică şi orice
preot, dar şi orice credincios este însoţit în viaţa sa de harul dumnezeiesc.
De aceea în viaţă se cere un comportament, se cere o responsabilitate ca să
păstrezi darul acesta dat de Dumnezeu. Aşa cum îl învăţa şi îi scria Sfântul
Apostol Pavel ucenicului său foarte tânăr episcop, Timotei: "păstrează darul pe
care l-ai luat şi îl chiverniseşte şi-l administrează duhovniceşte în chip dum
nezeiesc pentru mântuirea celor mulţi".
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Aşa încât noi, slujitorii Bisericii, desigur astăzi este o zi însemnată pentru
mine personal, dar prin prezenţa dumneavoastră, prin luările de cuvânt pe care le-aţi
ascultat, un slujitor al Bisericii nu poate fi rupt de societate. Nici nu se cere lucrul
acesta, slujirea noastră, canoanele Sfintei Biserici, rânduielile ei, ba dimpotrivă,
ne obligă ca cei care suntem parte din societatea noastră să depunem toate efortu
rile ca să ajutăm această societate.
Şi de aceea implicaţiile unei zile ca celei de astăzi, implicaţii, iată, nu sunt
numai ale mele personal, chiar şi în viaţa de familie a fiecăruia dintre noi ziua de
naştere nu este numai a celuia care este născut în ziua respectivă, ci se răsfrânge
asupra părinţilor, asupra fraţilor, asupra prietenilor şi aşa mai departe.
Şi astăzi am ajuns aici cu firul gândului meu ca să-mi exprim o recunoştinţă
adâncă pentru toţi cei care vă găsiţi aici, înalt Prea Sfinţiţi Mitropoliţi şi Episcopi
ai Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, părinţii de la parohii, părinţii protopopi, sta
reţii de la mănăstirile noastre, preoţi şi credincioşi de departe veniţi, pe care i-am
întâlnit în biserică şi ne-am încrucişat privirile şi iubirea noastră interioară. Cea ce
denotă că noi niciodată nu suntem numai noi ca persoane, ci suntem însoţiţi întot
deauna de harul Mântuitorului şi de slujirea Sa, care se face arătată şi gustată în
dumnezeiasca Liturghie.
De aceea, poate fără să ne dăm seama noi participăm la o zi ca aceasta şi
creem emoţii deosebite, şi dacă acest adevăr s-a verificat a fi foarte folositor fami
liei, credinţei, Bisericii, bisericilor de toate slujirile, de toate doctrinele şi etniile
noastre se datoreşte acestei bogăţii de învăţătură pe care le-a adus Mântuitorul
nostru Iisus Hristos şi această neîncetată a trăirii noastre cu El, cu sfinţii Lui, cu
Maica Domnului.
Nu suntem nici o clipă din viaţa noastră singuri, suntem, iată, înconjuraţi
întotdeauna de prieteni, de cunoscuţi, de slujitori.
Sfânta Evanghelie aduce acest conţinut vieţii noastre, vieţii creştine, vieţii de
preot, monahilor care şi-au închinat viaţa singurătăţii, ei nu sunt singuri. Ei sunt,
prin faptul mărturisirii credinţei lor în Evanghelia şi în posturile recomandate de
Mântuitorul Hristos şi de Sfinţii Apostoli, ei sunt împreună cu lumea. Ei trăiesc
împreună cu lumea. Cei mai îndepărtaţi pustnici, aşa cum vedem din scrierile filocalice, au trăit plenar frământările şi câteodată deziluziile, dezamăgirile vieţii cu
lumea întreagă.
De aceea istoria pentru noi, pentru creştini, are valoare mare. Are valoare,
tocmai şi are un sens precis, pentru că este învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos
şi suntem noi, urmaşii Sfinţilor Apostoli, ai primilor creştini, ai martirilor, credin
cioşii noştri care mărturisesc acest adevăr şi dau valoare timpului şi dau valoare
spaţiului.
Şi de aceea ca învăţătură pentru noi şi pentru mine în aceste clipe, aşa, ar fi
ca noi, slujitorii Bisericii, de toate treptele, să ne implicăm acum, la începutul
acestui mileniu mai mult în slujirea semenilor noştri.
Sfântul Vasile cel Mare ne-a pus înainte o întreagă doctrină socială, cea mai
desăvârşită a Bisericii, a Evangheliei, instituţiile sale de binefacere, vasiliadele.
Noi trebuie să le actualizăm, iubiţi părinţi şi fraţi de la parohii şi de la mănăstiri,
trebuie să le dăm viaţă, acestora.
_
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Căci aceste fapte bune, despre care se vorbeşte în Liturghia care am ascultat-o
şi am împlinit-o noi astăzi cu nevrednicie, dar acolo se vorbeşte despre cei săraci,
de cei suferinzi, de cei din închisori, de cei. plecaţi în cer, de cei asupriţi. Pentru
toţi Biserica arc grijă de ei. Este de aceea Ortodoxia, Biserica noastră, până
acuma, nici n-o cunoaşte de doctrină aşa zisă socială, ea este în fiinţa slujirii noastre,
a sfintei Liturghii şi a responsabilităţii noastre din toate veacurile. Dar acum se
cere mai mult vădită această lucrare a noastră bisericească.
Şi de aceea preotul, monahul din mănăstire şi noi înşine, arhiereii lui Hristos
din ţara noastră trebuie să aruncăm mreaja mai la adânc, cum spunea Mântuitorul
apostolilor, cu curaj, cu cutezanţă spusă de el, ca să putem să deschidem Evan
ghelia şi adevărul său în largul lumii. Şi această cutezanţă şi acest neastâmpăr ne
contenit al unui slujitor al Bisericii, sau al unui teolog, după exemplul Sfinţilor
Părinţi, un neastâmpăr sfânt care face ca zilnic să te gândeşti la ceva, zilnic să îm
plineşti ceva din responsabilitatea grea care o poartă fiecare preot sau arhiereu,
fiecare credincios în viaţa sa.
De aceea, aceasta o purtăm, cum eu personal ţin să mărturisesc acum, ca pe
un ideal al meu şi al Sfântului Sinod începerea şi terminarea, dacă este posibil a
Catedralei Mântuirii Neamului, înălţarea Domnului şi Sfanţul Apostol Andrei,
care până acum, datorită râvnei colaboratorilor mei de la Patriarhie, până acum
sunt împlinite toate formele şi aprobarea amplasamentului, a spaţiului, care a de
venit în proprietatea noastră, a Bisericii şi acum suntem prinşi la proiectele şi la
celelalte lucrări de documentaţie, foarte importante.
Şi vreau să vă spun aici că am luat aminte la toate reproşurile care s-au adus,
nii s-au adus câte o dată personal, sau nouă, Bisericii, pentru această clădire într-o
vreme de sărăcie ca cea pe care o trăim noi acum. Şi am luat aminte la toate acestea
fară a avea un gând de rău, de reproş pentru cei care au scris în presa noastră lucrul
acesta, indiferent pentru ce motive, le-am privit cu multă înţelegere şi le-am privit
ca un interes pentru biserica aceasta.
Şi am ţinut cont de ele şi vom ţine cont şi mai departe, pentru că foarte mult
contează în viaţă interesul pozitiv, nu indiferenţa pentru Biserică, mai ales în do
meniul Bisericii.
Şi o părere care nu ne convine sau critică, noi trebuie să o îmbrăţişăm şi să o
tratăm căci aduce o soluţie mai bună decât cea pe care o credem noi că este cea
niai bună.
Aşa încât acesta este un ideal al meu şi o bucurie pe care vreau să o împărtă
şesc tuturor astăzi, în chip oficial. Chiar în zilele care vor urma, Prea Sfinţitul
Episcop Vincenţiu şi cu alţi specialişti vor avea o conferinţă de presă în care să se
dea toate detaliile asupra acestei catedrale.
Şi asemenea acestei bucurii a fost pentru mine că zilele trecute am pus o nouă
temelie clădirii vechi de la Radu Vodă a Seminalului. O clădire care va cuprinde
600 de locuri de elevi şi seminarul acesta din Bucureşti va continua, va purta nu
mele Mitropolitul Nifon în amintirea Seminarului Nifon, la care şi-au făcut studii
le mulţi încă în viaţă pe care îi avem până acum.
Deci acestea ar fi două din apropiatele noastre chemări ale Bisericii şi ale bu
curiei de astăzi.
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Sigur că vremurile sunt aşa cum sunt ele, dar nu sunt contrare, în fond, nu
sunt contrare activităţii noastre. Libertatea sfântă pe care o avem noi românii acu
ma şi Biserica mai ales o preţuieşte, trebuie folosită.
Nu se poate ca un preot care vrea să facă o biserică, sau o mănăstire un mo
nah să nu facă, sau credincioşii.
Noi nu simţim o sărăcie atât din punct de vedere material care a generat, în
vremea noastră, aţi văzut, câte necazuri a generat tocmai contrariul bogăţiei, lăco
mia, corupţia, celelalte toate forme de degradare a fiinţei omeneşti.
Noi în Biserică simţim bogăţia sufletească a credincioşilor noştri; jertfelnicia
lor. La Catedrala noastră atât de multe scrisori avem şi în străinătate, de la români,
care nu vor putea contribui chiar în măsura în care noi să ne aşteptăm că vom avea.
Aşa că acestea constituie pentru mine şi de aceea le spun, sunt fapte trăite de
noi toţi şi experienţe de noi toţi. Avem motive să fim optimişti acum la început de
secol XXI şi mileniul al treilea. Mai ales Biserica noastră, Bisericile noastre îm
preună, avem motive să fim optimişti pentru aceste mărturii pe care ni le-au dat
credincioşii noştri din ţară şi de peste hotare, pentru vrednicia credinţei şi robus
teţea credinţei lor.
Şi astea pe mine personal mă hrănesc sufleteşte şi simt în prezenţa înalt Prea
Sfinţiţilor Episcopi şi Mitropoliţi şi-n adunările noastre bisericeşti un mare spri
jin şi o mare încurajare. De aceea gândul acesta de a sluji Biserica, de a fi mereu
la înălţimea chemării noastre este foarte frumos şi simbolul acestei lăţiri a dimen
siunii noastre teologice prin prezenţa înalt Prea Sfinţitului Mitropolit al Bisericii
Romano-Catolice este un simbol şi o tălmăcire că Biserica Ortodoxă Română are
astăzi relaţii de prietenie şi de sprijin cu toate Bisericile, cu toate, cu cele mai noi,
care uneori prin prozelitism uneori ne deranjează, dar nu-i urâm. Ci noi vrem ca
cu dragoste să colaborăm pentru binele credincioşilor, nu pentru a le smulge cre
dinţa, nu pentru a le răstălmăci cuvântul Mântuitorului Hristos, al Sfinţilor
Apostoli, ci pentru a sluji împreună, a ne înţelege şi a ne întregi unii pe alţii în slu
jirea Bisericii şi a Mântuitorului Iisus Hristos, către unitatea care o doreşte şi o aş
teaptă Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Problemă foarte scumpă Bisericii noastre.
Vă mulţumesc tuturor şi vă rog ca în gândurile şi în inima dumneavoastră, cei
care aţi fost aici astăzi să aveţi un gând şi pentru mine, ca Dumnezeu să-mi ajute
să port toiagul acesta cât va rândui Dumnezeu. Avem grijă deci nu mai mult noi
decât Mântuitorul şi Biserica.
Vedeţi că sunt înconjurat numai de tineri, nu este nici un pericol, căci vasul
până la urmă tot îşi face datoria sa, ca să-şi arate valoarea sa. Dar rugăciunea
noastră unii pentru alţii valorează foarte mult.
în această nădejde rog pe Dumnezeu să vă dea sănătate tuturor, să vă binecu
vânteze cu pace, cu sănătate familiile, lucrarea dumneavoastră, ca împreună, intr-un
gând şi într-un cuget să slujim Biserica Mântuitorului Hristos, să slujim ţara şi pa
cea lumii întregi. Amin.
0

A

In tot acest timp, obiectivele şi reflectoarele camerelor de luat vederi şi bliţurile aparatelor de fotografiat ale numeroşilor jurnalişti, prezenţi în rotonda Palatu
lui Patriarhal nu au contenit să-l asalteze pe sărbătoritul Bisericii noastre, Părin
tele Patriarh, şi pe cei din imediata sa apropiere. Iar dacă cei mai tineri din jurul
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Părintelui Patriarh Teoctist dădeau vădite semne de oboseală, Prea Fericirea Sa nu
arăta deloc faptul că s-a trezit înaintea multora şi s-a pregătit pentru a sluji împre
ună cu toţi Dumnezeiasca Liturghie încă de la primele ore ale dimineţii.
Confraţii jurnalişti comentau că sărbătoritul este drept ca un stejar şi cu certi
tudine vârsta împlinită nu este de 87 de ani, ci de 87 de primăveri.
Ca pentru a confirma observaţia jurnaliştilor, dar nu numai a lor, ci a tuturor
celor prezenţi, la un moment dat Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist s-a retras
discret. Dar nu spre odihnă, ci spre osteneala slujirii aproapelui, pentru a merge la
Centrul de Plasament Preşcolari Nr. 2 "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel".
întâi stătătorul Bisericii noastre, însoţit de P. S. Episcop Ambrozie Sinaitul, de
câţiva consilieri patriarhali, preoţi şi diaconi, încărcaţi cu daruri, a ţinut din tot su
fletul său generos şi iubitor să facă din această zi o sărbătoare şi pentru aceşti
copii defavorizaţi.
Copiii i-au cântat Prea Fericitului Părinte Teoctist "La mulţi ani!" şi au rostit
împreună, cu mare emoţie, rugăciunea "Tatăl nostru", după care Părintele
Patriarh, cu bunătatea şi modestia ce-1 caracterizează, s-a aşezat în mijlocul copii
lor pentru a-i mângâia, pentru a suplini măcar puţin lipsa părinţilor naturali şi,
deschizându-şi inima, le-a povestit: "sunt fiu de ţăran şi părinţii mei au fost oa
meni săraci. Nu am avut asemenea stări de bucurie, dar viaţa mi-a fost luminoasă
datorită familiei şi atmosferei deosebite din casa părintească, însufleţite de dra
gostea pentru Dumnezeu. Fiind săraci, nu prea am avut prilejul să facem năstruş
nicii, pentru că eram puşi la treabă. Dar îmi amintesc de o iarnă, prin luna februane, când, prinzând uşa casei deschisă, am ieşit cu unul din fraţii mei şi am mers
la iaz. Acolo, desculţi şi îmbrăcaţi doar cu o cămeşuţă de casă, ne-am dat pe ghea
ţă. Va daţi seama că atunci când ne-am întors, urechiuşele şi alte părţi ale corpu
lui au fost înţelepţite de părinţi".
Trecând de la amintirile din copilărie la actualitate, Prea Fericitul Patriarh
Teoctist a spus că pentru a rezista ispitelor şi vremurilor grele "trebuie să revenim
la vârsta copilăriei, la inima curată de atunci".
Luminat de învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos, însufleţit de harul Sfântu
lui Duh şi de exemplul strămoşilor, sufletul Părintelui nostru Patriarh are două la
turi veşnic treze, unite prin iubire, anume cea pentru copii, viitorul nostru şi cea
pentru bătrâni, înaintaşii şi părinţii noştri.
Pentru a împlini regula de aur ce singur şi-a fixat-o, ca să încununeze aniver
sările proprii, prin împărţirea bucuriei lor cu prietenii şi protejaţii săi personali de
la Căminul de Bătrâni "Radu Vodă", însoţit şi aici de acelaşi grup de colaboratori,
pachetele cu daruri precedându-1, Prea Fericitul Teoctist, Patriarhul sărbătorit azi
de românii de pretutindeni a binecuvântat bucatele alese, ce nu atât de des precum
ne-am dori şi cum o merită se află pe mesele acestor bătrâni.
Şi precum la mănăstiri, în timp ce fraţii mănâncă, unul dintre ei tâlcuieşte pil
de sau citeşte din Vieţile Sfinţilor, tot aşa şi Părintele Patriarh, în timp ce bătrânii
mâncau, le-a vorbit de una, i-a întrebat de alta, au stat de vorbă. Şi totul cu tactul,
delicateţea şi bunătatea predicatorului cu zeci de ani de osteneala duhovnicească,
pentru ca nu numai trupurile, ci şi sufletele acestor bătrâni să fie mângâiate în
această zi de sărbătoare. Dar cu experienţa şi înţelepciunea acumulată în cei 52 de
A
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ani arhipăstorire, Prea Fericitul nostru Părinte Patriarh Teoctist şi-a aruncat peste
timp privirea grijulie pentru părinţii acestui neam, discutând cu reprezentanta Mi
nisterului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi cu directoarea căminului de bătrâni,
căile reale de îmbunătăţire a vieţii acestor bătrâni asistaţi, până la nivelul atât de
mult doritei normalităţi.
Şi când deja întunericul s-a lăsat, mica delegaţie patriarhală s-a despărţit cu
regret de bătrânii ce nu mai conteneau cu mulţumirile şi urările lor. Şi noi ne
donm să se împlinească urările lor şi ale tuturor, ca Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist să ne trăiască întru mulţi ani cu sănătate şi să ţină cu putere în mână toia
gul arhieresc cât va rândui bunul Dumnezeu.
Ajunşi la Palatul Patriarhal noaptea, sărbătoritul Părinte Patriarh Teoctist i-a
trimis pe toţi acasă să se odihnească. Şi revenim la întrebarea retorică: cine este
cel tânăr, noi, care în acte avem puţini ani, sau Prea Fericitul Intâistătător al Bise
ricii noastre strămoşeşti, care astăzi a împlinit 87 de ani, sau, mai exact, 87 de pri
măveri? Pentru că toţi au plecat osteniţi acasă, să se odihnească, iar Prea Fericirea
Sa a intrat în cabinetul de lucru, pentru a soluţiona probleme urgente, pentru a lă
muri diverse chestiuni de actualitate, pentru a completa programul zilei ce urmea
ză, iar noaptea târziu, îngenuncheat în faţa sfintelor icoane, cu candela aprinsă, s-a
rugat pentru sine, pentru cei încredinţaţi spre păstorire, pentru pacea lumii şi pen
tru mântuirea tuturor.
MARIAN MANOLACHE

JORIS
A R H IE PISC O P

INTERNAŢIONALE
A EPISC O PILO R VECHI-CATOLICI A U N IU N II
DE LA U TR ECH T
(10-17 aprilie 2002)
Biserica Ortodoxă Română a întreţinut întotdeauna bune relaţii cu celelalte
Biserici creştine, în spiritul înţelegerii între mărturisitorii credinţei în Hristos.
Eforturile ecumenice sunt recunoscute pe plan intern şi internaţional, dovada
acestora fiind participarea Bisericii Ortodoxe Române, prin delegaţi, la toate în
trunirile de dialog ce au avut loc între Bisericile Ortodoxe şi celelalte Biserici, Romano-Catolică şi Bisericile Protestante, Biserica Veche Catolică, ca şi schimburi
le de vizite care de cele mai multe ori au constituit puncte de pornire pe calea dia
logului dintre Biserici.
In acest context se înscrie vizita oficială pe care Eminenţa Sa Joris A. O. L.
Vercammen, Arhiepiscop de Utrecht, Preşedintele Conferinţei Internaţionale a
Episcopilor Vechi-Catolici a Uniunii de la Utrecht, a efectuat-o la Patriarhia Ro
mână şi în eparhiile Iaşi şi Cluj, în perioada 10-17 aprilie 2002, la invitaţia Prea
Fericitului Părinte Tcoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Vizita a început miercuri, 10 aprilie 2002, când Eminenţa Sa a sosit din
Olanda, pe Aeroportul Otopeni. La aeroport a fost întâmpinat de P. S. Episcop
Ambrozie Sinaitul, vicar patriarhal, P. C. Pr. Michael Tiţa, consilier patriarhal şi
de P. C. Pr. Cristian Popa, inspector eparhial.
Programul la Patriarhia Română a inclus vizite la aşezămintele social-misionare ale Bisericii noastre, la mânăstiri, la Ambasada Olandei, la Facultatea de Teo
logie Ortodoxă din Bucureşti. Pentru importanţa pe care au avut-o toate aceste
momente ale vizitei, atât pentru oaspeţi cât şi pentru cei care au fost gazde ale
acestor momente, vom prezenta în continuare desfăşurarea programului şi schim
bului de idei care au avut loc în cadrul diverselor întâlniri.
Primul aşezământ vizitat a fost Centrul Social pentru Copiii Străzii "Sfânta
Macrina" din Bucureşti, care funcţionează sub patronajul Asociaţiei Ecumenice a
Bisericilor din România - AIDRom. Oaspeţii au fost întâmpinaţi de Directorul
acestui aşezământ, P. C. Pr. Gabriel Cazacu, de colaboratorii şi copiii care benefi
ciază de sprijinul centrului social.
Pentru început P. C. Pr. Gabriel Cazacu a făcut o prezentare a activităţii care se
desfăşoară în acest centru. S-a explicat oaspeţilor modul de funcţionare a aşeză
mântului, cine sunt beneficiarii activităţilor desfăşurate aici, de unde provin copiii,
cine sunt cei care sprijină aceste activităţi. S-a afirmat că mulţi dintre copiii străzii
au familii şi casă, dar preferă să trăiască pe stradă din diverse motive familiale.
Fiind vorba de un oaspete olandez, s-a amintit că printre cei care contribuie
la lucrarea socială din acest centru se află fundaţia "Kinder in der Knell" (Copiii
în dificultate), din Olanda, fundaţie care îşi are sediul chiar în Utrecht. Alt sprijin
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îl oferă Ambasada Olandei la Bucureşti, cârc participă la multe din activităţile
centrului.
Oaspetele s-a interesat de forma de învăţământ pe care o urmează copiii în
sistemul general de învăţământ. S-a explicat că se desfaşoară activităţi şcolare pe
două planuri, unul de recuperare în cadrul centrului, unde psihologul şi educatorul
se ocupă de recuperarea cunoştinţelor şi deprinderilor şcolare, şi altul de integrare
în şcolile învăţământului general de stat.
După expunerea tuturor detaliilor privind activităţile acestui centru, a siste
mului de triere şi pregătire a copilului pentru a fi integrat într-un mod de viaţă so
cială normal, a surselor de finanţare, a modului ecumenic de funcţionare a aşeză
mântului, s-a trecut la vizitarea copiilor rezidenţi permanenţi în acest centru. Oas
petele s-a arătat surprins de progresele pe care aceşti copii le realizează în doar
câteva luni, în ce priveşte integrarea şi pregătirea şcolară. Unul dintre psihologii
aşezământului a explicat Eminenţei Sale cum se desfaşoară procesul de recupera
re psihologică şi educativă a copiilor obişnuiţi să trăiască liber de orice con
strângere, de orice program, şi progresele pe care le realizează în plan şcolar şi
psihologic.
Vizita s-a încheiat prin oferirea unor daruri Eminenţei Sale, constând din
obiecte de ceramică şi artizanat, realizate chiar de copiii centrului. Eminenţa Sa a
binecuvântat pe copii şi a mulţumit directorului centrului şi celorlalţi colaboratori
pentru primirea călduroasă.
De la Centrul Social pentru Copiii Străzii "Sfânta Macrina", delegaţia s-a de
plasat la Aşezământul Social Mama şi Copilul "Patriarhul Justinian Marina ", al
Asociaţiei "Diaconia" din cadrul Patriarhiei Române. Aici, oaspeţii au fost întâm
pinaţi de responsabilii centrului, Dna Luana Stanciu, de P. C. Pr. Vasilc Ailioaiei,
şi de alţi ostenitori. S-a arătat că în prezent preocuparea centrală este de a defini
tiva lucrările de reamenajare. Numai după finalizarea lucrărilor centrul va funcţio
na pentru mame şi copii care suferă din cauza violenţei în familie, în situaţii de
criză familială, divorţ, marginalizarc socială etc.
După aceste vizite, oaspeţii au avut o întâlnire oficială cu Prea Fericitul Pă
rinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Reşedinţa Patriarhală, ur
mată de o agapă oferită în onoarea Eminenţei Sale.
La întâlnire au participat înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, Prea Sfinţitul Episcop Vincenţiu Ploieşteanu, vicar patriarhal, Secretarul Sfan
ţului Sinod, Prea Sfinţitul Episcop Ambrozie Sinaitul, vicar patriarhal, Prea Sfin
ţitul Episcop Varsanufie Prahoveanul, vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureşti
lor, P. C. Pr. Michael Tiţa, consilier patriarhal, P C. Pr. Cristian Popa, inspector
eparhial.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a urat oaspeţilor "Bun venit ", în spiri
tul tradiţiei de ospitalitate românească, şi a început discuţiile pe tema contactelor
şi legăturilor care s-au stabilit de-a lungul vremii între cele două Biserici. S-a
amintit faptul că Biserica Veche-Catolică a oferit sprijinul său comunităţilor ro
mâneşti din afara graniţelor prin acordarea unor biserici pentru slujbele parohiilor
româneşti. Comunităţile româneşti din Miinchen, prin P. C. Pr. Mircea Basarab,
cea din Geneva, prin P. C. Pr. Adrian Diaconu, şi cea din Graz, au fost cele care
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s-au bucurat de ospitalitatea bisericilor vechi-catolice puse la dispoziţie pentru
slujire.
Eminenţa Sa a amintit că în Olanda, Pr. Iacob Spaans, vicarul Arhiepiscopiei
de Utrecht, încearcă să sprijine comunitatea românească de aici care nu beneficia
ză decât temporar de prezenţa unui slujitor al Bisericii Ortodoxe Române, care
vine din Bruxelles. In lipsa acestuia, părintele Spaans sprijină comunitatea româ
nească din Olanda cu tot ceea ce poate.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prezentat oaspetelui situaţia Biseri
cii Ortodoxe Române după Revoluţia din Decembrie 1989 şi căderea comunismu
lui, mai ales că pentru Eminenţa Sa Vercammen era prima vizită în România. S-a
amintit astfel că Biserica Ortodoxă Română a început să lucreze în libertate mult
mai intens,'implicându-sc, aşa cum era normal, în viaţa socială prin dezvoltarea
activităţilor filantropice în rândul categoriilor sociale defavorizate: bătrâni, copii,
familii în dificultate, ca şi prin oferirea asistenţei religioase în instituţii ale Statu
lui: penitenciare, spitale, armată, şcoli, case de copii, cămine de bătrâni etc.
Activitatea social-filantropică a Bisericii este într-o continuă dezvoltare, Bi
serica Ortodoxă Româna reuşind să stabilească rapid structurile de coordonare a
acestei activităţi, în momentul de faţă existând birouri de asistenţă socială pe întregul cuprins al Patriarhiei Române. In mod concret, Eminenţa Sa a putut con
stata această activitate a Bisericii în cele două vizite la Centrul Social pentru
Copiii Străzi "Sfânta Macrina " şi la Aşezământul Mama şi Copilul "Patriarhul
Justinian Marina ", apreciate foarte mult pentru rezultatele pe care le-a observat
în viaţa copiilor din Centrul "Sfânta Macrina". Integrarea socială a copiilor străzii
şi rezultatele obţinute sunt într-adevăr excepţionale, copiii fiind recuperaţi şi sal
vaţi. Prezent la întâlnire, înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei a
menţionat că este preşedintele. Consiliului de Administraţie al Centrului, lucrul
acesta demonstrând că la nivel ierarhic există o grijă permanentă pentru credin
cioşii Bisericii şi societatea românească, în cea mai mare proporţie ortodoxă.
în continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh TEOCTIST a prezentat oaspeţi
lor Reşedinţa Patriarhală, Sala Sfântului Sinod, oferind date despre istoria Biseri
cii Ortodoxe Române şi prezentând mărturii despre ceilalţi patriarhi şi activitatea
lor pentru continuitatea Bisericii. întâlnirea a fost urmată de o agapă frăţească ofe
rită în onoarea Eminenţei Sale.
In timpul agapei au fost rostite cuvântări de mulţumire din partea Eminenţei
Sale Joris A. O. L. Vercammen şi de "Bun venit" din partea Prea Fericitului Pă
rinte Patriarh Teoctist. Din cuvântarea Eminenţei sale amintim cele mai impor
tante idei:
Eminenţa Sa a mulţumit în primul rând pentru invitaţia oficială pe care Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a adresat-o şi pentru primirea deosebită, fră
ţească, pe care a trăit-o chiar în acele clipe. A fost exprimată bucuria pentru
această ocazie oferită pentru strângerea relaţiilor şi posibilitatea unei mai bune cu
noaşteri şi dezvoltării relaţiilor între cele două Biserici. Pe parcursul mai multor
ani, teologii din Biserica Vechi-Catolică şi Bisericile Ortodoxe au discutat
împreună temele majore ale credinţei şi au pătruns împreună în cele mai impor
___
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tante amănunte ale dialogului şi au constatat că sunt atâtea lucruri, gânduri, obice
iuri, care ne unesc.
Recunoaşterea reciprocă la nivelul teologic al credinţei poate crea legături
importante şi relaţii, şi poate deschide calea prieteniei.
"Ne aflăm aici, aşadar a declarat Eminenţa Sa, pentru a da glas acestor relaţii
de prietenie, pentru a ne exprima direct simţămintele de fraternitate".
Vechii-catolici au urmărit întotdeauna să aibă o relaţie de apropiere faţă de
Bisericile Ortodoxe, în general, şi faţă de Biserica Ortodoxă Română, în special.
Aceste legături reprezintă pentru vechii-catolici o şansă de a învăţa din ve
chea tradiţie ortodoxă şi din modul ortodox de înţelegere a credinţei care are ră
dăcini atât de adânci.
Odată cu oferirea Ordinului "Sfântul Martin ", s-a menţionat că acesta se
oferă celor care sunt în relaţie cu Biserica Vechi-Catolică din Utrecht, al cărei pa
tron este Sfanţul Martin. Acesta este unul dintre cei care au pus în practică dra
gostea creştină, dăruind jumătate din hainele sale săracilor şi întreaga sa viaţă a
dedicat-o Mântuitorului Hristos şi propovăduirii Evangheliei.
In continuare, Eminenţa Sa a dăruit o parte din Sfintele Moaşte ale Sfântului
Rabaut care a trăit la 889, a fost al 14-lea episcop de Utrecht, un sfânt care a fost re
numit pentru credinţa şi spiritualitatea sa, după cum o arată şi gravura din secolul al
XVI-lea, care a fost de asemenea oferită Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
La finalul discursului Eminenţei Sale, s-a arătat că relaţiile între prieteni,
între creştini, trebuie să se susţină prin dialog, prin discuţii care să exploreze viaţa
unora sau celorlalţi, pentru o mai bună cunoaştere mutuală.
S-a exprimat speranţa că vizita va deschide posibilitatea întâlnirilor între cele
două Biserici şi credincioşii lor. Ele sunt diferite pentru că sunt integrate în dife
rite moduri de viaţă, de relaţie, într-o lume socială diferită, dar trebuie să împli
nească aceeaşi misiune de propovăduire a Evangheliei.
In acest sens, putem învăţa o mulţime de lucruri, unii de la alţii. S-a exprimat
dorinţa sinceră de întâlnire între ortodocşi şi vechi-catolici pentru a ajunge la re
zultatele spirituale ale credinţei în Hristos.
în final au fost adresate mulţumiri pentru ospitalitatea cu care a fost întâmpinat.
Prea Fericitul Părinte Tcoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a răs
puns oaspetelui prin următoarea cuvântare:

"Eminenţa Voastră,
Nu voi vorbi în numele Ortodoxiei întregi, ci voi vorbi în numele Bisericii
Ortodoxe Române şi a fraţilor mei arhierei care se găsesc aici şi peste tot în Ro
mânia ca şi în întreaga lume.
Ne exprimăm deosebita bucurie în Iisus Hristos pentru această întâlnire,
care este cu adevărat o bucurie, fiindcă Eminenţa Voastră sunteţi conducătorul
Bisericii Vechi-Catolice şi Preşedintele Conferinţei Internaţionale a Episcopilor
Vechi-Catolici, Uniunea de la Utrecht. Semnificaţia pentru noi, românii, a exis
tenţei acestei Biserici este una deosebită , ca şi existenţa Bisericii Ortodoxe Ro
mâne care nu se aseamănă în exprimarea credinţei cu celelalte Biserici Ortodoxe
pentru că din punct de vedere istoric, noi avem rădăcini latine, romane, care
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încep cu părintele nostru ele origine latină, împăratul Traian, alături de celălalt
strămoş, Decebal. Traian a cucerit acest teritoriu, care în timpurile străvechi se
numea Dacia Felix, Ţara Fericită, numită astfel după bogăţiile pe care le-a avut
din totdeauna până în prezent.
Relieful României este variat, având aici aproape toate formele de relief de
la munţi şi dealuri până la câmpii întinse, de la mare şi fluviul Dunărea până la
cele mai importante râuri lângă care au luat fiinţă localităţi, sate şi oraşe, cu o
viaţă religioasă deosebită.
Ţara noastră este una binecuwmtată, deoarece a fost vizitată şi a urmat
Evangheliei ce a fost propovăduită în aceste locuri de Sfântul Apostol Andrei,
România fu n d astfel o ţară de propovăduire apostolică.
Această origine apostolică a fost confirmată, de asemenea, de Sanctitatea Sa
Papa Ioan Paul al II-lea. Până la vizita Papei în România, mari istorici catolici
scriau întotdeauna că noi suntem aici evanghelizaţiprin Biserica Bulgară, cu alte
cuvinte, după stabilirea în sudul Dunării a bulgarilor care au venit în perioada
migraţiilor din secolele VII-VIII, iar organizarea bisericească începând mai târ
ziu după stabilirea formaţiunilor politice pe teritoriile bulgare.
Or, în ceea ce priveşte creştinismul în România sunt o mulţime de mărturii
istorice care demonstrează continuitatea poporului român în aceste părţi şi, mult
mai important, apartenenţa noastră la creştinism din primele secole creştine de
monstrată de mulţimea martirilor din aceste locuri, în Dobrogea, mai ales, pă
mântul între Dunăre şi Marea Neagră , vechiul Pont Euxin, căutat de greci pentru
schimburile comerciale din antichitate, iar în epoca apostolică drept spaţiu mi
sionar chiar de către Apostolul Andrei. Importanţa comunităţii creştine din aceste
locuri a putut fi demonstrată prin faptul că la Tomis, oraşul Constanţa de astăzi,
se afla un scaun episcopal, cel mai vechi de pe teritoriul României, episcopul Tomisului, fiiiul unul din episcopii participanţi la Sinodul I Ecumenic, după mărtu
ria istoricului Eusebiu de Cezareea: "nici scitul nu lipsea din ceată " (Viaţa Feri
citului împărat Constantin III, 7). Aşadar organizarea bisericească data de mai
mult timp, la sfârşitul secolului al III-lea existând deja mărturii despre episcopia
Tomisului. Astfel că Eminenţa Voastră aflaţi aici o Biserică apostolică într-o ţară
cu o populaţie de origine şi cultură latină, limba noastră apropiindu-se foarte
mult de limba latină, care este baza multor limbi europene cum ar fi italiana,
franceza, spaniola, portugheza, dar de credinţă ortodoxă, bizantină. Suntem
aşadar o sinteză a credinţei şi învăţăturii creştine din primul mileniu creştin. Cul
tura bizantină, pe care o cunoaşteţi bineînţeles şi despre care ştiţi foarte bine ce
rol a avut în această parte de lume şi cum a influenţat întreg Occidentul prin cul
tura şi filosofia greacă, aşa cum pe de altă parte spiritul juridic roman a pătruns
în Orient. Poporul român este aşadar o sinteză aici, pe aceste locuri, sinteză stră
veche de daci şi romani, de spiritualitate bizantină ortodoxă şi de limbă latină.
Biserica Ortodoxă Română a avut şi are aşadar o vocaţie deosebită în acest
context al unei sinteze unice. Ea este o Biserică autocefală, are propria legislaţie
bisericească, întemeiată pe Sfintele canoane, este condusă de Sfântul Sinod, care
este autoritatea supremă în Biserică, iar preoţii şi laicii intră în componenţa di
verselor organisme bisericeşti de conducere cum sunt Adunarea Naţională
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Bisericească şi Consiliul Naţional Bisericesc. Astfel că Sfântul Sinod în Biserica
noastră se ocupă numai de probleme dogmatice, canonice, morale, care ţin de
specificul bisericesc şi de credinţă. Dar problemele economice, sociale, patrimo
niale sau de altfel sunt în sarcina organizării şi rezolvării de către laici începând
cu parohia şi până la cel mai înalt nivel administrativ, Patriarhia Română.
In ceea ce priveşte învăţământul religios în Biserica şi ţara noastră, acesta
s-a dezvoltat foarte mult după libertatea obţinută în urma căderii comunismului
şi pregăteşte viitorii slujitori ai Bisericii. Această dezvoltare se poate vedea în nu
mărul mare de aşezăminte de învăţământ teologic existente astăzi: 14 facultăţi de
teologie, 45 de seminarii liceale teologice, distribuite diferit pe cuprinsul eparhii
lor Bisericii noastre, uneori o eparhie ajungând să aibă 4 seminarii. Astfel se
poate vedea că libertatea primită după 1989 ne-a oferit posibilitatea organizării
Bisericii într-un alt mod , propriu Bisericii. S-a redeschis posibilitatea integrării
învăţământului teologic în structurile învăţământului general de stat din Ronuir
nia, Facultăţile de teologie făcând parte din structurile universitare, iar seminariile fiind integrate în cadrul învăţământului liceal sub grija Ministerului Educa
ţiei şi Cercetării.
De asemenea, în contextul acesta nou creat şi în perspectiva pregătirii noilor
promoţii de absolvenţi, Biserica a început să organizeze activităţile religioase din
armată, din penitenciare, din spitale, din casele de copii şi căminele de bătrâni,
în care îşi desfăşoară misiunea bisericească atât preoţii, cât şi călugăriţele. Astfel
înţelege Biserica noastră astăzi câmpul misionar de activitate deschis în sânul so
cietăţii de astăzi de o Biserică vie, apostolică , autocefală.
De pe această poziţie de implicare în problemele sociale de astăzi, Biserica
Ortodoxă Română înţelege misiunea sa la nivelul mai extins al societăţii umane
în general, al oamenilor care trăiesc în alte părţi ale lumii. Sentimentul de frăţie
tate şi dorinţa de dialog sunt caracteristici constante ale Bisericii noastre ca şi
promovarea ecumenismului, a dialogului.
Chiar dacă în calea ecumenismului şi a dialogului au apărut dificultăţi şi
chiar crize, Biserica Ortodoxă Română este întotdeauna gata să sprijine şi să păs
treze deschise posibilităţile de dialog şi înţelegere între creştini. Şi pentru că v-aţi
referit la situaţia lumii de astăzi, care are nevoie de noi, de valorile credinţei în
Hristos, de Evanghelia Sa, susţinem această opinie şi mai mult, o întărim, fiindcă
dacă rămânem separaţi ca într-un ghetto, vom crea o izolare în care dragostea lui
Dumnezeu nu se poate manifesta, iar relaţiile între oameni nu vor progresa decât
prin cultivarea dragostei pe care Hristos ne-a împărtăşit-o prin jertfa Sa.
Trebuie să ajutăm societatea , să ne plasăm prin cuvântul Evangheliei, al dra
gostei şi al bunei înţelegeri, în mijlocul societăţii de astăzi, prin întreaga prezenţă
a ierarhilor şi preoţilor în viaţa socială şi culturală. Acest lucru este demonstrat
în Biserica Ortodoxă Română prin faptul că ierarhii sunt membrii ai Academiei
Române, avem preoţi care sunt reprezentanţi permanenţi în organismele interna-'
ţionale bisericeşti cum sunt Consiliul Mondial al Bisericilor şi Conferinţa Biseri
cilor Europene. Aceasta semnifică faptul că Biserica are atât posibilitatea, cât şi
resursele necesare de a dărui celorlalţi mijloacele spirituale şi valorile desprinse
din modul de viaţă creştin.
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In promovarea eciimenismiilui Biserica Ortodoxă Română a demonstrat că
lucrează permanent pentru bunul mers al creştinătăţii prin Consiliul Mondial al
Bisericilor şi Conferinţa Bisericilor Europene, unde avem reprezentanţi perma
nenţi. Biserica Ortodoxă Română este, de asemenea, prezentă în procesul de
învăţământ ecumenic, directorul Institutului Ecumenic de la Bossey fu n d un tânăr
profesor român, P. C. Pr. Ioan Sauca, care din ianuarie 2001 coordonează întrea
ga activitate a institutului.
Vizita Eminenţei Voastre se înscrie astfel în această atmosferă ecumenică pe
care Biserica Ortodoxă Română o promovează încercând să creeze cât mai multe
legături şi să deschidă permanent posibilitatea dialogului cu toate Bisericile şi
îndeosebi cu Biserica Vechi-Catolică, care ne-a ajutat foarte mult atunci când co
munităţile româneşti din afara ţării au înfiinţat parohii româneşti pentru a con
tinua să-şi împlinească vocaţia religioasă în tradiţia ortodoxă. Avem exemplele P.
C. Pr. Mircea Basarab, la Miinchen, la Geneva, la Graz. Iată posibilităţile con
crete în care dialogul şi înţelegerea dau roade şi astfel de colaborări trebuie încu
rajate şi promovate, iar noi dorim aceasta.
De aceea, Eminenţa Voastră aveţi un mare merit, personal, ca Preşedinte al
Conferinţei Internaţionale a Episcopilor Vechi-Catolici, Biserică ce se află pre
zentă pe continentul european şi cel american, luându-Vă sarcina de a sprijini co
munităţile noastre şi a contribui prin burse la pregătirea preoţilor şi a tinerilor
noştri teologi.
Pentru aceasta, Vă felicităm şi ca semn al recunoştinţei Vă dăruim setul de
medalii cu cei cinci patriarhi ai României, care reprezintă în acelaşi timp şi recu
noştinţa noastră faţă de predecesorii noştri care au promovat dialogul, cu Bise
rica Vechi-Catolică. Vă oferim, de asemenea, Albumul cu biserici vechi din Ro
mânia , ca imagine a ceea ce reprezintă în viaţa noastră continuitatea apostolică
în credinţă şi continuitatea istorică pe aceste locuri. La acesta adăugăm contri
buţia celor mai tineri credincioşi ai Bisericii noastre, un Album intitulat "Icoana
din sufletul copilului", copii care cresc în atmosfera credinţei ortodoxe şi o expri
mă nevinovat şi sincer în icoana pictată chiar de ei.
Icoana are un mare rol în tradiţia ortodoxă în cult, în învăţământul religios,
în întreaga viaţă creştină, pentru că icoana reprezintă revelaţia divină pe pământ
şi fereastra prin care credinciosul pătrunde în viaţa cerească.
Vă oferim, de asemenea, medalia "Patriarhul Justinian Marina", conducător
al Bisericii Ortodoxe Române care a avut un rol deosebit în organizarea rezis
tenţei Bisericii noastre în perioada comunismului, deoarece a păstrat întotdeauna
credinţa vie a Sfinţilor Părinţi ai Bisericii în confruntarea cu puterea atee comu
nistă. Anul trecut, noi am avut centenarul naşterii sale, sărbătorit cu mare respect
şi pioşenie în întreaga noastră Biserică drept recunoaştere a meritelor sale pentru
salvarea Bisericii Ortodoxe Române în perioada menţionată.
Am dorit, Eminenţa Voastră, să Vă prezentăm o imagine de ansamblu a Bise
ricii noastre pe care o vizitaţi astăzi pentru întâia oară şi să Vă împărtăşim senti
mentele noastre de frăţietate şi ospitalitate care sunt caracteristice poporului român. In acest spirit Vă aşteptăm să ne vizitaţi ori de câte ori veţi avea prilejul.

f
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Vă mulţumim pentru darul preţios al Sfintelor Moaşte ale Sfântului Rabaut
pe care ni le-aţi încredinţat, pentru că Sfinţii, ca şi Sfântul român Calinic, pe care
îl vom prăznui mâine , sunt călăuzitori în credinţă prin însăşi viaţa lor. Doctrina
Bisericii pe care o avem astăzi, ei au păstrat-o şi ne-au transmis-o ca bogăţie de
spiritualitate pe care o privim de la Hristos prin mijlocirea lor.
Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă călăuzească în misiunea de cârmititor al coră
biei lui Hristos pentru credincioşii Bisericii Vechi-Catolice şi să Vă dăruiască
mulţi şi buni ani”.
V

Joi, 11 aprilie 2002, vizita a continuat pentru oaspeţi prin asistarea la Slujba
Sfintei Liturghii, oficiată de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, înconjurat de
înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, P. S. Episcop Ambrozie Si
naitul, vicar patriarhal, P. S. Episcop Sebastian, vicar al Sfintei Arhiepiscopii a
Bucureştilor, P. Cuv. Arhim. Macarie Ciolan, stareţul Mănăstirii Cernica, P. Cuv.
Arhim. Grigorie Băbuş, numeroşi preoţi şi diaconi, cu prilejul sărbătorii Sfanţului
Ierarh Calinic de la Cernica.
După primirea "Crucii patriarhale pentru Ierarhi", Eminenţa Sa, Joris A. O.
L. Vercammen, a rostit un cuvânt de binecuvântare şi iubire în Hristos, din care
reţinem următoarele idei:
Eminenţa Sa a mulţumit Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist pentru in
vitaţia deosebită pe care i-a adresat-o să facă această vizită în România şi pentru
bucuria şi primirea cu care a fost întâmpinat la Mănăstirea Cernica, la o astfel de
sărbătoare.
Eminenţa Sa şi-a exprimat bucuria cu care a venit să cunoască Biserica Orto
doxă Română şi pe Prea Fericitul Părinte Teoctist, să cunoască credincioşii şi
această atmosferă de spiritualitate vie prin care ei îşi manifestă credinţa în ajutorul
şi ocrotirea Sfântului Calinic.
Pe parcursul multor ani, teologii din Biserica Ortodoxă Română şi Biserica
Vechi-Catolică au purtat dialoguri fructuoase, au discutat marile probleme ale cre
dinţei constatând că sunt multe tradiţii, multe gânduri, multe obiceiuri, multe ele
mente ale dogmei, care ne unesc. La capătul acestui dialog ne-am putut bucura să
ajungem la un acord a cărui finalizare se apropie.
Recunoaşterea reciprocă în credinţă deschide multe relaţii şi posibilităţi de
dialog şi o nouă perspectivă în prietenia noastră.
Dacă creştinii nu înţeleg prietenia, cine ar putea să o înţeleagă? Suntem aici
pentru a practica această prietenie, şi ca şi prieteni trebuie să găsim ocazia să ne
întâlnim şi să ne exprimăm bucuria de a fi împreună între prieteni.
Biserica Vechi-Catolică este permanent deschisă dialogului cu celelalte Bise
rici, cu Bisericile Ortodoxe, în special, şi cu Biserica Ortodoxă Română, în particular.
Se acordă o mare valoare acestor relaţii şi există o dorinţă de a învăţa din cre
dinţa şi evlavia pe care a văzut-o în manifestarea ei vie prin participarea la Sărbă
toarea.Sfântului Calinic.
Bisericile noastre se aseamănă privind accentul pe care îl pun pe cultură şi pe
credinţa în Hristos din care ele simt vocaţia de a propovădui mântuirea. Societatea
de astăzi, se secularizează într-un ritm alert şi tocmai de aceea Bisericile noastre
trebuie să pună un mare accent pe cultură.
7 - B. O. R. 1-6/2002
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Când mesajul de dragoste al lui Dumnezeu nu se va mai auzi în această lume,
va fi din cauza noastră. De asemenea, în cadrul procesului de apropiere euro
peană, când motivele economice sunt primordiale, este datoria Bisericilor de a
pune accentul pe probleme spirituale, este datoria Bisericilor de a da un suflet
Europei.
Teologii au făcut o muncă dificilă şi importantă în acelaşi timp în cadrul dia
logurilor, şi este rândul nostru acum să culegem roadele acestei lucrări. Este dato
ria noastră să primim ca un dar de la Dumnezeu această lucrare şi să o ducem la
bun sfârşit în cadrul Bisericilor noastre, în cadrul continentului nostru european şi
al europei unite.
O
societate în care oamenii înţeleg menirea de a trăi împreună şi de a fi feri
ciţi împreună este un dar de la Bunul Dumnezeu. Să credem împreună că El este
Tatăl nostru şi pregătit să ne acorde acest dar suprem. în numele Bisericii VechiCatolice, a Uniunii de la Utrecht, a credincioşilor vechi-catolici, Eminenţa Sa a
transmis urările de pace şi binecuvântare, Bisericii Ortodoxe Române şi poporu
lui român.
Prea Fericitul Părinte Patriarh a adăugat la sfârşitul cuvântării Eminenţei
Sale, următoarele:

"Mulţumim Eminenţei Sale .Joris Vercammen, Arhiepiscopul Bisericii VechiCatolice din Olanda, pentru această frumoasa cuvântare şi aş vrea, cu acest
prilej, sa va spun că cel care a tradus din limba franceză cuvântul Eminenţei Sale
este noul Arhiepiscop al românilor ortodocşi din America şi Canada, părintele
Nicolae Condrea, care va fi sfinţit şi instalat în luna iunie, anul acesta, dincolo
de Ocean. Este o bucurie şi aceasta că, iată, aici ne-am întâlnit în rugăciuni şi cu
dânsul. Dumnezeu să ne ajute să ne bucurăm prin mijlocirile Sf. Ierarh Calinic
de pace şi sănătate!”.
La finalul Sfintei Liturghii, după momentul împărtăşirii, P. Cuv. Arhim. Macarie Ciolan a rostit un cuvânt de mulţumire pentru prezenţa Prea Fericitului şi a
oaspeţilor din Olanda la această bucurie a vieţuitorilor şi închinătorilor Mănăstirii
Cernica, la praznicul Sfântului Ierarh Calinic.
Părintele Arhim. Macarie a spus că atmosfera trăită la Sărbătoarea Sfântului
Calinic este plină de bucurie şi de nădejde pentru că toată Biserica în plenitudinea
sa, cu Sfinţii, cu slujitorii ei, cu credincioşii, se înfrăţesc în aceasta pentru a aduce
mulţumire lui Dumnezeu Celui în Treime lăudat, Preasfintei Fecioare şi Sfântului
Ierarh Calinic ocrotitorul, ajutătorul şi purtătorul de grijă al obştii Mănăstirii Cer
nica şi a tuturor credincioşilor Bisericii noastre.
Urcuşul duhovnicesc al Postului Mare este o pregătire a noastră prin credinţă,
prin efortul depus de fiecare prin faptele vieţii sale, prin rugăciune, metanii, abstinenţă. In atmosfera de slujire şi comuniune sfântă formăm cu toţi trupul tainic al
lui Hristos Iisus care a pus la temelia Bisericii toate mijloacele necesare pentru
mântuirea omului şi desăvârşirea fiecăruia dintre noi. Unele dintre aceste mijloace
nu sunt altceva decât chipurile sfinţilor bineplăcuţi lui Dumnezeu, care pentru noi
sunt o permanentă Cincizecime pentru că în lucrarea noastră reuşim să facem pre
zent permanent pe Duhul Sfânt.
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Prea Fericitul Părinte Patriarh Tcoctist, în cuvântările înălţătoare pe care le
rosteşte cu diferite ocazii, subliniază faptul că Biserica lui Hristos în plenitudinea
ei este o permanentă pogorâre a Duhului Sfânt, iar rugăciunea fiecăruia dintre noi
reprezintă această pogorâre. Sfinţii, mai mult decât noi, sunt roade alese ale Du
hului Sfânt, roade ale comuniunii permanente cu Dumnezeu, roade ale dialogului
nesfârşit cu Mântuitorul Hristos prin rugăciune.
S-a amintit că Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica a fost un slujitor al săra
cilor în care vedea prezenţa permanentă a Mântuitorului Hristos. în lumea de azi
a sărăciei în continuă creştere, trebuie să ajutăm pe cei săraci, atât prin obţinerea
necesarului vieţii, cât şi prin zidirea şi îmbogăţirea cu darurile credinţei în Dum
nezeu, fiindcă astfel "nimeni nu mai este sărac ", după cum spune Sfântul Ioan
Gură de Aur.
Asistenţa socială a Bisericii noastre are la bază tradiţia apostolică şi a Sfinţi
lor Părinţi, iar Biserica Ortodoxă Română îşi împlineşte misiunea sa caritativă şi
filantropică din totdeauna, chiar prin exemplul Sfântului Calinic.
P. Cuv. Arhim. Macarie Ciolan, stareţul Mănăstirii Cernica a mulţumit Prea
Fericitului Părinte Patriarh Tcoctist pentru prezenţa în locul în care s-a format şi
desăvârşit în cunoaşterea teologică în timpul în care a urmat ca tânăr monah Se
minarul Teologic Monahal de la Cernica.
A adresat apoi mulţumiri înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, care a primit metania monahală la Mănăstirea Cernica, fiind fiul duhovnicesc
al acesteia, P. S. Episcop Ambrozie Sinaitul, vicar patriarhal, P. S. Episcop Sebastian Ilfovcanul, vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, părinţilor slujitori,
oaspeţilor din Olanda şi credincioşilor carc, cu prezenţa lor, dau curaj şi putere Bi
sericii pentru viitorul spiritual al rugăciunii, concilierii, dragostei, dialogului şi
bunei-înţelegeri. După acest cuvânt dc mulţumire al P Cuv Arhim. Macarie, sta
reţul Mănăstirii Cernica, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a adăugat:
^

A,

La ieşirea din biserica Sfântul Gheorghe a Mănăstirii Cernica, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Tcoctist şi Eminenţa Sa s-au închinat din nou la racla cu Sfintele
Moaşte ale Sfântului Ierarh Calinic, locul unde în cele două zile s-a perindat mul
ţimea credincioşilor sosiţi în pelerinaj pentru rugăciunea la moaştele Sfântului.
Mulţimea credincioşilor a cerut binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Tcoctist şi a înaltului oaspete în procesiunea ce a avut loc de la biserică până la
stăreţia mănăstirii.
Din partea televiziunii de Stat, a radioului şi a altor televiziuni particulare, s-a
solicitat Prea Fericitului Părinte Patriarh Tcoctist şi Eminenţei Sale, Arhiepisco
pul Joris Vcrcammcn un scurt interviu cu impresii legate de sărbătoarea Sfanţu
lui Ierarh Calinic.
Eminenţa Sa a exprimat sentimentele de bucurie pentru a fi părtaşi la o astfel
de sărbătoare şi a menţionat că este impresionat dc credinţa pe care a întâlnit-o la
cei ce au participat la Sfânta Liturghie şi la pelerinajul la Sfintele Moaşte ale
Sfântului Ierarh Calinic.
A menţionat apoi că, fiind prima vizită în România, descoperă o viaţă reli
gioasă vie şi plină de entuziasm, care în Europa este rar întâlnită datorită fenome
nului de secularizare, dar că speră în acelaşi timp ca prin legăturile dintre
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Bisericile Ortodoxă Română şi Vechi-Catolică, ca şi între Statele europene, Ro
mânia şi Biserica ei şă contribuie la revigorarea spirituală a societăţii europene.
Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a de
clarat cu acest prilej:

"Sărbătoarea de astăzi a Sfântului Ierarh Calinic aduce o mărturie asupra
darului pe care Sfinţii îndeobşte îl au de a aduna oamenii, de a-i face să trăiască
în comuniune şi de a se cunoaşte între ei.
Astăzi, de sărbătoarea Sfântului Calinic, aici, la'Mânăstirea Cernica, iată,
ne-am întâlnit cu Primatul Bisericii Vechi-Catolice, care are reşedinţa la Utrecht,
în Olanda, care are preoţi şi episcopi aproape în toată lumea. Deci, două Biserici
care s-au întâlnii astăzi la Mânăstirea Cernica în scopul cunoaşterii şi a dialogu
lui, aşa cum a spus Eminenţa Sa şi în cuvântarea din biserică, şi aici. Pentru noi
este mare bucurie aceasta, când trăim împreună cu fraţii şi surorile noastre creş
tine. Astăzi a fost o zi a bucuriei pe care numai sfinţii pot să ne-o dăruiască şi pe
care noi de aici cu rugăciunile întregului sobor de slujitori şi cu toţi pelerinii care
ieri şi astăzi s-au închinat la Sfintele Moaşte ale Sfântului Ierarh Calinic, dorim
să o împărtăşim credincioşilor Bisericii noastre din întreaga ţară şi creştinilor
din întreaga lume, inclusiv celor din Olanda de unde vine Eminenţa Sa.
Pentru ca pacea Mântuitorului Ilristos să fie cu toţi şi sufletul Europei să pu
tem să-l trezim şi să-l avem viu cu sprijinul şi în comuniune cu toate Bisericile
creştine din lume".
După conferinţa de presă, oaspeţii au fost invitaţi la o agapă frăţească alături
de Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. La sfâr
şitul agapei, discuţiile au continuat pentru câteva momente, după care oaspeţii au
vizitat Muzeul Mănăstirii, capela cimitirului şi biserica Sfântul Nicolae.
Programul zilei de 11 aprilie a continuat prin vizita făcută la Mânăstirea Găneasa, un aşezământ monahal înălţat din temelie în vremea noastră. Eminenţa Sa
a fost întâmpinat de Maica Stareţă Hristofora, de duhovnicul mănăstirii şi de cele
lalte monahii tinere care au ales să vieţuiască aici. • '
Oaspeţii au intrat în biserica mănăstirii, unde au putut observa modalitatea în
frumuseţării unui locaş ortodox prin lucrărilc de pictură care au început aici. Au
vizitat apoi corpul de chilii şi trapeza mănăstirii, unde au purtat discuţii cu tânăra
maică stareţă, care le-a explicat modul de întemeiere al mănăstirii şi le-a prezen
tat unele aspecte legate de funcţionarea acesteia. Armonia arhitecturală, întemeie
rea recentă a mănăstirii şi prezenţa unor monahii foarte tinere în acest aşezământ
au fost elemente care au produs o impresie deosebită oaspeţilor. Renaşterea vieţii
spirituale în România este o realitate care poate fi observată prin mulţimea noilor
locaşuri, biserici şi mănăstiri care se înalţă în întreaga ţară.
încă o dată copleşiţi de entuziasmul religios de pietatea şi devotamentul cre
dinţei în Hristos a monahilor, monahiilor, clerului şi credincioşilor Bisericii
Ortodoxe Române, oaspeţii şi-au continuat "pelerinajul" la Mânăstirea Pasărea,
veche mănăstire şi vatră de spiritualitate legată de Mânăstirea Cernica şi de viaţa
şi activitatea Sfântului Ierarh Calinic.
întâmpinaţi de Maica Stareţă Lucia Dumbravă, şi de întreaga obşte, oaspeţii
însoţiţi de Prea Sfinţitul Episcop Ambrozie Sinaitul, vicar patriarhal, de P. Cuv.
A

VIAŢA BISERICEASCĂ

101

Arhim. Nicolae Condrea, noul Arhiepiscop ales pentru Statele Unite şi Canada^ şi
P. C. Pr. Cristian Popa, inspector eparhial, au intrat în biserica mănăstirii. în pre
zenţa maicii stareţe şi a obştii mănăstirii, P. S. Episcop Ambrozie a făcut prezen
tarea oaspeţilor şi a arătat că scopul vizitei Eminenţei Sale Arhiepiscopul Joris
Vercammen este acela de a cunoaşte viaţa religioasă şi socială din România, de a
reînnoi dialogul dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Vechi-catolică şi
propune unele schimburi teologice pentru viitor.
După prezentarea făcută, maica stareţă a mulţumit, în numele tuturor vieţui
toarelor mănăstirii, pentru vizita şi binecuvântarea primită cu prilejul acestui
popas spiritual în Mănăstirea Pasărea şi a invitat oaspeţii să viziteze atelierele In
stitutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă care funcţionează aici. Au fost prezentate
secţiile de icoane în cizelură, de realizare a obiectelor de cult (cruci pentru Sfânta
Masă, potire etc.), atelierul pentru veşminte arhiereşti şi preoţeşti. Oaspeţii au fost
în mod real impresionaţi de toate aceste activităţi în care monahiile îmbină viaţa
de rugăciune cu munca după dictonul duhovnicesc "ora et labora”. La atelierul
pentru veşminte de slujbă, oaspeţilor le-au fost dăruite materiale pentru veşminte
de cult. Vizita la Mănăstirea Pasărea s-a încheiat cu agapa oferită de maica stareţă
în onoarea oaspeţilor.
Vineri, 12 aprilie, vizita a continuat la Bucureşti prin întâlnirea cu profesorii
şi studenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii din Bucureşti,
în faţa unui amplu auditoriu şi a decanului facultăţii, P. C. Pr. Prof. dr. Nicolae
Necula, Eminenţa Sa a susţinut conferinţa cu titlul: "Misiunea credinţei creştine
într-o lume multiculturală. O abordare vechi-catolică".
Oaspetele a fost întâmpinat de P. C. Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula şi condus în
amfiteatrul Facultăţii, Părintele Decan a lâcut în fata profesorilor şi studenţilor o
scurtă prezentare a Eminenţei Sale, trecând în revistă biografia oaspetelui şi câteva
aspecte istorice ale Bisericii Vechi-Catolice. După această introducere, oaspetele
a fost rugat să susţină conferinţa pregătită pentru această întâlnire.
Pornind de la teoria teologiei morţii lui Dumnezeu apărută în Europa de Vest
şi America în anii şaizeci, în care punctul central era negarea existenţei lui Dum
nezeu, s-a ajuns prin revoluţie culturală la ceea ce se numeşte astăzi procesul de
secularizare. Dacă lumea este explicată prin legi ştiinţifice care guvernează
creaţia şi realitatea umană, cum mai putem vorbi în acest context de Atotputerni
cul Dumnezeu şi de relaţia dintre om şi Dumnezeu? Consecinţa derivată din acest
mod de gândire este marginalizarea socială a Bisericii.
Eminenţa Sa a subliniat rolul pe care trebuie să-l aibă Biserica în viaţa oame
nilor ca factor unificator şi comunitar într-o societate care pune accentul pe indivi
dualism sau pe pluralism ca o consecinţă a procesului de secularizare.
Biserica nu este o asociaţie pur umană. Creştinii vin spre Biserică nu numai
pentru a se întâlnii unii cu alţii, ci în primul rând să se întâlnească cu Hristos, Care
este prezent prin Sfintele Taine în mijlocul oamenilor. Vorbind despre misiunea
Bisericii în societate, Eminenţa Sa a arătat importanţa ecumenismului, a unităţii
de credinţă pentru o lume secularizată şi dezbinată. Bisericile au datoria să arate
cum pot fi oamenii în relaţie unii cu ceilalţi, cum pot fi reunificaţi prin credinţă.
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Pentru argumentare a folosit noua paradigmă ceumcnică pusă în discuţie în cadrul
Consiliului Mondial al Bisericilor.
1. O înţelegere trinitară a realităţii divine în ce priveşte relaţia dintre Dum
nezeu, lume şi omenire;
2. "Viaţa" înţeleasă ca o reţea de relaţii reciproce, ca punct central de referinţă şi
3. O înţelegere a Bisericii celei una de oriunde şi în toate locurile, ca o aso
ciaţie în sensul unei comunităţi a celor care sunt diferiţi unii de ceilalţi.
Aceste puncte a apreciat Arhiepiscopul Vcrcammen pot conduce mişcarea
ecumenică spre unitate nu numai între Biserici, ci, de asemenea, şi între culturi,
între oameni şi societăţi umane în varietatea ei, şi între omenire şi întreaga creaţie.
Expunerea Eminenţei Sale, Joris Vcrcammen, Arhiepiscop de Utrecht, a fost
urmată de întrebări din partea studenţilor şi profesorilor prezenţi, întrebări care au
avut ca subiecte misiunea Bisericii în societatea secularizată, problema hirotonirii
femeii în Biserica Vechi-Catolică, situaţia istorică şi apariţia Bisericii Vechi-Catolice, ecumenismul şi problema dialogului.
Eminenţa Sa a răspuns entuziast tuturor acestor întrebări care dovedeau pre
ocuparea tinerilor studenţi pentru stadiul relaţiilor între Biserici, pentru înţelege
rea misiunii Bisericii Ortodoxe Române în dialogul cu societatea modernă şi cu
celelalte Biserici creştine.
La finalul conferinţei, P. C. Pr. prof. dr. Nicolae Necula, Decanul Facultăţii
de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti a oferit oaspeţilor Anuarul
2001 al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, cuprinzând toată activita
tea ştiinţifică a Facultăţii pe parcursul unui an şi a cerut permisiunea Eminenţei
Sale ca pentru Anuarul 2002 să introducă conferinţa susţinută în faţa studenţilor.
Intr-o atmosferă de entuziasm dc ambele părţi, Eminenţa Sa a părăsit Facul
tatea cu invitaţia de a mai reveni în mijlocul studenţilor pentru astfel de expuneri
academice.
Programul zilei a continuat cu vizita la Secretariatul de Stat pentru Culte din
cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor. Interesul pentru această întâlnire a fost
marcat de dorinţa de a cunoaşte relaţia dintre Stat şi Biserică în ţara noastră.
In' prezenţa consilierilor şi directorilor de departamente, Excelenţa Sa
Domnul Laurenţiu Tănase, Ministru Secretar dc Stat a întâmpinat pe oaspeţi şi au
purtat discuţii fructuoase pe marginea importanţei Bisericii în viaţa socială şi în
sprijinirea proceselor politice din România de integrare europeană în U. E. şi
euro-atlantică (NATO). Domnul Ministru a accentuat dinamismul Bisericii legat
de aceste probleme şi actualitatea cu care ea înţelege nu numai procesul religios
din România, ci şi pe cel social.
A subliniat astfel implicarea Bisericii în activităţile social-filantropice speci
fice Bisericii şi contribuţia ei la viaţa socială în general prin misiunea evangheli
că pe care o împlineşte în mijlocul populaţiei.
Eminenţa Sa s-a arătat încântat de relaţia de conlucrare existentă între Bise
rică şi Stat prin Secretariatul de Stat pentru Culte. La sfârşitul întrevederii a avut
loc un schimb de daruri în amintirea accstei vizite.
De la Secretariatul de Stat pentru Culte, delegaţia olandeză, însoţită de P. S.
Episcop Ambrozie Sinaitul, vicar patriarhal şi P. C. Pr. Cristian Popa, a făcut o
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vizită la Ambasada Olandei unde s-au întreţinut cu Excelenţa Sa Dl Pieter Jan
Wolthers, Amabasadorul Regatului Olandei la Bucureşti. în timpul întrevederii s-au
discutat modalităţile prin care Ambasada Olandei poate facilita vizitele ierarhilor
şi preoţilor români în Olanda, ca oaspeţi ai Bisericii Vechi-Catolice şi mijlocirea
unor activităţi filantropice pe care această Biserică ar dori să le dezvolte în Româ
nia prin diverse organizaţii nonguvernamentale olandeze.
De la Ambasada Olandei Eminenţa Sa Joris Vercammen, împreună cu Vicarul
Mitropolitan Jacobs Spaans, au fost conduşi la Aeroportul Băneasa, vizita conti
nuând la Cluj şi Iaşi.
Miercuri, 17 aprilie, revenind de la Iaşi, Eminenţa Sa a vizitat Palatul Par
lamentului României. în jurul orelor 13.00, înainte de a pleca spre Aeroportul
Otopeni, Eminenţa Sa a făcut o vizită la Reşedinţa Patriarhală, unde şi-a luat
rămas bun de la Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe#Române. In timpul întrevederii, Eminenţa Sa şi-a exprimat bucuria pentru ocazia ce
i-a fost oferită de a vizita Biserica Ortodoxă Română şi ţara noastră. De aseme
nea, a remarcat entuziasmul religios întâlnit aici atât la sărbătoarea Sfântului Ie
rarh Calinic de la Mănăstirea Cernica, cât şi în celelalte eparhii.
Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a expri
mat la rândul său nădejdea că relaţiile dintre cele două Biserici vor continua prin
participarea tinerilor teologi români la forme de învăţământ teologic în Olanda
prin burse de studii, prin schimburi dc vizite şi prin rezultatele obfmute în cadrul
sesiunilor anterioare.
Cu aceste gânduri şi cu invitaţia de a vizita Biserica Ortodoxă Romană şi în
viitor, Prea Fericitul Părinte Teoctist şi-a luat rămas bun dc la Eminenţa Şa, Juris
Vercammen, Arhiepiscopul de Utrecht, care timp de opt zile a fost oaspete al Bi
sericii noastre.
Eminenţa Sa a fost condus la Aeroport de P. S. Episcop Ambrozie Sinaitul,
vicar patriarhal, şi de P. C. Pr. Cristian Popa, inspector eparhial, îndreptându-se
spre Olanda cu impresii deosebite despre Biserica Ortodoxă Română şi ţara noastră
pe care le-a vizitat pentru prima oară.
^

Reportaj realizat de,
P. C. Pr. CRISTIAN POPA
Inspector Eparhial
Sectorul Relaţii Externe Bisericeşti

BISERICA, SUFLET A L EUROPEI ŞI AL ÎN T R E G II LUM I.
PRAZNICUL SFÂ N TU LU I IERARH CALINIC DE LA C ER N IC A
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"Pomenirea ta cea purtătoare de lumină,
lerarhe Calinic, veseleşte sufletele celor credincioşi
şi atingerea de racla sfintelor tale moaşte sfinţeşte simţirile
şi dăruieşte tămăduiri; pentru aceasta, după datorie,
te cinstim pe tine şi cu bucurie îţi cântăm: Bucură-te,
Sfinte lerarhe Calinic, de Dumnezeu înţelepţite”.
(din Acatistul Sfanţului, Condacul 1)

A

In curgerea vremii, Biserica Ortodoxă Română şi-a îmbogăţit tezaurul spiri
tual, înscriind în calendarul ei, alături de marii Sfinţi ai Ortodoxiei ecumenice, noi
nume de sfinţi din rândul fiilor ei duhovniceşti.
In evlavia credincioşilor noştri n-a lipsit niciodată cinstirea unor vrednici
trăitori, mărturisitori şi apărători ai dreptei credinţe, flori alese ale spiritualităţii
româneşti din rândurile credincioşilor, cuvioşilor, preoţilor şi ierarhilor Bisericii
noastre, fară să se fi făcut proclamarea cinstirii lor printr-un act sinodal.
In anul 1950, an în care prigoana comunistă împotriva credinţei strămoşeşti
cunoştea apogeXil, Sfântul nostru Sinod, prezidat de vrednicul de aleasă preţuire
Patriarh Justinian, în spiritul tradiţiei creştine autentic ortodoxe, a hotărât înscrierea
în rândul sfinţilor a unora dintre aceştia, recunoscând şi confirmând cinstirea pe
care poporul dreptcredincios o aducea acestor sfinţi de mult timp, pentru ca în
anul 1955-1956 să proclame prin Tomos sinodal canonizarea lor.
Unul dintre aceşti sfinţi români de vrednică cinstire şi pomenire este Sfanţul
Ierarh CALINIC de la Cernica, prăznuit la 11 Aprilie, în urma canonizării din
1950, devenită efectivă între 10-23 octombrie 1955.
S-a născut la Bucureşti la 7 octombric 1787, din părinţi români ortodocşi, numindu-sc din botez Constantin. A învăţat carte, românească şi grecească, la una
din şcolile timpului, Colţea sau Sfântul Gheorghe din Bucureşti.
Atras de timpuriu de frumuseţea vieţii monahale, în 1807 a intrat în Mânăs
tirea Cernica, veche vatră de rugăciune şi cultură, ctitorie a Vornicului Ce mica
Ştirbei atestată documentar la 1608 prin hrisovul domnesc al lui Radu Vodă
Şerban. Aşezare pitorească la marginea oraşului Bucureşti, ridicată în mijlocul
unui lac, înconjurat de păduri seculare, Mânăstirea Cernica a fost dintotdeauna loc
de reculegere, întărire şi înălţare sufletească pentru credincioşii creştini. Aici tâ
nărul Constantin a fost primit de stareţul Timotei şi încredinţat spre ascultare cu
noscutului duhovnic Pimen, care l-a deprins şi cu sculptura crucilor în lemn. A de
pus voturile monahale în 1808 şi a primit numele de monah Calinic, adică bun bi
ruitor, devenind în acelaşi an icrodiacon.
In 1812 îl întâlnim la Mânăstirea Neamţ, trimis de duhovnicul său Pimen să
strângă ajutoare pentru biserica Sfântul Nicolae, distrusă de cutremurul din 1802,
prilej pentru cunoaşterea spiritualităţii mănăstirilor moldovene. în 1813 devine ie
romonah, adică preot între călugări, şi mare ecleziarh al Mănăstirii Cernica, iar
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din 1815 duhovnic. Bunătatea, blândeţea şi smerenia au făcut din el adevăratul
conducător al obştii, stareţul Dorotei fiind bolnav şi înaintat în vârstă.
In 1816 merge la Muntele Athos şi rămâne un an, se desăvârşeşte în rugă
ciunea inimii practicată acolo, apoi revine la Cernica, unde este ales stareţ în
1818; avea numai 32 de ani. începe o frumoasă activitate, terminând restaurarea
şi zugrăvirea bisericii Sfanţul Nicolae din Ostrov, primeşte titlul de arhimandrit.
Rămâne stareţ 32 de ani, perioadă de strădanii pentru creşterea spirituală a obştii,
pentru înfrumuseţarea mănăstirii şi luminarea poporului prin şcoală. Cea mai de
seamă realizare ca stareţ este zidirea bisericii Sfântul Gheorghe de la Cernica,
între 1832-1836, după planurile sale, a paraclisului Sfântul Ioan şi a stăreţiei. în
1846 începe zidirea bisericii Sfânta Treime de la Pasărea, după care urmează bise
rica Adormirea Maicii Domnului din Câmpina, Prahova, biserica din Buieşti,
Ialomiţa, din Sohatu, Ilfov şi din Ghergani, Dâmboviţa; a ajutat şi construirea bi
sericilor din Ghighiu, Prahova, Poiana Mărului sau a schitului Icoana. Biograful
său, Atanasie, nota: "Oriunde ajungea, răsăreau în jurul lui biserici şi aşezăminte
pentru viaţa religioasă".
La Cernica a întemeiat ateliere unde lucrau călugării, a înfiinţat o bibliotecă
şi a susţinut un curent cărturăresc important; a alcătuit o Regulă scrisă pentru mo
nahi, punând accentul pe ordine şi disciplină; a întemeiat o şcoală pentru copiii
satului etc.
Numeroşi credincioşi din Bucureşti şi împrejurimi cercetau mănăstirea,
Sfântul Calinic fiind recunoscut pentru faptele sale de milostenie şi pentru rugă
ciunile tămăduitoare. Din şirul de minuni ale acestui monah desăvârşit - care 50
de ani n-a gustat came, nici peşte - amintim: izbăvirea obştii mănăstirii şi a unei
mari mulţimi de bucureşteni, refugiaţi de frica turcilor în 1821; tămăduirea unei
femei stăpânite de duh necurat şi a fiului meşterului Costache, epileptic; transfor
marea în ţărână a trupului neputrezit al unui mort; oprirea unei mari secete etc.
Mănăstirea Cernica devenise - prin voia divină - un mic colţ de rai, o grădină a
Maicii Domnului, unde în 1850 - vieţuiau 350 monahi, fiind o adevărată şcoală
a monahismului românesc.
In 1850, la rugămintea domnitorului Barbu Ştirbei, Calinic Stareţul Mănăs
tirii Cernica acceptă scaunul de Episcop al Râmnicului, fiind hirotonit întru
arhiereu la Bucureşti, la 26 octombrie 1850. Situaţia găsită în eparhie era departe
de a fi fericită: episcopul lipsea de 11 ani, seminarul era închis, nivelul preoţilor
mediocru. Dar Sfântul Calinic, cu experienţa dobândită la Cernica, a revigorat
spiritualitatea creştină a eparhiei astfel: a sfinţit preoţi, a numit protoierei, a redes
chis Seminarul de la Bucovăţ, apoi la Craiova, unde se afla atunci sediul Episco
piei, a organizat şcoli pentru cântăreţi bisericeşti şi a refăcut biserica schitului Popânzăreşti.
în 1854 a mutat sediul Episcopiei la Râmnic, iar în anul următor şi Semi
narul. în 1856 a zidit frumoasa catedrală episcopală din Rm. Vâlcea, pictată de
Gheorghe Tătărescu, apoi schitul Frăsinei, cu reguli aspre de viaţă după modelul
atonit, singurul aşezământ monahal exceptat de secularizarea averilor mănăstireşti
făcută de Al. I. Cuza în 1863.
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Iubitor de cultură, Episcopul Calinic a tipărit o serie de cărţi bisericeşti şi de
asceză, ca: "Rânduiala tunderii chipului monahicesc" (1842); "Cărţi foarte folosi
toare de suflet" (1852); "Pravoslavnica mărturisire" (1859), toate la Bucureşti, iar
în noua tipografie de la Râmnic, "Aghiazmatarul" (1861); "Slujba Sfintei învieri"
(1861), cele 12 Mineie (1862); Sfânta Evanghelie (1865); Octoihul (1865); Ma
nual de pravilă bisericească (1861); "Tipic bisericesc" (1861), "învăţătura către
preoţi şi diaconi" (1865) etc. în 1867 a donat tipografia oraşului, cu condiţia ca
jumătate din venituri să fie date şcolilor oraşului şi elevilor săraci, iar cealaltă ju
mătate schitului Frăsinei.
In 1857 Episcopul Calinic a fost ales deputat în divanul ad-hoc al Munteniei,
militând pentru Unirea Principatelor şi cerând păstoriţilor săi să înalţe rugăciuni,
cum citim într-una din "Pastoralele" sale: "Religia ortodoxă a fost păstrată cu sân
gele părinţilor noştri; Românii îşi varsă sângele pentm credinţa în Hristos, pentru
răspândirea adevărului Evangheliei, care a fost şi este mântuirea Patriei noastre.
Astăzi Dumnezeu, prin tainele Sale cele nepătrunse, cheamă pe Români să-şi
ceară, pe cale legiuită, coroana luptelor şi a sângelui vărsat pentru cruce, pentru
apărarea Patriei, a bisericilor şi mănăstirilor... Poporul Român n-are decât să ceară
pe cale legiuită, viaţa politică şi naţională făgăduită creştinilor prin glasul Evan
gheliei; şi spre a cere viaţa, trebuie a se uni într-un cuget şi-o voinţă...".
Alături de Mitropolitul Nifon al Munteniei, de Episcopii Filotei al Buzăului
şi Clement al Argeşului, a făcut parte din Adunarea electivă a Munteniei, sem
nând, la 24 Ianuarie, actul de numire a lui Cuza,* în rândul al doilea, după Mitro
politul Nifon.
Sfântul Ierarh Calinic a fost un sfânt în adevăratul sens al cuvântului. Om al
credinţei şi rugăciunii, cu "darul lacrimilor", simplu la port, acest desăvârşit, mi
lostiv dincolo de imaginaţie, bun şi blând, l-a determinat pe biograful Atanasie să
scrie: "Era atât de milostiv încât dacă nu avea ce să mai dea ca milostenie - îşi lua
hainele de pe Prea Sfinţia Sa, plângând, se ruga de mine, nevrednicul, să caut bani
de unde ştiu ca să aibă ce să dea la fraţii lui întru Hristos, căci aşa numea preafe
ricitul pe săraci şi neputincioşi... Nu păstra nimic pentru sine, dăruind totul celor
nevoiaşi, în chilia sa aflându-se numai un ulcior cu apă. Ne-o spune însuşi, în tes
tamentul său: "N-am adunat aur şi argint, nu am voit haine de prisos, nici orice fel
de lucruri, ci numai cele singure de nevoie trupului, punându-mi toată nădejdea în
purtarea de grijă a lui Dumnezeu".
Slăbit până la epuizare de asprimea posturilor şi privegherilor necontenite,
bătrân şi bolnav, Sfântul Calinic s-a retras, în luna mai 1867, la Cernica, vieţuind
aici ca simplu monah, în chilia de lângă paraclisul Sfântul Ioan, până la 11 Aprilie
1868, când sufletul s-a întors la Creator. A fost îngropat în tinda bisericii Sfântul
Gheorghe, ctitoria sa, iar pe lespedea, mormântului au fost inscripţionate cuvin
tele: "Vre-un act de caritate/ Sau credinţa în Dumnezeu/ Sper ca-n eternitate/ Vansoţi sufletul meu!".
Domnitorul Al. I. Cuza l-a apreciat prin cuvintele: "Episcopul Râmnicului,
Calinic, este adevăratul şi sfântul călugăr al lui Dumnezeu şi ca el altul nu mai
este în toată lumea", iar istoricul Nicolae Iorga adăuga: "Calinic ducea viaţă aspră
de schimnic şi nu ştia preţul banului, pe care-1 împrăştia darnic în fapte de bine.
/\
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Trăind în sfinţenia muncii şi a înfrânării, era socotit ca sfânt de credincioşii din
eparhie...".
Credinţa sa puternică în Dumnezeu, viaţa sa sfântă, minunile săvârşite au fost
argumente în favoarea hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din
28 Februarie 1950 de a-1 trece în rândul sfinţilor. Festivităţile s-au desfăşurat la
Mânăstirea Cernica în zilele de 21-23 Octombrie 1955. Osemintele sale au fost
deshumate şi aşezate într-o raclă nouă în biserica Sfanţul Gheorghe de la Cernica.
I s-a fixat prăznuirea la 11 Aprilie, i s-au alcătuit slujbele de pomenire, i s-a publi
cat viaţa şi s-a stabilit maniera zugrăvirii chipului său.
In predica rostită la Cernica la 23 Octombrie 1955, Preotul prof. dr. Dumitru
Stăniloae, cunoscutul teolog ortodox (1993), a spus, între altele: "Sfanţul Calinic
este floarea cea mai aleasă care a răsărit şi a crescut în solul spiritualităţii cernicane, dezvoltând în gradul suprem cele trei însuşiri ale ei: ascetismul, milostenia
şi preocuparea practic-gospodărească", iar Preot prof. dr. Mircea Păcurariu putea
scrie: "Smeritul între smeriţi, Sfântul Calinic de la Cernica a devenit unul dintre
cei mai de seamă sfinţi ai calendarului ortodox român, pildă grăitoare, pentru
orice credincios, de trăire autentică a învăţăturii evanghelice".
La fel ca atunci, în anul 1955, când au avut loc festivităţile canonizării Sfântu
lui Ierarh Calinic, şi acum, în anul mântuirii 2002, în zilele de 10 şi 11 Aprilie, la
Praznicul Sfanţului, sute de credincioşi au venit în pelerinaj la Mânăstirea Cernica
pentru a se închina la Sfintele Moaşte, făcătoare de minuni, ale Sfântului Ierarh
Calinic şi pentru a înălţa rugăciuni de ajutorare şi mulţumire Bunului Dumnezeu.
Potrivit rânduielilor tipiconale bisericeşti, în ajunul Praznicului s-a oficiat Pavecerniţa Mare, Litia şi Utrenia, de către P. S. dr. Sebastian Ilfoveanul, Episcop
Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjurat de soborul slujitorilor de la Mâ
năstirea Cernica în prezenţa sutelor de credincioşi care au dorit să participe, încă
din ajun, la această sărbătoare.
Bucuria mare plină de emoţie au trăit şi au simţit binecredincioşii creştini ve
niţi în pelerinaj la Mânăstirea Cernica, în ziua Praznicului Sfântului Ierarh Cali
nic, când, dis-de-dimineaţă, în mijlocul lor a sosit Intâistătătorul Bisericii Orto
doxe Române, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, însoţit de î. P. S. dr. Nifon,
Arhiepiscopul Târgoviştei, P. S. Episcop-Vicar Ambrozie Sinaitul şi P. Cuv. Arhi
mandrit Grigore Băbuş de la Catedrala Sfintei Patriarhii.
întâmpinat după rânduială cu Sfânta Cruce şi Sfânta Evanghelie, de soborul
slujitorilor, în frunte cu P. S. Episcop-Vicar dr. Sebastian Ilfoveanul, P. Cuv. Arhi
mandrit Nicolae Condrea, noul ales Arhiepiscop al românilor din America şi
Canada şi P. Cuv. Macarie Ciolan, stareţul Mănăstirii Cernica, dimpreună cu
preoţii, diaconii slujitori şi obştea mănăstirii, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a binecuvântat mulţimea credincioşilor şi s-a oprit în faţa bisericii Sfântul
Gheorghe, unde, pentru două zile, s-a aflat racla cu Sfintele Moaşte ale Sfântului
Calinic.
După ce s-a închinat şi a sărutat Sfintele Moaşte, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a intrat împreună cu soborul de arhierei, preoţi şi diaconi în bise
rica Sfântul Gheorghe, pentru a săvârşii Slujba Jertfei Celei Fără de Sânge pe al
tarul de jertfa ridicat prin nevoinţa şi strădania Sfântului Ierarh Calinic.
P \
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Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată într-un cadru solemn de Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist, înconjurat de î. P. S. dr. Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, P. S. Episcop-Vicar Ambrozie Sinaitul, P S. Episcop-Vicar dr. Sebastian
Ilfoveanul, P. Cuv. Arhimandrit Nicolae Condrea, noul ales Arhiepiscop al româ
nilor din America şi Canada, P. Cuv. Arhimandrit Macarie Ciolan, stareţul Mănăs
tirii Cernica şi P. Cuv. Arhimandrit Grigore Băbuş de la Catedrala Sfintei Patriar
hii, dimpreună cu un ales sobor de preoţi şi diaconi. Răspunsurile de la strană au
fost date de elevii Seminarului monahal "Chesarie Păunescu" de la Mănăstirea
Cernica şi de credincioşi. Serviciul divin a fost urmărit, în linişte şi cu evlavie nu
numai de credincioşii din biserică dar şi de cei din curtea mănăstirii care ne
încăpând în sfanţul locaş au ascultat la difuzor rugăciunile şi minunatele cântări
ale slujbei Sfintei Liturghii, precum şi de ascultătorii postului naţional de radio.
La slujba Sfintei Liturghii a asistat şi Eminenţa Sa Joris Vervammen, Arhie
piscop de Utrecht (Olanda), Preşedintele Conferinţei Internaţionale a Episcopilor
Vechi-Catolici a Uniunii de la Utrecht şi preotul Iacob Spaans, Vicar al Arhiepis
copiei Vechi-Catolice de la Utrecht, aflaţi în ţara noastră la invitaţia Patriarhiei
Române.
După citirea pericopei evanghelice a acestui Praznic, despre păstorul cel Bun
(Ioan X, 9-16), Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit următoarea cuvân
tare de zidire sufletească:
"Cele ascultate astăzi din Sfânta Evanghelie ne îndreaptă luarea aminte către
însemnătatea acestei sfinte mănăstiri şi către însemnătatea tuturor sfintelor biseri
ci, începând de la parohie până la cea mai înaltă treaptă din ierarhia Bisericii noastre.
Mântuitorul Iisus Hristos se numeşte pe Sine păstor, Păstorul cel bun, se numeşte
pe sine uşa prin care noi, credincioşii şi slujitorii, trebuie să intrăm ca să putem
ajunge la viaţa cea-veşnică a împărăţiei lui Dumnezeu (Ioan 10, 9-11). Ce cuvinte
pline de învăţătură şi ce frumoasă asemănare au ele cu însemnătatea zilei de astăzi
şi cu prezenţa noastră aici, a mulţimilor de credincioşi, de călugări şi călugăriţe,
adunaţi în acest loc sfânt, după pilda Mântuitorului Hristos, de Sfântul Ierarh
Calinic. El a păstorit turma cea binecuvântătoare a mănăstirii Cernica în secolul
al XlX-lea foarte aproape de noi. Prin dumnezeiască chemare, el a fost cel care a
zidit această biserică şi a^ reorganizat această mănăstire lăsându-ne pravile şi
poveţe ziditoare de suflet. în această biserică se află sfintele sale moaşte spre cin
stire, pentru sănătate, tămăduire şi mântuire, la îndemâna noastră a tuturor.
Este o zi, iubiţii mei fraţi şi surori în Domnul, plină de învăţătură pentru
fiecare dintre noi, nu numai pentru slujitorii Sf. Altar, nu numai pentru monahii şi
monahiile mănăstirilor noastre, ci şi pentru fiecare credincios în parte. în Biserica
Mântuitorului Hristos darurile dumnezeieşti sunt bogate şi, după ce am primit Sf.
Taină a Botezului, toţi suntem egali. Pe noi ne numeşte Sf. Ap. Petru: "seminţie
aleasă, preoţie împărătească, neam sfânt" (I Petru 2, 9). Ce cuvinte pline de sens,
pline de conţinut duhovniceasc străbat urechile şi inimile noastre acum când oa
menii au mare nevoie să audă aceste valori, să cunoască voia Mântuitorului Iisus
Hristos, să cunoască Biserica Sa! Ca o lumină călăuzitoare spre acest deziderat
avem cuvintele Mântuitorului Hristos: "Aşa cum Tatăl Mă cunoaşte pe Mine, tot
aşa îl cunosc şi eu pe Tatăl" (Ioan 10, 15), şi adaugă: "Eu sunt Păstorul cel bun.
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Păstorul cel Bun sufletul său şi-l pune pentru oi" (Ioan 10, 11). Fiecare dintre noi
poate să fie un păstor şi chiar este în realitate un păstor al sufletului său, al vieţii
sale, al felului în care el ştie să folosească darurile primite la Sf. Botez, să stăpâ
nească tendinţele trupului său spre păcat, să-şi înfrâneze dorinţele şi aspiraţiile
sale, pentm ca astfel să se afle totdeauna pe calea arătată de Păstoml Ce1 bun, pe
calea ce duce turma cea binecuvântătoare de Dumnezeu la păşunea nemuritoare,
la împărtăşirea cu sfintele taine. Fiecare din noi primim din darurile Bisericii şi
auzim cuvântul dumnezeiesc al Sf. Evanghelii.
Pilda de viaţă a Sfanţului Ierarh Calinic, pe care-1 prăznuim astăzi, este plină
de învăţături, iar prin rugăciunile sale primim mereu de la Dumnezeu sprijin şi
ajutor. Sfinţii sunt cei în care Dumnezeu a binevoit, cum a spus Tatăl ceresc la Botezul lui Iisus: "Acesta este Fiul Meu Cel iubit întm Care am binevoit" (Matei 3,
17). Dar şi noi, cu toţii, în acelaşi timp, suntem fiii lui-Dumnezeu prin har. De
aceea suntem fraţi şi slirori între noi.
Sf. Ierarh Calinic a slujit această mănăstire (1818-1850), a rectitorit-o şi a
întărit-o cu învăţătura sa, cu pravila sa, cu pilda şi cu nevoinţele vieţii sale. S-a fă
cut cunoscut apoi şi ca episcop de Râmnicul Vâlcea (1850-1868), unde a lăsat cti
torii şi, îndeosebi, darul cunoaşterii lui Dumnezeu prin rugăciunea neîncetată şi
darul cunoaşterii oamenilor şi fiilor săi duhovniceşti, fraţilor din mănăstire dar şi
a celor ce veneau la el pentm ajutor sufletesc în necazuri şi pentm ajutoare mate
riale. Milostenia lui s-a răspândit repede atât în locurile unde a păstorit, cât şi în
întreaga ţară. încă în viaţă fiind, el făcea minuni şi îndemna pe toţi să mulţu
mească lui Dumnezeu pentm ceea ce nu a primit. Dar darul lui cel mare era că îi
aducea şi pe cei necredincioşi la Hristos şi îi tămăduia pe cei bolnavi. După tre
cerea sa la cele veşnice, pe care a vestit-o fraţilor mai înainte, Sf. Ierarh Calinic a
rămas prezent, săvârşind în mănăstirea Cernica multe minuni şi multe binefaceri
asupra tuturor acelora care cu evlavie şi cu credinţă s-au apropiat de prea cinstitele
sale Moaşte.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, într-o perioadă grea, când omul
nu avea valoare decât prin viaţa sa biologică, prin existenţa sa pământească, nu prin
sufletul său, când credinţa era marginalizată, în 1954, cercetând viaţa acestui mare
ierarh al Bisericii noastre, Calinic de la Cernica, episcop de Râmnicul Vâlcea, prin
rugăciuni multe şi studii a hotărât să fie trecut în calendaml nostru. Atunci, sfintele
lui moaşte, care se găseau în această mănăstire, au fost rânduite spre cinstire, prin
glasul tuturor arhiereilor din ţară şi de peste hotare, prin citirea în faţa zecilor de mii
de credincioşi, care cu mare glas au dat laudă lui Dumnezeu. Din acea toamnă aurie,
din luna octombrie 1954, a început pelerinajul aici la mănăstirea Cernica unde cre
dincioşii şi clerul se roagă din adâncul inimii şi dobândesc împlinirea rugăciunilor
lor. Le avem ca pe un izvor de sfinţenie, ca pe o pildă pentm tineri, pentm părinţi,
pentm fraţi, pentm familie, căci pe toţi i-a iubit în viaţa sa. A miluit pe săraci şi a
iubit pe cei care erau de alt neam, mărturie în acest sens stând denumirea fântânii
de aici: "fântâna turcului", amenajată de Sf. Ierarh Calinic cu banii primiţi de la un
sultan salvat prin minune de glonţul unuia dintre ostaşii săi. .
Aşadar, cinstirea sfinţilor în Biserica Ortodoxă a dobândit o valoare din ce în
ce mai mare. Proorocul David, autorul Psalmilor, exprimă foarte frumos acest
%
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adevăr când cântă: "Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Lui" (Ps. 67, 36). Cu
adevărat, prin ei Dumnezeu îşi arată voinţa şi milostivirea Sa, pentru rugăciunile
lor Dumnezeu ţine lumea, ocroteşte Sfânta Biserică şi pe slujitorii ei ca să predice
până la sfârşitul timpurilor Evanghelia descoperită lumii de Domnul şi Mân
tuitorul nostru Iisus Hristos. De aceea, sfinţii, iată, într-o zi ca aceasta ne adună
cu iubirea şi cu bunătatea lor. însăşi adunarea noastră şi osteneala care o luăm ve
nind de la distanţe mari, în condiţii grele, arată valoarea credinţei şi a sfinţilor în
viaţa noastră. De aici, iubiţii mei fraţi şi surori, decurg şi datoriile noastre, mai
ales ale celor care vieţuiesc aici, ale monahilor, ale fraţilor, ale conducătorilor
acestei mănăstiri, fiecare dintre ei, vieţuind aici, păşind aici, hrănindu-se în
această mănăstire pe care a slujit-o şi a împodobit-o Sf. Ierarh Calinic, fapt pentm
care trebuie să-şi aducă aminte în fiecare clipă că el este prezent aici. Sfinţii se bu
cură, asemenea lui Dumnezeu, să ne vadă în orice moment. Niciodată nu-i putem
înşela pe ei. Nici pe Dumnezeu nu-L putem înşela. Noi, oamenii, ne putem înşela
unii pe alţii, păcătuind şi făcând rele. Dar, atunci când ne bucurăm să avem între
noi sfintele moaşte ale Sf. Ierarh Calinic, întreaga fiinţă a monahului, a celor ce
slujesc aici, trebuie să fie pătrunsă de lumina lor. Părintele Arhim. Macarie, noul
stareţ al acestei mănăstiri, încercat în viaţa monahală şi în ştiinţa teologiei, cu
studii în ţară şi în străinătate, are gândul şi voinţa de a păstori în lumina bunătăţii
şi sfinţeniei Sf. Ierarh Calinic. Are o răspundere deosebită ca urmaş al său. Rar se
găsesc sfinte locuri, mănăstiri sau episcopii, în care urmaşul să aibă înaintea sa un
predecesor cum a fost Sf. Ierarh Calinic.
De aceea, Dumnezeu ajutându-mi, am venit în această zi de sărbătoare, închi
nată Sf. Ierarh Calinic, ca să aduc cuvânt de binecuvântare, cuvânt de îmbărbătare
către toţi vieţuitorii sfintei mănăstiri şi pentm toţi creştinii. Sf. Ap. Pavel spune:
"răscumpăraţi vremea căci zilele sunt rele" (Efes. 5, 16). Nu se poate adeveri acest
cuvânt mai mult decât în vremea noastră, menit să ne aducem aminte de păstorii
noştri, de Păstorul cel Bun, Mântuitorul Iisus Hristos şi de cel ce a păstorit aici
pentru a fi asemenea Lui. Mânăstirea Cernica, iată, prin rugăciunile care se fac de
secole aici, unde au venit atâţia credincioşi evlavioşi, unde au vieţuit atâţia mo
nahi îmbunătăţiţi şi unde mulţi ierarhi şi mitropoliţi primaţi ai ţării se odihnesc, în
cimitirul mănăstirii atât de mult îndrăgit de credincioşi este aproape pardosită, am
putea spune cu faptele bune ale înaintaşilor noştri. Este un loc binecuvântat de
Dumnezeu şi, iată, de sfinţii şi de slujitorii Lui.
Cu acest gând suntem astăzi aici, însoţiţi la acest pelerinaj anual, închinat Sf.
Ierarh Calinic, de Eminenţa Sa Joris Vercammen, Arhiepiscopul Bisericii VechiCatolice din Olanda, cu reşedinţa la Utrecht. Cu această Biserică avem legături
statornice şi rodnice în dialogul teologic, participând reciproc la întrunirile noastre
ecumenice şi rugându-ne împreună cu Dumnezeu să ne ajute să împlinim voia Sa
cea sfântă, "ca toţi să fie una" (Ioan 17, 21), aşa cum s-a încheiat astăzi Evan
ghelia citită în timpul dumnezeieştii Liturghii.
Eminenţa Voastră, dragostea noastră a ierarhilor, dragostea credincioşilor, vă
întâmpină cu multă iubire şi cu multă nădejde în Bunul Dumnezeu. Noi trebuie să
A
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urmăm pilda Păstorului cel bun, să dăm răspuns în faţa lui Dumnezeu pentru ca
cei pe care noi îi slujim şi îi călăuzim, să cunoască voia Lui: unitatea tuturor celor
care-L mărturisesc pe Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca fiind Stă
pânul şi Arhiereul cel Mare al Bisericii noastre.
In bucuria aceasta noi vă întâmpinăm şi vă rugăm să primţi, ca semn al dra
gostei noastre şi al acestei obşti ortodoxe din mănăstirea Cernica, "Crucea Patriar
hală pentru Ierarhi", pe care toţi episcopii o poartă pe piept. Ea are o semnificaţie
deosebită, fiind cea mai înaltă distincţie a Patriarhiei noastre Ortodoxe Române,
instituită de primul nostru patriarh Miron Cristea, în cinstea ei cântând astăzi:
"Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi Sfântă învierea Ta o lăudăm şi o slăvim!"
Să ne ajute Bunul Dumnezeu să o purtăm până la capăt, spre slava Sa, spre
bucuria Bisericilor noastre şi a credincioşilor noştri.
Amin!".
A

După primirea "Crucii Patriarhale pentru ierarhi", Eminenţa Sa, Joris Verca
mmen, a rostit un cuvânt de recunoştinţă, din care reţinem următoarele idei:
Eminenţa Sa a mulţumit Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist pentru invitaţia
deosebită pe care i-a adresat-o să facă această vizită în România şi pentru bucuria şi
primirea cu care a fost întâmpinat la Mănăstirea Cernica, la o astfel de sărbătoare.
Eminenţa Sa şi-a exprimat bucuria cu care a venit să cunoască Biserica Orto
doxă Română şi pe Prea Fericitul Părinte Teoctist, să cunoască credincioşii şi
această atmosferă de spiritualitate vie, prin care ei îşi manifestă credinţa
Pe parcursul mai multor ani, teologii din Biserica Ortodoxă Română şi Bise
rica Vechi-Catolică au purtat dialoguri ecumenice având ca subiect marile pro
bleme ale credinţei constatând că sunt multe tradiţii, multe gânduri, multe obice
iuri, multe elemente ale dogmei, care ne unesc. La capătul acestui dialog teologic,
a cărui finalizare se apropie, ne vom bucura să ajungem la un acord.
Recunoaşterea reciprocă în credinţă deschide multe relaţii şi posibilităţi de
dialog şi o nouă perspectivă în prietenia noastră.
Dacă creştinii nu înţeleg prietenia, cine ar putea să o înţeleagă? Suntem aici
pentru a practica această prietenie, şi ca şi prieteni trebuie să găsim ocazia să ne
întâlnim pentru a crea ocazia să ne întâlnim şi să ne exprimăm bucuria de a fi împreuna intre prieteni.
'
Biserica'Vechi-Catolică este permanent deschisă dialogului cu celelalte Biserici,
cu Bisericile Ortodoxe, în special, şi cu Biserica Ortodoxă Română, în particular.
Se acordă o mare valoare acestor relaţii şi există o dorinţă de a învăţa din cre
dinţa şi evlavia pe care a văzut-o în manifestarea ei vie prin participarea la Sărbă
toarea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.
Bisericile noastre se aseamănă privind accentul pe care îl pun pe cultura şi pe
credinţa în Hristos din care ele simt vocaţia de a propovădui mântuirea. Societatea
de astăzi, se secularizează într-un ritm alert şi tocmai de aceea Bisericile noastre
trebuie să pună un mare accent pe cultură.
Când mesajul de dragoste al lui Dumnezeu nu se va mai auzi în această lume,
va fi din cauza noastră. De asemenea, în cadrul procesului de apropiere europeană,
*
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când motivele economice sunt primordiale, este datoria Bisericilor de a pune
accentul pe problemele spirituale, este datoria Bisericilor de a da un suflet Europei.
Teologii au făcut o muncă dificilă şi importantă în aceiaşi timp în cadrul dia
logurilor şi este rândul nostru acum să culegem roadele acestei lucrări. Este dato
ria noastră să primim ca un dar de la Dumnezeu această lucrare şi să o ducem la
bun sfârşit în cadrul Bisericilor noastre, în cadrul continentului nostru european şi
al Europei unite.
O societate în care oamenii înţeleg menirea de a trăit împreună şi de a fi feri
ciţi împreună este un dar de la Bunul Dumnezeu.
Să credem împreună că El este Tatăl Nostru şi pregătit să ne acorde acest dar
suprem. In numele Bisericii Vechi-Catolice, Uniunii de la Utrecht, a credincio
şilor vechi-catolici, Eminenţa Sa a transmis urările de pace şi binecuvântare, Bi
sericii Ortodoxe Române şi poporului român.
Răspunzând celor afirmate de Eminenţa Sa Joris Vercammen, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a spus următoarele:
"Mulţumim Eminenţei Sale Joris Vercammen, Arhiepiscopul Bisericii VechiCatolice din Olanda, pentm această frumoasă cuvântare. Cu acest prilej, vă spun
că cel care a tradus din limba franceză cuvântul Eminenţei Sale este noul Arhie
piscop al românilor ortodocşi din America şi Canada, părintele Nicolae Condrea,
care va fi sfinţit şi instalat în luna iunie, anul acesta, dincolo de Ocean. Este o
bucurie şi aceasta că, iată, aici ne-am întâlnit în rugăciuni şi cu dânsul. Dumnezeu
să ne ajute să ne bucurăm prin mijlocirile Sf. Ierarh Calinic de pace şi sănătate!".
La finalul slujbei Sfintei Liturghii, ascultată cu atenţie de toţi cei prezenţi,
după momentul împărtăşirii, P. Cuv. Arhim. Macarie Ciolan, stareţul Mănăstirii
Cernica, a rostit un cuvânt de mulţumire la praznicul Sfântului Ierarh Calinic de
la Cernica, pentru prezenţa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi a oaspeţilor
din Olanda la această bucurie a vieţuitorilor şi închinătorilor Mănăstirii Cernica.
P. Cuv. Arhim. Macarie a spus că, momentul trăit la Sărbătoarea Sfântului
Calinic este plin de bucurie şi de nădejde pentm că toată Biserica în plenitudinea
sa, cu Sfinţii, cu slujitorii ei, cu credincioşii, se înfrăţesc în aceasta şi pentm a
duce mulţumire lui Dumnezeu Celui în Treime lăudat, Preasfintei Fecioare şi
Sfântului Ierarh Calinic ocrotitorul, ajutătoml şi purtătorul de grijă al obştii Mă
năstirii Cernica şi a tuturor credincioşilor Bisericii noastre.
Urcuşul duhovnicesc al Postului Mare este o pregătire a noastră prin credinţă, prin
efortul depus de fiecare prin faptele vieţii sale, prin rugăciune, metanii, abstinenţă.
In atmosfera de slujire şi comuniune sfântă formăm cu toţi trupul tainic al lui
Hristos Iisus, care a pus la temelia Bisericii toate mijloacele necesare pentm mân
tuirea omului şi desăvârşirea fiecăruia dintre noi.
Unele dintre aceste mijloace nu sunt altceva decât chipurile sfinţilor bineplăcuţi lui Dumnezeu, care pentru noi sunt o permanentă Cincizecime pentru că în
lucrarea noastră reuşim să facem prezent permanent pe Duhul Sfânt.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, în cuvântările înălţătoare pe care le
rosteşte cu diferite ocazii, a afirmat P. Cuv. Arhimandrit Macarie, sublinia faptul
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că Biserica lui Hristos în plenitudinea ei este o permanentă pogorâre a Duhului
Sfanţ, iar rugăciunea fiecăruia dintre noi reprezintă această pogorâre.
Sfinţii, mai mult decât noi, sunt roade alese ale Duhului Sfânt, roade ale co
muniunii permanente cu Dumnezeu, roade ale dialogului nesfârşit cu Mântuitorul
Hristos prin rugăciune.
în continuare P. Cuv. Arhim. Macarie Ciolan, stareţul Mănăstirii Cernica, a
mulţumit Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist pentru prezenţa în locul în care
s-a format şi desăvârşit în cunoaşterea teologică în timpul în care a urmat ca tânăr
monah Seminarul Teologic Monahal de la-Cernica.
A adresat apoi mulţumiri înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, care a primit metania monahală la Mânăstirea Cernica, fiind fiul duhov
nicesc al acesteia, P. S. Episcop Ambrozie Sinaitul, vicar patriarhal, P. S. Episcop
Sebastian Ilfoveanul, vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, părinţilor sluji
tori, oaspeţilor din Olanda şi credincioşilor care, cu prezenţa lor, dau curaj şi pute
re Bisericii pentru viitorul spiritual al rugăciunii, concilierii, dragostei, dialogului
şi bunei-înţelegeri.
După acest cuvânt de mulţumire al P. Cuv. Arhim. Macarie, stareţul Mănăs
tirii Cernica, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit următoarea cuvântare:
"Se cuvine acum ca împreună să mulţumim lui Dumnezeu cu toţii, pentru că
sfinţii, pe lângă darurile lor multe şi felurite, daruri bogate, ne înconjoară şi cu bu
curia zilelor lor de sărbătoare. Bucuria în viaţa omului este adevărată şi trainică
numai atunci când este în legătură cu Domnul Păcii, cu Mântuitorul nostru Iisus
Hristos. De aceea, noi simţim la praznicele bisericeşti o tresăltare sufletească, o
bucurie mare. De multe ori nu putem exprima în cuvintele noastre bucuria pe care
o trăim într-o asemenea zi de sărbătoare, bucurie repetată şi în familie, în viaţa
particulară, pentru că ea izvorăşte din bucuria Mântuitorului Iisus Hristos. El a
spus: "Pace vă dau vouă!" (Ioan 14, 27). Pacea lui Hristos însemnează bucurie,
care-i darul Duhului Sfânt, iar bucuria aceasta, adaugă Mântuitorul "nimeni nu o
va lua de la voi" (Ioan 16, 27). Bucuria aceasta care rămâne în noi; este bucuria
duhovnicească. De aceea, am venit astăzi aici de ziua Sf. Ierarh Calinic spre a ne
bucura împreună. Bucuria, chiar şi din punct de vedere omenesc nu poate fi reali
zată de unul singur. Ca să ai o bucurie, trebuie să mai fie cineva cu care s-o îm
părtăşeşti, iar persoanele de care avem nevoie pentru bucuria noastră, întotdeau
na trebuie să fie Domnul nostru Iisus Hristos şi sfinţii Săi, implicit sfântul al cărui
nume îl purtăm fiecare dintre noi. Dacă în viaţa lor creştinii se înscriu cu fapte
bune, ajung şi ei să facă în fiinţa lor sălaş bucuriei Duhului Sfânt.
Ziua sfinţilor în Biserică reprezintă pentru noi zi de bucurie. Este o rânduială
sfântă pe care noi o avem, în vremuri în care bucuriile îndeobşte sunt atât de pu
ţine. Lumea este plină de necazuri, de suferinţe care, câteodată, nu mai pot fi răb
date, dar rugăciunile pe care le-am făcut astăzi şi care trebuie continuate acasă, ne
uşurează pe toţi cei ce suferim pentru dreptate, pentru necazuri. Acesta este rolul
Bisericii, de a face rugăciuni pentru lume.
8 - B. O. R. 1-6/2002
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Revin la ideea din predica mea după Sf. Evanghelie, ca atunci când pro
nunţăm cuvântul "Biserică", când citim în presă sau oriunde în altă parte acest cu
vânt, să înţelegem nu numai o persoană anume, fie ea patriarh, mitropolit, epis
cop sau simplu preot, ci să înţelegem că ea este formată din toţi credincioşii. Atât
fraţii creştini cât şi surorile creştine fac parte din această Biserică, despre care se
scrie fie de bine, fie de rău. Să nu ne întristeze toate acestea, ci să avem drept pildă
cuvintele Mântuitorului: "Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar
pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă
urăşte" (Ioan 15, 19). Prin lume, în cazul acesta, se înţelege răul, păcatul. Mân
tuitorul nu ne vrea din lumea păcatului, ne vrea din lumea celor aleşi din păcat, fii
ai Bisericii, ai Trupului Său tainic. De aici vine bucuria şi starea noastră de nădej
de că toate greutăţile vremurilor acestea sunt trecătoare.
Aţi reţinut din cuvântul Eminenţei Sale Joris Vercammen, Arhiepiscopul Bi
sericii Vechi-Catolice din Olanda, o Biserică creştină ce păstrează şi tradiţia noastră
ortodoxă, tradiţia' dintotdeauna a Bisericii, că noi sujitorii Bisericii avem datoria
să-i redăm Europei sufletul şi simţirea ei creştină. Când auzim vorbindu-se de
Europa suntem tentaţi să înţelegem doar civilizaţie, cultură, progres, însă noi, cre
dincioşii, nu pe acestea trebuie să punem bază, ci pe valorile spirituale. Europa a
fost creştină, ea este terenul sfinţilor. Catedralele, operele de artă creştină, muzi
ca, pictura şi arhitectura îi vădesc sufletul ei viu. De reînviorare sufletească, de
gândire şi trăire creştină are nevoie astăzi Europa, iar noi, credincioşii Bisericii,
aducem şi aprindem lumina în candelele ei.
Vă dorim tuturor să vă bucuraţi şi astăzi de împlinirea rugăciunilor. Eu plec
de aici cu mare bucurie în suflet, la care adaug şi pe aceea că am revăzut şcoala
teologică din această mănăstire, pe care am urmat-o între anii 1932-1940 împreu
nă cu părintele Arhim. Grigorie Băbuş, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod şi cu
părintele Pimen Georgescu, un mare cunoscător al tipicului nostru bisericesc.
Suntem trei aici, în viaţă, care mărturisim roadele duhovniceşti ale Sf. Ierarh Ca
linic. Suntem datori să le păstrăm. Vă doresc ca din aceste roade să luaţi în sufle
tele dumneavoastră flecare cât aveţi, şi bucurie, şi hotărâre, şi îndemn sfânt pentru
familie, pentru viaţă şi pentru tineret. Apăraţi-vă şi feriţi-vă de păcat! Păcatul este
lipsa credinţei, este absenţa lui Dumnezeu. Apăraţi-vă copilaşii, daţi-i la şcoală,
învăţaţi-i. Ocrotiţi-vă familiile dumneavoastră acordând o grijă deosebită tineri
lor! Este dureros că unii tineri, fii şi fiice ale românilor, pleacă peste hotarele ţării
să-şi găsească acolo împlinirea fiinţei lor, deşi avem o ţară atât de frumoasă şi
sfinte altare ce izvorăsc înduhovnicire şi ajutor până la sfinţenie şi îndumnezeire.
Sfântul Ierarh Calinic să ne fie de ajutor tuturor. El să ne ocrotească. Să fim
prezenţi şi la anul şi la mulţi ani în această zi mare şi frumoasă, la slujbele închi
nate vieţii noastre de familie, creşterii înţelepciunii tinerilor neamului nostru,
păcii ţării nostre şi a lumii întregi. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea
lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu voi, cu toţi!"
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La ieşirea din biserica Sfanţul Gheorghe a Mânăstirii Cernica, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist şi Eminenţa Sa s-au închinat din nou la racla cu Sfintele
Moaşte ale Sfântului Ierarh Calinic, locul unde în cele două zile s-au perindat mul
ţimea credincioşilor sosiţi în pelerinaj şi pentru rugăciune la moaştele Sfântului.
Mulţimea credincioşilor a cerut binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist în procesiunea ce a avut loc de la biserică până la stăreţia mânăstirii.
Din partea televiziunii de Stat, a radioului şi a altor televiziuni particulare, s-a
solicitat Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi Eminenţei Sale, Arhiepisco
pul Joris Vercammen un scurt interviu cu impresii legate de sărbătoarea Sfântului
Ierarh Calinic.
Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a decla
rat cu acest prilej:
"Sărbătoarea de astăzi a Sfântului Ierarh Calinic aduce o mărturie asupra da
rului pe care Sfinţii îndeobşte îl au de a aduna oamenii, de a-i face să trăiască în
comuniune şi d^ a se cunoaşte între ei.
Astăzi, de sărbătoarea Sfântului Calinic, aici, la Mănăstirea Cernica, iată, ne-am
întâlnit cu Primatul Bisericii Vechi-Catolice, care are reşedinţa la Utrecht, în
Olanda, care are preoţi şi episcopi aproape în toată lumea. Deci, două Biserici
care s-au întâlnit astăzi la Mănăstirea Cernica în scopul cunoaşterii şi a dialogu
lui, aşa cum a spus Eminenţa Sa şi în cuvântarea din biserică şi aici. Pentru noi
este mare bucuria aceasta, când trăim împreună cu fraţii şi surorile noastre creş
tine. Astăzi a fost o zi a bucuriei pe care numai sfinţii pot să ne-o dăruiască şi pe
care noi de aici, cu rugăciunile întregului sobor de slujitori şi cu toţi pelerinii care
ieri şi astăzi s-au închinat la Sfintele Moaşte ale Sfântului Ierarh Calinic, dorim să
o împărtăşim credincioşilor Bisericii noastre din întreaga ţară şi creştinilor din în
treaga lume, inclusiv celor din Olanda de unde vine Eminenţa Sa.
Fie ca pacea Mântuitorului Hristos să fie cu noi cu toţi pentru ca sufletul Eu
ropei să-l putem trezi şi să-l avem viu cu sprijinul şi în comuniune cu toate Bise
ricile creştine din lume".
Eminenţa Sa a exprimat sentimentele de bucurie pentru a fi părtaş la o astfel
de sărbătoare şi a menţionat că este impresionat de credinţa pe care a întâlnit-o la
cei ce au participat la Sfânta Liturghie şi la pelerinajul la Sfintele Moaşte ale Sfân
tului Ierarh Calinic.
Evenimentele festive ce au avut loc în ziua de 11 Aprilie, anul Domnului
2002, la Mănăstirea Cernica, de Praznicul Sfântului Ierarh Calinic, sunt o mărtu
rie vie şi incontestabilă că Biserica noastră strămoşească împlineşte, ca dintotdeauna, îndemnul Sfântului Apostol Pavel care zice: "Aduceţi-vă aminte de
mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare
aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa" (Evrei 13, 7).
Următori ai acestui îndemn, credincioşii Bisericii noastre cinstesc împreună
pe toţi sfinţii celei una, sfântă, sobornicească şi apostolică Biserică şi împreună cu
aceştia pe sfinţii plămădiţi de evlavia neamului românesc, între care se numără
martiri, mărturisitori şi mari trăitori întru Hristos din rândurile credincioşilor, cu-
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vioşilor, preoţilor, ierarhilor aleşi de Dumnezeu, care au strălucit şi au primit în
cer cununi de slavă.
Noi îi lăudăm pe Sfinţi ca pe purtătorii unor prea înalte lupte şi biruinţe du
hovniceşti şi ca pe cei ce au întruchipat în fiinţa lor frumuseţea cea nepieritoare şi
privim la ei ca la învăţătorii noştri pe calea desăvârşirii în Hristos, străduindu-ne
să ne asemănăm lor în credinţă, în nădejde şi dragoste şi să le urmăm pilda.
Rugăciunile sfinţilor înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră sunt
mai bine primite, însă, dacă şi noi credincioşii, împodobiţi cu credinţă şi fapte
bune, ne rugăm împreună cu ei, lepădându-ne de păcatele noastre. Acest adevăr îl
întăreşte şi Sfântul Ioan Gură de Aur, când spune: "Ştiind acestea, iubiţilor, să
alergăm la mijlocirea sfinţilor, dar să nu ne mărginim la aceasta, ci să lucrăm şi
noi cum se cuvine, după pilda pe care ne-au dat-o ei".
*

”De Dumnezeu purtătoru-le părintele nostru Calinic, povăţuitoru-le al
călugărilor, podoaba cuvioşildr şi lauda arhiereilor, ajutătoru-le celor din nevoi,
cu nevoinţele tale chip de sfinţenie te-ai arătat iar acum cu îngerii în ceruri te
veseleşti cu care roagă pe Hristos Dumnezeu să ne mântuiască sufletele noastre”
(Troparul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica)
Diac. DANIEL FLONTA

SFIN ŢIR EA SFÂ N TU LU I ŞI M A R ELU I M IR
LA CATEDRALA PATRIARHALĂ
Anul acesta, la Catedrala Patriarhală, în ziua de 2 mai, Joia Mare din Săptă
mâna Patimilor, pentru prima dată la acest început de nou veac şi mileniu creştin,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, înconjurat de soborul ierarhilor Sfântului
Sinod, a săvârşit sfinţirea Marelui Mir, lucrare de mare însemnătate în viaţa Bise
ricii noastre Autocefale Ortodoxe Române.
După cum se cunoaşte, Sfântul şi Marele Mir este materia indispensabilă
pentru târnosirea bisericilor şi sfinţirea antimiselor şi pentru săvârşirea Tainei Mirungerii, care se administrează îndată după botez, noilor botezaţi. De asemenea,
cu Sfântul Mir sunt unşi şi cei care vin la credinţa ortodoxă de la altă confesiune
creştină, al căror botez este valid. în vechime, domnitorii Ţărilor Române erau
unşi cu Sfântul şi Marele Mir de către mitropolit, aidoma împăraţilor bizantini.
Potrivit tradiţiei, statornicită de veacuri în Biserica Ortodoxă, Sfântul şi Ma
rele Mir se prepară din untdelemn de măsline şi vin natural, la care se adaugă bal. samuri, esenţe, şi aromate din felurite specii de plante, arbuşti şi răşini, cele mai
multe provenind din Orient. Aceste ingrediente se amestecă şi se fierb după o rânduială specială, însoţită de rugăciuni şi slujbe solemne, începând din sâmbăta Fioriilor, iar materia rezultată se sfinţeşte de întâi stătătorul Bisericii, împreună cu so
borul arhiereilor, în Joia Mare din Săptămâna Patimilor, la Liturghia Sfântului
Vasile cel Mare. Sfanţul şi Marele Mir se trimite apoi la toate eparhiile din ţară şi
tuturor parohiilor din diaspora, de sub jurisdicţia canonică a Patriarhiei Române,
pentru împlinirea trebuinţelor spirituale ale credincioşilor.
Prin varietatea componentelor sale, Sfântul şi Marele Mir simbolizează felu
rimea darurilor Sfanţului Duh, care se împărtăşesc credincioşilor prin ungere, ce
pun în lucrare virtuţile creştine. Sfântul şi Marele Mir este, în acelaşi timp, sem
nul şi pecetea lui Hristos, de vreme ce Hristos se tălmăceşte uns, care fac din el o
pavăză duhovnicească a trupului şi mijloc de mântuire a sufletului.
Sfântul şi Marele Mir, sfinţit prin puterea Duhului Sfânt, invocat în rugăciu
nile arhiereilor, fiind trimis tuturor eparhiilor şi bisericilor ortodoxe române din
ţară şi din diaspora, duce cu sine nu numai împărtăşirea darurilor Duhului Sfânt,
pe care le conţine, ci şi semnul văzut al legăturii lor cu Scaunul Patriarhal de la
Bucureşti. El este, deci, simbolul unităţii Bisericii noastre şi, totodată, al legăturii
ei de continuitate neîntreruptă cu Biserica întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos
şi de Sfinţii Apostoli, de la care purcede, de fapt, puterea sfinţitoare a Sfanţului şi
Marelui Mir.
în timpurile vechi, sfinţirea Marelui Mir a fost privită ca o prerogativă a Pa
triarhiilor istorice, semn al manifestării autocefaliei Bisericilor respective în ra
porturile lor de jurisdicţie spirituală cu celelalte Biserici aflate în dependenţă ca
nonică de Bisericile autocefale. Aşa se face că, până la o vreme, Patriarhia Ecu
menică de la Constantinopol a păstrat pentru sine dreptul de a pregăti şi sfinţi Ma
rele Mir nu numai pentru trebuinţele sale, dar şi pentru celelalte Biserici naţionale
şi locale, care se aflau sub autoritatea ei canonică. Intre acestea din urmă, Biseri
cile româneşti din Moldova şi Ţara Românească, organizate cu sprijinul şi sub
A
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oblăduirea Patriarhiei Ecumenice, au primit multă vreme Sfântul şi Marele Mir
mai ales de la Constantinopol. Dar şi în această situaţie, uneori, Marele Mir s-a
sfinţit pe pământul românesc pentru nevoile Bisericilor noastre. Domnitorii
noştri, cu ocazia vizitelor pe care le faceau patriarhii din Orient în Ţările Române,
îi pofteau de săvârşeau sfinţirea Marelui Mir, împreună cu mitropoliţii şi episcopii
locului, pentm trebuinţele Bisericilor româneşti. Astfel, în 1517, patriarhul ecu
menic Teolipt I a sfinţit Marele Mir la Curtea de Argeş, cu prilejul târnosirii ctito
riei lui Neagoe Basarab, act repetat în secolele XVII şi XVIII, la Iaşi şi Bucureşti,
de patriarhii Ierusalimului Teofan al III-lea, Dositei şi Hrisant Nottara.
Cu trecerea timpului, Bisericile ortodoxe locale, organizate în cadml statelor
-naţionale independente şi suverane, au dobândit dreptul firesc la neatârnare şi au
tocefalie, şi prin aceasta şi dreptul de a sfinţi Marele Mir pentru trebuinţele pro' prii. Unele dintre aceste Biserici, ţinând seama că dreptul de a sfinţi Marele Mir
nu este o problemă de dogmă, ci de disciplină şi practică bisericească, şi-au reven
dicat acest drept chiar înainte de dobândirea oficială a autocefaliei, ca urmare a
unei bune organizări sinodale şi a unei vieţi religioase prospere în toate sectoarele
de activitate ale Bisericii respective.
Pe acest temei, Biserica Ortodoxă Română, desfaşurându-şi activitatea într-un
stat devenit independent şi suveran, în urma războiului din 1877-1878, al cărui
prestigiu intern şi extern a sporit prin proclamarea Regatului României, în 1881,
a procedat de sine stătător, pentm prima dată la noi, la sfinţirea Marelui Mir pentru
trebuinţele proprii, act săvârşit cu solemnitate deosebită, ca şi la Patriarhiile răsă
ritene, de Sinodul ierarhilor săi, în frunte cu mitropolitul primat Calinic Miclescu,
la 25 martie 1882, în Catedrala mitropolitană din Bucureşti. în anul 1885 a urmat
recunoaşterea oficială a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, statornicindu-se
astfel neatârnarea şi dreptul de a sfinţi Marele Mir, iar în anul 1925, autocefalia a
fost succedată de ridicarea Bisericii noastre la rangul de Patriarhie.
Din 1885 şi până astăzi, în răstimp de 117 ani, Biserica Ortodoxă Română,
prin Sfântul ei Sinod, a sfinţit Marele Mir de optsprezece ori de la recunoaşterea
ei ca autocefală de către celelalte Biserici Ortodoxe Autocefale surori. Rezultă,
deci, că sfinţirea Marelui Mir constituie una din formele de manifestare a autoce
faliei Bisericii ortodoxe, fiind o lucrare religioasă de însemnătate deosebită, care
se săvârşeşte la anumite intervale de timp, atunci când cantitatea de Mir sfinţită
odată se împuţinează. Din practica de până acum a Bisericii noastre s-a văzut că
la noi, Marele Mir trebuie pregătit şi sfinţit la un interval de 3-6 ani.
Anul acesta, împuţinându-se Marele Mir sfinţit ultima dată în 1996, Prea Fe
ricitul Părinte Patriarh Teoctist, împreună cu Sfântul Sinod, a rânduit cele de cu
viinţă pentru o nouă sfinţire a Marelui Mir, a nouăsprezecea de la recunoaşterea
autocefaliei şi a patra în cei cincisprezece ani de la arhipăstorire a Prea Fericirii
Sale ca Intâistătător al Sfintei noastre Biserici Autocefale Ortodoxe Române.
Drept urmare, s-au procurat din timp ingredientele necesare, iar în sâmbăta
Floriilor au fost depuse la paraclisul mânăstirii Antim din Bucureşti, loc special ame
najat pentm prepararea Marelui Mir, concomitent cu pregătirea vaselor pentm fierbere.
^ Cu prepararea Marelui Mir, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a delegat
pe înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Teofan al Olteniei, Prea Sfinţiţii Episcopi-Vicari
%
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Patriarhali Vincenţiu Ploieşteanu şi Ambrozie Sinaitul şi Prea Sfinţiţii Episcopi-Vicari
ai Arhiepiscopiei Bucureştilor Sebastian Ilfoveanul' şi Varsanufie Prahoveanul,
împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi de la Catedrala Patriarhală. Lucrarea de
sortare, pregătire şi proporţionare a ingredientelor în cantităţile cerute de rân
duielile tipiconale, ca şi urmărirea respectării procedurii de amestecare şi fierbere
a lor, a fost asigurată de domnul colonel farmacist în rezervă Dumitru Răducanu,
care a ajutat la prepararea Marelui Mir şi în anii 1993 şi 1996.
Luni, 29 aprilie, în Săptămâna Patimilor, la paraclisul mănăstirii Antim, după
slujba Utreniei, s-a făcut sfinţirea apei şi s-au stropit cu aghiasmă ingredientele,
vasele şi vatra de foc, apoi s-a început fierberea, care a continuat în zilele de marţi
şi miercuri, în timp ce arhiereii şi preoţii slujitori, îmbrăcaţi în veşminte, au citit
pericopele rânduite din Sfintele Evanghelii.
Miercuri seara, după slujba Pavecerniţei, încheindu-se fierberea, Mirul a fost
turnat în vasele special pregătite pentru sfinţire, şi s-au citit, după rânduială, rugă
ciunile de mulţumire. în aceeaşi seară, vasele cu Mir au fost transportate la Cate
drala Patriarhală şi aşezate în Sfanţul Altar, până a doua zi, la sfinţire.
Sfinţirea Marelui Mir s-a săvârşit a doua zi, 2 mai, în Joia Mare din Săptămâ
na Patimilor, în cadrul slujbei Sfintei Liturghii a Sfântului Vasile cel Mare, unită
cu Vecernia, oficiată cu o solemnitate deosebită de Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist şi soborul ierarhilor Sfântului Sinod, pe un podium amenajat în faţa Re
şedinţei Patriarhale, în prezenţa unui mare număr de credincioşi din Bucureşti şi
din alte localităţi din ţară. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala Catedralei
Patriarhale, dirijată de P. C. Pr. Constantin Drăguşin.
înainte de începerea Sfintei Liturghii, vasele cu Mir au fost aduse în proce
siune de către arhierei din Catedrala Patriarhală şi aşezate pe podium, împrejurul
mesei Altarului, pentru sfinţire. După vohodul mic, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a citit cele două rugăciuni rânduite de Arhieraticon pentru sfinţirea Sfân
tului şi Marelui Mir, iar la vohodul mare, Sf. Vase au fost purtate de către arhierei
în jurul Sf. Mese. La timpul cuvenit, Prea Fericirea Sa a rostit celelalte două ru
găciuni speciale prevăzute de tipic, după care a încheiat rânduiala de sfinţire a
Marelui Mir cu formula îndătinată: "Sfinţească-se mirul acesta cu puterea, cu lu
crarea şi cu pogorârea Sfântului Duh, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
Duh, Amin!". Şi apoi: "Iată acest mir s-a făcut Mir Sfinţit, în numele Tatălui şi al
Fiului şi al Sfanţului Duh, Amin!".
La priceasnă, Prea Sfinţitul Episcop-Vicar patriarhal Vincenţiu Ploieşteanu a
dat citire Actului Sinodal de sfinţire a Sfântului şi Marelui Mir, înscris în Condica
Sfântă a Patriarhiei Române, cu următorul cuprins:
%

ACT SINODAL
LA SFINŢIREA MARELUI MIR - 2002
în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
Treimea cea întru tot sfântă, deofiinţă şi nedespărţită. Amin!
A voit Preabunul şi Atotputernicul Dumnezeu ca, în curgerea anilor din urmă,
viaţa religioasă în Biserica noastră să cunoască binecuvântate sporuri duhovni
ceşti, iar lucrarea sfinţitoare a Bisericii, la care s-a întrebuinţat Sfântul şi Marele
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Mir, să fie roditoare, spre folosul şi creşterea duhovnicească a credincioşilor şi a
Trupului văzut al Bisericii.
Văzând, aşadar că Sfântul şi Marele Mir, sfinţit ultima oară în anul 1996, s-a
împuţinat, potrivit drepturilor canonice care revin Sfintei noastre Biserici Autoce
fale Ortodoxe Române, întâi stătătorul acesteia, Prea Fericitul Părinte Patriarh
TEOCTIST, împreună cu Sfanţul Sinod, a rânduit cele de cuviinţă pentru purcederea, din nou, la pregătirile celor trebuincioase pentru sfinţirea Marelui Mir, pentm
prima dată la acest început de nou veac şi mileniu creştin.
Drept urmare, în zilele de luni, marţi şi miercuri din această Săptămână
Mare, în Paraclisul Mănăstirii Antim din Bucureşti cu hramul "Sfântul Ioan Bo
tezătorul", cu împlinirea rânduielii bisericeşti cuvenite, săvârşită de înalt Prea
Sfinţitul Mitropolit TEOFAN al Olteniei, Prea Sfinţiţii Episcopi-Vicar Patriarhali
VINCENŢIU PLOIEŞTEANUL, Secretarul Sfântului Sinod şi AMBROZIE SINAITUL
şi de Prea Sfinţiţii Episcopi-Vicari ai Arhiepiscopiei Bucureştilor SEBASTIAN
ILFOVEANUL şi VARSANUFIE PRAHOVEANUL, împreună cu un sobor de
preoţi şi diaconi, s-au preparat ingredientele şi s-a pregătit Marele Mir pentm sfinţire.
. Iar astăzi, 2 mai, în Sfânta şi Marea Joi din Săptămâna Sfintelor şi Mântui
toarelor Patimi ale Domnului nostm Iisus Hristos din anul 2002, potrivit rân
duielii din totdeauna a Bisericii Ortodoxe, atestată documentar şi pe pământul ro
mânesc la anii 1513, 1642, 1670, 1707, 1882 şi, apoi de optsprezece ori în timpul
celor 117 ani de autocefalie ai Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române,
Noi, TEOCTIST, Patriarhul Sfintei Biserici Ortodoxe Autocefale Române,
împreună cu înalt Prea Sfinţiţii Mitropoliţi şi Arhiepiscopi, cu Prea Sfinţiţii
Episcopi, Episcopi-Vicari Patriarhali şi cu Prea Sfinţiţii Episcopi-Vicari şi
Arhierei-Vicari, membrii ai Sfântului Sinod, ne-am adunat la Catedrala Patriar
hală din Bucureşti şi, în cadrul dumnezeieştii Liturghii a Sfântului Ierarh Vasile
cel Mare, cu puterea, cu lucrarea şi prin pogorârea harului Prea Sfântului şi de
Viaţă Dătătorului Duh, am săvârşit SFINŢIREA MARELUI MIR, care se va în
trebuinţa la întărirea în Duhul Sfânt a drept-credincioşilor creştini prin Taina Mirungerii ca "pecete a darului Sfântului Duh ", la sfinţirea, prin ungere, a noilor
biserici şi a antimiselor de la parohiile şi mănăstirile din cuprinsul eparhiilor Pa
triarhiei Române din ţară şi de peste hotare şi ca mărturie văzută a unităţii şi co
muniunii tuturor credincioşilor noştri din lăuntml şi din afara graniţelor ţării cu
Sfânta noastră Biserică şi cu Ortodoxia întreagă.
Această sfinţire a Marelui Mir a avut loc acum prima dată la începutul celui
dintâi veac al celui de al treilea mileniu creştin, pentru a nouăsprezecea oară în
de Dumnezeu păzită şi Sfânta noastră Biserică Ortodoxă Română după recunoaş
terea ei ca autocefală, în anul- 1885, de către celelalte Biserici Ortodoxe Auto
cefale surori, în frunte cu Patriarhia Ecumenică din Constantinopol şi, pentm a
patra oară în cei cincisprezece ani de la alegerea şi înscăunarea Prea Fericitului
Părinte TEOCTIST ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
La această slujbă de sfinţire a Marelui Mir au fost de faţă consilieri patriar
hali, mitropolitani, profesori de teologie, călugări, călugăriţe şi credincioşi, pre
cum şi reprezentanţi ai vieţii publice.
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Cuvântul de învăţătură privind semnificaţia sfinţirii Marelui Mir în viaţa şi
pentru unitatea Bisericii şi a credincioşilor a fost rostit de prea Fericitul Părinte
TEO CTIST, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Spre aducere aminte, s-a înscris acest Act Sinodal în Condica Sfântă a Sfan
ţului Sinod al Bisericii Autocefale Ortodoxe Române şi s-a semnat de către Noi,
membrii Sfântului Sinod, care am participat la săvârşirea acestei dumnezeieşti
slujbe astăzi, 2 mai, în Sfânta şi Marea Joi din Săptămâna Sfintelor şi Mântuitoa
relor Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos din anul mântuirii 2002.
Drept pentru care, într-un cuget, înălţăm smerite rugăciuni către Bunul şi Mi
lostivul Dumnezeu, Cel în Treime lăudat. Amin!
P R E Ş E D IN T E L E SFÂ N TU LU I SINOD

f TEOCTIST
Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei
şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
t DANIEL
Arhiepiscop al Iaşilor
şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei

t ANTONIE
Arhiepiscop al Sibiului
şi Mitropolit al Ardealului

f TEOFAN
Arhiepiscop al Craiovei
şi Mitropolit Olteniei

f NICOLAE
Arhiepiscop al Timişoarei
şi Mitropolit al Banatului

t SERAFIM
Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe
Române pentru Germania
şi Europa Centrală
t IOSIF
Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române
pentru Europa Occidentală şi Meridională
Locţiitor de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
în America şi Canada

t PETRU
Arhiepiscop al Chişinăului
şi Mitropolit al Basarabiei
şi Exarh al Plaiurilor
*

t TEODOSIE
Arhiepiscop al Tomisului

f NIFON
Arhiepiscop al Târgoviştei

f PIMEN
Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor

t BARTOLOMEU.
Arhiepiscop
al Vadului, Feleacului şi Clujului
t ANDREI
Arhiepiscop al Alba Iuliei

t GHERASIM
Episcop al Râmnicului

f EFTIMIE
Episcop al Romanului
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f EPIFANIE
Episcop al Buzăului

t CALINIC
Episcop al Argeşului şi Muscelului

t IOACHIM
Episcop al Huşilor

' t CASIAN
Episcop al Dunării de Jos

f-TIMOTEI
Episcop al Aradului,
Ienopolei şi Hălmagiului

t LAURENŢIU
Episcop al Caransebeşului

t IOAN
Episcop al Episcopiei Ortodoxe
Române a Oradiei, Bihorului
şi Sălajului

t JUSTINIAN
Episcop al Episcopiei Ortodoxe
Române a Maramureşului
şi Sătmarului

tD A M A SC H IN
Episcop al Sloboziei şi Călăraşilor

t IOAN
Episcop al Covasnei şi Harghitei

f GALACTION
Episcop al Alexandriei
şi Teleormanului

t SOFRONIE
•
Episcop al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

t VINCENŢIU PLOIEŞTEANU
Episcop-Vicar Patriarhal

t AMBROZIE SINAITUL
Episcop-Vicar Patriarhal

t SEBASTIAN ILFOVEANUL
Episcop-Vicar
al Arhiepiscopiei Bucureştilor

t VARSANUFIE PRAHOVEANUL
Episcop-Vicar
al Arhiepiscopiei Bucureştilor

f CALINIC BOTOŞĂNEANUL
Episcop-Vicar
al Arhiepiscopiei Iaşilor

t VISARION RÂŞINĂREANUL
Episcop-Vicar
al Arhiepiscopiei Sibiului

t GURIE STREHĂIANUL
Episcop-Vicar
al Arhiepiscopiei Craiovei

t NICODIM GORJANUL
Episcop-Vicar
al Arhiepiscopiei Craiovei

t LUCIAN LUGOJANUL
Episcop-Vicar
al Arhiepiscopiei Timişoarei

t- DANUL PARTOŞEANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Timişoarei şi Administrator
al Episcopiei Ortodoxe Române din
Iugoslavia

t IRINEU BISTRIŢEANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Vadului, Feleâcului şi Clujului

ţ VASILE SOMEŞANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Vadului, Feleâcului şi Clujului

f GHERASIM PUTNEANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Sucevei şi Rădăuţilor

f SILUAN MARSILIANUL
Episcop-Vicar la Mitropolia
Ortodoxă Română pentru Europa
Occidentală şi Meridională

»

v

VIA ŢA BISERICEASCĂ

123

f IRINEU SLĂTINEANUL
Arhiereu-Vicar
al Episcopiei Râmnicului
f CORNELIU BÂRLĂDEANUL
Arhiereu-Vicar
al Episcopiei Huşilor

f IOACHIM VASLUIANUL
Episcop-Vicar
al Episcopiei Romanului
| PETRONIU SĂLĂJANUL
Arhiereu-Vicar al Episcopiei
Ortodoxe Române a Oradiei,
Bihorului şi Sălajului
t IUSTIN SIGHETEANUL
Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române
a Maramureşului şi Sătmarului

După citire, Actul Sinodal a fost semnat de către toţi ierarhii slujitori, iar Sf.
Vase cu Sfântul şi Marele Mir au fost duse în Paraclisul Patriarhal şi aşezate în Sf.
Altar, împrejurul Sfintei Mese.
La sfârşitul Sfintei Liturghii, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit
următoarea cuvântare:

"înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Prea Cuvioşi şi Prea Cucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,
Trăim astăzi clipe unice din viaţa noastră, atât prin însemnătatea acestei
mântuitoare zile, Joia Mare, cât şi prin sfinţirea Sfântului şi Mare Mir pentru Bi
serica noastră.
îndeobşte, simţirile mari, profunde şi sfinte ca cele de astăzi nu se pot expri
ma prin cuvinte. Dumnezeu a sădit pentru aceasta, în sufletele noastre puterea de
a le trăi cu fiinţa noastră interioară mai mult decât a le da glas. Este Joia Mare,
Joia cea sfântă şi mântuitoare în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a început
să mărturisească misiunea Sa pentru răscumpărarea neamului omenesc, aşa cum
a descris astăzi Sf. Evanghelist Matei.
Dar însemnătatea acestei zile pentru Biserica noastră Ortodoxă Română
este aceea că Sfântul şi Marele Mir, care se continuă de la Sfinţii Apostoli, spre
împărtăşirea tuturor celor ce primesc S f Botez, ca mărturie a pecetei Duhului
Sfânt, se pregăteşte şi se împlineşte prin sfinţirea lui pe pământul nostru româc
nesc. Prin ungere cu acest Sfânt şi Mare Mir fraţii şi înaintaşii noştri au consti
tuit trupul cel tainic al Domnului Hristos.
#

Iubiţi credincioşi şi credincioase,
Iată, Bunul Dumnezeu ne-a ajutat ca în această Sfântă şi Mare Joi să înde
plinim împreună cu toţi membrii Sfântului Sinod al Bisericii noastre strămoşeşti
sfinţirea Marelui Mir. Din cele trei Taine de intrare în creştinism , alături de Botez
şi Euharistie, face parte şi Taina aceasta a Mirungerii, a ungerii cu Sfântul şi M a
rele Mir. Această Taină constituie pecetluirea definitivă a pruncului nou născut cu
harul S f Duh şi implantarea lui în trupul Domnului nostru Iisus Hristos, după îm
părtăşirea cu trupul şi sângele Domnului nostru Iisus Hristos.
Pe cât de diferită şi frumoasă a fost slujba de astăzi faţă de toate celelalte
slujbe bisericeşti, fapt pentru care se cuvine să mulţumim lui Dumnezeu că ne-a
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învrednicit să participăm şi să o împlinim, pe atât a fost izvorâtoare de noi trăiri
duhovniceşti de o rară simţire şi frumuseţe creştină. însăşi conţinutul acestor
vase aduse aici de ierarhi, Sfântul şi Marele Mir, pregătit din multe esenţe, soiuri
de plante şi arbori, ca o participare a creaţiei lui Dumnezeu în ajutorul şi folosul
nostru, răspândeşte miros cu bună mireasmă. Fiecare ingredient în parte mărtu
riseşte pe graiul său participarea şi rostul său rânduit de Dumnezeu de la crearea
lumii, acela de a-şi da rodul la vreme, nu numai pentru hrana noastră, ci şi pentru
a fi purtătoare de Duh Sfânt spre renaştere "din apă şi din Duh" (Ioan 3, 5). Pre
gătită cu atenţie şi rugăciuni încă din sfânta şi marea Luni a acestei săptămâni,
această esenţă, prin binecuvântarea de astăzi, în prezenţa Sfântului Sinod, devine
"dumnezeiască Ungere" spre pecetluirea noului botezat cu Duhul Sfânt al bu
curiei. Bucurie simţim şi noi, cei ce am participat la pregătirea şi sfinţirea aici,
în Biserica noastră, a Sfântului şi Marelui Mir; împreună cu noi bucurându-se şi
toţi pruncii din neamul nostru de pretutindeni care vor f i însemnaţi cu această un
gere a bucuriei. Această bucurie nu o au toate Bisericile, ci numai acelea care au
dobândit autocefalia şi li s-a dat acest drept. Este, aşadar, vrednicia înaintaşilor
noştri, a ierarhilor, în frunte cu Mitropolitul Primat Calinic Miclescu, care au să
vârşit prima dată, în 1882, înainte de recunoaşterea autocefaliei Bisericii noastre
(1885), această sfinţire a Sfântului şi Marelui Mir.
După procurarea mirodeniilor, esenţelor şi diferitelor plante prin osteneala
slujitorilor Sfintei noastre Patriarhii, după aprobarea Sfântului Sinod, la para
clisul Mănăstirii Antim, s-a preparat Sfântul şi Marele Mir. începând de luni di
mineaţa şi până astăzi un sobor de ierarhi alcătuit din înalt Prea Sfinţitul Teofan,
Mitropolit al Olteniei, şi Prea Sfinţiţii Episcopi Vicari ai Sfintei Patriarhii, au ur
mărit cu atenţie deosebită pregătirea plantelor, a esenţelor şi aromatelor, adău
garea în cantităţile prescrise şi fierberea lor.
La această lucrare au luat parte nu numai Ierarhii Bisericii noastre prin sluj
be oficiate de luni şi încununate astăzi, în prezenţa înalt Prea Sfinţiţilor şi Prea
Sfinţiţilor Părinţi, membrii ai Sfântului Sinod, ci şi preoţi şi diaconi slujitori, spe
cialişti şi cunoscători în prepararea Marelui Mir. Lucrările acestea, tehnice am
putea spune, sunt conduse aici, la noi, de un frate creştin foarte evlavios, cum de
altfel sunteţi cu toţii ca fii ai Bisericii, credincioşi şi credincioase, de Dl Col. (r)
Farm. Dr. Răducanu Dumitru din Bucureşti, care ne-a ajutat şi în anii trecuţi, cu
răbdare îngerească şi grijă pilduitoare, vrednică de Mănăstirea Antim. Dânsul a
ajutat şi a urmărit cu atenţie ca toate ingredientele să se amestece şi să se fiarbă
potrivit rânduielii stabilite de Biserică pentru prepararea Sfântului şi Marelui Mir.
Slujba aceasta ne-a îndestulat pe toţi cu rugăciunile şi frumuseţile ei, cu cân
tările corului, şi ne-a învăţat mai mult decât am putea noi să adăugăm, Jacând
din fiecare dintre noi o existenţă în bucurie prin ungerea cu Sfântul şi Marele Mir.
Avem încredinţarea, fraţii mei, că veţi păstra toate acestea în vistieria inimii voas
tre, fiecare pe măsura credinţei. Aş vrea să aduc mulţumiri frăţeşti înalt Prea
Sfinţiţilor şi Prea Sfinţiţilor Părinţi, membrii ai Sfântului Sinod, care şi-au luat
osteneala şi au venit la Bucureşti, în această sfântă şi mare zi făcându-sepărtaşi
împreună cu noi la rugăciunile de astăzi. Acest Sfânt şi Mare Mir se va distribui
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nu numai eparhiilor noastre din ţară prin ierarhii lor aici de faţă, ci şi celor de
peste hotare: înalt Prea Sfinţitului Petru, Mitropolitul Basarabiei, venit la noi cu
o delegaţie a sa de la Chişinău, înalt Prea Sfinţitului Io sif Mitropolitul Europei
Occidentale şi Meridionale de la Paris, care până acum a fo st şi Locţiitor de
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei noastre din America şi Canada, Prea Sfinţitului Sofronie, Episcopul românilor din Ungaria, cu reşedinţa la Gyula, de asemenea în
soţit de o delegaţie de acolo şi Prea Sfinţitului Daniel, Episcop Vicar al Arhiepis
copiei Timişoarei şi Administratorul Episcopiei Române din Banatul Sârbesc. Am
avut bucuria să participe şi Părintele Arhimandrit Nicolae Condrea, care a fo st
ales ca Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America şi Canada,
in urma trecerii la cele veşnice a înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Victorin Ursache. Părintele Nicolae Condrea urmează să fie sfinţit arhiereu şi apoi instalat
în mijlocul fraţilor noştri români de pe continentul american, care doresc cu
nerăbdare să-l vadă şi să-l aibă păstor, aşa cum l-a lânduit Dumnezeu şi l-a che
mat la această îndatorire, având bucuria ca după legile firii, tânăr fiind, să păs
torească o perioadă îndelungată.
Aţi avut, aşadar, aici, în faţa dumneavoastră, Biserica noastră strămoşească,
imaginea ei văzută mai mult cu ochii minţii, prin reprezentanţii păstorilor sufle
teşti ai românilor de pretutindeni. E o mare bucurie, în primul rând pentru mine,
că ne-a învrednicit Dumnezeu să fim aici, pe colina aceasta, să străbatepi dece
niile şi să ne aflăm acum, la începutul secolului şi mileniului acestuia, iată, cu o
mărturie smerită din partea noastră, de slujire a credincioşilor ortodocşi români
din ţară şi de peste hotare. Să aducem neîncetat mulţumiri lui Dumnezeu pentru
aceasta. Suntem acasă la noi, acum, în faţa acestei reşedinţe. Suntem acum siguri
că suntem în curtea noastră şi clădirile ce ne străjuiesc constituie incinta Sfintei
noastre Patriarhii. Este un dar al lui Dumnezeu, Cel ce ştie să dăruiască şi să îm
partă darurile şi bucuriile Sale.
Acum, la început de mileniu, iată venim şi cu acest spor duhovnicesc al re
înnoirii, al renaşterii neamului nostru românesc din pruncie, din chrişma botezu
lui şi ungerea lui cu Sfântul şi Marele Mir. Este însă şi o mare îndatorire pentru
mamele creştine să nască prunci sfinţi, închinaţi lui Dumnezeu, aşa cum reiese şi
din rugăciunea de sfinţire, care ne arată că Duhul Sfânt, Cel ce toate le sfinţeşte
şi le îndreaptă spre lumină, spre viaţă, sfinţeşte sfinţii, cunoscuţi dumneavoastră
tuturor, din calendar De aceea Biserica noastră, fraţii mei, deşi poate indispune
unele foruri câteodată, este nevoită să intervină pentm naşterea de pninci, pentm
combaterea celorlalte păcate, chiar dacă sunt ascunse într-un fe l nechibzuit sub
diferite forme sau legi, exemplu în acest sens facându-l încercarea de promovare
şi aprobare a concubinajului sau a altor păcate, capcane întinse tinerilor, spre
abaterea lor de la drumul slujirilor sfinte.
Către valorile spirituale ale Ortodoxiei ne îndreptăm noi în ziua de astăzi.
Sădiţi în inimile dumneavoastră aceste adevăruri, dar sădiţi-le şi în inimile prun
cilor şi tinerilor. Şi noi avem această datorie, e drept. Dar e păcat să asistăm în
continuare să vedem prunci fără părinţi pe străzi, sau să existe părinţi care nu-şi
^
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mai îngrijesc pruncii. E păcat să vedem tineri pecetluiţi cu dam l bucuriei de viaţă
în Duhul Sfânt, desfigarându-şi frumuseţea dată de Dumnezeu prin atâtea şi
atâtea curse ale unei libertăţi primejdios înţelese, mai ales pentru tineret, pentru
viitorul unui neam, chiar şi viitoml neamurilor, al popoarelor întregi. De aceea
avem toţi datoria să veghem la viitorul nostru, inclusiv dumneavoastră , credin
cioşii, căci faceţi parte din Biserică, din Trupul lui Hristos, prin Tainele de intrare
în creştinism: Botez, Mirungere şi Euharistie. Fiecare credincios şi credincioasă
este parte integrantă din Biserica cea văzută, "Biserica cea luptătoare”- cum au
numit-o Sfinţii Părinţi - pentru că luptăm împotriva diavolului, împotriva veacu
lui acestuia plin de întunecime, luptăm împotriva păcatului. De aceea, Sf. Ap.
Pavel îndeamnă neîncetat: "Luptă-te cu lupta ce bună a credinţei, cucereşte viaţa
veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai dat mărturie înaintea multor mar
tori" (I Timotei 6, 12).
Deşi încheiem slujba de astăzi, această zi nu se va termina. Fie că vrem noi,
fie că nu vrem, ea dăinuie aşa cum au dăinuit în istorie şi în viaţa omenirii cele
lalte zile închinate acestor izvoare de sfinţenie a lumii, care sunt mijloace de exis
tenţă nevăzută a noastră, a vieţii celei nevăzute. Nu se termină acum, aici, ziua
aceasta. Ea va rodi mereu. Aceste picături de Sfânt Mir, această rouă de pe Mun
tele cel Sfânt, care a înrourat pe prooroci, va înroura sufletele pruncilor poporu
lui român, ale pruncilor de pe vatra strămoşească şi ale pruncilor de departe.
Este o zi sfântă, aşa cum marii Părinţi ai Bisericii numesc ziua sfântă de după în 
vierea Domnului din morţi: "ziua a opta". Trăim cu ei şi trăim prin ei, prin vredni
cia şi sfinţenia lor şi ne înrourăm inimile şi credinţa, ne potolim setea duhovni
cească din izvoarele învăţăturii lor şi cu posibilităţile şi mijloacele pe care ni le-au
lăsat ei nouă şi pe care le păstrăm, după cum se vede, cu sfinţenie împreunându-le
cu rugăciunile noastre şi ale dumneavoastră. Fericite sunt picioarele care au
urcat astăzi această colină, fericiţi sunt ochii care au văzut astăzi cele ce nu se
pot vedea oricând; fericit este auzul care a putut să cuprindă aceste adevăruri de
necuprins şi, mai ales, fericită este inima care a simţit şi va păstra cele trăite
astăzi aici, aşa cum Maica Domnului, în tăcerea şi rugăciunea ei, păstra în inimă
cele ce auzea că făcea şi vorbea Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
încheiem această sfântă slujbă bucuroşi de mângâierea pe care ne-aţi adus-o
prin prezenţa dumneavoastră aici, în această zi sfântă. Personal, am sufletul străbătut de aceeaşi bucurie la care se adaugă şi aceea de a avea alături pe înalt
Prea Sfinţiţii şi Prea Sfinţiţii Părinţi, unii dintre ei fraţii mei din copilărie, aş pu
tea spune, din pruncia mea, alţii pe parcurs, dar le-am simţit tuturor dragostea şi
bătăile inimii lor pentru Sfânta noastră Biserică. Dumnezeu să ne facă tuturor
parte, să ne împărtăşim din bucuria veşnică a Sfântului şi Marelui Mir pe care l-am
sfinţit noi astăzi.
Pe fratele nostru, pe Dl Col. (r) Farm. Dr. Răducanu Dumitru , pe care-l
vedeţi aici, care s-a ostenit şi în trecut pentru această lucrare frumoasă şi sfântă,
urmărind cu pricepere timpul de fierbere şi pauzele care trebuie făcute la prepaA
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rarea Marelui Mir, admirându-l că lucrează totdeauna cu rugăciune şi după
cuvântul lui Dumnezeu, îmi îngădui să-l răsplătesc din partea noastră, a tuturor,
incluzându-vă şi pe dumneavoastră credincioşii, din al cărui cin face parte ca fa r
macist distins şi ostaş vrednic, cu "Cruoea Patriarhală pentru mireni1', pe care a
rânduit-o ca distincţie a Patriarhiei Române primul nostru Patriarh, Miron Cristea. Să o porţi cu vrednicie şi cu dragoste, frate Răducanu!
Vrednic este!
Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi îm
părtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toţi. Amin!”
Soborul impresionant al ierarhilor slujitori, solemnitatea deosebită a slujbei,
cuvântul ziditor al Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi numărul mare al
credincioşilor prezenţi la Liturghia Sfanţului Vasile cel Mare, în cadrul căreia s-a
‘săvârşit sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir, au făcut ca ziua de 2 mai 2002 - Joia
Mare din Săptămâna Patimilor - să rămână înscrisă în inimile tuturor ca o zi de
bucurie duhovnicească, de comuniune şi părtăşie frăţească, de revărsare a harului
sfinţitor al Sfântului Duh peste Biserică, în toată plinătatea Lui.
GHEORGHE YASILESCU

VIZITA DELEGAŢIEI
SFINTEI MĂNĂSTIRI KYKKOS-CIPRU ÎN ROMÂNIA,
2 0 - 23 M a i 2 0 0 2
A

In perioada 20-23 mai 2002., o delegaţie a Bisericii din Cipru, formată din
vieţuitori ai Sfintei Mănăstiri Kykkos şi membrii corului acesteia a întreprins o vi
zită în România. Delegaţia s-a aflat în ţara noastră cu binecuvântarea Prea Ferici
tului Hrisostomos, Arhiepiscopul Ciprului şi a Prea Sfinţitului Nichiforos, stareţul
mănăstirii. Vizita a fost un răspuns la prezenţa, în luna februarie a.c., a unei dele
gaţii care l-a reprezentat pe Prea Fericitul Părinte Patriarh TEOCTIST la hiroto
nirea întru arhiereu şi la ridicarea la rangul de episcop a Stareţului Mănăstirii
Kykkos, Prea Sfinţitul Nichiforos. Delegaţia Bisericii noastre, prezentă la cere
monia amintită, a fost formată din Prea Sfinţitul Ambrozie Sinaitul, Episcop-Vicar
Patriarhal, Prea Sfinţitul Sebastian Ilfoveanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Bucureştilor şi P. C. Arhidiacon Costin Spiridon, Şeful Biroului de Protocol al
Patriarhiei Române.
Grupul cipriot a cuprins 23 persoane: Prea Cuvioşii Arhimandriţi Isaia şi
Artemios, P. C. Protopresbiter Papamihail Paraschevas şi 20 de membrii ai corului
acestei mănăstiri, cor condus de Protopsaltul Aristos Tuchididis. Din grupul clerici
lor au mai făcut parte şi trei vieţuitori ai acestei sfinte mănăstiri, cetăţeni români
închinoviaţi la Kykkos. Vizitele reciproce reprezintă expresia bunelor relaţii şi a
unităţii de credinţă dintre cele două Biserici Ortodoxe surori, bimilenare şi de ori
gine apostolică. Vizita, pe lângă caracterul de pelerinaj a reprezentat şi un mesaj de
prietenie şi respect din partea Bisericii Ciprului faţă de Biserica noastră, sentimente
concretizate într-un dar de mare preţ făcut Catedralei Patriarhale din Bucureşti,
părticele din moaştele Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena.’
Cu prilejul vizitei s-a putut evidenţia, prin luările de cuvânt la diferitele prile
juri, aspecte esenţiale din viaţa religioasă şi cultural-spirituală a celor două Bise
rici. Credincioşii ortodocşi români au putut afla lucruri interesante despre acest
spaţiu de legendă, aflat la întretăierea a trei continente şi peste care s-au suprapus
multe influenţe de cultură şi civilizaţie, din cele mai vechi timpuri şi până astăzi.
Ciprul, înconjurat de apele limpezi ale Mării Mediterane şi de cerul însorit al aces
teia, păstrează amprenta civilizaţiei clasice greceşti, a elenismului, a celei romane
şi mai târziu a lumii arabe, iar mai nou şi a occidentului european. Creştinismul s-a
impus de timpuriu în Cipru prin predica Sfântului Apostol Pavel şi a ucenicului său
Barnaba, prin organizarea primei episcopii cu Lazăr cel a patra zi înviat din morţi
de către Mântuitorul Hristos şi prin păstrarea ca odor de mare preţ, a trei icoane cu
Maica Domnului, pictate de Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca. Aceste rădăcini
în creştinismul apostolic au făcut ca, de-a lungul timpului, cu toate vicisitudinile
prin care a trecut, acest spaţiu istorico-geografic să-şi păstreze identitatea de
credinţă, de neam, de limbă, peste autorităţile vremelnice străine.
Prin evidenţierea unor momente şi aspecte din viaţa Ciprului, se poate înţele
ge puterea şi dârzenia unui popor care are un ţel şi un ideal. în prezent, viaţa aces
tei ţări nu este lipsită de dramatism pentru că, după cum se ştie, Ciprul a fost îm
părţit în două zone, una locuită de populaţie de origine turcă, iar alta de populaţie
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de origine greacă. Este impresionant cum peste toate aceste greutăţi, creştinii ci
prioţi reuşesc să dezvolte o viaţă materială şi spirituală deosebită, reperul fiind Bi
serica Ortodoxă care cunoaşte o mare înflorire prin viaţa spirituală a credincioşi
lor ei şi prin mulţimea mănăstirilor care împodobesc spaţiul natural şi spiritual al
acestei ţări.
Vizita unei delegaţii de la mănăstirea Kykkos prezintă importanţă pentru că,
prin această mănăstire se poate înţelege întreaga viaţă a Arhiepiscopiei Autocefale
a Ciprului. Mănăstirea socotită o floare foarte rară din grădina spaţiului ortodox
este renumită pentru că datează de la sfârşitul secolului al Xl-lea, ridicată în Mun
ţii Troodos de către pustnicul Isaia, cu sprijinul împăratului Alexie Comnenul,
care a dăruit pentru noua mănăstire atât banii pentru ridicarea ei, cât şi icoana
Maicii Domnului, pictată de Sfanţul Evanghelist Luca pe când Sfânta Fecioară era
în viaţă. Această icoană facătoare de minuni adună în jurul sfintei mănăstiri
Kykkos pe aproape toţi credincioşii ciprioţi, precum şi mulţi alţi credincioşi din
spaţiul ortodox şi nu numai. Mănăstirea Kykkos constituie peste veacuri unul din
cele mai importante centre duhovniceşti ale Bisericii Ortodoxe Apostoleşti şi So
borniceşti, având o bogată contribuţie în viaţa socială şi naţională. Prezenţa ei în
istoria atotfrumosului diamant al Mării Mediterane, Cipru, a contribuit şi continuă
să contribuie, într-un mare grad, atât la păstrarea, cât şi la conservarea memoriei
istorice şi a conştiinţei ortodoxe a ciprioţilor. Este stânca cea mai tare care a oprit
orice încercare de denaturare şi falsificare a identităţii naţionale şi, mai ales, reli
gioase şi a cunoaşterii de sine a poporului. De aceea, nu este întâmplător faptul că
în modul cu totul vrednic a câştigat şi s-a consacrat în conştiinţa poporului cipri
ot ca cea mai renumită mănăstire a Ciprului. Stareţul de astăzi al acestei istorice
mănăstiri, Prea Sfinţitul Episcop Nichiforos, este, fară urmă de exagerare, unul
dintre cei mai aleşi fii ai Bisericii Ciprului, care hrănit la tradiţia nesecată a maicii
lui, mănăstirea, este primul în activitate şi este un vrednic vizionar şi continuator
al istoriei acestei mănăstiri. După cum mărturiseşte adesea, scopul lui este ca mă
năstirea să continue să slujească cu credinţă valorile şi idealurile elenismului şi ale
Ortodoxiei şi să rămână centrul apărării moştenirii ortodoxe. De când este condu
cătorul acesteia, Sfănta Mănăstire Kykkos a cunoscut o înflorire fară precedent.
S-a restaurat mănăstirea centrală, edificându-se în jurul ei un centru de studii,
unde se desfaşoară importante activităţi ştiinţifice, s-a reorganizat biblioteca mă
năstirii, a fost creat un laborator dotat cu tot ceea ce este necesar conservării ma
nuscriselor şi icoanelor, s-au consolidat şi înviorat valorile spirituale în mănăstire,
iar, în paralel, în afara mănăstirilor au fost întemeiate şcoli, biserici, cămine pentru
copii. Pentru vrednicia sa, Sfântul Sinod al Bisericii Ciprului a aprobat ridicarea
sa la rangul dc episcop, la propunerea şi la dorinţa fierbinte a Prea Fericitului Pă
rinte Hrisostomos, Arhiepiscopul Ciprului. Acest moment a fost o mare sărbătoare
atât a mănăstirii şi a Bisericii Cipriote, cât şi a întregii Ortodoxii, fapt demonstrat
de participarea delegaţiilor de ierarhi din partea aproape a tuturor Patriarhiilor şi
Bisericilor Autocefale. Acestea sunt cuvinte pe care oaspeţii noştri au ţinut să le
spună despre ţara, mănăstirea şi stareţul lor.
In ziua sosirii, 21 mai 2002, trecând peste oboseala drumului, la câteva ore
după aterizare, oaspeţii au participat la Vecernia Praznicului Sfinţilor împăraţi.
«
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din sobor făcând parte clericii delegaţiei, iar răspunsurile la strană fiind date alter
nativ de Corul Mânăstirii Kykkos şi de către un grup coral al Catedralei Patriar
hale. S-a putut constata cu acest prilej frumuseţea cântărilor religioase bizantine,
preluate şi păstrate de cele două Biserici. Credincioşii participanţi la sfânta slujbă
au rămas profund impresionaţi de măreţia slujbei şi de frumuseţea înălţătoare a
cântărilor. După slujbă, din dorinţa de a cunoaşte viaţa duhovnicească a unei mâ
năstiri ortodoxe din România, însoţiţi de Prea Sfinţitul Ambrozie Sinaitul, Epis
cop-Vicar Patriarhal, P. C. Arhimandrit Ciprian Spiridon, Consilier Patriarhal, P.
C. Prof Diac. Nicu D. Ocţavian, Consilier Patriarhal şi P. C. Arhidiacon Costin
Spiridon, oaspeţii au vizitat Mănăstirea Cernica unde au putut constata atmosfera
de evlavie şi trăire monahală de la această sfântă mănăstire. Interesaţi de tot ceea
ce găseşte la această sfântă mănăstire, oaspeţii au ţinut să se închine şi să înalţe
un imn de slavă în biserica Sfântul Nicolae, să psaldomieze o litanie în biserica
Sfântul Lazăr, iar după ce au păstrat un moment de reculegere la mormântul Pă
rintelui Dumitru Stăniloae să se închine la moaştele Sfântului Calinic de la Cer
nica aflate în incinta bisericii Sfântul Gheorghe. La toate aceste popasuri duhov
niceşti li s-au dat ample explicaţii de către Părintele Ieronim Stanciu, un pasionat
şi competent ghid al sfintei mânăstiri. Au fost menţionate momentele de impor
tanţă istorică, cu începuturile mânăstirii din secolul XVI, cu primul stareţ Atanasie, până la cel de astăzi, care este al 49-lea. In continuare s-au menţionat
etapele de dezvoltare ale mânăstirii, de la începutul secolului XIX, când stareţul
Gheorghe, ucenicul lui Paisie Velicicovschi, a venit de la Sfântul Munte Athos or
ganizând aici viaţa monahală după regulile athonite şi paisiene. Este semnificativ'
faptul că în vremea lui, la strana dreaptă se cânta româneşte iar la strana stângă se
cânta greceşte. De atunci mănăstirea este organizată neîntrerupt cu viaţă'chinovială. In vremea Sfântului Calinic obştea călugărească se măreşte, iar ansamblul
mănăstiresc se îmbogăţeşte şi cu monumentala biserică Sfântul Gheorghe, ctito
rie a Sfântului Calinic. în timp, mănăstirea Cernica a devenit o vatră de cultură,
expresie a acestei dimensiuni culturale fiind şi biblioteca mânăstirii care numără
circa 25.000 de volume dintre care 5.000 de patrimoniu, iar Seminarul Teologic
continua tradiţia celui dinainte de 1948 reprezintă o altă coordonată a valorii cul
turale; de menţionat că din fondul de manuscrise al mânăstirii, pentru importanţa
lor documentară şi calitatea grafică şi artistică, 300 de manuscrise au fost prelua
te la Academia Română. După toate aceste momente stareţul mânăstirii P. C. Arhi
mandrit Macarie i-a invitat pe oaspeţi în trapeza mânăstirii unde s-a putut urmări
fresca ce prezintă şi vizual, prin picturi deosebit de valoroase, istoria mânăstirii şi
tot aici a avut loc agapa oferită de mănăstire.
La agapă, Prea Sfinţitul Ambrozie a făcut o prezentare a grupului cipriot
menţionând următoarele: "Am venit astăzi la sfânta mănăstire Cernica din încre
dinţarea Prea Fericitului Părinte Patriarh TEOCTIST cu o delegaţie de la mănăs
tirea Kykkos din Cipru care, pe lângă trăitorii din această mănăstire, cuprinde şi
un cor de muzică bizantină al sfintei mânăstiri. Oaspeţii ciprioţi au slujit înainte
de a veni la sfânta mănăstire Cernica la Catedrala Patriarhală, iar mâine, în cadrul
Sfintei Liturghii, vor oferi Prea Fericitului, pentru Catedrală, părticele din moaş
tele Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena. După cum ştiţi Ciprul mai este numit
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şi Insula Sfinţilor pentm că pe acolo au trecut Sfântul Apostol Pavel şi Sfântul
Barnaba şi tot acolo îşi are mormântul Sfântul Lazăr, cel a patra zi înviat din
morţi, la Larnaka, unde a fost şi episcop. Avem prilejul acum să ne împărtăşim
preocupările noastre de viaţă duhovnicească monahală".
Părintele Arhimandrit Isaia ca mulţumire pentru prezentarea făcută de Prea
Sfinţitul Ambrozie şi pentm primirea deosebită făcută de Părintele Stareţ, a ţinut
să exprime următoarele gânduri: "Mărturisesc că la venirea noastră la Sfânta Mă
năstire Cernica am fost impresionaţi de tot ceea ce am văzut aici, dar mai ales am
fost impresionaţi că în biserica Sfântul Gheorghe am găsit moaştele Sfântului Ie
rarh Calinic, căruia ne-am închinat cu mare evlavie. Am avut posibilitatea să
vedem cinstirea sfinţilor în faptă şi am simţit această mănăstire şi biserica româ
nească ca pe casa noastră, poate şi pentru că avem rădăcini comune de credinţă şi
de idealuri. Avem comun şi un trecut nu lipsit de greutăţi, iar ciprioţii au trecut
prin mari necazuri care i-au fortificat, aşa cum s-a petrecut şi cu românii. Un alt
motiv pentm care ne simţim aici ai casei este şi faptul că şi noi suntem călugări la
o mănăstire din Cipm, Kykkos, unde, prin grija Părintelui Stareţ, Prea Sfinţitul
Episcop Nichiforos, călugării păşesc pe calea pe care ne-a învăţat Mântuitorul
Iisus Hristos să mergem. Recunoaştem, Prea Cuvioase Părinte Macarie, Stareţ al
Sfintei Mânăstiri Cernica, în Prea Cuvioşia Voastră, aceleaşi calităţi ca şi în stare
ţul nostru şi Vă mulţumim pentm ospitalitate. Vă dorim lungime de zile, spor du
hovnicesc spre folosul poporului român".
In aceeaşi atmosferă de bucurie duhovnicească a răspuns părintele stareţ Ma
carie cu următoarele: "Ne aflăm împreună sub binecuvântarea învierii lui^Hristos
şi, aşa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur în cuvântul Său de la noaptea învierii,
"Nimeni nu mai trebuie să aibă frică de sărăcie că s-a deschis împărăţia Cerurilor,
nimeni să nu se mai tânguiască pentm păcate pentm că iertarea a izvorât din jertfa
lui Hristos şi nimeni să nu se mai teamă de moarte, pentru că Hristos, prin moartea
Sa a biruit-o". Această bucurie este daml lui Dumnezeu şi, ori de câte ori ne întâl
nim, fie greci, fie alte neamuri, suntem una în Hristos. Prin ea ne facem martori
ai învierii pentru cei ce, dacă mai tăgăduiesc învierea lui Hristos, o vor înţelege
şi ei de acum înainte. Mulţumim Domnului nostru Iisus Hristos, Celui Răstignit
şi înviat, Vă mulţumim şi Dumneavoastră pentru prezenţa aici, unde fiecare ne
ducem cmcea spre Golgota învierii. Ne străduim aici să ne facem plăcuţi înaintea
lui Dumnezeu şi a celor pe care îi slujim şi pentm care ne rugăm. Primindu-Vă
aici cu dragoste, socotim că nu ne-am făcut decât datoria, după cuvântul Mântuitorului care zice că: "întrucât aţi făcut acestor fraţi ai Mei, Mie Mi-aţi făcut!".
Mulţumim pentm daruri, pentm urări şi pentm prezenţa Dumneavoastră aici şi
sperăm să ne întâlnim şi în veşnicie".
In această atmosferă, în acelaşi timp protocolară, dar şi de iubire frăţească, s-au
oferit, reciproc, daruri. P. C. Arhim. Isaia a oferit P. C. Arhim. Macarie, Stareţul
Mânăstirii Cernica, icoana Maicii Domnului, în ferecătură de argint, copie după
icoana lucrată de Sfântul Evanghelist Luca, iar Prea Cuviosul Stareţ Macarie a
oferit o icoană pe lemn reprezentând Cina cea de Taină şi un frumos ştergar cu
motive naţionale.
A

A
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Scara, târziu, oaspeţii s-au întors la Hotel Hilton, Athene-Palace, unde au fost
cazaţi pe timpul şederii în ţara noastră. Atât la ducere, cât şi la întoarcere li s-a
prezentat de către P. C. Arhim. Ciprian, Consilier Patriarhal, aspecte din istoria
ţării noastre, a Bisericii Ortodoxe Române, a capitalei ţării, precum şi precizări le
gate de unele monumente de arhitectură întâlnite de-a lungul traseului sau repre
zentative pentru#municipiul Bucureşti.
In ziua de 21 mai, oaspeţii ciprioţi au participat la slujba de dimineaţă şi la
sfânta liturghie oficiată în cinstea Sfinţilor împăraţi Constantin şi Mama Sa,
Elena. Prea Fericitul Părinte Patriarh TEOCTIST a slujit împreună cu clericii ci
prioţi răspunsurile fiind date alternative de corala Patriarhiei şi de corul sfintei
mănăstiri Kykkos. După citirea Sfintei Evanghelii, a avut loc ceremonia oferirii
unor părticele din Sfintele Moaşte ale Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena. Sfin
tele Moaşte sunt prezentate într-o frumoasă casetă de lemn sculptat, cu broderii
de mare rafinament. în cadrul solemnei ceremonii prin care se ofereau Prea Feri
citului şi Catedralei Patriarhale Sfintele Moaşte, P. C. Arhim. Isaia a dat citire me
sajului Prea Sfinţitului Episcop Nichiforos în care se spune:
"Prea Fericite Părinte Patriarh TEOCTIST,
Sfânta noastră mănăstire, Maica Domnului Milostiva din Kykkos, în spiritul
misiunii ce-i îi este caracteristică, dăruieşte Patriarhiei Române, cu evlavie, părti
cele din moaştele Sfinţilor Constantin şi Elena, ce se păstrează în mănăstirea
noastră de multă vreme, ca dar al fondatorului acestui locaş, împăratul Alexios 1
Coninenul. Primiţi, Prea Fericirea Voastră, în mâinile Prea Fericirii Voastre, acest
odor, din partea mănăstirii noastre, ca o încredinţare a zidirii noastre ortodoxe pe
această piatră, precum a zis Domnul, ca o dovadă a legăturilor de iubire între Bi
sericile noastre.
Imbrăţisându-Vă întru Hristos Domnul, Vă încredinţăm de toată preţuirea noastră.
Cu respect şi dragoste,
t Nichiforos"
* Ca răspuns la acest semn de credinţă şi dragoste, Prea Fericitul Părinte Pa
triarh, în cuvântul său, făcând referire la însemnătatea praznicului şi la momentul
deosebit prilejuit şi de vizita oaspeţilor ciprioţi, a spus:

"Prea Cuvioşi părinţi din Arhiepiscopia Ciprului,
' Iubiţi fraţi corişti din Biserica Ciprului,
Prea Sfinţiţi Părinţi Episcopi,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,
O
u
»
A

Sărbătorim astăzi, în această Catedrală, pe Sf. împăraţi Constantin şi Elena.
Această sărbătoare de primăvară apare în calendar odată cu florile şi înfrumuse
ţarea naturii, inundând inima şi credinţa noastră, a românilor şi a întregii Biserici
universale, cu pilde de viaţă şi de credinţă a Sfinţilor împăraţi Constantin şi a
bunei sale mame, Elena. Aceştia au trăit în secolul al IV-lea şi au adus în viaţa Bi
sericii de atunci, tulburată de persecuţii şi de grele încercări la care erau supuşi
creştinii, libertatea de conştiinţă şi de cult. Pentru prima dată în istoria omenirii a
ţâşnit din inspiraţie dumnezeiască, din gândul Sf. împărat Constantin, ideea de
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valoare a conştiinţei fiinţei umane de libertate a credinţei în Hristos, până atunci
interzisă în tot Imperiul Roman. Edictul imperial de libertate religioasă, dat în
anul 313 în oraşul Milan, capitala de atunci a Imperiului, i-a adus lui Constantin
cel Mare faima evlaviei şi le-a dezvăluit tuturor credinţa sa creştină.
Sărbătoarea aceasta este aşadar, prilej de rugăciune^ de întâlnire religioasă,
prilej de laudă înălţată lui Dumnezeu. Sărbătorind pe Sf. împărat Constantin şi pe
binecredincioasa sa mamă, Elena, noi cinstim pe Dumnezeu, Cel închinat în
Treime şi minunat între sfinţii Lui. îndeplinim prin aceasta ceea ce a zis Mântuito
rul Hristos în Evanghelia de astăzi: "Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se
va mântui" (Ioan 10, 9). Deci, uşa prin care trebuie să intrăm spre a dobândi mân
tuirea, este însuşi Mântuitorul Iisus Hristos, învăţătura Sa şi pilda vieţii Sale până
în vecii vecilor, adică Biserica întemeiată de El (Matei 16, 18). Aflăm aici adevărul
cel veşnic exprimat tot de către Domnul Iisus Hristos: "Cerul şi pământul vor trece,
dar cuvintele mele nu vor trece" (Matei 24, 35), deci învăţătura Sa rămâne pentru
vecie izvor de viaţă şi mântuire. Prin această uşă a învăţăturii Lui tindem să intrăm,
să cunoaştem mai bine cum trebuie să ne închinăm, să ne rugăm, cum trebuie să
credem, ce însemnătate are viaţa noastră, această taină a omului, de unde vine şi
unde trebuie să ajungă viaţa aceasta, ca dar al lui Dumnezeu.
Sărbătorile noastre creştineşti şi îndeosebi sărbătoarea aceasta, a Sf. Constan
tin şi a maicii sale, Elena, adună laolaltă creştinii de pretutindeni, aşa cum, iată,
anul acesta a adunat aici, la Bucureşti, două Biserici ortodoxe autocefale surori.
Biserica din Cipru, reprezentată, cu binecuvântarea Prea Fericitului Arhiepiscop
Hrisostom, de o delegaţie a Prea Sfinţitului Nichiforos, Episcop vicar al Arhiepis
copiei Ciprului şi stareţ al Mănăstirii Kikkos, delegaţie alcătuită din P. Cuv. Pă
rinte Isaia şi P. Cuv. Părinte Artemie.
Mânăstirea Kikkos este cea mai mare dintre mănăstirile din Cipru, fiind cu
noscută prin vechimea, valoarea ei istorică şi artistică şi prin spiritualitatea ei. Se
află aici un coi* de muzică bizantina, cum doar Biserica grecească, în general, şi
îndeosebi Biserica Ciprului o are, ca pe o comoară de mare preţ în frumuseţile ei.
Vizita fraţilor ciprioţi constituie pentru noi, pentru clerul şi credincioşii Catedralei
Patriarhiei noastre, de ziua Sf. împăraţi Constantin şi Elena, un moment deosebit
de însemnat, înscriind o pagină nouă în şirul legăturilor cu Biserica din insula Ci
pru, întemeiată din vremea Sfinţilor Apostoli de către S f Ap. Bamaba.
Sf. Biserică a Ciprului este cunoscută prin mulţimea martirilor pentm cre
dinţa în Hristos. Binccredinciosul popor cipriot suferă şi în zilele noastre prin ră
pirea a o parte din pământul unde el s-a format şi s-a dezvoltat în istorie. încă de
pe timpul Sf. Constantin cel Mare aici existau biserici, mănăstiri, sfinte morminte
şi sfinte moaşte ale multor sfinţi, deci, o Biserică înfloritoare.
Am avut şi avem legături frăţeşti cu această Biserică. Nu este întâmplătoare,
aşadar, cinstirca pe care Biserica Ciprului şi întâistătătorul ei, Prea Fericitul
Arhiepiscop Hrisostom, împreună cu Episcopul său Vicar, Prea Sfinţitul Nichifo
ros, ne-o arată nouă, prin vizita de astăzi la Catedrala Patriarhiei noastre, a unor
cuvioşi părinţi din Mânăstirea Kykkos, în frunte cu Părintele Arhimandrit Isaia.
Nu este întâmplătoare, am spus, pentru că dumneavoastră, credincioşii, aţi ascul
tat chiar aici, pe dealul Mitropoliei, în mai multe rânduri, glasul, cântarea şi rugă
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ciunea Prea Fericitului Arhiepiscop Hrisostom al Ciprului. Prea Fericitul Arhie
piscop Hrisostom ne-a vizitat ţara şi Biserica ca delegat al Fericitului de pomenire
Arhiepiscop martir Macarios al Ciprului, dar apoi şi ca întâistătător al acestei
Biserici. L-am auzit în Catedrala din Nicosia acum câţiva ani, când am vizitat
Biserica aceasta, în cuvântul către credincioşii ciprioţi, lăudându-vă pe dumnea
voastră, clerul şi credincioşii din România, spunând că a fost la Bucureşti, la
prăznuirea Sfântului nostru Cuvios Dimitrie cel Nou şi a văzut credincioşii stând
afară, în ploaie, ore întregi, unii cu umbrele şi alţii fară, până s-a terminat slujba
şi cuvântările. încheia Prea Fericitul Hrisostom deosebit de frumos, ca o pecete şi
o îndatorire pentru noi, că aşa un popor credincios, preoţi harnici şi călugări rugă
tori şi nevoitori a văzut în România, încât Biserica Ciprului întotdeauna are ce în
văţa de la ei.
Dar şi noi., iubiţi fraţi şi surori în Domnul, am văzut lucruri minunate în
Cipru. Ierarhi, clerici, mânăstiri străvechi, sfinte moaşte, amintirea puternică a
Sfântului Barnaba, Apostolul Ciprului, mormântul Sf. Lazăr şi mormintele mul
tor părinţi nevoitori şi vestiţi rugători ai lui Dumnezeu şi autori de cărţi. Mari Pă
rinţi în teologia ortodoxă universală ne-a dat Ciprul. Reprezentanţii de astăzi ai
acestei Biserici a Ciprului ne aduc atmosfera .de sfinţenie din Cipru ca o rouă şi
răcoare de dimineaţă, ca o rază pe sufletele noastre, împărtăşindu-ne balsamul
ortodoxiei păstrate acolo de-a lungul celor două mii de ani şi prin cântările pe care
le-am auzit astăzi. Prin opera sa misionară, Biserica Ciprului este prezentă şi în
întreaga viaţă ortodoxă contemporană.
De numele Sf. împărat Constantin cel Mare se leagă şi primul Sinod Ecu
menic de la Niceea, din anul 325; de numele lui se leagă apoi libertatea de cre
dinţă creştină, care a deschis Bisericii posibilităţi de răspândire a operelor teologi
ce de mare valoare, zidiri de biserici şi catedrale în Orient şi în Occident. Dar de
amintirea şi numele său s-au legat şi binecredincioşii domnitori români care au dat
fiilor lor numele Sfântului împărat Constantin cel Mare. Constantin Şerban
Voievod (1654-1658), ctitorul Catedralei noastre, fiind cu numele de Constantin,
a închinat această frumoasă biserică zidită de el, după planul bisericii de la Curtea
de Argeş, Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena. De asemenea, celălalt domnitor
al nostru, creator de epocă de cultură, Sf. Constantin Brâncoveanul (1688-1714),
care a purtat şi el numele Sf. Constantin, a fost prin opera sa un adevărat "Con
stantin cel Mare" pentm Ţara Românească. Acest domnitor martir a împodobit
ţara cu biserici şi mânăstiri, în frunte cu bijuteria arhitecturii şi artei noastre bizan
tine, Mănăstirea Hurezi. Iată chipuri de domnitori români care nu numai că au
purtat numele Constantin, după vrednicia Sfântului împărat Constantin cel Mare,
ci l-au luat model de credinţă, de statornicie şi de viaţă creştină pilduitoare. Iar
mama sa Elena este cunoscută ca cea care a descoperit prin minune dum
nezeiască, pe vremea Patriarhului Macarie al Ierusalimului, Sfi’Cruce pe care a
fost răstignit Domnul nostru Iisus Hristos. In călătoria ei de la Ierusalim la Constantinopol, Sf. Elena s-a oprit în insula Cipru, unde a lăsat o parte din Cinstitul
Lemn, apoi a ctitorit acolo, împreună cu fiul ei, Sf. împărat Constantin cel Mare,
o mănăstire pe muntele Troodos, cu hramul Sf. Cruce a Răstignirii.
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Iată ce ajutor şi ce îndemn avem noi pentru viaţă, iubiţi fraţi şi surori creştine.
După pilda Sf. Constantin şi domnitorii noştri cu dragostea lor de Dumnezeu şi de
popor, cu poziţia lor politică, s-au arătat pentru fiecare dintre noi toţi, pildă de
viaţă creştină atât de frumoasă, transmiţându-ne prin ctitoriile lor iubirea Biseri
cii, care este uşa mântuirii noastre. Uşa milostivirii lui Dumnezeu ne-o deschid în
totdeauna rugăciunile, mijlocirile sfinţilor şi facerea de bine.
Cultul şi cinstirea sfinţilor uneşte toată creştinătatea, de la un capăt la altul al lu
mii. De aceea, Prea Fericitul Arhiepiscop Hrisostom şi Prea Sfinţitul Episcop Nichiforos au dăruit din partea Bisericii Ciprului şi a Mănăstirii Kykkos, părţi din
moaştele Sf. împăraţi Constantin şi Elena, aflate în racla pe care o ţine acum în braţe,
cum vedeţi, Prea Cuviosul Părinte Protosinghel Arsenic de la Catedrala noastră.
Iată darurile lui Dumnezeu care se revarsă neîncetat, aşa cum cântă David:
"Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi" (Ps. 67, 36). De aceea, cântând şi re
petând şi noi această cântare, ne învrednicim să vedem cu ochii noştri minuni,
slăviri şi lumini dumnezeieşti prin aceste mgăciuni şi daruri sfinţitoare. Să cinstim
sfinţii, fraţii mei, căci aceştia constituie bogăţia noastră sufletească şi ajutor în ne
cazuri! Sfinţii, ca mijlocitori ai noştri şi ca prieteni ai Mântuitorului Hristos, care
le-a spus Apostolilor Săi: "Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă porun
cesc" (Ioan 15, 14), ne sunt şi nouă fraţi şi prieteni la tronul cel ceresc. Noi toţi
cei care împlinim voia lui Dumnezeu şi ne învrednicim să avem o viaţă curată,
demnă, în vremurile acestea grele, care ne pun în cale multe capcane şi încercări,
mai ales tineretului, însă luptându-ne cu răul şi cu păcatul, cu ajutorul sfinţilor, le
biruim. în felul acesta ne bucurăm de harul cel dumnezeiesc, de harul cel mântui
tor. Nu ne luptăm noi singuri cu răul, cu păcatul, ci întotdeauna este cu noi, prin
sfinţii Săi, Mântuitorul Iisus Hristos, aşa cum El a făgăduit.
Salutăm prezenţa prea cuvioşilor părinţi, delegaţi ai Bisericii Ortodoxe Auto
cefale a Ciprului, şi a fraţilor corişti care sunt aici, pe care îi îmbrăţişăm cu toată
dragostea şi rugând pe Bunul Dumnezeu să dăruiască Prea Fericitului Hrisostom,
încercat acum de o boală necruţătoare, sănătate şi putere, ca să-l vedem iarăşi în
mijlocul nostru.
Continuând aceste semne de bucurie în Duhul Sfânt şi ca acestea să nu rămâ
nă izolate de viaţa noastră şi a Bisericii noastre, acordăm Prea Cuviosului Arhi
mandrit Isaia, reprezentantul Mănăstirii Kykkos, Crucea Patriarhală, ca semn de
iubire, de dragoste şi de preţuire, fiind distincţia cea mai înaltă a Bisericii Orto
doxe Române. Aceeaşi decoraţie o acordăm şi Părintelui Arhimandrit Artemie,
duhovnicul Mănăstirii Kykkos, precum şi Părintelui Protopresbiter Mihail, care
este preot de parohie în Cipru, precum şi Dlui Prof. Dirijor al Coralei Cipriote.
Să mulţumim deci, mai întâi, Bunului Dumnezeu că hramul Catedralei noastre
Patriarhale s-a desfăşurat astăzi în lumina sfinţilor care au mărturisit pe Mântuito
rul nostru Iisus Hristos. Alături de noi, cum aţi înţeles din timpul slujbei,*au fost
prea cuvioşii părinţi din Cipru, ca delegaţi ai acestei Biserici martire. Nu numai că
au fost cu noi, dar au adăugat cinstirii Catedralei noastre, cinstirii ctitorilor ei, Con
stantin Şerban Voievod cu doamna sa Bălaşa, cinstirea Sf. împăraţi Constantin şi
Elena, îmbogăţindu-ne şi pe noi, cum spunea în cuvântarea sa P. Cuv. Arhim. Isaia,
reprezentantul Sf. Mănăstiri Kykkos din Cipru, cu o parte din sfintele lor moaşte.
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Să păstrăm în inimile noastre această zi binecuvântată de Dumnezeu, binecu
vântată şi sfinţită prin jertfa vieţii de sfinţii Lui, martiri, mucenici, între care şi cei
din neamul românesc. Este o adevărată binecuvântare şi o adevărată veste de bu
curie din partea lui Dumnezeu pentru noi, pentru români, pentru Bucureşti şi pentru
fii lui, credincioşii şi credincioasele Capitalei, care însetează după rugăciune, în
setează după moaştele sfinţilor, după ajutorul lui Dumnezeu. Să fim vrednici,
fraţii mei, de această frumuseţe a zilei de astăzi! Parcă a fost pentru noi Paştele.
Ca şi în ziua învierii, aşa a fost astăzi pentru credincioşii şi slujitorii Catedralei,
pentru Prea Sfinţiţii Episcopi, bucuria pe care ne-au facut-o părinţii din Cipru.
Dumnezeu să le răsplătească cu sănătate, să însănătoşească grabnic pe Prea Feri
citul Arhiepiscop Hrisostom, să dăruiască sănătate şi putere Prea Sfinţitului Epis
cop Nichiforos, Vicarul Arhiepiscopiei Ciprului, pentm darul care ni l-au făcut
astăzi. Bunul Dumnezeu să ne ajute să păstrăm acest dar.
Dumnezeu să vă răsplătească, să vă dea sănătate celor care purtaţi numele de
Constantin sau al Sfintei Elena. Bunul Dumnezeu şi Maica Domnului, cu mijlocirile
Sfinţilor Constantin şi Elena să vă dăruiască tuturor sănătate şi mulţi şi fericiţi ani!
Amin!”
Tot cu acest prilej, oaspeţii au oferit Prea Fericitului Părinte Patriarh un engolpion şi o cruce, precum şi o icoană cu chipul Maicii Domnului, o reprezentare după
icoana pictată, conform tradiţiei, de către Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca.
La sfârşitul slujbei racla cu părticele din sfintele moaşte ale Sfinţilor împăraţi
Constantin şi Elena a fost dusă cu ceremonial de către soborul slujitorilor, în frunte
cu Prea Fericitul Părinte Patriarh TEOCTIST şi urmată de mulţime de credincioşi
şi aşezată lângă racla cu moaştele Sfântului Dimitrie Basarabov din baldachinul de
lângă Catedrala Patriarhală. Mulţimea credincioşilor s-a perindat după aceea ore în
şir prin faţa sfintelor moaşte, închinându-se cu evlavie şi respect.
După slujbă, în holul principal al Palatului Patriarhal, Prea Fericitul Părinte
Patriarh TEOCTIST a acordat un interviu postului de radio România-Actualităţi
menţionând semnificaţia atât a sărbătorii Sfinţilor împăraţi Constantin şi Mama
Sa Elena, hramul Catedralei Patriarhale şi al primirii moaştelor. "Am prezentat
strălucirea acestei sărbători - a precizat Prea Fericirea Sa - prin prisma marilor
personalităţi ale poporului nostru, care au purtat numele de Constantin. în gândul
meu îl am pe Constantin Şerban-Voievod, ctitorul acestei catedrale, devotat
- credinţei noastre, apoi m-ara gândit la Brâncoveanu şi la fiii lui, la darurile pe care
le-a avut. Bucuria noastră este mare şi pentru Sfintele Moaşte pe care le-am pri
mit; dar acesta trece pragul istoriei. Aducerea acestor Sfinte Moaşte reprezintă o
încoronare a legăturii care există, de secole, între Bisericile noastre, dar şi o înda
torire pentru Biserica noastră, ierarhi şi credincioşi, spre a ne arăta vrednici de
aceste dumnezeieşti daruri. Prezenţa lor nu este întâmplătoare, ci este o răsplată a
jertfelor poporului nostru pentru credinţă. De aceea, trebuie să păstrăm cu grijă
Ortodoxia".
Bucuria din timpul slujbei s-a continuat îmcadrul agapei din trapeza Reşedin
ţei Patriarhale.
In după-amiaza zilei, grupul coral al mănăstirii Kykkos a susţinut un concert
de muzică bizantină la Palatul Patriarhiei, care s-a bucurat de o mare audienţă,
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rotonda Palatului fiind arhiplină. Prezentarea grupului coral a fost fâcută de Prea
Sfinţitul Ambrozie Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal care, adresându-se auditoru
lui, a spus: "«Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii lui...»! Iubiţi credincioşi, în seara
aceasta, Aula Palatului Patriarhiei devine altar, printr-o prelungire a Liturghiei.
Sfântul Grigorie de Nyssa spunea că alcătuirea lumii c o armonie muzicală al
cărei meşter şi lucrător este Dumnezeu. Tot astfel, din alcătuirea firii omeneşti, se
observă toată muzica din univers; lucrul acesta vrea să-l demonstreze corul sfin
tei mânăstiri Kykkos şi vom înţelege din aceasta, că muzica este conformă cu na
tura noastră. Scopul venirii lui Hristos în lume este mântuirea noastră, iar pentru
aceasta trebuie să lucrăm şi noi, iar prin muzică firea omenească se reconsideră
pe sine şi se vindecă, vindecare care este, în acelaşi timp o bună orânduire a vieţii
noastre după armonia muzicii. In muzica acestui cor se contopesc rafinamentul şi
sensibilitatea unor compozitori şi interpreţi de excepţie, dimpreună cu harul dum
nezeiesc pentru care protagoniştii sunt cei mai credibili martori. Muzica din seara
aceasta actualizează vremuri îndepărtate ale Imperiului Bizantin în care s-a con
figurat tradiţia creştină. Născută dintr-o aspră asceză şi har dumnezeiesc, are darul
să mângâie sufletul şi să aline necazurile omeneşti. Un concert ca acesta şi o seară
dedicată muzicii bizantine transformă evenimentul monden într-o experienţă
duhovnicească. Menţionăm că bucuria acestui moment se adaugă primirii, în
dimineaţa acestei zile, în cadrul Sfintei Liturghii, a unor părţi din moaştele Sfin
ţilor împăraţi Constantin şi Elena, aduse în dar, din partea Bisericii Ciprului, Bi
sericii Ortodoxe Române, Catedralei Patriarhale din Bucureşti. Avem aşadar mo
tive să ne bucurăm şi împreună să lăudăm pe Dumnezeu cu cântările duhovniceşti
pe care le vom asculta în continuare" - a concluzionat Prea Sfinţia Sa.
După această prezentare a avut loc concertul, audiat cu mare interes de către
cei prezenţi şi apreciat pe măsură. Nici nu se putea altfel, pentru că acest cor să
vârşeşte o lucrare importantă în spaţiul muzicii bizantine. A fost creat în anul 1984
şi de atunci şi până astăzi şi-a desăvârşit măiestria, aşa după cum am avut ocazia
să ne putem da scama la slujba Vecerniei şi la Liturghia din ziua Sfinţilor împăraţi
Constantin şi Mama Sa, Elena. Prea Sfinţitul Episcop Nichiforos, în cuvântul in
troductiv la o lucrare .privitoare la muzica bizantină, menţiona că: "aceasta a avut
succes în mediul ei mănăstiresc, iar sfânta mănăstire nu numai că a fost laborator
şi centru de copicre a manuscriselor muzicale bizantine, dar unii dintre monahii
ei din trecut, precum Partenic, Silvestru, Hrisant, Mitrofan, Iosif, Antim şi alţii, s-au
dovedit foarte buni cântăreţi şi alcătuitori de cântări care au făcut să strălucească
arta psaltică şi i-au dat autoritate şi impunere". Corul păstrează cu fidelitate
tradiţiile şi interpretează bogăţia imnografiei ortodoxe într-un mod unic. îşi are
reşedinţa în Sfânta Biserică Sfântul Procopie, Metocul Sfintei Mânăstiri în
Nicosia, unde funcţionează şi şcoala de muzică bizantină, centru de cultură muzi
cală, unde un corp didactic predă serios şi eficient muzica bizantină. La această
şcoală învaţă circa o sută dc persoane de vârste diferite, iar personalul didactic
este alcătuit din patru profesori având ca director pe domnul Aristos Tuchididis,
care este şi conducătorul corului. Corul propriu zis este alcătuit din 24 de mem
brii permanenţi. Acest cor a dat multe concerte în străinătate, a participat la con
grese muzicologice şi s-a făcut cunoscut prin prezenţă şi calitate în Statele Unitate
ale Americii, Elveţia, Italia, Polonia, Anglia, Spania, Franţa, iar acum şi în Româ
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nia. Prezentarea concertului a fost făcută de Protopresbiterul Papamihail Paraschevas care, la început, a făcut următoarele reflecţii privind muzica bizantină.
"In sufletul omenesc, sentimentul binelui, plăcerea şi dragostea de frumos,
sub orice formă s-ar prezenta, sunt sădite de la început. Pentru acest motiv şi fru
museţea sunetelor a atras de demult atenţia omului. Şi întrucât între calităţile şi
harismele cu care Creatorul l-a înzestrat este şi vocea, era normal ca el să o folo
sească nu numai pentru a vorbi şi â se înţelege cu ceilalţi, ci şi pentru a-şi satis
face sentimentul lui artistic. Astfel, s-a format cântarea. Şi este cunoscut faptul că,
la toate popoarele şi în toate perioadele Istoriei Universale, cântarea a fost tova
răşul de nedespărţit al vieţii omului. Este limba universală, în mod deosebit de
expresivă, de patetică şi de plăcută, cu care omul vădeşte lumea lui interioară şi
caută să reprezinte şi să transmită dispoziţiile lui sufleteşti, sentimentele lui, idea
lurile şi dorinţele lui.
Deoarece în om este sădit şi sentimentul religios, era normal ca el să simtă
nevoia să-I slujească şi cu cântarea şi, astfel, vorbim astăzi despre cântarea reli
gioasă. Ace'asta provine din credinţa faţă de Creator şi exprimă evlavia, recunoş
tinţa, ruga călduroasă, speranţa, rugăciunea, respectul etc.
In special, însă, pentru Biserica noastră Ortodoxă, Muzica Bizantină consti
tuie, pe de o parte, conductorul polisonor al căutărilor fiinţiale şi nevoilor lăuntri
ce ale credinciosului iar, pe de altă parte, se caracterizează şi se prezintă ca organ
central terapeutic încorporat direct în trupul lui Hristos, biserica Lui.
Scopul ei nu este să veselească numai auzul ci şi să ridice comunitatea Bise
ricii de la cele pământeşti la cele cereşti. Să respingă "toată grija cea lumească" şi
să întâmpine la fiecare întrunire de mulţumire pe împăratul slavei.
Concertul din această seară este alcătuit din cântări bisericeşti care se caracte
rizează prin bogăţia melosului şi profunzimea sensului. Predomină, bineînţeles,
cântările învierii, din cauza praznicului învierii Domnului nostru, precum şi alte
câteva cântări alese.
Din ceea ce vă vom oferi; vă veţi putea informa atât despre istoria îndepărtată
a Sfintei Mănăstiri împărăteşti şi Stavropighii Kykkos cât şi despre istoricul coru
lui, care va dedica dragostei dumneavoastră imnurile din program".
în continuare, Protopresbiterul Papamihailos Paraschevâs prezintă piesele care
sunt executate de corişti, cu explicaţii pentru fiecare în parte, după cum urmează:
A

PARTEA I
1.
2.
3.
4.

" în tru mulţi ani, Stăpâne"...
"Hristos a înviat"...
"Paştile cele sfinte"...
"Mironosiţele femei"...

5.
6.
7.
8.
9.

"Ziua învierii"...
"Cine este Dumnezeu Mare"...
"Cu miresme venind"...
"îngerul a strigat"...
X
II
"Născătoare de Dumnezeu, Fecioară

• ••

Pentru o parte dintre aceste piese muzicale au fost date şi următoarele explicaţii:
1. "întru mulţi ani, Stăpâne” este imnul care se cântă în timpul intrării Arhiereului în biserică,
Glasul II.
2. "Hristos a înviat"..., "Paştile cele sfinte"..., "Mironosiţele femei"..., "Ziua învierii": imnuri
ale învierii, care se cântă în perioada Paştelui. Textul primului imn este luat din psalmul 67, verse
tele 1-3 şi din psalmul 117, versetul 24, Glasul V.
A
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3. "Cine este Dumnezeu Mare": este vorba despre Prochimenul Mare, luat din psalmul 76, ver
setul 13. Se cântă în Duminica Paştelui, în Duminica Cincizecimii şi la Vecernia din ziua a doua de
Crăciun, Glasul III.
4. "Cu miresme venind": este Voscreasna a doua (Stihira Evangheliei a doua de la Utrenie).
Este alcătuirea împăratului Leon al Vl-lea înţeleptul (Filosoful). Se referă la evenimentele care au
avut loc după înmormântare, când femeile mironosiţe au venit cu miruri ca să ungă trupul Domnului
Iisus Hristos şi, astfel, au devenit primii martori ai învierii Mântuitorului, Glasul II.
5. "îngerul a strigat": este cântarea a IX-a a Canonului Paştelui. Ea se cântă şi ca Axion, la
Sfânta Liturghie, după ce preotul rosteşte cuvintele "Mai ales pe Preasfânta, curata..." şi se referă la
vestea de bucurie pe care îngerul a adus-o Maicii Domnului, strigând că Fiul ei a înviat a treia zi din
mormânt şi pe morţi i-a ridicat odată cu El. Se cântă până la odovania praznicului învierii Domnului,
Glasul V.
6. "Născătoare de Dumnezeu, Fecioară": este un imn închinat preacinstitei persoane a Maicii
Domnului. Se cântă seara, în cadrul Vecerniei, atunci când se face Litie, la momentul când preotul
înconjoară masa cu prinoase, de trei ori, cădind, înainte de a rosti rugăciunea de binecuvântare a pâi
nilor, grâului, vinului şi untdelemnului. Se cântă pe opt glasuri, aşa cum se cântă şi "Slava..." de la
Ve.cernia Adormirii Maicii Domnului.
într-o pauză de 10 minute pentru corişti, Prea Sfinţitul Sebastian Ilfoveanul, Episcop-Vicar al
Arhiepiscopiei Bucureştilor, a prezentat auditoriului momente din istoria Ciprului, a Arhiepiscopiei Ci
prului, a Sfintei Mănăstiri Kykkos, precum şi a rolului său în viaţa religioasă a Ciprului, menţionând:

"Provocaţi fiind de frumoasele cântări pe care le-am ascultat de la fraţii noştri
ciprioţi, am vrea să vă împărtăşim câteva lucruri despre ţara din care vin dumnea
lor, despre Biserica pe care o reprezintă şi despre Mânăstirea care i-a delegat la
Bucureşti.
Oaspeţii noştri vin din cea mai mică Biserică ortodoxă, Biserica Ciprului, din
Insula Ciprului, cea mai mică insulă din cea mai mare Mare (Mediterană). Deşi
mică, Biserica Ciprului este între Bisericile de frunte ale ortodoxiei noastre. Are
700.000 de credincioşi ortodocşi, sunt organizaţi în Arhiepiscopie şi au numai 9
arhierei. O ţară martiră pentru că a fost stăpânită, pe rând, de către romani, arabi,
bizantini, cruciaţii englezi, francezi, veneţieni, de turci şi iar.ăşi de englezi. Din
1960, Cipru devine Republică independentă, datorită marelui Arhiepiscop şi Pre
şedinte de Stat, Macarie.
în 1974 s-a întâmplat cea mai mare dramă din istoria Ciprului: ţara a fost îm
părţită în două. Cei care aţi văzut zidul Berlinului, trebuie să ştiţi că aşa arată şi
Nicosia, capitala Ciprului. Am vizitat de curând Ciprul şi am rămas înmărmurit de
drama Ciprioţilor despărţiţi.
Biserica Ciprului este una dintre cele mai vechi biserici creştine. Misionată
de către Sfântul Apostol Pavel împreună cu Barnaba şi Sfântul Evanghelist Luca
în prima călătorie misionară, Biserica Ciprului a avut ca prim episcop pe Lazăr
cel a patra zi înviat din morţi de către Mântuitorul Iisus Hristos. Din secolul al V-lea,
Sinodul al III-lea ecumenic recunoaşte Biserica Ciprului ca Biserică autocefală.
Se mai numeşte şi Insula Sfinţilor. Pe aici a trecut şi Sfânta împărăteasă Elena,
ducând credincioşilor ciprioţi lemn din Sfânta Cruce, spre închinare. Ca mărturie
a acestei treceri a Sfintei Elena stau Mănăstirile Stavromuni şi Pomodos.
Mânăstirea Kykkos este una dintre cele mai vechi din lumea creştină şi cea
mai mare mănăstire ortodoxă din lume. A fost construită la sfârşitul secolului al
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XI-lea şi începutul secolului al XlI-lea de către pustnicul Isaia, la rugămintea îm
păratului Alexios I Comnenul. Tezaurul cel mai de preţ al acestei mănăstiri este
una din cele trei icoane ale Maicii Domnului, pictate de către Sfântul Evanghelist
Luca şi dăruită Mănăstirii Kykkos de împăratul Alexios I Comnenul.
Vizitând Sfânta Mănăstire Kykkos, am rămas uimiţi de darurile pe care Dum
nezeu le-a pus, fară zgârcenie, în stareţul Nichiforos, care ne-a şi invitat anul acesta,
în februarie, la hirotonirea Sa întru arhiereu. A fost un eveniment deosebit în isto
ria milenară a acestei Mănăstiri, ca stareţul ei să devină Arhiereu-Vicar al Prea Fe
ricitului Hrisostomos. Am văzut aici un centru de studii, organizat şi dotat după
toate normele europene, în care au loc întâlniri şi dialoguri inter-creştine şi, chiar
inter-religioasc, o bibliotecă foarte bogată şi un laborator de conservare a manu
scriselor şi icoanelor vechi.
Corul acestei măreţe Mănăstiri este prezent în scara aceasta aici, în Aula Pa
triarhală şi ne va încânta, în continuare, cu minunatele imne bizantine".
__

»

A urmat partea a Il-a care a cuprins următoarele piese muzicale cu explicaţii
de rigoare:
1.
2.
3.
4.

"Dumnezeiasca ta icoana” ...
"Constantin astăzi".
"Acum se-ntinde condeiul"...
"Binecuvântat eşti, Hristoase"

5.
6.
7.
8.
9.

"Pe toate le dă Duhul Sfânt"...
"Îm părate ceresc"...
"Gustaţi şi vedeţi"...
"Axionul"...
"Polihroniu Patriarhului României"
A

1. "Dumnezeiasca ta icoană": este troparul Preasfintei Fecioare Kykkotisa, adică de la Kykkos.
Este alcătuirea lui Gherasim şi Athanasie. Se referă la icoana Maicii Domnului, una din cele trei
icoane pictate de Sfanţul Evanghelist Luca, ce se găseşte la Mânăstirea Kykkos încă de la înfiinţarea
ei, la sfârşitul secolului al XI-lea. Această icoană a fost dăruită, cu rânduiala lui Dumnezeu, de îm
păratul Alexie I Comnenul. Este icoana protectoare a sfintei mănăstiri, Glasul IV.
2. "Constantin astăzi": este Condacul sărbătorii Sfinţilor împăraţi, întocmai cu Apostolii,
Constantin şi Elena, în care se istorisesc fapte din viaţa marilor împăraţi în timpul cărora Creştinis
mul a cunoscut nu numai libertatea ci şi o mare dezvoltare şi înflorire, în prima jumătate a secolu
lui al IV-lea, nemaicunoscută până atunci. Glasul III.
3. "Acum se-ntinde condeiul". Autorul acestui imn este anonim. Se cântă la Utrenia din Vine
rea Marc şi descrie hotărârea nedreaptă a Sinedriului, care a condus pe Dumnezeu-Omul la răstignire,
4 Glasul VIII.
4. "Binecuvântat eşti, Hristoase". Este Troparul praznicului Cincizecimii, cunoscut şi cu nu
mele de "Troparul Ortodoxiei". El se referă la efectele lucrării Sfântului Duh, pe care Mântuitorul
Hristos l-a dat Sfinţilor Săi Apostoli, trimiţându-i la propovăduire până la marginile pământului şi,
prin ei "vânând" lumea la dreapta credinţă, Glasul VIII.
5. "Pe toate le dă Duhul Sfânt". Este stihira a treia de la Vecernia Mare a praznicului Cincize
cimii. Se referă la Sfântul Duh, Mângâietorul, şi la roadele lucrării Lui în lume, El fiind acela care
izvorăşte proorocii şi sfinţeşte pe preoţi; pe cei necărturari i-a învăţat înţelepciune, iar pe pescari i-a
arătat teologi, plinind, într-un cuvânt, toată rânduiala Bisericii, Glasul 1.
6. "împărate ceresc, este imnul preamăritor al praznicului Cincizecimii, prin care se arată atotprezenţa şi lucrarea Sfântului Duh în lume, pe care şi noi îl rugăm să vină şi să se sălăşluiască în
noi, să ne cureţe de tot păcatul şi să ne mântuiască. Constituie şi prima rugăciune, care deschide
ciclul "Rugăciunilor începătoare", cu care noi începem aproape toate slujbele bisericeşti, Glasul VI.
A
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7. "Gustaţi şi vedeţi": este imnul Sfintei împărtăşanii, luat din psalmul 33, versetul 8. Este pri
mul imn care a fost introdus în cultul ortodox, jn secolul al IV-lea. Cea mai importantă parte a aces
tui imn este expresia "Hristos Domnul", Glasul V.
8. "Axionul": este imnul închinat Maicii Domnului, conţinând cuvintele pe care îngerul Dom
nului i le-a adresat, spunând că este mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită, fară de asemănare,
decât Serafimii. Acest imn se cântă Ia S fanta Liturghie, în cea mai mare parte a anului liturgic, după
ce preotul rosteşte cuvintele, "Mai ales pe Preasfânta, curata...", iar la alte slujbe bisericeşti se ros
teşte ca rugăciune, Glasul VIII.
9. "Polihroniu Patriarhului României". Este imnul de cinstirc la adresa Intâistătătorului Bisericfi, imn care, în cultul ortodox grecesc este nelipsit, fiecare Ierarh având polihroniul lui adecvat.
De regulă, se cântă la sfârşitul sfintelor slujbe şi al ceremoniilor solemne religioase, Glasul VII.
A

i

După terminarea concertului, Protopsaltul Aristos Tuchididis a ţinut să expri
me bucuria pentru primirea la Patriarhia Română şi posibilitatea de a cânta în Ca
tedrala Patriarhală şi a susţine concertul în frumosul Palat al Patriarhiei. Totodată,
Domnia Sa a evidenţiat şi câteva aspecte cu privire la vizita şi la activitatea pe
care o desfăşoară.
In încheiere, Prea Fericitul Părinte Patriarh TEOCTIST s-a adresat oaspeţilor
şi auditorilor din Aula Palatului, exprimând bucuria întâlnirii cu mesagerii Bise
ricii Cipriote.
Cu acest prilej a fost acordată Crucea Patriarhală pentru mireni Domnului
Aristos Tuchididis, Protopsaltul Sfintei Mănăstiri Kykkos.
După concert a avut loc o recepţie oficială în cinstea oaspeţilor organizată prin
bunăvoinţa şi strădaniile P. S. Vincenţiu Ploieşteanu, Episcop-Vicar Patriarhal.
In ziua de 22 mai oaspeţii au avut ca obiectiv vizitarea Mănăstirii Sinaia. In
acest pelerinaj au fost însoţiţi de către P. S. Episcop Ambrozie şi P. C. Consilier
Nicu D. Octavian. Străbătând arterele principale ale Bucureştiului de ieşire spre
Sinaia, Părintele Consilier a prezentat oaspeţilor istoria oraşului Bucureşti, înce
pând cu prima menţiune documentară din 1459, apoi etapele de dezvoltare a ora
şului, care în 1659 a devenit capitala Ţării Româneşti, după ce, mai înainte, capi
tala fusese la Curtea de Argeş, Câmpulung şi Târgovişte, iar în 1862 capitală a
Principatelor Unite, păstrându-şi acest statut şi după desăvârşirea Statului
Naţional Unitar Român la 1 decembrie 1918. Au fost prezentate, de asemenea, as
pecte privind organizarea Bisericii Ortodoxe Române, de învăţământ teologic şi
religios, implicarea Bisericii în domenii cum ar fi asistenţa socială, activitatea
preoţilor în armată, în penitenciare, în structurile Ministerului de Interne, activităţi
care se desfăşoară prin Sectorul învăţământ şi Sectorul Biserica şi Societatea. Li
s-a vorbit despre tradiţiile creştine de la noi, şi de faptul că, expresie a sentimen
telor religioase ortodoxe, Bucureştiul are circa 300 de biserici, 87% sunt orto
doxe, 99% din cetăţenii ţării s-au declarat creştini, iar Biserica deţine primul loc
în ceea ce priveşte credibilitatea în rândul poporului.
Deosebit de interesaţi de istoria politică şi religioasă din România, vizitatorii
noştri au ţinut să cunoască legăturile şi afinităţile noastre cu lumea şi Biserica
Greacă. In acest plan s-a prezentat faptul că încă din secolul VII î.d.Hr. coloniştii
greci au întemeiat cetăţile greceşti de pe ţărmul românesc al Mării Negre: Histria,
A

______

A

______

A

A
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Tomis, Calatis, că zona noastră s-a aflat şi sub influenţa elenistă apoi, prin cuce
rirea romană, spaţiul istorico-geografic a trecut şi sub înrâurirea puternică a lati
nităţii, iar după retragerea aureliană, în sfera cultural-spirituală a Bizanţului, după
căderea Constantinopolului, Ţările Române reprezentând locul de refugiu al cla
sei politice bizantine, devenind, după o expresie celebră, "Bizanţ după Bizanţ",
fenomen ce s-a continuat şi prin domeniile fanariote din secolul al XVIII-lea şi
începutul secolului al XlX-lea, încât, în prezent, bunele relaţii dintre ţările şi Bi
sericile noastre cultivă tradiţionala colaborare cu lumea, cultura şi spiritualitatea
greacă. Aşa se face că noi ne legitimăm ca purtători şi continuatori ai unei culturii
greceşti, romane şi bizantine, iar, ca expresie a acestui fenomen, avem o identitate
proprie, ca popor de origine şi limbă latină şi de credinţă ortodoxă.
Pe traseul dintre Bucureşti şi Sinaia s-a admirat varietatea reliefului, de la
câmpia plană aflată la cca. 100 de metri deasupra nivelului mării, până la înălţi
mea de 2.200 de metri unde s-a ajuns cu telefericul şi de aici mai departe, până la
Vârful Omul, la 2.500 metri. Deşi veneau din cea mai mare mănăstire a Ortodo
xiei şi din Biserica cu cea mai expresivă viaţă religioasă ortodoxă, pelerinii ci
prioţi au rămas uimiţi de mulţimea mănăstirilor din ţara noastră şi, în special, de
cele din zona străbătută, despre care li s-a vorbit pe traseu. Impresionaţi de ceea
ce văzuseră la mănăstirea Cernica au putut să intuiască, din cele relatate, şi valoa
rea mânăstirii Căldăruşani cu încărcătura ei de istorie naţională şi cultural-religioasă, cu actualul Seminar Teologic şi cele 3 muzee, obiective de mare atracţie
pentru turiştii români şi străini care trec în mare număr pe aici. Despre mănăstirea
Snagov au aflat începuturile ei de legendă, legate de frumuseţea locului, ce se re
găseşte şi în denumire ca loc al zăpezilor şi de vremurile lui Vlad Ţepeş, care,
după tradiţie, se află înmormântat aici. S-a evidenţiat şi rolul cultural al acestei
mânăstiri prin activitatea tipografică a lui Antim Ivireanul şi că, aici s-au con
sumat multe drame din istoria poporului nostru, când mănăstirea era şi un loc de
exil. Tot ca obiective de seamă ale acestei zone a fost prezentată şi mănăstirea Sitaru, ctitorie a boierilor Greceanu, cu mare rol cultural în viaţa ţării şi care şi-au
legat numele de tipărirea Bibliei lui Şerban Cantacuzino la 1688, prima traducere
integrală a Bibliei în româneşte.
In spiritul tradiţiilor monahale de ora et labora a fost prezentată şi mănăstirea
_ Ţigăneşti cu interesanta ei viaţă idioritmică şi renumitele ateliere pentru veşmin
tele bisericeşti şi impresionantul muzeu de aici. Despre mănăstirea Ghighiu li s-a
relatat cum aceasta a fost restaurată ca şi alte mânăstiri de către Patriarhul
Justinian, în vremurile grele prin care a trecut Biserica noastră în perioada comu
nistă şi despre monumentala Biserică a mânăstirii, pictată de unul dintre marii
noştri artişti plastici - Gheorghe Tătărăscu.
Mănăstirea Pisiota, un alt obiectiv la care s-a făcut referire, ca şi ctitoria Grecenilor, i-a apropiat pe oaspeţi de timpurile în care mănăstirile de la noi erau po
pulate de călugări şi de egumeni greci. S-a trecut prin Ploieşti, oraş care de aseme
nea i-a impresionat prin urbanismul său cu renumitul bulevard al castanilor, zona
centrală administrâtiv-culturală şi poziţia sa strategică de legături feroviare şi ru
tiere cu toate zonele ţării. Numai puţin au rămas miraţi de faptul că şi în jurul
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acestui oraş sunt multe mânăstiri, aflând cu uimire şi bucurie de renumitele mâ
năstiri: Zamfira, Suzana, Cheia şi altele organizate în ultima vreme.
In oraşul Câmpina, după ce mai întâi au aflat unele amănunte despre Aurel
Vlaicu - pionier al aviaţiei şi sfârşitul său tragic, aici, în 1913, s-a vizitat şi una din
parohiile oraşului, respectiv parohia Sfântul Nicolae din cartierul Slobozia. Cu
acest prilej au putut constata şi modul în care se desfăşoară viaţa religioasă la o
parohie. Primirea a fost impresionantă. P. C. Prot. Costică Dumitru, P. C. Pr. Paroh
Petre Moga, alţi preoţi din zonă cu o mulţime de credincioşi şi copii i-au întâm
pinat pe oaspeţi în sunetele clopotelor, după care i-au condus prin tot ansamblul
aşezământului ecleziastic. In biserica nou construită, P. C. Prot. Costică Dumitru a
prezentat date despre Protoieria Câmpina, despre activităţile desfăşurate de preoţii
din protoierie şi de modul şi etapele în care a fost construită noua biserică.
Parohia Slobozia este într-adevăr reprezentativă, în sensul că pe lângă Bise
rică, construcţie nouă şi impunătoare, are şi o casă parohială - monument de arhi
tectură, ce datează din secolul XVIII şi că tot în acest ansamblu s-a amenajat o
grădiniţă într-o construcţie din aceeaşi perioadă ce avea pe vremuri funcţii gospodăreşti. întâlnirea cu enoriaşii şi copii grădiniţei a fost impresionantă, expresie a
acestei stări sufleteşti fiind faptul că P. C. Arhim. Isaia a adresat un cuvânt de salut
şi mulţumire şi a făcut o donaţie pentru grădiniţă. In cuvântul său P. C. Sa a spus:
"încercăm o mare bucurie să ne aflăm în mijlocul unor credicioşi ortodocşi ro
mâni care, prin ataşamentul lor faţă de Biserică, cu posibilităţi modeste, au reuşit
să ridice o biserică mare şi frumoasă. Am avut astfel posibilitatea să vedem la faţa
locului atât un edificiu cât şi biseria din sufletul oamenilor ce constituie piatra de
temelie a credinţei noastre. Vă mulţumim pentru primirea caldă şi prietenească
asigurându-vă că vom păstra amintiri plăcute trecerii noastre pe aici şi vă vom po
meni în rugăciunile noastre". S-a oferit cu acest prilej P. C. Prot. şi P. C. Paroh
câte o icoană a Maicii Domnului, casete audio cu muzică bizantină şi un mare
număr de iconiţe din Cipru.
De la Câmpina la Sinaia grupul a fost însoţit şi de P. C. Protoiereu Costică
Dumitru care, ca bun cunoscător al locurilor, a prezentat cu lux de amănunte carac
teristicile şi frumuseţile zonei.
La Sinaia programul a fost foarte dens, prezenţa aici incluzând vizita la
Castelul Peleş, la mănăstirea Sinaia şi ascensiunea cii telefericul la cota 2.200 mai
întâi s-a vizitat Castelul Peleş unde doamna directoare a întâmpinat protocolar gru
pul, făcând o prezentare generală a ansamblului. Pentm această atitudine deosebită
P. C. Arhim. Isaia a oferit doamnei directoare icoana Maicii Domnului în ferecătură
de argint, precum şi un album cu mănăstirea Kykkos şi o casetă cu muzica speci
fic bizantină cântată de corul mânăstirii. După acest moment protocolar, cu un ghid
competent şi binevoitor, s-a vizitat cu mare interes impunătorul muzeu.
•
Atraşi de peisajul împrejurimilor oaspeţii au ţinut să ajungă şi în zona alpină
de unde au putut admira, de la înălţime, frumuseţea Văii Prahovei şi a oraşului
Sinaia, precum şi măreţia muntelui. Preocupaţi în special de viaţa mănăstirească
au zăbovit, după aceea, mai mult şi mai atent în sfânta mănăstire. Au apreciat
A
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armonia arhitectonică şi frumuseţea picturii bisericii vechi, specificul de edificiu
voievodal al celei noi, bunul gust cu care este amenajat muzeul şi modul în care
îşi duce viaţa de muncă şi rugăciunea obştea de aici. Toate datele au fost prezen
tate cu lux de amănunte de către Părintele Stareţ Macarie, care a amintit de faptul
că în 1453 s-a construit primul aşezământ Schitul Sfânta Ana, mai sus în munte,
la o distanţă de 7 km şi acolo au vieţuit călugări veniţi de la Muntele Athos speriaţi de cucerirea Constantinopolului în acelaşi an. Peste puţin timp s-a construit
un alt schit Sfântul Nicolae, acolo unde mai târziu se va dezvolta actuala aşezare
monahală. Actuala aşezare îşi leagă numele de familia boierească şi domnitoare a
Cantacuzinilor. In 1687 Spătarul Mihail Cantacuzino, după ce a vizitat
Ierusalimul şi Mănăstirea Sinai, reîntors în ţară este persecutat de către Domnito
rul Ghica Vodă şi îşi găseşte refugiul şi liniştea în aceste locuri. Scapă de persecu
torii săi găsind adăpost la schitul Sfanţul Nicolae, unde este găzduit de călugări
care i-au povestit că în ajunul Sărbătorii Adormirea Maicii Domnului, noaptea,
când se aflau la priveghere, pe acest platou s-au auzit coruri cântând şi s-a văzut
o lumină, fapt interpretat ca dovadă că locul acesta este binecuvântat. Impresionat
de cele auzite şi de găzduire, în 1690, Mihail Cantacuzino pune piatra de temelie
bisericii de astăzi pe care o termină în 1695 împreună cu cetatea-ce o înconjoară,
dând hramul mănăstirii de Adormirea Maicii Domnului. De altfel şi Castelul Peleş
a fost construit tot pe terenul mănăstirii şi, de la 1880, localitatea ia numele de
oraşul Sinaia, de la numele pe care îl avea mănăstirea, în amintirea mănăstirii
Sinai vizitată de ctitor. In jurul acestor monumente, mănăstirea şi castelul, s-a dezvoltat în timp oraşul de astăzi. Peste mănăstire au trecut şi multe necazuri. In tim
pul războiului austro-ruso-turc, 1784-1785, mănăstirea a fost incendiată şi timp de
doi ani nu au mai fost vieţuitori în ea. Este restaurată după doi ani şi îşi reia viaţa
obişnuită monahală care cunoaşte o nouă dimensiune începând de la jumătatea
secolului XIX, când, între 1842-1846, s-a edificat un nou sfânt lăcaş.
S-a vizitat biserica, ctitorie a Cantacuzinilor, apoi paraclisul de pe latura
sudică a zidului de incintă. în pridvorul paraclisului funcţiona pe vremuri şcoala
pentru copiii din mica aşezare Sinaia. Paraclisul cu hramul Schimbarea la Faţă a
fost construit iniţial ca un schit al mănăstirii Sinaia care să adăpostească 12
călugări după numărul celor 12 apostoli..
S-a trecut după aceea la vizitarea bisericii mari despre care s-a menţionat că
a fost restaurată între 1897-1903, de către Regele Carol I, interiorului şi exterio
rului aducându-i-se îmbunătăţiri substanţiale cu acest prilej. Hramul mănăstirii
este Sfânta Treime, denumire simbolică pentru ideea de unitate a celor trei ţări
române, unitate pe care românii o doreau şi care s-a înfăptuit la 1 Decembrie
1918. După explicaţiile de rigoare privind pictura din biserică, tablourile votive şi
alte scene religioase, s-a insistat asupra unei piese de valoare expusă în biserică,
respectiv un epitaf lucrat din fir de aur şi argint de către o doamnă de onoare a Re
ginei Elisabeta, epitaf care rămâne o piesă de valoare a mănăstirii.
După ce s-a vizitat şi muzeul oaspeţii au fost invitaţi la o agapă care s-a des
făşurat într-o atmosferă frăţească şi creştinească. La sfârşitul agapei, ca expresie
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a sentimentelor de admiraţie şi de recunoştinţă, P. C. Arhim. Isaia a ţinut să mul
ţumească cu următoarele cuvinte:

"Prea Cuvioase Egumene,
Părinţii Bisericii noastre zic că, cei ce primesc oaspeţi primesc pe Hristos, iar
cei ce-L primesc pe Hristos moştenesc împărăţia cerurilor. Iubirea de străini şi pri
mirea cu dragoste a oaspeţilor o să vă ia în rai cu toată obştea dumneavoastră. în
persoana sfinţiei voastre recunoaştem un iubitor de cultură şi de neam. Oraşul
Sinaia prin persoana sfinţiei voastre şi prin obştea mănăstirii a moştenit o mare
comoară, în condiţiile modernismului şi ale turismului. Sperăm că icoana Maicii
Domnului din Kykkos să vă ajute în misiunea voastră şi vă rugăm să primiţi acest
smerit dar din partea noastră".
A urmat înmânarea icoanei menţionate, după care părintele stareţ Macarie a grăit:
"Prea Cuvioase Părinte Isaia,
Prea Cuvioşi Părinţi şi dragi oaspeţi,
Personal cunosc viaţa Bisericii din Grecia şi, dacă mi-ajută Dumnezeu sper
să ajung să o cunosc şi pe cea din Cipru. In puţinele zile pe care le-aţi petrecut la
noi credem că v-aţi putut da seama despre realităţile din Biserica noastră şi ne bu
curăm că aţi ţinut să vizitaţi şi mânăstirea noastră. Transmiteţi binecuvântări şi
dragostea noastră P. S. Sale Nichiforos, stareţul Sfintei Mănăstiri Kykkos şi între
gii obşti monahale, precum şi credincioşilor ciprioţi".
După momentele deosebite petrecute la Sinaia s-a plecat spre Bucureşti, unde
s-a derulat iarăşi un moment semnificativ la Schitul Darvari, Invitaţia de a se vi
zita Schitul Darvari a fost făcută de Prea Sfinţitul Ambrozie şi de către P. C. Ghervasie Mânzicu, Stareţul Sfintei Mănăstirii. S-a vizitat biserica Schitului, vechiul
ansamblu de chilii care amintesc de o arhitectură din secolele trecute, noile con
strucţii din ultima perioadă realizate într-un timp record şi reşedinţa Prea Sfinţitu
lui Ambrozie, clădire reprezentativă pentru maniera edilitară a Bucureştiului de
sfârşit de secol XIX şi început de secol XX. Grupul cipriot a fost prezentat obştii
Schitului Darvari de către Prea Sfinţitul Ambrozie, care a reamintit că aceştia fac
o vizită ca răspuns a celei din februarie a. c., când Biserica Ciprului a fost vizitată
de o delegaţie a Bisericii noastre cu prilejul menţionat la începutul acestui repor
taj. Prea Sfinţia Sa a amintit de faptul că vizita s-a dorit nu doar un răspuns la cea
întreprinsă de delegaţia română, ci şi un semn al dragostei şi colaborării dintre
cele două Biserici, concretizat în mod fericit prin darul făcut de Biserica Ciprului
Catedralei Patriarhale din Bucureşti, părticele din Sfintele Moaşte ale Sfinţilor
împăraţi Constantin şi Mama Sa Elena.
In cadrul agapei, P. C. Stareţ Ghervasie a salutat şi Prea Cuvioşia Sa prezenţa
oaspeţilor ciprioţi iar la rândul său P. C. Arhimandrit Isaia a adresat cuvinte de
apreciere faţă de realizările constatate la mânăstirea Darvari, în cadrul cărora se
remarcă noua construcţie cu ansamblul de chilii şi partea administrativă, precum
şi trapeza deosebit de valoroasă prin picturile cu care este decorată.
Ca semn al acestei întâlniri, între reprezentanţii celor două obşti monahale - ro
mână şi cipriotă - s-au făcut schimburi de daruri care să amintească în timp despre
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această vizită. Printre darurile oferite de oaspeţi menţionăm şi un frumos engolpion oferit Prea Sfinţitului Episcop Ambrozie Sinaitul, Vicar Patriarhal.
In ziua următoare, 23 mai, ultima zi de şedere în România, grupul cipriot a
vizitat Palatul Parlamentului, admirând monumentalitatea acestui edificiu, care se
înscrie printre cele mai mari din lume. Oaspeţilor li sau prezentat etapele con
strucţiei acestei clădiri, funcţionalitatea actuală şi una dintre sălile de expoziţie.
După acest moment s-a mers la Seminarul Teologic din Bucureşti unde, în bi
serica, ce datează din secolul XVI, a avut loc întâlnirea cu corpul didactic al Se
minarului şi elevii acestuia. La Seminar primirea a fost făcută de către Prea
Sfinţitul Varsanufie Prahoveanul şi de către P. C. Pr. Aurel Mihai, Directorul Se
minarului. P. C. Pr. Aurel Mihai, Directorul Seminarului, prezintă istoricul Mă
năstirii Radu Vodă şi al Seminarului Teologic. S-a menţionat că Mănăstirea Radu
Vodă înscrie o pagină glorioasă în istoria ţării şi Bisericii noastre. Datând din se
colul XVI este adusă în forma actuală de către Radu Vodă (sec. XVII), după care
a cunoscut multe perioade de vicisitudini, inclusiv în perioada comunistă până
când a fost refăcută de Patriarhul Justinian care a restaurat-o în forma în care se
află. Sentimentele ce l-au legat pe Patriarh de această biserică l-au determinat să-şi
aleagă aici locul de veşnică odihnă alături de ctitorul mănăstirii. Acum mănăstirea
este paraclisul Seminarului Teologic şi el cu o istorie seculară, fiind continuatorul
Seminarului Teologic înfiinţat în 1836. Pentru că actuala clădire a Seminarului nu
mai rezistă din punct de vedere seismic s-a luat hotărârea construirii unei noi
Jndiri, care va fi terminată în curând, cheltuielile fiind suportate de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării. Delegaţia cipriotă a putut vedea stadiul lucrărilor noii
clădiri şi au putut înţelege şi statutul învăţământului teologic liceal şi ortodox ro
mân, integrat în cel de stat.
Răspunzând cuvântului şi prezentărilor făcute de Părintele Director Pr. Mihai
Aurel, Prea Cuviosul Arhimandrit Isaia a adresat următoarele cuvinte: "Potrivit
tradiţiei Sfinţilor Părinţi nu este de ajuns o singură întâlnire între fraţi de aceeaşi
credinţă.. Pentru că noi suntem la mare distanţă de cei Trei Ierarhi nădăjduim că
prin cunoştinţe să suplinim această distanţă. Un elev seminarist are o misiune
foarte importantă şi la formarea lui dumneavoastră aveţi un mare merit. Ne dăm
seama de lucrarea dumneavoastră şi din propria experienţă deoarece Sfânta
Mănăstire Kykkos a construit un Seminar Teologic care funcţionează pe cheltuia
la mănăstirii şi astăzi. Ne întâlnim, aşadar, în aceeaşi activitate de a forma viitori
slujitori ai Bisericilor noastre. Ca semn al trecerii noastre prin această mănăstire
şi acest lăcaş de cultură vă dăruim această icoană a Maicii Domnului din Kykkos
pictată de Sfântul Evanghelist Luca, care să vă amintească mereu de misiunea pe
care o avem în slujba credincioşilor şi a Bisericii.
După acest moment solemn oaspeţii au fost invitaţi în trapeza Seminarului la
o agapă frăţească. La acest moment a participat şi Prea Fericitul Părinte Patriarh
TEOCTIST.
Cu acest prilej, şi-a luat şi rămas bun de la oaspeţii ciprioţi. în acest cadru săr
bătoresc P. C. Protopresbiter Papamihail Paraschevas a ţinut să-i mulţumească
Prea Fericitului Părinte Patriarh pentru momentele plăcute oferite cu generozitate
delegaţiei cipriote, în România. Prea Cucernicia Sa a spus: "Fericit este pântecele
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care te-a purtat şi sânul la care ai supt! Acestea au fost cuvintele Proorociţei Ana
când Dreptul Simeon l-a întâmpinat pe Hristos în Templu şi acelaşi lucru l-a spus
şi Elisabeta când a zărit-o pe Fecioara Maria şi a tresăltat copilul din pântecele ei.
Cu acelaşi sentiment de bucurie, de iubire frăţească vom pleca astăzi din pămân
tul binecuvântat care a născut pe Prea Fericitul Părinte Patriarh al României.
Binecuvântat este pământul, binecuvântată şi fericită este mama care l-a plămădit
pe Prea Fericitul Teoctist în care Biserica Ortodoxă Română a fost zidită, reînviorată şi răspândeşte lumină celor 20 de milioane de credincioşi ortodocşi!
Domnul a spus: «Dacă n-ar zidi Domnul casa bunătăţilor, în zadar ne-am osteni!».
Astfel zicem şi noi că Prea Fericitul Părinte Patriarh TEOCTIST reprezintă şi
poate fi socotit deschizătorul de drumuri în care toate valurile ateismului sunt în
depărtate şi distruse. De aceea chem pe toţi membrii acestei delegaţii să ridice
paharul în cinstea Părintelui Patriarh Teoctist al României! Vă mulţumim!”.
In continuare se cântă imnul patriarhal în limba greacă şi sunt exprimate sen
timente de bucurie, apreciere şi mulţumire de către toţi membrii delegaţiei, faţă de
toţi cei care au făcut agreabilă vizita lor în România. La sfârşitul acestui moment
de o deosebită sensibilitate P. C. Arhimandrit Artemios a ţinut să adauge: "Prea
Fericite, aş dori să exprim mulţumirile mele personale şi să spun că, oriunde am
mers în această ţară am fost întâmpinaţi ca nişte împăraţi! Ne-am simţit atât de
bine încât nu putem să dăm expresie în cuvinte. Am întâlnit o ospitalitate specifică. Astfel de simţăminte nu am trăit în altă parte. întotdeauna, în alte situaţii,
există un anumit zid al formalităţilor. Acest zid a fost dărâmat de dragostea româ
nilor! De aceea, Vă mulţumim încă o dată pentru primirea deosebită".
Din nou se cântă imnul patriarhal şi în această atmosferă Prea Fericitul a salu
tat pe oaspeţi care şi-au luat rămas bun plecând spre aeroport.
După plecarea grupului cipriot a mai rămas în ţară, pentm câteva zile, P. C.
Arhim. Isaia care în zilele următoare, împreună cu Prea Sfinţitul Ambrozie
Sinaitul, Episcop-Vicar Patriarhal, au mers la Iaşi, unde au vizitat principalele bi
serici şi monumente ale oraşului şi au fost primiţi de înalt Prea Sfinţitul Daniel,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, P. C. Arhimandrit Isaia, având cuvinte de
înaltă apreciere faţă de cele văzute în timpul acestui pelerinaj.
Monumentala catedrală din Iaşi, mănăstirile Galata şi Cetăţuia au produs o
puternică impresie asupra Părintelui Arhimandrit Isaia, înconjurat şi aici de dra
gostea credincioşilor şi ierarhilor Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Vizita de
curtoazie la înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Buco
vinei s-a desfăşurat în aceeaşi notă de distincţie şi iubire frăţească.
La plecarea spre ţară, P. C. Arhimandrit Isaia a ţinut să exprime încă o dată
aprecieri la adresa Bisericii Ortodoxe Române, a Prea Fericitului Părinte Patriarh
TEOCTIST şi să mulţumească pentru ospitalitate tuturor celor care au făcut
agreabilă vizita în România, evidenţiind că, pe viitor, doreşte o mai apropiată co
laborare cu Biserica noastră.
Prin modul în care s-a desfăşurat această acţiune de pelerinaj se înscrie printre
momentele de seamă ale contactelor inter-ortodoxe.
A

Prof. diac. NICU D. OCTAVIAN
Consilier Patriarhal

MIJLOACE ŞI METODE
DE PUNERE ÎN VALOARE
A PATRIMONIULUI CULTURAL ORTODOX
A

Impletindu-şi organic existenţa cu însăşi bimilenara istorie a poporului nostru,
Biserica Ortodoxă Română s-a manifestat permanent, de-a lungul secolelor, ca o
vatră fertil creatoare şi atent purtătoare de grijă asupra unor impresionante valori
de istorie, cultură şi artă românească.
Valoroasa zestre patrimonial-culturală bisericească răspândită pe întregul te
ritoriu al ţării constituie o imagine pregnant grăitoare asupra rolului nedezminţit
al Ortodoxiei în istoria românească, precum şi asupra continuităţii neîntrerupte a
lucrării sale de slujire şi de exprimare a virtuţilor creatoare ale poporului român
dreptcredincios.
începutul celui de-al treilea mileniu creştin găseşte Biserica Noastră ca
prezenţă vie în existenţa poporului român, ca un reazem fundamental al
conştiinţei de sine a neamului în contextul procesului de concomitentă consoli
dare a comunităţii de identitate a Europei creştine.
într-un atare context, având în vedere semnificaţiile majore pe care patrimo
niul cultural-bisericesc le exprimă în conturarea bogatei spiritualităţi creatoare a
poporului român, este pe deplin firească atenţia pe care conducerea Bisericii o
manifestă faţă de comorile de istorie, cultură şi artă bisericească, rânduind ca, în
anul 2002, la cursurile de îndrumare a preoţilor din întreaga ţară, să fie abordată,
între alte aspecte de actualitate, problematica mijloacelor şi metodelor de punere
în valoare a patrimoniului cultural ortodox.
*
Din punctul' de vedere categorial zestrea patrimonial-culturală a Ortodoxiei
româneşti este reprezentată practic prin mărturii aparţinând:
- patrimoniului cultural imobil:
monumente istorice (biserici şi alte clădiri aparţinătoare acestora), ansam
bluri monumentale şi situri istorice bisericeşti.
- patrimoniului cultural mobil:
icoane, cărţi vechi, documente, diferite obiecte de cult (sfinte vase, cruci,
candele, cădelniţe, căţui, ripide, chivote etc.), veşminte şi broderii de cult (epitafe,
procoveţe, acoperăminte de morminte), mobilier de cult şi orice alte obiecte cu
valoare de patrimoniu cultural aflate în proprietatea sau în deţinerea, sub diferite
titluri (legate testamentare, custodii, achiziţii, împrumuturi etc.), a unităţilor bise
riceşti persoane juridice (centre eparhiale, protopopiate, parohii, mănăstiri).
Patrimoniul cultural-bisericesc mobil se află fie în uz, în lăcaşurile de cult, fie
în muzee, colecţii, centre de ocrotire, depozite, arhive bisericeşti, el fiind valori
ficat cxpoziţional ori păstrat în depozitare. O valoroasă parte din zestrea patrimo
nială bisericească se află răspândită cu titlu de custodie, împrumut, ori chiar prin
preluare, uneori abuzivă, în deceniile premergătoare anului 1990, în gestiunea
unor instituţii publice culturale de stat: muzee, biblioteci, arhive naţionale, zonale,
judeţene sau locale.
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Tuturor acestor bunuri li se adaugă permanent alte şi alte opere mai recente
ale atelierelor, tipografiilor, artiştilor şi creatorilor bisericeşti care sporesc necon
tenit zestrea bisericească demnă de a purta acum sau în viitor cununa de mărturii
cu valoare patrimonial-culturală naţională, ilustrând cu pregnanţă continuitatea
fertilă a artei noastre ortodoxe tradiţionale.
PARTEA I
CADRUL LEGISLATIV
Activitatea Bisericii Ortodoxe Române pe tărâmul patrimoniului său cultural
se desfăşoară în prezent în contextul cadrului creat de legislaţia civilă şi bisericeaşca in vigoare.
Pe planul legislaţiei civile cele mai importante prevederi specifice sunt cu
prinse în Legea nr. 182/25 oct. 2000 privind protejarea patrimoniului cultural mo
bil, Legea nr. 422/18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, Legea
nr. 16/2 aprilie 1996 a Arhivelor Naţionale precum şi în Legea Cultelor (aflată în
proces de reelaborare).
Legislaţia bisericească fundamentală rămâne Statutul de organizare şi func
ţionare a Bisericii Ortodoxe Române, cu amendamentele sale de după 1989, şi
care va fi revăzut după adoptarea noii Legi a Cultelor.
Nu este scopul primordial al expunerii de faţă dezvoltarea prevederilor cadru
lui legislativ, ce poate şi trebuie, de altfel, să fie cunoscut de preoţimea ortodoxă
şi de personalul cu atribuţii în domeniu din reţeaua Bisericii Noastre. Informarea
asupra respectivelor aspecte este facilitată de lista bibliografică ce însoţeşte rân
durile de faţă.
Destui este a menţiona aici că toate aceste acte normative converg în a stipu
la drepturile şi obligaţiile Bisericii ca unul din marii creatori şi proprietari de bu
nuri patrimonial-culturale mobile şi imobile.
îndatoririle vizează mai ales obligaţia de asigurare a condiţiilor corespunză
toare de păstrare şi de conservare împotriva degradărilor provocate de factorii de
microclimat, de dăunătorii biologici şi de operaţiunile de depozitare, manipulare,
ambalare şi transport, de asigurare a protecţiei împotriva furturilor, incendiilor şi
a altor acţiuni destructive umane, voluntare ori involuntare.
Legile privitoare la patrimoniul cultural mobil şi imobil prevăd iniţierea ac
ţiunii de clasare a acestuia, cultelor fiind menţionate în categoria deţinătorilor în
cazul cărora clasarea se declanşează din oficiu.
Cultele sunt îndatorate prin textul de lege să'pună la dispoziţia Direcţiilor Jude
ţene şi a Municipiului Bucureşti pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu evidenţele bu
nurilor patrimoniale aflate în proprietatea şi în deţinerea lor, pe baza căror documente
se va întreprinde de către experţi clasarea patrimoniului în următoarele categorii.
w

A

I. patrimoniul cultural imobil (monumente):
a. categoria A - monumente istorice de valoare naţională şi universală
b. categoria B - monumente de însemnătate locală
(obiectivele neclasate vor rămâne în categoria celor fără valoare de monu
ment istoric)
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II. patrimoniul cultural mobil:
a. categoria TEZAUR - bunuri de valoare excepţională;
b. categoria FOND - bunuri de valoare deosebită.
In urma operaţiunilor de clasare se vor emite pentru fiecare bun în parte cer
tificate de clasare.
A

In vederea trecerii la operaţiunea de clasare Ministerul Culturii şi Cultelor,
prin comisiile sale naţionale de specialitate (a monumentelor istorice şi a mu
zeelor), a elaborat normele de clasare şi normele de acreditare a experţilor, tre
când, totodată, la acreditarea primilor experţi pe domenii de specialitate clar
precizate.
Cu titlu informativ menţionăm că, de pildă, în domeniul patrimoniului cul
tural mobil, clasarea se va face prin adiţionare de puncte conform normelor
menţionate. Obiectele ce nu vor întruni mai mult de 150 de puncte vor rămâne în
categoria bunurilor culturale comune, neclasate. Cele care întrunesc între 150-200
de puncte vor fi susceptibile de clasare în categoria FOND. Cele care întrunesc
200-350 puncte vor fi clasate în categoria FOND , iar cele care depăşesc 350
puncte vor fi clasate în categoria TEZA UR.
Direcţiile pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu au, între altele, îndatorirea în
tocmirii evidenţei centralizate a bunurilor culturale clasate care va fi introdusă
într-o bază de date naţională la Centrul de Memorie Culturală (CIMEC) al Minis
terului Culturii şi Cultelor.
Pe dc altă parte, realităţile perioadei de după 1990 au impus, încă înainte de
adoptarea legislaţiei patrimoniului, luarea unor măsuri în cadrul intern al Bisericii
Ortodoxe Române pentm prevenirea şi combaterea furturilor şi a distingerilor de
bunuri patrimoniale din colecţiile sale şi, implicit, pentm îmbunătăţirea evidenţe
lor proprii asupra acestei categorii distincte a zestrei de bunuri aflate în proprie
tatea şi deţinerea sa.
Ca atare, în sensul menţionat, la 5 aprilie 2000, între Patriarhia Română şi
Ministerul de Interne - Inspectoratul General al Poliţiei s-a încheiat un protocol
de colaborare. Acesta a fost validat, cu anexele sale, de Sfântul Sinod sub temeiul
790 în şedinţa din 13-14 iunie 2000, el fiind comunicat la 3 iulie acelaşi an, tutu
ror eparhiilor spre a fi pus în lucrare la nivelul tuturor deţinătorilor (parohii, mă
năstiri, centre-eparhiale).
In baza acestor documente s-a purces la organizarea, în timp, a unei evidenţe
proprii şi unitare a Bisericii Noastre asupra bunurilor sale mobile cu valoare de
patrimoniu cultural - naţional.
Sistemul de evidenţă respectiv prevede întocmirea unor fişe-tip în 3 exem
plare pentru fiecare obiect, însoţite de fotografii color, urmând ca un exemplar al
fişei să rămână la unitatea deţinătoare, al doilea exemplar să fie arhivat, împre
ună cu clişeul, la Centrul Eparhial, iar al treilea exemplar să fie trimis la Sectorul
Patrimoniul Cultural Naţional Bisericesc din cadrul Administraţiei Patriarhale.
In perspectivă se va urmări introducerea acestor informaţii în baza de date in
formatizate. Unele unităţi bisericeşti, care dispun de asemenea dotări, au purces
încă de pe acum la o atare stocare a evidenţelor proprii, concomitent cu pârtiei-
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parea la constituirea acestui sistem unitar propriu de evidenţă al Bisericii Ortodo
xe Române.
întocmirea acestei evidenţe bisericeşti îmbunătăţite revine personalului cu'
atribuţii în domeniu de la fiecare unitate deţinătoare, respectiv preoţilor la nivelul
fiecărei parohii. Pentru selectarea bunurilor fişate şi pentru întocmirea fişelor au
fost difuzate instrucţiuni specifice (anexele I-IV ale protocolului). Acolo unde se
simte nevoia se poate solicita sprijinul pentru întocmirea acestor documente de
evidenţă (fişe), sprijinul sau consultanţa specialiştilor de la Direcţiile de Cultură,
Culte şi Patrimoniu sau de la muzeele locale, care au în sarcină realizarea altor do
cumente de evidenţă în acelaşi sens pentru baza de date naţională de la CIMEC
(Centrul de Memorie Culturală al Ministerului Culturii şi Cultelor).
Protocolul menţionat prevede executarea clişeelor şi fotografiilor ce vor fi
anexate fişelor cu sprijinul Inspectoratelor Judeţene de Poliţie. Acolo unde există
posibilităţi şi disponibilitate de colaborare pe plan local pot fi folosite şi camere
digitale (asemenea aparatură se află în dotarea tuturor Direcţiilor Judeţene de Cul
tură, Culte şi Patrimoniu).
Protocolul din 5 aprilie 2000 se referă şi la îmbunătăţirea sistemelor de pro
tecţie antifurt (antiefracţie) la unităţile patrimoniale bisericeşti, la parohii şi mănăs
tiri. Pentru alegerea celor mai eficiente şi economice soluţii în acest sens pot fi con
sultate organele specializate ale Inspectoratelor Judeţene de Poliţie care şi-au anga
jat, prin documentul menţionat, disponibilitatea necondiţionată de consultanţă.
în concluzie, prevederile protocolului din anul 2000 răspund atât unor îndato
riri stipulate prin Legea Patrimoniului Cultural Mobil, cât şi necesităţii Bisericii
Ortodoxe de a-şi elabora un sistem propriu şi unitar de evidenţă, la nivelul exi
genţelor actuale.
Trebuie făcută precizarea că însoţirea fişelor de imaginea loto a obiectului
este de absolută necesitate pentru a se realiza o documentaţie completă, mai ales
din perspectiva prezumţiei de neeludat a riscurilor unui eventual act de efracţie.
Avându-se în vedere costurile financiare ale acestei operaţiuni, concomitent
cu gradul mai mare de risc în cazul bunurilor aflate în biserici cu program de
funcţionare permanent, unde condiţiile de securitate pot fi mai greu asigurate, dar
şi numărul mai redus de bunuri susceptibile de fişarea la nivelul lăcaşurilor de
cult, comparativ cu muzeele şi depozitele bisericeşti, este recomandabil ca această
evidenţă, cu imaginile de rigoare, să se realizeze, cu prioritate, la nivelul biserici
lor parohiale, al lăcaşurilor de cult în general, apoi la nivelul muzeelor şi colecţii
lor bisericeşti deschise publicului şi, în cele din urmă, la nivelul tuturor unităţilor
bisericeşti deţinătoare (depozite, centre de ocrotire mănăstireşti sau eparhiale).
A

în altă ordine de idei informăm pe slujitorii Bisericii Noastre că, în urma apa
riţiei legislaţiei de bază în domeniul patrimoniului cultural, au fost elaborate şi
alte proiecte de legi şi de acte normative ce vor fi adoptate în perioada următoare:
- Legea muzeelor şi colecţiilor publice,
- Normele de conservare şi de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate,
- Normele privind autorizarea laboratoarelor şi atelierelor de conservare şi
restaurare,
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- Normele privind comerţul cu bunuri culturale mobile,
- Norme privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile,
- Norme de acreditare a experţilor, a conservatorilor şi restauratorilor etc.
Semnalăm, totodată, existenţa în vigoare a altor reglementări care prezintă in
teres, într-un fel sau altul, pentru unităţile bisericeşti deţinătoare de imobile şi bu
nuri culturale:
Ordonanţa nr. 47/30.01.2000 privind stabilireaUnor măsuri de protecţie a
monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial (publicată
în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 45/31.01.2000);
-H .G . nr. 9/11.01.2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii
şi Cultelor (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr 35, vineri 19 ianuarie 2001);
- Ordonanţa de urgenţă nr. 190/9.11.2000 privind regimul metalelor
preţioase în România (publicată în Monitorul Oficial, an XII, nr 572, joi, 16
noiembrie 2000);
- Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu
modificările şi completările din Ordonanţa de urgenţă nr. 161/13 oct 2000 (pu
blicată în Monitorul Oficial, an. XII, nr. 557, joi, 9 noiembrie 2000);
- Legea nr. 7-75/22 iulie 1998 privind normele de prevenire şi stingere a in
cendiilor (cu normativele suplimentare din anii următori);
- Ordinul Ministrului Culturii nr. 2035/18 aprilie 2000 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor cul
turale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte
unităţi de profil (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 470/27 sept. 2000).

-

*

PARTEA A II-A
PUNEREA ÎN VALOARE A PATRIMONIULUI CULTURAL ORTODOX
♦

'

/K

A)
In sens larg punerea în valoare a zestrei patrimoniale bisericeşti cuprinde
întreaga lucrare care priveşte bunurile ce fac parte din categoria menţionată.
Din acest punct de vedere trebuie să observăm că activitatea în domeniul pa
trimoniului cultural se structurează pe trei direcţii majore, ce desemnează înseşi
funcţiile îndeplinite de instituţia muzeală.
I. Funcţia de constituire şi dezvoltare a patrimoniului (care include atât cerce
tarea cât şi evidenţa patrimoniului);
II. Funcţia de păstrare şi consemare a patrimoniului (care include şi restaura
rea patrimoniului).
III. Funcţia de valorificare cultural-educativă a. patrimoniului (care include
căile şi metodele specifice propriu-zise de punere în valoare a patrimoniului).
Accepţiunea în sens larg a conceptului de punere în valoare a patrimoniului
este necesară pentru a se înţelege faptul că întreaga activitate care se desfaşoară
cu bunurile culturale are drept scop evidenţierea acestora ca o categorie distinctă,
privilegiată şi privilegiantă în contextul zestrei de ansamblu a poporului român şi
a Bisericii Ortodoxe Române în special.
Tot ceea ce s-a întreprins şi se întreprinde pe tărâmul constituirii şi sporirii
zestrei patrimonial-culturale bisericeşti mobile şi imobile, al cunoaşterii cât mai
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depline a acesteia prin diferite metode de cercetare şi de evidenţă, al păstrării,
conservării şi restaurării, al cunoaşterii şi afirmării sale pe plan naţional şi interna
ţional are, de fapt, ca finalitate valorizarea acestor mărturii, aşezarea lor în cuve
nita lumină de prim plan a celor mai preţioase comori specifice Ortodoxiei şi civi
lizaţiei româneşti.
Or, din această perspectivă, este de la sine înţeles că un bun patrimonial,
oricât de valoros din prisma, de pildă, a particularităţilor sale de realizare artistică,
nu este pus cu adevărat în valoare dacă cercetarea şi documentele sale de evidenţă
nu relevă, pe cât ar fi cu putinţă, elementele sale de identitate, de filiaţie artistică,
de origine şi aparteneţă, de istorie a circulaţiei sale etc., dacă obiectul în cauză nu
este restaurat şi are grave probleme de conservare, pricinuite de condiţiile impro
prii de păstrare, depozitare sau expunere, dacă nu este valorificat expoziţional, aşa
cum ar merita, dacă nu este făcut cunoscut prin diferite mijloace specifice pentru
a intra cât mai deplin în conştiinţa publicului avizat şi a publicului larg.
Principiul care guvernează în acest sens domeniul patrimoniului cultural este
cel al corelaţiei funcţiilor, al interdependenţei şi interacţiunii lor.
Este de observat aici că, practic, influenţa poate avea şi sens invers, respec
tiv dinspre nivelul III spre nivelele II sau I. Căci un bun patrimonial care, într-un
fel sau altul, a parvenit la un nivel ridicat de percepţie, de integrare şi ridicare a
sa în conştiinţa publică va fi favorizat întotdeauna, acordându-i-se o prioritate şi
o atenţie specială pe planul cercetării, al conservării şi restaurării.
Practic, bunul cultural se află situat permanent în centrul unui câmp de inter
acţiune a factorilor ce concură, fiecare, în chip specific, a-i contura un anume grad
de notorietate, de strălucire, deci de valoare.
Prezentul context tematic nu presupune să dezvoltăm suplimentar tipologia
activităţilor din primele două domenii ale triadei funcţiilor activităţii patrimonial-muzeale, fiind suficientă percepţia noţiunii generale de punere în valoare a patrimo
niului, deodată cu interdependenţa întru aceasta a factorilor de pe toate palierele
specifice activităţii patrimonial-culturale.
%

B)
în sens restrâns, practic, punerea în valoare a patrimoniului cultural în ge
neral şi a aceluia ortodox, în cazul de faţă, reprezintă suma acelor metode, mijloace
şi activităţi specifice, propriu-zise, menite în chip special, efectiv, a face cunoscută
şi apreciată public această zestre nu doar ca şi categorie de valori, ci, intrinsec, prin
prisma atât a calităţilor fiecărui bun cultural bisericesc în parte, cât şi a particulari
tăţilor unor colecţii şi fonduri patrimoniale constituite de-a lungul timpului.
Modalităţile de punere în valoare a patrimoniului se structurează categorial
pe mai multe paliere distincte:
I) expoziţii;
II) manifestări expoziţionale;
III) activitate editorială;
IV) activitate publicitară;
V) investigare (cercetare) socio-psihologică.
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Fiecare dintre aceste cinci tipuri distincte de activităţi muzeale conţine subcategorii pe care vom urmări, într-o sintetică prezentare, să le cuprindem în cele ce
urmează:

I. Expoziţia
Este forma specifică primordială de punere în valoare a patrimoniului cultu
ral mobil.
Expoziţiile, după specificul lor, pot fi de mai multe feluri:
1) expoziţii permanente (de bază)
a) tematice
b) de colecţie
2) expoziţii temporare
3) expoziţii itinerante (volante)
1) Expoziţiile permanente (de bază)
Sunt valorificări prin expunere a patrimoniului cultural care au o relativă sta
bilitate, revizuirea lor facându-se, la intervale mari de timp şi numai dacă apar ne
cesităţi din punct de vedere tematic, al conţinutului de ansamblu, ori de ordin muzeotehnic, corelate cu posibilităţi logistice corespunzătoare.
Expoziţiile permanente beneficiază de spaţii ample de expunere, ele urmă
rind o abordare de tip "simfonic” a unei tematici de regulă complexă în articulările
sale şi/sau a ilustrării bogăţiei unui anumit fond patrimonial.
Expoziţiile permanente tematice presupun un scop tematic bine precizat, cu
o viziune conceptuală limpede şi convingătoare atât în ansamblu, cât şi în detaliu.
In acest tip de expoziţie structura tematică se situează pe primul plan, iar expona
tele vin să ilustreze, prin particularităţile şi calităţile lor, anumite idei din temati
că, valoarea lor individuală intrinsecă trecând oarecum în plan secund.
A

In cazul unui muzeu bisericesc o asemenea expoziţie tematică ar putea urmări,
spre exemplu, ilustrarea istoriei Bisericii Ortodoxe Române în ansamblu sau pe
zone, istoria unei eparhii, a unei mănăstiri, a unei parohii etc., sau ilustrarea unei
alte teme cu anume circumscriere în timp, în spaţiu sau ca domeniu: istoria tiparu
lui bisericesc sau a unui anume centru tipografic, istoria unui curent sau a unui
centru de artă bisericească, a unei sau unor anumite teme iconografice, prezen
tarea vieţii şi operei unor anumite personalităţi ale istoriei bisericeşti, a unui centru
arheologic cu mărturii de viaţă bisericească ş.a.m.d.
Expoziţiile permanente de colecţie au ca scop fundamental punerea în valoa
re a unor colecţii bisericeşti constituite într-o perioadă mai îndelungată sau mai
scurtă de timp, într-un mod mai mult sau mai puţin coerent şi programatic-orientat de alcătuire din punct de vedere al tipologiei categoriale sau stilistice a bunu
rilor componente, al nivelului valoric al acestora etc.
Condiţiile variate în care s-au constituit şi se constituie colecţiile bisericeşti
le conferă acestora o personalitate specifică fiecăreia în parte, deci o notă specifi
că de interes.
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Asemenea colecţii bisericeşti sunt foarte numeroase şi bogate în întreaga ţară,
ele fiind constituite de ierarhi, de preoţi, de stareţi şi de obşti mănăstireşti, de cen
tre eparhiale şi de protopopiate etc.
In expunerea publică a acestor colecţii se urmăreşte punerea în evidenţă, pe
primul plan, a structurii categoriale a colecţiei, a personalităţii de ansamblu a
colecţiei şi a colecţionarului (persoană fizică sau instituţie bisericească) precum şi
a valorii fiecărei piese de colecţie în parte.
2) Expoziţiile temporare sunt caracterizate, după cum însăşi denumirea lor o
mărturiseşte, prin organizarea pe o perioadă limitată de timp, ele fiind, totodată,
de extindere spaţială mai redusă în comparaţie cu expoziţiile permanente.
Şi aceste expoziţii pot avea caracter tematic sau de colecţie, după cum se ur
măreşte punerea în evidenţă a unor idei tematice sau se are în vedere punerea în
valoare a unei colecţii sau a unei părţi de colecţie mai puţin cunoscută publicului.
3) Expoziţiile itinerante (volante) sunt acelea menite a urma un anumit traseu
de expunere succesivă în localităţi sau locuri diferite.
Din punct de vedere al duratei ele sunt, aşadar, tot temporare, dar cu locaţie
itinerantă.
Din punct de vedere al conţinutului materialului expus ele pot fi:
-expoziţii patrimoniale-cu prezentare de bunuri patrimoniale, originale sau copii
- expoziţii foto-documentare (sau foto-expoziţii), exclusiv de panotaj
- expoziţii mixte

Factorii componenţi ai expoziţiilor
Pe primul plan se situează fondurile patrimoniale în general şi bunurile patri
moniale ce vor deveni propriu-zis exponate.
Se are apoi în vedere spaţiul exact în care se va realiza expoziţia.
Documentul complex ce stă la baza oricărui demers expoziţional este proiectul-expoziţiei care trebuie să precizeze cine organizează expoziţia, ce anume ex
poziţie se organizează, şi cui se adresează ea, locul (spaţiul) unde şi perioada când
se organizează (inclusiv data, ora şi detaliile organizatorice ale vernisajului),
mijloacele logistice de diferite feluri necesare pentru organizarea expoziţiei (pro
iectul financiar-devizul), cine şi cum asigură diferitele etape şi acţiuni organiza- .
torice etc.
Partea cea mai consistentă a dosarului expoziţiei este constituită de proiectul
tematic (tematica). Acesta este, în prima fază, tematica de idei, enunţând aşadar
elementele ideatice ale fazei iniţiale de concepţie, pe baza acesteia întocmindu-se
ulterior tematica dezvoltată care precizează exact şi în detaliu cum anume şi cu ce
elemente vor fi ilustrate ideile tematice.
Expoziţiile mai amplu elaborate vor avea la bază şi un proiect grafic , menit
a preciza exact concepţia de expunere, adică locul unde şi cum anume vor intra în
expoziţie diferitele elemente componente ale acesteia (vitrine, panouri, locul
obiectelor şi al altor mijloace expoziţionale adiacente - fotografii, planuri, hărţi,
machete ş.a. în vitrine şi pe panouri şi modul de expunere a acestora etc.).

156

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Elementele practice auxiliare ce susţin realizarea expunerii într-o expoziţie
definesc latura muzeotehnică a proiectului şi a activităţii propriu-zise de organi
zare {proiect de mobilier - panouri, vitrine, rilogă, alte mijloace de etalare, insta
laţii de iluminat, de climatizare, de protecţie antiefracţie, antiincendiu etc.).
In sfârşit, se are în vedere asigurarea informării publicului în expoziţie prin
etichetaj, titluri de sală, de panou, texte etc.

II. Manifestări expoziţionale
O latură specifică a activităţii de punere în valoare a patrimoniului aflată în
strânsă dependenţă de expoziţie este cea cuprinzând ansamblul manifestărilor ex
poziţionale.
Aceste manifestări sunt de două categorii:
1)
Activităţi metaexpoziţionale (desfăşurate în cadrul expoziţiei şi adeseori în
strânsă legătură cu aceasta): ghidajul, activităţi didactice (ce folosesc expoziţia ca
material didactic, documentar, pentru vizite special organizate, vizite tematice sau
chiar lecţii în muzeu), spectacole de muzeu (ce folosesc ambientul specific al unei
anume expoziţii pentru un anume spectacol - montaj literar-muzical, recital de
poezie, spectacol teatral, concert etc.).
în ce priveşte îndrumarea publicului vizitator în muzeu prin ghidaj trebuie
observată necesitatea adaptării permanente a acestuia la categoria de public
(după vârstă, specific socio-profesional) şi la scopul vizitei. Distingem aici ghi
dajul turistic (pentru grupuri mai mici sau mai mari de turişti, mai grăbiţi sau mai
puţin grăbiţi, mai avizaţi sau mai puţin avizaţi, interesaţi de anumite aspecte etc.),
ghidajul grupurilor şcolare (ce presupune un caracter didactic sistematic, adaptat
şi el la vârstă şi la timpul disponibil), ghidajul de specialitate (pentru categoriile
de public avizat sau chiar specializat în domeniu) ş.a.
2.
Activităţi paraexpoziţionale (care se desfaşoară în muzeu, în legătură cu
profilul său, dar în afara expoziţiei propriu-zise, şi fară a avea o directă legătură
cii aceasta): sesiuni ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, dezbateri, spectacole, cur
suri, lectorate etc.

III. Activitatea editorială
Una dintre căile cele mai eficiente de punere în valoare a patrimoniului cul
tural ortodox este aceea a activităţii editoriale.
1) Publicaţiile de popularizare: cartea poştală ilustrată, pliantul (numit,
uneori şi depliant, de la mişcarea de depliere necesară parcurgerii sale), ghidul
(conţine text de prezentare şi ilustraţie reprezentativă) şi catalogul sumar sau se
lectiv (care semnalează, cu elemente semnificative de descriere şi ilustraţie cele
mai importante obiecte dintr-o expoziţie).
2) Publicaţiile ştiinţifice.
Repertoriul şi catalogul - forme de evidenţă ştiinţifică, operând prin metoda
inventarierii;
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- Repertoriul epuizează o mulţime închisă, fară a epuiza informaţia, are rol
de semnalare a tuturor elementelor mulţimii respective. Tipuri de repertoriu: to
pografic, tipologic, bibliografic, biografic, de instituţii, de obiecte etc.
- Catalogul inventariază o parte dintr-o mulţime închisă sau o mulţime
deschisă. Tipuri de catalog: signaletic, sumar, selectiv, ghidul-catalog (observă
ordinea de prezentare în expoziţie), catalogul de colecţie, catalogul exhaustiv.
- Catalogul exhaustiv epuizează întreaga mulţime, precum şi întreaga informaţie;
- Monografia este o lucrare de proporţii ample menită a prezenta un anumit
obiectiv patrimonial din toate punctele de vedere, cu epuizarea informaţiei.
. Un interes aparte pentru Biserica Ortodoxă şi pentm public îl prezintă mono
grafiile de biserici şi de mănăstiri-monumente istorice cărora şi-au consacrat şi îşi
consacră eforturile mulţi dintre preoţii şi teologii noştri.
Trebuie precizat că o monografie este datoare a trece în revistă izvoarele şi
istoriografia temei, a dezvolta pe larg, etapizat, istoricul aşezământului bisericesc
respectiv, a descrie mai apoi, într-o a doua parte, monumentul respectiv aşa cum
se prezintă el astăzi.
în cazul unor ansambluri mănăstireşti se descriu mai întâi bisericile princi
pale, incintele corespunzătoare acestora, bisericile din afara incintelor şi apoi se
prezintă alte clădiri şi părţi componente ale ansamblului (inclusiv anexele gospo
dăreşti).
Descrierea unei biserici se face în ordinea în care elementele intră în operă la
construcţie şi în ordinea importanţei fireşti:
- amplasamentul;
- arhitectura:
plan
sistem de boltire
elevaţie

plastica faţadelor

- pictura:
programul iconografic în ordine, începând cu Pantocratorul şi turla naosului,
altarul, naosul, camera mormintelor (dacă există - în Moldova), pronaosul, exonarthexul sau pridvorul deschis (după caz), toate de sus în jos, apoi pictura exte
rioară (dacă este cazul)
- tâmpla (iconostasul) - de jos în sus, de la icoanele împărăteşti spre crucea
flancată de molenii. Mai întâi icoanele, apoi decoml sculptural.
- Sfinte moaşte
- alte icoane din biserică
- mobilier (strană arhierească, strane, analoage, tetrapoade, cafas, amvon etc.)
- policandre şi alte obiecte semnificative asemănătoare
- obiecte, cărţi, veşminte de cult semnificative (începând cu Sfânta Evan
ghelie, Sfinte Vase, chivote, cădelniţe etc.)
Este binevenit a introduce în monografie anexe documentare (inclusiv cata
grafii) şi fotografice cât mai semnificative şi numeroase, descrieri de colecţii de
bunuri bisericeşti, inventare sau alte forme de evidenţă ştiinţifică a acestora etc.
Nu vor lipsi notele şi lista bibliografică, indicele de nume şi locuri, fiind şi el de
mare utilitate.
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- Culegerea de studii - este o lucrare ştiinţifică datorată unuia sau mai mul
tor autori, având o tematică unitară sau diversificată. Ea poate fi dedicată unei per
sonalităţi bisericeşti sau comemorării unui însemnat moment de istorie biseri
cească. *
In această categorie de lucrări o subgrupă aparte o constituie periodicele de
specicditate, revistele eparhiale sau chiar posibile reviste aparţinând unor instituţii
patrimonial-muzeale bisericeşti.
- Altă categorie de materiale de valorificare şi popularizare a patrimoniului
şi a culturii bisericeşti vizează pe cele realizate pe suport audio şi video. în această
categorie intră: casetele audio, casetele video, diapozitivele, filmele documentare
pentru canalele TV, sit-urile pe internet, CD-urile etc.
Standurile monumentelor şi colecţiilor bisericeşti prezintă, de asemenea, o
bogată gamă de obiecte de artizanat şi de artă bisericească, reproduceri (replici)
ale unor piese originale de mare reputaţie etc.
a

IV. Activitate publicitară
A

In bună măsură ea se realizează prin mijloacele editoriale prezentate în capi
tolul anterior. în chip specific se utilizează în activitatea patrimonial-muzeală pa
nourile, afişele, clipurile şi anunţurile publicitare la TV, radio şi în presa scrisă,
precum şi alte forme de publicitate directă şi indirectă (de pildă folosirea imaginii
simbolice sau de fundal a unui monument sau obiect bisericesc celebru pentru
afişul unei manifestări de cultură şi spiritualitate ortodoxă).

V. Cercetarea socio-psihologică
A

In muzeologia modernă se acordă o atenţie deosebită acestei activităţi menite
a clarifica şi optimiza relaţia dintre instituţia patrimonială şi publicul căruia i se
adresează.
Este recomandabil ca, în perspectivă, unităţile bisericeşti cu profil patrimo
nial să întreprindă investigaţii specifice prin evidenţa socio-profesională a publi
cului ce vizitează muzeele, colecţiile, expoziţiile şi monumentele istorice bise
riceşti, prin anchete (sondaje de opinie) şi interviuri care, asociate cu observaţia
liberă a impactului la public a unor obiective şi manifestări expoziţionale bise
riceşti, să înlesnească răspunsuri cât mai nuanţate şi oferte cât mai generoase ale
Bisericii pe planul cunoaşterii şi valorizării patrimoniului cultural ortodox în
conştiinţa publicului din ţară şi din străinătate.
•k
Precum se poate observa, chiar şi dintr-o succintă privire, precum cea de faţă,
câmpul metodelor şi mijloacelor de punere în valoare a nepreţuitului tezaur patrimonial-cultural al Ortodoxiei româneşti este de o diversitate şi bogăţie cu totul deosebită.
Rămâne doar ca, prin iubirea neprecupeţită a acestor comori de spiritualitate,
artă şi cultură tradiţională, prin profesionalismul tot mai înalt şi prin spiritul jert
felnic al truditorilor pe acest tărâm din toate vetrele mărturisitoare de Hristos ale
pământului nostru, asemenea instrumente să fie tot mai intens şi cu folos puse în
lucrare spre lauda lui Dumnezeu şi a Sfintei Biserici Ortodoxe Române.
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"GLOBALIZARE ŞI ORTODOXIE"
Sesiunea celei de-a IX-a Adunări Generale Interparlam entare Europene
a Ortodoxiei, Bucureşti, Palatul Parlamentului,
27-30 iunie, 2002
A

Intre 27-30 iunie 2002, a avut loc la Bucureşti, la Palatul Parlamentului, Sesiunea
celei de-a IX-a Adunări Generale Interparlamentare Europene a Ortodoxiei (AEEO).
Iniţiativa înfiinţării Adunării Interparlamentare Europene â Ortodoxiei a
aparţinut Parlamentului Grec şi a fost lansată în luna iunie 1993, la Chalkidiki
(Grecia), prin adoptarea unui Manifest la încheierea unei reuniuni pe tema: "Orto
doxia în noua realitate europeană". Actul fondator al AIEO a fost semnat la Atena,
în luna noiembrie 1994, iar în art. 2 al actului fondator, se precizează: "Adunarea
Interparlamentară Europeană a Ortodoxiei este alcătuită din delegaţii de parla
mentari ortodocşi din ţările membre. Desemnarea membrilor delegaţiilor naţionale
se va face conform procedurilor interne ale fiecărui parlament naţional".
In prezent, în AIEO sunt reprezentate parlamentele a 20 de state din Europa,
printre care enumerăm: Albania, Armenia, Belarus, Bulgaria, Cipru, Estonia,
Grecia, Ţările Baltice, Rusia etc.
Printre obiectivele acestei structuri interparlamentare europene, amintim: în
tărirea rolului Ortodoxiei în cadrul Uniunii Europene în contextul configurării
noilor realităţi europene; evidenţierea rolului culturii ortodoxe ca factor unifica
tor în Europa de Est şi ca o punte a Europei în relaţiile cu alte culturi; promovarea
respectului pentm harta culturală şi religioasă a Europei şi combaterea oricărei
forme de prozelitism; apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor sale, indiferent
de apartenenţa religioasă.
Autoritatea supremă a acestei structuri interparlamentare este Adunarea Ge
nerală, care se întruneşte anual. Pentru pregătirea reuniunilor şi implementarea rezoluţiilor adoptate de Adunarea Generală a fost înfiinţat un Secretariat Interna
ţional, compus din şapte membri aleşi de Adunare. Sediul Secretariatului Interna
ţional se află la Atena, iar postul de Secretar General este ocupat în permanenţă
de un reprezentant al Greciei.
Preşedintele Adunării Generale a AIEO şi membrii Secretariatului Internaţional sunt aleşi pentm un mandat de doi ani. In prezent, preşedinţia Adunării
Generale este deţinută de un membru al Dumei de Stat de la Moscova.
Cea de-a VlII-a Sesiune s-a desfăşurat pe insula Patmos, în luna iunie 2001,
şi a avut ca temă: "Contribuţia Ortodoxiei în Uniunea Europeană lărgită".
Deschiderea oficială a Sesiunii a celei de-a IX-a Adunări Generale Interparla
mentare Europene a Ortodoxiei s-a desfăşurat în ziua de joi, 27 iunie a.c., în Sala
Nicolae Iorga a Palatului Parlamentului. Invitat de onoare la Sesiunea inaugurală
a fost Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
La ceremonia de deschidere a acestor lucrări, mesajele de salut au fost adre
sate de către Preşedintele AIEO, Dl. Viktor Zorkaltsev, şi de către Dl. Vaier Dor
neanu, Preşedintele Camerei Deputaţilor.
A

____

____

A
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In cuvântul său de salut adresat participanţilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh
a spus:

"Domnule Preşedinte al Camerei Deputaţilor din România,
Domnule Preşedinte şi onoraţi membri ai Adunării Interparlamentare a
Ortodoxiei,
Domnule Secretar General,
Prea Cuvioase Părinte Arhimandrit Athenagoras, reprezentantul Sanctităţii
Sale Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului,
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Această Sesiune a Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei, care se desfă
şoară în aceste zile la Bucureşti, noi, slujitorii Bisericii, o tălmăcim a f i neîntâm
plătoare, pentru că ne aflăm acum în Săptămâna Pogorârii Duhului Sfânt, Cincizecimea noastră, a Ortodoxiei, mai ales care este plină de daruri dumnezeieşti şi
sfinte, îmbracă acelaşi veşmânt nemuritor în întreaga Biserică. Dar minunea po
gorârii Duhului Sfânt peste fiecare dintre apostolii şi ucenicii Domnului ne arată
nu numai particularitatea şi felurimea darurilor Duhului Sfânt, ci şi unitatea cre
dinţei Bisericii noastre Ortodoxe. Acest lucru, iată, îl tălmăciţi dumneavoastră
astăzi, aici. Iar ca slujitor al Bisericii Ortodoxe Române văd în această întâlnire
a dumneavoastră actualitatea lucrării de răspândire a acelor daruri ale Duhului
Sfânt, unice în lume, care s-au pogorât peste apostoli la Cincizecime şi le-a dat
lor puterea să vorbească în limbile celorlalte neamuri şi culturi (Fapte 2, 1-4) şi
să le dea valoare, adunându-le, în acelaşi timp, într-o valoare supremă şi comună
tuturor, aceea a credinţei în Dumnezeu.
Aşadar, întâlnirea dumneavoastră este o lucrare deosebit de valoroasă,
căreia îi acordăm toată preţuirea noastră, a Bisericii Ortodoxe Române. Mă bu
cur că am prilejul acesta unic să rostesc un cuvânt de întâmpinare şi să salut pe
distinşii membri ai Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei, pentru că, în acelaşi
timp, în mod harismatic, fiecare, reprezentaţi aici şi Bisericile dumneavoastră, în
această lucrare comună, o lucrare a Duhului Sfânt, menită să lumineze mintea
conducătorilor de state şi popoare, a celor care sunt chemaţi de istoria şi de fră
mântările lumii de astăzi să aducă un spor de înţelegere între oameni, să apere
pacea, să ocrotească viaţa, să promoveze dreptatea şi libertatea pentru toţi, fară
nici un fe l de deosebire.
Adunarea dumneavoastră, a parlamentarilor ortodocşi din diferite ţări ale
lumii, adeverşete şi, în acelaşi timp, tălmăceşte foarte frumos minunea Cincizecimii, a unităţii în diversitate a credinţei Bisericii noastre. Ortodoxia, cum ştiţi,
pune mare preţ pe valoarea tezaurului spiritual, cultural, artistic, pe valoarea
limbii fiecărui popor, într-un cuvânt, pe identitatea naţională, şi aduce această
identitate naţională în procesul de globalizare, cum sună şi tema întâlnirii de
astăzi: "Globalizarea şi O rto d o x ia E ste o temă de mare actualitate, mai ales
pentru noi, slujitorii Bisericii, căci, la chemarea vremurilor de astăzi, Ortodoxia
nu poate rămâne nepăsătoare aşa cum n-a fost niciodată indiferentă faţă de pro
vocările timpului în istoria ei de două mii de ani. Asistăm astăzi la adânci trans
formări sociale, economice şi politice, la o nouă ierarhizare a valorilor demult
11 -B . O. R. 1-6/2002
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consacrate. La orizontul nu prea îndepărtat se profilează, tot mai pronunţai, chi
pul omului poslmodern, ale cărui concepţii diferă în mare parte de felul în care
lumea şi valorile ei au fost percepute până de curând. In acest context, globaliza■rea ne deschide nouă, slujitorilor Bisericii, noi perspective şi responsabilităţi
pentru împlinirea misiunii de vestire a Evangheliei păcii şi înţelegerii între oa
meni şi popoare.
Dumneavoastră, parlamentarii ortodocşi, vorbiţi limbile şi purtaţi darurile
Cincizecimii. De aceea, gândul şi voinţa dumneavoastră şi a noastră, a celor care
suntem astăzi aici, stau sub semnul păzirii "unităţii Duhului, în legătura păcii "
(Efes. 4, 3), cel mai înalt principiu care poate folosi ideii de înfrăţire a popoare
lor. Este o legătură în Duhul lui Dumnezeu a feluritelor lucrări şi daruri, o uni
tate în diversitate, care îi adună pe toţi, indiferent de neam . limbă, cultură. Căci
Dumnezeu dă felurile daruri, dar păstrează acelaşi duh (I Cor. 12, 4). Această
unitate a duhului nu poate fi decât "în legătura păcii”, care este însuşi Mântuito
rul Hristos, "împăratul păcii” (Evr. 7, 2), şi "Lumina lumii” (Ioan 8, 12). Numai
unitatea în Hristos, care este "Calea, Adevărul şi Viaţa noastră” (Ioan 14, 6),
poate duce la înţelegere şi iubire între fraţi. Nu există o altă lumină, un alt adevăr
şi o altă cale.
De aceea, glasul nostru, al ţărilor ortodoxe, al fiilor lor, al clerului şi credin
cioşilor, trebuie să se facă mai bine auzit în lume , acum, la începutul acestui nou
secol şi mileniu. Lumea însetează astăzi după această lumină, după acest adevăr
al lui Hristos. Iar Biserica Ortodoxă, între celelalte Biserici creştine, pe care le
respectă deplin, acordă o mare valoare fiinţei umane şi îl ridică pe om deasupra
preocupărilor economice, politice, diplomatice şi de tot felul pe care le presupune
globalizarea în zilele noastre. Realitatea lumii de astăzi arată că globalizarea,
care oferă Ifirgi posibilităţi de dezvoltare a ştiinţei, tehnologiei, descoperirilor în
toate ramurile de activitate umană, lipsită însă de lumina dumnezeiască, de
valoarea supremă care este Hristos, poate să aducă o mare primejdie omenirii,
pe lângă cele în care ea se află acum. Există pericolul, în procesul de globalizare,
ca omul, creat de Dumnezeu, din iubire pentru om, cu raţiune, cu libertate de
voinţă, de alegere şi încununat de El, "cu mărire şi cu cinste", ca stăpân peste
"lucrul mâinilor Sale" (Ps. 8, 5-6), pentru a-L slăvi pe Dumnezeu (Mat. 5, 16), să
fie manipulat şi, prin neascultare de Creatorul său, să se abată de la calea
dreptăţii şi să-şi folosească libertatea "drept acoperământ al răutăţii” (I Petru 2,
16)t devenind "robul stricăciunii, al păcatului” (II Petru 2, 19).
Pe acest temei, Biserica noastră Ortodoxă, cum veţi auzi din referatele
teologilor ce se vor expune aici, arătă grijă deosebită şi preţuire deplină omului
zilelor noastre, ca fiinţă divino-umană, purtătoare nu numai de valori materiale,
de raţiune, de voinţă, ci mai ales de valori spirituale, de însuşiri duhovniceşti,
care-l fa c capabil să aducă în lume, între semeni, dragostea faţă de aproapele,
puterea de a se privi unul pe altul faţă către faţă şi de a se înţelege ca fraţi şi
surori, cu iubire şi respect reciproc, văzând fiecare în celălalt chipul luminos al
lui Dumnezeu. Pentru aceasta, noi, Biserica Ortodoxă Română, am salutat
iniţiativa dumneavoastră de a înfiinţa, în urmă cu mai mulţi ani, această Adunare
internaţională a parlamentarilor ortodocşi, acest adevărat Parlament al
A
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Ortodoxiei, şi am participat cu dragoste la toate lucrările lui. Ajlându-vă acum
la Bucureşti, pentru lucrările Sesiunii de anul acesta, veţi avea ocazia să vizitaţi
şi aşezămintele noastre bisericeşti şi o să vedeţi că noi acordăm o mare impor
tanţă îndeosebi participării credincioşilor, alături de clerici, în forurile noastre
de conducere a Bisericii.
Vă mulţumesc, Domnule Preşedinte al Adunării Interparlamentare a Orto
doxiei, că mi-aţi dat cuvântul la deschiderea acestei Sesiuni anuale şi Vă salut din
toată inima pe toţi participanţii. Fiecare dintre dumneavoastră reprezentaţi aici
într-un fe l şi Biserici cunoscute de noi, prietene nouă, în frunte cu Patriarhia Ecu
menică din Constantinopol, cu Sanctitatea sa Bartolomeu I , Patriarhul
Ecumenic, care a binecuvântat această Adunare cu inima deschisă şi cu multă
dragoste şi nădejde. Trebuie să privim cu încredere strădaniile noastre şi mai ales
să avem răbdare, pentru că o lucrare ca aceasta, pe care v-aţi asumat-o dum
neavoastră, de întărire a rolului Ortodoxiei în structurile europene, ca important
factor cultural şi spiritual, de promovare, prin soluţii paşnice, a păcii, înţelegerii
şi cooperării între state şi popoare, se poate face numai pe calea aceasta a pre
ţuirii omului, creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (Iacov 3, 9), apă
rarea drepturilor lui religioase împotriva oricărei form e de prozelitism, descura
jarea fenomenelor de intoleranţă confesională, de antagonism religios, şi a mani
festărilor de fanatism etnic şi rasial în Europa şi pretutindeni în lume.
Aici, în România, noi, slujitorii Bisericii Ortodoxe, suntem nu numai oaspeţi
la acest fe l de adunări şi întâlniri, ci suntem împreună-lucrători cu credincioşii,
aşa cum îi priveşte şi Sfântul Apostol Pavel pe colaboratorii săi, întotdeauna împreună-lucrători cu apostolii (Filipeni 4, 3). Cu voia şi cu puterea lui Dumnezeu,
iată, împreună-lucrători suntem şi noi astăzi aici. Câtă vreme aveţi în mijlocul
dumneavoastră reprezentanţi ai Patriarhiilor Ortodoxe, să aveţi curaj, căci noi
am străbătut o cale lungă şi avem experienţă de lucrare, atât în ţările Ortodoxe
care n-au cunoscut dictatura, cât şi în cele care au trăit-o, cum am fost şi noi, ro
mânii. Biserica Ortodoxă Română, ca şi marea Biserică Ortodoxă Rusă, Biseri
cile Ortodoxe vecine nouă din Bulgaria, din Serbia , şi celelalte Biserici Ortodoxe
din ţările foste comuniste, ne-am confruntat cu o ideologie de Stat fundamentalistă, exclusivistă , căreia am răspuns împreună cu răbdarea şi cu slujirea jertfeinică a Bisericilor noastre, într-o prietenie pilduitoare. In Ortodoxie, toate
Bisericile au experienţă valoroasă şi sunt egale întru toate; cu respectul pe care
întotdeauna îl acordăm împreună prezenţei, cuvântului şi prezidării noastre de
către Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic.
Aşadar, conştientă de marea răspundere pe care o are faţă de realizarea de
plină a omului, în toate timpurile, Ortodoxia îşi păstrează identitatea ei şi îşi
aduce contribuţia la înfăptuirea unei lumi în care să domnească pacea, dreptatea
şi adevărul. Pentru Bisericile Ortodoxe care au cunoscut dictaturile atee, noul
context european caracterizat, în primul rând, prin preţuirea omului şi res
pectarea drepturilor şi libertăţilor sale este adevărată binecuvântare a lui Dum
nezeu. Veghind la apărarea demnităţii persoanei umane, a identităţii ei spirituale ,
de limbă şi cultură, Biserica Ortodoxă Română îşi exprimă ataşamentul faţă de
valorile autentice ale democraţiei şi este alături de poporul român în dorinţa lui
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statornică de a se integra în structurile euro-atlantice şi în marea familie a
popoarelor Europei unite. De altfel, noi, reprezentanţii Bisericii Ortodoxe şi ai
celorlalte Biserici din România, am intervenit pe lângă Uniunea Europeană,
semnând cu toţii împreună un document foarte important de sprijinire a eforturi
lor guvernului român pentru primirea ţării noastre, dintre care unii sunt prezenţi
şi aici, precum şi a profesorilor de la facultăţile noastre de teologie pentru întâl
nirea parlamentarilor de la Bucureşti. Unii vor participa la lucrările din aceste
zile şi, alături de dumneavoastră, vor contribui la promovarea temei luată în dis
cuţie, pentru ca noi, ortodocşii, se cuvine să îmbogăţim moştenirea spirituală'a
Europei creştine de mâine.
Sunt bucuros să vă salut şi bucuros să salut, în acelaşi timp, şi pe Domnul
Preşedinte al Camerei Deputaţilor a Parlamentului României, cu care deseori ne
încrucişăm gândurile pentru mai bine în ţara noastră. Este foarte important de
subliniat că binecuvântarea Sanctităţii Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I
pentru această Adunare, iată, s-a făcut roditoare. Ştim că fraţii noştri deputaţi
greci au avut iniţiativa înfiinţării acestei Adunări interparlamentare a Ortodoxiei,
îmi aduc aminte că, în urmă cu câţiva ani, a venit o delegaţie la Bucureşti cu
această preocupare arzătoare şi i-am auzit cum îi frământă inima pentru consti
tuirea unui asemenea forum. După un schimb de păreri, i-am îndemnat să obţină,
mai întâi, binecuvântare de la cel în drept, de la Scaunul Sfintei Biserici Ecu
menice, de la Sanctitatea Sa Patriarhul Bartolomeu I. Cum se ştie, ne-am întâlnit
deseori şi ne-a vorbit de această lucrare, spunându-ne că are multă încredere în
roadele strădaniilor acestui Parlament al Ortodoxiei. Mă bucur, cum am spus, de
la început, că îl văd aici şi îl salut pe Prea Cuviosul Părinte Arhimandrit
Athenagoras, reprezentantul Sanctităţii Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu
Vă doresc tuturor, fraţii mei, mult succes la lucrările acestei sesiuni, pe care
o desfăşuraţi în aceste zile aici, la Bucureşti, în lumina Cincizecimii, a1Pogorârii
Duhului Sfânt, implorând binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi toţi”.
Pentru Biserica Ortodoxă, Biserică cu vocaţie profund ecumenică atât exten
siv, cât şi intensiv, globalizarea reprezintă o provocare şi o şansă. In contextul globalizării, posibilităţile împlinirii poruncii dumnezeieşti de a propovădui Evanghelia la toată făptura sunt nemăsurate. In atmosfera unităţii paneuropene şi spe
răm, mondiale, popoarele ortodoxe îşi pot prezenta valorile culturale specifice ca
pe un dar la efortul umanităţii de a se îmbogăţi cât mai mult din punct de vedere
spiritual. Acest fapt constituie garanţia păstrării identităţii specifice în contextul
afirmării şi acceptării valorilor universale.
Lucrările au continuat în ziua de vineri, 28 iunie a.c. cu conferinţa la tema
principală: "Globalizarea şi Ortodoxia”, prezentată de Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, membru corespondent al Academiei Române.
Tema propusă la această sesiune, ”Globalizare şi Ortodoxie”, este de o mare
actualitate, mai ales pentru slujitorii'Bisericii lui Hristos. La chemarea vremurilor,
Ortodoxia nu poate rămâne indiferentă - aşa cum niciodată nu a rămas nepăsătoare în istoria ei de două milenii faţă de provocările timpurilor. în vremea noastră,
este unanim acceptat faptul că suntem martorii unui proces de ample transformări
sociale şi de reierarhizare a valorilor clasice consacrate.
0
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La orizontul nu prea îndepărtat se profilează, tot mai pronunţat, chipul omu
lui postmodern, ale cărui concepţii diferă în mare parte de felul în care lumea şi
valorile ei au fost concepute până de curând. în acest context, globalizarea ne des
chide nouă, tuturor, noi perspective şi responsabilităţi majore pentru împlinirea
misiunii de propovăduire a Evangheliei păcii şi a bunei înţelegeri între oameni şi
popoare, la toată făptură.
Pentru participanţii la Sesiunea celei de-a IX-a Adunări Generale
Interparlamentare Europene a Ortodoxiei, momentul deosebit l-a constituit primi
rea delegaţiei reprezentative de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, în
ziua de sâmbătă, 29 iunie a.c., orele 13,00, la Reşedinţa Patriarhală. In cursul în
trevederii, au fost abordate teme de interes comun atât în ceea ce priveşte viaţa re
ligioasă la nivel naţional - la nivel de Biserică Ortodoxă locală, cât şi la nivel
european.
Prea Fericitul Părinte Patriarh a accentuat bunele relaţii pe care Biserica
noastră le are cu celelalte Biserici Ortodoxe surori, precum şi importanţa pe care
a avut-o vizita Papei în România pentru afirmarea deschiderii caracteristice Bise
ricii Răsăritului. In acelaşi timp, Prea Fericirea Sa, a încredinţat Parlamentarilor
prezenţi şi prin ei, tuturor celorlalţi, misiunea de a reprezenta în forurile legisla
tive ale ţărilor din care provin interesele Bisericii Ortodoxe.
Ca o recunoaştere a meritelor AIEO, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a acordat Preşedintelui Viktor Zorkaltsev şi Secretarului General, Stylianos-Angelos Papathemelis, distincţia "Crucea Patriarhală pentru mireni
în după-amiaza zilei de sâmbătă, delegaţii AIEO au vizitat Mănăstirea Căldăruşani, iar în ziua de duminică, 30 iunie a.c., au participat la Sfânta Liturghie de
la Mănăstirea Pasărea.
Deplin conştientă de răspunderea pe care o are faţă de realizarea plenară a
omului, în toate timpurile, Ortodoxia îşi păstrează identitatea ei, aducându-şi con
tribuţia specifică la realizarea unei lumi în care să domnească pacea şi buna voire,
dreptatea şi adevărul. Pentru majoritatea Bisericilor Ortodoxe, care au trecut prin
infernul dictaturilor atee, noul context social, politic, economic şi cultural, carac
terizat în primul rând prin preţuirea faţă de drepturile omului şi libertăţile sale, este
o adevărată binecuvântare dăruită de Dumnezeu, Stăpânul veacurilor. Cu ajutorul
lui, nădăjduim că, noi, ortodocşii, ne vom învrednici să dăm răspuns bun înaintea
Lui, de la care vine toată darea cea bună, pentru această nepreţuită binecuvântare.
în acest sens, vom veghea, cu toate puterile noastre, la apărarea demnităţii per
soanei umane, a identităţii ei cultural-spirituale, precum şi la păstrarea identităţii
de limbă şi cultură a comunităţii largi - poporul român - din care ea face parte.
Veghea noastră devine un imperativ, mai ales astăzi, când neamul românesc,
în întregul său, îşi exprimă ataşamentul faţă de valorile autentice ale democraţiei
şi dorinţa statornică de a se integra în structurile euro - atlantice şi în familia po
poarelor Uniunii Europene. Cunoscându-şi prea bine zestrea culturală şi spiritua
lă pe care i-au lăsat-o înaintaşii, poporul nostru nădăjduieşte că i se va oferi şansa
reală de a îmbogăţi moştenirea spirituală a Europei creştine.
Pr. VALENTIN FÂTU
Sectorul Relaţii Externe Bisericeşti

ÎNTÂLNIREA PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST
CU DELEGAŢIA CULTULUI CREŞTIN
DE RIT VECHI DIN ROMÂNIA
(4 aprilie 2002)
0

Joi, 4 aprilie 2002, Prea Fericitul Părinte Patriarh TEOCTIST a avut o între
vedere, la Reşedinţa Patriarhală, cu delegaţia Cultului Creştin de Rit Vechi din
ţara noastră.
Delegaţia a fost formată din: Î.P.S. Leonti, Arhiepiscop de Fântâna Albă şi al
tuturor creştinilor de rit vechi din întreaga lume, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe
de Rit Vechi, Î.P.S. Flavian, Arhiepiscop de Slava Rusă, P.C. Pr. Cosma Vasile, Pa
roh la Catedrala Mitropolitană din Brăila şi Dl. Deputat Miron Ignat, Chestor la
Camera Deputaţilor.
La primire au participat şi Prea Sfinţiţii Vincenţiu Ploieşteanul şi Ambrozie
Sinaitul, Episcopi - Vicari Patriarhali, P.C. Prof. Diac. Nicu D. Octavian, Consilier
Patriarhal la Sectorul învăţământ al Patriarhiei Române şi PC. Diacon Costin
Spiridon de la Biroul de Protocol al Patriarhiei Române.
Delegaţia Cultului Creştin de Rit Vechi a prezentat Prea Fericitului Părinte
Patriarh TEOCTIST aspecte din viaţa religioasă din trecut şi prezent, activităţi
pastorale curente în ţară şi străinătate, unele obiective urmărite pentru ca, pe
viitor, viaţa religioasă a acestei comunităţi să se desfăşoare în condiţii cât mai
bune. Remarcăm ataşamentul Domnului deputat-chestor Miron Ignat faţă de co
munitatea căreia îi aparţine şi de aspiraţiile ei.
S-a prezentat mai întâi un scurt istoric al acestui cult care cuprinde pe urmaşii
credincioşilor ortodocşi refugiaţi din Rusia în secolul al XVII-lea, persecutaţi
pentru că nu au fost de acord cu reformele în ritualul cultului iniţiate de Patriarhul
Nicon. S-a evidenţiat aspectul că deosebirile faţă de ortodocşi sunt numai de ordin
cultic nu şi doctrinar şi că se doreşte ca şi acest cult să fie considerat o Biserică,
cu specificul ei, de acum cunoscut.
Primele comunităţi la noi s-au constituit în prima jumătate a secolului al
XVIII-lea în zona Suceava şi Tulcea, iar în 1846 s-a înfiinţat Mitropolia de Rit
Vechi de la Fântâna Albă - Bucovina, primul ierarh fiind Mitropolitul Ambrozie.
Organizarea Mitropoliei a marcat constituirea în jurul acesteia a comunităţii creş
tinilor de rit vechi din toată lumea - Europa, America şi Australia - formă ce se
menţine şi astăzi.
In 1940, prin pierderea Bucovinei de Nord, Mitropolia se mută la Brăila, unde
se află şi în prezent. Actuala organizare cuprinde un Mitropolit, doi Arhiepiscopi unul cu reşedinţa la Slava Rusă, iar altul cu sediul în Statele Unite ale Americii şi
doi Episcopi, unul cu sediul la Târgu Frumos, iar altul Episcop Vicar. Pentru cei
circa 100.000 de credincioşi sunt organizate 50 de parohii cu 50 de preoţi, 11 dia
coni şi 42 dascăli bisericeşti. Există şi trei mănăstiri şi un schit, două la Slava Rusă,
'judeţul Tulcea, una de călugări şi alta de călugăriţe, precum şi o altă mănăstire de
călugări, Sfanţul Nicolae din localitatea Manolea, judeţul Suceava şi tot aici schi
tul de călugăriţe. Slujbele religioase se desfaşoară în limba slavonă.
A
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A fost evidenţiată apoi activitatea'dc formare a personalului de cult, menţionându-se lipsa unităţilor de învăţământ teologic pentru cultul creştin de rit vechi,
care este nevoit, pentru a împlini aceste lipsuri, să recurgă la şcoli de vară organi
zate la nivelul mănăstirilor, parohiilor sau preluând, prin tradiţia cunoştinţele bă
trânilor creştini educaţi care şi ei, la rândul lor au preluat, în aceeaşi formă, învă
ţătura de la înaintaşi. Din aceste considerente^şi din dorinţa ca pe viitor să se reali
zeze o pregătire organizată şi temeinică a personalului de cult s-a solicitat sprijinul
Bisericii Ortodoxe Române pentru constituirea unei clase speciale pentru candi
daţii cultului dc rit vechi la Seminarul Teologic Ortodox Iaşi, planul de învăţământ
şi programa şcolară urmând să fie aceleaşi, adăugându-se doar limba slavonă, iar
în cadrul disciplinelor istorice şi practice urmând a fi incluse teme privind istoria
acestui cult şi rcspectiv aspecte tipiconale şi liturgice specifice.
O altă preocupare a cultului creştin de rit vechi, expusă în cadrul discuţiilor,
a fost dorinţa dc obţinere a unui alt statut, cum a fost înainte de anul 1948 şi anu
me de a fi recunoscut, legal, în configuraţia religioasă şi confesională a ţării, ca o
Biserică Ortodoxă şi nu aşa cum este acum. In vederea acestui demers, s-a apre
ciat Statutul dc Organizare şi Funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române şi s-a ex
primat dorinţa dc a se inspira din acesta. A fost accentuat faptul că au o identitate
proprie, că nu pot fi asociaţi altor cultc nerecunoscute şi că, în general, se înca
drează în categoria Bisericilor pravoslavnice, urmând aceeaşi învăţătură bazată pe
Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie.
Prea Fericitul Părinte Patriarh TEOCTIST a manifestat deosebită receptivi
tate faţă de cele prezentate, arătând că este bine cunoscută istoria comunităţii de
rit vechi de la noi, credinţa puternică a credincioşi lor, frumuseţea slujbelor şi a
tradiţiilor, monumentalitatea bisericilor şi a mănăstirilor. Prea Fericirca Sa a evi
denţiat multe aspccte concrete constatate la faţa locului, fapt ce i-a impresionat
plăcut pc interlocutori, fiind chiar uimiţi de mulţimea datelor şi situaţiilor expuse.
Totodată, s-a sugerat interlocutorilor o implicare mai activă în ecumenismul local
prin săptămâna dc rugăciunc şi alte manifestări religioase comune.
Privitor la preocuparea conducerii cultului dc formare a personalului clerical
prin şcolarizarea la Seminarul Teologic din Iaşi, Prea Fericirea Sa a considerat că
este o iniţiativă lăudabilă şi că va fi sprijinită dc Biserica Ortodoxă Română mai
ales că este vorba de acelaşi fond comun doctrinar. Pentru finalizarea acestui
obiectiv a recomandat să se adreseze oficial şi Secretariatului de Stat pentru Culte
şi Ministerului Educaţici şi Cercetării pentru ca în spiritul prevederilor Legii în
văţământului să obţină aprobarea pentru o clasă seminarială de 25 de elevi care să
funcţioneze începând cu anul şcolar 2003-2004 la Seminarul Teologic Ortodox
din Iaşi, solicitându-se în acest sens şi acordul înalt Prea Sfinţitului Daniel, Mi
tropolitul Moldovei şi Bucovinei. De asemenea, s-a exprimat bucuria pentm orientarea
către o şcoală a Bisericii Ortodoxe Române, socotindu-se că această formă va
duce la o mai mare apropiere a comunităţii dc rit vcchi de Biserica Ortodoxă Ro
mână, la realizarea unei unităţi spirituale mai puternice, în duhul Ortodoxiei şi al
sentimentelor de unitate naţională.
Referitor la un nou Statut pc care Cultul Creştin dc Rit Vechi doreşte să-l
obţină din partea statului român, se consideră că este o solicitare legitimă, dată
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fiind istoria, tradiţia şi apartenenţa acestei Biserici la Ortodoxie şi a credincioşilor
acesteia la comunitatea naţională. De asemenea, prin doctrină, cult şi întreaga
viaţă religioasă, ea constituie o identitate bine conturată şi distinctă. Aspectul ţine
mai mult, însă, de autoritatea de stat, căreia trebuie să i se adreseze cererea prin
organele abilitate, respectiv, Secretariatul de Stat pentru Culte, Guvernul şi Parla
mentul, Biserica Ortodoxă Română neavând nimic împotriva acestui demers.
In încheierea discuţiilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh a oferit oaspeţilor, cu
dedicaţie şi binecuvântare, câte un volum din seria de lucrări a Prea Fericirii Sale
MPe treptele slujirii" şi câte un album "Icoana din sufletul copilului", iar înalt Prea
Sfinţitul Leonti a oferit Prea Fericiutlui Părinte Patriarh metanii specifice Bisericii
de Rit Vechi, lucrate artizanal.
După întrevederea care s-a desfăşurat într-o atmosferă de frăţească dragoste,
la invitaţia PS. Episcop Ambrozie, Vicar-Patriarhal, delegaţia Cultului creştin de
Rit Vechi, din dorinţa de a cunoaşte viaţa duhovnicească dintr-o mănăstire orto
doxă română a făcut o vizită la Mănăstirea Darvari, oaspeţii fiind deosebit de
impresionaţi de realizările în plan duhovnicesc şi gospodăresc ale acestei
tradiţionale vetre de trăire monahală din centrul Capitalei.
Prof. Diac. NICU D. OCTAVIAN
Consilier Patriarhal

I

PRIMIREA DE CĂTRE PREA FERICITUL PĂRINTE PATRIARH
TEOCTIST A EXCELENŢEI SALE EPISCOPUL GERHARD MAYER
AL BISERICII EVANGHELICE
DIN LANDUL BADEN-WURTTEMBERG, GERMANIA
Sâmbătă, 6 aprilie 2002, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit la
Reşedinţa Patriarhală pe Excelenţa Sa Gerhard Mayer, Episcop evanghelic lute
ran de la Stuttgart al Bisericii Evanghelice din landul Baden-Wurttemberg,
împreună cu soţia. El a fost însoţit de o delegaţie din care au făcut parte, între alţii,
Manfred Wagner, consilier bisericesc - cercul de lucru "Biserici Ortodoxe" cu
soţia şi, din partea română, Cristian Teodorescu, Secretar executiv AIDRom.
Delegaţia a fost însoţită de către Prea Sfinţitul Episcop Casian, al Dunării de
Jos. La primire au fost prezenţi Prea Sfinţitul Episcop Vincenţiu Ploieşteanu,
Vicar patriarhal şi P.C. Pr. Prof. Dumitru Popescu, decan onorific al Facultăţii de
Teologie Ortodoxă din Bucureşti.
Prea Sfinţitul Episcop Casian a făcut o scurtă prezentare a distinsului oaspete
şi membrilor delegaţiei care îl însoţeşte. S-a referit la raporturile speciale, pe care
Episcopul Gerhard Mayer le întreţine pe plan de asistenţă socială cu Arhiepis
copia Clujului şi cu Episcopia Dunării de Jos. Urmează cuvântul de bun venit al
Părintelui Patriarh Teoctist, în care s-a referit la bunele raporturi ecumenice exis
tente între Biserica noastră şi Biserica Evanghelică din Germania, raporturi expri
mate în primul rând în dialogul teologic bilateral, concretizat până în prezent în
multe rezultate pozitive. S-a menţionat că următoarea întrunire de dialog va avea
loc anul acesta, în România. A fost amintit faptul că Prea Fericirea Sa a făcut parte
din delegaţia care l-a însoţit pe patriarhul Justinian în vizita sa oficială în R.F.
Germania în perioada 7-20 octombrie 1970, la invitaţia Bisericii Romano-Catolice şi a Bisericii Evanghelice E.K.D.
în cuvântul său, Excelenţa Sa Episcopul Gerhard Mayer, a făcut o scurtă şi
elocventă prezentare a activităţii sale. A vorbit despre interesul creştinilor evan
ghelici faţă de Sfânta Scriptură, lucru concretizat în dezbaterea din cadrul cercu
rilor pastorale parohiale. (Menţionăm că Excelenţa Sa Episcopul Gerhard Mayer
a fost profesor de.Noul Testament şi Exegeză la renumita Facultate de Teologie
din Tiibingen.) Episcopul Mayer s-a referit la misiunea Bisericii în lumea de
astăzi, o lume secularizată şi care implică o acţiune conjugată, pe un front comun,
al diferitelor Biserici creştine.
Părintele Patriarh Teoctist a menţionat în continuare multiplele îndatoriri de
ordin pastoral misionar, care se pun astăzi în faţa Bisericii, la grija pentru o efi
cientă misiune şi slujire faţă de credincioşii atât din ţară, cât şi cei din Diaspora.
Pentru cei din urmă, s-au înfiinţat noi eparhii cum ar fi Mitropolia pentru
Germania şi Europa Centrală cu sediul la Niirnberg, condusă de I.P.S. Mitropolit
Serafim. A amintit că în cadrul preocupărilor de ordin pastoral din Biserica noastră
este şi editarea din nou, după o traducere revizuită cu competenţă de către.I.P.S.
•
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Arhiepiscop Bartolomeu al Vadului, Fcleacului şi Clujului a textului integral al
Sfintei Scripturi.
Strădaniile Bisericii Ortodoxe Române pe plan ecumenic au fost mult apre
ciate de către distinsul oaspete de la Stuttgart.
Prea Fericirea Sa s-a referit în acest context şi la vizita Sanctităţii Sale, Papa
Ioan Paul al II-lca în România - ţară de origine latină (ca şi neam) dar de credinţă
ortodoxă.
In încheiere, în semn de preţuire şi respect, Părintele Patriarh Teoctist oferă
Episcopului Mayer o casetă cu medaliile comemorative a celor cinci patriarhi ai
Bisericii noastre şi albumul "Icoana din sufletul copilului" - dovadă elocventă a
credinţei şi talentului copiilor creştini din România. Icoanele pictate de către copii
sunt o mărturie vie, grăitoare a credinţei, care rodeşte în tinerele suflete. La rândul
său, Episcopul Mayer oferă Părintelui Patriarh Teoctist câte un exemplar al
Comentariilor la Evanghelia după Marcu şi la Evanghelia după Luca, lucrări ela
borate de Excelenţa Sa, în calitate de profesor de Teologie la Tiibingen.
La încheiere, toţi cei prezenţi s-au fotografiat întru amintirea momentului
vizitei, împreună cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist.
A
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COMUNITATEA ORTODOXĂ ROMANĂ DIN ARGENTINA
La solicitarea Comunităţii Ortodoxe Române din Argentina, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a aprobat deplasarea noastră la Buenos Aires, convins
fiind că acest lucru ar fi benefic pentru comunitatea românilor din Argentina, în
curs de constituire.
ARGENTINA ÎN CÂTEVA CUVINTE
Ce poţi spune în doar câteva cuvinte despre o ţară care are o suprafaţă de
3.761.274 km2 şi care se extinde de la est la vest pe 1.423 km2, iar de la nord la
sud pe 3.799 km2?
Istoria arată că teritoriul Argentinei era populat în epoca precolumbiană de
triburi amerindiene. Juan Diaz de Solis descoperă în anul 1516, estuarul Rio de la
Plata, iar Fernando Magcllan străbate pentru prima oară, în anul 1520, strâm
toarea care de atunci îi poartă numele. Colonizarea noilor ţinuturi de către spanioli
este inaugurată de Pedro de Mendoza, odată cu întemeierea, în anul 1536 a
oraşului Santa Maria del Buen Aire (Buenos Aires). Se spune că în anul 1536,
Pedro de Mendoza şi-a cumpărat titlul nobiliar "Adelantano" (înaintat) care-i
dădea dreptul să fondeze oraşe. Astfel, el s-a dus la Saragosa (unde exista un sanc
tuar închinat Născătoarei de Dumnezeu) şi a promis Maicii Domnului că dacă îi
va ajuta, el va fonda un port cu numele "Buenos Aires", care se traduce vântul cel
bun. De la numele portului şi-a luat numele şi oraşul. Cu trecerea timpului, teri
toriul Argentinei devine parte integrantă a viceregatului Peru, apoi în 1776 a
viceregatului Rio de la Plata. Mişcarea de eliberare naţională izbucnită la 25 mai
1810 culminează cu proclamarea independenţei "Provinciilor Unite de la Rio de
la Plata" la 9 iulie 1816, de către Jose de San Martin, considerat astăzi eliberatorul
naţional. Acesta este înmormântat în catedrala mitropolitană. Numele de Argen
tina (ţara argintului) este adoptat prin Constituţia din 1826.
Populaţia Argentinei este de 36 de milioane de locuitori, cea mai mare parte
a populaţiei trăind în capitală, sau în suburbiile acesteia. Statisticile actuale arată
că 88% din populaţie trăieşte la oraş şi doar 12% trăieşte la ţară. Argentina are 23
de provincii, la care se adaugă capitala federală, Buenos Aires. Capitala federală
are o suprafaţă ce depăşeşte 200 km2 doar centrul, iar cu toate suburbiile depăşeş
te 3000 km2. Acest lucru a făcut posibil ca la Buenos Aires să întâlneşti cel mai
larg bulevard din lume "Nove de Julio", care are 18 benzi de circulaţie, lăţimea
totală fiind de 144 de metri. Limbile spaniolă (cartejano), italiană, engleză şi
franceză sunt auzite la tot pasul, întrucât în Argentina s-au aşezat multe populaţii
de origine europeană. Negrii sunt foarte puţini. Până*acum câţiva ani au fost foarte
miilţi evrei, Buenos Aires fiind după New York al II-lea oraş din lume cu popu
laţie evreiască. Religia oficială este cea romano-catolică. Acesteia se adaugă cea
protestantă, mozaică şi musulmană. De remarcat că în Argentina există şi orto
docşi greci, ruşi, antiohieni şi sârbi.
Din punct dc vedere cultural Argentina este renumită prin mulţimea cinema
tografelor, a teatrelor, a reprezentaţiilor artelor vizuale, muzică şi literatură.
Teatrul Colon, din Buenos Aires, care are o capacitate de 3000 de locuri, se află
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în topul primelor trei teatre de operă din lume, mai ales datorită arhitecturii sale
deosebit de frumoase şi acusticii sale perfecte. Niciodată nu rămân locuri libere la
spectacole. In Buenos Aires există peste 90 de teatre şi 100 de cinema, unde se
dau spectacole deosebit de diverse. Viaţa culturală cunoaşte apariţia în zona Rio
de la Plata a unor cântece populare specifice, care s-au răspândit repede în Europa
şi în întreaga lume, cântece ce poartă numele de tangou, de care şi-a legat numele
însuşi Carlos Gardel. Cinci premii Nobel au fost înmânate reprezentanţilor Argen
tinei pentru fiziologie, medicină şi chimie.
COMUNITATEA ROMÂNILOR ORTODOCŞI DIN ARGENTINA
*

In Argentina s-au stabilit de-a lungul timpului câteva mii de persoane de origi
ne română, majoritatea rămânând în capitala ţării, Buenos Aires, alţii preferând
oraşe mai mici precum Mendoza, La Plata, Cordoba sau Rosario. Cea mai mare
parte dintre aceştia, au dispus de pregătire profesională superioară, fiind ingineri,
medici, profesori, istorici, comercianţi care, cu trecerea anilor, au început să ocupe
poziţii importante în viaţa economică şi politică din Argentina. Datorită pregătirii
lor superioare, aceşti români au participat la acţiuni vizând promovarea valorilor
culturale şi spirituale, precum şi a tradiţiilor româneşti pe pământul sud american.
Până în decembrie 1989, activitatea comunităţii româneşti s-a desfăşurat în cadml
Asociaţiei "Mihai Eminescu" sub egida căreia se edita şi revista "Mihai Eminescu".
Din punct de vedere social - politic, emigraţia românească din Argentina ar
putea fi împărţită în trei categorii: emigraţia stabilită înaintea primului război
mondial şi în perioada interbelică (emigraţia economică); emigraţia stabilită după
cel de-al doilea război mondial, în momentul instaurării dictaturii comuniste în
România (emigraţia politică); emigraţia stabilită după decembrie 1989 fonnată în
special din tineri români în căutare de muncă (emigraţia economică). Din prima
categorie de emigranţi mai trăiesc foarte puţini. Cu toate acestea, parte dintre ei
au devenit personalităţi marcante ale culturii şi ştiinţei argentiniene, dintre aces
tea amintesc pe: Dl. Virgil Angelescu, întemeietorul şcolii de faună marină din
cadml Universităţii din Buenos Aires, Dl. căpitan Alejandro Rădulescu, coman
dant al flotei marine argentiniene, Dna. Cornelia Rădulescu de Manukian, impor
tant-comerciant, Dl. Oreste Popescu, profesor universitar, Cornel Safta, avocat,
Gina Ionescu, pictoriţă, elevă a lui Camil Ressu, Magda Cuza, nepoată a domni
torului A.I. Cuza etc.
Diferenţele culturale, sociale dar şi politice dintre cele trei categorii de emi
granţi, lipsa unui preot şi a unei parohii, au dus, în ultimii ani, la dezbinarea comu
nităţii româneşti din Argentina. Lucrul acesta s-a reflectat mai ales prin dificul
tatea de a se aduna şi cerceta între ei, precum şi lipsa unei voci care să vorbească
în numele şi în interesul românilor din Argentina.
Un grup de intelectuali din prima categorie de emigranţi a luat iniţiativa con
stituirii Asociaţiei Comunităţii Românilor din Argentina. în urma eforturilor
depuse de câţiva dintre membri comitetului de iniţiativă, printre care aş pomeni
pe Dl. căpitan Alejandro Rădulescu, Dna. Cornelia Rădulescu de Manukian, Dl.
Augustin Tzucmeanu şi Dl. Nicolae Alimănişteanu, s-a reuşit înscrierea Asocia
ţiei la autorităţile argentiniene la data de 28 octombrie 2000, iar la Ambasada Ro-

VIA ŢA BISERICEASCĂ

173

mâniei la data de 2 noiembrie 2000. Mandatul actualului Comitet de organizare
este de 2 ani, timp necesar pentru consolidarea Asociaţiei. Pe acest fundal a apărut
dorinţa de trimitere a unui preot de Sfintele Sărbători la Buenos Aires.
ÎNTÂLNIRI CU MEMBRI AI COMUNITĂŢII
Scopul deplasării mele la Buenos Aires a avut o dublă conotaţie: una imediată'
şi alta îndepărtată.
Scopul imediat a fost acela de a veni în întâmpinarea nevoilor spirituale şi
religioase imediate ale românilor, concretizate în săvârşirea sfintelor slujbe, în
special a Sfintei Liturghii, şi în administrarea Sfintelor Taine.
Astfel, Sfintele Liturghii săvârşite la Praznicul Naşterii Domnului, a Noului
An, a Bobotezei şi a Sf. Ioan Botezătorul, colindele cântate, cuvintele de învăţă
tură rostite, dar mai ales mesajul cuprins în Pastorala adresată de către Părintele’
Patriarh Teoctist cu prilejul Crăciunului românilor din ţară şi de peste graniţă, au
avut ca scop întărirea acestora în credinţă şi în viaţa morală. Citirea Pastoralei a
fost ascultată cu atenţie şi apreciată de români, mai ales pentru faptul 'că a abor
dat printre altele una dintre problemele dificile, prost înţelese de o mare parte a
populaţiei planetei la sfârşit de secol XX şi de-al II-lea mileniu, şi anume proble
ma libertăţii. Un număr mare de români a participat la sfinţirea Aghiasmei celei
Mari în ziua de Bobotează, când aceştia au putut lua în sticle apa sfinţită (nu la 10 grade, cum se sfinţeşte de obicei în România, ci la +32 de grade cât înregistra
termometrul în acea zi) şi a o duce şi stropi casele lor. O româncă mi-a zis:
"Părinte, voi păstra cu sfinţenie această Aghiasmă Mare, pentru că este prima din
acest secol şi din acest mileniu şi doresc ca toate generaţiile din familia mea care
se vor naşte în acest secol, să guste din ea".
Un capitol aparte l-a constituit administrarea Sfintelor Taine. Unii români nu
s-au mai spovedit sau împărtăşit de 30-40 de ani. De aceea, Taina Spovedaniei şi
a Sfintei împărtăşanii, după lungi ani de aşteptare, a umplut de bucurie sufletele
multor români. Unii au putut beneficia şi de administrarea altor Sfinte Taine.
Astfel, pentru a putea oficia Taina Cununiei unei tinere românce ortodoxe, căsă
torită cu un tânăr argentinian catolic, a trebuit mai întâi să oficiez rânduiala tre
cerii la Ortodoxie a tânărului Natalio, cu administrarea Tainei Mirungerii şi măr
turisirea simbolului ortodox de credinţă. Cea de a doua cununie, săvârşită tot în
prima zi a mileniului, zi când s-a ridicat de către Biserică interdicţia săvârşirii
Tainei Cununiei (prima duminică după Bobotează) a mai făcut fericită o familie,
căsătorită civil cu mulţi ani înainte.
Scopul îndepărtat al deplasării mele în Argentina este legat de cercetarea con
diţiilor necesare înfiinţării unei parohii ortodoxe pentru comunitatea românilor
din Argentina. In realitate, comunitatea românească grupată în jurul unei parohii
ortodoxe a rămas singura neconstituită dintre comunităţile ortodoxe prezente în
Argentina. Pentru aceasta, a trebuit mai întâi să cercetez dacă românii doresc în
fiinţarea parohiei, iar dacă da, să aflu ce disponibilităţi există pentru oferirea unui
A

A
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locaş de cult de către celelalte Biserici Ortodoxe din Buenos Aires şi găsirea mij
loacelor de susţinere economică a preotului şi parohiei.
'
ÎNTÂLNIRI OFICIALE
A

_
_
_
_
_

însoţit de Dl. Ambasador Cristian Lăzărescu şi din partea Comunităţii
româneşti de către Dna. Cornelia de Manukian, la reşedinţa I.RS. Gennaclios
Chrysoulakis, Arhiepiscop şi Mitropolit greco-ortodox din Buenos Aires şi
America de Sud, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice în Argentina care m-a
primit în audienţă. In cadrul întâlnirii s-a putut constata deschiderea ecumenică pe
care o arc I.P.S. Sa şi dorinţa de unitate creştină. I.P.S. Sa a amintit cu bucurie de
vizita Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul II în România în luna mai 1999 apreciind că
aceasta constituie un pas înainte pe care Biserica Ortodoxă Română l-a făcut pentru
unitatea creştină. I.P.S. Sa a mai arătat că are 5 parohii ortodoxe în toată
Argentina. La fiecare doi ani organizează un Congres al clerului şi laicilor din
cadrul comunităţilor ortodoxe din Sud America, ultimul fiind organizat la Buenos
Aires anul trecut şi la care au participat peste 700 de delegaţi, precum şi aproape
tot atâţia invitaţi. I.P.S. Sale i s-a adus la cunoştinţă dorinţa românilor de a constitui o parohie ortodoxă românească în Buenos Aires. In acest context, I.P.S. Sa
şi-a exprimat tot sprijinul în ce priveşte constituirea parohiei inclusiv prin punerea
la dispoziţie a unui locaş de cult pentru folosul liturgic al comunităţii româneşti.
în aceeaşi zi, însoţit de aceleaşi persoane am fost primit de către I.P.S.
Mitropolit Kirilos, Arhiepiscop de Buenos Aires, Primat al Republicii Argentina
al Bisericii Catolice Apostolice Ortodoxe de Antiohia. întâlnirea cu I.P.S. Sa a fost
deosebit de cordială şi s-a concentrat în principal asupra stării comunităţii româ
neşti din Buenos Aires, amintind printre altele de existenţa multor ţigani proveniţi
din România care cerşesc pe bulevardele centrale ale capitalei federale, făcând o
imagine negativă poporului şi ţării noastre. I.P.S. Sa a arătat, de asemenea, difi
cultăţile sociale şi morale pe care le traversează Argentina zilelor noastre.
în altă ordine de idei, Î.P.S. Sa a arătat că în anul 1982 a venit în Argentina şi
de atunci cu multă răbdare, sacrificiu şi întru smerenie a reuşit să constituie rând
pe rând cele 15 parohii, actualmente având 19 preoţi pentru acestea. In plus I.P.S.
Sa a mai organizat şi un Seminar Teologic la care are 20 de studenţi.
I.P.S. Sa a arătat că parohia ortodoxă română în Buenos Aires se va putea
constitui, însă preotul român care va merge în Argentina trebuie să se înarmeze cu
răbdare, curaj şi să fie fără «dorinţa de îmbogăţire. Din păcate, românii sunt
împrăştiaţi pe la diferite biserici din Buenos Aires, unii dintre aceştia frecventând
şi bisericile Patriarhiei de Antiohia. în încheierea discuţiilor I.P.S. Sa s-a arătat
dispus să ajute comunitatea românească din Buenos Aires de la oferirea de veş
minte etc. şi până la oferirea unui spaţiu liturgic pentru săvârşirea slujbelor.
In seara zilei de 6 ianuarie 2002 am fost invitat de către Mitropolitul ortodox
rus la slujba Crăciunului lor. Cu acel prilej am putut discuta cu Excelenţa Sa
Mons. Jorge Mcirio Bergoglio, Arhiepiscopul şi Mitropolitul catolic de Buenos
A
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Aires care a promis tot sprijinul pentm înfiinţarea parohiei şi pentru oferirea tem
porară a unui locaş de rugăciune pentm comunitatea românească.
O întâlnire deosebită am avut-o cu Excelenţa Sa Dl. Dr. Norberto Padilla, Se
cretarul de Stat pentru Culte din cadrul Ministerului Relaţiilor Externe, Comerţu
lui internaţional şi cultelor al Argentinei. La întâlnire a participat şi Excelenţa Sa
Dl. Ambasador Cristian Lăzărescu. întâlnirea a fost deosebit de călduroasă în ca
drul căreia s-au evidenţiat bunele relaţii ale B.O.R. cu celelalte Biserici Ortodoxe
din lume, dar în special cu B.R.C. In dialogul internaţional, B.O.R. a fost foarte
bine reprezentată şi şi-a adus aportul în mod substanţial. A fost apreciată B.O.R.
pentru echilibrul său, pentru reuşita vizitei Papei în România şi pentru reuşita în
tâlnirii Sant’Egidio din 1998.
Din punctul dc vedere al statului argentinian, Dl. Secretar de Stat ne-a asigu
rat că nu există nici un impediment pentru înscrierea parohiei Bisericii Ortodoxe
Române în Argentina. Comunitatea are doar obligaţia de a înscrie parohia în re
gistrul cultelor. Excelenţa Sa, după ce a apreciat vestitele mănăstiri din Bucovina,
a adresat invitaţia P.F. Părinte Patriarh Teoctist de a inaugura personal Parohia
Ortodoxă Română din Argentina.
_

A
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Consilier Patriarhal
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FESTIVITATEA D E C E R N Ă R II LEG IU N II D E O N O A R E ,
"O R D IN U L N A Ţ IO N A L DE M E R IT ”,
PĂ R IN T E L U I P R O FE S O R U N IV ER SITA R DR. D U R Ă N IC O L A E ,
ÎN ZIU A D E 3 A PR IL IE 2002, LA A M B A S A D A F R A N Ţ E I
Decernarea Legiunii de Onoare, "Ordinul Naţional de Merit", Părintelui Pro
fesor Dr. Nicolae Dură, a avut loc în seara zilei de 3 aprilie 2002, la Ambasada
Franţei din Bucureşti.
înalta distincţie - acordată prin decretul Preşedintelui Franţei, Dl Jaques
Chirac, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe al Franţei - a fost înmânată
de Ambasadorul Franţei, la Bucureşti, Dl Pierre Menat, în prezenţa dlui Profesor
universitar dr. Olivier Echappe, Secretarul General al Marii Cancelarii a Legiunii
de Onoare, în calitate de reprezentant personal al Preşedintelui Franţei.
Ceremonia decernării prestigioasei decoraţii - la care a participat un numeros
şi distins public (ierarhi, diplomaţi, academicieni, universitari, studenţi etc.) - s-a
deschis printr-un cuvânt, "laudatio", rostit chiar de Amabasadorul Franţei, dl Jean
Menat, care a ţinut să elogieze atât strălucita activitate cărturărească a profesoru
lui nostru, cât şi contribuţia sa la dezvoltarea relaţiilor culturale între cele două
ţări, România şi Franţa, pentru care, de altfel, ţara sa i-a acordat Părintelui Pro
fesor înalta distincţie.
Dată fiind francheţea, originalitatea şi importanţa celor spuse de Domnia Sa,
vom reda cuvântul său în integralitate (atât în original, cât şi în traducere), ca
anexă la aceste rânduri evocatoare ale acestui moment unic din viaţa culturii ro
mâne, laice şi teologice.
După cuvântul său, urmat de decernarea înaltei distincţii a Statului francez într-o atmosferă de deosebită cordialitate şi elevaţie sufletească - a luat cuvântul
sărbătoritul, care şi-a început discursul prin celebrele cuvinte: "le jour de gloire
est arrive...". "într-adevăr - a spus P. C. Sa - cu aceste cuvinte m-a trezit la reali
tate, în dimineaţa aceasta, Eminenţa Sa, Jean Perisset, Nunţiul apostolic la Bucu
reşti... Fără îndoială, pentru mine, această zi este o zi de glorie, fiindcă ea îmi
aduce o recunoaştere internaţională, şi nu oricare, pentru că aceasta vine chiar din
partea Franţei, patria culturii europene şi a drepturilor omului...".
Sărbătoritul zilei de 3 aprilie, Profesorul nostru, Părintele Nicolae Dură, a
evocat şi relaţiile tradiţionale, fericite între cele două ţări şi popoare. Exprimânduşi convingerea fermă că, în viitor, acestea vor cunoaşte noi forme de manifestare,
concretizate atât pe planul relaţiilor politice şi economice, cât şi al celor culturale,
Profesorul a conchis că - prin opera şi activitatea sa - va căuta să-şi aducă acelaşi
aport benefic la afirmarea şi sporirea bunelor relaţii între cele două ţări şi popoare,
în toate laturile lor de manifestare, şi îndeosebi a celor culturale.
Printre altele, Părintele Profesor a ţinut de asemenea să exprime atât bucuria sa
aleasă - împărtăşită de un asemenea unic eveniment din viaţa P. C. Sale - cât şi
mulţumirile sale pentru cuvântul omagial, spontan şi sincer, rostit de Dl Ambasador.
în încheierea cuvântului său, Părintele Profesor a spus că, în realitate, această
distincţie este de fapt o recunoaştere internaţională a meritelor constructive ale
propriei sale Biserici Ortodoxe Române, care, prin ierarhii, clericii şi credincioşii
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ei contribuie la construcţia comunităţii europene şi a refacerii unităţii creştine
pan-europene. Profesorul a ţinut în fine să mulţumească şi Preşedintelui Franţei,
care a binevoit nu numai să-i acorde acest "Ordin Naţional de Merit", de care s-au
învrednicit doar câteva nume ilustre ale culturii franceze şi străine - ci să-l trimi
tă şi pe reprezentantul său personal la festivitatea decernării distincţiei respective.
Părintele Profesor a ţinut de asemenea, cordial să salute şi pe invitaţii săi la
festivitate, asigurându-i de prietenia şi preţuirea sa sinceră şi devotată.
La cuvântul rostit de Părintele Profesor s-a adăugat cel al Dlui Profesor
Oliviei* Echappe, patronul Marii Cancelarii a Legiunii de Onoare, care a ţinut să
omagieze pe sărbătorit prin cuvinte de înaltă preţuire, relevând aprecierea de care
se bucură acesta în lumea universitară europeană. Printre altele, Domnia Sa a ţinut
să precizeze şi faptul că Părintele Profesor a primit această înaltă distincţie dato
rită lucrării sale monumentale, de o reală importanţă în procesul construcţiei co
munităţii europene, şi anume, "Le Regime de la Synodalite...", care a fost de alt
fel premiată şi de Academia Română.
In concluzie, Profesorul Echappe a subliniat faptul că Părintele Profesor N.
Dură este primul universitar, cleric ortodox, din Europa, care s-a învrednicit de o
asemenea apreciere din partea ţării sale.
A urmat apoi o recepţie oferită în onoarea sărbătoritului, cu prilejul căreia in
vitaţii şi-au exprimat sentimentele lor de stimaşi preţuire faţă de P. C. Sa.
Recepţia - la care a participat şi dna Ambasador, precum şi alte persoane ofi
ciale ale Ambasadei - s-a desfăşurat într-o caldă atmosferă sărbătorească şi familială.
Printre cei prezenţi - invitaţii Ambasadei şi ai sărbătoritului - amintim: Eminenţa Sa, Prof. univ. dr. Jean Perissct, Nunţiul apostolic la Bucureşti; I. P. S. Sa,
Prof. univ. dr. Ţeodosie, Arhiepiscopul Tomisului; P. S. Sa, Prof. univ. dr. Damaschin, Episcop al Sloboziei; Dl Academician, Prof. dr. Ştefan Ştefănescu; Dl Se
nator George Pruteanu; Pr. prof. dr. Constantin Corniţescu (fost decan al Facultăţii
noastre); Dra Prof. univ. dr. Zamfira Mihail etc. fireşte,'la aceste personalităţi ale
vieţii bisericeşti, culturale şi politice s-au adăugat şi membrii ai familiei sărbăto
ritului, şi anume, fratele său geamăn, Pr. prof. dr. Ioan Dură, de la Bruxelles, şi Pr.
• „prof. dr. Leon Dură, cunoscutul publicist şi poet de la Râmnicu Vâlcea, locul de
naştere al Părintelui Profesor Nicolae Dură.
Festivitatea decernării "Ordinului Naţional de Merit" (Legiunea de Onoare,
versiunea culturală) a fost transmisă în direct atât de posturile de televiziune, cât
şi de cele de radio, fiind preluată şi în străinătate. Cu acelaşi prilej au fost inter
vievaţi - pentru a exprima părerea lor despre acest eveniment festiv Dl Amba
sador al Franţei, Jean Menat; î. P. S. Sa, Dr. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului;
Eminenţa Sa, Dr. Jean Perisset, Nunţiul apostolic; Dl prof. univ. dr. Oliviei*
Echappe, patronul Marii Cancelarii a Legiunii de Onoare, şi alţi invitaţi de seamă.
Atât cu prilejul interviului, cât şi în discuţiile amicale care au urmat, vor
bitorii au ţinut să scoată în evidenţă faptul că Părintele Profesor Dr. Nicolae Dură
este primul cleric, universitar, român, care primeşte o asemenea distincţie, şi că
aceasta evidenţiază atât meritele sale pe tărâmul activităţii cărturăreşti, cât şi apor
tul său la amplificarea şi dezvoltarea relaţiilor culturale între cele două ţări prietene, Franţa şi România. S-a evidenţiat dc asemenea spiritul său umanist, de
_
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vocaţie europeană, deschis tuturor interpelărilor constructive în procesul de zidire
a casei comune a Europei şi de refacere a unităţii creştine între Răsăritul şi Apusul
Europei.
Fireşte, festivitatea decernării Legiunii de Onoare, "Ordinul Naţional de
Merit", Părintelui Profesor, Dr. Nicolae Dură, în ziua de 3 aprilie 2002, rămâne un
moment unic şi în viaţa Bisericii şi a şcolii noastre ortodoxe româneşti,'care a tăcut
de altfel dovada că, printre fiii ei, se numără personalităţi de primă mărime în cul
tura europeană, pe care sărbătoritul o slujeşte cu devotament şi aleasă distincţie.
Să ne bucurăm, aşadar, pentru acest eveniment unic atât din viaţa Părintelui
Profesor, cât şi a noastră, a tuturor, şi să-i urăm ani mulţi şi putere de muncă, ca
să primească şi alte asemenea aprecieri, de talie europeană şi mondială, prin
care se cinsteşte însăşi Biserica, neamul şi cultura noastră românească, de
vocaţie europeană.
GEORGE GRIGORIŢÂ

Remise des insignes de 1’Ordre naţional du Merite au Professeur Nicolae Dură

Mercredi 3 avril 2002
*

M onsieur le Professeur,
M onsieur le Secretaire General,
M esdames, M essieurs,

C'est â la fois un honneur et un plaisir que de remettre ce soir Ies
insignes de Chevalier de l'Ordre naţional du Merite au Professeur Nicolae
Dură, en presence de M. Olivier Echappe, Secretaire General de la Grande
Chancellerie de la Legion d'Honneur.
C'est l'ocassion de rendre hommage â un homme qui a su allier la qualitea de pretre â celles de chercheur et professeur, et ce dans de nombreux domaines (theologie, histoire, histoire de l'art, philosophie, litterature...).
Ce parcourş hors du commun a debute avec votre camere universitaire. Ordonne pretre en 1976, vous avez poursuivi de brillantes etudes â
l'Institut theologique Universsitaire de Bucliarest, â une epoque ou Ies etu
des de theologie n' etaaient pas particulierement encouragees. Vous y avez
prepare et obtenu, brillamment lâ encore, en 1981, une these de doctorat
sur "l'organisation de l'Eglise ethiopienne-et ses fondements canoniques".
Sujet surprenant â priori. II faut dire que, quelques annees auparavant, vous
aviez abtenu une bourse d'etudes, accordee par le Patriarehe roumain, qui
vous avait conduit â entreprendre un vaste travail de recherche de plus de
3 ans â Addis Abeba, en Ethiopie. Ce sejour temoigne de votre gout pour
la savoir, la recherche de votre passion pour la decouverte, presque au sens
archeologique du termen (decouverte de manuscrits, de textes inedits, de
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sources documentaires dc premier rang, dans Ies bibliotheques et archives
ethiopiennes...).
Docteur en Theologie, avec comme specialite le Droit canonique, vous
avez occupe, des le milieu des annees 1980, la Chaire de Droit canonique
â 1'Institut theologique de 1'Universite de Bucharest, ou vous etes ensuite
devenu Directeur de these.
Au cours de votre cartiere, vos themcs de recherche ont ete divers, et
continuent de l'etre: histoire de l'Eglise roumaine, avec notamment des
apports sur un des fondateurs de l'orthodoxie en Rumaine, Dionisie
Exiguul (6®me siecle); etudes d'Hristoire litteraire; diverses etudes juridiques (droit des pays d'Europe du sud-est sous la domination ottomane...);
travaux de recherche historique sur Sofronie Vracianski, un homme â l'origine de la culture bulgare modeme.
A de nombreuses reprises, vous avez joue un role de pionnier, bien
decide â ne pas vous contenter des idees reţues, et avez par lâ meme contribue â faire evoluer l'etude du droit canonique, ou la maniere dont on abordait l'histoirc dc l'Eclise roumaine.
Cette carriîre univcrsitairc, vous avez en outre decide de la placer sous
le signe de l'echange et de la rencontre, et vos nombreux deplacements â
l'etranger pour des colloques ou des seminaires cn attestent. A l'occasion de
multiples congres intemationaux de droit canoniques, mais aussi d'Histoire
ou de Philosophie, vous vous etes rendus â Bari, Roma, Berlin, Sofia et
bien sur â Paris. Vous etes membre de l'Association internaţionale des Canonistes, qui siege â Vienne.
Votre gout pour le voyage etia decouverte des cultures vous a egalement conduit â effectuer des etudes et des travaux de recherche dans de nomebreseuses Universites â l'etranger (Le Caire, Athenes, Madrid,
Bruxelles, Berlin, Rome...). Ce parcours peut expliquer la diverite des
langues dans lesquelles vos travaux ont ete publies (roumain, anglais, francais, espagnol, ethiopicn, bulgare...). Cest voyages vous ont confortc dans
votre souei de promouvoir Ies echanges culturels entre votre pays et ses
voisins, en ont faşconne l'humaniste que vous etes desormais, ouvert et toIcerant, â l'inclinaison europeenne marquee.
Cette briliante carrierc a naturellement ete couronnee de nombreuses
distinctions prestigieuses. Pour m'en tenir aux decoration Ies plus recentes,
je mentionnerais celle accordee par l'Academie roumaine, pour vos
travaux, de plus de 1.000 pages, sur la "Synodalite'dans la legislation ca
nonique", publies en langue francaise.
Je souhaiterais egalement citer le titre d'"Homme de l'annee 2001",
accorde par l’Institut internaţional des chercheurs des Etats-units
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d'Ameriquc. La medaille du Merite culturel, dcccmee par le Patriarche ma
xim de Bulgarie, pourrait cgalement etre mentionnee.
Pourtant, Ies liens que vous entretenez avec la France, et votre role
dans la promotion des echanges culturels franco-roumain, restent particuliers. Pour des travaux qui sont aujourd'hui en cours de publieation chez un
editeur franţais, vous avez obtenu le titre de Docteor en Droit canonique
de I'Universite Pontificale de Toulouse. Surtout, vous preparez actuellemcnt 2 theses de doctorat d'Etat, â la Sorbonne, en philosophie et en literature, ce qui atteste une fois encorc de votre insatiable appetit de savoir, de
votre eelectisme, de la diversite de votre inclinaisons et de vos savoirs. En
plus des langucs mentionnces il v a peu, vous pariez le francaise, et vous
l'utiliscz reguliirement pur vos travaux de recherche (dont celui sur la
synodalite, qui vous a vâlu la distinction de ce soir). Vous passez desromais
une grandc pârtie de votre temps â Paris, viile que vous avez appris â
connaîtrc et â aimer.
Pour la qualite de vos travaux et l'apport de vos decouvertes, pour le
role que vous jouez dans la promotion des echanges culturels cntre la
France et la Roumaine, le Prcsident de la Republique franşaise a tenu, par
un decrct,en date du 16 mai 2001, â vous faire Chevalier de l'Ordre naţio
nal du Merite.
4

^

Acordarca insignelor "Ordinului Naţional de Merit" profesorului Nicolae Dură
M iercuri, 3 aprilie 2002

Domnule Profesor,
Domnule Secretar general,
Doamnelor şi domnilor,
Este totodată o onoare şi o plăcere să acordăm în seara aceasta insignele "Ordinului Naţional de Merit" profesorului Nicolae Dură, în prezenţa Dlui Oliviei*
Echappe, Secretar General al Marii Cancelarii al Legiunii de Onoare.
Este ocazia de a aduce un omagiu unui om care a ştiut să ralieze calitatea de
preot la cele de cercetător şi profesor, şi aceasta în numeroase domenii (teologie,
istorie, istoria artei, filosofie, literatură).
Acest parcurs special a debutat cu cariera Dvs. universitară. Hirotonit în
1976, aţi urmat strălucite studii la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti,
într-o epocă în care studiile de teologie nu erau încurajate în mod special. Aţi pre
gătit şi aţi obţinut, în mod strălucit, în 1981, o teză de doctorat despre "Organiza
rea Bisericii etiopiene şi bazele ei canonice". Subiect surprinzător "apriori". Tre
buie spus că, cu numai câţiva ani înainte, aţi obţinut o bursă de studii acordată de
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Patriarhul României, fapt care v-a determinat să întreprindeţi o vastă muncă de
cercetare, dc mai mult de 3 ani, la Addis Abeba, în Etiopia.
Aceste studii dovedesc gustul Dvs., pentru ştiinţă, pentru cercetare, pasiunea
Dvs pentru descoperire, aproape în sensul arheologic al termenului (descoperire
de manuscrise, dc texte inedite, de surse documentare de prim rang, în bibliote
cile şi arhivele etiopiene...).
Doctor în teologie, având ca specialitate "Dreptul canonic", aţi ocupat, de la
mijlocul anilor 1980, Catedra de "Drept canonic" la Institutul Teologic al Univcr-’
sităţii din Bucureşti, unde aţi devenit ulterior şi Profesor coordonator pentru doc
toranzi (Director de Teză).
în cursul carierei Dvs., temele de cercetare au fost diverse şi continuă să fie:
Istoria Bisericii Române, cu un accent special asupra contribuţiei fondatorilor
Ortodoxiei în România, Dionisie Exiguul (sec. VI); studii de istorie literară;
diverse studii juridice (dreptul în ţările Europei de sud-est sub dominaţia otoma
nă...); studii de cercetare istorică asupra lui Sofronie Vracianski, cel care se află
la originea culturii bulgare moderne.
De nenumărate ori aţi întreprins o operă de pionerat, dovedind într-adevăr a
nu li mulţumit cu ideile primite, şi prin aceasta, aţi contribuit continuu la evoluţia
studiului dreptului canonic, şi la modul de abordare a istoriei Bisericii Ortodoxe
Române.
Dvs. aţi înţeles să situaţi această carieră universitară sub semnul schimburilor
culturale şi al întâlnirilor în decursul numeroaselor Dvs. deplasări în străinătate,
pentru colocvii şi seminarii.
/
Cu ocazia multiplelor congrese internaţionale de Drept canonic, dar în egală
măsură de Istorie şi Filosofic, v-aţi deplasat la Bari, la Roma, la Berlin, Sofia şi
bineînţeles la Paris.
Sunteţi membru al Asociaţiei internaţionale a specialiştilor în Drept canonic,
cu sediul la Viena.
Gustul Dvs. pentru călătorii şi descoperirea culturilor v-a condus, în egală
măsură, spre efectuarea de studii şi muncă de cercetare în numeroase Universităţi
din străinătate (Cairo, Atena, Madrid, Bruxelles, Berlin, Roma...).
Acest parcurs ar putea explica şi diversitatea limbilor în care au fost publi
cate lucrările Dvs. (română, engleză, franceză, spaniolă, etiopiană, bulgară...).
Aceste călătorii v-au făcut să promovaţi schimburile culturale între ţara Dvs.
şi ţările vecine, şi v-au lăcut să deveniţi umanistul care sunteţi astăzi, deschis şi
tolerant, cu largi vederi europene.
Această strălucită carieră a fost în mod natural încoronată de numeroase dis
tincţii prestigioase. Ca să nu mă refer decât la decoraţiile cele mai recente, voi
menţiona pe aceea acordată de "Academia Română", pentru lucrarea Dvs., care
numără peste 1000 de pagini, despre "Sinodalitatea în legislaţia canonică", publi
cată în limba franceză.
%
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Aş dori dc asemenea să citez şi titlul de "Omul anului 2001", acordat de In
stitutul internaţional al cercetătorilor din U.S.A. Ar putea fi menţionată aici şi
"Medalia Meritul Cultural", decernată de către Patriarhul Maxim al Bulgariei.
Rămân totuşi speciale legăturile pe care le întreţineţi cu Franţa, şi rolul Dvs.
în promovarea schimburilor culturale franco-românc.
Pentru lucrarea Dvs., care este astăzi în curs de publicare la un editor francez,
aţi obţinut titlul de Doctor în Drept Canonic la Universitatea Pontificală din
Toulouse.
In mod deosebit, pregătiţi acum două teze de doctorat de Stat, la Sorbona, în
filosofic şi în literatură, fapt care atestă, încă o dată, nesaţul Dvs. de a cunoaşte,
eclectismul Dvs., precum şi diversitatea înclinaţiilor şi cunoştinţelor Dvs. în plus
de limbile menţionate - şi nu puţine - vorbiţi franceza, pe care o utilizaţi în mod
constant în lucrările Dvs. de cercetare (cum ar fi cea referitoare la sinodalitate,
fapt care v-a adus distincţia din seara aceasta). Petreceţi de altfel o mare parte din
timpul Dvs. la Paris, oraş pe care aţi învăţat să-l cunoaşteţi şi să-l iubiţi.
Pentru calitatea lucrărilor Dvs. şi pentru aportul adus de descoperirile pe care
le-aţi făcut, pentru rolul pe care îl jucaţi în promovarea schimburilor culturale
între Franţa şi România, Preşedintele Republicii Franceze a ţinut, printr-un decret
din data de 16 mai 2001, să vă facă cavaler al Ordinului Naţional de Merit.
A

Trad. GEORGE GRIGOR1ŢĂ

O APRECIERE NAŢIONALA Şl INTERNAŢIONALA
A PR. PROF. DR. DR. NICOLAE DURĂ
TREI DISTINCŢII PREMII DECERNATE ÎN ANUL 2001
%

Pentru prestigioasa sa operă de cercetare ştiinţifică, distinsul profesor univer
sitar al Facultăţii de Teologie din Bucureşti a primit trei premii, în anul 2001, care
fuseseră precedate de Gramata Patriarhală.
Prima recunoaştere internaţională - din anul 2001 - a venit din partea Franţei.
Este vorba de Legiunea de Onoare, Meritul Cultural acordat în iunie, 2001, de
către Preşedintele Franţei, Dl. Chirac, la propunerea Ministerului de Externe al
Ţării sale, pentru contribuţia adusă la promovarea culturii de limbă franceză de
către cartea sa scrisă şi publicată în 1999, ce numără peste 1000 de pagini, intitu
lată: "Le Regime de la synodalite selon la legislation canonique, oecumenique, du
I-er millenaire". Prestigioasa distincţie urmează a fi înmânată la începutul anului
următor (data va fi propusă de părintele profesor).
Este primul cleric român, profesor uni versitar, care primeşte o asemenea distincţie.
Al doilea premiu este cel acordat de Academia Română, premiul A.D. Xenopol, pe anul 2001, pentru munca de cercetare, de excepţie, concretizată în lucrarea
publicată în limba franceză ("Le Regime de la synodalite selon la legislation cano
nique, oecumenique, du I-er millenaire"), decernat în ziua de 21 decembrie 2001.
Este primul român cleric, profesor de teologie, care primeşte acest premiu al
Academiei.
A treia recunoaştere este acordarea prestigiosului titlu de "The Man of the
Year", 2001, acordat de Institutul Internaţional al Cercetătorilor din Statele Unite
ale Americii, pentru lucrările în domeniul teologiei, dreptului, istoriei, filosofiei,
literelor etc.
Este primul teolog român, profesor universitar care primeşte un asemenea titlu.
Pentru a înţelege mai bine opera de cercetare a Pr. Prof. Dr. Dr. Nicolae Dură
vom oferi în continuare câteva date biografice.
Este licenţiat în teologie, ca şef de promoţie (1968-1969), cu calificativul
"Excepţional", la Catedra de Bizantinologie, sub îndrumarea Prof. Dr. Academi
cian Alexandru Elian, cil lucrarea: "Contribuţia lui Nicolae Iorga la cunoaşterea
şi conservarea picturii noastre bisericeşti
Doctor în Teologie, specialitatea Drept Canonic, la Institutul Teologic Uni
versitar din Bucureşti, în anul 1981, cu teza: "Organizarea Bisericii Etiopiene şi.
bazele ei canonice" (publicată de Editura Patriarhiei Române, Bucureşti, 1990).
Doctor în Drept Canonic la Universitatea Pontificală din Toulouse (Franţa),
în 1998, cu lucrarea intitulată: "Colegialitate şi sinodalitate. Statutul canonic al
primatului în cadrul colegialităţii-episcopal-sinodale" (peste 500 de pagini, în
curs de apariţie la o editură din Franţa).
Profesor titular la Catedra de Drept Canonic a Facultăţii de Teologie Ortodoxă,
Universitatea Bucureşti.
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Studii de doctorat şi cercetare ştiinţifică în numeroase Universităţi şi biblio
teci ale lumii: Addis Abeba (Etiopia); Cairo (Egipt); Atena şi Tesalonic (Grecia);
Paris şi Toulouse (Franţa); Madrid şi Salamanca (Spania); Berlin şi Bonn (Ger
mania); Roma şi Bari (Italia); Bruxelles (Belgia); Haga (Olanda) etc.
Peste câteva mii de pagini publicate, în limbile: română, franceză, engleză şi
etiopiana.
Pentru munca de cercetare ştiinţifică, întrebuinţează material documentar în
limbile: greacă, latină, slavonă, etiopiană (ghe’ez), engleză, franceză, italiană, spa
niolă, portugheză, catalană, germană, nisă, bulgară şi amharică (etiopiana actuală).
încă din anii pregătirii primului doctorat - petrecuţi prin bibliotecile şi arhi
vele din Etiopia (1971-1974) - ca urmare a unei burse de studii şi cercetare acor%dată de împăratul Etiopiei, Haile<Sellasie I, a folosit surse documentare unice, de
primă mână (de limbă ghe’ez), necunoscute până atunci cercetătorilor europeni.
Studiile publicate în revistele teologice din ţară sau din Etiopia, despre izvoarele
canonice şi nomocanonice, etiopiene, adeveresc cu prisosinţă acest lucru până
astăzi. Ar fi suficient să amintim doar studiile privind "Fetha Nagast" (Pravila îm 
păraţilor), "Didascalia, versiunea etiopiană", "Sinodosul, Corpus Juris Canonici
aethiopici" etc., pentru ca un cercetător avizat să-şi dea seama de contribuţia de
pionierat în domeniul izvoarelor canonice şi nomocanonice etiopiene. De asemenea,
până în prezent, nu există altă lucrare, în literatura de specialitate, care să prezin
te procesul istoric al evoluţiei formelor de organizare ale Bisericii Etiopiene, şi ale
instituţiilor ei, pe care le-a prezentat pe baza aceloraşi surse, aflate în manuscrise
din secolele XIII-XVI prin mănăstirile şi arhivele etiopiene, în prima teză de doc
torat (Organizarea Bisericii Etiopiene..,).
In fine, prin studiile publicate despre Etiopia şi Biserica ei, a contribuit şi la
refacerea unităţii creştine între Bisericile Ortodoxe şi cele Vechi Orientale (aşazise monofizite).
In studii privind legislaţia canonică şi nomocanonică, ecumenică a adus nu
numai precizări şi corective referitoare la afirmaţiile unor istorici şi canonişti, ci
şi unele contribuţii personale. Aşa este de pildă cazul privind autocefalia Bisericii
noastre. In studiul publicat în volumul "Centenarul autocefaliei" (1987), a făcut
cunoscut - pentru prima dată în istoria românească (laică şi ecleziastică) - că, de-a
lungul secolelor, Biserica noastră a cunoscut şi fonne şi stări de manifestare a au
tocefaliei, şi nu numai de autonomie, aşa cum se vehiculează încă de istoricii Bi
sericii române.
In studiul privind "Pravila de la Govora", în anul 1990, a dovedit - printr-o
analiză hermeneutică a textului nomocanonului lui "Metodie", apostolul slavilor
(sec. IX) - că acesta este de fapt o traducere şi o prelucrare (parafrazare) a textu
lui din "Dyonisiana", adică din Colecţia canonică redactată de străromânul Dionisie Exiguul (t 545), părintele Dreptului bisericesc apusean.
De altfel, studiile despre Colecţia lui Dionisie Exiguul, şi contribuţia acestuia
la dezvoltarea dreptului canonic sunt primele lucrări în literatura de specialitate,
în limba română. Precizările şi corectivele, de rigoare, privind viaţa şi activitatea
*
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sa, au fost publicate şi în reviste, de specialitate, în străinătate (Cf. Revista Espadolci de Derecho Canonico, Salamanca, 1993, p.269-290).
Tot pentru prima dată în literatura de specialitate, română şi străină, a evi
denţiat - pe baza mărturiilor istoriografiei şi tradiţiei canonice (scrise), din Răsărit
şi Apus - ecumenicitatea legislaţiei canonice a Sinodului în Trullo (691-692). (Cf.
The Ecumenica! Council in Trullo... Kanonîka, Roma, 1995).
De asemenea, în studiul istorico-canonic, privind relaţiile canonice ale Bise
ricii nord-dunărene cu "Scaunele” episcopale din sudul Dunării, a dovedit nu
numai comuniunea canonică a Bisericii noastre cu creştinătatea de limbă latină,
din spaţiul sud-dunărean, ci şi continuitatea elementului daco-roman în aria de
formare a poporului român.
In studii de istorie literară, precum cele privind Biblia lui Şerban Cantacuzino, de istorie pură şi de drept canonic, precum cel privind regimul juridic al
Ţărilor din Sud Estul Europei în timpul dominaţiei "Otomane (Political-Juridical
and Religious Status of the Romanian Countries and the Balkan People During
the 14-19 Centuries, în Revue des Etudes Sud-Est Europennes, 1989), a adus con
tribuţii reale datorită unei multiplicităţi caleidoscopice a interpretărilor şi evaluă
rilor documentelor istorice.
Ne-am limitat doar la câteva studii pentru a ilustra atât diversitatea problema
ticii abordate în munca de cercetare, cât şi contribuţiile personale, care au atras
atenţia şi au adus aprecierea cercetătorilor - din ţară şi din străinătate - avizaţi în
domeniile respective (drept, teologie, drept canonic, istorie (pură, literară) etc.).
Alte studii, care au anunţat deja dc ani de zile sfera preocupărilor părintelui
profesor şi în domeniul istorici literaturii din Evul Mediu, a istoriei umanismului
şi a filosofici, urmează a fi concretizate şi în două teze de doctorat, de stat, în litere
şi în filosofic (la Sorbona, unde a urmat cursuri şi a susţinut examene şi prezentat
lucrări pentru licenţă, masterat şi D.E.A. - doctorat ciclul III).
Urmare acestei munci prolifice de cercetare ştiinţifică, cu caracter pluridisci
plinar i s-a acordat Gramata Patriarhală omagială, "Sofronie Vracianski", înmâ
nată de Patriarhul Bisericii Bulgare, Prea Fericitul Maxim în ziua de 01.07.1989,
ca distincţie - merit cultural pentru descoperirea senzaţională, pe care a facut-o
privind viaţa şi activitatea ctitorului culturii bulgare, moderne, Sofronie Vra
cianski. Este vorba dc o muncă, de luni de zile, de arhivă, în urma căreia a desco
perit documente privind activitatea episcopului Sofronie Vracianski, pe pământul
Ţării Româneşti, unde se refugiase de prigoana turcilor în anul 1803. Studii pri
vind rezultatele acestor descoperiri de arhivă au fost publicate în revistele: Romanoslvica, 1990; în Revue des Etudes Sud-Est Europennes, 1991; Biserica Orto
doxă Română şi în Revista Academiei Bulgare (Sofia).
Comunicarea ştiinţifică, prezentată la Sofia, în 1989, care a fost urmată de
cinci interviuri la Radio-ul şi Televiziunea bulgară, a fost publicată în revistele de
specialitate din Bulgaria. Cu acelaşi prilej a fost numit membru al Asociaţilor Slaviştilor de la Sofia.
A

*
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Toate accste trei distincţii - premii, acordate în anul 2001, de către Guvernul
şi Preşedinţia Franţei, Academia Română şi Institutul Cercetătorilor din S.U.A.,
sunt o apreciere a unei opere de cercetare ce îmbrăţişează o tematică inter şi plu
ridisciplinar (teologie, filosofie, litere, drept, istorie etc.), cu un pronunţat carac
ter umanist, paneuropean. Ele evidenţiază totodată contribuţia meritorie adusă de
părintele profesor în domenii ce necesită o pregătire multi-disciplinară şi o pose
dare a instrumentelor de cercetare ştiinţifică (metodă, rigurozitate, obiectivitate,
limbi (vechi şi noi) etc.).
In fine, aceste prestigioase titluri ştiinţifice - culturale, omagiază o muncă de
cercetare depusă de peste 30 de ani, ale căi;ei împliniri s-au evidenţiat nu numai
prin evaluări, precizări, corective şi completări ale lucrărilor de specialitate care
le-au precedat, ci şi prin descoperiri de izvoare documentare unice, aşa cum a fost
cazul izvoarelor nomocanonice etiopiene, a izvoarelor Pravilei de la Govora, a lui
Sofronie Vracianski, a regimului juridic al sinodalităţii ctc.
Este timpul ca aceste reuşite ale Teologiei şi ale altor sfere ale culturii ro
mâne, de bun augur la începutul noului mileniu, să fie cunoscute în cercuri inte
lectuale cât mai extinse, naţionale şi internaţionale.
A

Pr. Prof. GHEORGHE I. DRĂGULIN

PĂRINTELE PROFESOR UNIVERSITAR, DR.DR. DURA NICOLAE,
DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂŢII NAŢIONALE
DE ŞTIINŢE UMANISTICE DIN UCRAINA
"OSTROG ACADEMY",
A

In ziua de 13 iunie, 2002, Părintele Profesor, Dr.Dr. Nicolae Dură, din Uni
versitatea Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă, a primit prestigiosul titlu
academic de "Profesor Doctor Honoris Causa" (D.H.C.) din partea Rectoratului
"Universităţii Naţionale", de Ştiinţe Umanistice, din Ostrog (Ucraina).
Aşa după cum se precizează chiar în diploma pe care eminentul umanist,
teolog, canonist şi istoric, a primit-o cu ocazia înmânării înaltei distincţii acade
mice, de către Rectorul Universităţii, Părintele Profesor Dr.Dr. Nicolae Dură, s-a
învrednicit de acest titlu "în semn de recunoaştere a contribuţiei sale la promova
rea valorilor creştine şi pentru realizările sale deosebite în ştiinţă şi cultură".
Cu prilejul acordării titlului de D.H.C., Rectorul Universităţii Naţionale din
Ostrog, Dl. Prof. Dr. I. D. Pasichnyk, a ţinut de altfel să evidenţieze contribuţia
meritorie a profesorului român atât la afirmarea şi promovarea valorilor creştine,
cât şi a celor de ştiinţă şi cultură umanistă.
Cum era şi de aşteptat, Părintele Profesor a certificat şi de data aceasta înalta
sa ţinută academică printr-o prelegere în care cercetarea ştiinţifică s-a îngemănat
cu o argumentaţie logică, de orientare eminamente umanistă. Vorbind despre
"Biblia de la Bucureşti (1688), monument de seamă al culturii umaniste, europene",
P.C. Sa a făcut referire expresă şi la alte monumente de seamă ale culturii uma
niste, europene, precum Biblia lui Wyclif, Biblia lui Luther, Biblia de la Ostrog
etc. Prin aceasta, Părintele Profesor a făcut, încă o dată, dovada peremptorie că
stăpâneşte tot atât de bine şi istoria culturii umaniste, renascentiste, epocă care, la
români, a atins apogeul prin Biblia de la Bucureşti.
Eminentul cercetător şi profesor universitar român, Părintele Nicolae Dură, a
ţinut de altfel să evoce în prelegerea sa academică nu numai acest aspect din istoria
culturii umaniste, europene, ci şi faptul că traducătorii Bibliei de la Bucureşti,
urmaşii marilor umanişti europeni, precum Lorenzo Valla, John Wyclif, Erasm de
Rotterdam etc., au contribuit şi la introducerea limbii române în cultul liturgic al
Bisericii. "Era - aşa după cum preciza Părintele Profesor - pentm prima dată în isto
ria Ţărilor din Sudul şi Estul Europei, când limba unei naţiuni devenea limbă de
cult, şi, ipso facto, limbă sacră, alături de ebraică, greacă, siriacă, latină, slavă etc,M.
Decernarea titlului academic de D.H.C. s-a desfaşurat în aula Universităţii, în
prezenţa a numeroşi studenţi şi profesori, care au ţinut să mulţumească Părintelui
Profesor pentm actualitatea şi înalta ţinută academică a prelegerii academice, pe
care eminentul laureat a expus-o cu acest prilej, şi pe care subsemnatul am avut
fericirea să o traduc direct în limba ucraineană.
Prelegerea sa academică, intitulată "Biblia de la Bucureşti (1688), monument
de seamă al culturii umaniste, europene", a suscitat un viu interes atât din partea
istoricilor (de literatură veche, istorie pură etc.) şi a teologilor, cât şi a altor oa
meni de ştiinţă şi cultură, din vestita Universitate din Ostrog, care este printre pu
ţinele instituţii de învăţământ superior, din Ucraina, care s-a învrednicit şi de
statutul de "Universitate Naţională", superior deci celui de "Universitate de Stat",
şi care are un profil de învăţământ şi cercetare cu caracter eminamente umanist.
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întemeiată în anul 1576, vestita Universitate din Ostrog —la care au predat,
printre alţii, şi Petru Movilă şi patriarhul Chirii Lukaris - a fost şi a rămas bas
tionul credinţei şi teologiei pravoslavnice în calea acţiunilor propagandisticeprozelitiste iniţiate de catolici şi, apoi, de protestanţi. De aceea, a conferenţia într-o
asemenea instituţie de învăţământ, de vocaţie europeană şi panortodoxă, şi, mai
mult, de a fi considcrat ca unul dintre fiii ei, emeriţi, prin acordarea titlului de
D.H.C., este un act dc înaltă recunoaştere academică, care îl situează pe cel care
primeşte un asemenea titlu în panteonul marilor personalităţi ale culturii umaniste
creştine, alături, de exemplu, de un Petru Movilă, Chirii Lukaris etc. Or, unul dintre
aceşti fii emeriţi ai acestei prestigioase şi unice instituţii de învăţământ din SudEstul Europei este şi Părintele Profesor Dr. Dr. Dură Nicolae, care, în ziua de 13
iunie - prin primirea titlului de D.H.C. - a primit încă o consacrare şi o recunoaş
tere internaţională, care se adaugă celor primite din partea Franţei (Legiunea de
Onoare, Merit Cultural) şi a Americii (Omul anului 2001, din partea Institutului
Internaţional de Cercetare din U.S.A.).
A vorbi despre o Biblie, ca monument de scamă al culturii umaniste, europene,
într-o Universitate care astăzi are*un profil eminamente de "Ştiinţe umanistice", şi
care, în secolele XVI-XVII, a fost bastionul Ortodoxiei, dovedeşte - în chip peremp
toriu - din partea Părintelui Profesor, că are o formaţie nu numai de literat, istoric şi
canonist, ci şi dc teolog şi om dc vastă cultură, care ştie să folosească şi să orienteze
cunoştinţele sale, multidisciplinare, îndeosebi pentru afirmarea marilor valori ale cul
turii umaniste, europene, care stau de fapt la baza culturii Europei dc astăzi.
Fireşte, prin acordarea înaltului titlu academic de D.H.C. de către una dintre
cele mai vechi şi prestigioase Universităţi, de Ştiinţe umanistice, din Europa, de
credinţă pravoslavnică (ortodoxă), Părintelui Profesor Dr. Dr. Nicolae Dură i s-au
recunoscut tocmai aceste merite cultural-umanistc, puse în slujba promovării va
lorilor umanist-creştine, europene.
Eveniment de scamă în istoria relaţiilor academice dintre Universităţile celor
două ţări, Ucraina şi România, titlul de D.H.C. acordat Părintelui Prof. Dr. Dr.
Nicolae Dură vine să consfinţească însă şi relaţiile de colaborare frăţească, de se
cole, dintre cultura şi învăţământul academic, teologic, românesc şi cel ucrainean,
ilustrat de nume ca Petru Movilă, Dosoftei, Pavel Bărânda etc.
Martor ocular la acest eveniment din 13 iunie, 2002, în calitatea mea de tradu
cător, în limba ucrainiană, a remarcabilei prelegeri academice a colegului român, pot
deci să adeveresc că titlul de D.H.C., ce i s-a oferit de prestigioasa Universitate din
Ostrog, se înscrie în istoria acestor relaţii nu .numai ca un act de recunoaştere inter
naţională a unei activităţi academice, de excepţie, a Prof. Dr. Dr. Nicolae Dură, ci şi
ca o mărturie a dorinţei lumii acadcmice, din cele două ţări vecine, de a reînnoda firul
vechilor şi fructuoaselor relaţii culturale, spre binele popoarelor noastre.
Fclicitându-1 pe Părintele Profesor şi pentru această recunoaştere internaţio
nală - care sc adaugă celei primite pe 3 aprilie a.c., la Ambasada Franţei - îi dorim
să primească şi alte titluri de D.H.C., prin care să învedereze o dată în plus faptul
că, eminentul cercetător şi profesor universitar, este un adevărat ambasador atât al
culturii umaniste din ţara sa, cât şi al valorilor creştin-umaniste europene.
Prof. Dr. Dr. ION PÂSLARU

Lavra Pecerska - Kiev

ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEOLOGIC
ŞI RELIGIOS LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI III
t

Misiunea învăţătorească a Bisericii, în primul an al mileniului trei, s-a con
cretizat în măsuri care să ţină seama de diversificarea învăţământului teologic
ortodox şi a învăţământului religios în şcolile de stat pe fondul reformei generale
din învăţământul public.
Strădaniile din acest plan s-au impus datorită, pe de o parte, cerinţelor actuale
de reformă ale învăţământului românesc, iar pc de altă parte de păstrare a specifi
cului şcolilor teologice şi de predare a Religiei în şcoală.
Urmărind înnoirile din domeniul învăţământului şi necesitatea armonizării şi
integrării în acest proces, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a urmărit
să răspundă exigenţelor şi cerinţelor actualc prin măsuri adecvate în domeniul în
văţământului teologic şi religios.
S-a avut în vedere permanent acest domeniu de formare şi educare a tinere
tului şcolar şi a viitorilor slujitori ai Bisericii din dorinţa ca acesta să reprezinte
coordonata vocaţională a lucrării Bisericii şi a exponenţilor Ei în rândul credin
cioşilor şi în societate.
Fiind vorba de o conlucrare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării s-a impus,
în general, ca să existe o concordanţă între domeniul strict teologic de conţinut cu
cel de cultură generală, ştiinţifică şi umanistă şi aspectele de organizare specifice
învăţământului.
Privitor la evoluţia generală a învăţământului religios în anul 2001 men
ţionăm următoarele coordonate care au fost urmărite îndeaproape:
-A ducerea la zi a Regulamentului scminariilor teologice încât acesta
să concorde cu Regulamentul de Funcţionare şi Organizare a Unităţilor de
învăţământ Public, având în vedere păstrarea specificului teologic,
- Revizuirea în spiritul unor Reglementări actuale a planurilor de
învăţământ la seminariile teologice şi şcolile de cântăreţi şi elaborarea unor
noi planuri pentru perioada de şcolarizare de 4 ani în seminariile teologiceşi de 2 ani la şcolile de cântăreţi în condiţiile trecerii la învăţământul gene
ral de 9 ani, începând cu anul şcolar 2003-2004.
- Regândirea programelor şcolare actuale la disciplinele teologice din
seminar cât şi la disciplina Religie din învăţământul de stat încât să core
spundă noilor planuri de învăţământ şi principiilor actuale de întocmire a
programelor.
- Modalitatea de acoperire a lipsei manualelor de teologie şi Religie
prin editarea celor de Religie în spiritul programelor şcolare şi de reeditare
a celor teologice.
- Atenţia acordată învăţământului teologic şi religios prin înbunătăţirea activităţilor de îndrumare şi control atât din partea autorităţii bise
riceşti cât şi din partea Inspectoratelor Şcolare Judeţene, prin inspectorii de
specialitate Religie.
-A daptarea învăţământului teologic şi religios la normele de evaluare
şi examinare elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
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-Activităţi extracurriculare ce evidenţiază aspecte notabile privind lu
crarea de educaţie moral-religioasă în rândul tineretului şcolar.
- Măsuri privind învăţământul teologic ortodox universitar pe linia
creşterii calităţii şi prestigiului acestuia şi a concordanţei cu trebuinţele
actualc ale Bisericii şi societăţii româneşti.
- Activitatea de coordonare şi armonizare cu factorii responsabili din
ţară şi străinătate a primirii la studii teologice a străinilor şi de trimitere a
unor bursieri români în străinătate.
Toate aceste aspecte au constituit obiectul hotărârilor sinodale şi sunt reflectate în Dările de Seamă, primite de la Centrele Eparhiale, care au fost utilizate la
întocmirea prezentei Dări de Seamă.
Cele menţionate mai sus se grupează şi pot fi urmărite pe cele trei domenii ce constituie activitatea Sectorului învăţământ al Patriarhiei Române, după cum urmează:
*

A

_

_

/

I. învăţământul religios în şcolile de stat,
II. învăţământul teologic ortodox seminarial şi superior,
III. Schimbul de burse.
A

I. învăţământul religios în şcolile de stat
Constituie o preocupare deosebită şi constantă, de mare importanţă, pentru
formarea şi educarea tineretului şcolar în spiritul valorilor creştine. Ca urmare a
acestei preocupări este remarcabilă receptivitatea elevilor şi a părinţilor faţă de în
văţământul religios şi educaţia moral-creştină, fapt ce obligă la o mare responsa
bilitate din partea factorilor de răspundere pentru a fi la înălţimea aşteptărilor.
Acest aspect de conştiinţă, îmbinat cu activităţile de coordonare, îndrumare şi
control pot asigura finalitatea dorită în acest domeniu.
Prezentând concret realităţile din domeniul învăţământului religios din şcoli
le de stat redăm şi remarcăm următoarele:
Cuprinde aproape întreg tineretul şcolar de la grădiniţă până la ultimele clase
de liceu şi de şcoli profesionale, iar acolo unde s-a manifestat preocupare din
partea Centrelor Eparhiale, printr-o bună colaborare cu Inspectoratele Şcolare, s-au
înregistrat şi rezultate pe măsură, în sensul că majoritatea populaţiei şcolare a fost
atrasă şi cuprinsă în acest proces didactic. Munca de predare, instruire, educarc şi
formare a fost desfăşurată de un număr de 10.479 de cadre didactice. O bună parte
dintre acestea au studii teologice superioare, iar restul studii de specialitate medii
şi în curs de finalizare a celor superioare. Doar în situaţii deosebite şi în cazuri izo
late se mai întâlnesc şi suplinitori cu altă pregătire decât cea teologică.
Activitatea de îndrumare şi control a fost desfăşurată, pe de o parte, de Inspec
toratele Şcolare Judeţene prin Inspectorii de Religie, iar pe de altă parte de
Centrele Eparhiale care au în schemă şi Inspectori pentru învăţământ şi care cola
borează cu Inspectoratele Şcolare în această activitate. De remarcat că nici un
Centru Eparhial nu a semnalat neînţelegeri, încât se poate afirma că activitatea se
desfăşoară armonios.
Numărul inspectorilor de Religie este 34. Dintre aceştia, 19 au normă întrea
gă, iar 15 au jumătate de normă. Există şi inspectori de altă specialitate decât cea
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teologică şi care coordonează şi activitatea cadrelor didactice care predau Religia
în număr de 10. Această situaţie se întâlneşte acolo unde numărul de posturi pentru
inspectori este mai mic decât cel prevăzut de normele în vigoare şi unde un
inspector are două discipline din aceiaşi arie curriculară.
Avându-se în vedere permanenta îmbunătăţire a predării Religiei în şcoală a
fost revăzută programa analitică şi Ministerul Educaţiei şi'Cercetării a aprobat
atât programa şcolară revizuită pentru clasele I-VIII, cât şi noua programă de Rligie pentru clasele IX-XII (XIII) - prin Ordinele MEC nr. 4404/17.09.2001 şi
3670/17.04.2001 şi transmise Patriarhiei Române prin Adresa 37604/26.09.2001.
Pentru predarea Religiei s-au folosit manualele de clasele I-V care au şi fost
reeditate la începutul anului şcolar într-un număr cerut de Inspectoratele şcolare, cu
recomandarea făcută profesorilor de Religie ca să le adapteze programei actuale.
Menţionăm că Sfântul Sinod a aprobat editarea şi tipărirea manualelor de
clasa a IX-a şi a X-a, autori Dorin şi Monica Opriş, Irina Horga şi Firuţa Tacea
(hotărârea Sfântului Sinod, Temei nr. 3137/2001).
Potrivit hotărârii Sfântului Sinod manualele au fost încredinţate P.S. Prof Dr.
Irineu Slătineanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Râmnicului, pentru verificarea con
ţinutului teologic, iar pentru partea psiho-pedagogică s-a solicitat avizul Domnului
Prof Univ. Dr. Ioan T. Radu, care, de asemenea a întocmit referate favorabile.
înalt Prea Sfinţitul Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Preşedintele
Comisiei de învăţământ a Sfântului Sinod, în baza acestor referate a supervizat
editarea şi tipărirea Ion, De asemenea, manualele au fost avizate favorabil şi de In
stitutul de Ştiinţe ale Educaţiei. în baza aprecierilor menţionate s-a făcut interven
ţie la Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi la Comisia Naţională de' Aprobare a
Manualelor Şcolare pentru editarea şi tipărirea lor (...). Menţionăm că autorii sunt
deja în legătură cu Editura Dacia din Cluj-Napoca pentru finalizarea lucrării.
Un alt aspect privitor la predarea Religiei în şcoală îl constituie faptul că
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Ordinul nr. 3638/11.04.2001 a făcut preci
zarea că "cei care nu frecventează orele de religie sunt obligaţi să-şi aleagă o disci
plină opţională", în ideea ca elevii să nu rămână fară supraveghere în aceste inter
vale de timp. Prevederea, însă, contravine spiritului art. 9 din Legea învăţământu
lui nr. 84/1955, republicată în 1999 care precizează că, "elevilor care nu doresc să
participe la orele de religie, li se va încheia media şi fară această disciplină.
Faţă de această măsură, Sfântul Sinod, prin Temei nr. 2163/2001 a hotărât să
se ia act de ordinul MEC şi de motivaţiile acestei măsuri, urmând ca Centrele
Eparhiale, în colaborare cu Inspectoratele Judeţene, cu Inspectorii de religie, Di
rectorii de Şcoli şi Profesorii de religie să manifeste atenţie deosebită în atragerea
elevilor la frecventarea orelor de religie. De asemenea s-a mai hotărât să se inter
vină la MEC pentru a se respecta prevederile Legii învăţământului privind statu
tul orei de religie, lucru care s-a şi realizat. Pentru creşterea interesului faţă de
orele de religie s-a menţionat că este necesară organizarea periodică dc consfătuiri
ale Inspectorilor şi Profesorilor de religie.
în spiritul acestei hotărâri, în ziua de 6 august 2001 a avuţ loc consfătuirea cu
Inspectorii de specialitatea religie din cadrul Inspectoratelor Judeţene şi al muni
cipiului Bucureşti organizate de MEC în colaborare cu Patriarhia Română.
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Lucrările Consfătuirii s-au desfaşurat în Palatul Patriarhiei din Bucureşti, iar par
ticipanţii au ajuns la concluzia că revine Inspectorilor şi Profesorilor de religie din
teritoriu sarcina de a interpreta corect Ordinul MEC, astfel încât să se evite abu
zurile semnalate în unele unităţi şcolare. S-a insistat asupra obligaţiilor şi
calităţilor profesionale ale profesorilor de religie - pregătirea profesională de spe
cialitate, aptitudinile mctodico-pedagogice - căutându-se ca, prin atenţia acordată
acestor aspecte să fie eliminate unele carenţe constatate.
Tot în cadrul întrunirii mai sus-menţionate, a fost prezentat Ghidul de Evaluare
pentm disciplina religie, elaborat de Serviciul Naţional de Evaluare din cadml
MEC, material menit să îmbunătăţească sistemul de apreciere şi notare a elevilor.
Un alt aspect avut în vedere în cadml predării religiei în şcoală l-a constituit se
sizarea Arhiepiscopiei din Craiova referitoare la activitatea realizată de anumite
ONG-uri în licee, cu acordul implicit al MEC privind educaţia'sexuala pentru tineri.
Faţă de asemenea măsuri, Sfanţul Sinod, prin temei nr. 5021/2001 a hotărât
să se iniţieze la nivelul fiecărei Eparhii, prin intermediul Profesorilor de religie şi
a Inspectorilor de religie acţiuni de conştientizare a cadrelor didactice şi a elevilor
faţă de nocivitatea fenomenului, iar în programa orei de religie, atât la gimnaziu
cât şi la liceu să se prevadă lecţii referitoare la viaţa afectivă şi sexuală.
O
altă problemă deosebită în cadrul predării Religiei în şcoală o reprezintă şi
activităţile cxtracurriculare, prin care remarcăm la loc de frunte participarea elevilor din toate judeţele ţării la concursul organizat de Sectorul învăţământ al Pa
triarhiei Române în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, concurs inti
tulat "Bun venit mileniul III creştin!".
Concursul s-a desfaşurat în tot cursul anului cu faza pe şcoală, comună, judeţ
şi la nivel naţional. Premierea la acest concurs s-a făcut în cadru festiv, la 20 de
cembrie 2001, acordându-se premii în valoare de 17.600.000 lei, sumă acordată
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Patriarhia Rom ână,;din care suma de
3.000.000 lei de către Prea Fericitul Părinte Patriarh TEOCTIST.
Concursul este prevăzut să se desfăşoare pe mai departe şi în anii viitori (s-au
acordat premii pe şase secţiuni precum şi opt premii de excelenţă).
Pe lângă aceste activităţi şcolare, de ora de Religie şi de activitatea profeso
rului de Religie şi a şcolilor în general se leagă şi activităţile extraşcolare repre
zentate de: serbările şcolare în care poezia religioasă şi cântarea bisericească fac
parte deja din repertoriul curent; sărbătorirea Crăciunului în şcoli, într-o autentică
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
şi din alte părţi ale ţării cu nimic mai puţin importante sau lipsite de pitoresc şi
fior sfanţ.
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
A
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pelerinaje, mai aproape sau mai departe, la Bucureşti, la moaştele Sf.Dimitrie Basarabov, la mănăstirile din Moldova, Oltenia sau Ardeal, au organizat preoţii pro
fesori de Religie din com. Periş, Pantelimon, Chiajna, Proviţa de Jos, Ceraşu,
Stărchiojd, 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 licee 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
prezenţa într-un pelerinaj de proporţii, a 1000 de elevi liceeni, la hramul mănă
stirii Buciumeni. Arhiepiscopia Craiovei, binecuvântată fiind cu frumoasele mă
năstiri din 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
arealul 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 dus 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 îndrăgite 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 posibi
lităţi materiale modeste au fost trimişi în tabere şcolare de către Centrele
Eparhiale fiind însoţiţi de profesorii de Religie, desfăşurând aici, pe lângă activi
tăţi recreative şi un program religios, cu rugăciuni, 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 lA'fhifepisfcopia Sute^ei şilIRădăiiţilor, urmând tradiţia anilor trecuţi, a
organizat tabere de vară în jurul mai multor vetre de viaţă mănăstirească: la
Voroneţ, Vatra Moldoveiţei, Humor şi Raşca, copiii găzduiţi beneficiind aici nu
numai de decorul natural superb al plaiurilor bucovinene ci şi de vecinătatea spiri
tuală binefăcătoare şi ziditoare de suflet a mănăstirilor.
Arhiepiscopia Bucureştilor, a reuşit, prin eforturi proprii, să organizeze două
tabere 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
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
i
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"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 Arhiepiscopia Alba Iuliei sau a Arhiepiscopiei Sucevei.
Nu în ultimul rând menţionăm, ca activităţi lăudabile, organizarea de către
mai mulţi profesori de religie a unor Cabinete de religie sau, chiar a unor para
clise în incinta şcolilor, precum şi participarea în grup a elevilor la slujbele reli
gioase în duminici şi sărbători.

II. învăţământul Teologic Ortodox
După cum se ştie, învăţământul teologic ortodox a cunoscut o deosebită dez
voltare date fiind trebuinţele pe multiple planuri, pastoral, didactic, de asistenţă
socială, restaurare şi patrimoniu, activitatea în penitenciare în cadrul armatei şi a
unităţilor MI, etc.
. Pe de altă parte caracterul vocaţional şi prestigiul şcolilor teologice a făcut ca
mulţi tineri sau părinţii lor să opteze pentru învăţământul teologic, socotind atât
procesul instructiv mai interesant, cât mai ales deosebita educaţie din aceste şcoli.
învăţământul teologic este reprezentat de următoarele forme:
1. învăţământ teologic preuniversitar, în cadrul căruia se încadrează:

a) Seminariile Teologice Liceale
b) Şcolile de Cântăreţi Bisericeşti
c) Şcolile Post-liceale teologico-sanitare
2. învăţământul teologic ortodox universitar reprezentat de Facultăţile de
Teologie în cadrul cărora sunt organizate cursuri de licenţă cu mai multe speciali
zări (9) şi cursuri post-universitare (maşter şi Doctorat).

Seminariile Teologice
Sunt încadrate de legislaţia şcolară actuală în categoria liceelor de speciali
tate ce fac parte din filiera vocaţională, profil teologic şi se regăsesc, ca structuri
distincte, în toate reglementările curente ale MEC. In cadrul Seminariilor există
două specializări: profil teologic şi specializarea patrimoniu. Menţionăm că prin
Ordinul ministrului nr. 9122/18.01.00, exista posibilitatea constituirii unor clase
şi de alt profil, de exemplu, limbi modeme sau limbi clasice, însă, prin Ordinul nr.
4744/16.10.01 a fost anulat precedentul ordin, încât, învăţământul organizat de
Culte se restrânge doar la profilul teologic propriu-zis. Şcolile organizate de Culte
cu alt profil decât cel teologic pot funcţiona doar în sistemul privat.
Dezvoltarea învăţământului seminarial la începutul mileniului se oglindeşte
prin numărul lor mare, precum şi prin numărul mare de elevi. Există 38 de Seminarii din care 7 monahale (4 pentru maici şi 3 pentm călugări). Acestora li se
adaugă, în cadrul Şcolii normale din Deva o clasă teologică ce are deja tradiţie pe
linia pregătirii elevilor, în vederea accederii în învăţământul teologic superior.
Redăm pentru exemplificare, ca distribuţie teritorială, tabelul cu aceste Seminarii:
A
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Nr.

Denumirea instituţiei de învăţământ

4
cit.

1.
2.
3.
4. 5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

înscrişi în 2001/2002

Propuneri
pentru 2002/2003

V

Seminarul Teologic
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BUCUREŞTI
MONAHAL CERNICA
MONAHAL CÂLDĂRUŞANI
MONAHAL PASĂREA
GIURGIU
TULCEA
TÂRGOVIŞTE
BUZĂU
MONAHAL RĂTEŞTI
MONAHAL CIOLANU
CÂMPLUNG-MUSCEL
CURTEA DE ARGEŞ
GALAŢI
SLOBOZIA
TURNU MĂGURELE
IAŞI
BOTOŞANI
DOROHOI
M-REA.NEAMŢ
MONAHAL AGAPIA
PIATRA NEAMŢ
SUCEAVA
ROMAN
HUŞI
BRAŞOV
FĂGĂRAŞ
CLUJ NAPOCA
ALBA IULIA
BEIUŞ
ZALĂU
BAIA MARE
CRAIOVA
RÂMNICU VÂLCEA
TIMIŞOARA
ARAD
CONSTANŢA
CARANSEBEŞ
MONAHAL PRISLOP
TOTAL
TOTAL GENERAL

La zi

Fără
frecvenţă

391
146
108
106
155
123
177
61
42
154
145
154
159
155
196
188
137
124
131
113
136
139
119
166
121
259
131
133
116
241
193
195
97

La zi

V

Fără
frecvenţă

50
25
25
25
25
25
25
25
25
50
25
25
50
50
25
25
50
25
25
25
25
25
25
25
50
25
25
25
50
25
25
25
50
25
50
25
1125

.

101
60
204
93
4775
4775

25
25
25

25

3
3

106

1231

Cursurile Seminariilor Teologice au fost urmate, în anul şcolar 2000-2001 de
un număr de 4775 elevi. La sfârşitul anului şcolar au obţinut Diploma de Baca
laureat şi Atestatul teologic 1075.
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Activitatea didactică a fost realizată de 657 de cadre didactice, din care 345
predau discipline teologice. Grija pentru calitatea demersului didactic s-a concre
tizat prin faptul că a sporit numărul profesorilor titulari, a celor care au obţinut de
finitivatul, grade didactice. Statistic, situaţia se prezintă astfel:
1. Titulari: 205
2. Definitivat: 182

3. Gradul II; 66
4. Gradul 1: 161

/

_

+

Seminariile Teologice s-au bucurat, din partea Centrelor Eparhiale de o
deosebită atenţie. Astfel, a fost revizuit Planul de învăţământ, în sensul prevede
rilor MEC, de reducere a numărului de ore pe săptămâna de la 33 la 30, măsură
aplicată în cursul anului şcolar. Tot referitor la Planul de învăţământ, menţionăm
că s-a avut în vedere un nou Plan pentru Seminarul de 4 ani, începând din anul
2003-2004, când se va trece la învăţământul general obligatoriu de 9 ani, aprobat
de către Sfântul Sinod prin temei 6297/2000. Este în derulare şi elaborarea unor
programe şcolare pentru disciplinele care se predau în Seminariile Teologice,
adaptate perioadei de şcolarizare de 4 ani.
Avându-se în vedere că tematica pentru examenul de admitere în Seminariile
Teologice era sumară, cuprinzând teme doar din Mica Biblie, a fost elaborată o
nouă tematică, pe baza Programei Şcolare de religie de la Gimnaziu, aprobată de
către Sfântul Sinod prin Temei nr. 4271/2001 şi de către MEC prin Ordinul nr.
40.994/2001. Ea a fost inclusă în metodologia de admitere pentru sesiunea iunie
2002. Pentru Secţia Patrimoniu Cultural a fost aprobată o nouă variantă de probe
de aptitudini la examenul de admitere (Temei nr. 3005/2001).
Pentru cunoaşterea îndeaproape a realităţilor din seminariile Teologice, în 6
noiembrie 2001 a avut loc, la Palatul Patriarhiei o întrunire a Directorilor de Seminarii, organizată de către MEC şi Patriarhia Română. La deschiderea lucrărilor
au participat P.F. Teoctist şi Dl. Vasile Molan, Secretar de Stat la MEC. P.F. Sa a
evidenţiat faptul că existenţa celor 38 de Seminarii este o realizare de seamă a Bi
sericii. Revine, însă, directorilor rolul de a asigura şi menţine ţinuta înaltă în aceste
unităţi de învăţământ. învăţământul teologic ortodox trebuie să fie deschis culturii
în general, să împletească teologia cu ştiinţa, astfel încât, viitori slujitori să fie şi
oameni de o înaltă moralitate, dar, şi capabili de dialog cu lumea şi cu problemele
actuale. Dl. Secretar de Stat a făcut referire la o preevaluare în rândul elevilor, din
învăţământul general obligatoriu, privind orientarea lor profesională, vizând şi
opţiunea teologică, încât, la acordarea locurilor în şcoli, să se ţină seama şi de
opţiunile elevilor, de nevoile reale ale Bisericii, precum şi de obligaţiile MEC în
domeniul învăţământului.
Ţinând seama de faptul că MEC a publicat Regulamentul de organizare şi
funcţionare a învăţământului preuniversitar şi pentru armonizarea actualului Re
gulament al Seminariilor cu cel al MEC-ului, Sfântul Sinod, prin Temei
7624/2000 a aprobat unele modificări ale acestuia, iar,' în noua formă, Regula
mentul a fost înaintat Ministerului spre aprobare. Răspunsul încă nu s-a primit
deoarece, Regulamentul'Ministerului nu a fost încă publicat în Monitorul Oficial,
iar de eventualele modificări ale acestuia se va ţine seama şi la Regulamentul Se
minariilor Teologice.
Deoarece, în Seminariile Teologice s-au semnalat deficienţe referitoare la
manualele şcolare, Sfântul Sinod, prin Temei nr. 299/2001 a decis reeditarea ma
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nualelor pentru Seminariile Teologice de către Centrele Eparhiale care au posibilităţi tehnice. In acest sens a fost întocmită o listă cu 16 manuale pentru Seminarii
şi 16 pentru Facultăţi, IBMOR preluând spre editare mare parte dintre ele. De ase
menea, şi alte Centre Eparhiale şi-au asumat obligaţia editării unora dintre ma
nuale, ex. Arhiepiscopia Clujului, Vadului şi Feleacului.
O
realizare de seamă o considerăm, în acest domeniu, editarea manualului de
limba greacă pentru Seminariile Teologice, autor Asist. Univ. Luiza Dumitru, fost
cadru didactic la Seminarul din Bucureşti, şi care are în derulare editarea ma
nualelor şi pentm celelalte clase seminariale. Prin Hot. Temei nr. 5471/2001,
Sfanţul Sinod a aprobat atât Programa analitică de limba greacă la Seminariile
Teologice, cât şi editarea Manualelor de către autoarea menţionată.
Manualul de clasa a IX-a a fost bine primit de către Profesorii care predau la
Seminarii pentru modul sistematic în care prezintă principiile de predare ale unei
limbi străine, precum şi pentru condiţile grafice de calitate.
Preocuparea pentru bunul mers al Seminariilor Teologice s-a concretizat şi
prin organizarea unei întruniri cu directorii Seminariilor, care a avut loc la Bucu
reşti în 6.XI.2001. în cadrul acestei întruniri s-au discutat problemele legate de
reţeaua Şcolară care se referea la documentaţia necesară înfiinţării unităţilor de în
văţământ preuni verşi tar şi justificarea planului şi a cifrei de şcolarizare pentru în
văţământul teologic, probleme de curriculum, programele şcolare şi manualele
pentru disciplinele teologice, resurse umane ce privesc încadrarea personalului di
dactic, acordului Chiriarhului pentru încadrare, probleme legate de concursuri
şcolare, examenul de admitere, BAC şi titularizare.
La această întrunire au participat Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi Dl.
Secretar de Stat Vasile Molan, ambii insistând asupra respectării legislaţiei şcolare
şi a adaptării învăţământului în Seminar la structura de 4 clase, în condiţiile gene
ralizării învăţământuftii obligatoriu de 9 ani, începând £U anul şcolar 2003-2004.

Şcoli de Cântăreţi
Sunt în număr de 20 şi funcţionează pe lângă Seminariile Teologice având
aceiaşi bază materială şi corp didactic. Separat de Seminarii funcţionează doar 6
Şcoli de cântăreţi. Privitor la aspectele de regulament şcolar, planuri de învă
ţământ, programe şcolare şi curriculum, acestea au fost reglementate în aceiaşi
manieră ca şi la Seminarii, în sensul că s-a revăzut şi aici Planul de învăţământ
prin reducerea numărului de ore pe săptămână.
S-a întocmit un nou Plan de învăţământ în perspectiva trecerii la 2 ani de şco
larizare şi este în derulare o nouă programă şcolară la toate disciplinele, adaptată
la cei 2 ani de studii, începând cu anul şcolar 2002-2003.
' Problema importantă la aceste şcoli o constituie posibilitatea încadrării absol
venţilor ei, astfel încât aceştia să nu fie puşi în situaţia de a nu putea valorifica
finalitatea şcolii. Dealtfel, MEC a solicitat situaţia încadrării absolvenţilor şcoli
lor profesionale pentru a constata necesitatea lor. Mai mult, se are în vedere ca,
şcolarizarea la acest nivel să se facă dc către agenţii economici care solicită specializărilc respective. Intr-o atare situaţie, s-ar putea ca pe viitor ele să fie lăsate
în seama Bisericii care va trebui să suporte toate cheltuielile de funcţionare a lor.
A
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In cele ce urmează redăm Tabelul cu Şcolile de cântăreţi pe Eparhii cu
numărul de elevi, statistică diii care s-ar putea trage unele concluzii privitoare la
utilitatea lor şi la modalitatea de funcţionare pe viitor.
Nr.
crt.

Denumirea instituţiei de învăţământ
Şcoala de cântăreţi

A
înscrişi în
2001 /2002

•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.*
20.

BUCUREŞTI
TARGOVIŞTE
BUZĂU
CURTEA DE ARGEŞ
TECUCI
BRĂILA
CĂLĂRAŞI
M-REA. NEAMŢ
SUCEAVA
BOTOŞANI
ROMAN
HUŞI
FĂGĂRAŞ
ALBA IULIA
TÂRGU JIU
TURNU SEVERIN
RÂMNICU VÂLCEA
ARAD
CARANSEBEŞ
GALAŢI
TOTAL

65
53
63
60
39
67
58
64
47
87
57
55

Propuneri
pentru
2002/2003
25
25
25
25
-

25
25
25
25
25
25
25

40
18
54
92
25 '
15
25
884

25
25
-5 0
25
25
350

Şcoli Teologico-Sanitare
Biserica Ortodoxă Română patronează şi un număr de 9-şcoli teologico-sanitare în ideea că, pe lângă pregătirea de specialitate absolvenţii se-vor implica în
actul medical cu mai multă dăruire, afectiv şi caritabil. Aceste şcoli au următoa
rele specializări:
1. asistent medical generalist, 3 ani
2. asistent medical de balneo-fizio-terapie, 3 ani
3. asistent medical de nutriţie, 3 ani
Nr.
crt.

Denumirea instituţiei de învăţământ
Şcoala postliceală... "

•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BUCUREŞTI
CONSTANŢA
CONSTANŢA-"Christiana"
IAŞI .
PIATRA NEAMŢ
TÂRGU NEAMŢ
BRĂILA
AIUD
ARAD
TOTAL
TOTAL GENERAL

înscriţi în 2001/2001
La zi
200.
124
103
86
69
66
137
76
861
861

Fără frecv.

Propuneri penti
2002/2003
Fără i
La zi
75
50
25
25
25
25
25
250
275

25
25
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Menţionăm că situaţia Şcolilor Postliceale este deosebită faţă de anii ante
riori, în sensul că se merge pe linia restrângerii Şcolilor Postliceale Sanitare, pre
gătirea urmând a se face în Colegii Universitare Medicale. De asemenea, prevede
rile legale menţionează că cei care doresc să pregătească specialişti în aceste şcoli
trebuie să suporte cheltuieli de şcolarizare, situaţie care a şi fost pusă în aplicare
în unele şcoli. Totodată, este de remarcat şi faptul că după absolvire se iveşte pro
blema încadrării acestor absolvenţi care nu primesc o repartiţie oficială şi sunt ne
voiţi să-şi găsească singuri locuri de muncă.

învăţământul teologic superior
învăţământul teologic superior este o componentă de seamă a învăţământului
teologic ortodox prin aceea că asigură formarea de specialişti în diversele domenii
în care Biserica Ortodoxă Română s-a implicat de la cea pastoral-misionară la cea
social-culturală. A fost integrat în învăţământul de stat prin Protocolul nr.
9870/30.05.1991, încheiat între Ministerul învăţământului şi Ştiinţei, Secretaria
tul de Stat pentru Culte şi Patriarhia Română şi oficializată această integrare prin
prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată în decembrie 1999.
în prezent Biserica Ortodoxă Română are 15 Facultăţi de Teologic cu un
număr de până la 10 specializări, după cum urmează:
1. Teologie Pastorală
2. Teologie Asistenţă-Socială
3. Teologie Litere (Română, Franceză, Engleză)
4. Teologie Limbi Clasice
5. Teologie Pictură Bisericească
6 . Teologie Patrimoniu
7. Teologie Filosofie
8 . Teologie Istorie
9. Teologie Limbi Străine
10. Teologie Muzică Bisericească
11. Teologie Comunicare prin Limbaj mimico-gestual
Activitatea didactică şi duhovnicească este desfăşurată de 384 cadre didactice,
din care 68 profesori, 51 conferenţiari, 134 lectori, iar restul asistenţi şi preparatori.
Cursurile Facultăţilor de Teologie au fost urmate de un număr de 11.615 stu
denţi, dintre care la secţia Pastorală 63^6. în anul 2001 au obţinut Diploma de
Licenţă 1408 de absolvenţi. O statistică mai amănunţită pe Centre Eparhiale,
Facultăţi de Teologie şi specializări se poate vedea din tabelul ce urmează:
1 TP* - Teologie Pastorală
9. TF* - Teologie Filosofie
2. TAS* - Teologie Asistenţă-Socială
10. T.Ist.* - .Teologie Istorie
3. TLR* - Teologie Limba Română
T.LSti. - Teologie Limbi Străine
4 TLp* _ Teologie Limba Franceză
• 12' TSC*/TC* - Teologie Ştiinţele Co
5. TLE* - Teologie Limba Engleză6 . TLC* - Teologie Limbi Clasice
7. TPI* - Teologie Pictură Bisericească
8 . TPA* - Teologie Patrimoniu

R T M * - te o lo g ie Muzică
Tx * - locuri cu taxă
m * - Maşter
D* - Doctorat
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4.TLStr 94
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5.TPA
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175

21 23
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130

231

1510

3091

15. Reşiţa
Total general

12.144 din care 6614 la T.Pastorală

385

279

Aspecte deosebite legate de învăţământul universitar şi care au constituit te
meiuri pentru Sfântul Sinod pot fi menţionate următoarele:
în anul 2001 prin Hotărârea de Guvern nr. 999/2000 se punea în discuţie
menţinerea dublelor specializări din învăţământul superior. Socotindu-se necesară
existenţa acestora pentru trebuinţele Bisericii s-a făcut intervenţie pentru menţi
nerea lor şi, între timp, a apărut şi Hotărârea de Guvern nr. 174/2001 care a abro
gat Hotărârea nr. 999/2000, încât în prezent Facultăţile de Teologie funcţionează
cu specializările menţionate. Există însă şi acum o situaţie similară deoarece prin
Hotărârea nr. 1336/27.12.2001 Guvernul României a fixat domeniile şi speciali
zările de referinţă din domeniul universitar, reducând specializările de la cca.500
la cca.250. Teologia se regăseşte ca doemniu de sine stătător cu specializările
Teologie Pastorală şi Teologie Didactică.
Faţă de această situaţie s-a făcut intervenţie la Ministerul Educaţiei şi
Cercetării pentru menţinerea dublelor specializări în forma actuală (Adresa nr.
640/2002).
- .
.
Preocuparea unor Centre Universitare pentru dezvoltarea învăţământului teo
logic s-a concretizat şi prin solicitarea şi aprobarea de către Sfanţul Sinod al Bise
ricii Ortodoxe Române a unor specializări la unele dintre Facultăţi. Astfel, Arhie
piscopia Sibiului, la solicitarea Facultăţii de Teologie din Sibiu a propus înfiinţarea
specializărilor Teologie-Istorie şi Teologie-Patrimoniu (Restaurarea şi Conservarea
operelor de artă), aprobate de Sfântul Sinod prin hotărârea Temei: 3001/2001, iar
Arhiepiscopia Tomisului a solicitat înfiinţarea specializării de Teologie-Muzică
Bizantină pe lângă Facultatea de Litere-Teologie a Universităţii "Ovidius" din
Constanţa, aprobată de Sfântul Sinod prin hotărârea Temei: 3138/2001.
în anul 2001 Sfântul Sinod, la propunerea Facultăţii de Teologie din Cluj Napoca, propunere înaintată de I.P.S. Bartolomeu, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului
şi Clujului, a făcut o analiză amănunţită asupra situaţiei existente în Facultăţile de
Teologie atât din punct de vedere al activităţii didactice cât şi al managementului
şi finalităţii acestui învăţământ. S-a semnalat necesitatea îmbunătăţirii nivelului
de pregătire în învăţământul teologic universitar subliniindu-se totodată nevoia
corelării numărului de Facultăţi de Teologie cu necesităţile pastorale, misionare şi
didactice ale Bisericii. Discuţiile pe marginea acestor aspecte s-au concretizat în
hotărârea Sfanţului Sinod, Temei 5014/2001.
Menţionăm că, în baza acestor hotărâri, în ultima perioadă s-au întrunit Sinoade
Mitropolitane şi a avut loc şi Consfătuirea Decanilor de la Cluj. Acestea au luat în
discuţie toate aspectele cuprinse în hotărârea Sfântului Sinod menţionată mai sus.
,La viitoarea şedinţă a Sfântului Sinod vor fi analizate şi se vor lua decizii pri
vitoare la aspectele la care s-a făcut referire.
A
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Un alt aspect demn de menţionat este acela că, în ideea întăririi spiritului de
apartenenţă a şcolilor teologice universitare ortodoxe la tradiţiile Bisericii noastre,
două Facultăţi de prestigiu din învăţământul teologic românesc au solicitat şi au
primit aprobare de a purta numele unor personalităţi de seamă din istoria Bisericii
Ortodoxe Române, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, la propunerea
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a primit numele "Dumitru Stăniloae" - hotărârea
Sfanţului Sinod temei: 2825/2001, iar Facultatea de Teologie Ortodoxă din
Bucureşti a primit numele "Patriarhul Justinian" - hotărârea Sfanţului Sinod temei:
1000/2001. Menţionăm că şi Episcopia Râmnicului a înaintat o notă de funda
mentare privind înfiinţarea unei Facultăţi în Municipiul Râmnicu Vâlcea, însă
decizia asupra acestei solicitări a fost amânată şi urmează a se rediscuta prin prisma
hotărârii temei 5014/2001 cu privire la învăţământul teologic universitar ortodox.

învăţământul teologic postuniversitar
în ultima vreme s-a extins şi învăţământul teologic postuniversitar reprezen
tat de cele două forme: studii aprofundate (Master’s) 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. Speciali
zările la care se organizează aceste cursuri sunt în număr de 5, după cum urmează:
1.
2.
3.
4.
5.

Exegeză şi Ermineutică
Istorie şi Tradiţie
Doctrină şi Cultură
Pastorală şi Viaţă liturgică
Misiune socială

$

Facultăţile din Arad, Argeş şi Târgovişte alte 2 specializări: Pastorală, cu un
efectiv de 78 de studenţi şi Litere, cu un efectiv de 14 studenţi, urmărind, aşadar,
linia specializărilor universitare.
în anul şcolar 2000-2001 au fost înscrişi la cursurile de masterat 335 de stu
denţi şi.au obţinut diploma de maşter 246 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 supe
rioară în formarea unor specialişti pe diferite domenii teologice, din rândul
acestora recrutându-se, cu prioritate, cei ce se dedică activităţilor didactice, admi
nistrative sau de asistenţă socială ca unii ce probează anumite înclinaţii spre un
domeniu sau altul.
A
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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
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
fară frecvenţă cu o durată stabilită de către conducerea I.O.D*., în principiu, 7 ani.
In Facultăţile de Teologie care sunt acreditate I.O.D. au fost înscrişi la doctorat în
anul şcolar 2000-2001, 279 candidaţi iar în 2001-2002, 47 de candidaţi.
La doctorat, cursurile de zi, sunt în evidenţă 26 de doctoranzi, iar la fară
frecvenţă 253 doctoranzi.

Dare dc seamă
Activitatea Biroului de Burse
din cadrul Sectorului învăţământ pe anul 2001
a

/\

In cadrul Sectorului învăţământ funcţionează un Birou de Burse a cărui acti
vitate vizează trei direcţii importante:
1. recrutarea, selectarea şi obţinerea burselor de studiu pentru românii din
afara graniţelor;
2 . selecţionarea şi obţinerea burselor de studiu pentru românii care doresc săşi continue studiile în străinătate;
3. rezolvarea solicitărilor străinilor care doresc să studieze în şcolile teologi
ce din România;
1.
Biserica Ortodoxă Română manifestă un interes deosebit pentru sprijinirea
românilor din afara graniţelor ţării, care doresc să urmeze studii de teologie în
şcolile teologice din România. Majoritatea celor care solicită şcolarizare în Ţară
o formează românii din Republica Moldova şi cei din Ucraina. Deşi în număr mai
mic, sunt cereri şi din partea românilor care locuiesc în Iugoslavia, Ungaria, Sudul
Dunării, Europa Occidentală şi chiar Statele Unite ale Americii.
-Bursele de studiu sunt acordate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din Ro
mânia pe baza acordurilor bilaterale pe care le are cu Ministerele similare din ţă
rile respective (în anul 2001 au fost încheiate asemenea protocoale cu Republica
Moldova şi cu Ucraina). Din anul 2001, din motive de principialitate, admiterea
candidaţilor etnici români din Republica Moldova, Ucraina, şi din alte ţări, s-a
făcut direct prin ministerele de resort din România şi din ţările în cauză şi prin
consulatele româneşti din aceste ţări şi Ministerul Afacerilor Externe român. Fa
cultăţile de Teologie Ortodoxă din România au fost solicitate să trimită profesori
pentru testarea şi selecţia candidaţilor.

T
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Pentru anul şcolar şi universitar 2001/2002 au fost primiţi ca bursieri ai statu
lui român un număr de 48 români din afara graniţelor ţării: 19 la studii preuniversitare, 21 la studii universitare, 8 la studii postuniversitare, din care 2 la maşter şi
6 la doctorat. Acestora li se adaugă un număr de 4 cetăţeni moldoveni şi unul
ucrainian care s-au înscris pe cont propriu la studii, urmând să-şi plătească taxele
de şcolarizare, dintre aceştia 2 sunt la seminarii şi 3 la facultate.
După ţara de provenienţă aceşti bursieri sunt repartizaţi astfel:
- din Republica Moldova 19 la seminarii (13 cu binecuvântarea Î.P.S. Petru, 6
cu binecuvântarea I.P.S. Vladimir), 15 la facultăţi (11 cu binecuvântarea
I.P.S. Petru, 4 cu binecuvântarea Î.P.S. Vladimir), 2 la maşter şi 4 la doctorat,
în total 40 de bursieri;
- din Ucraina (nordul Bucovinei, Ucraina Subcarpatică şi Regiunea Odessa) 3
la facultăţi şi 1 la doctorat, în total 4 bursieri;
- din Iugoslavia (vestul Banatului) 1 bursier la doctorat;
- din Macedonia 1 bursier la facultate;
- din Italia 1 bursier la facultate;
- din S.U.A. 1 bursier la facultate.
Numărul total al românilor din afara graniţelor ţării, care studiază în şcoli
le teologice din România se prezintă astfel:
A

Republica Moldova
în prezent, în şcolile teologice din România studiază cu binecuvântarea Î.P.S.
Petru, Mitropolitul Basarabiei un număr de 235 de tineri (134 elevi, 96 studenţiei 5
la doctorat), cu binecuvântarea Î.P.S. Vladimir, Mitropolitul Chişinăului, 43 de tineri
(28 elevi, 13 studenţi şi 2 la doctorat) şi direct prin intermediul MEC 11 tineri (1
elev, 4 studenţi, 2 la maşter şi 4 la doctorat). Dintre aceştia 13 tineri studiază pe cont
propriu cu taxă (11 elevi şi 2 studenţi). Numărul total al tinerilor basarabeni care stu
diază în România este repartizat astfel: 163 elevi, 113 studenţi, 2 masteranzi şi 11
doctoranzi, cu totul sunt 289, dintre care 276 ca bursieri ai statului român.
Ucraina
Tinerii români care trăiesc în Ucraina sunt recomandaţi pentru studii în Ro
mânia de preoţii români din Bucovina, sudul Basarabiei, nordul Maramureşului,
iar binecuvântarea o primesc de la I.P.S. Onufrie al Cernăuţilor, P.S. Ioan de Hust
şi Vinogradov sau de la Mitropolitul de Odessa.
Pentru anul şcolar 2001/2002, au primit burse de studiu din partea Ministeru
lui Educaţiei şi Cercetării din România un număr de 4 tineri: 3 pentru învăţămân
tul universitar şi 1 pentru doctorat. în prezent, în şcolile teologice din România
studiază, în total, un număr de 43 de tineri, dintre care 21 sunt elevi, 21 studenţi
şi 1 doctorand.
A

Iugoslavia, Sudul Dunării şi restul Europei
Pentru anul şcolar 2001/2002, au primit burse de studiu din partea Ministeru
lui Educaţiei şi Cercetării din România un număr de 2 tineri: 1 pentru învăţămân
tul universitar (din Macedonia) şi 1 pentru doctorat (din Iugoslavia). în prezent,
din aceste ţări, în şcolile teologice din România studiază un număr de 29 de tineri,
dintre care 9 sunt elevi (8 din Iugoslavia, 1 din Cehia), 17 studenţi (6 din Iugos
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lavia, 3 din Austria, 2 din Macedonia, 2 din italia, 2 din Germania, 1 din Albania,
1 din Franţa) şi 3 la doctorat (1 din Iugoslavia, 2 din Macedonia).
Din Iugoslavia în şcolile teologice din România studiază, în total, un număr
de 15 tineri, dintre care 8 elevi, 6 studenţi şi 1 doctorand.

America
Pentm anul şcolar 2001/2002, s-a înscris la o facultate de teologie din Româ
nia, ca bursier al statului român, 1 tânăr român care locuieşte în S.U.A.
In total, studiază în România un număr de 4 studenţi (3 din S.U.A. şi 1 din
Canada) şi 1 doctorand din S.U.A.
Numărul total al tinerilor români din afara graniţelor ţării înscrişi în anul
şcolar şi universitar 2001/2002 este de 192 elevi (11 fără bursă), 155 studenţi (3
fără bursă), 2 masteranzi şi 16 doctoranzi, adică 365 de tineri, dintre care 351
bursieri ai statului român. (A se vedea Anexa 1).
A

_

2. Bursierii români care studiază în străinătate.
Bursele de studiu oferite Patriarhiei Române de diferite Biserici sau Instituţii
din străinătate reprezintă o modalitate eficientă de realizare şi menţinere a legătu
rilor cu aceste Biserici sau organizaţii şi o formă superioară de specializare a unor
tineri de talent, care au posibilitatea de a-şi îmbogăţi cunoştinţele în centre uni
versitare de renume.
Obţinerea burselor se face pe trei căi: la intervenţia Biroului de Burse al Pa
triarhiei Române, pe cale particulară, prin contactele directe ale candidaţilor cu
instituţiile ofertante şi la solicitarea centrelor eparhiale. Intervenţia Biroului de
Burse se impune în relaţia cu Bisericile şi instituţiile care acordă burse numai în
baza recomandării Patriarhiei Române. Este cazul Comitetului Catolic pentru Co
laborare Culturală de la Vatican, Organizaţiei Dicikonisches Werk a bisericii Lute
rane din Germania, Biserica Protestantă din Elveţia - EPER, Institutul Ecumenic
de la Bossey şi Biserica Ortodoxă a Greciei.
' In toate aceste situaţii, sunt selecţionaţi candidaţi de pe tot cuprinsul
Patriarhiei, recomandaţi de centrele eparhiale sau de facultăţi şi seminarii teolo
gice, ţinându-se cont de criteriile de selecţie stabilite de Sfântul Sinod (Temei nr.
7452/1997). *De asemenea, conform Hotărârii Sfântului Sinod, Temei nr.
3414/1998, sunt eligibili pentru burse de studii în străinătate candidaţii care înde
plinesc una din următoarele condiţii: cei înscrişi la doctorat, cei aflaţi în faza fi
nală de elaborare a tezei de doctorat sau cei care lucrează în învăţământul teolo
gic şi religios ori în administraţia bisericească eparhială.
Pentm anul universitar 2001/2002, prin Biroul de Burse au fost propuşi insti
tuţiilor menţionate un număr de 23 de candidaţi, majoritatea cadre didactice la fa
cultăţile şi seminariile teologice din cuprinsul Patriarhiei Române, după cum
urmează: pentru Sfântul Sinod al Bisericii Greciei - 2, pentru Comitetul Catolic
pentm Colaborare Culturală - 3, pentm Institutul Ecumenic de la Bossey - 3, pentm
Biserica Protestantă din Elveţia - EPER - 2, pentm Dicikonisches Werk - 4, Insti
tutul Ecumenic de la Chambesy - 1 şi unul la Institutul de Liturgică din Padova.
Dintre aceştia, 16 au primit bursă de studiu: 1 în Grecia, 2 la Roma şi 1 la Padova
(bursă oferită de către Arhiepiscopul de Padova), 2 la Bossey, 3 în Germania, 2 în
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Elveţia (prin EPER), 1 la Chambesy, 3 în Europa şi 1 în SUA prin GMB. Bursele
oferite de către CMB sunt pentru anul universitar 2002/2003.
La cursul de limbă germană organizat anual de Diakonisches Werk la Sibiu
au fost recomandaţi prin Biroul de Burse 2 candidaţi care au primit bursă.
La cursul de limbă engleză organizat de Consiliul Mondial al Bisericilor la
Vilemov - Cehia, în anul 2001, au fost recomandaţi doi candidaţi care au benefi
ciat de burse de studiu.
O
importanţă deosebită a avut-o întâlnirea Prea Sfinţitului Ambrozie Sinaitul,
Vicar Patriarhal, cu Doamna Sabine Wiegmann, referentul pentru burse al Diako
nisches Werk şi un un reprezentant al Consiliului Mondial al Bisericilor. Cu
această ocazie s-au abordat probleme privind strategiile de acordare a burselor de
studiu de către cele două organizaţii şi s-au făcut aprecieri legate de performanţele
bursierilor români care se află deja la studii.
In numeroase cazuri candidaţii contactează direct instituţii din străinătate şi
obţin burse de studiu. Unii dintre aceştia solicită binecuvântarea bisericească înainte
de a pleca la studii şi sunt luaţi în evidenţă. Alţii, pentru motivul că nu li se cere din
partea instituţiei care oferă bursa recomandarea, nu solicită acest lucru. O parte din
tre aceştia nu informează centrele eparhiale sau Biroul de Burse despre faptul că au
primit burse în străinătate, nefiind luaţi în evidenţă la nivelul Patriarhiei. De aseme
nea un număr însemnat de burse sunt obţinute prin contactele directe pe care cen
trele episcopale le au cu diferite Biserici şi organizaţii din străinătate.
In prezent, se află la studii în străinătate un număr total de 143 bursieri despre
care Biroul de Burse are cunoştinţă. Dintre aceştia 36 au plecat prin intermediul
Sectorului învăţământ al Patriarhiei Române. Pe ţări numărul bursierilor este re
partizat astfel: Grecia (39), Italia (25), Germania (19), Elveţia (20), Franţa (19),
S.U.A. ( 8 ), Anglia (6 ), Austria (2) şi câte unul în Iugoslavia, Finlanda, India,
Spania, Israel. (A se vedea Anexa 2).
A

A

A

\

3. Cetăţeni străini care studiază în şcolile teologice din România
Primirea la studii în Şcolile de teologie din România a cetăţenilor străini re
prezintă 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 universitar 2001/2002 au existat cinci cereri pentru studii teologi
ce în România: una din partea Bisericii Ortodoxe Bulgare, pentru cursuri de
licenţă, una din partea Bisericii Luterane Evanghelice din Germania, una din par
tea-Bisericii Ortodoxe Georgiene şi una din partea Patriarhiei Ecumenice, ulti
mele trei pentru studii de doctorat la Facultatea de Teologie din Bucureşti. A mai
fost aprobată o bursă pentru cursuri de licenţă pentru un candidat al Bisericii
Copte din Etiopia, însă acesta nu a putut veni în România, în locul lui fiind pro
pus şi aprobat un cetăţean american, creştin ortodox.

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

208

In prezent sunt înscrişi la studii în şcolile teologice din România 15 cetăţeni
străini, din care 1 la seminar, 6 la facultate şi 8 la doctorat. Ţările din care provin
aceştia sunt: Bulgaria (4, studii universitare), Grecia (2 din care 1 la studii uni
versitare şi 1 la studii post universitare), câte unul din Germania, Georgia, Etiopia,
Egipt, Coreea, Italia, Polonia, toţi la studii postuniversitare de doctorat, precum şi
unul din S.U.A. la studii universitare. Un tânăr din Cehia studiază la Seminarul de
la Neamţ. (A se vedea Anexa 3).
La nivelul Biroului de Burse se constată că de cele mai multe ori procesul de
selectare a candidaţilor pentru studii în străinătate este îngreunat deoarece majori
tatea dosarelor trimise de diferiţi solicitanţi nu corespund criteriilor de selecţie
stabilite de Sfântul Sinod sau sunt trimise cu foarte mare întârziere de către
Centrele Eparhiale sau acestea nu propun nici un candidat.
Pentru acest motiv ar fi de dorit ca, în viitor, Centrele Eparhiale în colaborare
cu facultăţile sau seminariile teologice să propună din timp (în prima jumătate a
anului pentru anul şcolar următor) doi sau trei candidaţi. Totodată să informeze
complet candidaţii cu privire la completarea dosarelor şi a condiţiilor cerute de
fiecare instituţie care oferă burse. Candidaţii trebuind să aibă o opţiune clară şi
temeinic fundamentată în momentul când solicită o bursă de studiu în străinătate.
Dintre aceşti candidaţi care au dosarul complet şi îndeplinesc condiţiile
cerute de către Sfântul Sinod, vor fi aleşi la momentul potrivit aceia care cores
pund cel mai bine cerinţelor instituţiilor din străinătate care oferă burse, dar şi ne
cesităţilor eparhiilor sau şcolilor de teologie care i-au recomandat.
Situaţia rom ânilor din afara graniţelor ţării aflaţi la studii în R o iq ân ia

A nexa 1
*

1

Studii preuniversitare

Ţara

Studii
universitare

v

Studii post universitare

134

96

5

C u binecuvântarea
I.P.S. Petru
235

28

13

i

43 C u binecuvântarea

Republica
M oldova

a

✓

Iugoslavia
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A lbania
Austria
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1
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-

-

•

Franţa
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a

1

•

Ucraina

Observaţii
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1
2
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-

1
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-

-

-

-

-

1
-

18

289
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1
3
2
1

-
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4
1
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(11 fară
bursă)

/

•
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Anexa 2

Situaţia bursierilor români care studiază în străinătate

Ţara

Plecaţi prin Biroul

Plecaţi pe cale

de Burse

particulară

Grecia
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Italia
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Anexa 3

Cetăţeni străini care studiază în România
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universitare

universitare
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#

CONCLUZII ŞI DEZIDERATE
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Analizând toate aspectele enumerate în prezenta Dare de Seamă, putem des
prinde unele concluzii şi formula unele deziderate.
9

Pentru învăţământul religios în Şcolile de Stat:
- se constată că predarea Religiei în şcoală se face în spiritul propunerilor Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi al prevederilor Legii învăţământului;
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- s-a elaborat o nouă Programă şcolară pentru clasele I-XII mai bine structura
tă şi care cuprinde diverse domenii teologice şi de activitate practică a Bise
ricii în societate;
- s-au extins activităţile extracurriculare în şcoli, profesori de religie facându-şi
simţită prezenţa printr-o muncă educativă susţinută, concretizată în organizarea
unor cabinete de religie şi paraclise şi în activităţi educative diversificate;
- se impune intensificarea acţiunii de elaborare şi tipărire a manualelor de re
ligie potrivit noilor programe;
- să se urmărească îmbunătăţirea activităţii factorilor de îndrumare şi control,
inspectorii de specialitatea religie şi inspectorii eparhiali pentm eficienţa pre
dării religiei în şcoală;
- să sporească numărul activităţilor şcolare şi să cunoască o mai mare diversificare;
- să continue acţiunea de antrenare a cât mai multor elevi şi şcoli la Concursul
Naţional "Bun venit mileniului III creştin";
- tineretul şcolar să fie antrenat în viaţa comunitară, în activităţile religioase de
la parohii şi mănăstiri.
Pentru învăţământul teologic:
A

- s-au elaborat cu operativitate Planuri de învăţământ, potrivit unor cerinţe for
mulate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi au fost aplicate;
- s-au înregistrat realizări de seamă în desfăşurarea activităţii la Seminariile
Teologice, atât prin creşterea calitativă a activităţilor curriculare curente şi a
celor extracurriculare;
- s-a acreditat în toate mediile bisericeşti şi de învăţământ necesitatea unui în
văţământ seminarial, valoros prin caracterul său vocaţional şi prin educaţia
deosebită ce se desfaşoară în aceste şcoli;
- se impune a se acorda o atenţie deosebită activităţii de formare duhovniceas
că şi practică liturgică în Seminariile Teologice;
- să se urmărească antrenarea cât mai multor elevi la olimpiade şi la Concursul
"Bun venit mileniului III creştin";
- să se folosească cu eficienţă oferta curriculară la dispoziţia şcolii pentru ca
fiecare Seminar să-şi pună amprenta specificului local;
- învăţământul teologic superior să meargă pe linia recomandărilor făcute de
către Sfântul Sinod, Temei nr. 5 0 1 4 /2 0 0 1 , de a realiza echilibrul între cantita
te şi calitate;
- să se urmărească organizarea unei cercetări ştiinţifice valoroase în cadrul Fa
cultăţilor de Teologie;
- să se aibă în vedere dotarea bibliotecilor Facultăţilor cu lucrări de specialita
te şi, în special, să se aibăjn vedere procurarea revistelor centrale şi locale.

Pentru schimbul de burse:
- se constată o colaborare fructuoasă în acest plan cu instituţii universitare din
străinătate;
- considerăm această formă de conlucrare, drept o colaborare binevenită în
plan uman şi bisericesc;
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- se poate aprecia generozitatea organizaţiilor internaţionale, care au oferit şi
oferă un mare număr de burse pentru tinerii români;
- s-ar impune o relansare a relaţiilor în planul schimburilor culturale şi de bur
sieri cu Biserica Rusiei, Biserica Ucrainei şi cu Bisericile Vechi Orientale;
- este necesară o mai strictă evidenţă a bursierilor plecaţi la studii în străinătate
şi a activităţii acestora în instituţiile de învăţământ la care se specializează
prin transmiterea de către aceştia a unor referate pe marginea a ceea ce lu
crează, eventual şi o caracterizare din partea profesorului îndrumător;
- sc impune, de asemenea, atragerea a tot mai mulţi candidaţi din rândul româ
nilor din afara graniţelor la studii teologice în România, în paralel cu o mai
riguroasă selecţie a lor şi în accst sens, intreprinderea unor demersuri la nivel
înalt pe lângă Ministerul Educaţiei şi Cerc'etării şi Guvern cu privire la spo
rirea numărului de burse, în special pentru cei din imediata vecinătate.
*

Toate cele mai sus prezentate constituie, după cum se poate vedea, o activitate
diversificată şi susţinută în domeniul învăţământului religios şi teologic românesc,
ele arătând prin diversitatea lor, atât unele realizări, precum şi unele neîmpliniri,
dar sperăm că din tot ceea cc s-a prezentat rezultă dorinţa ca în viitor această nobilă
misiune de învăţământ şi educaţie să se desfăşoare în condiţii mai bune.
Prof. diac. NICU D. OCTAVIAN
Consilier Patriarhal

P R O G R A M A ŞC O L A R Ă PE N T R U
C L A S E L E I-XII
ARIA CURRICULARĂ:
Om şi Societate
RELIGIE
CULTUL ORTODOX
Program a Şcoală pentm disciplina Religie - clasele I-XII
Prin Hotărârea Sfântului Sinod, Teniei nr. 4002/2000 s-a aprobat o nouă Pro
gramă Şcolară de Religie pentru clasele I-XII. Acest lucru a fost determinat de ex
perienţa acumulară în predarea Religiei în învăţământul de stat de-a lungul unui
deceniu şi a constat în revizuirea vechilor Programe şi în întocmirea celei noi,
potrivit normelor psiho-pedagogice modeme şi în spiritul adaptării ei la realităţile
concrete de predare a Religiei. în esenţă este vorba de urmărirea unor obiective şi
a unor conţinuturi care să"apropie tot mai mult învăţământul religios de realităţile
vieţii spirituale şi sociale a tineretului şcolar. In cele ce urmează, redăm Programa
Şcolară pentru clasele I-XII, aşa cum a fost ea aprobată de către Sfanţul Sinod, prin
Hotărârea mai sus-menţionată, şi de către MEC prin Ordinul nr. 37604/06.09.2001.
A

Notă de prezentare
Noua formă a Curriculum-ului de Religie-cultul ortodox pentru clasele I-VIII
vine în întâmpinarea atât a dorinţei de cunoaştere a elevilor, cât şi a idealurilorBisericii noastre în ceea ce priveşte educaţia tinerilor în spiritul credinţei ortodoxe.
Aceste idealuri vizează formarea^unor caractere moral-creştine de unde să por
nească o nouă concepţie asupra relaţiei Dumnezeu-om, om-semeni şi, nu în ulti
mul rând, o atitudine morală şi obiectivă faţă de propria-i persoană.
Structura întregului curriculum de Religie urmăreşte ridicarea nivelului de
educaţie religioasă şi morală a societăţii, începând cu tânăra generaţie.
Prin demersul educaţional din cadrul orelor de Religie, Biserica vine în ajuto
rul societăţii în ansamblu, promovând dragostea, prietenia, pacea, înţelegerea şiv
întrajutorarea între semeni, toate acestea constituind principiile de bază ale cre
dinţei creştine. Prezenta programă conţine: obiective-cadru, obiective de referinţă
şi exemple de activităţi de învăţare, conţinuturi, anexe. Conţinuturile sunt structu
rate astfel încât, la fiecare ciclu de învăţare, exista şase domenii de învăţare. Unele
dintre acestea rămân domenii de studiu pe tot parcursul învăţământului obligato
riu (Noţiuni de catehism, Noţiuni de morală creştină, Noţiuni de liturgică), iar
altele există pe parcursul unui singur ciclu de învăţământ (Vechiul Testament,
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Noul Testament, Slujire şi misiune, Apostoli şi spiritualitate, Istoria Bisericii Uni
versale şi Istoria Bisericii Ortodoxe Române).
Organizarea conţinuturilor asigură posibilitatea elevilor de a progresa gradual
în cunoaşterea diferitelor domenii.
Dacă unele titluri de domenii sau conţinuturi pot părea uşor exagerate în
raport cu vârsta elevilor, trebuie să ţinem seama că prezenta programă este un do
cument şcolar destinat în primul rând profesorilor, la îndemâna cărora stau moda
lităţi variate de abordare a lecţiilor în vederea realizării obiectivelor propuse.
Fiecare domeniu din programă are importanţa sa bine determinată astfel
încât, la sfârşitul ciclului gimnazial, elevul să poată avea un cumul de cunoştinţe
şi deprinderi religioase bine formate, urmând să fie un credincios implicat activ în
Biserică şi societate.

Obiective cadru
1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului
0

2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase
3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii
*

4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios
5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri

C LASA I

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1.
Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desă
vârşirii omului
Obiective de referinţă:
La sfârşitul clasei I elevul va f i capabil:
1.1 să afle despre existenţa lui D um nezeu

Exemple de activităţi de învăţare
P e p a rcu rsu l clasei I se recom andă urm ătoarele activităţi:

- observarea şi contem plarea lu m ii în c o n 
jurătoare sub aspectele: frumuseţe, per
fecţiune, măreţie;
- dialog pe tem a existenţei lui D um nezeu;
- observarea şi comentarea unor im agini cu
conţinut religios;
- m em orarea unor texte religioase;

1.2 să identifice pe Iisus Hristos ca Fiu al
lui D um nezeu

- povestirea unor texte religioase audiate şi

*

citite*
- audierea unor casete audio despre N aşte
rea D o m n u lu i;
-

'

prezentarea
Hristos.

icoanei

D o m n u lu i

Iisus

2

1
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2 . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase

Obiective de referinţă
La sfârşitul clasei I elevul va f i capabil:

Exemple de activităţi de învăţare
P e p a rcu rsu l clasei I se reco m a n d ă

următoarele activităţi:
2.1 să utilizeze în m od corect termenii
re lig io ş i în v ă ţa ţi

- dialog pentru antrenarea elevilor în fo
losirea term enilor nou învăţaţi;
- observarea şi descrierea unor im ag in i cu
conţinut religios;
- exerciţii de construire a unor enunţuri
sim ple cu termeni nou învăţaţi;

- memorarea unor texte religioase
3.
Bisericii

Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei
Obiective de referinţă

La sfârşitul clasei I elevul va f i capabil:
3.1 să conştientizeze că biserica reprezintă
locul de rugăciune al creştinilor

Exemple de activităţi de învăţare
P e p a rcu rsu l clasei I se recom andă
urm ătoarele activităţi:
- descrierea unei biserici cunoscute;
- reprezentarea într-o com poziţie plastică a
unei biserici;
- exerciţii de recunoaştere a unei biserici
. dintr-o serie de im ag in i date;
- folosirea m ijlo acelor audio-vizuale în
scopul receptării Sfintei L itu rg h ii şi a
m esajului evanghelic;

3.2 să înţeleagă că prin B iblie D um ne zeu se
adresează oam enilor

- identificarea, în im agini şi texte, a persona

3.3 să participe la m anifestările tradiţionale

- învăţarea de colinde şi cântece religioase;

jelor biblice cărora le-a vorbit Dum nezeu;

- participarea la sărbătorile co m unităţii

creştine

creştine;
- organizarea de serbări şcolare.

4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios
Obiective de referinţă

4.1

Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei I elevul va f i capabil:

P e p a rcu rsu l clasei I se recom andă
urm ătoarele activităţi:

să identifice principalele calităţi ale

- povestirea unor fapte bune, proprii sau

unui bun creştin
4.2 să recunoască în faptele sfinţilor, m o d e 
le de com portam ent creştin
4.3 să respecte regulile de com portam ent
moral-religios în fam ilie şi în clasă

ale altora;
- prezentarea icoanei sfinţilor;
- povestirea unor fapte din viaţa sfinţilor;
- dialog despre regulile de com portam ent;
- studii de caz;
- organizarea de jo cu ri de rol.
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5.

E d u c a re a a titu d in ilo r dc acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte cre

d in ţe şi c o n v in g e ri
E x e m p le de a c tiv ită ţi de în v ă ţa re

O b ie c tiv e dc re fe rin ţă

Pe parcursul clasei I se recomandă
următoarele activităţi:

La sfârşitul clasei I elevul vafi capabil:
5.1 să se im plice în acţiuni com une cu prie
tenii şi colegii

- rezolvarea unor sarcini în com un;
-organizarea de jo cu ri, serbări, concursuri'.

C O N Ţ IN U T U R I
' I. V e ch iu l T estam ent
, ■ 1. D um nezeu - F ăcăto m l cem lui şi al p ăm ân tu lu i (Facerea lu m ii şi a o m ulu i)
2. D um nezeu a făcut pe o m după chipul Său
3. Greşeala p rim ilo r oam eni
4. C ain şi A bel
5. Noe şi potopul
I I . N o u l T estam ent
1. Ioachim şi Ana: Sf. Fecioară M aria - M aica D o m n u lu i
2. Naşterea M ân tu ito ru lu i - prilej de bucurie pentru toţi creştinii
3. Fuga în E gipt şi uciderea pruncilor
4. C o pilăria lui Iisus. Iisus în tem plu
*

I I I . N o ţiu n i de m o r a lă creştină
I
%

1. Iubirea de D um ne zeu

s

2. Iubirea aproapelui şi faptele bune
3. Faptele rele - încălcarea'voii lui D um nezeu
IV . N o ţiu n i de litu rg ic ă
1. Despre sem nul Sfintei C ruci
2. R ugăciunea în viaţa noastră:

Tatăl nostru

şi alte ru g ăciu ni pentru copii

3. C olindele de C răciun - lauda Naşterii lui Iisus
4. Cântarea de Sfintele Paşti:

Hristos a înviat!

V. S lu jir e şi m is iu n e
1. M aica D o m n u lu i - ocrotitoarea copiilor
2. Sfântul N icolae -- prietenul copiilor
3. Sfântul Stelian - prietenul copiilor
L IS T A D E T E R M E N I
A bel; A d a m ; altar (în V echiul şi N o u l Testament); am in; apostol sau ucenic; aur,

216

BISERICA OR TODOXÂ ROMÂNĂ

'
m

păcat;corabia lui Noe; craii de la Răsărit; credinţa creştină; creştin; cruce (sem nul Sfintei
cruci şi lem nul pe care a fost răstignit D o m n u l); D o m n u l Iisus Hristos; diavol; Dreptul
Iosif; Dreptul Sim eon; dum inica (ziua D o m n u lu i); D um nezeu; Eva; facerea lu m ii; facerea
o m u lu i; fapte bune; fapte rele; Fecioara M aria; fuga în Egipt; Irod; izgonirea din rai; în 
chinarea m agilor; înger; întâm pinarea D o m n u lu i; M aica D o m n u lu i; m ucenic; naşterea
D o m n u lu i; Nazaret; Noe; potop; rai; R ugăciunea D om nească (Tatăl nostru); sărbătoare;
Set; Sf. N icolae; Sf. Stelian; tem plu; uciderea pruncilor.

SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ
0

1. Mica Biblie

2.

Brătescu-Voineşti, Ion. Puiul

3. C ălugăr, D um itru, Hristos în şcoală ("G reierul şi furnica", "O rfa n u l", "M a ic a
D o m n u lu i şi copilul m ilos", "D u m n e ze u îngrijeşte de toţi", "C u ib u l cu ouă roşii", "C ei trei
fluturi", "Povestea argintarului").
4. Chemarea credinţei, R evistă pentru copii editată de Patriarhia R o m â n ă
*

5. D una, Zoe, Antologie de poezie religioasă (selectiv)
6. Farago, Elena, Gândăcelul
7. G ârleanu, E m il, Aş vrea să fiu
8. Lascarov-M oldoveanu, I.; Vieţile sfinţilor (Sf. A postol A ndrei, Sf. A postoli Petru
şi Pavel, Sf. A rhidiacon Ştefan)
9. M agdan, Leon, Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe
10. M ilu tin o v ic i, Ioana et al, Ghicitori creştine pentru copii
*

11. N ic o d im , M ăn d iţă, Minunile Maicii Domnului (selectiv)
4

12. N ic o d im , M ăn d iţă, Minunile Sfintei Cruci în vieţile sfinţilor (selectiv)
13. P lăm ădeală, A ntonie, Tâlcuri noi la texte vechi (selectiv)
*

4

14. R îureanu, I.M ., Povestiri morale ("C ine vede", "Vrem ea b u n ă", "Iarba preţioasă",
"D o v le acul şi ghinda", "C ăţelul", "L u p u l")
m

a

SUGESTII PENTRU REPERTORIUL
DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE
Repertoriul de cântece
*

1. Colinde: Astăzi S-a născut Hristos; Steaua sus răsare; Sus la poarta raiului; Sus,
boieri, nu mai dormiţi; Trei păstori; Am plecat să colindăm
2. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu1
3. Al. Podoleanu, "Hristos a înviat", în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi
alte cântări religioase.
»

1. Cântările luate din Cartea de cântări bisericeşti. Editura Institutului Biblic, Bucureşti, 1975.
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Audiţii muzicale
#

1. Timotei Popovici, "Cântec de primăvară", în Corul "Madrigal” cântă copiilor
2. M arin C onstantin, Teodor Balş, "Porcuşorul", în Corul "M adrigal" cântă copiilor
3. "C o lin d e şi cântări de C răciun", în "Astăzi S-a născut Hristos", C orul de cam eră
"M ad rig al"

CLASA A IU A
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1.
omului

Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii
Exemple de activităţi de învăţare

Obiective de referinţă
La sfârşitul clasei a Ii-a elevul va fi
s
capabil:
1.1 să num ească câteva din lucrările lui

Pe parcursul clasei a Il-a se reco
mandă următoarele activităţi:
- exerciţii de dialog pe tema purtării de
grijă a lu i D um nezeu faţă de lum e;

D um nezeu în lum e

- relatarea unor povestiri cu conţinut reli
gios despre iubirea lui D um nezeu faţă de
lume;
- exerciţii de observare

asupra naturii

ocrotite de D um nezeu;
1.2 să înţeleagă că locul celor buni este în
R ai, alături de D um nezeu

- exerciţii de identificare a faptelor bune
necesare pentru m ântuire;
- m em orarea şi rostirea de rugăciuni;

1.3 să definească rugăciunea ca form ă de

- discuţii pe tema tipurilor de rugăciune şi

manifestare a dragostei faţă de D um nezeu

a m o d u lu i în care trebuie să se> realizeze
aceasta;
- observarea de im ag in i cu tema "R u g ă c iu 
nea".

2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase
Exemple de activităţi de învăţare

Obiective de referinţă
La sfârşitul clasei a Il-a elevul va
capabil:

f

i

Pe parcursul clasei a Il-a se reco
mandă următoarele activităţi: *
/

2.1 să explice înţelesul unor termeni religioşi învăţaţi

_ exerciţii de identificare a term enilor reli
gioşi în textele studiate;
- exerciţii de stabilire a sensului unor ter-

- •
2.2 să utilizeze corect termenii religioşi
învăţaţi în enunţuri sim ple orale şi scrise

m eni religioşi învăţaţi, pe baza contextu
lui în care sunt folosiţi;
_ exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind term enii religioşi nou învăţaţi;
- exerciţii de completare a unor enunţuri
lacunare şi rebusuri pe teme religioase.

2
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3.
Bisericii

Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei
Obiective de referinţă

La sfârşitul clasei a Il-a elevul va fi
capabil:
3.1 să înţeleagă m o d ul în care D um ne zeu a
pregătit lum ea pentm venirea F iu lu i Său

Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a Il-a se reco
mandă următoarele activităţi:
- povestirea unor evenimente religioase pe
baza audierii/lecturării acestora;
- exerciţii de construire a unor texte orale
scurte pe baza unor im ag ini religioase;

3.2 să povestească m om ente principale din
viaţa D o m n u lu i Iisus Hristos

- exerciţii de recunoaştere a personajelor
biblice din icoane, texte narative şi im a
gini biblice;
^ redarea într-o succesiune lo g ică a unor
evenimente din viaţa M ân tuito rulu i;

3.3 să afle care sunt slujbele bisericeşti cele
m ai importante

- exerciţii de identificare a slujbelor bise
riceşti după diferite criterii: m om entele
zilei, evenimentele din viaţa o m ului;
- exem plificarea unor aspecte din slujbele
bisericeşti cu ajutorul m ijloacelor audio
vizuale;

3.4 să participe la m anifestările tradiţionale
creştine

- învăţarea unor cântări religioase şi a unor
colinde;
- participarea la sărbătorile

co m unităţii

creştine.

4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios
Obiective de referinţă

Exemple de activităţi de învăţare
4

La sfârşitul clasei a Il-a elevul va fi
capabil:
4.1 să descrie principalele calităţi ale u n u i
bun creştin

Pe parcursul clasei a ll-a se reco
mandă următoarele activităţi:
- exerciţii de autoevaluare a comportamentului prin raportare la exemplele învăţate;
- exerciţii de dialog şi interpretare a unor
întâm plări cu conţinut m oralizator;

4.2 să-şi lorm eze deprinderea de a se ruga

_ învăţarea unor rugăciuni;
- exersarea rugăciunii in com un;

4.3 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale
personajelor biblice reguli de com porta
m ent moral-religios

- dialog pe tema com portam entului perso
najelor biblice studiate;
- recunoaşterea după im ag in i a situaţiilor
de respectare/încălcare a regulilor de

4.4 să identifice, pe baza analizei relaţiei
părinţi-copii, datoriile unora faţă de ceilalţi

com portam ent religios-moral;
- jo c u l de rol pe tema relaţiei părinţi-copii;
_ studiU de caz- explicarea poruncii divine referitoare la
cinstirea părinţilor.
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5.
Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte cre
dinţe şi convingeri
»

Exemple de activităţi de învăţare

Obiective de referinţă

La sfârşitul clasei a Il-a elevul va fi
capabil:

Pe parcursul clasei a Il-a se reco
mandă următoarele activităţi:

5.1 să manifeste atenţie, înţelegere şi sensi
bilitate faţă de problem ele celor din ju r

- exerciţii de dialog pe baza unor situaţii
reale sau imaginare;
- studiu de caz.
• •

CONŢINUTURI
I. Noţiuni de catehism
1. Iubirea şi purtarea de grijă a lui D um nezeu faţă de lum e

2.

Sfânta Biserică şi Sfânta Scriptură

3. Sfintele slujbe - rugăciuni ale Bisericii
4. Sfânta Liturghie - Hristos în m ijlo cu l nostru

II. Vechiul Testament
1. Avraani - m odel de credinţă în D um nezeu
2. Isaac - copil'ascultător
3. Io s if şi fraţii săi - urm ările invidiei
x

III. Noul Testament
1. Sfântul Ioan B otezătorul - viaţa sa

2.
3.

Ioan B otezătorul - vestitorul M ântuitorului Iisus Hristos
B otezul D o m n u lu i

4. A postolii - prietenii M ântuitorului

IV. Noţiuni de morală creştină
*

1. F a m ilia creştină - şcoală a iubirii-

2.
3.

Iubirea părinţilor faţă de copii
Iubirea copiilor faţă de părinţi

V. Noţiuni de liturgică
*
^

%

1. R ugăciunea - izvor de iubire curată

2.

Postul şi m ilostenia - semne ale iubirii creştine

VI. Slujire şi misiune
1. Sfântul A n d r e i- A p o s to lu l rom ânilor

2.

Sfânta Filofteia - iubitoarea de semeni

3. Sfânta Parascheva - ocrotitoarea tinerilor
4

4. S fântul C alin ic de la Cernica - o m u l rugăciunii şi al faptelor bune
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LISTĂ DE TERMENI
A nafura; Avraam ; Botezul D o m n u lu i; Canaan, chemarea A postolilor; D u h u l Sfânt;
evrei; fam ilie creştină; faraon; lacob; Iordan; losif, Isaac; israeliteni; jertfă; m ântuire;
M oise; M untele ispitirii (al Carantaniei); popor ales; post; prescură; rugăciune de laudă,
de m ulţum ire şi de cerere; Sarra; Sf. Liturghie; Sf, A postol lacob; Sf. A postol Ioan; Sf.
Ioan Botezătorul; Sf. A p. Andrei; Sf. Filofteia; Sf. Cuv. Parascheva; Sf. C a lin ic de la Cer
nica; Sf. Zaharia şi Elisabeta'; slujbe; Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul; Utrenie; Vecer
nie; viaţa veşnică.

SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ
%

1. Mica Biblie
2. Castrişanu, T., Rugăciunea mamei

3. C ălugăr, D um itru, Hristos în şcoală (selectiv)
4. Chemarea credinţei , Revistă pentru copii editată

de Patriarhia R o m â n ă .

5. C oşbuc, George, Mama
6. D un a, Zoe, Antologie de poezie religioasă (selectiv)
7. Lascarov-M oldoveanu, I., Vieţile sfinţilor (S fin ţii Trei Ierarhi, Sf. Ierarh N icolae,
Sf. M are M ucenic Gheorghe, Sf. M are M ucenic D im itrie)
8. M agdan, Leon, Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe
9. M ăn d iţă, N ic o d im , Minunile Maicii Domnului
10. M ilu tin o v ic i, Ioana et al., Ghicitori creştine pentru, copii
11. M oshu, I., Limonariu ("L e u l şi A vva G herasim ")
12. Paladie, Lavsaicon (selectiv)
13. Patericul (selectiv)
14. Proloagele (selectiv)
15. P lăm ădeală, A ntonie, Tâlcuri noi la texte vechi (selectiv)
16. Râureanu, IM.., Povestiri morale ("C u ib u l de pasăre", "Cele trei surori", "F iii ne-

SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE
MUZICALE
Repertoriul de cântece

1. Colinde: Iată, vin colindători; Veniţi astăzi credincioşi; Viflaime, Viflaime;.0, ce
veste minunată; Coborât-a coborât
2. Ectenia cererilor, Ţie Doamne 2

Audiţii muzicale

1. I.D. Chirescu, Gabriel Rotică, "Mama", în Corul "Madrigal" cântă copiilor
2. Troi{ă de arhierei

3. "Colinde şi cântări de Crăciun", în Astăzi S-a născut Hristos, Corul de cameră
"Madrigal"
I

2. Cântările luate din Curte de cuntări bisericeşti, Editura Institutului Biblic, Bucureşti, 1975.
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CLASA A III-A
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1.
omului

Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii
Obiective de referinţă

Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a IlI-a elevul va
capabil:

f

i

1.1 să conştientizeze importanţa şi necesitatea
primirii Sfintelor Taine în vederea mântuirii
1.2 să-L descrie pe D o m n u l Iisus Hristos ca

Pe parcursul clasei a IlI-a se reco
mandă următoarele activităţi:
participarea la slujbele Sfintelor Taine;
exerciţii de dialog pe o tem ă dată;
lecturarea unor texte biblice reprezentative;

A

mare învăţător al om enirii

observarea şi discutarea unor im agini cu
conţinut religios;
audierea Fericirilor.

2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase
Obiective de referinţă

Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a IlI-a elevul va
capabil:

f

i

2.1 să stabilească ideile principale ale unui
text religios

Pe parcursul clasei a IlI-a se re
comandă următoarele activităţi:
- exerciţii de selectare a elementelor esenţiale
de cele de detaliu dintr-un text religios;

2.2 să construiască texte scurte, oral şi
scris, cu conţinut moral-religios

exerciţii de construire a unui text pe baza
unui suport vizual sau a u nu i plan de idei;

2.3 să manifeste interes pentru lecturarea

exerciţii de memorare şi recitare.

unor poezii şi povestiri cu caracter religios

3.
Bisericii

Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei
Obiective de referinţă

La sfârşitul clasei a IlI-a elevul va
capabil:

Exemple de activităţi de învăţare
f

i

3.1 să identifice un text din S fanta Scriptură
3.2 să identifice principalele caracteristici
ale B isericii,ca instituţie divino-um ană
3.3 să sesizeze rolul m in u n ilo r săvârşite de
D o m n u l Iisus Hristos
3.4 să conştientizeze im portanţa cinstirii
sfinţilor prin sărbătorile închinate lor

' Pe parcursul clasei a IlI-a se reco

mandă următoarele activităţi:
utilizarea Sfintei Scripturi;
vizitarea unor biserici;
discutarea unor texte scripturistice cu p ri
vire la Biserică;
exerciţii de dialog privind m inunile;
exerciţii de diferenţiere între fapte obiş
nuite şi m in u n i;
- prezentarea calendarului creştin ortodox;
- observarea icoanelor unor sfinţi;
- vizitarea m ănăstirilor şi a locurilor legate
de viaţa unor sfinţi.
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4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios
Obiective de referinţă

Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a IlI-a elevul va fi
capabil:

Pe parcursul clasei a HI-a se reomandă următoarele activităţi:

*

4.1 să evidenţieze care sunt datoriile unui

discutarea în grup a D e calo g u lu i şi a altor

creştin faţă de Dum nezeu şi faţă de semenii

norm e de com portam ent religios-moral;

săi

studiu de caz;
lecturarea unor povestiri pe baza porun
cilor divine;

4.2 să form uleze aprecieri asupra com por
tam entului unor personaje biblice

din

Vechiul Testament

exerciţii

de

identificare

a

faptelor

bune/rele săvârşite de personajele biblice;
vizionarea de film e cu subiect religios

5.
Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte ere
dinţe şi convingeri
Obiective de referinţă

Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a IlI-a elevul va fi
capabil:
5.1 să aplice porunca iubirii creştine în re
laţiile cu ceilalţi oam eni

Pe parcursul clasei a IlI-a se re
comandă următoarele activităţi:
- exerciţii de argumentare/contraargumen
tare în soluţionarea unor situaţii-prob
lem ă apărute în grup.

CONŢINUTURI
I. Noţiuni de catehism
1. Sfintele Taine - lucrări ale lui Hristos în Biserică

2.
3.
4.
5.

Sf. Taină a B otezului - intrarea în viaţa Bisericii
Sf. Taină a M irungerii - prim irea darurilor D u h u lu i Sfânt
_
_
_
_
_

A

#

Sf. Taină a îm părtăşaniei - com uniunea cu Hristos
Sf. Taină a Spovedaniei - taina iertării păcatelor şi a îm păcării

II. Vechiul Testament
1. M oise - copilăria

2.
3.
4.

M oise - de la robie la libertate
Saul şi D avid
Solom on

III. Noul Testament
1. Predica de pe munte. Tatăl nostru - m odel de rugăciune. Postul şi m ilostenia.
2. M in u n ile M ântuitorului: învierea fiicei lui Iair; învierea tânărului d in N ain
înm ulţirea pâinilo r şi a peştilor.
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IV. Noţiuni de morala creştină
i

1. D ecalogul - datoriile faţă de D um nezeu

2.

D ecalogul - datoriile faţă de aproapele

3. M area poruncă a iubirii

V. Noţiuni de liturgică
1. Biserica - părţi componente

2.

Biserica - obiecte de cult

3. Sfinţii - rugători către D um nezeu pentru noi

4.

Sărbătorile creştine - m om ente de bucurie sfântă

VI. Slujire şi misiune
1. Sfântul Ioan V alahul

2.

Sfântul D im itrie cel N o u

3. Sfântul Io s if de la Partoş

4.

Sfântul Ioan cel N ou de la Suceava

LISTA DE TERMENI
A p ă sfinţită; aromate; Batşeba; botez de necesitate; canon; C hivotul şi Tabelele
Legii; cristelniţă; D avid; Decalog; dezlegare; E vangheliile, Faptele A postolilor, Epistole
şi A pocalipsa; G oliat; idol; iertarea păcatelor; ieşirea evreilor din Egipt; Ilie; Iov; încre
dere în D um nezeu; înveiri făcute de M ântuitorul; m em bru al Bisericii; m inune; m in u n i
A

asupra naturii, asupra oam enilor şi asupra L u i însuşi; M untele Sinai; M untele Tabor;
pildă; predica de pe m unte; rege al poporului ales; robia egipteană; Saul; Schim barea la
faţă a D o m n u lu i; S f D im itrie cel N ou; Sf. Ioan Valahul; Sf. Io s if de la Partoş; Sf. Ioan cel
N o u de la Suceava; Sf. Taine; Sfântul M ir; sfinţi rom âni locali; sfinţirea bisericii; sfinţirea
____

____

A

____

tem plului; Solom on; Taina Botezului; Taina îm părtăşaniei; Taina M irungerii; Taina S po
vedaniei; Trupul şi Sângele D o m n u lu i; Vechiul şi N o ul Testament; viţelul de aur.

SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ
1. Biblia
2. Mica Biblie
m

3. Bălan, Ioanichie, Patericul românesc (Sf. Teotim, Sf. Bretanion, Sf. M ucenic Ioan
Valahul, Sf. Ierarh Ilie Iorest Mărturisitorul, Sf. Ierarh Sava M ărturisitorul, Sf. Visarion Sarai
M ărturisitorul, Sf. Sofronie de la Cioara, S f D an iil Sihastrul, Cuv. Ioan de la Prislop, Sf.
Ierarh Io s if cel N o u de la Partoş, S f Teodora de la Sihla, Cuv. Vasile de la Poiana M ărului.
Cuv. Paisie cel M are, S f Ierarh Calinic de la Cernica, Cuv. Ioan Iacob H ozevitul etc.)
Profesorul va indica la bibliografie viaţa sfinţilor locali, în funcţie de programa şcolară
4. B olintineanu, D im itrie , Daniel Sihastru
5. Carte de rugăciuni
6. D una, Zoe, Antologie de poezie religioasă (selectiv)
7. Sf. Ioan de la N eam ţ (H ozevitul), Poezii
8. M ag dan, Leon, Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe
9. M ăn d iţă, N ic o d im , Minunile Maicii Domnului (selectiv)
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10. M ăndiţă,' N ic o d im , Minunile Sfintei Cruci în vieţile sfinţilor (selectiv)
11. M ilu tin o v ic i, Ioana et al., Ghicitori creştine pentru copii
12. M oshu, Ioan, Limonariu (selectiv)
13. Paladie, Lavsaicon (selectiv)
14. Patericul (selectiv)
15. P lăm ădeală, A ntonie, Tâlcuri noi la texte vechi (selectiv)
16. Proloagele, voi. I-II
17. Rîureanu, I.M ., Povestiri morale ("D u m n e ze u ", "C ine vede", "P loaia", "Stejarul",
"M ăg a ru l", "Cele două surori")
18. Şebu, Sebastian, Lăsaţi copiii să vină la Mine. Mic catehism
19. V lahuţă, A l., Hristos a înviat
20. Voiculescu, V., Colind

SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE
MUZICALE
%

Repertoriul de cântece
1. Colinde: Doamne, a Tale cuvinte, Praznic luminos, La Vifleem colo-n jos, Colo-n
sus şi mai în sus; Din an în an etc.
2. Ectenia mare, Ectenia mică, Sfinte Dumnezeule; Câţi în Hristos, Crucii Tale,
Aliluia, Mărire Ţie, Doamne 3
3. Pr. Timotei Popovici, Bucură-te, Maică sfântă, Versul Preacuratei, Maică Preacurată,
la Pr. Prof. Vasile Stanciu, Slujbele sfinţilor români din Transilvania şi alte cântări religioase.

Audiţii muzicale
Im nul

culturii vocale in Muntenia, Moldova şi Transilvania. Discul nr. II, Corul de cameră "M adrigal"
2.
N icolae L ungu, Liturghia bizantină p e melodii tradiţionale ortodoxe române
(fragmente)

CLASA A IV -A
OBIECTIVE DE REFERINŢA ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1.
omului

Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii
Obiective de referinţă

La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi
capabil:
1.1 să înţeleagă sem nificaţia şi im portanţa
S in ib o lu lu i de credinţă

Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele activităţi:
~ exerciţii de identificare a învăţăturilor cuprinse în Crez;
- exerciţii de dialog pe baza învăţăturilor
de credinţă cuprinse în Crez;
- exerciţii de rostire a C rezului ca rugă
ciune;
- alcătuirea de fişe de lucru;

3. Cântările luate din Carte de cântări bisericeşti, Editura Institutului Biblic, Bucureşti, 1975.
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1.2 să explice im portanţa Tainelor: Preoţia,
C u n u n ia şi M aslu l în viaţa creştină

>

- exerciţii de dialog pe tema rolului preotu
lui în viaţa o m u lu i, de la naştere până la
moarte;
- exem plificarea unor situaţii concrete din
care să rezulte importanţa căsătoriei;
- participarea la slujbele Sfintelor Taine;
- învăţarea salutului şi a m o d u lu i de adre
sare către u n preot.

2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase
Exemple de activităţi de învăţare

Obiective de referinţă
La sfârşitul clalsei a IV-a elevul va
capabil:

f

i

Pe parcursul clasei a IV-a se reco
mandă următoarele activităţi:

0

2.1

să-şi dezvolte vocabularul, utilizând

corect cuvintele şi expresiile noi din te

- exerciţii de selectare a noilor termeni reli
gioşi din texte date;
- exerciţii de integrare a expresiilor noi

m ele studiate

învăţate în contexte diverse;
- utilizarea dicţionarelor, glosarelor, lis
telor de termeni;
2.2 să manifeste interes pentru lecturarea

- exerciţii de memorare şi recitare a unor
versuri;

unor texte cu caracter religios

- alcătuirea de liste bibliografice cu texte
religioase pentru copii.

3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei
Bisericii
Exemple de activităţi de învăţare

Obiective de referinţă
La sfârşitul clasei a IV-a elevul va
capabil:

f

i

Pe parcursul clasei a IV-a se reco
mandă următoarele activităţi:

3.1 să înţeleagă rolul V echiului Testament

realizarea de tabele cronologice cu princi

în pregătirea lu m ii pentru venirea M â n 

palele evenimente din Vechiul Testament;

tuitorului

prezentarea principalelor profeţii mesianice;
utilizarea m ijloacelor audio-vizuale;

3.2 să-L descrie pe D o m n u l Iisus Hristos ca
m ântuitor al lu m ii

relatarea, -în succesiune logică, a eveni
m entelor d in viaţa M ântuitorului;
identificarea, cu ajutorul profesorului, a
unor texte scripturistice pe tema dată;
indicarea pe hartă a localităţilor şi zone
lor geografice legate de evenimentele în 
văţate;

3.3 să afle despre existenţa ierarhiei bisericeşti

exerciţii de observare şi comparare a veş
m intelor diaconului, preotului şi episco
pului;
folosirea de m ijloace audio-vizuale şi
im a g in i

care

să

prezinte

a trib u ţiile

fiecărei trepte din ierarhia bisericească

15 - B. O. R. 1-6/2002

«
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4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios
Obiective de referinţă

Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi
capabil:
4.1 să înţeleagă că prin practicarea virtuţi
lor se ajunge la m ântuire

4.2 să conştientizeze faptul că păcatul re
prezintă încălcarea vo ii lui D um nezeu

4.3 să înţeleagă rolul sfinţilor în lum e

Pe parcursul clasei a IV-a se reco
mandă următoarele activităţi:

- exerciţii de dialog pe tema dată;
- discutarea în clasă a unor reguli de com
portament moral-religios;
- argumentarea biblică;
- studiu de caz;
-jocul de rol;.
- exerciţii de comparare a comportamente
lor unor personaje din textele biblice stu
diate şi din viaţa cotidiană;
- lecturarea unor texte cu conţinut religiosmoral;
- argumentarea biblică;
- lecturarea şi povestirea unor momente
importante din viaţa sfinţilor;
- încadrarea liturgică a sfinţilor în anul ca
lendaristic;
- exerciţii de recunoaştere a sfinţilor din
icoane;
- vizitarea de mănăstiri, biserici.

5.
Educarea atitudinilor dc acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte cre
dinţe şi convingeri
Obiective de referinţă

Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a IV-a elevul va
capabil:

f

Pe parcursul clasei a IV-a se reco
mandă următoarele activităţi:

i

5.1 să descrie şi să compare tipuri de com-

- exerciţii de identificare din vieţile sfinţi-

portam ent vizând relaţii cu sem enii, por

lor a aspectelor care. dem onstrează dra

nind de la situaţii concrete

gostea lor faţă de semeni;
- exerciţii de dialog pe tem a ro lu lu i rugă
ciunilor pentru semeni;
- discuţii în grup în scopul soluţionării
unor situaţii speciale apărute în clasă;

CONŢINUTURI
I. Noţiuni de catehism

%

1. Sf. Taină a Preoţiei - exem plu de iubire şi slujire faţă de D um ne zeu
2. C u n u n ia - Sfântă Taină a iubirii, binecuvântată de D um nezeu
3. Sf. Taină a M aslu lu i - tăm ăduire, iertare,-înnoire*
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4.
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S im bolul Credinţei - esenţa învăţăturii creştine
A

5. Credinţa în înviere şi în viaţa veşnică. M ântuirea, scopul vieţii creştine

II. Vechiul Testament
%

•

*
✓

1. Profeţii. R o lu l lor în perioada V echiului Testament

2.
3.
4.

Profetul Ilie
Statornicia în credinţă - Profetul D aniel
Profeţii vestitori ai venirii M ântuitorului

III. Noul Testament
1. Intrarea D o m n u lu i în Ierusalim. Floriile

2.

Patim ile, Răstignirea, M oartea şi îngroparea D o m n u lu i

3. învierea M ân tu ito ru lu i - arătările de după înviere

4.

înălţarea la cer a M ântuitorului

IV. Noţiuni de morală creştină
1. Pildele M ântuitorului: P ilda Sem ănătorului

2.
3.
4.

Pilda V am eşului şi a Fariseului
Pilda talanţilor
Pilda bogatului nem ilostiv şi a săracului Lazăr

V. Noţiuni de liturgică
1. Despre ierarhia bisericească în general (treptele ierarhiei)

2.

Sfânta Cruce - sensul ei spiritual
%

VI. Slujire şi misiune
1. Sf. A rh idiacon Ştefan

2.
3.

Sfinţii A po sto li Petru şi Pavel
Sfântul G rigorie D ecapolitul

LISTĂ DE TERMENI
tament; articolele Crezului; Baal; C ina cea de Taină; credinţa, nădejdea şi dragostea; Cuv.
N ico d im de laT ism ana; diacon; Emaus; fariseu; giulgiu; Intrarea D om nului în Ieusalim; Iuda
vânzătorul; înălţarea la Cer; logodnă; mironosiţe; moaşte; M untele Cârmei; M untele Golgota;
M untele M ăslinilor; Osana; parohie, episcopie, mitropolie; Patimile, Răstignirea, Moartea,
îngroparea şi învierea D om nului; Pilat; profeţii (proorocii) Ilie şi Daniel; profeţii mesianice;
punerea m âinilor; Rugăciunea din Grădina Ghetsimani; Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. A p.
Petru şi Pavel; Sf. M c. Ştefan; Sim bolul credinţei (Crezul); Taina M aslului; Taina N unţii;
Taina Preoţiei; trădarea lui Iuda; treptele ierarhiei; veşmintele preotului.
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SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ
1. Biblia
2. Mica Biblie
3. Acatist ier

4. Alexandrescu, Grigore, Bistriţa
5. Alexandrescu, Grigore, Răsăritul lunei. La Tismana
6. Alexandrescu, Grigore, Tismana
7. B ălan, loanichie, Patericul românesc (Sf. Grigorie D ecapolitul, Sf. Parascheva, Sf.
D im itrie cel N o u, Sf. M ucenic Ioan cel N o u de la Suceava, Sf. M u ce n iţă Filofteia, Cuv.
N ic o d im de la Tismana, Sf. M uceniţă Tatiana)
8. Carte de rugăciuni
9. Coşbuc, George, Colindătorii
10. D una, Zoe, Antologie de poezie religioasă
11. Iosif. Şt. O ., Iisus
12. M agdan, Leon, Cele mai frumoase pilde şi poveşti creştine ortodoxe
13. M ăn d iţă, N ., Minunile Maicii Domnului
14. M icle, V eniam in, Sfântul Grigorie Decapolitul
15. M ilita m , V., Hristos a înviat!
16. M ilu tin o v ic i, Ioana et al., Ghicitori creştine pentru copii
17. Proloagele (Sf. Grigorie D ecapolitul, Sf. Parascheva, Sf. D im itrie cel N o u , Sf.
M ucenic Ioan cel N o u de la Suceava, Sf. M uceniţă Filofteia, Cuv. N ic o d im de la Tismana,
Sf. M uceniţă Tatiana)
18. Rîureanu, I.M ., Povestiri morale ("R o za de Tanneburg", "N u m ă uita", "R a c ii",
"Sticletele", "Spicele de grâu", "Ţ arina", "S ăm ânţa de in", "C om oara", "N a p ii").
19. Şebu, Sebastian, Lăsaţi copii să vină la Mine. Mic catehism
20. Voiculescu, V., Ciorba de bolovan

SUGESTII PENTRU REPERTORIUL
DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE

Repertoriul de cântece
1. Colinde: Nouă azi ne-a răsărit, Trei crai de la răsărit, Mare-i seara etc.
2. Antifonul I, Antifonul II, Fericirile, Apărătoare Doamnă, Doamne Iisuse Hristoase 1
4
3. "O , M ăic u ţă sfântă, Prea Sfântă N ăscătoare", Colecţia Pr. Vasile Stanciu, în Sluj

bele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase

Audiţii muzicale
r

-

1. "Tropar din C anonul Floriilor", în Documente ale culturii vocale în Muntenia,

Moldova şi Transilvania, D iscul nr. II, C orul de cameră "M adrigal"
2. D . Chirescu, "A x io n la d u m in ica F loriilor", în Patimile şi învierea lui Iisus, Caseta
nr. 1, C orul "M ad rig al"
3. "Prohodul D o m n u lu i", în Patimile şi învierea lui Iisus. Caseta nr. 2, C o m l "M adrigal"

4. Colinde,

Corul de cameră "M ad rig al"

4. Cântările luate din Carte de cântări bisericeşti, Ed. Institutului Biblic, Bucureşti, 1975.
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CLASA A V-A
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1.
omului

Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii
Exemple de activităţi de învăţare

Obiective de referinţă
La sfârşitul clasei a V-a elevul va
capabil:

f

i

1.1 să înţeleagă că Dumnezeu se face cunos
cut oamenilor din dragoste faţă de ei

1.2 să desprindă atributele lui Dumnezeu
din temele studiate

1.3 să conştientizeze faptul că Dumnezeu
poate fi cunoscut din împrejurările con
crete ale vieţii

Pe parcursul clasei a V-a se re
comandă următoarele activităţi:

- exerciţii de dialog pe tema Revelaţiei
Divine;
- iecturarea şi interpretarea unor texte bi
blice corespunzătoare temei studiate;
- observarea şi discutarea de imagini cu
conţinut religios;
- argumentare biblică;
- exerciţii de comparaţie între atributele
umane şi cele divine;
- relatarea şi discutarea unor întâmplări pe
această temă;
- Iecturarea de texte biblice.

2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase
Exemple de activităţi de învăţare
Obiective de referinţă
«

La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi
capabil:

2.1 să desprindă semnificaţia globală a unui

text cu conţinut religios

Pe parcursul clasei a V-a se reco
mandă următoarele activităţi:

- exerciţiu de povestire a unor texte biblice;
- dialog pe baza unui text religios;
- alcătuirea de rezumate ale textelor religioase;
- exemple de definire a termenilor istorici;
- completare de enunţuri lacunare, rebusuri;
- redactarea de scurte compuneri după un
plan dat şi cu utilizarea termenilor învăţaţi.
*

2.2 să definească şi să utilizeze în mod adec

vat concepte referitoare la Istoria Bisericii

3.
Bisericii

Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei
Obiective de referinţă

La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi
capabil:

3.1 să identifice mesajul religios moral din

pildele Mântuitorului

Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a V-a se reco
mandă următoarele activităţi:

- exerciţii de selectare a simbolurilor şi a
semnificaţiei pildelor Mântuitorului din
textele biblice;
- discutarea mesajelor pildelor şi raporta
rea acestora la viaţa personală;

230

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

3.2 să prezinte caracteristicile Bisericii ca
locaş de închinare pentru creştini

3.3 să descrie principalele evenimente legate de începutul Bisericii creştine, pe
plan universal şi în ţara noastră
____

•

%

- descrierea principalelor materii şi obiecte
de cult;
- dialog pe bază de imagini reprezentând
părţile componente ale unei biserici;
- vizite şi documentare la biserici şi mănăs
tiri;
- integrarea evenimentelor religioase creş
tine în istoria omenirii;
- utilizarea hărţii pentru localizarea eveni
mentelor religioase;
- realizarea de tabele cronologice cu prin
cipalele evenimente din istoria Bisericii
primare;
- vizionarea şi comentarea de filme cu
subiect religios;
- lecturarea şi comentarea unor texte liter
are cu subiect religios;
- exerciţii de analiză şi comentare a schim
bărilor aduse de creştinism în istorie.

4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios
Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a V-a elevul va
capabil:

f

i

4.1 să. integreze în comportamentul propriu
învăţăturile desprinse din pildele studiate
4.2 să înţeleagă valoarea martiriului pentru
întărirea Bisericii creştine

Pe parcursul clasei a V-a se reco
mandă următoarele activităţi:

- discutarea de cazuri reale sau imaginare;
-jocul de rol: dramatizarea unor pilde;
- lecturarea unor pasaje din vieţile martirilor;
-- dezbateri pe tema rolului martiriului.

5.
Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte cre
dinţe şi convingeri
Obiective de referinţă

Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a V-a elevul va
capabil:

f

i

5.1 să accepte existenţa unor valori religiosmorale şi în alte convingeri religioase

Pe parcursul clasei a V-a se reco
mandă următoarele activităţi:

- descrierea şi compararea tipurilor de ati
tudini- religios-morale;
- studiu de caz (discutarea în grup în scopul
soluţionării de situaţii problemă);
- iniţierea de acţiuni de întrajutorare.

CONŢINUTURI
I. Noţiuni de catehism

1. Revelaţia divină - Dumnezeu se descoperă omului
2 . Sf. Scriptură şi Sf. Tradiţie
3. Cunoaşterea lui Dumnezeu din împrejurările vieţii
4. Atributele lui Dumnezeu
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II. Noţiuni dc morală creştină
1. Pilda fiu lu i risipitor - căinţă şi iertare
2. Pilda sam arineanului m ilostiv
3. Pilda celor zece fecioare
4. Pilda neghinei - datoria de a ne pregăti pentru Judecata de A p o i şi pentru prim irea
I

vieţii veşnice

III. Noţiuni de liturgică
1. Sfânta Scriptură şi Rugăciunea: Cele 7 Laude
2. Sfinţirea vieţii creştine şi a'naturii înconjurătoare: Ierurgiile
3. Principalele m aterii folosite în cultul ortodox (pâinea, vinul, apa, untdelem nul, tă
m âia, lum ânarea): sem nificaţii şi importanţă
#

IV. Istoria Bisericească Universală
1. L um ea în m om entul apariţiei C reştinism ului
2. întem eierea Bisericii Creştine (Pogorârea D u h u lu i Sfanţ)
3. R ăspândirea creştinism ului prin predica Sf. A po sto li şi organizarea Bisericii
4. Persecuţiile îm potriva creştinilor

V. Istoria Bisericii Române
»

1’. Sf. A p. A ndrei în D acia
2. R ăspândirea creştinism ului pe teritoriul ţării noastre
3. M artiri creştini în D acia în sec. III-IV
4. Organizarea Bisericii creştine în ţara noastră în prim ele secole creştine

VI. Spiritualitate şi misiune
1. Să vo rbim şi altora despre Hristos
2. Să ne ajutăm aproapele
3. Natura - darul lui D um neeu pentru oam eni
4. Despre prietenie
5. Sfântul M are M ucenic Gheorghe şi Sfanţul D im itrie Izvorâtorul de M ir

LISTĂ DE TERMENI
*

A g h iasm ă mare şi m ică; antimis; Atena; atributele lui D um nezeu; candelă; călăto rii
le Sf. Pavel; chivot; C incizecim e; Convertirea Sf. Pavel; cruce (obiect de cult); ctitor; c u l
tul îm păratului; cunoaşterea lui D um nezeu; disc; glosolalie; hram; iconostas; m ândrie;
martir; martiraj; parabolă, pildă; păgân; persecuţii; potir; pronaos, naos, altar; revelaţia d i
vină; R usalii; scaun arhieresc; sciţi; Sf. M uce n ici de la N icu liţe l - Zotic, A talos, K am asis,
Filipos, Sf. M are m ucenic Sava, Sf. M ontanus şi M ax im a; Sf. M ucenic E m ilia n din Durostor; Sf. M are m ucenic M in a , sf. M uceniţă Ecaterina, Sfanta M uceniţă Varvara; Sf.
M are m ucenic Gheorghe; Sf. D im itrie Izvorâtorul de M ir; Sf. Tradiţie; sfânta-masă;
sfeşnic; smerenie; strană; talant, tămâie, tetrapod; turlă; uşi împărăteşti şi diaconeşti; vameş.
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SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ
1. Biblia
2. Mica Biblie
3. Actele martirice (M artiriul Sf. M ontanus, presbiterul din S in g id u n u m , M artiriul
Sf. M ucenic E m iiia n din Durostor, M artiriul Sf. Sava G otul, Testamentul S finţilor şi slăviţilor patruzeci de m ucenici ai lui Hristos, care s-au săvârşit în Sevastia, M artiriul S fin 
telor A g ap i, Irina şi H io n a care au m ărturisit pe Hristos în Tesalonic)
4. B ălan, Ioanichie, Mărturii româneşti la locurile sfinte
5. B ălan, Ioanichie, Patericul românesc (Sf. M ucen ici de la N iculiţel - Z o tic , Atalos,
Kam asis, Filipos, Sf. M are m ucenic Sava, Sf. M ontanus şi M ax im a)
* 6. C arling, John, Cetatea blestemată
7. Carte de rugăciuni
8. Catehism creştin ortodox
9. Crainic, N ichifor, Prinos
10. M oshu, Ioan, Limonariu (selectiv)
11. Paladie, Lavsaicon (selectiv)
12. Patericul (selectiv)
13. Proloagele (selectiv)
14. Sienkiew icz, H ., Quo Vadis? (selectiv)
15. Şebu, Sebastian, Lăsaţi copiii să vină la Mine. Mic catehism
16. C ardinalul W isem an, Fabiola
17. Vieţile sfinţilor martiri (S finţii A postoli: A ndrei, Petru, Iacob al lui Zevedei, Toma, M atei, Pavel, M atia, Sf. M are m ucenic M in a , Sfânta M uceniţă Ecaterina, Sfânta Muceniţă Varvara)

SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE
MUZICALE
Repertoriul de cântece
1. Veniţi să ne închinăm, Doamne mântuieşte, Şi ne auzi, Heruvicul, Ca p e împăratul 5
2. C hirii Popescu,

"Pentru Tine, Doamne", în Slujbele Sfinţilor Români din
Transilvania şi alte cântări religioase

Audiţii muzicale
1: Pascal Bentoiu, "Te slăvesc pe Tine, în Patimile şi învierea lui Iisus, Caseta nr. 2,
C o m l "M adrigal"
2. A no nim us, "C u trupul adorm ind", în Patimile şi învierea lui Iisus, Caseta nr. 2,
Corul "M adrigal"
3. I.D . Chirescu, "Z iu a învierii", în Patimile şi învierea lui Iisus, C o rul "M a d rig a l",
Caseta nr. 2, Corul "M adrigal"
4. A ntonio V ivaldi, Concert nr. 1 în M i m ajor pentru vioară şi orchestră Primăvara
5. A ntonio V ivaldi, Concert nr. 2 în Sol m inor pentru vioară şi orchestră Vara
6. A ntonio V ivaldi, Concert nr. 3 în Fa m ajor pentru vioară şi orchestră Toamna
7. "C olinde", Corul de cameră "M ad rig al"

5. Cântările luate din Carte de cântări bisericeşti, Editura Institutului Biblic, Bucureşti, 1975.
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CLASA A VI-A

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1.
omului

Cunoaşterea şi iubirea lui Dumneeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii
Obiective de referinţă

Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a Vl-a elevul va
capabil:

f

i

Pe parcursul clasei a Vl-a se reco
mandă următoarele activităţi:

«

1.1 să înţeleagă semnificaţia Sfintei Treimi
ca model desăvârşit de iubire şi trăire în
comuniune
»

- identificarea în Sfânta Scriptură a verse
telor referitoare la Sfanta Treime;
- comentarea -articolelor din Crez referi
toare la persoanele Sfintei Treimi;
- stabilirea de analogii între Sfanta Treime
şi exemple din realitatea concretă;
- învăţarea de rugăciuni.

2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase
Obiective de referinţă
La sfârşitul clasei a Vl-a elevul va
capabil:

Exemple de activităţi de învăţare
f

i

2.1 să realizeze cu cuvinte proprii comentarii

pe baza unor texte din Stanţa Scriptură
2.2 să formuleze opinii personale în apre
cierea unor situaţii cu conţinut religios

3.
Bisericii

Pe parcursul clasei a Vl-a se reco
mandă următoarele activităţi:

- analiza textului;
- identificarea elementelor esenţiale dintrun text dat;
- dezbateri colective asupra unor texte şi
situaţii concrete;
- formularea de argumente pro şi contra
asupra unor situaţii concrete.

Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei
Obiective de referinţă

La sfârşitul clasei a Vl-a elevul va
capabil:

Exemple de activităţi de învăţare
f

i

Pe parcursul.clasei a Vl-a se reco
mandă următoarele activităţi:

3.1 să analizeze mesajul moral-religios din
Pildele Mântuitorului

- lecturarea şi comentarea pildelor biblice;
- relatarea şi discutarea unor întâmplări cu
conţinut moralizator;
- observarea şi discutarea de imagini cu
subiect religios;

3.2 să înţeleagă implicaţiile Edictului de la
Milan în dezvoltarea ulterioară a Bisericii

- exerciţii de identificare a cauzelor şi con
diţiilor istorice în care s-a promulgat
evenimentul analizat;
- discutarea principalelor transformări sur
venite în istorie în urma evenimentului
analizat;
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- dezbatere asupra importanţei Sinoadelor în
formularea învăţături de credinţă şi adop
tarea sistemului de conducere în Biserică;

m

3.3 să recunoască importanţa întem eierii
M itropoliilor în

formarea şi păstrarea

. fiinţei naţionale

- dezbatere asupra contextului istoric în
care s-au constituit M itro p o liile ;
- analiza de documente istorice.;
- vizite la muzee, vestigii arheologice;

3.4 să înţeleagă că sărbătorile sunt "popa
suri duhovniceşti" în viaţa creştină

- exerciţii de clasificare a sărbătorilor în
funcţie de diferite criterii;
- discuţii referitoare la m odalităţile speci
fice de celebrare a sărbătorilor;
- descrierea tradiţiilor locale în celebrarea
unor sărbători.

4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios
Obiective de referinţă

Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a Vl-a elevul va
capabil:

f

i

4.1 să conştientizeze necesitatea îm p lin irii

Pe parcursul clasei a Vl-a se reco
mandă următoarele activităţi:
- discutarea unor reguli de com portam ent;

datoriilor creştine în fam ilie, biserică,

- studiu de caz;

şcoală şi societate

- jo c u r i de rol;

4.2 să recunoască importanţa m odelelor

- analiza comparativă a unor situaţii concrete;

spirituale din Istoria Bisericii în formarea

- realizarea unor profiluri spirituale ale
unor personalităţi din Istoria Bisericii;

caracterului moral-religios

- consultarea unor lucrări de referinţă.

5.
Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte cre
dinţe şi convingeri
Obiective de referinţă

Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a Vl-a elevul va
capabil:

f

i

5 1 să aplice exemplul Sainarineanului m i
lostiv (Iisus Hristos) în relaţiile cu cei de

Pe parcursul clasei a Vl-a se reco
mandă următoarele activităţi:
organizarea de acţiuni în co m u n cu scop
caritabil.

alte credinţe

CONŢINUTURI
I. Noţiuni de catehism
1. Sf. Treime în S im bolul credinţei
2. D um nezeu Tatăl
3. D um nezeu Fiul
4. D um nezeu Sf. D u h

II. Noţiuni de morală creştină
1. Virtuţile - roade ale D u h u lu i Sfânt în viaţa creştinului
2. Virtuţile credinţei, nădejdii, dragostei
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3. Virtuţile dreptăţii, curajului, cum pătării, înţelepciunii
4. Despre păcat. Păcatul - boală a vieţii spirituale

III. Noţiuni de liturgică
1. Despre sărbători - împărţirea şi im portanţa lor
2. D u m in ic a - sărbătoarea săptăm ânală a creştinilor
3. Sărbătorile dom neşti (praznicele îm părăteşti) cu date fixe
4. Sărbătorile dom neşti (praznicele îm părăteşti) cu date schimbătoare

IV. Istoria Bisericească Universală
A

1. îm păraţii Constantin şi Elena şi E dictul de la M ila n din 313
2. R ăspândirea creştinism ului în lum e după E dictul de la M ila n
3. Sinoadele ecumenice în formularea şi trăirea dreptei credinţe
4. M o n ah ism u l creştin

V. Istoria bisericii române
A

1. întemeierea M itro po liei M oldovei
A

2. întemeierea M itro po lie i U ngrovlahiei
_
_
_
_
_

A

3. întemeierea M itro po lie i Transilvaniei
4. M o n a h ism u l în Ţările R om âne

VI. Spiritualitate şi misiune
1. Slujire şi

m isiune - acasă

2. Slujire şi

m isiune - în Biserică (Poruncile bisericeşti)

3. Slujire şi

m isiune - în

şcoală

4. Slujire şi

m isiune - în

societate

5. Sfântul N ic o d im de la Tismana
6. Sfinţii Trei Ierarhi - dascăli ai m isiu n ii creştine

LISTA DE TERMENI
A doua venire a D o m n u lu i; an bisericesc; Bizanţ; bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr;
D um nezeu Fiul; D um nezeu Sfântul Duh; D um nezeu Tatăl; facerea lum ii văzute şi nevăzute;
Edictul de la M ilan; erezie; fecioare înţelepte; fecioare nebune; fiul risipitor; ierarhi de
seamă; iubirea aproapelui; M itropolia M oldovei; M itropolia Ungrovlahiei; m onahism ;
9

A

pocăinţă; praznice împărăteşti; samarineanul m ilostiv; Sf. îm părat Constantin cel M are şi
•

•

m am a sa, Elena; Sf, N ico d im de la Tismana; Sf. Treinie; sinod ecumenic; voievozi creştini.

SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARA
1. Biblia
2. Mica Biblie
3. A lexandru, Ioan, Iubirea de patrie
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4. Anania, Valeriu, Hoţul de mărgăritare
5. Bălan, Ioanichie, Convorbiri duhovniceşti (selectiv)
6. Bălan, Ioanichie, Patericul românesc
7. Carte de rugăciuni
8. Catehismul creştin ortodox
9. Crainic, N ichifor, Milogul
10. Galaction, G ala, Papucii lui Mahmud
11. învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiu l său Theodosie (selectiv)
12. M oshu, Ioan, Limonariu (selectiv)
13. Paladie, Lavsaicon (selectiv)
14. Patericul (selectiv)
15. Proloagele (selectiv)
16. Sienkiewicz, H ., Quo Vddis? (selectiv)
17. Şebu, Sebastian, Lăsaţi copiii să vină la Mine. Mic catehism
18. Pr. Teofil Părăian, Gânduri bune despre gânduri bune

SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE
ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE
Repertoriul de cântece
1. Răspunsurile mari, O, minune (colind la F lorii), Cinstiţi creştini (colind la Paşti)6
2. D im itrie Cunţanu, "Troparul Naşterii D o m n u lu i şi al B obotezei", în Slujbele Sfin

ţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase
3."Mărturisiţi-vă D o m n u lu i", în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte
cântări religioase
4.
Timote4 Popovici, "Să-L pream ărim pe D o m n u l", în Slujbele Sfinţilor Români din
Transilvania şi alte cântări religioase

Audiţii muzicale
1. "R ugăciune pentru Constantin Brâncoveanu", în Documente ale culturii vocale în

Muntenia, Moldova şi Transilvania. D iscul nr. 2, C orul de cameră "M ad rig al"
2. A nonim us, "Iată*, m irele", în Patimile şi învierea lui Iisus, Caseta nr. 1, C orul
"M adrigal"
3. Ioan Hrisafi, "A ghios o Theos", în Patimile şi învierea lui Iisus, Caseta nr. 1, C orul
"M adrigal"
4. Ioan D. Chirescu, "C ăm ara Ta, M ântuitorule", în Patimile şi învierea lui Iisus,
Caseta nr. 1, Corul "M adrigal"
5. Sabin D răgoi, "C o lin ă şi D o in ă ", în Divertisment rustic
6. Paul Constantinescu, "Naşterea", în Oratoriul bizantin de Crăciun
7. George Enescu, Rapsodia română în Re m ajor, O p. 11, nr. 2

6. Cântările luate din Carte de cântări bisericeşti, Editura Institutului Biblic, Bucureşti, 1975.
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CLASA A VII-.A

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii
omului
Obiective de referinţă

Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a Vil-a elevul va fi
capabil:

1.1 să înţeleagă că din iubire Dumnezeu a
creat lumea şi îi poartă de grijă

1.2 să conştientizeze faptul că minunile

Mântuitorului reprezintă semne ale dumnezeirii şi ale dragostei Sale faţă de oameni

Pe parcursul clasei a VlI-a se reco
mandă următoarele activităţi:

lecturarea şi explicarea textului biblic pri
vitor la creaţie;
comentarea teoriilor ştiinţifice privind
apariţia lumii şi a omului;
argumentarea biblică;
realizarea unui eseu pe tema Providenţei
divine;
vizionarea unor filme documentare;
lecturarea şi comentarea textelor biblice;
descrierea motivelor care stau la baza să
vârşirii minunilor;
analiza comparativă a unor situaţii;
consultarea unor lucrări de referinţă.

2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase
Obiective de referinţă

Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a Vil-a elevul va fi
capabil:

2.1 să redea prin cuvinte proprii conţinutul

unui document istoric studiat
2.2 să valorifice în texte proprii termenii

Pe parcursul clasei a VlI-a se reco
mandă următoarele activităţi:

- exerciţii de selectare a sensului corect al
termenilor istorici şi utilizarea lor în con
texte diferite;
- consultarea unor lucrări de referinţă;
- exerciţii, de analiză a unui text religios;
- realizarea de eseuri cu subiect religios;
- utilizarea dicţionarelor.
A

religioşi învăţaţi
3.
Bisericii

*

^

^

^

a

^

^

.

Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase a istoriei
Obiective de referinţă

La sfârşitul clasei a VlI-a elevul va
capabil:

Exemple de activităţi de învăţare
f

i

Pe parcursul clasei a VlI-a se reco
mandă următoarele activităţi:

3.1 să respecte sărbătorile bisericeşti şi tra- • - discuţii asupra importanţei evenimentului
diţiile religioase
care a dus la stabilirea sărbătorii respective;
- interpretarea simbolică a sărbătorii reli
gioase;
- precizarea modului de cinstire a sărbătorilor;
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- exerciţii de dialog pe tem a abaterilor de
la m odul de celebrare tradiţională a săr
bătorilor creştine;
- folosirea m ijloacelor audio-vizuale pentm
prezentarea unor tradiţii şi obiceiuri;
- organizarea de serbări cu ocazia m arilor
sărbători creştine;
I

3.2 să folosească în m o d adecvat noţiunile
istorice studiate în contexte diferite

- lecturarea şi analizarea unor docum ente
de istorie a bisericii;
- exerciţii de descriere a unor evenimente
studiate;
- încadrarea evenim e ntelo r d in

Istoria

Bisericii în cadrul Istoriei universale;
- elaborarea de tabele cronologice cu prin
cipalele evenimente din istoria Bisericii.

4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios
Obiective de referinţă

La sfârşitul clasei a VlI-a elevul va fi
capabil:

Exemple de activităţi de învăţare

Pe parcursul clasei a VlI-a se reco
mandă următoarele activităţi:

4.1 să înţeleagă m esajul cuprins în Fericiri . - prezentarea şi explicarea Fericirilor;
- exerciţii de identificare a virtuţilor din
şi să îl aplice în viaţa personală
textul Fericirilor;
- argumentare biblică;

4.2 să participe la viaţa com unităţii, m ani
feslând interes faţă de semenii săi

- dialog pe tema aplicării învăţăturilor din
Fericiri în contextul actual;
- exerciţii de dialog pe tem a problem elor
sociale;
- discuţii pe tema nem uririi sufletului şi a
co m uniunii cu cei adorm iţi;

#

- analiza consecinţelor întem eierii locaşu
rilor de asistenţă socială;
- participarea la acţiuni de caritate;
- participarea la slujbele B isericii.
•

•
*

5. Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte eredinţe şi convingeri
Obiective de referinţă

La sfârşitul clasei a VlI-a elevul va fi
capabil:
5.1 să-şi manifeste dragostea faţă de semeni
prin acţiuni concrete

Exemple de activităţi de învăţare

Pe parcursul clasei a VlI-a se reco
mandă următoarele activităţi:
- întruniri cu tineri de diferite convingeri şi
credinţe;
- exerciţiu de rugăciune în com un;
- participarea la acţiuni de caritate realizate
de m em brii com unităţii şi/sau ai altor
confesiuni.
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CONŢINUTURI

I. Noţiuni dc catehism
1. D um nezeu Creatorul
%

2. D um nezeu Pronietorul
*
0

\

II. Noţiuni de morală creştină
1. Fericirile
2. M inunea din C ana G alile ii - M ântuitorul Hristos binecuvântează şi ajută fam ilia
3. Pescuirea m inunată - răsplata credinţei
0

4*. U m blarea pe mare şi potolirea furtunii - mustrarea credinţei îndoielnice
5. Schim barea la faţă a D o m n u lu i

III. Noţiuni de liturgică
9

1. Sărbători în cinstea sfinţilor
2. Sărbători în cinstea M a ic ii D o m n u lu i
3. Sărbătorile Sf. îngeri şi ale Sf. C in c i
4. Postul - îm părţire şi importanţă
5. C ultul m orţilor în Biserica O rtodoxă (slujba înm orm ântării, slujba parastasului)

IV. Istoria Bisericească Universală
1. Schism a de la 1054 - dezbinarea dintre bisericile de A pus şi R ăsărit
/K

2. încercări de unire în secolele următoare (1274, 1439 etc.)
3. Căderea C onstantinopolului sub turci - 1453
4. R eform a protestantă (sec. al XV I-lea)
\

V. Istoria Bisericii Ortodoxe Române
1. R eform a în Transilvania

.

#

2. U niaţia
3. Lupta credincioşilor ortodocşi îm potriva U n irii cu Biserica R o m e i
4. Ierarhi de seamă în Istoria Bisericii Ortodoxe R om âne: A n tim Ivireanu, V arlaam ,
A ndrei Şaguna
%

VI. Spiritualitate şi misiune
1. Sf. Vasile cel M are - ctitor al instituţiilor de caritate (filantropice)

2. O rfelinatele - locaşuri pentru copiii părăsiţi
3. Spitalele - speranţă pentru cei bolnavi

f

4. A zilele - aşezăm inte de îngrijire a bătrânilor bo lnavi şi părăsiţi
5. Sfinţii Sava B rancovici, Ilie Iorest, V isarion Serai şi Sofronie de la Cioara m ărturisitori ai O rtodoxiei
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LISTÂ DE TERMENI

Actul de unire; adorarea lui Dumnezeu; ajunare; arhanghelul Gavriil; Atanasie
Anghel; căderea Constantinopolului şi consecinţele acestui eveniment; cele nouă Fericiri;
cete de îngeri; chip şi asemănare; cinstirea sfinţilor; consecinţele Schismei; consecinţele
ră; Luther; M untele Athos; M untele Fericirilor; parastas; păcat strămoşesc; p o m u l cunoş
tinţei binelui şi răului; post negru; post uşor; posturi de m ai m ulte zile; posturi de o^zi;
preacinstirea M a ic ii D o m n u lu i; Pronie divină; protoevanghelia; referatul b ib lic al creaţiei;
rugăciune pentm adorm iţii în D o m n u l; sărbătorile M aicii D o m n u lu i, ale S finţilo r îngeri şi
ale Sfintei Cruci; Schism a cea M are; serafimi; Sfânta Sfintelor; Sf. Vasile cel M are; Sf.
Sava Brancovici; Sf. llie Iorest; Sf. Visărion Serai; Sf. Sofronie de la Cioara; sinoadQ
unioniste; şarpele de aramă; uniaţie; urm ările păcatului strămoşesc; zilele creaţiei.
*

SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ
1. Biblia

2. Mica Biblie
3. A gârbiceanu,

Ion, Părinţii

4. A gârbiceanu, Ion, Pustnicul şi ucenicul său

5.

B ălan, Ioanichie, Patericul românesc (M itro po litul Iachint, M itro p o litu l Teoctist I,

Sfântul Ierarh N ifo n, Sfântul Io s if cel N ou de la Partoş, M itro po litul Anastasie Crim ca,
M itro po litul Varlaam, M itropolitul Dosoftei, M itropolitul A n tim Ivircanul, M itro p o litu l
Iacob Putneanul, M itropolitul Iacob Stam ati, Sfântul Ierarh C alin ic de la Cernica, M itro 
politul V eniam in Costachi, M itro p o litu l A ndrei Şaguna).

6. Carte de rugăciuni
7. Catehismul creştin ortodox
8. Părintele Cleopa, Despre vise şi vedenii
9. D ouglas, L loy d C., Cămaşa lui Iisus
10. Em inescu, M ih a i, Rugăciune
11. Gheorghiu, Virgil, Cum am vrut să mă fac sfânt. Amintiri dintr-o copilărie teologică
12. G heorghiu, V irgil, Tatăl meu, preotul care s-a urcat la cer. Amintiri dintr-o copi
lărie teologică
13. Justinian Chira M aram ureşanul, Viaţa Maicii Domnului
14. Ivireanu, A n tim , Didahii
15. M ănd iţă, N ic o d im , Minunile Maicii Domnului (selectiv)
16. M oshu, Ioan, Limonariu (selectiv)
17. Paladie, Lavsaicon (selectiv)
18. Patericul (selectiv)
19. Proloagele (selectiv)
20. Sienkiew icz, H ., Quo Vadis? (selectiv)
21. Stavrou, Tatiana, Căderea Constantinopolului
22. Şebu, Sebastian, Lăsaţi copiii să vină lai Mine. Mic catehism
23. Walace, L., Ben Ilur
%

\
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SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE
ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE
Repertoriul de cântece
1. Pe Tine te lăudăm, Axionul , Pe toţi şi p e toate, Tatăl nostru1
2. "La uşa m ilo stiv irii", în Cântări în cinstea Maicii Domnului.
3. Timotei P opovici, "Sfânta Cruce", în "Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania

şi alte cântări religioase"

Audiţii muzicale
1. Sub milostivirea ta
2. "P olihronion pentru A n tim Ivireanul" (fragm ent), în Documente ale culturii vocale
în Muntenia, Moldova şi Transilvania, D iscul nr. II, Corul de cameră "M ad rig al"
3. L. van Beethoven, "O d a Bucuriei" (pe un text de Fr. Schiller), în Simfonia a IX-a

în Re minor
4. J. Ila y d n , O ratoriul Creaţiunea (fragm ent)
5. G. Fr. H aendel, C orul "A le lu ia ", în O ratoriul Messia
6. Sigism und Toduţă, "Arhaisme", în Corul de cameră "Madrigal" la a zecea aniversare
7. A l. Paşcanu, "Bocete străbune", în Corul de cameră "Madrigal" la a zecea aniversare
8. Valentin G r c ff Bakfark, "D o u ă fantezii pentru lăută" (adaptare p e n tm orgă), în Mu

zica de orgă de compozitori transilvăneni din sec. XVI-XVIII
9. Paul Constantinescu, "B u n a Vestire", în Oratoriul bizantin de Crăciun
10. J.S. B ach, Cantata Reformei
11. Fr. Schubert, Ave Maria
12. I. D. Chirescu, "Fericirile", în Patimile şi învierea lui Iisus, Caseta nr. 2, Corul
"M ad rigal"

CLASA A V III-A
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1.
omului

Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii
Obiective dc referinţă

Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a VlII-a elevul va
fi capabil:
l.l

Pe parcursul clasei a VlII-a se recomandă următoarele activităţi:

să evidenţieze trăsăturile persoanelor

- prezentarea lucrărilor prin care Iisus Hristos

Sfintei Treimi m anifestate în lucrările di-

a iacut posibilă calea m ântuirii (Evanghelii,

vine de m ântuire, sfinţire, judecată

m inuni, Patimile răstignirii, întemeierea
Bisericii, instituirea Sfintelor Taine;
- exerciţii de dialog privind necesitatea
îndeplinirii condiţiilor m ântuirii;
- exerciţiu de dialog pe tem a posibilităţii
m ântuirii celor de alte credinţe;
- Iecturarea şi comentarea textelor biblice
privind Judecata;

7. Cântările luate din Caile de cântări bisericeşti, Editura Institutului Biblic, Bucureşti, 1975.

16- B . O . R . 1-6/2002
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1.2 să sintetizeze valoarea credinţei şi re

cunoştinţei din textele biblice referitoare
la minunile Mântuitorului

- argumentare biblică şi. patristică;
- consultarea unor lucrări de referinţă;
- lecturarea şi interpretarea textelor biblice
referitoare la teme precizate;
- exerciţiu de comparare între Revelaţia
autentică şi falsa revelaţie (fenomene pa
ranormale, profeţii false, horoscop);
- exerciţii de argumentare biblică şi patristică.

2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase
Obiective de referinţă
La sfârşitul clasei a VIH-a elevul va
fi capabil:

2.1 să utilizeze expresiile şi noţiunile reli

gioase nou învăţate, realizând corelaţii
interdisciplinare (istorie, literatură, muzică,
geografie, artă)

3.
Bisericii

Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a VUI-a se reco
mandă următoarele activităţi:

exerciţiu de dialog pe tema stabilită;
crearea şi completarea unor rebusuri;
realizarea de eseuri pe teme religioase
şi/sau interdisciplinare;
utilizarea dicţionarelor;
alcătuirea fişelor de lucru.

Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei
Obiective de referinţă

La sfârşitul clasei a VIH-a elevul va
fi capabil:

3.1 să conştientizeze faptul că Sf. Liturghie
este centrul cultului ortodox

3.2 să evidenţieze rolul artei creştine în
contextul culturii româneşti şi universale

3.3 să explice consecinţele marilor evenimen
te din istoria Bisericii în istoria universală

Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a VIH-a se reco
mandă următoarele activităţi:

participarea la slujba Sf. Liturghii;
exerciţii de interpretare a simbolisticii Sf.
Liturghii;
audiţia şi învăţarea unor cântări din Sf. Li
turghie^
dialog pe tema mănăstirilor ca şcoli de
artă religioasă;
_ lecturarea unor texte din literatura reli
gioasă;
utilizarea mijloacelor audio-vizuale, al
bume, ilustrate, reproduceri după opere
de artă;
audierea şi interpretarea unor cântări reli
gioase;
discuţii pe tema urmărilor Reformei;
dezbateri pe tema istoricului şi a învăţă
turilor de credinţă a diferitelor confesiuni
religioase;
precizarea poziţiei Bisericii Ortodoxe
Române în cadrul Mişcării Ecumenice;
consultarea unor lucrări de referinţă pe
tema reformei;
dezbatere pe tema rolului Bisericii Orto
doxe Române în viaţa poporului român.
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4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios
Obiective de referinţă

Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a VIH-a elevul va
fi capabil:

4.1 să conştientizeze importanţa conlucrării
omului cu Dumnezeu în vederea mântuirii
4.2 să înţeleagă implicaţiile libertăţii în
sens creştin asupra vieţii individuale şi
sociale

Pe parcursul clasei a VIH-a se reco
mandă următoarele activităţi:

- discuţii pe tema importanţei faptelor bune
în viaţa creştinilor;
- dezbateri pe tema participării la Sf. Slujbe;
- dezbatere în grup pe tema libertăţii;
- exerciţiu de comparaţie între conceptele
de libertate în sens creştin şi libertate în
sens general;
- lecturarea şi comentarea de texte literare,
filosofice etc. pe tema libertăţii;
- redactarea de eseuri cu tema dată;
- studiu de caz: analiza unor situaţii con
crete de manifestare/îngrădire a libertăţii
individuale.

5.
Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte cre
dinţe şi convingeri
Obiective de referinţă

Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a VIH-a elevul va
fi capabil:

5.1 să înţeleagă că scopul adevăratei vieţi
creştine este comuniunea deplină cu
Dumnezeu şi cu semenii

9

Pe parcursul clasei a VIH-a se reco
mandă următoarele activităţi:

- participarea la întâlniri cu tineri de diferi
te convingeri şi credinţe;
- exerciţiu de rugăciune în comun;
- dezbatere pe baza unor evenimente con
crete din mass-media.

CONŢINUTURI
I. Noţiuni de catehism

1. Dumnezeu Mântuitorul
2. Dumnezeu Sfinţitorul
3. Dumnezeu Judecătorul
II. Noţiuni de morală creştină

1. Datoria de a păstra şi a transmite dreapta credinţă
2. învierea lui Lazăr - rodul iubirii lui Hristos pentru prietenii săi
3. Vindecarea celor zece leproşi - datoria recunoştinţei faţă de binefăcători
4. Vindecarea slăbănogului din Capernaum - credinţa lucrătoare prin iubirea faţă de
semeni
III. Noţiuni de liturgică

1. Biserica lui Hristos - comuniunea oamenilor cu Dumnezeu
2. Sf. Liturghie - rugăciunea atotcuprinzătoare a Bisericii

i
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3. Arhitectura şi pictura bisericească
4. Im nografia şi m uzica bisericească

IV. Istoria Bisericii universale
1. Cultele religioase după R e fo rm ă
2. E cum enism ul în secolele al X lX - le a - al XX-lea
3. Biserica azi
0

*

V. Istoria Bisericii Ortodoxe Române
1. A utocefalia Bisericii Ortodoxe R om âne. Ridicarea la rangul de Patriarhie
2. Organizarea Bisericii Ortodoxe R om âne
3. Biserica O rtodoxă R o m â n ă în tim pul dictaturii comuniste
4. Biserica O rtodoxă R o m â n ă şi rolul ei în societatea contem porană

VI. Spiritualitate şi misiune
1. M ântuirea - conlucrarea o m u lu i cu harul divin
2. Sfinţenia - asemănarea o m u lu i cu D um nezeu
3. Iubirea lui Hristos faţă de oam eni - m odel al m isiunii B isericii în lum e

LISTĂ DE TERMENI
D o m n u lu i
cărţi de cult; darurile D u h u lu i Sfanţ; doxologie; erezie; eschatologie; frescă; glasuri bise
riceşti; har; irmos; întreita slujire a M ântuitorului; jertfa m ântuitoare; Judecata de A p o i;
libertate; literatură religioasă; L iturghia catehumenilor; Liturghia credincioşilor; martorii
lui Iehova; M işcarea Ecum enică; m u zic ă psaltică; N ew Age; penticostali; prefacerea D a 
rurilor; Proscomidie; purcederea D u h u lu i Sfânt de la Tatăl; rai şi iad; răscum părare; refor
maţi; sectă; semnele venirii a doua; Sf. Agneţ; sinergie; spiritism; stil bizantin; stil gotic;
stil rom anic; tropar.

SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ
%

1. Biblia
2. Mica Biblie

Legea mintii
' 4. Agârbiceanu, Ion, Legea trupului
5. Alexandru, Ioan, Imnele iubirii (selectiv)
6. A nania, Valeriu, Din spumele mării
7. A nania, Valeriu, File de acatist
8. f Andrei al A lb a Iuliei, Legea românească
9. t A ntonie P lăm ădeală, Dascăli de cuget şi simţire românească
10. f A ntonie P lăm ădeală, Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă
11. Arghezi, Tudor, Poezii (P salm ii)
3. A gârbiceanu, Ion,
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12. B ălan, Ioanichie, Convorbiri duhovniceşti
13. B ălan, Ioanichie, Patericul românesc
14. C abasila, N icolae, Tâlcuirea dumnezeieştii Liturghii (selectiv)

‘

15. Carte de rugăciuni
16. Coşbuc, George, Psalm
17. C rainic, N ichifor, Poezii alese 1914-1944
18. C rainic, N ichifor, Şoim peste prăpastie
19. E m inescu, M ih a i, Poezii ("C hrist", "învierea")
*

20. G heorghiu, V irgil, Tatăl meu, preotul care s-a urcat la cer
21. M oshu, Ioan, Limonariu (selectiv)
22. Sfanţul N ic o d im A ghioritul, Despre dumnezeiasca împărtăşanie cu preacuratele

lui Hristos Taine
23. Paladie, Lavsaicon (selectiv)
24. Pillat, Ion, Biserica de altădată ("Naşterea D om nului", "Rusalii", "M reaja", "Bocetul")
25. Patericul (selectiv)
26. Sienkiew icz, H ., Quo Vadis?
27. Şebu, Sebastian, Lăsaţi copiii să vină la Mine. Mic catehism
28. Viaţa şi învăţătura Sfântului ierarh Nifon al Constanţianei
29. Voiculescu, Vasile, Poezii (selectiv)

SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE
ŞI PENTRU AUDIŢII MUZICALE
Repertoriul de cântece
1.

Unul Sfânt, Bine este cuvântat, Am văzut lumina, întru numele Domnului, Fie nu
mele Domnului, Apolisul, Trupul lui Ilristos*

Audiţii muzicale

1. Nicolae Lungu, Liturghia bizantină pe melodii tradiţionale ortodoxe române
2. D. G. Kiriac, "Auzi, Doamne, glasul meu!", în Patimile şi înviereaJui Iisus, Caseta
nr. 1., Corul "Madrigal"
3. Gh. Mandicevschi, "Şi era la ora la a şasea", în Patimile şi învierea lui Iisus, Caseta nr. 1., Coml "Madrigal"
4. Gh. Cucu, "Miluieşte-mă, Dumnezeule", în Patimile şi învierea lui Iisus, Caseta
nr. 1., Corul "Madrigal"
5. Ioan D. Chirescu, "Pre Tine te lăudăm", în Patimile şi învierea lui Iisus, Caseta nr. 1.,
Corul "Madrigal"
6. J.S. Bach, Toccata şi fuga în Re minor, pentru orgă
7. L. van Beethoven, "Agnus De", în Missa Solemnis
8. P.I. Ceaikovski, Liturghia
9. W.A. Mozart, "Lacrymosa", în Recviem
10. H. Berlioz, "Visul unei nopţi de Sabat", în Simfonia fantastică, Op. 14
/%

__

\

A

8. Cântările luate din Carte de cântări bisericeşti, Editura Institutului Biblic, Bucureşti, 1975.
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II. C U R R IC U L U M PE C L A S E
C L A S A A IX - A
9

A . O B IE C T IV E D E R E F E R IN Ţ Ă ŞI E X E M P L E D E A C T IV IT Ă Ţ I D E ÎN V Ă Ţ A R E
1. C u n o a şte re a şi iu b ire a lu i D u m n e z e u
O b ie c tiv e de re fe rin ţă

Exemple de activităţi de învăţare

' La sfârşitul clasei a IX-a elevul va

f

Pe parcursul clasei a IX-a se reco
mandă următoarele activităţi:

i

capabil:

- exerciţii de dialog pe tema necesităţii cin
stirii lui Dumnezeu în vederea mântuirii;
lui faţă de cele sfinte, m anifestat în cin
- exerciţii de comparare a diferenţelor pri
stirea lui D um nezeu, a sfinţilor şi a obie
vind cinstirea lui Dumnezeu, a sfinţilor şi
ctelor sfinte
a obiectelor sfinte;
- argumentare biblică şi patristică;- consultarea unor lucrări de referinţă;
1.2 să înţeleagă sensul existenţei şi al vieţii, - exerciţii de dialog pe tema sensului exis
tenţei din perspectiva credinţei creştine;
din perspectiva credinţei creştine
- Iecturarea şi interpretarea unor texte bi
blice corespunzătoare temei date;
- argumentarea patristică;
- consultarea unor lucrări de referinţă;
- realizarea unui eseu pe tema sensului
existenţei din perspectiva creştină;
- exerciţiu de comparare a unor texte bibli
ce, religioase cu texte filosofice referi
toare la tema dată.
2.
C u n o a şte re a şi folosirea a d e cv alimbajului
tă a
din sfera valorilor religioase în
1.1 să conştientizeze im portanta respectu

co n te x tu l c u ltu ra l- ştiin ţific c o n te m p o ra n

%

Exemple de activităţi de învăţare

O b ie c tiv e de re fe rin ţă

La sfârşitul clasei a IX-a elevul va
capabil:

f

Pe parcursul clasei a IX-a se reco
mandă următoarele activităţi:

i

2.1 să argumenteze, folosind term enii reli
gioşi învăţaţi, învăţăturile de credinţă
studiate
2.2 să analizeze din perspectiva ortodoxă

-

sem nificaţiile actuale ale unor termeni
utilizaţi în societatea contem porană

-

exerciţii de analiză a unui text religios;
realizarea de referate cu subiect religios;
utilizarea dicţionarelor;
dezbateri colective asupra unor texte şi
situaţii concrete;
exerciţii de folosire a termenilor religioşi
doar în sensul lor propriu;
exerciţii de identificare a termenilor pre
luaţi din viaţa religioasă;
dialog pe tema utilizării termenilor reli
gioşi în societatea actuală;
discuţii despre relaţia dintre cult şi cultură;
exerciţii de analiză a unor texte reprezen
tative;
utilizarea dicţionarelor;
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2.3 să m anifeste interes pentru lecturarea
unor texte cu caracter religios

- consultarea unor lucrări de referinţă;
- exerciţii de lecturare a unor texte literare
cu subiect religios;
- exerciţii de memorare şi recitare a unor
versuri religioase;
- alcătuirea unor liste bibliografice cu texte
religioase specifice temelor studiate;
- exerciţii de memorare a unor texte biblice
pentru utilizarea corectă a lor.

3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei
Biericii
Exemple de activităţi dc învăţare

Obiective de referinţă
La sfârşitul clasei a IX-a elevul va
capabil:

f

3.1 să conştientizeze rolul şi importanţa
Sfintelor Slujbe

Pe parcursul clasei a IX-a se reco
mandă următoarele activităţi:

i

ale Bisericii în viaţa

creştinului

3.2 să evidenţieze superioritatea creştinis

- participarea la Sfintele Slujbe ale Bisericii;
- exerciţii de interpretare a sim bolism ului
unor Sfinte Slujbe;
- exem plificarea unor situaţii concrete din
care să rezulte sem nificaţia şi im portanţa
Sfintelor Slujbe ale B isericii;
- exerciţii de audiere şi interpretare a unor
cântări religioase;
- vizionarea unor film e cu principalele
m om ente ale slujbelor bisericeşti;
- exerciţii de comparare a religiei creştine
cu m arile religii ale lu m ii;
- dezbatere pe tema istoriei diferitelor reli

m u lu i faţă de celelalte religii ale lu m ii

gii ale lu m ii;
- consultarea unor lucrări de referinţă;
- exerciţii de identificare şi a n aliză

a

schim bărilor aduse de creştinism în lume.
«

•

4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament
moral-religios
Exemple de activităţi de învăţare

Obiective de referinţă
La sfârşitul clasei a IX-a elevul va
capabil:

f

Pe parcursul clasei a IX-a se reco
mandă următoarele activităţi: ~

i

%

4.1 să respecte datoriile creştinului faţă de
Dumnezeu, faţă de sine şi faţă de aproapele

- exerciţii de dialog privind necesitatea
îm p lin irii datoriilor de creştin;
-

discuţii

despre -m o d u l

de

aplicare

a

normelor de comportament religios-moral;
- studiu de caz;
- exerciţii de argumentare biblică şi patristică;'
- lecturarea unor texte din literatura re li
gioasă;
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4.2 să explice consecinţele negative, din

- dezbatere pe tema preocupărilor tinerilor;

punctul de vedere al morale creştine, pe

- exerciţii de analiză a efectelor pe care le

care le aduc anum ite preocupări ale tinerilor şi alegerea greşită a prietenilor, mo-

au anumite preocupări din viaţa tinerilor;
_ studiu de caz;

delelor etc.

_ lecturarea unor texte religioase reprezen
tative;
- realizarea de eseuri pe tem ă dată;
- argumentarea biblică;
- exerciţii de identificare a p rin cip iilo r pe
baza cărora

ne alegem

p rie te n ii,

un

m odel etc;
- dezbatere pe tem a unor evenimente con
crete prezentate în mass-media;

4.3 să manifeste dorinţa de a parcurge un
urcuş duhovnicesc

•

- exerciţii de dialog pe tem a necesităţii
drum ului duhovnicesc;
- participarea la conferinţe duhovniceşti;
- argumentare b ib lic ă şi patristică;
- studiu de caz;
- lecturarea unor texte religioase reprezen
tative;
- vizite la m ănăstiri;
- vizionarea de film e cu caracter religios.

5. E d u c a r e a a titu d in ilo r d e a c c e p ta re , în ţeleg ere şi re s p e c t f a ţă de cei de alte
c r e d in ţe şi co n v in g eri

Obiective de referinţă

Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a IX-a elevul va f i
capabil:

5.1 să evidenţieze importanţa dialogului şi
respectului reciproc între oameni, indife
rent de religie, rasă, naţionalitate etc.

Pe parcursul clasei a IX-a se reco
mandă următoarele activităţi:

- participarea la întâlniri cu tineri de alte con
fesiuni şi credinţe, rase, naţionalităţi etc.;
- participarea la acţiuni de caritate în orfe
linate, azile sau spitale, împreună cu
membrii altor confesiuni sau credinţe religioase;
-- studiu de caz.

CONŢINUTURI
I. Noţiuni de catehism

1. Respectul faţă de cele sfinte (persoane, timp, spaţiu, obiecte)
2. Cinstirea lui Dumnezeu. Cinstirea sfinţilor. Preacinstirea Maicii Domnului
3. Cinstirea Sfintei Cruci
4. Cinstirea Sfintelor Icoane
5. Cinstirea Sfintelor Moaşte
II. Noţiuni de morală creştină

1. Datoriile creştinului (faţă de Dumnezeu, faţă de sine, faţă de aproapele)
2. Iubirea de neam şi Patrie
r_ _ 1 . •

. .

-i

* t\

a

•

- -
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3. O am e n ii - îm preună călători prin viaţă (pacea, înţelegerea, respectul reciproc între
persoane, rase, naţionalităţi, sexe şi aparteneţă religioasă)
4. E cum enism ul religios - îm p lin iră idealului de unitate creştină

III. Noţiuni de liturgică
1. Sfintele Slujbe ale Bisericii - expresia c o m u n iu n ii creştine
2. E xplicaţia m istico-sim bolică a Sfintelor Slujbe
3. Pregătirea şi starea m orală a credinciosului pentru participarea la viaţa cultică
(S fânta Liturghie, Sfintele Taine, Laude şi Ierurgii)
4. R o lu l şi valoarea cultului ortodox în viaţa creştinului

IV. Spiritualitate şi misiune
1. Libertate şi responsabilitate în lu m in a credinţei (opţiuni în prietenie şi în activităţi)
2. Iubire şi dreptate în viaţa creştină (participarea creştinului la viaţa socială)
3. R ug ăciune şi reconciliere. Creştinul - prom otor al îm păcării

V. Marile religii ale lumii
1. O m u l - fiinţă religioasă (legătura cu D ivinitatea, credinţa în viaţa veşnică, viaţa
spirituală - dăruire de sine)
2. C reştinism ul şi iudaism ul
3. R eligiile: islam ul, hinduism ul şi budism ul

VI. Creştinismul şi problemele tineretului
1.
2.
3.
4.
5.

Tinerii şi preocupările lor
M u zic a în viaţa tinerilor
Pericolul drogurilor
Tineretul şi mass-media
Tinerii şi sexualitatea

LISTĂ DE TERMENI
Adorarea lui D um nezeu; ajunare; altar; biserică; canon; chip şi asemănare; cinstirea
lui D um nezeu; preacinstirea M aicii D o m n u lu i; cinstirea sfinţilor; cinstirea Sfintei Cruci;
cinstirea Sfintelor icoane; cinstirea Sfintelor moaşte; com uniune; credinţa creştină;
credinţa, nădejdea şi dragostea; datorie creştină; droguri; fam ilie creştină; ideal; iubirea
aproapelui; jertla; mass-media; mântuire; m istică; M işcarea E cum enică; m onahism ; m u 
cenic; naţionalitate; neam; parastas; pace; patrie; persecuţii; pocăinţă; popor ales; Pronie
divină; religia creştină, m ozaică, hindusă, islam ică; Revelaţia divină; rugăciune; sărbă
toare; sectă; semnele venirii a doua; sexualitate; sfântă m asă; slujbe; sim bolică; smerenie;
spiritism.; Utrenie; Vecernie; viaţa veşnică.

BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ
1. Biblia
2. Mica Biblie

< 3. A d ele mariirice (selectiv)

250

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

4. B ălan, Ioanichie -

Sfintele moaşte din România (selectiv)

5. Cabasila, N icolae - Tâlcuirea dumnezeieştii Liturghii (selectiv)
6. Carte de rugăciuni
7. Catehism creştin ortodox
8. C olliander, Tito - Calea asceţilor
9. Corneanu, N icolae - Patristica miriabilia, pagini din literatura prim elor veacuri

creştine (selectiv)
10. G alaction, G ala - Papucii lui Mahmud
11. Sf. Ioan G ură de A ur - Dascălul pocăinţei
12. Lascaros-Moldoveanu, I. — Vieţile sfinţilor (selectiv)
13. Sf. M a x im M ărturisitorul - Viaţa Maicii Domnului
14. M enthon, Bernardin - Sfinţii şi mănăstirile din Olimpul Bitiniei (selectiv)
15. Mic dicţionar Biblic
16. M oshu, Ioan - Limonariu (selectiv)
17. N ic o d im M ăn d iţă -

Minunile Sfintei Cruci în vieţile sfinţilor

18. Paladie - Lavsaicon (selectiv)
19. Patericul (selectiv)
20. Poezia română religioasă, I. de la Dosoftei la Nichifor Crainic (selectiv)
21. Proloagele (selectiv)
22. Sienkiew icz, H. - Quo Vadis? (selectiv)
23. Steinhardt, N icolae - Dăruind vei dobândi (selectiv)
%

24. Şebu, Sebastian - "Lăsaţi copiii să vină la Mine" - Mic catehism
25. Sf. Teofan Zăvorâtul - Viaţa duhovnicească şi cum o putem dobândi(selectiv)
26. Tsamis, D im itrios - Patericul sinaitic
*

27. U rzică, M ih a il - Minuni şi fa lse minuni (selectiv)
28. Voiculescu, Vasile - Poezii (selectiv)

SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE
ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE
I. Repertoriul de cântece
x

1. C o lin de (selectiv)
2. Carte de cântări bisericeşti (selectiv)

3.

Slujbele Sfinţilor R o m ân i din Transilvania şi alte cântări religioase (selectiv)
i

II. Audiţii muzicale
*
1. A n o n im u s - Cu trupul adormind, în Patimile şi învierea lui Iisus, Caseta nr. 2,
•

Corul "M ad rig al"
*

2. L. van Beethoven - Oda Bucuriei (pe un text de Fr. Schiller), în S im fo n ia a IX-a
în re m inor
3. P.I. Ceaikovschi - S im fo n ia nr. 6 în si m inor, "Patetica " (selectiv)
f

A

A

4. D . Chirescu - Ziua învierii - în Patim ile şi învierea lui Iisus, Caseta nr. 2, Corul
"M adrigal"
5. "Colinde şi cântări de Crăciun " - din A stăzi S-a născut Hristos, C orul de cameră
"M adrigal"
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6. N icolae L u n g u , Liturghia bizantină p e melodii tradiţionale ortodoxe române
7. Hans Eckart Schlandt, seria "O rgi istorice din R o m â n ia " (selectiv)
8. G iuseppe Verdi - Nabucco, corul sclavilor evrei din actul IV
9. R ichard W agner - Tannhauser, corul pelerinilor din actul III

C LA SELE X - X II
NOTĂ DE PREZENTARE
Studiul R e lig ie i - cultul ortodox în liceu, alături de celelalte discipline din aria curriculară " O m şi societate", îşi propune formarea personalităţii în concordanţă cu valorile
creştine şi dezvoltarea de caractere moral-creştine în spiritul dreptei credinţe.
N o u l curriculum şcolar este conceput pentru trunchiul com un şi presupune structura
rea pe com ponente specifice, în conform itate cu noul m odel de proiectare curriculară:
- competenţe generale,
- competenţe specifice şi unităţi de conţinut pe ani de studiu;
- valori şi atitudini.
Elem entele de noutate sunt legate de următoarele aspecte:
- reconsiderarea demersului curricular şi didactic din perspectiva finalităţilor liceului;
- trecerea de la un sistem de instruire centrat pe obiective educaţionale la u n sistem
care îşi propune construirea de competenţe (generale şi specifice) şi orientarea dem ersu
lui didactic în funcţie de valori şi atitudini, dat fiind faptul că educaţia religioasă este în
esenţă una de tip axiologic;
- orientarea curriculumului către elemente de conţinut cu caracter pragmatic (dezvoltarea
de atitudini şi comportamente) şi actual (creştinismul şi problemele tineretului de azi);
- corelarea cunoştinţelor de religie cu cele dobândite la alte discipline de învăţăm ânt
(lim b a şi literatura rom ână, istorie, geografie, biologie, psihologie etc.).
Prezentul curriculum este conceput într-o m anieră flexibilă, care perm ite profesoru
lui libertatea de opţiune în m aniera de abordare a unei lecţii prin:
- alegerea succesiunii capitolelor sau a temelor, în funcţie de caracteristicile clasei

sau de evenimentele religioase, cu condiţia respectării logicii interne a domeniului şi a
parcurgerii integrale a materiei prevăzute în programă;
- construirea liberă a dem ersului didactic în cadrul fiecărei lecţii prin alegerea de
m etode, activităţi şi stiluri variate, adecvate particularităţilor elevilor şi clasei, precum şi
în concordanţă cu competenţele precizate pentru fiecare nivel.

COMPETENŢE GENERALE
1. Recunoaşterea şi definirea conceptelor specifice religiei

2. Argum entarea

învăţăturilor de credinţă în diferite contexte de com unicare
3. A plicarea cunoştinţelor religioase pentru dezvoltarea, în spiritul dreptei credinţe, a

problem elor d in viaţa unui creştin
4. Integrarea în ansam blul cunoştinţelor religioase a cunoştinţelor dobândite la alte
discipline de învăţăm ânt.

VALORI ŞI ATITUDINI
- conştientizarea ro lulu i învăţăturilor Bisericii în viaţa de creştin

- dezvoltarea respectului faţă de cele sfinte
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- înţelegerea rolului religiei în formarea personalităţii um ane
- asumarea conştientă şi în conform itate cu dreapta credinţă a apartenenţei la diferite
identităţi (confesiune, comunitate, profesie, cultură etc)

- grija faţă de aproapele
- stimularea interesului pentru lectura duhovnicească.

CLASA A X-A
COMPETENŢE SPECIFICE
1. Identificarea şi definirea unor concepte specifice religiei prin folosirea Sfintei
Scripturi, a scrierilor Sfinţilor Părinţi şi a textelor religioase
2. U tilizarea noţiunilor religioase în com unicări orale şi scrise
3. Folosirea cunoştinţelor religioase în compararea unor situaţii propuse

4.

Com pararea m odurilor de abordare a problem elor religioase, m orale sau sociale

prezentate la religie şi la alte discipline de învăţăm ânt
$

CONŢINUTURI

I. DOGMATICĂ
1. A rgum ente raţionale pentru dovedirea existenţei lui D u m n e ze u (argum entul
istoric, cosm ologic, teleologic, m oral şi ontologic)

2. Concepţii despre lum e şi D um nezeu contrare învăţăturii creştine (evoluţionism ul,
ateismul, deism ul, panteism ul etc.)

.

• 3. Revelaţia divină:
a) Sfânta Scriptură
b) Sfânta Tradiţie
c) M in u n ile şi profeţiile - semne ale iubirii lui D um nezeu

4. Crearea lu m ii (nevăzute şi
5. Căderea omului în păcat

văzute). Crearea om ului

6. Provindenţa divină
%

II. M O R A L Ă
1. Poruncile divine

2. Legea m orală a V echiului Testament (D ecalogul)
3. Legea m orală a N o u lu i Testament (Predica de pe m unte)
III. A R T A C R E Ş T IN Ă
1. A rta creştină în contextul culturii universale

2. Arhitectura religioasă (stilul bizantin, rom anic, gotic)
3. Stilurile arhitecturale rom âneşti (m oldovenesc, muntenesc-brâncovenesc, biseri
cile de lem n)
IV. S P IR IT U A L IT A T E ŞI M IS IU N E
1. Asem ănarea cu D um nezeu: răspunsul o m u lu i la chemarea lu i D u m n e ze u şi com u
niunea cu El prin Biserică

2. A postolatul creştin - expresie a credinţei lucrătoare
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V. ORTODOXIA ŞI CULTURA NAŢIONALĂ
1. F olclorul religios - izvor de inspiraţie pentru cultura rom ânească
2. Primele manuscrise şi tipărituri
3. Palia de la Orăştie, N o ul Testament de la B ălgrad, B ib lia de la Bucureşti
V I. C R E Ş T IN IS M U L ŞI P R O B L E M E L E T IN E R E T U L U I
1. C oncepţii străine spiritualităţii credinţei ortodoxe (superstiţia, m agia, astrologia)
2. C reştinism ul şi învăţătura despre reîncarnare
3. Practici religioase asiatice

CLASA A XI-A
COMPETENŢE SPECIFICE
1. D efinirea şi utilizarea corectă a unor concepte specifice religiei prin folosirea
Sfintei Scripturi, a scrierilor Sfinţilor Părinţi şi a textelor religioase
2. Elaborarea unor lucrări structurate pe o tem ă propusă, folosind noţiunile religioase
învăţate
3. U tilizarea variată a cunoştinţelor religioase în analiza unor situaţii propuse
fk

4. înţelegerea corectă a m odurilor diferite de abordare a problem elor religioase, m o 
rale sau sociale prezentate la religie şi la alte discipline de învăţăm ânt

CONŢINUTURI
I. D O G M A T IC Ă
1. Iisus Hristos — M ân tu ito ru l lu m ii (pregătirea lu m ii pentru venirea M ân tu ito ru lu i,
profeţii, întrupare, unire ipostatică):
a) M ântuirea obiectivă şi subiectivă
b) întreita slujire a M ântuitorului
A

c) Răscum părarea
d) Adeverirea m orţii şi învierii M ân u ito ru lu i
2. Persoana şi lucrarea D u h u lu i Sfânt:
a) H arul d iv in m ântuitor. Raportul dintre har şi libertate. Teoria predestinaţiei
b) Sfânta Biserică
c) Sfintele Taine şi Iem rgiile
\

II. M O R A L Ă
1. C onştiinţa m orală. B olile conştiinţei
2. Libertate şi opţiune:
a) Despre păcat
b) Despre virtuţi
III. A R T A C R E Ş T IN Ă
1. F undam entul dogm atic şi biblic al icoanei
2. Pictura religioasă în Biserică (program ul iconografic) şi în iconografie (icoana pe
lem n, pe sticlă). Valoarea spirituală şi artistică
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3. A rgintăria

şi broderia religioasă

4. M u zic a bisericească şi m esajul ei spiritual
IV. S P IR IT U A L IT A T E ŞI M IS IU N E
1. Jertfa euharistică şi iubirea jertfelnică (Liturghie şi filantropie)
2. Iubirea de D um nezeu şi iubirea de semeni
3. Respectul creştinului faţă de lum ea creată (ecologie creştină)
4. Prietenia şi solidaritatea - sim bol al c o m u n iu n ii interumane
5. Solidaritatea între semeni
V. O R T O D O X IA Ş I C U L T U R A N A Ţ IO N A L Ă
1-2. M itro p o liţi rom âni - ctitori de cultură şi patrioţi lum inaţi (Varlaam , Dosoftei,
Veniam in Costachi, A n tim Ivireanu, A ndrei Şaguna, S im ion Ştefan, G rigorie D ascălu,
M elchisedec Ştetanescu)
n

V I. C R E Ş T IN IS M U L ŞI P R O B L E M E L E T IN E R E T U L U I
1. M in u n i sfinte şi false m in u n i
2. Fenomene norm ale şi paranorm ale (O Z N )
3. Libertatea religioasă şi agresivitatea sectară

CLASA A XII-A
COMPETENŢE SPECIFICE
1. D efinirea şi argumentarea unor concepte specifice religiei prin folosirea Sfintei
Scripturi, a scrierilor Sfinţilor Părinţi şi a textelor religioase
2. Susţinerea argumentată a învăţăturilor de credinţă
3. Utilizarea variată a cunoştinţelor religioase în analiza şi rezolvarea unor situaţii date
4. Realizarea de conexiuni între m odurile de abordare a problem elor religioase, m o 
rale sau sociale prezentate la religie şi la alte discipline de învăţăm ânt

CONŢINUTURI
I. D O G M A T IC Ă
1. Sfârşit creştinesc. Despre moarte şi judecată 2. Cer nou şi păm ânt nou. Despre finalitatea lu m ii
3. Invocarea ajutorului sfinţilor şi rugăciunile pentru cei adorm iţi în D o m n u l
II. M O R A L Ă
1. F am ilia creştină (binecuvântarea iubirii şi a copiilor)
2. R ăn ile fam iliei (adulterul, divorţul, avortul etc.)
3. R o lu l tineretului în prom ovarea valorilor creştine (credinţa, speranţa, iubirea,
dreptatea, libertatea, pacea şi sfinţenia)
4. R o lu l tineretului în apărarea vieţii (combaterea violenţei, suicid u lu i, eutanasiei şi
degradării dem nităţii um ane)
III. A R T A C R E Ş T IN Ă
1. M onum ente reprezentative de artă religioasă în R o m ân ia
2. M onum ente reprezentative de artă religioasă în Europa răsăriteană şi apuseană
(valori de patrim oniu universal)
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IV. S P IR IT U A L IT A T E ŞI M IS IU N E
1. Pelerinaje religioase şi unitate naţională
2. Asceza creştină (post, rugăciune, m ilostenie) - şcoală a libertăţii şi sfinţeniei
3. R o lu l m ănăstirilor şi al parohiilor în viaţa socială
4. V oievozi rom âni, apărători ai ţării şi ai creştinătăţii - vitejie şi dărnicie (M ircea cel
Bătrân, Ştefan cel M are, Constantin Brâncoveanu)
5. A rta rom ânească (arhitectura, sculptura, pictura şi folclorul) - expresie a sufletu
lui românesc (credinţa, smerenia, ospitalitatea, bucuria, arm onia cu natura etc.)
6. Scriitori şi gânditori rom âni, promotori ai credinţei creştine (N icolae Iorga, Nae Ionescu, N ichifor Crainic, Vasile Voiculescu, N icolae Steinhardt, Petre Ţuţea, Valeriu A nania)
7. O am eni de cultură ortodocşi rom âni, prom otori ai g ândirii religioase în lum e ( D u 
m itru Stăniloae, M ircea Eliade, Constantin B râncuşi, V irgil G heorghiu etc.).
V. C R E Ş T IN IS M U L ŞI P R O B L E M E L E T IN E R E T U L U I
1. O riginea lum ii: dialogul între credinţă şi ştiinţă, azi
2. Secularizare şi sfinţenie: confruntarea între autosuficienţă şi com uniune
*

Sugestii m etodologice*
1. în funcţie de sărbătorile religioase ivite în tim pul anillui şcolar, se pot aborda şi te
m e legate de acestea; •
2. temele de istorie locală vor fi prezentate, de preferinţă, în contextul în care eveni
m entul s-a petrecut;
3. învăţarea cântărilor bisericeşti se va lega şi de m om entele specifice anului liturgic;
4. integrarea cunoştinţelor dobândite la ora de religie în viaţa liturgică (de ex.:
Spovedania şi îm părtăşania elevilor în Postul Paştelui şi al C răciunului)
5. formarea de priceperi, deprinderi şi convingeri prin evidenţierea unor m odele din
ju ru l n o stru ;»
6. predarea unor lecţii în biserică, în funcţie de temă;
7. sublinierea asem ănării între discursul ştiinţific contemporan asupra realităţii şi dis
cursul patristic şi teologic actual;
8. la sfârşitul orei de religie, atunci când este cazul, se va prezenta, în 5-10 m in.,
sărbătoarea bisericească din săptămâna respectivă (sub aspectul conţinutului şi al semnificaţiei);
9. se va evita, pe cât posibil, o prezentare excesiv-moralizatoare a subiectelor orei de
religie;
- m ai ales la clasele de liceu se va avea în vedere acest lucru, plecându-se de la p rin 
cipiul că m orala este o consecinţă a ontologiei şi nu invers.
10. accentuarea metodei apologetice de prezentare a subiectelor de religie;
- m ai ales la clasele de liceu. Se va evidenţia faptul că teologia creştină nu intră în
contradicţie cu datele raţiunii şi nici nu i se sustrage; dim potrivă, există o perfectă c o m 
patibilitate între cele două, cu precizarea că sfera religiosului depăşeşte, sub aspectul
conţinutului, raţiunea.
11. tratarea temelor plecând de la îm prejurările concrete ale vieţii.

Prof. diac. NICU OCTAVIAN
Consilier patriarhal

* Sugestiile menţionate sunt valabile pentru toate clasele.

CRONICĂ
Marţi, 1 ianuarie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit Sfanta
Liturghie în catcdrala patriarhală şi a rostit cuvânt dc binecuvântare la
începutul noului an, 2002, mulţumind Bunului Dumnezeu pentru binefaceri
le revărsate asupra poporului român şi îndemnând la revigorarea valorilor
spirituale, la protejarea familiei de orice formă de violenţă şi pervertire mo
rală, la sporirea eforturilor de integrare europeană.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit, în această zi, un grup de
colindători, copii şi tineri, din Republica Moldova;
Tot astăzi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit în aula
Palatului Patriarhiei pe Prea Cucernicii Preoţi din Capitală şi le-a adresat
cuvânt dc binecuvântare chemând la sporirea eforturilor fiecărui slujitor pentru
o cât mai rodnică pastoraţie. Au fost prezenţi P. S. Episcop’Calinic al Arge
şului şi Muscclului, Prea Sfinţiţii Episcopi vicari de la Patriarhie şi Arhiepis
copia Bucureştilor. Bucuria acestei întâlniri de suflet a fost întregită de colin
dele interpretate dc Corala preoţească "Te Deum laudamus" condusă de dl.
conf. univ. dr. Dan-Mihai Goia şi de cuvântul P. C. Pr. Ion Bănăţeanu, de la
biserica Alba, Protoicria II Capitală.

Miercuri, 2 ianuarie a.c. - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a vizitat la
spital, pe P. Cuv. Arhim. Sofian Boghiu, aflat în suferinţă.
Joi, 5 ianuarie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe P. S.
Petroniu Sălăjeanul, Arhiereu-vicar al Episcopici Oradiei, Bihorului şi Săla
jului pentru a duce un mesaj Parohiei ortodoxe române din Wellington cu
prilejul vizitei pe care P. S. Sa o va face în Noua Zcelandă.
Vineri, 4 ianuarie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a asistat la Te
Deum-ul săvârşit de P. S. Episcop vicar Varsanufie Prahoveanu şi a răspuns cu
vântului de felicitare adresat, în numele ierarhilor, preoţilor şi credincioşilor
prezenţi, de către P. S. Episcop Vincenţiu Ploieşteanu, vicar patriarhal, cu
ocazia prăznuirii Cuviosului Părinte Teoctist. A primit felicitările celor prezenţi.
In aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe E. S.
Dl. Constantin Garbea, ambasadorul României în Georgia.
♦

t

Marţi, 8 ianuarie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a vizitat la Spita
lul Clinic Universitar pe Părintele profesor Constantin Galeriu
*

Miercuri, 9 ianuarie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe
dl. arhit. Sorin Gabrca, dl. arhit. Crişan Popescu şi P. S. Episcop Vincenţiu
Ploieşteanu în legătură cu Catedrala Mântuirii Neamului.
Luni, 14 ianuarie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe P. S.
Gurie Strchăianu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, înaintea plecării
Prea Sfinţiei Sale la Padova, Italia, în vederea participării la Săptămâna de
rugăciune pentru-unitate creştină.
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Marţi, 15 ianuarie 2002- Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prezidat şe
dinţa de lucru a Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei.
Sinodul - la care a participat şi conducerea Facultăţii de Teologie "Patriarhul
Justinian" a Universităţii din Bucureşti - a analizat probleme ale vieţii bise
riceşti din cadrul mitropoliei şi situaţia învăţământului teologic universitar,
facându-se mai multe propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii acestuia.
Miercuri, 16 ianuarie 2002 —Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe
Dl. Roland Chojnacki, directorul Institutului de cultură polonez din Bucureş
ti, şi Dl. Jaroslav Godun de la Ambasada Republicii Polone în România, în
legătură cu organizarea la Palatul Patriarhiei a expoziţiei fotografice "Bise
rici de lemn din regiunea Bialistok".
Joi, 17 ianuarie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe Dl.
dr. Robert Kebbedy, directorul Centrului european pentru securitate "George
Marshall" şi Dl. dr. Wilem Van Fekelen, vicepreşedinte al Adunării Parla
mentare a NATO, însoţiţi de oficiali români, membri ai Asociaţiei "George C.
Marschall-România", în legătură cu perspectiva aderării ţării noastre la
Uniunea Europeană şi NATO. în discuţiile purtate, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a arătat sprijinul şi deschiderea Bisericii Ortodoxe Române
în realizarea acestor deziderate.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit, în aceeaşi zi, pe E. S.
Doamna Karine Kazinian, ambasadorul Republicii Armenia, la încheierea
misiunii diplomatice în România.
Vineri, 18 ianuarie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe DL
Joseph McDermott, director de relaţii internaţionale şi pregătire profesională
în cadrul Oficiului general de constabilitate din S.U.A şi Dl. Stephen Frost,
Consilier de predare, din partea Oficiului Naţional de Audit din Marea Britanie, însoţiţi şi prezentaţi de Dl. Anghel Iordan, consilier în cadrul Curţii de
Conturi a României.
în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe dl.
prof. dr. Constanin Săvoiu, membru al Adunării eparhiale a Mitropoliei orto
doxe române pentru Europa occidentală şi meridională.
Marţi, 22 ianuarie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe
Rev. Stephen Hugh, capelanul Bisericii anglicane din Bucureşti cu un mesaj
din partea Graţiei Sale George, Arhiepiscop de Canterbury şi Primat al Co
munităţii Bisericilor Anglicane.
Miercuri, 23 ianuarie 2002 —Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe P. S.
Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei, înaintea plecării Prea Sfinţiei Sale la
Assisi, Italia, pentru a participa la Ziua Mondială de Rugăciune pentru Pace.
Joi, 24 ianuarie 2002 —Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a participat la lan
sarea ediţiei princeps a versiunii în limba română a Filocaliei de la Prodromul, rostind cuvânt de apreciere a strădaniilor editorilor acestei importante
antologii de texte isihaste.
17- B. O. R. 1-6/2002
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Vineri, 25 ianuarie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit - cu
ocazia prăznuirii Sfântului Grigore Teologul - slujba punerii pietrei de teme
lie a noii clădiri a Seminarului teologic liceal din Bucureşti şi a rostit cuvânt
de binecuvântare. Au participat Î.P.S. Arhiepiscop Teodosie al Tomisului,
Prea Sfinţiţii Episcopi-Vicari Vincenţiu Ploieşteanu, Ambrozie Sinaitul, Se
bastian Ilfoveanu şi Varsanufie Prahoveanul, Dl. Vasile Molan, secretar de
Stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, alte personalităţi, precum şi cadre
didactice şi elevi ai seminarului, preoţi şi credincioşi.
Luni, 28 ianuarie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe
Î.P.S. Mitropolit Petru al Basarabiei.
Miercuri, 30 ianuarie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a delegat pe
P. S. Episcop vicar patriarhal Ambrozie Sinaitul pentru săvârşirea Sfintei Li
turghii cu ocazia hramului bisericii parohiei Sfântul Vasile cel Mare din Pi
teşti; - pe P. S. Sebastian Ilfoveanu pentru săvârşirea Sfintei Liturghii în Pa
raclisul universitar Sfânta Ecaterina, cu ocazia prăznuirii hramului învăţă
mântului teologic universitar, Sfinţii Trei Ierarhi; - A asistat în Aula Palatului
Patriarhiei la Concertul Corului Facultăţii de Teologie "Patriarhul Justinian"
şi a adresat, după cuvântarea festivă a d-lui prof. univ. dr. Remus Rus, părin
tească binecuvântare cadrelor didactice, studenţilor şi tuturor celor prezenţi.
/*\

Joi, 31 ianuarie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe I. P. S.
Iosif al Mitropoliei ortodoxe române pentru Europa occidentală şi meridio
nală şi Locum tenes al Arhiepiscopiei ortodoxe române în America şi Canada,
în legătură cu întrunirea Congresului acestei eparhii şi alegerea ierarhului.
Sâmbătă, 2 februarie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a săvârşit
Sfânta Liturghie în biserica Sfântul Spiridon Nou din Capitală împreună cu
Î.P.S. Mitropolit Iosif al Mitropoliei ortodoxe române pentru Europa occi
dentală şi meridională şi P. S. Episcop-vicar patriarhal Vincenţiu Ploieşteanu.
A rostit cuvânt de învăţătură la praznicul întâmpinării Domnului şi a adresat
felicitări Prea Sfinţitului Episcop Vincenţiu Ploieşteanu cu ocazia aniversării
a opt ani de la hirotonirea întru arhiereu. A hirotesit "Protosinghel" pe P.'Cuv.
Ierom. Nicolae Condrea, secretar patriarhal la Cabinetul patriarhal.
Luni, 4 februarie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit pe P.
C. Pr. Costică Popa de la Parohia ortodoxă română din Caracas, Venezuela.
Marţi, 5 februarie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit pe D-na
Elena Timofticiuc, coordonator de programe în cadrul AIDRom şi preşedinte
al Formului ecumenic al femeilor creştine din România şi pe P. C. Pr. Gabriel
Cazacu, director executiv al Centrului social pentru copiii străzii "Sfânta
Macrina", în legătură cu desfăşurarea în ţara noastră a Zilei mondiale de
rugăciune a femeilor programată a avea loc pe 1 martie.
Joi, 7februarie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a săvârşit Sfânta
Litughie în catedrala patriarhală - înconjurat de înalt Prea Sfinţiţii Teofan al
Olteniei, Teodosie al Tomisului, Nifon al Târgoviştei, Andrei al Alba-Iuliei,
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de Prea Sfinţiţii Episcopi Gherasim al Râmnicului, Epifanie al Buzăului,
Casian al Dunării de Jos, Timotei al Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului,
Damaschin al Sloboziei şi Călăraşilor, Sebastian Ilfoveanu şi Varsanufie
Prahoveanu. Au asistat: Î.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei,
P.S. Episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului, Prea Sfinţiţii Episcopi vica
ri patriarhali Vincenţiu Ploieşteanu şi Ambrozie Sinaitul, numeroase perso
nalităţi ale vieţii publice, preoţi şi credincioşi.
In cadrul unei festivităţi organizate în holul central al Palatului Patriar
hiei, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit felicitările adresate, în
numele membrilor Sfântului Sinod şi al celor prezenţi, cu ocazia aniversării
a 87 de ani, de către Î.P.S. Mitropolit Teofan al Olteniei, precum şi cele adre
sate de Preşedintele României, Primul Ministru, Secretariatul de Stat pentru
Culte şi de I. P. S. Ioan Robu, Arhiepiscop şi Mitropolit romano-catolic de
Bucureşti; A vizitat pe bătrânii de la Centrul de îngrijire şi asistenţă - Cămin
Spital nr. 1 şi pe orfanii de la Centrul de copii preşcolari nr. 2 Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel, oferindu-le daruri şi cuvânt de binecuvântare.
___

___

Duminică, 10 februarie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a săvârşit
Sfânta Liturghie în catedrala patriarhală - avându-1 alături pe Î.P.S. Mitro
polit Nicolae de Sageri şi Svaneti (Patriarhia Georgiei) - şi a rostit cuvânt de
învăţătură la Duminica a XVI-a după Rusalii tâlcuind Pilda talanţilor.
Luni, 11 februarie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit pe Dl.
Acad. Mihail Cimpoi, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Republica Mol
dova şi pe Dl. Grigore Vieru, poet.
Joi, 14 februarie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit pe Dl.
Nikos Skiadopoulos, preşedintele firmei Skiadopoulos Bros. Inc. din Grecia.
Vineri, 15 februarie a.c . - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a inaugurat, în
prezenţa E. S. Dl. Michal Klinger, ambasadorul Republicii Polone în Româ
nia, la Palatul Patriarhiei Române, expoziţia de fotografii "Biserici de lemn
din Bialistok", organizată de Institutul Polonez.
Marţi, 19 februarie - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a participat, la Pa
latul Patriarhiei, la lansarea albumului "Icoana din sufletul copilului", editat
de Patriarhia Română cu ocazia aniversării a opt ani de existenţă a concur
sului, şi a volumului "Familia şi viaţa la începutul unui nou mileniu creştin,
cuprinzând mesajele şi comunicările Congresului internaţional organizat la
Bucureşti de către Patriarhia Română şi Biserica Catolică din România.
Miercuri, 20 februarie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit
pe P. C. Prot. Nicolae Păun de la Parohia ortodoxă română din Dallas, S.U.A.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a adresat un mesaj de felicitare
şi a acordat distincţia "Crucea Patriarhală" pentru mireni, maestrului Ion Irimescu, cu ocazia aniversării a 99 de ani de viaţă.
Vineri, 22 febmarie 2002-Prea Fericitul Părinte Patiiarh Teoctist, a primit pe P. Cuv.
Arhim. dr. Juvenalie Ionaşcu de la Parohia ortodoxă română din Roma, Italia.
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In aceeaşi zi, Prea Fericirea Sa, a primit pe Dl. Talaat Markos (Biserica
Coptă din Egipt), doctorand al Facultăţii de teologie "Patriarhul Justinian" a
Universităţii Bucureşti, prezentat Prea Fericirii Sale de P. C. Pr. prof. univ.
dr. Nicolae Necula, decanul Facultăţii.

Luni 25 - marţi 26 februarie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a prezi
dat şedinţa de lucru a Consiliului naţional bisericesc, în cadrul căreia a fost anali
zată activitatea sectoarelor Administraţiei Patriarhale în cursul anului 2001.
Cu această ocazie, Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, i-a fost
acordată "Diploma de excelenţă" prilejuită de aniversarea a 80 de ani de la
înfiinţarea Institutului de Editură şi Arte grafice "Scrisul românesc" şi a 30
de ani de la înfiinţarea Editurii "Scrisul românesc".
Sâmbătă, 2 martie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a acordat un
interviu pentru postul Radio Timişoara cu ocazia aniversării a patru decenii
de la întronizarea î. P. S. Nicolae Comeanu ca Arhiepiscop al Timişoarei şi
Mitropolit al Banatului, adresând felicitări înalt Prea Sfinţiei Sale.
Marţi, 5 martie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a săvârşit Sfânta
Liturghie în biserica Mănăstirii Radu Vodă cu ocazia aniversării a 52 de ani
de la primirea arhieriei şi a răspuns cuvântului de felicitare al P.S. Episcop
Gherasim al Râmnicului. Au fost prezenţi: Prea Sfinţiţii Episcopi-vicari de
la Patriarhie şi Arhiepiscopia Bucureştilor, numeroşi preoţi şi credincioşi. A
săvârşit Slujba de pomenire a Patriarhului Justinian Marina şi a adresat cu
vânt de pioasă amintire.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit în aceeaşi zi, pe E. S.
Mons. Vincenzo Paglia şi pe Dl. Alberto Quattrucci de la Comunitatea San
Egido din Italia.
Sâmbătă, 9 martie 2 0 0 2 -Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit pe Dl.
Simeon Saxa-Coburg Gotha, Primul Ministru al Republicii Bulgaria şi pe D-na
Marguerita Gomez-Acebo Y Cojuela. La primire au fost prezenţi Prea Sfin
ţiţii Episcopi vicari patriarhali Vincenţiu Ploieşteanu şi Ambrozie Sinaitul.
Marţi 12 - miercuri 13 martie 2002- Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a
prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Joi, 14 martie 2002- Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a prezidat şedinţa
de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti.
*

Vineri, 15 martie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit pe P. C.
Pr. Nicholas Apostola şi P. C. Pr. Ion Gherman din S.U.A. în legătură cu hi
rotonirea şi intronizarea P. Cuv. Arhim. Dr. Nicolae Condrea, ales Arhiepiscop
de către Congresul Arhiepiscopiei ortodoxe române din S.U.A. şi Canada.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit pe Dl. Victor Ciorbea
şi Dl. Ulm Spineanu, care au acordat Prea Fericirii Sale medalia jubiliară pri
lejuită de aniversarea a 75 de ani de la înfiinţarea P.N.Ţ.
Luni, 18 martie 2002- Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit pe Mons.
Dr. Albert Rauch de la Qstkirchlisches Institut din Regensburg Germania.
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în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit pe P. C. Pr.
Traian Valdman de la Parohia ortodoxă română din Milano, Italia, cu invitaţia
ca Prea Fericirea Sa să oficieze sfinţirea bisericii; Cântăreţul italian Al Bano.

Marţi, 19 martie 2002- Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a participat la
Dineul de Stat oferit de Preşedintele României în onoarea E. S. Dl. Johannes
Rau, Preşedintele Germaniei.
Luni, 25 martie 2002- Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, însoţit de Î.P.S.
Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei şi de Prea Sfinţiţii Episcopi vicari patriar
hali Vincenţiu Ploieşteanu şi Ambrozie Sinaitul, a participat la recepţia prile-‘
juită de aniversarea Zilei naţionale a Republicii Elene, desfăşurată în Sala
Tronului a Muzeului Naţional de Artă.
Marţi, 26 martie 2002—Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a săvârşit Sfânta
Liturghie şi Slujba de pomenire a Patriarhului Justinian Marina la împlinirea
a 25 de ani de la mutarea sa la Domnul şi a adresat cuvânt de cinstire a perso
nalităţii Patriarhului Justinian.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit în aceeaşi zi, pe P. S.
Ioan Episcop vicar al Prea Fericitului Hristodoulos, Arhiepiscopul Atenei şi
întregii Elade.
Miercuri, 27 martie 2002—Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit pe
Dl. Mircea Geoană, ministrul Afacerilor Externe, însoţit de Dl. Cristian Niculescu, secretar de stat şi Dl. Teodor Baconsky, director general în cadrul
aceluiaşi minister, în legătură cu problemele religioase ale românilor din
afara graniţelor.
în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit pe mem
brii Comitetului de conducere al Fundaţiei Gojdu care au înmânat Prea
Fericirii Sale Medalia jubiliară prilejuită de aniversarea a 200 de ani de la
naşterea lui Emanuel Gojdu.
Joi, 28 martie 2003 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit pe E. S.
Dl. Sorin Ducam, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, în le
gătură cu hirotonirea şi instalarea Arhiepiscopului - ales, P. Cuv. Arhim. dr.
Nicolae Condrea.
în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit pe P. C. Pr.
Lucian Roşu de la parohia ortodoxă română Sfânta Cruce din Torino, Italia.
Vineri, 29 martie 2002- Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit pe Dl. Dominique Donzelot, consultant pe probleme de publicaţii pentru Europa şi
Orientul Mijlociu al Societăţilor Biblice Unite, însoţit de P. C. Diac. lect. dr. Ion
Caraza, secretar general ăl Societăţii Biblice Interconfesionale din România.
Marţi, 2 aprilie 2002- Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit delegaţia
liderilor comunităţilor româneşti din Ungaria, formată din: dl. Traian Cresta,
preşedintele Autoguvernării pe ţară a românilor din Ungaria; dl. Tiberiu
Iuhas, şef oficiu al Autoguvernării pe ţară; dl. Tiberiu Boga, directorul emi
siunii în limba română a Televiziunii maghiare; d-na Eva Iova, redactorul-şef
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al publicaţiei "Foaia românească" şi d-na Maria Berenyi, directorul
Institutului de cercetări a românilor din Ungaria. La discuţii au participat: P. S.
Episcop Sofronie al Episcopiei ortodoxe române din Ungaria.

Joi, 4 aprilie 2002- Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a participat la sfinţirea
- săvârşită de P. S. Episcop-vicar Sebastian Ilfoveanul - şi inaugurarea Cen
trului pentru copii "Dăruind vei dobândi" din incinta Spitalului clinic de urgenţă
pentru copii "Grigore Alexandrescu" din Capitală - realizat în cadrul unui pro
gram social finanţat de Uniunea Europeană - şi a vizitat Capela spitalului.
A adresat cuvânt de preţuire şi a binecuvântat pe toţi cei prezenţi.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit, în aceeaşi zi, pe Î.P.S.
Mitropolit Leonti, Arhiepiscop de Fântâna Albă şi al tuturor creştinilor de rit
vechi din întreaga lume şi Mitropolit al Bisericii Ortodoxe de rit vechi, Î.P.S.
Dlavian, Arhiepiscop de Slava-Rusă şi P. C. Pr. Cosma Vasile, paroh la cate
drala mitropolitană din Brăila, însoţiţi de Dl. deputat Miron Ignat, chestor al
Camerei Deputaţilor, în legătură cu înfiinţarea unui seminar.
Sâmbătă, 6 aprilie 2 0 0 2 -Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit pe E. S.
Dr. Gerdhart Mayer, episcop evanghelic luteran de Stuttgart, Germania şi pe
pastorul dr. Manfred Wagner, consilier bisericesc al "Cercului de lucru Biserici Ortodoxe" din cadrul Bisericii Evanghelice din Germania, însoţiţi
de P. S. Episcop Casian al Dunării de Jos şi de dl. Cristian Teodorescu, secre
tar executiv al AID-Rom.
Luni, 8 aprilie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit pe E. S.
Dl. Bashara Karoul, ambasadorul Republicii Arabe Siria la Bucureşti, şi pe
. dl. Constantin Săvoiu, membru al Adunării eparhiale a Mitropoliei ortodoxe
române din Europa occidentală şi meridională, în legătură cu dorinţa creşti
nilor sirieni din Bucureşti de a avea o biserică în Capitală.
Marţi, 9 aprilie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a participat, la Pa
latul Victoria, la ceremonia acordării Ordinului "Legiunea de onoare" d-lui
Adrian Năstase, Primul-Ministru al României.
Miercuri, 10 aprilie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe
Dl. Lynn Wells, directorul pentru dezvoltare al Şcolii Internaţionale Ameri
cane, cu invitaţia adresată Prea Fericirii Sale de a participa la inaugurarea
noului sediu al şcolii.
în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe E. S.
Jorris A. O. L. Vercammen, arhiepiscop de Utrecht (Olanda), preşedintele
Conferinţei internaţionale a episcopilor vechi-catolici a Uniunii de la Utrecht.
Luni, 15 aprilie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe dl.
Acad. Alexandru Surdu, preşedintele Secţiei de Filosofie, Teologie, Peda
gogie şi Psihologie a Academiei Române şi P. C. Pr. prof. univ. dr. Dumitru
Popescu, membru de onoare al Academiei Române, în legătură cu organiza
rea unui simpozion consacrat personalităţii şi operei Părintelui profesor Du
mitru Stăniloae.
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Marţi, 16 aprilie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a participat, în
soţit de P. S. Episcop-vicar Patriarhal Ambrozie Sinaitul şi de P. Cuv. Arhim.
Nicolae Condrea, la recepţia prilejuită de Ziua naţională a Statului Israel, des• faşurată la Ateneul Român.
Joi, 18 aprilie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe Dl.
Longin Pastusiak, mareşalul Senatului Republicii Polonia, însoţit de E. S.
Dl. Michal Klinger, ambasadorul acestei ţări în România.
în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe P. C.
Pr. Filip Sorin de la Parohia ortodoxă română din Genova, Italia.
Vineri, 19 aprilie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a participat la
recepţia prilejuită de inaugurarea noului sediu al Ambasadei Republicii
Elene în România, în prezenţa domnului Costas Simitis, Primul Ministru al
acestei ţări şi a Domnului Ion Iliescu, Preşedintele României.
Vineri 26 aprilie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a participat la
festivitatea ianugurării noilor dotări ale Cantinei sociale a Arhiepiscopiei
Bucureştilor, ca urmare a sponsorizării firmelor Siemens şi Bosh; în aceeaşi
zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a participat la inaugurarea noului
sediu al Şcolii internaţionale americane.
%

Sâmbătă, 27 aprilie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a participat la
recepţia oferită la Palatul Cotroceni de Preşedinţia României prilejuită de re
deschiderea oficială a Galeriei de artă medievală a Muzeului naţional de artă
al României. A participat la spectacolul-concert "De la Cruce la înviere", or
ganizat de Arhiepiscopia Bucureştilor, Secretariatul de Stat pentru Culte şi
Radiodifuziunea Română, desfaşurat în Sala de concerte a Radiodifuziunii.
Duminică, 28 aprilie 2002- Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit
Sfânta Liturghie în catedrala patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură la
Duminica Floriilor. A salutat prezenţa la slujbă a unui grup de teologi de di
ferite confesiuni aflaţi în România cu ocazia participării la un seminar inter
naţional pe teme de spiritualitate ortodoxă, seminar organizat de Institutul
Ecumenic de la Bossey, Elveţia.
Luni, 29 aprilie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe P. C.
Pr. prof. dr. Ioan Sauca, directorul Institutului Ecumenic de la Bossey, Elveţia.
x

Joi, 2 mai 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit - înconjurat
de înalt Prea Sfinţiţii şi Prea Sfinţiţii Ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, Sfânta Liturghie şi slujba de sfinţire a Sfântului
şi Marelui Mir, adresând cuvânt de învăţătură şi binecuvântare numeroşilor
credincioşi veniţi la catedrala patriarhală; Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a săvârşit Denia celor douăsprezece Evanghelii şi a adresat cuvânt
credincioşilor.

264

BISERICA ORTODOXĂ ROM ÂNĂ

Vineri, 3 mai, 2002 , a săvârşit Denia Prohodului şi a adresat cuvânt de învăţătură.
Duminică, 5 mai 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit Slujba
învierii şi Sfânta Liturghie adresând credincioşilor din ţară şi de peste hotare
cuvânt de Sfintele Paşti. La orele 12,00 a săvârşit, în catedrala patriarhală,
înconjurat de Prea Sfinţiţii Episcopi Vicari, slujba Vecerniei - "a doua
înviere" - şi a adresat cuvânt de binecuvântare.
In aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a participat la
Concertul de Sfintele Paşti al Coralei "Sfântul Apostol Andrei" a preoţilor
din Capitală, desfăşurat în aula Palautlui Patriarhiei Române. A adresat cu
vânt de binecuvântare, răspunzând felicitărilor adresate în numele celor pre
zenţi - ierarhi, preoţi şi credincioşi - de P. C. Pr. prof. univ. dr. Nicolae Necula, decanul Facultăţii de Teologie "Patriarhul Justinian" a Universităţii din
Bucureşti.
/V

____

_____

Vineri, 9 mai 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a participat la des
chiderea festivă a Centrului de zi pentru copiii cu autism şi a adresat cuvânt
de binecuvântare.
Duminică, 12 mai 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit
Sfânta Liturghie în catedrala patriarhală şi a adresat cuvânt de învăţătură la
Duminica a Il-a după Paşti. După-amiaza a asistat la concertul Corului de
cameră al catedralei din Uppsala, Suedia - "Collegium Cantorum", desfăşu
rat în aula Palatului Patriarhiei.
Luni, 13 mai 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe E. S. Dl.
Ghy Gatamadze, noul ambasador al Republicii Georgia în România, în vizită
de prezentare.
4

Marţi, 14 mai 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe E. S. Dl.
Yeghise Sargsyan, noul ambasador al Republicii Armenia, în vizită de prezentare.
Miercuri, 15 mai 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe E. S.
Dl. Alecsandr Tolkaci, noul ambasador al Federaţiei Ruse în România, în
vizită de prezentare.
în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prezidat şedinţa
de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, la
care au participat Prea Cucernicii Preoţi - preşedinţi ai circumscripţiilor
electorale, în legătură cu desfăşurarea alegerii membrilor clerici şi mireni ai
Adunării eparhiale.
Vineri, 17 mai 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe Dl. ing.
Horaţiu Alexandru, preşedintele Lions Club Montreal, Canada, Pr. Pierre Labine de la Oratoriul Sfântul losif din Montreal, D-na Dr. Agathe Ladouceure,
D-ra Av. Julie Gaudreau şi pe Dl. David Grenier, actor, membri ai Lions
Club-Montreal, prezenţi în ţara noastră cu un program de asistenţă medicală
oftalmologică gratuită pentru persoanele în vârstă.
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in aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe Dl.
Ioannis Raptakis, noul consul general al Republicii Elene la Bucureşti, în vi
zită de prezentare.
m

Duminică, 19 mai 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe Dl.
Stephan Sophiansky, primarul general al Sofiei, Bulgaria.
Luni, 20 mai 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe Dl. prof.
dr, Josif Constantin Drăgan.
Marţi, 21 mai 2002, prăznuirea Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena - hramul
catedralei patriarhale, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit
Sfanta Liturghie în catedrala patriarhală, înconjurat de Prea Sfinţiţii Episcopi
Vicar-Patriarhali Vincenţiu Ploieşteanu şi Ambrozie Sinaitul şi a rostit cu
vânt de învăţătură. A acordat Prea Cuvioşilor Arhimandriţi Isaia şi Arthemios
de la mănăstirea Kikkos şi P. C. Prot. Papamihail Paraskevas din Cipru aflaţi în pelerinaj în ţara noastră - distincţia "Crucea Patriarhală". Oaspeţii
ciprioţi au dăruit din partea Arhiepiscopiei Ciprului şi mănăstirii Kikkos o
parte din Sfintele Moaşte ale Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena. La
Sfânta Liturghie a cântat şi coml psaltic al mănăstirii cipriote. A participat la
concertul corului mănăstirii Kikkos desfaşurat în Aula Palatului Patriarhiei
şi a adresat cuvânt de binecuvântare.
_

____

Sâmbătă, 25 mai 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist însoţit de mai
mulţi ierarhi a vizitat catedrala episcopală din Oradea.
Duminică, 26 mai 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit sluj
ba de târnosire a paraclisului universitar cu hramul Sfântul Teodor Studitul
şi Sfanta Evanghelie, fiind înconjurat de Prea Sfinţiţii Ioan al Oradiei, Biho
rului şi Sălajului, Sofronie al Episcopiei ortodoxe române din Ungaria, Visarion Răşinăreanul, Daniil Partoşanul, Justin Sigheteanul şi Petroniu
Sălăjanul şi a rostit cuvânt de învăţătură la Duminica Slăbănogului.
Luni, 27 mai 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a participat, la Pala
tul naţional al copiilor, la spectacoul de gală "Copiii pentru copii", organizat
de Reprezentanţa UNICEF în România, cu ocazia aniversării Zilei Copilului,
şi a rostit cuvânt de preţuire binecuvântând copiii prezenţi. A vizitat expo
ziţia "Icoana din sufletul copilului", ediţia a X-a, împreună cu Dl. Ion Iliescu,
Preşedintele României şi cu D-na Kain Hulshof, reprezentantul UNICEF în
România, şi a semnat în Cartea de onoare a concursului.
Marţi, 28 mai 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe P. C. Pr.
Silviu State de la Parohia ortodoxă română din Instanbul, Turcia.
Miercuri, 29 mai 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe E. S.
Cardinalul Achile Silvestrini şi E. S. Arhiepiscop Antonio Maria Vegglio, se
cretarul Congregaţiei pontificale pentru Bisericile Orientale, însoţiţi de E. S.
Mons. Jean Claude Periseet, nunţiul apostolic în România.
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Vineri, 31 mai 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a binecuvântat pe
participanţii la conferinţa anuală a Eurodiaconia - organizaţie a Bisericilor
europene cu sediul la Bruxelles - cu tema "Politici sociale şi rolul diaconiei
în viitorul Europei", conferinţă desfăşurată în Palatul Patriarhiei. A adresat
mesaj de binecuvântare.
Sâmbătă, 1 iunie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a vizitat mănăs
tirea Christiana din Capitală şi a asistat la Te deum-ul săvârşit de P. S. Episcop-Vicar Patriarhal Sebastian Ilfoveanul. A adresat cuvânt de binecuvântare
şi a făcut daruri copiilor de la Institutul de ocrotire a mamei şi copilului
Alfred Ruseecu, Molt Internaţional Children’s Center, Şcolile nr. 16 şi 94
Bucureşti şi copiilor cu probleme sociale aflaţi în asistenţa Cercului de con
siliere spirituală creştină al mănăstirii Christiana.
Luni, 3 iunie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a participat la confe
rinţa internaţională "Bisericile şi valorile euro-atlantice", desfăşurată - în or
ganizarea Patriarhiei Române şi a Asociaţiei George C. Marshall România în aula Palatului Patriarhiei şi a rostit alocuţiunea inaugurală.
i

Marţi, 4 iunie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe memaceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe: Dl. Sr. Horia
Popescu şi D-na Ioana Lăncrănjan din Elveţia, în legătură cu ajutorarea Aşe
zământului românesc de la Ierihon; pe Dl. Dr. Ion Tătaru din Montreal,
Canada; pe Dl. Dr. Alberto Quattrucii de la Comunitatea San Egidio, în le
gătură cu posibilităţi de colaborare ecumenică şi pe P. C. Pr. drd. Gabriel
Vasile de la Parohia ortodoxă română din Dortmund, Germania.

Joi, 6 iunie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe E. S. Dl.
Michael Guest, ambasadorul S.U.A. la Bucureşti, în vizita de prezentare. La
primire a fost prezent şi P. Cuv. Arhim. Nicolae Condrea, arhiepiscopul ales
al Arhiepiscopiei ortodoxe române în America şi Canada.
Marţi, 11 iunie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prezidat şedinţa
de constituire a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor, desfăşurată
la Palatul Patriarhiei. A rostit cuvânt de deschidere şi închidere. în pauză a
vizitat birourile sectoarelor Administraţiei Patriarhale din Palatul Patriarhiei.
Miercuri, 12 iunie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit o dele
gaţie comună a organizaţiilor nonguvernamentale şi politice ale românilor
din nord-estul Serbiei. Au fost de faţă Dl. Vasile Doru Ionescu, secretar de
Stat pentru românii de pretutindeni şi Dl. Viorel Badea, consilier la aceeaşi
instituţie, în legătură cu dorinţa de a avea slujba în limba română.
____

____

_____

Joi, 13 iunie 2002 - înălţarea Domnului, Ziua Eroilor, Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist a săvârşit Sfânta Liturghie şi Slujba de pomenire a eroilor în
catedrala patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură.
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Miercuri, 19 iunie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a participat la
Ateneul Român la Forumul Naţional al Culturii, care a dezbătut
Starea şi perspectivele culturii româneşti la începutul de secol şi a luat cu
vântul în numele Bisericii Ortodoxe Române.
9

Duminică, 23 iunie 2002 - Praznicul Pogorârii Sfântului Duh, - Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit slujba de tâmosire a bisericii "Pogorârea
Sfântului Duh" din cartierul Titan şi Sfânta Liturghie; avându-1 alături pe P. S.
Episcop-Vicar Patriarhal Ambrozie Sinaitul. A rostit cuvânt de învăţătură.
Miercuri, 26 iunie 2002-P rea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe S. S. Dl.
Jan Soth, ambasadorul Republicii Slovace în România, în vizită de prezentare.
Joi, 27 iunie 2002 -P rea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a deschis - la Palatul
Patriarhiei Române - lucrările seminarului "Participarea Bisericii Ortodoxe
Române la prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane", rostind alo
cuţiunea inaugurală. în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte.Patriarh Teoctist
a participat la deschiderea - la palatul Parlamentului - a celei de a IX-a
Adunări generale a Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei.
Vineri, .28 iunie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a participat, la
Academia Română, la sesiunea de comunicări ştiinţifice "Holocaustul şi im
plicaţiile lui în România".
Sâmbătă, 29 iunie 2002 - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe
membrii delegaţiilor parlamentare prezente la cea de-a IX-a Adunare
Interparlamentară a Ortodoxiei.
Pr. NICOLAE VLADU
Consilier Patriarhal

aNIVCRSăRI-CO/rUMORM!
MITROPOLITUL NESTOR AL OLTENIEI
Un desăvârşit misionar - ecumenist şi om al suferinţei.
75 de ani de la naştere
1927 - 01 octombrie - 2002
Este greu şi emoţionant să aşterni pe hârtie câteva din faptele marelui mitropo
lit istoric, misionar şi ecumenist. în acelaşi timp, este dureros pentru sufletele noas
tre - cei care l-am cunoscut direct - când după perioada "90 i s-au pus pe cârjă şi pe
mitră neînchipuite murdării şi ticăloşii. Este adevărat că, în spatele acestora, au fost
şi au rămas indivizi orbi şi handicapaţi în faţa aceluia care era un buldozer în cultura
istorică şi arta creştină. Va trece destulă vreme până ce va fi egalat, dacă va fi!
' N-au priceput portarii iadului, contemporani cu cercetătorul, n-au înţeles cei
ce trăiesc pentru a muri că înaltul Ierarh a împletit ca nimeni altul lăsămintele
înaintaşilor. A venit din Moldova şi Basarabia, unde fusese crescut şi unde trăise
evlavia strămoşilor, atât în mănăstiri, cât şi în parohiile obişnuite. A găsit aici, în
Craiova, ca şi în întreaga Oltenie, mulţi trăitori ai Bisericii dintre Prut şi Nistru şi
ca un frate şi păstor le-a mângâiat tristeţea cu vorbirea sa, dar mai ales cu articole,
studii şi cărţi erudite şi inedite. în scrisul său se vede mireasma literaturii şi a bu
nei cuviinţe aşa cum o lăsase mitropolitul Efrem Enăchescu; se simte autoritatea
desăvârşitului slujitor, care a fost mitropolitul Firmilian; se observă oriunde mâna
de gospodar, păstrarea patrimoniului preluat de la Mitropolitul Teoctist. Şi peste
tot şi în toate se simte duhul Patriarhului Justinian.
*
De aceea, invitaţia ce mi s-a făcut de a-1 omagia este o răscolire a sufletului
meu pentru cel trecut în veşnicie prea devreme.
Pe lângă datele cunoscute referitoare la viaţa sa nu aş putea adăuga nimic1,
dar încerc să precizez faptul că i-am cunoscut rudele chiar în localitatea naşterii:
Lozava - Basarabia, în 1973. Comuna respectivă, aşezată într-o splendidă vale,
nu are alte neamuri decât români şi ortodocşi şi păstrând, parte, calendarul îndrep
tat (1924) şi care au rezistat şi după 1944.
în ceea ce priveşte şcoala, tânărul Neculai a trecut prin toate treptele ascultării
până a ajuns stareţ la Sfânta Mănăstire Neamţ. Dragostea sa pentru carte s-a con
cretizat în cercetarea manuscriselor, în aşezarea xilogravurilor, în inventarierea
cărţii vechi (slavă, rusă, latină, germană, greacă etc) pe epoci, ani, localităţi, ţări
1.
Alegerea ca episcop-vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, prezentare de Diac. P. I. David, în rev.
"Biserica Ortodoxă Română", nr. 10-12/1970.
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sau provenienţă. O dată cu primirea numelui de monah, Nestor/Nicolae, s-a lup
tat, cu adevărat, atât cu vrăjmaşul diavol, cât şi cu Lie al veacului, revenit satanizat după '90.
Terminându-şi facultatea la Bucureşti, fiind preocupat de istorie, a avut şi
binecuvântarea lui Dumnezeu să prindă marii luceferi ai secţiei: Prof. Teodor M.
Popescu şi Toma Bulat -Istoria bisericească universală; Pr. Gh. Moisescu - Istoria
Bisericii Ortodoxe Române şi Cursuri speciale cu C. C. Giurescu; Pr. Ioan G.
Coman - Patrologie, care l-a ales ca ucenic; Prof. Alexandru Elian —Bizantinolo
gie şi, în ultima vreme, Pr. prof. Ioan Rămureanu, iar de la Sibiu, Pr. prof. Milan
Seşan şi Teodor Bodogae.
Părintele arhimandrit Nestor n-a uitat niciodată ascultarea ca stareţ al Mânăs
tirii Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, numire făcută pentru vrednicia sa de către mi
tropolitul cărturar şi autoritar al Moldovei şi Sucevei, Prof. Justin Moisescu. De
fapt, mitropolitul Firmilian l-a recomandat Sfântului Sinod ca să fie ales episcopvicar al Mitropoliei Olteniei (1970) şi apoi, Iustin Moisescu, ca patriarh, l-a înscăunat
ca Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei (1977)2 până la trecerea spre
veşnicie, 20003.

I. Misionar conştient şi cu vocaţie
Simţind vocaţia propovăduirii, mitropolitul Nestor îşi facea pravila de sluji
tor ca un monah sau pustnic. Propovăduirea sa a stat sub semnul mandatului Mân
tuitorului încredinţat Sfinţilor Apostoli după înviere: "Mergând, învăţaţi toate
neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, povăţuindu-i să păzească toate câte v-am poruncit vouă " (Matei XXVIII, 19-29;
Marcu XVI, 15-16).
înzestrat de Dumnezeu cu voce şi ureche muzicală, cel pomenit a ştiut să-şi
înmulţească talanţii şi să producă efecte artistice pe lângă emoţia sfântă a slujbelor.
De aceea, slujirea în sobor, sub protia sa, ajutat de preoţi şi diaconi talentaţi, creau
starea de trăire a evlaviei mănăstireşti, mai ales la privegheri. A ştiut să împlinească
spusa şi experienţa Sfântului Apostol Pavel: "Asemenea arhiereu ne trebuia...
destoinic să înveţe şi pe alţii" (Evrei VII, 26; Tit I, 9). în cartea de aur a slujirii mi
tropolitului Nestor nu se găsesc puncte negre. Excepţie fac un revoltat, un politician,
un pseudo-slujitor şi un învrăjbitor, hrănit acum de punga celor străini de evlavia şi
neamul românesc, un năimit şi fur al celor sfinte (Ioan X, 10, 12-13)4.
în acelaşi timp, înţelegea preoţii, respecta monahii, lucra cinstit şi drept cu cei
din conducerea eparhială, primea plângerile şi asculta durerile credincioşilor.
Unde este turma , acolo trebuie să fie şi păstorul - era crezul înaltului ierarh5.
A

1. In treapta şi responsabilitatea arhierească, Nestor - mitropolitul era
convins, după spusa Sf. Ap. Pavel, că nu trebuie pusă mâna pentru a transmite
«

2. Alegerea ca Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, întregul număr al revistei "Mi
tropolia Olteniei", nr. 7-8/1977, (MO).
3. Funeraliile Mitropolitului Nestor V o r n ic e s c u în "MO", nr. 5-6/2000.
4. Pe acesta, furul, l-au lăudat ziarele şi mass-media vrăjmaşe Bisericii străbune: Mladin fost
preot la Sf. Spiridon - Craiova.
5. De fapt, aşa a intitulat unul din volumele sale pastorale, Editura Arhiepiscopiei Craiovei, 1985.
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harul preoţiei oricui (I Timotei V, 22), de aceea cerceta şi certa pe cei grăbiţi, pe
cei nepregătiţi şi mai ales pe cei veniţi cu diferite influenţe. Şi de aici i s-au tras
multe vrute şi nevrute. Primea jurământul candidaţilor înainte de hirotonie cu o
solemnitate deosebită. Sfinţirea în sine a celor în genunchi era simţită şi cutremu
rătoare atât pentru cel ce transmitea harul, cât şi pentru cel care primea taina. La
sfârşitul slujbei prezenta credincioşilor pe noii intraţi în rândul clerului, sfătuind
rudele şi părinţii lor să-l ajute în toată activitatea. în dese cazuri, sfaturile erau în
soţite cu citate din misiunea sfinţilor părinţi din viaţa păstorilor noştri - arhierei
români, din literatura veche sau din realizările unor slujitori ai vremii. Aproape
fiecărui "nou frate în slujire", cum îi plăcea să spună, i se oferea o amintire sau o
carte a sa. Autoritatea mitropolitului era în cele spirituale, se găsea în sufletul su
puşilor şi credincioşilor noştri.
A

2. Ca stareţ de drept al mănăstirilor şi schiturilor, înaltul ierarh a ştiut
cumpăna adevărului. într-o ideologie potrivnică, într-o propagandă atee-bolşevică, s-a reuşit îmblânzirea chipului "cezarului". Călugări tineri şi fraţi cu vocaţie
au fost acoperiţi de către autoritatea sa pentru binele Bisericii. Pe unii i-a şcolari
zat şi apoi le-a dat ascultare, pe alţii i-a trimis la studii academice pentru a păstra
nivelul cultural al mănăstirilor noastre. Şi destui au avut nu numai binecuvântarea
ci şi ajutorul moral şi material pentru viitorul Bisericii strămoşeşti, ajungând în
toate treptele preoţiei.
In vremuri de restrişte, sub motivaţia grijii faţă de monumentele istorice, Intâistătătorul Bisericii din Oltenia a creat o şcoală a monahismului numit “suversiv” şi care a menţinut obştea monahală şi a întărit-o după '89. N-a căzut nimic
din cer, ci totul a fost chivernisit de experienţa stareţul de drept.
A

A

3. Grija pentru monumentele istorice şi patrimoniul cultural. Oricare
istoric, şi mai ales bisericesc, are îndatorirea de a cunoaşte realitatea şi a cerceta
documente, hrisoave, situri istorice, inscripţii, dovezi arheologice pentru a ajunge
la concluzii demne de veacul nostru şi sigure pentru urmaşi. Un asemenea izvor
a fost cel pomenit acum. îl interesa absolut tot, orice informaţie, orice anunţ, în
legătură cu istoria neamului nostru. Avea darul întoarcerii cu faţa la zid a adversa
rului prin arma cunoaşterii şi prin "ameninţarea" cu documentul. Să ne amintim
numai că este întâiul ierarh şi cel mai stabil istoric, care a descoperit inscripţii şi
a dovedit vechimea milenară a Cetăţii Craiova6, cetatea crailor (împăraţilor), ba
nilor şi apoi a României Mici, Oltenia. Datele şi interpretările n-au fost strictosenso, ci a răscolit manuscrise la Academia Română, la arhivele Olteniei, în do
sarele parohiale, în ruinele vechilor schituri şi mănăstiri înainte de zidirile puse în
seama Cuviosului Nicodim de la Tismana şi cu mult înainte de ctitoria "Sf. Nico
lae" - Bucovăţ, Craiova. De fapt aici, la Seminarul Sf. Nicolae, s-a plinit visul Mi
tropolitului Firmilian şi dorinţa Patriarhului Justinian pentru a se ridica o şcoală
medie teologică. Cele de mai sus au fost desăvârşite prin strădania Mitropolitului
Teoctist şi finisate şi încununate de către Mitropolitul Nestor.
6.
Numele "Craiova", note, studii şi articole legate de titlu şi angajarea în argumente a unor
personalităţi de seamă Bogdan-Petriceicu Haşdeu, N. Iorga, V. Pârvan etc.
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Şi, vai, aici s-au petrecut atâtea acţiuni demonice, după '89, înlăturându-se lu
mina faptei prin lucrarea bârfei şi invidiei7.
Şi fiind vorba de fapte şi nu de vorbe, Cel pomenit avea şi harisma apropierii
şi întâlnirii de mai marii vremii. Unii trimişi de Dumnezeu pentru apărarea isto
riei şi slava Sfintei noastre Biserici, alţii neaveniţi dar îngăduiţi de Dumnezeu
pentru îndreptarea fărădelegilor noastre. Numai şobolanii, şacalii şi cârtiţele au
uitat sau nu se cutremură de lucrările mitropoliţilor Firmilian - Teoctist la Mănăs
tirea Lainici şi Schitu Lacuri rele. Ce dacă au oferit jertfa pentru "tăcere" iezii din
turma osârduitorului stareţ Caliopie!...
Complexul de la Lainici a fost preluat de către Mitropolitul Nestor. Prin sta
reţul de atunci, Caliopie trecut spre Domnul, s-a creat o şcoală de ucenici plini de
zel şi puşi pe treabă. Toţi din obştea Lainiciului sunt vrednici de cinste şi cu me
rinde puse lângă ctitori. Cel mai întreprinzător, chemat la Domnul din grotele
cărbunelui, din pântecele Parângului, a fost fratele Ioan (Sălăjan), inginer con
structor, care la îndemnul Mitropolitului Nestor: "plecaţi-vă cei plini de limbuţie
şi cu «închiderea» ochilor reprezentanţilor crăieşti s-a început zidirea noului lă
caş, în faţa căruia şi prin deviere s-a spăimântat smolitul Jiu, botezându-şi el albia
milenară. Şi în ce epocă, de teroare ateist-materialistă. înaltul ierarh avea
încredere că oricând şi-n orice loc poţi întâlni pe Iosif şi pe Nicodim, sfetnici
împărăteşti (Ioan III, 1-12) şi pe vreun samaritean ca să scape pe cei credincioşi
de trădători, tâlhari şi ucigaşi. Deşi Psalmistul striga: dezbinare şi urâciune este în
mijlocul cetăţii (Psalmul XI, 5), ierarhul locului cuteza mereu, n-avea astâmpăr.
Se ştie au fost şi au rămas câini vagabonzi care .au dorit carnea nu oasele strivite
de accident ale mitropolitului (1972), dar cu o voinţă de neînduplecat păstorul “şi-a
făcut slujba deplin" (II Timotei IV, 5).
Ce a descurajat pe portarii iadului au fost relaţiile sale cu stăpânirea. Ce dacă
a servit un peşte (păstrăv) la Lainici sau la Tismana cu Nicu sau cu Zoia8, dar se
ştie că au crescut zidurile mănăstirilor! Se mai ştie pretutindeni că "vinul biseri
cesc” are buchetul şi terapia lui şi când este folosit la slujbă se transformă în Sân
gele Domnului... şi când este consumat cu binecuvântare ridică biserici, reface zi
duri, "spală" pictura, "luminează" fresca, fereşte de rugină atât vasele sfinte, cât şi
pocalele stăpânirii. Dar strănepoţii lui Noe (Facere IX, 23-25) n-au fost şi nu sunt
în stare să priceapă şi să simtă rodul viţei spre întărirea vieţii (Psalm 104, 15).
Cinste şi slavă Mitropolitului că a ştiut să câştige pe N. Necula, fost secretar
de partid al Gorjului, care a acoperit toată lucrarea spre refacerea mănăstirilor,
schiturilor şi bisericilor din judeţ. De fapt, cinstitul demnitar a fost şi director al
monumentelor istorice, după 1990, în cadrul Ministerului Cultelor, până a fost
răpit de o boală neiertătoare (1995). Alt sprijinitor al Mitropolitului, din umbră şi
apoi pe faţă a fost şi a rămas Prof. univ. dr. Gh. Vlăduţescu din cadrul Universităţii
Bucureşti, Facultatea de Drept şi Filosofie. Apoi distinsul dascăl a rectitorit
7. Indivizi răutăcioşi au depăşit orice limită. Regretă astăzi dar au mâhnit un om şi şi-au ago
nisit "blestemul arhieresc". Se cunosc. Nici unul nu este astăzi stabil sau fericit!
8. De fapt au fost acuzaţii în acest sens şi informaţiile s-au scurs de la nemernici cu scopul de
ii rămâne în "posturi" după 1990. Consider că gestul ierarhului de bun ospitalier era firesc şi nece
sar. Eu însumi am participat la asemenea ocazii foarte benefice în scop misionar.
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Mănăstirea Cămăsăşeasca "Cărbuneşti" de pe locurile unde s-a născut, înainte de
19899. După această dată a fost Ministrul Culturii, continuând ajutorarea Bisericii
şi în special Mitropolia Olteniei, în timp ce ziarele de scandal lipeau chipul ierar
hului pe prima pagină, acuzându-1 de colaboraţionism?! Vai lor! Şi nu-1 lasă
dihorii ceasului de faţă să se odihnească în pace, în mormânt. Tot în acea perioadă,
distinsul ierarh a refăcut, de fapt a zidit din nou chiliile Mânăstirii Polvragi, a
completat cu turn - după vechile planuri biserica Sf. Nicolae din grădina com
plexului, s-a ridicat trapeza, s-a introdus apă curentă, s-au refăcut atelierele, s-a
finisat casa de oaspeţi,... s-a reîntregit averea Sfinţitului lo caş,... s-a ridicat Casa
ce ocroteşte o mare colecţie de carte veche. Şi toate înainte de răsmeliţă, 1989.
Mănăstirea Crasna a căpătat libertate şi se încearcă revenirea la frumuseţea
cea dintâi. Nu mai amintim de Marea Lavră Tismana, unde sufletul ctitoruluiistoric îşi are pomenirea. Pe lângă misiunea de aici, şi duhul maicii-schimnice
Nicodima şi stareţei Ierusaliana - daca, ierarhul s-a îngrijit de "Paraclisul lui Tudor
Vladimirescu" şi monumentul lui Alexandru, fiul poetului G. Coşbuc, cimitirul etc.
Şi tot aici şi în acele vremi, atenţie vrăjmaşilor, încă la vedere, s-a prelungit
pronaosul ctitoriei Cuviosului pentru a acoperi mormântul Sfanţului Nicodim din
Tismana. Nu mai amintim de cele realizate de mitropolit (în domeniul gospodăriei
şi vieţii modeme a vieţuitorilor, aici, ca şi la sihăstriile Tismanei: Cioclovina de Sus
şi Cioclovina de Jos. De asemenea, tezaurul mânăstirii are locul său bine-chibzuit.
Să revenim la Complexul Lainici. Aici, Ierarhul locului, a mărit obştea cu
monahi tineri şi destoinici. Şi dacă părintele arhimandrit Ioan a plecat pentru ros
turi înalte la Locurile sfinte, ajungând apoi episcop de Covasna şi Harghita, egu
men a fost numit cuviosul ieromonah Ioachim care, sub ascultarea arhimandritu
lui Vasile Prescure - exarhul mănăstirilor din Eparhie - şi a arhim. Vincenţiu de
Lainici10, a dus mai departe lucrul bun început şi tot sub supravegherea Părintelui-inginer şi Episcop Ioan. Biserica-mare a mânăstirii ridicată şi cu sprijinul
minerilor din Valea Jiului a fo st finisată înainte de 1989. Astăzi se fac ultimele re
tuşuri şi completări, în timp ce pictura - după devizul întocmit de iscusitul duhov
nic şi pictor, f Părintele Sofian - Arhimandritul, (f 2002) stareţul mânăstirii Antim din Bucureşti - este aplicată într-un stadiu avansat.
Aşa arată Testamentul faptei Mitropolitului Nestor în salba de mânăstiri
din nordul Olteniei. Amintim şi pe cele din Lumina Dunării (Barajul Porţile de
Fier), anume cele două Vodiţe, Topolniţa, cele din sud şi mai ales Mănăstirea Sf.
Ana - Orşova.
Nu este lipsită de importanţă influenţa Mitropolitului şi relaţiilor sale înspre
Vâlcea, unde, împreună cu PP. SS. lor Gherasim al Râmnicului şi Calinic (astăzi
al Argeşului) s-a reactivat viaţa monastică şi s-au reparat sfintele locaşuri. In ceea
ce priveşte partea dinspre Craiova, marele ctitor a refăcut, a reorganizat, a ridicat
9. Academicianul Gheorghe Vlăduţescu a fost - după decesul Prof. N. Stoicescu, colaborator
la revista "Mitropolia Olteniei" - Ministrul Cultelor, continuând, ca şi în trecut, să sprijine Biserica
neamului.
10. Victor Grifoni a fost cu adevărat ucenicul mitropolitului Nestor. După responsabilităţile la
Ierusalim, a fost chemat la rosturi înalte în Administraţia Patriarhală fiind hirotonit arhiereu sub
denumirea Vincenţiu Ploieşteanu, episcop-vicar patriarhal. Acum îndeplineşte şi responsabilitatea
de secretar al Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
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noi locaşuri la Călui, Sadova, Gura Motrului, Severin, Jitianu, Popânzăleşti,
Maglovit, Strâmba, schitul Săvoiu, schitul Cârcea ş. a. şi efectiv, cu îngăduinţa
unor suflete m ari11. împreună cu ierarhii amintiţi din eparhia suverană s-au re
deschis şi înfrumuseţat Mănăstirile Glavacioc, Brâncoveni etc., încât numele său
va fi pomenit de către cei cinstiţi din veac în veac. Şi alt adevăr, peste o sută de
biserici refăcute, rezidite sau ridicate din temelie stau mărturie pentru lucrarea
sfântă a Mitropolitului Nestor.
Este adevărat că au existat şi momente nedorite spre delectare demonică a
unora care de Dumnezeu nu se înfricoşează şi de oameni nu se tem (Luca XVIII,
2); Schitul Cârcea, un cuib de vipere ce şi-a aruncat veninul, cu unele "binecu
vântări", în gazete de scandal şi care au creat mitropolitului, cu tot optimismul său
robust, multe mâhniri! A fost acuzat de petreceri şi chiolhane, de cântece de
“lume”, dar, înaltul ierarh îşi primea musafirii după datina străbună. Cei ce au ure
chi de auzit, să audă şi ochi de văzut, să vadă (Matei XI, 5).

4. Conferinţe misionare şi predici pastorale. Ca orice ierarh cu vocaţie şi
binepregătit, şi-a chivernisit cum trebuie toate conferinţele susţinute, unele cu
adevărat şi cu accente ale vremii, dar niciodată în afara misiunii. Multe au văzut
lumina tiparului.
în ceea ce priveşte predica, Cel cinstit acum şi pomenit în veci a folosit toate ge
nurile de cuvântări şi exegeză: omilii, cateheze, panegirice, necrologuri, predici
ocazionale legate de trăirea credincioşilor sau de momente importante din viaţa şi
activitatea sa şi mai cu seamă în situaţii sensibile: alegeri şi instalări de ierarhi, eve
nimente şi jubilee istorice, tunderi în monahism, instalare de stareţi, parohi, consilieri,
protoierei, sfinţiri de biserici12 şi troiţe şi multe alte prilejuri de unde n-a lipsit13.
Prezenţa sa în întruniri obşteşti, luarea de cuvânt, crea totdeauna o stare de
adâncă atenţie şi de transmitere de noutăţi şi de inedit. O parte din aceste teme ma
jore sejegăsesc, mai ales, în îndatoririle ierarhului locului: Pastoralele la Naşte
rea şi învierea Domnului14. Aceste nestemate reprezintă, fară tăgadă, pregătirea
teologică prin cunoaşterea Sf. Scripturi şi a Sf. Tradiţii şi concret experienţa Bi
sericii prin Sfinţii Săi. Talentul oratoric, dragostea de slujire, execuţia muzicală,
satisfacerea în sobor au fost alte mijloace specifice misionarului-mitropolit.
5. Responsabilitate misionar-pastorală în cadrul Sf. Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române. Mitropolitul Nestor până la trecerea spre cele veşnice a fost
preşedintele Comisiei canonico-juridice şi de disciplină din cadrul Sf. Sinod al Bi
sericii Ortodoxe Române. Prin mâna sa au trecut dosarele candidaţilor la înalta
treaptă a ierarhiei. Totodată, în treapta preoţiei, fie pentru clerul de mir, fie pentru
clerul monahal nu s-au înregistrat depuneri din treaptă, cu excepţia ereticilor şi
schismaticilor din eparhia sa15.
_____

9

_

11. Ne referim la atitudinea binevoitoare a celor responsabili, înainte de 1989.
12. In aceste situaţii, Mitropolitul Nestor avea răbdare să primească lumea şi să dialogheze cu
toţi participanţii.
13. De fapt, era cunoscut de către toţi oamenii de cultură ai locului.
14. Pastoralele sunt înregistrate la fiecare parohie şi au fost publicate, la timpul respectiv în
revista Arhiepiscopiei Craiovei, "Mitropolia Olteniei".
15. Cazul preotului Mladin, azi trecut la greco-uniţi şi de politică ţărănistă şi fosta călugăriţă
Eliodora Cârcita, azi iertată de noul ierarh.
18 - B. O. R. 1-6/2002
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O înaltă misiune încredinţată de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentm
dreptatea istorică a neamului nostru, pentm credinţa sa nepătată şi pentm evlavia
sa neclintită a constituit-o menirea Marelui-ierarh ca preşedinte al Comisiei pentru
cercetarea, documentarea şi propunerea pentru, canonizare a unor sfinţi
români16. Munca sa de zi şi noapte, priceperea şi intuiţia de cercetător a făcut ca
membrii respectivei Comisii să facă cu adevărat un lucru plăcut lui Dumnezeu şi
cinstit de oameni. Aşa s-a purces la o a doua canonizare de sfinţi români, din
1992-199317. A fost una dintre cele mai mari bucurii şi satisfacţii a neobositului
priveghetor la Patrimoniului spiritualităţii noastre şi în Biserica sa.
In contextul adevărului, distinsul cercetător a fost preocupat şi de "soarta”
altor sfinţi, din neamul nostru sau din altă parte, fiindcă, spunea Mitropolitul:
"sfinţii nu mai au seminţie, ci numai împărăţia lui Dumnezeu". Aşa se explică fap
tul că l-a pasionat viaţa şi activitatea mitropolitului Petru Movilă, canonizat la
K iev18, Cuviosul Paisie de la Neamţ, Sf. Ioan Hozevitul ş. a. Pentru cunoaşterea
mai profundă a vieţii şi petrecerii în Domnul a sfinţilor, desăvârşitul cărturar a ini
ţiat retipărirea Proloagelor'9, volume de aleasă valoare. Istoricul-nepereche între
ierarhi şi-a închis ochii pentru totdeauna corectând sau adăugând noi date la nu
meroşi sfinţi spre canonizare în viitor.
Viziunea sa de cercetător era destul de largă dar precisă în ceea ce priveşte
săvârşirea în Dreapta credinţă, în afara treptelor preoţeşti, ca de pildă. Martirii:
Nicolae Bălcescu, Mihai Viteazul şi mama sa monahia Teofana, Tudor Vladimii^ c u ; Voievozi întocmai cu drepţii împăraţi: Negru-Vodă (Basarab), Neagoe
Basarab, Mircea cel Bătrân, Matei Basarab, Vasile Lupu (Machedonul), Grigore
Ghica-martiml, Dimitrie Cantemir-cărturarul, Nicolae Milescu-mutilatul şi câţi
alţii de aici şi de pretutindeni.
a

.

, In concluzie, cu adevărat Mitropolitul Nestor a fost un om al suferinţei, întărit
de Dumnezeu batjocorit de oamenii lumii (Matei X, 10-17) care îşi iau totul în
această viaţă (Fapte XI, 18). Din toate a ieşit întărit şi era conştient că sufletul era
zelos, iar trupul neputincios (Matei XXVI, 41). Prin multă experienţă: "certând m-a
certat Domnul, dar morţii nu m-a dat".
Prin răbdarea sa, prin conştiinţa misiunii, prin studii şi cercetare, prin slujire
permanentă s-a întărit în Domnul ca misionar şi păstor ales. Imensa sa operă
misionar-pastorală, apologetic-patristică constituie o contribuţie de neegalat la
16. Din această Comisie a făcut parte şi cel care a consemnat cele de mai sus.
17. A se vedea.pe larg prezentarea evenimentului şi documentelor în revista "BOR", nr. 1-6 şi
9-12/1992. Reportaj alcătuit aproape în întregime de subsemnatul.
18. înainte de canonizare, cu câteva luni, au avut loc simpozioane, întruniri, comunicări, în
"Magazin istoric", nr. 6/1996.
19. De fapt un început şi o absolută necesitate pentru cunoaşterea Vieţii Sfinţilor. Nestor
Mitropolitul a trecut dincolo cu dorinţa selectării şi aducerii la zi a cinstirii sfinţilor, ştiut fiind că
toţi au cam aceeaşi "cinstire". încadrarea în istorie, în cult, date noi, identificarea şi-cercetarea
sinaxarelor şi multe altele au rămas pentru "viitor". De asemenea, trebuie încadraţi şi sfinţii canoni
zaţi în vremea noastră. De fapt s-au retipărit, în diferite edituri, sinaxare şi povestiri, unele fară bază,
altele produc mirare, închipuire şi chiar ilaritate pentru nivelul credinciosului vremii noastre.
A
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sfârşit de mileniu II şi începutul celui de al treilea20. Numai cine nu l-a cunoscut,
nu l-a ascultat şi n-a citit nimic dintru ale sale ar putea avea altă părere.
Nestor-mitropolitul a fost un ales ierarh şi propovăduitor încercat, prin vremi
şi printre oameni, cu timp şi fară timp (II Timotei IV, 2).

II. Un ierarh-ecumenist al epocii sale
în ultima vreme, termenul de ecumenism şi formula "ecumenici" sunt tratate
cu rezervă de bigoţi şi fanatici şi contestate de aceia care nu le înţeleg, mai ales
monahii simpli, dar cu audienţă în masă. Nu-i mai puţin adevărat că Mişcarea ecu
menică, la sfârşitul anului 1989 a fost izolată şi marginalizată şi aceasta nu din
cauza scopului final: unitatea de credinţă şi unirea Bisericilor, ci din trădarea
cauzei ecumenismului spre ideologii străine unităţii de credinţă şi nu în ultimul
rând, din cauza celor care au crezut că ecumenismul este o sursă de venit, ca şi
preoţia o profesie, vai lor! (I Timotei VI, 5).
Pentru aceasta am asistat la contestări şi contraziceri: ce rost mai are ecume
nismul?, a căzut "sovietele", ce să mai facă organismele Mişcării ecumenice?, s-a
desfiinţat KGB, CIA, FBI, s-o creadă naivii!, s-a spart zidul Berlinului şi a căzut
Cortina de Fier?! Aşa au gândit slujbaşii din responsabilităţile centrale ale organi
zaţiilor ecumeniste. Nu toţi, dar principalii. Şi după 1990, creştinismul s-a trezit
mai divizat, reformele au continuat, protestantismul - iniţiatorul Mişcării ecume
nice nemaiavând obiectul muncii; ateismul-materialist - s-a mulţumit cu dări de
seamă şi procese-verbale ale Adunărilor generale şi cu diurne grase pentru "activi
tăţi" susţinute. Ortodoxia a avut totdeauna rezerve, nu pentru ecumenism ci pentru
reprezentanţii săi şi atunci unele Biserici Ortodoxe s-au retras, altele n-au mai plă
tit cotizaţiile pentru protocolul celor ce consumau cafeaua şi coniacul în loc de să
vârşirea Sf. Euharistii şi tabacul - cădelniţa "ecumenică" - în loc de privegheri şi
lămurirea celor despărţiţi de Biserica cea una, sfântă, sobornicească şi apostolească. Aici se află drama ecumenismului21. Şi cel omagiat în acest modest opus a
înţeles pericolul, cu toate că, în calitatea sa de ierarh, putea numai să semneze ce-i
oferea secretarul sau directorul de "specialitate". Interesant bâlci ecumenic!
1.
Mitropolitul Nestor a activat în toate organizaţiile centrale ale Mişcării
ecumenice. A primit bursă la Geneva din partea Consiliului Ecumenic al Biseri
cilor22 şi a participat activ, fie la Adunări generale23, fie ca delegat al Bisericii
Ortodoxe Române la şedinţe de lucru din cadrul Comisiilor şi directoratelor din
străinătate sau din România, fie ca membru, fie ca invitat special. Aceeaşi respon
sabilitate a avut-o şi în cadrul Conferinţei Bisericilor Europene24.
20. Cităm doar, în ceea ce priveşte lucrarea, de faţă, câteva cărţi: O cronică a Războiului,
1877..., Bucureşti, 1976; Despre viaţa şi opera Sf. Vasile..., 1979; Un filo so f sîrăromân, Craiova,
1988: Biruit-au gâtului..., Craiova, 1990; S f Voievod Ştefan..., Craiova, 1992; Receptarea operei S f
Ambrozie..., Bucureşti, 1998 etc. Interesant de reţinut, a încercat şi genul de roman haiducesc: In
afara legii: Ion Florea, Ed. "Junimea", Iaşi, 1976, 232 pagini.
21. Lucrarea subsemnatului, Ecumenismul ca stare de stabilitate, Editura "Gnosis", Bucureşti,
1998, a scos în relief toate aceste neajunsuri şi lucruri neplăcute.
22. Institutul Bossey, Geneva.
23. în special după 1972.
24. Mai ales după 1974, ca Mitropolit al Olteniei.
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O activitate intensă a avut-o înaltul ierarh al Craiovei în cadrul Mişcării ecume
nice, anume Conferinţa Creştină pentru pace25, în cadrul căreia a fost ales chiar
vicepreşedinte26. La toate întrunirile, în contextul vremii, şi-a făcut datoria ca ierarh
ortodox, ca om de cultură şi, mai ales, ca român născut în Basarabia (localitatea Lazova). Să nu se uite şi faptul că Mitropolitul poseda o solidă cultură şi cerceta lucrări,
documente şi manuscrise atât în limbile clasice: greacă, latină şi slava veche (bise
ricească), cât şi în limbile modeme. Vorbea curent limba insă, din copilărie, şi limba
franceză însuşită prin studii academice şi apoi ca bursier în Elveţia.
2. Ferirea credincioşilor ortodocşi de prozelitism prin participarea la ecumenismul local. Marea diplomaţie a patriarhului Justinian a constat şi în aceea că a
fost iniţiatorul cunoaşterii şi împăcării între culte şi confesiuni, iniţiind, în 1949,
întruniri şi consultaţii care s-au materializat prin ecumenismul local. La această
acţiune au fost chemaţi toţi credincioşii iar conducătorii de culte i-au înţeles rostul.
Printre ierarhii români, după 197027, la loc de cinste şi cu aleasă activitate a fost şi
mitropolitul Nestor. Tema centrală, pururea veşnică a fost şi a rămas pacea lumii
sub toate aspectele. Nestor-mitropolitul a avut o contribuţie însemnată şi aceasta
este dovedită prin masiva sa operă pacifist-teologică şi ecumenist-patristică28.
3. In cadrul acestui ecumenism local, cel cinstit astăzi a avut o inspiraţie
dumnezeiască: a propus şi s-a aprobat Comisia de istorie ecleziastică, cu parti
ciparea istoricilor-teologi din toate cultele şi confesiunile. Comisia a devenit,
după 1980, independentă. întrunirile de lucru, cu teme adecvate şi referate docu
mentate, pregătite de către, profesori ortodocşi, catolici, protestanţi ş. a., au atras
atenţia forurilor de cultură din Academia Română. întrunirile continuă şi după
trecerea spre cele veşnice a Mitropolitului Nestor (ţ 2000), preşedinte onorific
fiind P. S. Gherasim, Episcopul Râmnicului, iar şeful Comisiei fiind ales Prof.
univ. dr. Emilian Popescu29. Până acum s-au ţinut peste 25 de sesiuni de comu
nicări cu peste 100 de referate, conferinţe, comunicări şi intervenţii. La ultima
şedinţă, emoţionantă, s-a serbat împlinirea a 90 de ani de viaţă a Pr. Dumitru
Bălaşa^ dar lamentabilă din cauza unor neaveniţi (2001, Drăgăşani)30.
Comisia istorică ecleziastică a intrat în atenţia cercetătorilor în istorie. Cu pri
lejul celui de al XV-lea congres mondial, iunie 1980, reprezentanţii români au
fost centrul atenţiei internaţionale. Au urmat şi alte congrese şi întruniri, mai ales
A

25. A condus numeroase delegaţii ale BOR sau ale cultelor din România. Se pot cerceta re
portajele vremii în revistele "BOR" şi "MO". A se vedea Ecumenismul..., p. 166-175.
26. Interesant că înaltul ierarh, cunoscând tendinţele "pravoslavnice", a refuzat participarea la
unele întruniri şi încercări de după 1990. Idem, p. 173.
27. Atunci a intrat ca membru în Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
28. Pe larg, în Ecumenismul..., p. 266-279 şi Pentru Pace Ss7 Dezarmare, Ed. Institutului Biblic,
Bucureşti, 1986.
29. Comisia a susţinut peste 25 de întruniri în ţară şi membrii acesteia au participat la toate
Congresele internaţionale sub conducerea Mitropolitului Nestor. Comisia a luat fiinţă în mai 1977,
subsemnatul fiind aproape la toate întrunirile participant cu referate, raportor al şedinţei sau secre
tar al întrunirii pentru comunicări.
30. Ultima întrunire, sub conducerea domnului prof. Emilian Popescu, a avut loc la Cluj şi apoi
s-a continuat la Drăgăşani, cu prilejul aniversării a 90 de ani de viaţă a P. C. Pr. stavrofor Dumitru
Bălaşa, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai Mitropolitului Nestor.
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cel de la Madrid, unde Nestor-mitropolitul istoric s-a remarcat. De fapt, în cadrul
cercetării istorice în această Comisie, mitropolitul Nestor a fost invitat pe toate
continentele...
4.
Tot în cadrul ecumenismului local, cu participarea principalelor Biserici şi
confesiuni, îşi desfăşoară activitatea ierarhii şi teologii, profesori şi studenţi şi cu
asistenţa credincioşilor de diferite confesiuni, Săptămâna comună de Rugă
ciune (20-30 ianuarie) în fiecare an. Şi aici, ca de fapt în toate împrejurările n-a
lipsit înaltul ierarh.
*

IV. O dorinţă neprihănită: Canonizarea de Sfinţi români
Ca mare istoric, ca desăvârşit şi destoinic ierarh, Nestor Mitropolitul, luând
exemplu pururea pomenitului Patriarh Justinian, l-a urmat. Fostul Patriarh, în
epoca stalinist-bolşevică refacea şi repicta bisericile şi în acelaşi timp a săvârşit
întâia canonizare de Sfinţi Români din istoria bimilenară a creştinismului româ
nesc31. încă din vremea Patriarhului Justinian, Nestor, atunci episcop-vicar, a fost
ales de către Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, membm în Comisia pentru
continuarea cercetării, documentării şi propunerii de noi canonizări. Apoi, înaltul
ierarh a fost numit Preşedintele Comisiei de canonizări, din care şi sub îndruma
rea sa, am lucrat şi eu, nevrednicul. Greu putea cineva rezista ritmului de lucru şi
de cercetare al Mitropolitului. Nopţi albe în alcătuirea documentaţiei, zile negre
că nu putea afla ceea ce dorea, timp pentru corecturi şi indicaţii pentru alţii,
adăugiri şi precizări. Doamne, ce voinţă!, cu toată suferinţa, mai ales în ultimul
timp, din cauza accidentului, dar şi din pricina ighemonilor văzuţi şi nevăzuţi. De
fapt, inima a cedat, ochii s-au închis.şi mâinile au încremenit în laboratorul de cer
cetare în perspectiva sanctificării ctitorului-martir Mihai Viteazul şi Domnuluitânăr Tudor Vladimirescu.
1.
A avut marea satisfacţie a reconsiderării Sfinţilor Români canonizaţi în
1950-1956 şi a noilor canonizări la propunerea sa, în 1992-199332, l-am văzut,
deşi era în sobor, plecându-şi genunchii la mormântul Voievodului Ştefan cel
Mare şi sfânt şi rostind: "Doamne, am fost eliberat de un chin, să-l văd pe Ştefan
alături de toţi sfinţii". Tot mitropolitul Nestor a propus Sf. Sinod ca icoanele celor
canonizaţi să fie zugrăvite de P. Cuv. Sofian, stareţul Sf. Mănăstiri Antim. De fapt,
înaltul ierarh introdusese în erminia iconografică chipurile sfinţilor înainte de ca
nonizare: Sfinţii Brâncoveni de la Mănăstirea Jitianu, Sf. Martiri de la Niculiţel,
pictaţi în diferite biserici din Oltenia, inclusiv la biserica nouă33 din satul alcătui
torului acestui omagiu.
31. A se vedea desfăşurarea evenimentelor, "BOR" pe anii 1950-1956 şi în Apostolatul social ,
voi. V-VI1I.
32. Pe lângă munca neobosită de zeci de ani de cercetare, Mitropolitul Nestor şi-a văzut
dorinţa sfântă împlinită prin canonizări ce au avut loc în 1992. Mai mult, distinsul ierarh a făcut
parte din delegaţia Sf. Sinod, condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, pentru consacrarea
la faţa locului, în ţară, a sfinţilor români canonizaţi. De asemenea, înaltul ierarh a condus şi a primit
la reşedinţa din Craiova unii dintre delegaţii Bisericilor surori, participanţi la evenimente (Pe larg
revista "BOR", nr. 9-12/1992) şi pelerinajul cu aceştia în eparhia sa.
33. O contribuţie de seamă la ridicarea bisericii a avut-o Mitropolitul Nestor. Pictura în frescă
a fost săvârşită de un ucenic al Părintelui Sofian - după devizul P. Cuv. Sale anume pictorul Mihai
Mociulschi, cel care, apoi, s^a desăvârşit la Paris, iar acum pictează catedrala din Vatra Doinei.
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Amintim şi faptul pentru cei ce sunt lesne uitători, că Nestor-mitropolitul
ajuta pe toată lumea, mai ales pe cei ce ridicau biserici, reînoiau biserici, redeschideau schituri, recondiţionau zugrăveli sau pictau din nou. Aleasă cinstire şi
veşnică-I va fi pomenirea!
2. Şi altă pasiune era procurarea de cărţi rare, albume de artă şi chiar ope
re de critică în domeniul erminiei bizantine sau apusene. Viziunea sa era destul de
largă, cunoştea atât viaţa cât şi operele nu numai ale istoricilor, ci şi ale sculptori
lor şi pictorilor bisericeşti din Oltenia şi din toată ţara. Despre Brâncuşi, Lecca,
Grigorescu, Tătărescu discuta ca în familie, iar despre sculptorii antichităţii,
despre pictorii Renaşterii (mai ales Rafael şi Michelangelo), şi artiştii moderni
Rodin, Picasso, Matisse etc. avea judecăţi de valoare. De fapt vizitase destule
sanctuare ale artei: de la Ermitaj la Louvre, de la Roma la Escorial, de la Paris la
Florenţa, de la Trianon la New York ş. a. Poseda o cultură aleasă şi încânta pe
oricine dialoga cu dânsul, greu să-i fi făcut cineva faţă.
3. împreună slujitor şi participant la alte canonizări. Cunoscut ca istoric
mondial, ca slujitor ales şi ierarh cult, mitropolitul Nestor a reprezentat cu cinste
atât Biserica, dar şi Ţara. De asemenea, a făcut parte din numeroase delegaţii ale
Bisericii Ortodoxe Române sau a fost conducătorul delegaţiilor atât în Răsărit cât
şi în Apus. Printre altele se remarcă prezenţa sa în slujire, în participare, în preci
zări ştiinţifice-pastorale la Serbările şi canonizările de sfinţi şi martiri ai Bisericii,
soră Pravoslavnice Ruse, la Moscova34 şi mai ales la canonizarea marelui mitro
polit al Kievului35, Petru Movilă din neamul românesc din cunoscuta seminţie
domnească a voievozilor Movilă din Ţara Moldovei36.
Pasiunea şi frământarea sa nu avea margini pentru locurile natale şi pentru trista
istorie a chinuitei Basarabii. Studiile şi cărţile scrise, temeinic documentate, referitoare
la Răsăritul ţării au contribuit enorm, dacă nu total, la reactivarea mult discutatei
Mitropolii a Basarabiei37, ca nimeni altul, cel omagiat a scos din uitare şi anonimat,
atât pe Gurie mitropolit al Basarabiei38, cât şi pe cei împreună cu dânsul39.
A

V. O recunoaştere şi o încununare a muncii de o viaţă:
Membru al Academiei Române
şi Membru al Academiei Moldovei - Chişinău
Peste toate contestările de ordin politic şi ideologic înainte de 1989 şi după,
a avut prioritate activitatea ştiinţifică a mitropolitului Nestor. Cercetătorii români
•

34. Delegaţia Sf. Sinod al BOR a fost condusă de către Patriarhul Teoctist (în "BOR", nr. 5-6/1988).
35. Mitropolitul Nestor a condus delegaţia BOR la Kiev (în "ST", nr. 1-2/1977).
36. Nu numai că a participat, ci a şi slujit, a alcătuit reportaje documentare (în "ST", nr. 12/1977) şi a publicat o carte de mare valoare: Sfântul şi marele ierarh Petru Movilă , Editura Arhie
piscopiei Craiovei, Craiova, 1999, 328 pagini, plus iconografie.
37. Mitropolia Basarabiei, Editura Institutului Biblic..., Bucureşti, 1992. Tot legat de acest
fapt, a se vedea Boris Buzilă, Din istoria vieţii bisericeşti din Basarabia, Editura Fundaţiei Culturale
Române, Editura "Ştiinţa", Chişinău, 1996.
38. Mitropolitul Gurie (t 1943) înmormântat la Sfanta Mănăstire Cernica. A se vedea şi: Studii
de teologie istorică , p. 145-154 (nota 41).
39. Aşa cum pravoslavnicii şi-au revendicat martirii de sub teroarea bolşevic-atee, aşa şi basarabenii şi toţi românii trebuie să-şi revendice pe cei crucificaţi, închişi, martirizaţi, exilaţi, depor
taţi... cerea cu limbă de moarte mitropolitul.
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şi străini în domeniul istoriei şi literaturii, teologiei şi criticii de artă au apreciat
munca, realizările şi împlinirile celui plecat dintre noi prea devreme.
Cercetătorul fară pereche în domeniul literaturii patristice din primele veacuri
din Răsărit şi Apus, dar mai ales scrierile patristice ale strămoşilor noştri l-au pa
sionat şi l-au copleşit. Un rezultat al acestor preocupări a fost teza de doctorat. Ce
lelalte studii şi articole au fost strânse în câteva volume40. Şi multe au mai rămas
după trecerea sa întru cele \;cşnice41.
Academicienii români din domeniul istoriei şi literaturii totdeauna l-au admi
rat şi l-au încurajat în cercetare. Nici cei din domeniul ştiinţelor exacte n-au avut
rezerve, ci totdeauna, la Academia Română sau la Biblioteca acesteia, îl înconju
rau şi-l felicitau. Aşa a ajuns să fie ales în forul ştiinţific cel mai înalt al Ţării:
membru al Academiei Române - Bucureşti, 1992, şi membru al Academiei
Moldovei - Chişinău, 1993.

Faţă de cele de mai sus, având în vedere şi faptul că am cunoscut personal pe
Marele ierarh, i-am vizitat locul de naştere, am cercetat prea bine activitatea sa ca
monah, ca stareţ, mai întâi la mănăstirea Neamţ şi apoi la mănăstirea Sf. Ioan cel
Nou de la Suceava, i-am studiat articolele, l-am ajutat cu bibliografie şi cărţi la
alcătuirea tezei de doctorat şi alte volume publicate, îmi iau îngăduinţa de a face
câteva constatări:
1. Mitropolitul Nestor Vornicescu a fost, caz rar, membru şi al Academiei Ro
mâne şi al Academiei Moldovene - Chişinău;
2. A fost un ierarh al Bisericii Ortodoxe Române dotat cu putere de muncă,
cu talent muzical42 şi cu aleasă zestre intelectuală de la părinţii săi;
3. A avut parte de mari profesori care l-au încurajat în cercetarea istoriei uni
versale, a românilor şi a Sfinţilor Părinţi: Prof. univ. Teodor M. Popescu, Pr. Gheor
ghe Moisescu şi mai ales Pr. Ioan G. Coman;
4. A făcut ascultare şi a stat alături de distinşi membri ai Sf. Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române: cărturarul-profesor mitropolit (şi apoi patriarh) dr. Iustin Moi
sescu; desăvârşitul-slujitor dascăl de istorie-geografle, mitropolitul Firmilian al
Olteniei; gospodarul şi diplomatul mitropolit (şi apoi patriarh) Teoctist şi mai ales
părintele grijuliu şi iubitor de adevăr care i-a dat binecuvântarea pentru continua
rea studiilor la doctorat şi pentru a se perfecţiona şi a-şi alcătui teza, vrednicul de
laudă şi pururea - pomenitul Justinian-Patriarhul. Intr-un asemenea cadru s-a per
fecţionat cel omagiat acum.
5. A studiat, ca nimeni altul, în ţară şi peste hotare, viaţa şi activitatea unor
voievozi români şi ierarhi ortodocşi, a unor sfinţi, cuvioşi şi mărturisitori, publi
când articole sau susţinând referate de o înaltă ţinută academică. De fapt ultima
40. Scrieri patristice , în "BOR", Edit. Mitropolia Olteniei", Craiova, 1983.
41. Şi multe s-au rătăcit sau au dispărut. Evident, poate simţind sfârşitul, a reuşit să redea un
volum de referinţă: Studii de teologie istorică - Antologie - Editura "Mitropolia Olteniei", Craiova,
1998, 438 pagini, plus ilustrate. Lucrarea are o Anexa de sinteză, bine alcătuită de către Pr. prof. Ion
Răduţ, cu unele date personale şi altele inedite, p. 375-401. A se vedea şi nota 38, supra.
42. L-a încurajat şi l-a ajutat pe Maestrul Tudor Gheorghe ca nimeni altul. A readus în sânul
bisericii mari talente muzicale: Pr. Alexie Buzera, Prof. Negoiescu Ion. A fost exemplu în călugărie pen
tru Cuviosul Gurie (azi episcop-vicar), pentru Arhimandritul Vasile Prescure etc.
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cercetare a sa referitoare la cei îndreptăţiţi (propuşi pentru canonizare) a fost ulti
ma clipă a vieţii sale, atunci când şi-a închis ochiul său ager43.
6. Aprecia strădania profesorilor de La seminar şi respecta cadrele didactice
academice. In acelaşi timp simţea şi onora, ajuta şi încuraja elevii şi studenţii
lipsiţi de posibilităţi sau în situaţii dificile: orfani (el însuşi fiind orfan), cu părinţi
în suferinţă, cu fraţi mulţi etc. avea evidenţa tuturor.
7. Cunoştea şi colabora cu personalităţi culturale ale vremii, ceea ce i-a înles
nit accesul la documente şi arhive necercetate: Războiul pentru Independenţă, 1877;
întâiul război mondial, 1914-1918; al doilea război mondial, 1939-1944; soarta
Basarabiei şi Bucovinei; Românii şi Biserica lor din sudul Dunării şi câte altele.
8. A ridicat la înălţimea academică revista Arhiepiscopiei "Mitropolia Olte
niei", continuând şi amplificând cercetările din fosta publicaţie "Arhivele Olte
niei". A cooptat specialişti în domeniu, iar colaboratorii la revistă erau cunoscuţi
oameni de cultură şi vocaţie ai vremii44. A schimbat şi forma şi a îmbunătăţit con
diţiile grafice ale publicaţiei.
9. Era bun şi drept, amabil şi fară prejudecăţi. în vremea păstoririi sale n-au
existat caterisiri şi nici pedepse discutabile. Mai mult, având pildă pe Patriarhul
Justinian a ocrotit pe foşti deţinuţi şi întemniţaţi arătându-le dragoste de om şi
grijă de ierarh, lor şi familiilor lor.
10. Mitropolitul Nestor a fost şi va rămâne un ales cercetător în cele ale teolo
giei istorice şi ecumeniste. N-a confundat şi nici n-a admis ecumenismul ca formă
prozelitistă ci, dimpotrivă, ca o cale conştientă şi temeinică spre unirea confesiu
nilor în Hristos şi în Biserica Sa cea una, sobornicească, apostolească şi univer
sală. Aşa a fost, aşa trebuie să rămână imaginea sa de Mare ierarh, desăvârşit slu
jitor şi teolog şi ales om de cultură la cumpăna mileniilor II-III, Mitropolitul Academicianul Nestor Vornicescu.
Diac. PETRU DAVID

43. De fapt dorea să continue cea mai importantă apologie împotriva ateismului şi materialis
mului bolşevic, cuprinsă în volumul coordonat de el: Sfinţii români şi apărători ai Legii strămoşeşti,
Editura Institutului Biblic, Bucureşti, 1987, 732 pagini: Considerăm că este cel mai puternic argu
ment, această carte, adus împotriva tiraniei comuniste sub toate formele de dinainte de 1989 şi cei
care l-au denigrat, după 1990, să ia aminte!
44. De fapt, la Craiova, la 1 Octombrie 2002, a avut loc o expoziţie cu imagini din viaţa sa, cu
exponate ale unor lucrări, acţiune a oamenilor de ştiinţă din Bănie. Va apare şi un volum omagial în
cinstea istoricului - Mitropolit.
Cele consemnate mai sus au fost semnalate de către subsemnatul şi publicate în “Gazeta de
Sud”, Craiova, 18 Mai 2002.

IN MEMORIAM
“ELISABETA, REGINA-MAMĂ A MARII BRITANII

A PĂRĂSIT LUMEA ACEASTA”
(1900-2002)
Da, regina-mamă, pentru că a fost ultima vieţuitoare încoronată a celui mai
mare imperiu până în 1918 cunoscut în istorie: Imperiul Britanic. Biserica Angli
cană a condus-o, după tradiţiile sale şi după ceremonialul regilor britanici, pe
ultimul drum. Au pomenit-o, în schimb, toate Bisericile şi confesiunile creştine,
inclusiv Biserica Ortodoxă Română care, aşa cum vom vedea, a fost apreciată de
suverană şi sprijinită în Orient şi Occident.
Pe data de 4 august 1900 - deci în zodia Leului, dominată de Soare şi spe
cifică firilor tari - s-a născut la Londra lady Elisabeth Angela Marguerite BowesLyon, cea de-a noua fiică a unui aristocrat scoţian, contele de Strathmore şi
Kinghorne. Amândoi părinţii aveau o îndepărtată origine regală: tatăl ei se trăgea
din Robert Bruce, primul rege al Scoţiei din dinastia Stuart,' iar mama ei era o des
cendentă a regelui George al III-lea, monarhul în timpul căruia Marea Britanie şi-a
pierdut coloniile americane, devenite Statele Unite.
Copilăria ei a fost fericită, dar a fost curmată brusc, la împlinirea vârstei de
14 ani, de izbucnirea primului război mpndial, în care şi-a pierdut un frate. După
războiul care avea să modifice pentru multă vreme şi în mod dramatic harta
Europei, chiar întreaga lume, inclusiv aristocraţia britanică, încerca să revină la
starea de normalitate. Tânăra domnişoară a fost "scoasă în lume" de părinţii ei,
stârnind admiraţia generală. Prinţul Albert, cel de-al doilea fiu al regelui George
al V-lea şi al reginei Mary, care a trebuit să-şi învingă timiditatea, a cerut-o în că
sătorie de trei ori. După două refuzuri, Elisabeth a acceptat, devenind în 1923,
ducesă de York.
în 1926 s-a născut prima ei fiică, Elisabeth (actuala regină a Marii Britanii) iar
în 1930 cea de-a doua, Margaret. Se părea că, de acum încolo, tânăra ducesă va
avea parte de o viaţă liniştită alături de fetiţe şi de soţul ei, prinţul cel timid şi retras.
Ca orice mamă grijulie, s-a dedicat trup şi suflet pregătirii şi educaţiei - mai
ales religioasă - a celor două fiice.
în 1936, consemnăm două momente interesante, în aparenţă tragice, benefice
Elisabetei. Regele Edward al VlII-lea, având de ales între îndatoririle regale şi că
sătoria cu o americancă de două ori divorţată, capricioasa Wallis Simpson, a pre
ferat să abdice. Tronul Marii Britanii a revenit ducelui de York, prin încoronare
regele George al Vl-lea al Marii Britanii şi împărat al Indiei.
Devenită regină, descendenta lui Robert Bruce s-a pomenit că poartă pe
umerii ei povara refacerii imaginii publice a monarhiei britanice, serios afectată
de abdicare, şi asta într-o Europă în care multe foste regate şi imperii deveniseră
republici, iar un monarh absolut (ţarul Rusiei, văr al regilor Angliei) îşi pierduse
o dată cu coroana şi viaţa.
Ne întoarcem la momentul 1936. Se ştie că în 1935 avusese loc la Bucureşti
o întrunire bine pregătită încă din 1918: Dialogul între Biserica Ortodoxă Română
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şi Biserica Angliei. Hotărârile Conferinţei sunt valabile şi astăzi şi considerăm că
la începutul acestui mileniu se va avansa spre unitate.
încununarea întrunirii de la Bucureşti a fost desăvârşită prin vizita la Londra
a Patriarhului Miron Cristea (28 iunie - 6 iulie 1936), la invitaţia Arhiepiscopului
de Canterbury, Cosmo Lang, întâiul în Camera Lorzilor. De fapt Arhiepiscopul
Cosmo Lang a încoronat-o pe Regina-Mamă. După această vizită, relaţiile între
România şi Marea Britanie s-au întărit. Să nu uităm că între cele două războaie
mondiale, Universităţile engleze şi Colegiile anglicane şi-au deschis larg porţile
pentru studenţii, diplomaţii şi cercetătorii români: Nicolae Titulescu, Nicolae Iorga, Lucian Blaga, Mircea Eliade etc.
Apoi, familia regală a României avea şi sânge englez, iar Mihai, regele Ro
mâniei, a fost botezat în credinţa ortodoxă de însuşi Patriarhul Miron.
Orientul, ne referim la Locurile Sfinte, în această perioadă era dominion englez
şi însăşi Regina-Mamă a intervenit pentru menţinerea Schitului Sf. Ioan de la Iordan,
locaş românesc, azi distrus, dar sperăm în refacerea acestuia. Coroana Angliei a apre
ciat grija românilor pentm Palestina şi de aceea a înlesnit obţinerea de către Miron
Cristea a locului unde se află astăzi Aşezămintele româneşti (str. Svistei-Iemsalim).
Iată atâtea dovezi pentm veşnică pomenire a celei ce ne părăseşte.
Cum se ştie, la sfârşitul deceniului IV al secolului XX, nori negri se adunau
deasupra bătrânului continent, pe care atât Hitler cât şi Stalin doreau să-l cuce
rească. Sunt unii istorici care nu se sfiesc să afirme că regina îi simpatiza pe
primul-ministru Neville Camberlin, şi pe ministrul de externe, lordul Halifax,
adepţi ai unei politici de conciliatorism şi faţă de dictatorul nazist (politică pe care
ea ar fi aprobat-o dacă ar fi dus la o consolidare a poziţiei monarhiei britanice) şi
nu prea îl "înghiţea" pe sir Winston Churchil. Eşecul politicii de conciliatorism a
împins însă Marea Britanie în război, iar sir Winston, adept al unei linii politice
dure faţă de Germania nazistă şi aliaţii ei, a devenit prim-ministm. Aviaţia ger
mană a început să bombardeze Londra, cu intenţia declarată de a transforma capi
tala Imperiului Britanic, în ruine. "Acum pot să-i văd pe cei din East End
(cartierul muncitorilor) de la fereastra mea", a exclamat într-o zi cu tristeţe regi
na privind "opera" piloţilor din Luftwaffe. Dar nu s-a mărginit să-i privească de
la fereastra palatului Buckingam (şi el ţintă a naziştilor) pe care a refuzat să-l
părăsească, în ciuda insistenţelor personalului Casei Regale şi guvernului britanic.
Regina Elisabeta a ştiut să fie un sprijin în vremuri grele nu doar pentm regele
George al Vl-lea, ci şi pentru întreg poporul britanic, în primul rând pentm londo
nezii pe care îi vizita zilnic pentm a-i încuraja. Fără să-i pese că se transformă astfel
într-o ţintă vie, regina umbla printre dărâmături îmbrăcată în culori pastelate: roz,
bleu, şi mov, pentru a fi văzută de departe de londonezii rămaşi fară locuinţe, pe
care încerca să-i consoleze şi chiar, în măsura posibilului să-i ajute. Ridicând astfel
moralul populaţiei, regina a contribuit în asemenea măsură la efortul de război
britanic şi aliat încât l-a pus pe gânduri până şi pe Hitler, care o numea (poate şi
cu o anume admiraţie) "cea mai periculoasă femeie din Europa".
Regina-Mamă n-a fost de acord cu Yalta (1945), când Churchill, Stalin l-au
convins pe Roosevelt să cedeze Răsăritul Europei ateismului-comunist şi prin
aceasta persecutarea Bisericii Ortodoxe şi credinţei, în general. Cu toate asigură
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rile Moscovei, cu impunerea Convenţiei Drepturilor Omului (10 decembrie
1948), cu asigurarea liniştii în Orient prin organizarea Statului Israel (1948), cu
apariţia Organizaţiei Naţiunilor Unite, drama Răsăritului a continuat încă o jumă
tate de veac şi urmările se simt şi la începutul Mileniului III.
După marea conflagraţie, într-o Europă plină de ruine, nici Marea Britanie,
istovită de efortul de război, nu avea o situaţie economică prea fericită. Dinspre
Răsărit veneau alte ameninţări şi, o dată cu criza Berlinului şi începutul războiu
lui rece - Regatul Unit, acum membru de bază al NATO - trebuia să se obişnu
iască, asemenea întregii "lumi libere", cu "pacea armată".
Problemele nu se sfârşiseră, de fapt, pentru nimeni, cu atât mai puţin pentm
Casa Regală Britanică, al cărei rol politic în planul "diplomaţiei din umbră", pro
pagandei şi protocolului a fost dintotdeauna mai important decât se crede în gene
ral. Regele Carol al Vl-lea nu a mai rezistat şi, în 1952 a murit de cancer, fiind
urmat la tron de către fiica sa cea mare, actuala Regină Elisabeta a Il-a, soţia
regelui decedat primind de la fiica ei titlul oficial de regină-mamă, pe care l-a pur
tat timp de cinci decenii. O dată cu noul titlu şi-a asumat şi un nou rol, acela de
liant al familiei regale.
Regina Elisabeta a Il-a, precum şi Regina-Mamă au încurajat contactele Re
gatului Unit cu Răsăritul Europei. Lăsând la o parte relaţiile diplomatice şi poli
tice normale în vremea noastră, amintim suportul şi intensificarea acestora prin
Diplomaţia ecleziastică. Toţi întâistătătorii Bisericii Angliei, al cărei Cap este Re
gina, au vizitat România din 1935 şi până astăzi şi au fost oaspeţii Bisericii Orto
doxe Române. Cel mai important moment rămâne însă vizita Arhiepiscopului
Ramsey în România, 1965, şi reluarea relaţiilor de frăţietate şi dialog între Bise
rica Ortodoxă Română şi Biserica Angliei, după ce, în 1960, s-a organizat prima
parohie ortodoxă română, la Londra , într-o biserică anglicană, cu altar ortodox
(altarul Sf. Mănăstiri Antim - copie).
Momentul de înaltă trăire a fost vizita Patriarhului Justinian (iunie 1966) la
Londra, când întâistătătorul Bisericii noastre a fost primit de suverana Angliei şi
de Regina-Mamă. Alt motiv de pomenire...
Opiniile politice ale regine-mame nu prea au fost pe placul guvernelor, mai
ales ale cabinetului Blair, pentru că descendenta lui Robert Bmce nu prea se sfia
să declare că nu-i place moneda euro. Dar până şi în Downing Street nr. 10, trebuia
să se ţină seama de faptul că stareţa regină era iubită nu doar în Marea Britanie,
ci în tot Commonwalth-ul şi toată lumea anglofonă.
Şi iarăşi încercări, pe lângă cele politice, trece în veşnicie şi fiica ei cea de-a
doua, Prinţesa Margareta, când Regina-Mamă serba Centenarul naşterii.
Dar ce e viaţa omului, o floare peste care vântul trece şi locul nu i se mai
găseşte, tot rostea Centenara din Psaltire (Psalm 103). Şi iată, fară suferinţe fizice,
fară încercări obişnuite, după ce a serbat echinocţiul de primăvară şi Buna Vestire
(21-25 martie), cu nădejde în înviere şi la Praznicul Paştelui apusean, chiar în ajun,
când familia se pregătea pentm Marele praznic nu s-a mai trezit din somnul natu
ral, ci Regina-Mamă a trecut liniştită la Somnul veşnic: 30 martie 2002.
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Pregătirile pentru ceremonialul înmormântării au început chiar în Ziua Pas
cală şi s-au încheiat marţi, 9 aprilie a. c.
'
După datina veche scoţiană, Corpul neînsufleţit a fost pregătit de către spe
cialiştii de la cunoscutele Pompe-funebre engleze. Sicriul Reginei-Mamă a fost
închis, după ce mii de admiratori au trecut pe lângă catafalc. Au continuat privegherile.
Duminică, 7 aprilie, Cortegiul a pornit de la Palatul regal spre Catedrala Westminster, însoţit de familia regală şi mulţi oaspeţi şi rude din partea Curţilor
europene, guvernelor şi parlamentelor de pe toate continentele. S-a făcut o scurtă
litanie în faţa statuii regelui George al Vl-lea, soţul Reginei-Mamă, decedat, aşa
cum s-a amintit, în 1952.
Sicriul a fost depus pe un catafalc imperial special amenajat la Westminster
Hali, continuând pelerinajele credincioşilor şi simpatizanţilor de pretutindeni.

Slujba înmormântării "celei mai iubite bunici" a fost oficiată de Arhiepisco
pul Carey, care a vizitat România şi este apropiat al Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist. După tradiţiile anglicane, Corpul neînsufleţit al Reginei-Mame
a fost depus în Capela Sf. Gheorghe clin Castelul Windsor, din Vestul Londrei,
unde se află şi mormântul regelui George, soţul Reginei-Mame.

La Biserica Anglicană din Bucureşti a avut loc o slujbă de pomenire a Regi
nei-Mamă, iar la Londra s-a aflat fostul suveran al României Regele Mihai,
Mircea Geoană - Ministrul de externe al României, reprezentantul Guvernului,
Pr. Silviu Pufulete - parohul Bisericii Ortodoxe Române din Londra şi alţi repre
zentanţi ai ortodoxiei româneşti, precum şi foarte mulţi credincioşi ai Bisericii
străbune şi admiratori ai Reginei-Mame.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prezentat condoleanţe Ambasadei
Marii Britanii la Bucureşti şi a trimis Familiei regale compasiunea Sa şi asigura
rea că s-a rugat pentru sufletul nobil al aceleia care a fost adevărată creştină, iu
bitoare a poporului binecredincios şi apostol al apropierii şi împăcării creştinilor
de pretutindeni.
m

Veşnică-i va fi amintirea şi
pomenirea ei din neam în neam!
Diac. P. I. DAVID

• OOCVhUNTft R 6 ♦

CONTRIBUŢII LA ISTORIA RELAŢIILOR
ŢĂRILOR ROMÂNE CU MUNTELE ATHOS
( 1650- 1863)
PROLOG
Pr. Dr. IOAN MOLDOVEANU

A

In decursul veacurilor, relaţiile între români şi greci s-au desfăşurat pe multiple
planuri.
Imediat după căderea Bizanţului, foarte mulţi învăţaţi greci s-au refugiat în
Occident, dar parte din ei a ajuns şi-n Principate, la curţile domnilor români, unde
găseau siguranţa supravieţuirii lor. Veneau deopotrivă laici şi ierarhi care au ajuns
şi-n scaunele noastre episcopale, veneau aristocraţi din vechile familii bizantine,
cu care familiile domnitoare adesea se înrudeau, sfârşind prin a domni, nu de pu
ţine ori, chiar ei grecii. Şi, în fine, veneau monahi din toate părţile Orientului, în
principal pentru a cere sprijinul pe care îl pierduseră prin căderea Bizanţului. Şi
unde să se îndrepte aceşti năpăstuiţi, dacă nu într-acolo unde puterea turcilor nu
era percepută având un caracter distructiv. Deci către Ţările Române şi către pu
ternica Rusie care, din păcate, îşi va face simţit sprijinul mult mai târziu (după
1700). Veneau .din toate părţile Imperiului, dar mai ales de la Muntele Athos.
Printre cei care vor fi venit să ceară mila domnilor români au fost şi călugări
foarte învăţaţi, precum un Chesarie Daponte sau un Ştefan Duncas, un Ioachim de
Acarnania, Nicolae Zerzulis, Neofit Kavsokalivitul şi mulţi alţii, care şi-au adus
un aport substanţial la promovarea culturii!
In acest sens amintim numai de Academiile de la Iaşi sau Bucureşti, unde au
funcţionat ca profesori cei menţionaţi mai sus. Pe de altă parte, aceştia au contri
buit la traducerile ce s-au făcut pe teritoriul ţării noastre, care mai apoi s-au tipărit
pe cheltuiala domnilor români.
Putem aminti şi de companiile greceşti de la Braşov sau Sibiu, unde au
funcţionat ca parohi ieromonahi din Sf. Munte Athos. Mulţi dintre aceştia adu
ceau probabil manuscrise sau cărţi din marele tezaur patristic, stimulând la noi un
%
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nou elan în privinţa unor traduceri care s-au întins în mod excepţional pe parcur
sul a patru secole.
Mai era şi prezenţa românilor la Muntele Athos, care şi ea a facilitat îmbogă
ţirea culturii române, în modul pe care cu toţii îl cunoaştem.
Această lucrare se doreşte a fi un mesaj cu privire la faptul că, timp de patru
secole, cultura, atât cea greacă, cât şi cea românească, nu s-a făcut în afara spa
ţiului Bisericii, fiind ea însăşi excluziv bisericească. Se doreşte a fi un mesaj îm
potriva celor care cred că o cultură nu se poate dezvolta decât într-un mediu secu
larizat. Vom încerca Să dovedim aici că nu a fost deloc aşa. Ba, dimpotrivă, toate
operele de caritate pe care le-au făcut domnii români în vechime, au avut un ca
racter exclusiv bisericesc. Domnii nu construiau spitale, şcoli sau orice alte insti
tuţii de felul acesta, decât în spaţiul Bisericii, încercând să arate, potrivit îndem
nului paulin, că orice fac este spre slava lui Dumnezeu nu spre propria lor slavă.
Exemplul acesta am încercat să-l urmez şi eu, alcătuind paginile de faţă spre
slava lui Dumnezeu Căruia îi aduc mulţumire.
Trecând în plan omenesc, doresc să adresez cuvânt de mulţumire P.F. Sale
TEOCTIST, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, cu a cărui binecuvântare am
şi ajuns să închei ceea ce mi-a fost încredinţat şi, în aceeaşi măsură, Î.P.S. Sale
Mitropolitului DIONISIE de Neapoli şi Stavroupoli (Tesalonic), de a cărui atentă
grijă m-am bucurat pe întreg parcursul studiilor mele în Grecia.
Dat fiind că parte din lucrarea de faţă a fost susţinută ca teză de doctorat la
Universitatea din Tesalonic, mulţumesc domnului profesor Athanasios Karathanasis, îndrumătorul de studii de la Facultatea de Teologie a aceleiaşi Universităţi,
cât şi domnului profesor Emilian Popescu, desăvârşit bizantinolog şi mentor, că
ruia îi aparţine, de altfel, ideea alcătuirii acestei lucrări.
De asemenea, o mare contribuţie la încheierea cu bine a studiilor mele de
doctorat a avut părintele protosinghel al Mitropoliei de Neapoli şi Stavroupoli,
Varnava Tiris, care, împreună cu Î.P.S. Dionisie, m-a susţinut moral şi material.
Cu speranţa că efortul depus spre susţinerea acestei lucrări n-a fost în zadar,
o dedic, în sfârşit, tuturor acelora - monahi - care de-a lungul secolelor au depus
şi depun în Muntele Athos ofrandă de rugăciune la picioarele Tronului Celui Prea
înalt pentu slava Sfintei noastre Biserici şi a credinţei ortodoxe păstrată atât de
bine în acest "chivot al Ortodoxiei".
AUTORUL
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ABREVIERI

AAR
= Analele Academiei Române.
AARMSI
= Analele Acad. Rom. Memoriile Secţiunii Istorice.
AARMSL
= Analele Acad. Rom. Memoriile Secţiunii Literare.
AB
= Arhivele Basarabiei.
AMB
(AMV)
- Apxeio Movriq BaTT07tai5l0'D (Arhiva Mănăstirii Vatoped).
AO
= Ayiov Opoc; (Sfanţul Munte).
AOA
= Ayiov Opoq A0co<; (Sf. Munte Athos)
Arh. Olt.
= Arhivele Olteniei.
ASB
= Arhivele Statului, Bucureşti.
BnJ
= Byzantinische neugrichische Jahrbucher.
BSHAR
= Buletin de section historique d’Academie Roumaine
BAR
= Biblioteca Academiei Române.
BCH
= Buletin de corespondence hellenique.
BCIR
= Buletinul Comisiunii istorice a României.
BOR
= Biserica Ortodoxă Română.
BRV
= Bibliografie românească veche.
BS
= Balkan Studies.
BSHAR
= Bulletin de la section historique de PAcademie Roumaine.
CL
= Cercetări Literare.
CM(SB)
= Comisiunea monumentelor istorice (Secţiunea Basarabia).
EEBE
= E7i8xr|pi<; Exaipeiaq B'u^avTivcbv Irco\)5(bv.
EIE//KNE
= EAAr|viKO ISp'Ojia epeaxbv Ksvxpo veoeÂXriviKcbv epe'ovcbv.
GB
= Glasul Bisericii,
m
= rptiyopioq naA.ana<;.
IBnZM
= Iep a BaaiA.iKTi naTpiapxiKTj lTCtt)p07trjyr|(XKf| Movrj (Sfânta împărătească,
patriarhală şi stavropighială mănăstire).
IBU
= Istorie bisericească universală.
IMXA
=I5p\)|ia jieXetqv Xepaovf)ao\) toi) Aljioo) (Instit. de studii sud-est balcanie).
IIMM
= Iepa Zepaa)iia MeyaXri Movri (Sfânta mare mănăstire).
Kn(CP)
= KcoaTavxivo\)7toXii (Constantinopol)*.
LRV
= Literatura română veche.
MA
= Muntele Athos, Mont Athos, Mountain Athos.
Mitr. Ard.
= Mitropolia Ardealului.
MMS
= Mitropolia Moldovei şi Sucevei.
MO
= Mitropolia Olteniei.
NRB
= Noua Revistă Bisericească.
RA
= Revista arhivelor.
RER
= Revue des Etudes Roumaines.
RH
= Revue d’histoire.
RI
= Revista Istorică.
RIAF
= Revista de istorie, arheologie şi filologie.
RIR
= Revista de istorie română.
RT
= Revista teologică.
SI
= Secţiunea istorică.
SMIM
= Studii şi materiale de istorie medie.
SMIV .
= Studii şi materiale de istorie veche.
ST
= Studii teologice.
VV
= Viyntijskij Vremennik, Sankt Petersburg.
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ISTORIA RELAŢIILOR ROMÂNO-ATONITE
DE-A LUNGUL SECOLELOR
INTRODUCERE
CADRUL RELAŢIILOR ROMÂNO-ATONITE
Istoria relaţiilor multiseculare care au luat naştere şi s-au dezvoltat între Ţă
rile Române şi ansamblul mănăstirilor de la Muntele Athos, are la bază deja o bi
bliografie bogată1. în 1986, apărea la Roma o lucrare foarte competentă a istori
cului român Petre Năsturel, lucrare care constituie un corp unitar al istoriei acestor
relaţii pentm perioada de până la 16532. Lucrare foarte bine organizată, dar mai
ales foarte bine înzestrată cu date documentare de ultimă oră, rezultate ale unor
cercetări proprii ale autorului, ea venea în urma alte lucrări din 1940, apărută la
Sibiu în România, sub semnătura unui alt mare învăţat. Pr. Teodor Bodogae3.
Ambele lucrări sunt dintre cele mai bune pentru prtoblematica acestor relaţii,
dar bineînţeles sunt diferite. Cea de a doua - ca să ne referim la ea în primul rând
- se vrea o imagine de ansamblu asupra acestor legături istorice între români şi
atoniţi, dar apariţia de noi volume cu documente, mai ales în ultimele două
decenii, face din aceasta un compendiu numai, dovedind că istoria acestor relaţii
nu poate fi expediată pe parcursul a 300-400 de pagini. Lucrarea suferă de anu
mite lacune şi conţine informaţii greu de verificat. Să nu uităm însă că era anul
1940; şi cu toate acestea, ea rămâne una dintre cele mai bune lucrări pentru cei
care doresc să abordeze subiectul.
Cealaltă, putem spune că este un ultim stadiu al cercetărilor, folosind o bi
bliografie bogată şi de ultimă oră, dar mai ales documente pe care autorul le ci
tează din belşug, trăgând concluzii dintre cele mai pertinente.
O altă lucrare de mare folos este şi cea a învăţatului Virgil Cândea, lucrare
apărută în 19914, care ne redă pentru fiecare mănăstire un număr de documente,
dintre cele mai importante, o listă a condicilor, cărţilor, manuscriselor şi obiecte
lor de artă, care privesc în mod direct relaţiile româno-atonite. Chiar dacă de câteva
ori găsim indicaţii eronate, lucrarea rămâne de un mare ajutor şi prin aceea că ea
f

1. Cei interesaţi pot consulta I. Doens, Bihliographie de la Sainte Montagne de l ’Athos, în "Le
millenaire du Mont Athos (963-1963). Etudes et Melanges", Chevetogne, 1965, 2 voi.
2. Le Mont Athos et Ies roumains. Recherches sur leurs relations du milieu du XIVe siecle ă
1654. Pont Institutum Studiorum Orientalum. Şi aceasta conţine o bibliografie foarte bogată (p. 11-22),
care s-a dovedit a fi fost foarte bine studiată.
3 . Ajutoarele româneşti la Mănăstirile din Sfântul Munte Athos. Putem şi noi cita măcar câte
va lucrări de mai mare importanţă pentru potenţialii cercetători: Ioanis Mamalakis, To ’'Ayiov
”Opo(; 5 i o c p e a o ' o
oticbvcov, Sfanţul Munte Athos de-a lungul timpului Tesalonik, 1 9 7 1 ; Gh.
Cioran, I x e a e iţ x w v poa)jj.aviKc5v x^pâjv f i e x a
’' A 0
5 f |
p.ovcov Kom^o'upo'oaio'o,
Aatipaq, Ao^eiapioi)
Ayiov I I a v T £ A x f ) | j . o v o < ; f j
P
(Relaţii între Ţările Române şi
Athos, în special cu mănăstirile Cutlumuş, Lavra, Dohiariu şi Sf. Pantelimon sau a Ruşilor), Atena,
1 9 3 8 şi nu putem ignora volumele de documente citate aici în bibliografie (colecţia "Hurmuzachi",
"Urechia", DRH, DIR, Catalogul documentelor moldoveneşti etc.).
4. Mărturii româneşti peste hotare. Mică enciclopedie. Bucureşti.
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ni se înfâţişază ca o listă, însoţită de bibliografie, o listă de la care oricine poate
începe o cercetare.
'Cercetările nu s-au oprit aici, ci, mai nou, există un mare interes pentru publi
carea de documente descoperite în extrem de bogatele arhive ale Muntelui Athos.
Deşi nu ne stau la îndemână mijloacele necesare pentru studiul documentelor
(mă refer la cele slave sau greceşti, pentru care trebuie cunoscută foarte bine
scrierea veche), am încercat să continuu, chiar dacă nu în aceeaşi manieră, cerceta
rea asupra acestor relaţii - de acolo de unde P. Năsturel a rămas - anul 1653. Pentru
aceasta am reuşit ca, pe lângă documentele publicate, să consult şi pe acelea încă
nepublicate care sc găsesc în Arhivele Statului din Bucureşti. Din păcate însă, multe
dintre documentele care ar prezenta vreun interes pentru această problematică au
fost luate de armatele sovietice, după 1950, şi duse la Moscova. Această menţiune
se găseşte scrisă cu creion roşu pe filele cataloagelor care au înregistrat aceste docu
mente. Din fericire însă, despre ele avem ştiri şi din nişte indici publicaţi între 1950-60.
Nu pot fi ignorate însă documentele publicate în colecţiile Ilurmuzaki şi V. A. Urechia sau în Cataloagele de documente (vezi bibliografia).
Numărul documentelor româneşti din Muntele Athos este în jur de 40.000
conform unor estimări mai noi.
Existenţa unui atât de mare număr de documente acolo, explică continuitatea
legăturilor dintre români şi mănăstirile de la Athos.
Acestea mai explică faptul că domnitorii români şi-au tăcut o politică din sus
ţinerea Muntelui Athos, evident o politică de tip bizantin imperial, precum vom
avea ocazia să constatăm. Ii vom vedea pe domnii români ajutând Athosul să su
pravieţuiască, aşa cum au facut-o şi pentru toate celelalte locuri sfinte, aceasta
constituind un act cu semnificaţie politică, dar mai ales unul de evlavie. Este cu
noscut astăzi şi nu mai neagă nimeni faptul că Ţările Române au constituit balonul
cu oxigen al Ortodoxiei, în general, şi al Muntelui Athos, în special, pentru o pe
rioadă dc aproape cinci secole.
0

r

A

*
După căderea Bizanţului şi a ţărilor ortodoxe din Balcani, Principatele romane au rămas singurul teritoriu a cărui autonomie acordată dc înalta Poartă permi
tea refugiaţilor greci, sârbi, bulgari, sirieni sau ierusalimiteni să se îndrepte către
ele, acestea devenind astfel un centru politic şi cultural al lumii ortodoxe.
De aici înainte domnii români şi-au asumat responsabilitatea continuării tra
diţiei bizantine, ci înşişi considerându-se urmaşi ai bazileilor bizantini.
Politica pe care o vor practica va fi una de protecţie faţă de toate locurile
sfinte din Orient. Bizanţul real dispăruse, dar locul lui fusese luat de un Bizanţ
ideal, care va dura prin instituţii, prin artă, arhitectură. Era un Bizanţ perpetuat
prin structurile Muntelui Athos-şi ale Patriarhiei Ecumenice. Tocmai de aceea
domnii români îşi vor îndrepta atenţia către Athos şi către Patriarhia Ecumenică,
precum şi către celelalte Patriahii, pe care le vedeau drept instituţii care conser•
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vau prin excelenţă tradiţia bizantină. De aceea, tendinţa atonită a domnilor români
nu era numai un act de evlavie, ci devenea şi unul cu semnificaţie politică5.
Este vorba despre o încercare de reconstituire a Imperiului Bizantin sub egida
Patriarhiei Ecumenice şi a celorlalte centre ortodoxe. Tocmai de aceea Nicolae
Iorga folosea fericita formulă "Bizanţ după Bizanţ"6.
Un alt mare istoric român, preia şi el cu argumente această formulă: M
aducând
an sprijin material, a cărui însemnătate a fost de nenumărate ori relevată,
scăpătatelor autonomii ecleziastice din Arabia, Siria şi Palestina sau din
Peninsula Chalcidică, Tesalia şi insulele greceşti - care sunt încă una din formele
supravieţuirii bizantine, domnii români din sec. XV-XVI nu se supuneau numai
unei exigenţe a mentalităţii religioase - aceeaşi neschimbată din timpurile glo
rioase ale Bizanţului, dar simţeau ca o datorie mai mult decât ca un drept că ei au
de continuat tradiţia politică şi culturală a statelor ortodoxe din sud-estul euro
pean, toate mai mult sau mai puţin poleite de ideologia imperială ”1.
Suveranii români nu au purtat niciodată titlul de "ţar" de la "cezar", precum
dcspoţii sârbi sau bulgari. In timp ce aceştia, de la Simeon (la 925) la Ştefan
Duşan (1346) aspirau la succesiunea bizantină pe calea cuceririlor, românii acor
daseră azil ideii bizantine. Era o ”translatio imperii", directă, simbolizată de pre
zenţa Cantacuzinilor, consideraţi ultima casă imperială, prin catedralele.ortodoxe
de la Curtea de Argeş (1517- sau Trei Ierarhi (1638-9), prin crearea unui stil în
arhitectură care sintetiza arta ortodoxă imperială cu cea italiană şi printr-un tip de
civilizaţie continuând consecvent valorile antichităţii transmise prin Bizanţ8.
Aportul domnilor Valahiei şi Moldovei la supravieţuirea Bizanţului s-a mani
festat în chip variat: prin ajutorul şi patronajul asupra Bisericilor Orientale, în
mod deosebit asupra Patriarhiei Ecumenice şi Muntelui Athos, precum şi asupra
celorlalte Patriarhate sau Locuri sfinte, apoi prin receptarea unor instituţii ale Im
A

5. Eugen Stănescu, 500 de ani de relaţii româno-bizantine, în "Lumea Bizanţului" (volum pre
gătit în întâmpinarea celui de-al XlV-lea congres internaţional de studii bizantine, Bucureşti, 6-12
sept. 1971), Bucureşti 1972, p. 167; Virgil Cândea, Noi şi Bizanţul, în op. cit., p. 15.
6. Bucureşti 1972; ed. greacă Atena, 1984 (trad. de Giannis Karas), Ideea "Bizanţului după
Bizanţ" a fost reluată şi permanent argumentată de către istoricii români de după Iorga. însuşi Iorga
are mai multe lucrări ce exprimă această idee: I. Les bases necessaires d'une nouvelle histoire du
Moyen Age. II. La survivqnce byzantine dans les pays roumains, sunt două comunicări din 7 şi 8
aprilie 1913 făcute Ia Congresul internaţional de studii istorice, la Londra; idem, Vasile Lupu ca

următor al împăraţilor de Răsărit în tutelarea Patriarhiei de Constantinopol .şi a Bisericii Orto
doxe, "AARMSP', 36, 1913-14, p. 207-236. Este continuat în concepţie de Dumitru Năstase.
L ’heritage imperial byzantin dans Vart et l ’histoire des pays roumains, Milano, 1976; idem, L ’idee
imperiale dans les pays roumains et "le ciyptoempyre chretien" sous la domination ottomane ,
Atena, 1981; A. Pippidi, Tradiţia politică bizantină în ţările române în sec. XVI-XVIII, Ed. Acade
miei RSR, Bucureşti, 1983; Valentin Georgescu, Bizanţul şi instituţiile româneşti până la mijlocul
sec. XVIII\ Bucureşti, 1980; P. Năsturel, considerations sur l ’idee impreriale chez les Roumains,
"Byzantina", 5, 1973. Se poate adăuga: Demostene Russo, Studii istorice greco-române, Bucureşti,
1939; Octavian Iliescu, Lheritage de Videe imperiale byzantine dans la numismatique et la sigilographie roumaine du moyen uge, "Byzantina", 3, 1971, p. 297-309.
7. A. Pippidi, Ibidem, p. 26.
8. D. Năstase, L ’idee imperiale, p. 222.
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periului dispărut, încât să se poată vorbi de o "concentraţie culturală bizantină"
în Principatele, române9.
Acesta este contextul în care, după căderea Constantinopolului, în Principate
vin foarte mulţi dintre învăţaţii greci, dar şi călugări de la Muntele Athos, pentru
a cere sprijinul domnilor români. Aşa va apărea - de la începutul secolului XVI epoca de influenţă greacă în viaţa politică, socială şi culturală a românilor, astfel
încât Nicolae Iorga enunţa că pentru noi, românii, trebuie să fie o mândrie faptul
de a fi fost gazdele culturii greceşti10, din care ne-am şi împărtăşit cu prisosinţă.
Aici şi-a avut rolul său deosebit şi Muntele Athos.
Ei veneau nu în calitate de greci, tinzând a greciza, ci ca moştenitori ai unei
civilizaţii universale de limbă greacă, străduindu-se totuşi prin şcolile abia înte
meiate să câştige pe orice ortodox la elenismul de nuanţă bizantină11.
Mereu actuală în felul ei, renaşterea Imperiului Bizantin a îmbrăcat forma
unui mit, cu un necontestat rol politic, în continuă evoluţie. Chiar la finele seco
lului XVIII, el mai putea colora revoluţionarismul naţional al lui Rigas
Velestinlis12.
Până la 1821, influenţa bizantină s-a întemeiat pe o serie de forţe politice, so
ciale, economice şi culturale cu un amplu substrat etnic şi demografic, bine re
prezentat în Principatele române. Astfel s-a creat iluzia-realitate - spune învăţatul
Valentin Georgescu - că, după 1453, Bizanţul a continuat la nord de Dunăre cu
mai multă strălucire decât pe malurile Bosforului, în Moreea sau în modesta aglo
meraţie care luase locul Atenei13.
Una dintre forţele identificabile îndărătul receptării bizantine - continuă acelaşi
autor - poate fi numită "acapararea grecească" la toate nivelele: colectiv şi indivi
9. D. A. Zakynthinos, Nicolas Iorga historien apres Byzance, "Association Internationale
d’etudes du SE Europeen, Bulletin 9 (1971), 45-1-2, p. 8; Nicolae Iorga, Vasile Lupu..., p. 207-38;
idem, Byzance apres Byzance, p. 154-181; idem, Muntele Athos în legătură cu (ările noastre,
"AARMSI", 36 (1913-14), p. 447-516; idem, Le Mont Athos et Ies pays roumains , "ARBBSH", 2,
1914, p. 149-213, idem, Legăturile româneşti cu Muntele Sinai, "ARMSI", 13 (1932-33), p. 335346; idem, Fundaţiile religioase ale domnilor români în Orient, "AARMSI", 36, 1913-14, p. 863800' idem. Fondations de princes roumains en Epire en Maree, et Constantinople, dans l ’île et sur
la cote d ’Asie Mineure, "ARBSH", 2, 1914, p. 241-69; idem, Donaţiile româneşti pentru mănăstiri
le de la Marea Marmara , "RI", 7 (1921), p. 143-7; idem, Donaţiile româneşti pentru Megaspileon
şi Vlah Sarai, "ARMSI", 13, 1932-33.
10. Istoria românilor prin călători, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1981, p. 301. Iorga spune foarte
frumos aici: "multă vreme am crezut că aceasta (acceptarea culturii greceşti, n.n.) este o umilinţă;

acum nu mai e nici un motiv să credem aceasta, pentru că, de fapt, nu noi cedam înaintea culturii
%
greceşti, ci era altceva: noi deveniserăm patroni ai culturii greceşti, cum deveniserăm patroni ai
Ortodoxiei prin aceea că asupra noastră trecuseră toate datoriile în acelaşi timp cu lot prestigiul,
toată influenţa şi toată situaţia de hegemonie a împăraţilor Bizanţului".
11. N. Iorga, Bizanţ după Bizanţ, p. 214.* Vezi şi Gr. M. Ionescu, Influenţa culturii greceşti în
Muntenia şi Moldova, cu privire la Biserică, şcoală şi societate (1359-1873), Bucureşti, 1900.
12. Al. Elian, Sur la circulation manuscrite des ecrits politicjues de Rhigas en Moldavie, în
"RBH", 1, 1962, p. 487-97.
13. Op. cit., p. 88.
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dual, social, politic, economic, cultural, cât şi prin marile familii post-bizantine14,
care şi-au avut locul lor bine determinat în societatea românească de atunci.
Pătrunderea grecilor şi împământenirea lor la nord de Dunăre a fost dintru în
ceput înlesnită de prinţi filoeleni, precum Neagoe Basarab, Vasile Lupu, Şerban
Cantacuzini sau Constantin Brâncoveanu, care erau, de altfel, principalii expo
nenţi ai politicii de tip imperial bizantin.
Acest concurs de împrejurări creat în secolul XVI ar fi determinat Patriarhia
Ecumenică să reediteze ceremonialul de învestire şi ungere a împăraţilor pentru
domnii români15, astfel încât aceştia ajungeau să preia treptat rolul de etnarh cu
care sultanul învestise pe patriarh imediat după căderea Bizanţului. In această calitatc domnii aveau un motiv în plus să aibă comportamentul pe care-1 ştim faţă de
Locurile Sfinte. Ei deveneau protectorii oficiali ai acestora - nu de acum, însă, de
când începeau să fie unşi chiar de Patriarh, ci de mai mult timp16 - situaţie care a
beneficiat de exclusivitatea până la 1681, când, în urma păci de la Radzin (războiul
ruso-turc), ţarul Rusiei a primit odată cu recunoaşterea titlului său de către Poartă
şi dreptul de protccţie asupra Bisericilor Ortodoxe ale Imperiului17. Cu toate acestea,
A

14. Ihidem, p. 89. însemnătatea acestor mari familii n-a scăpat intuiţiei mareliu Iorga; vezi Les
grandes families hyzanîines et l ’idee hyzantine en Roumanie, în "ARBSH", 18, 1931; Dimitrie
Skarlat Soutzou, Les families princieres grecyues de Valachie et de Moldavie, în "Symposiumn.
L’epoque phanariote, 21-25 oct. 1970", Institute for Balkan Studies, 145, Tesalonic, 1974, p. 229253. în sensul acesta se exprimă şi Dimitrios Oikonomidis, EM.rjvo-po'opa.viKi ax£o>ei<; (Rela(ii
ronuino-greceşti), "AQijvâ\ 77, 1978-79. Bibliografia este, bineînţeles, mult mai vastă, dar cum
aceasta nu face subiectul lucrării noastre argumentăm, numai cu câteva din cele mai cunoscute exem
ple: Se ştie că a treia soţie a lui Ştefan cel Mare, Maria de Mangop, era din neamul Paleologilor.
Mihai Viteazul, a fost ajutat să ajungă la tron de Andronic Cantacuzino, exponentul uneia dintre cele
mai însemnate familii care a domnit pe parcursul secolului XVII în Ţara Românească.
15. Prima ceremonie de acest fel s-a făcut pentru Petru Cercel (1583-85), la Constantinopol,
după ce Radu Paisie (1535-^5), avea să deschidă scria domnilor care primeau învestitura de la sul
tan, chiar în vechea capitală bizantină. în aceste acte, Iorga vede începutul "imperialismului bizan
tin prin domnii români", cum de altfel şi intitulează cel de-al Vl-Iea capitol al lucrării Bizanţ după
Bizanţ, p. 124, p. 133, cf. D. Năstase, L ’idee imperiale , p. 205-207.
16. Pe icoana Sfântului Atanasie de la Marea lavră, dăruită acesteia de Vladislav I al Ţării
Româneşti (1364-77), domnul se semna: "peyag floefioSag ev Xpiorcb rco Oeca Kiarog avOevnjg
Kai avroKpârcop năorig OvyypopAaxiocg" (mare voievod în Hristos Dumnezeu credincios, stăpân
şi împărat a toată Ungrovlahia) - P. Ş. Năsturel, Au.x origines des relations roumano-aîonites.
L'icone de Saint Athanase de Lavra du voievode Vladislav, în A des du VI eme Congres interna
ţional des eludes hyzanîines , II, Paris, 1951; p. 307-314 - întocmai cum apărea într-un hrisov din
1336, Andronic III Paleologul - vezi E. A. Skouvaras, OXvpmooTiooa. Atena, 1967, p. 495, cf.
Pippidi, op. cit., p. 20. După 200 de ani vedem portretul lui Alexandru Lăpuşneanu al Moldovei
(1552-61; 1564-68) purtând inscripţia: "ev Xpiarcp rco Qecp evcrefhjg kou niarog avOevnjg
nâoiig MoX8opXaxiag'\ ceea ce nu era un titlu de complezenţă, străin, pe care în recunoştinţa lor
monahii greci îl decernau aceluia care reînnoia, faţă de locaşul lor, mărinimia vechilor bazilei - N.
Iorga, Portretele domnilor'noşiri de la Muntele Athos, AARMSI, s. III, tom IX, 1928, p. 23-27, cf.
Pippidi, op. cit., p. 21. în Ţara Românească, formularul documentelor nu variază până târziu: Radu
de la Afumaţi, Moise, Vlad înecatul Vlad .Vintilă, Radu Paisie, Mircea Ciobanul, Petru cel Tânăr,
Alexandru Mircea, Mihnea Turcitul preiau vechile titluri, mai ales când fac câte o danie la Muntele
Athos, v. Pippidi, op. cit., p. 21.
17. Ioan Dură, Voievozii Valah iei şi Moldovei şi patriarhi ortodocşi ai Răsăritului în a doua
jumătate a sec. XVII , în "GB", 1982, nr. 9-10, p. 735 (în franceză, în "Buletinul Bibliotecii Române",
VIII (XII - serie nouă), 1980-81, Freiburg, 1981.
_

_

_
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românii nu au încetat să-şi manifeste simpatia faţă de Locurile Sfinte şi faţă de
Athos, în special, ci au continuat în aceeaşi manieră ca şi până atunci.
Postura la care au ajuns, aceea de protectori exclusivi, le permitea chiar să
numească sau să demită Patriarhi. Evident, n-o faceau în mod direct, ci determi
nau Poarta prin gratificaţii şi prin influenţa pe care o aveau acolo18.
Această calitate de protectori19 ai Bisericilor Ortodoxe au căpătat-o datorită
unui statut dc autonomie, statut cucerit adesea prin luptă. Şi poate că tocmai fap
tul de a fi exponenţi ai luptei antiotomane a atras atât de mult pe atoniţi în Ţările
Române, dar şi Patriarhia Ecumenică20. Tot acest statut le-a permis să se manir
feste ca nişte continuatori ai tradiţiei bizantine, ca un "imperium in imperio" şi
erau susţinuţi în aceasta chiar de grecii care veneau aici şi care erau purtătorii
acestei tradiţii, pe care o aduceau acum cu ei.
Era un fel de "perpetuum mobile": grecii erau atraşi de o situaţie bună pe care
o dobândeau în Principate şi de protecţia de care puteau beneficia aici, dar şi dom
nii răspundeau pozitiv tradiţiei pe care aceştia o aduceau prin aceea că se voiau
ajutătorii lor.
Aşa îi vom vedea, pe parcursul a aproape cinci secole făcând nenumărate
"mile" (cleimosine) sau daruri către patriarhi, dar în special către Muntele Athos,
pe care-1 considerau centrul Ortodoxiei.
Acest patronaj tradiţional nu era decât un atribut al suveranităţi de concepţie
imperială sau de inspiraţie bizantină care a fost moştenită şi caro a primit formă
prin domnii moldovlahi21.
In tot acest proces, nu poate fi ignorat faptul - destul de important - că tronul
Principatelor a fost ocupat adesea de domni de origine greacă (Alexandru Iliaş22,
18. Este cunoscut cazul lui Atanasie 111 Patelaros, a cărui venire pe tronul constantinopolitan
se datora lui Vasile Lupu, sau Dionisie IV Seroglanos, sprijinit de Şerban Cantacuzino pentru acelaşi
scaun, în 1682, după ce acest domnitor uzase de toată influenţa sa spre a-1 înlătura pe Iacob
(1679-82; 1685-86; 1687-88) - G h . Moisescu, Istoria Bisericii Române , Bucureşti, voi. II, p. 138;
I. Dură, art. cit., p. 738-747; Al. Elian, Legăturile Mitropoliei Ungrovlahiei cu Patriarhia de
Constantinopol .vz cu celelalte Biserici, "BOR", 1959, nr. 7-10, p. 104 et passim.
19. Calitatea de "protectori" o acordă N. Iorga numai prinţilor de după jumătatea sec. XVI,
până atunci numindu-i, ca şi pe ceilalţi prinţi, sârbi sau bulgari, doar "donatori" - Bizan{ după
Bizanţ, p. 124, 138.
20. Milinea III Radu (1658-59), admirator al marelui Mihai Viteazul, va arbora vulturul bice
fal şi se comporta ca un împărat, fapt care atrăgea judccata severă a patriarhului Dositei al
Ierusalimului:
imagina învingând imperiul otomanilor şi desfiinţându-1. nebu
nul, şi devenind apoi împărat), - Năstase,
p. 24. Chiar lui Mihai Viteazul, grecul
Dionisie Ralli, duhovnicul său. îi sugera complicitatea grecilor pentru a ajunge la Bizanţ, el carc îi
învinsese pc turci în mai multe locuri. Faptul acesta rcnăştca speranţa grecilor, care vedeau în Mihai
Viteazul un nou cruciat - Iorga,
p. 142-147 (ed. greacă, p. 156-162). Şi Vasile Lupu cocheta
cu ideea ajungerii la Constantinopol, deşi el nu s-a remarcat ca luptător antiotoman, dar s-a remarcat
ca principalul susţinător material al Patriarhiei Ecumenice şi al Muntelui Athos, în epoca lui.
21. Năstase, L ’Heritage..., p. 36.
22. Despre Alexandru Iliaş, grec împământenit care nu ştia româneşte, dar era un cărturar cu
idei înaintate, Matei al Mirclor ne spunea că împărţea dreptatea având în scaunul de judecată cărţile
de drept bizantin. Pentru aceasta, luminatul ierarh îl sfatuia să ţină cont şi de legile ţării (Moldova),
carc au avut câştig de cauză pe plan istoric: Val. Georgescu, op. cit., p. 90.
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Despot Heraclid, Leon Tomşa sau familia Cantacuzinilor), ca să nu mai vorbim de
perioada fanariotă, în care domnii aveau să vină direct de la Constatinopol, din ma
rile familii postbizantine, care ocupaseră posturi importante în administraţia oto
mană. De asemenea, trebuie ţinut seama de faptul că mulţi dintre domnii români s-au
aliat prin căsătorie cu familiile bizantine (Ştefan cel Mare se căsătorise cu Maria
de Mangop Paleologhina, mama lui Mihai Viteazul era grecoaica Teodora).
In felul acesta s-a manifestat ceea ce mai înainte numeam "acapararea gre
cească", dar în folosul tradiţiei bizantine şi al perpetuării ei. Acapararea aceasta s-a
manifestat şi în rândul oamenilor Bisericii. Biserica era strâns legată de stat în stil
bizantin şi nu poate fi deloc ignorat rolul ei major în receptarea instituţiilor bizan
tine şi datorită grecilor care de multe ori au fost împinşi pc scaunele episcopale
ale celor două ţări (mai puţin în Moldova). Efectele au fost benefice în ceea ce pri
veşte Athosul, dacă ar fi să ţinem cont că de acolo ne-au venit cel puţin 4-5 mitropoliţi. Cu toate acestea, nu se poate vorbi de o implicare directă a vreuneia dintre
Mitropoliile româneşti în problema acordării de ajutoare, sau închinării de mănăstiri. închinările care s-au făcut nu au avut nevoie de recunoaşterea sau sancţiona
rea de către Mitropolie. Tot aşa, ajutorul material acordat Athosului, cât şi celor
lalte aşezăminte ortodoxe este expresia legăturilor clasei stăpânitoare din Ţara
Românească şi Moldova cu instituţiile amintite. Ele n-au implicat în nici un fel
intervenţia Mitropoliei23.
Este foarte important de menţionat acest fapt şi de a aduce o clarificare în
problema relaţiilor dintre stat şi Biserică în Ţările Române, fapt ce contribuie la
cunoaşterea modului în care se desfăşurau relaţiile româno-atonite. Deci, protec
toratul a fost exclusiv al domnilor şi nu a aparţinut Bisericii, care şi ea la rândul
ei era supusă marii Biserici de la Constantinopol. Dacă era nevoie de vreo hoărjire
sau confirmare a vreunei hotărâri domneşti, aceasta nu o făcea Biserica din Mol
dova sau cea din Ţara Românească, după caz, ci domnul era acela care se adresa
direct Patriarhiei24. în Moldova, situaţia a fost puţin diferită, pentru că acolo nu
prea au fost acceptaţi ierarhi de alt neam decât români. Insă, acest fapt nu a afec
tat cu nimic relaţiile domniei cu Locurile Sfinte.
t\

23. Aşa cum este cazul tuturor mănăstirilor închinate direct de domn, iar dacă erau închinate
de vreunul din boieri întotdeauna aveau nevoie de o confirmare a domnului, nu a mitropolitului.
Acesta a fost şi motivul pentru care la 1639 Matei Basarab - iată totuşi un domn care nu s-a dorit
exponent al tradiţiei bizantine - va anula închinarea a 22 de mănăstiri din Ţara Românească. In lista
martorilor din hrisoavele de închinarc nu apăreau nici măcar scaunele mitropoliţilor. Un amestec al
.mitropolitului Ungrovlahiei în gestiunea mănăstirilor închinatc apare abia la sfârşitul sec. XVIII, dar
ia cererea domnului fanariot Constantin Hangerli, care căuta să îngrădească amestecul aşezământu
lui tutelar în administrarea averilor mănăstireşti din Ţara Românească (este vorba despre anaforaua
obştească de la 1 sept. 1789, având în fruntea semnăturilor pe cea a lui Dositei al Ungrovlahiei, cât
şi hrisovul pentru mănăstiri din aceeaşi lună a lui Constantin Hangerli) - Cezar Bolliac, Mănăstiri
le din România , Bucureşti. 1862, p. 325; p. 526-533; V. A. Urechia, Istoria Românilor , VII, Bucu
reşti, 1894, p. 166-167.
24. La actul dc dezîncliinare al lui Matei Basarab, din 1639, patriarhul Partenie răspunde cu o
confirmare, în 1641. Nu o face mitropolitul muntean, ci patriarhul, în mod sigur la cererea lui Matei
Basarab, care, deşi nu avea veleităţi imperiale, se comportă totuşi ca un suveran faţă de Patriarhie. Cea
mai'bună analiză a acestor raporturi, domn-Biserică, o găsim la Al. Elian, art. cit. şi la I. Dură, art. cit.
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Dintre toate aceste aşezăminte, Muntele Athos a beneficiat de o stare privile
giată, majoritatea ajutoarelor îndreptându-se către el. Acest ajutor, aşa cum am
mai spus a constat în acordarea de subvenţii anuale, permanent confirmate, întă
rite şi sporite de domnii români, în oferirea dc obiecte de cult, care azi sunt ade
vărate opere de artă, prin oferirea de bunuri mobile şi imobile (animale, pămân
turi, moşii cu livezi, iazuri, stupi, mori, magazii, hanuri, depozite ş.a.), precum şi
prin închinarea de mănăstiri cu tot ce le aparţinea acestora. Dar nu numai domnii
faceau aceste danii, ci şi persoane particulare, adică boierii, fie pământeni, fie dintre
grecii împământeniţi prin căsătoria cu românce.
Au ajuns în acest fel în administraţia Athosului mai bine de 125 de mănăstiri
şi schituri, cu peste o pătrime din teritoriul Principatelor (Moldova şi Ţara Româ
nească). De pe urma acestor contacte se păstrează aceste aproximativ 40.000 de
documente în arhivele atonite (este vorba despre documentele româneşti, care pri
vesc aceste raporturi).
Bineînţeles că nu toate sunt domneşti, ci o parte aparţin unor persoane par
ticulare, care au făcut danii acolo, altă parte priveşte metoacele închinate acolo,
iar o alta se referă la pricini de moşie sau conţine corespondenţa cu Ţările Româ
ne. Au fost scrise în greacă, slavă, română sau franceză, multe dintre ele fiind ade
vărate opere de artă prin modul în care erau realizate.
Contactul prim al românilor cu Athosul s-a realizat printr-un călugăr sârb de
la Hilandar, Nicodim, care venise în Ţara Românească pe timpul lui Vladislav I,
spre a reorganiza monahismul românesc după tipicul celui atonit. Lucrarea sa a
fost de mare importanţă şi prin aceea că i se datorează ridicarea unor mănăstiri în
scopul întăririi Ortodoxiei în calea expansiunii catolice a regilor ungari. La acest
proces şi-a adus contribuţia şi Pilotei Kokinos, egumen al Lavrei şi patriarh al
Constantinopolei (1353-1354; 1364 -1376), căruia i se datorează şi uniformizarea
rânduielilor de slujbă ale proscomidiei şi privegherii25.
Cu aceste începuturi de reorganizare a Bisericii Române, coincide legătura cu
mănăstirea Cutlumuş, rectitorită de Vladislav I, la cererea protosului Sfântului
Munte, Hariton, fost egumen în acea mănăstire. In testamentul său, Hariton măr
turisea că a avenit dc şapte ori în Ţara Românească, spre^a convinge pe voievozii
ei, Nicolae Alexandru Basarab şi apoi pe Vladislav I, să refacă mănăstirea. Este
cunoscută scrisorea ctitoricească a lui Vladislav, din septembrie 1369, din care
aflăm că Hariton îi scrisese pentru a-1 ruga să continue lucrările începute de tatăl
său Nicolae Alexandru. Tocmai de aceea, spunea voievodul, ”eu voi înconjura cu
ziduri şi cu turn dc întărire mănăstirea şi voi înălţa biserică, trapeză, chilii, voi
răscumpăra moşii şi voi da animale ca prin aceasta să fie pomeniţi părinţii dom
niei mele şi eu... căci aşa se pomenesc în Sfântul Munte şi voievozii sârbi şi bul
gari, ruşi şi / v/r/"26. în schimb, voievodul îi cerea lui Hariton o favoare pentru ro
mânii de acolo, adică să schimbe regimul de viaţă chinovial, în regim idioritmic.
Iniţial, Hariton a refuzat, dar constrâns economic, a trebuit să accepte în cele din
__

25. T. Bodogae, Consideraţiuni istorice privind legăturile Bisericii române cu mănăstirile din
Muntele Athos, în "MB", 1963, nr. 3-4, p. 164.
26. P. Lemerle, Actes de Kutlumus , Paris, 1945.
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urmă. Mănăstirea a fost aproape integral reparată cu banii voievodului, până la
1372, fiind numită mai apoi, în documente "Lcivra Ţării Româneşti".
In situaţia menţionată Hariton a jucat un rol covârşitor, pentru că în tipiconul
din 1394 vedem Cutlumuşul numindu-se "mănăstirea lui Hariton " şi fiind situată
pe locul al 17-lea din cele 25 existente atunci. Ba mai mult, datorită faimei pe care
o căpătase, domnul l-a chemat să preia scaunul mitropoliei Ungrovlahiei
(1372-80), căci Iachint, primul ei mitropolit, murise.
Nu vom insista asupra amănuntelor, îndeobşte cunoscute, pentm că aceasta
nu face subiectul lucrării noastre27. Dorim doar să menţionăm că acest moment
constituie începutul oficial al relaţiilor noastre cu Sfântul Munte Athos. De atun
ci au început voievozii Valahiei şi mai apoi şi ai Moldovei să ofere ajutor eco
nomic Muntelui Athos, ajutor care mai târziu a crescut şi care în primele secole
ale turcocraţiei a constituit o susţinere nepreţuită pentru supravieţuirea mănăstiri
lor de acolo28.
Concurenţi în acest domeniu au fost - iată - domnii Valahiei şi Moldovei, fie ro
mâni, fie greci, fie greco-români. Nu poate spune nimeni că nu a existat voievod din
cele două Principate, după căderea Constantinopolului, până la revoluţia din 1821,
care să nu fi arătat atenţie faţă de Muntele Athos, dovedind în felul acesta că doresc
să fie diadohi ai împăraţilor bizantini şi comportându-se în acest fel29. Se poate spune
- după expresia lui A. Pippidi - că ceasul lor se oprise la ora Bizanţului30.
Este relevant în acest sens un document de la Vlad Călugărul, către mănăsti
rea Hilandar, din 1492. El exprima acolo principiul continuării acestei tradiţii pre
luate de români: "Râvnind a urma pilda fericiţilor ctitori greci, sârbi, bulgari şi
a celor din neamul nostru , care au înfrumuseţat grădina Maicii Domnului
(flepipâXi T7jg f i a vayiac) am urmat şi noi a ajuta şi a întări aceste mănăstiri"31.
Iată deci justificarea.
In acelaşi timp. în care Vlad Călugărul îşi definea poziţia faţă de Locurile
Sfinte, în Moldova, Ştefan cel Mare avea să ducă o aceeaşi politică, care va face
ca mănăstirea Zografu să devină - evident prin daniile marelui domn - "Lavra a
A

%

____

A

»

V

27. Problema este expusă cu lux de amănunte în lucrarea Prof. P. Năsturel, Le Mont Athos, cap.
Kutlumus, p. 39-73; vezi şi Pr. prof. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române , voi. 1,
Bucureşti, 1992, p. 267-9; 433.
28. Panagioti Hristu, To 'Ayiov 'Opoq. AGcopucr] 7coX.ixeia. Ioxopia, T£%vr|,
(Sfântul
Munte. Civilizaţia atonită. Istorie, artă, viaţi7), Atena, 1987, p. 172.
29. Ihidem, p. 198.
30. Op. cit., p. 27. Politica aceasta de continuare a tradiţiei bizantine îşi propune trei ţeluri:

"ajutorarea Muntelui Athos şi a întregului Răsărit Ortodox, respectarea principiilor corespunzătoare unui ideal greco-roman şi bizantin în materie de guvernare internă şi luptă antiotomană. In
conştiinţa contemporanilor secolelor XV1-XVH, această concepţie reprezintă o tradiţie". In tot acest
proces şi-au adus contribuţia lor foarte mare fruntaşii greci refugiaţi aici: ihidem , p. 54.
31. Gr. Nandriş, Documente slave din mănăstirile Sfântului Munte, Bucureşti, 1937, p. 59; Do
cumenta Romaniae Historica Ţara Românească, I, Bucureşti, 1966, p. 379-80; c f Teodor M. Popescu, Consideraţiuni istorice privind legăturile Bisericii române cu mănăstirile din Muntele Athos,
A

"MB", 1963, nr, 3-4, p. 165.
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Ţârii Moldovei"32. Toată această politică indica o anumită comuniune de interese
pe plan spiritual.
Ştefan cel Mare n-a fost primul care a deschis drumul acestor relaţii cu
Athosul, ci se pare că acest drum a fost deschis dc Alexandru cel Bun, despre care
tradiţia spune că ar fi primit chiar vizita împăratului Ioan VIII Paleologul, care se
întorcea din Occident, unde fusese spre a cere ajutorul latinilor în apărarea cetăţii
Ortodoxiei - Constantinopolul.
Am amintit în mod special cele două domnii, a lui Vlad Călugărul (1481-95),
în Ţara Românească şi a lui Ştefan cel Mare (1457-1504), în Moldova, pentru că
ele coincid cu timpul în care românii încep să manifeste un interes deosebit pentru
Sfântul Munte, cu mult mai mare decât până atunci. Singura legătură mai strânsă o
aveau domnii valahi cu Cutlumuşul, asupra căruia îşi exercitau drepturile de
"epitropi" sau "efori", asemănătoare celor deţinute de craii sârbi sau ţarii asupra Hilandarului, Sf. Pavel şi Xenofonului şi, respectiv, asupra Zografului şi Filoteului33.
Un alt capitol în istoria acestor relaţii este ccl privitor.la domnia lui Radu cel
Mare al Ţării Româneşti (1495-1508), care se împleteşte foarte frumos cu cei trei
ani, aproape, ai păstoriei mitropolitului grec Nifon (1503-1505). Acesta din urmă a
fost chemat chiar de domnitor, după ce a fost în două rânduri patriarh de Constan
tinopol (1466-88; 1496-98), spre a reorganiza Biserica munteană. Nifon este
autorul actualelor episcopii de Râmnic şi Buzău, dar nu a păstorit foarte mult, căci
din cauza unor diferende cu domnul a fost silit să se retragă din scaun.
•întâlnirea celor două personalităţi mai are o trăsătură comună: mănăstirea
Dionisiu. După retragerea din scaunul mitropolitan al Ungrovlahiei, Nifon nu a
mai trăit mult, căci se pare că a murit în - 1508, fiind înmormântat la această mă
năstire, de unde a plecat iniţial34.
Pe de altă parte, istoria l-a înregistrat pe Radu cel Mare ca pe unul dintre cei
mai importanţi donatori la câteva din mănăstirile atonite: Hilandar Cutlumuş, Zografum, Dohiariu, Filoteu, Sf. Pantelimon35.
*

•

•

*

32. Insuşi^lomnitorul obişnuia să numcască Zografu "mănăstirea noastră", ceea ce înseamnă
că avusese o contribuţie însemnată la refacerea ei. Intr-adevăr, Ştefan ccl Mare şi-a îndreptat atenţia
către Zografu încă din 1463. La 1466 îi dădea 100 galbeni ungureşti şi mai apoi câte 500 aspri, la
1475 îi zidea arsanaua, către 1495 facca reparaţii la zid, chilii şi trapeză, încât la 1502 mănăstirea
apărea restaurată în întregime. La 1489, când călugărul Isaia de Hilandar vizita Zografu, spunea că
este făcută de Ştefan cel.Mare. Aşa se explică de ce actele sale conţin formula "mănăstirea domniei
mele". Zografu n-a fost însă singura mănăstire care a beneficiat de daniile sale, ci urmele acestei
griji a domnului sc găsesc şi la Vatoped, Grigoriu şi Conslamonitu - V . P. Năsturel, Le Mont Athos,
cap. Zografu; a se vedea şi capitolul privitor la m-rea Zografu din lucrarea de faţă.
33. Vlad Căulgărul venea în ajutorul mănăstirilor Sfântul Pantelimon (1487), Kutlumuş
(1488-90), Dohiariu (1490), Filoteu (1488-92), Sfanţul Ilie şi Hilandar (1492) - N. Iorga, Muntele
Athos în legătura cu ţările noastre , AR MSI, 11, XXXVI, 1913-14, p. 148-213; T. Bodogae, Ajutoa
rele ; D. P. Bogdan, Despre daniile româneşti la Athos, în "Arhiva Românească", VI, 1941, p. 1-47;
P. Năsturel, Le Mont Athos, vezi capitolele respective. Apoi, nu trebuie uitat că în cazul mănăstirilor
sârbeşti Vlad Călugărul devine protectorul lor, în virtutea legăturii sale de rudenie cu familia
Brancovici - Petre Năsturel, Sultana Mara, Vlad Vodă Călugărul şi începutul legăturilor Ţării Ro
mâneşti cu mănăstirea Hilandar (1492), "GB", XIX, 1960, nr. 5-6, p. 498-502.
34. Mircca Păcurariu, op. cit., p. 441-443; Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria
românilor , II, Bucureşti, 1976, p. 204-205 (vezi în aceste,două lucrări şi bibliografia privitoare la
această perioadă).
35. Vezi aici capitolele respective.
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Constatăm acum şi danii ale unor persoane particulare, ale uneia dintre cele
mai puternice familii ale vremii, şi anume ale boierilor Craioveşti, către Sfântul
Pavel şi Xenofon. Acesteia din urmă i-au închinat ei mănăstirea olteană Zdrelea,
ctitorie de familie36.
Pentru prima oară în Principate apare acum obiceiul acesta al închinării de
mânăstiri, cu tot ce le aparţinea, obicei generalizat mai târziu, adică de la sfârşitul
secolului XV.
Nu am insistat aici asupra personalităţii incontestabile a lui Nifon, ci-o să ne
mulţumim a aminti că rojul său a fost considerabil în lucrarea de reorganizare a
Bisericii Române. Tocmai de aceea, conştient fiind de valoarea marelui ierarh,
domnul Neagoe Basarab a făcut o raclă de argint pentru moaştele sale, o adevărată
operă de artă, care azi se găseşte la mănăstirea Dionisiu.
Acest domn a constituit o figură proeminentă în epocă, fiind domnul bizan
tin prin excelenţă, pe care autorul "Vieţii Sfântului Nifon", Gavriil Protul. îl nu
meşte "ctitor mare a toată Sfetagora"37. Aceasta, pentm că epoca sa a fost una dintre
cele mai importante pentru Athos38.
Cum a ajuns Neagoe Basarab ctitor la Athos? A urmat la tron după tatăl său,
Vlad Călugărul, a cărui concepţie imperială am văzut-o exprimată în hrisovul de
la 1494, către Hilandar.
Pe 15 august 1517, Neagoe Basarab convocase toate marile personalităţi ale
Ortodoxiei la sfinţirea grandioasei sale ctitorii de la Curtea de Argeş39. Prezenţa
patriarhului Teolipt la acest eveniment voia parcă să demonstreze că ceea ce nu
era posibil pe fostul teritoriu bizantin, era posibil acum la nordul Dunării. Aşa se
năştea acel "Bizanţ după Bizaţ", continuare a ceea ce fusese el odinioară, dar într-o
formă mai modernă acum40.
#

36. Cazul boierilor Craioveşti este analizat pe larg de Radu Creţeanu, Traditions de familie
dans les donations roumaines au Mont Athos, în "Etudes byzanlines et post - byzantines", I, coordo
nator: E. Stănescu, N. Ş. Tanaşoca, Bucureşti, 1979, p. 135-148. în ce priveşte închinarea Zdrelei,
v. Năsturel, Le Mont Athos , p. 265, nota 37.
37. Gavriil Protul, Viaţa Sfanţului Nifon, patriarhul Ţarigradului, Bucureşti, 1937, ed. Tit Simedrea, p. 30.
38. Domnul valah a ajutat efectiv toate mănăstirile: la Marea Lavră a dat 90.000 taleri şi a re
făcut catoliconul, a pus plumb pe el, la Vatoped a dat 9.000 aspri anual, la Ivir a refăcut catoliconul
şi a construit un apeduct, la fel la Hilandar. Cutlumuşul îl refacuse total, dându-i şi 185 piese de aur
(= 1.000 aspri). Xiropotamului i-a oferit 3.000 aspri şi i-a refăcut trapezăria şi pivniţa. Enumerările
pot continua însă, nefacând obiectul lucrării, vom aminti bibliografia: Bodogae, op. cit.; Năsturel,
Le Mont Athos; Iorga, Muntele Athos.
39. Cu prilejul sfinţirii acestei prestigioase ctitorii a avut loc şi canonizarea patriarhului Nifon,
prima despre care avem cunoştinţă la noi în ţară. S-a hotărât ca prăznuirea lui să se facă în toate Bi
sericile Ortodoxe la data de 11 august, ziua morţii sale. Şi aceasta era o dovadă a "universalităţii" dc acum - a "Bizanţului după Bizanţ", dovada deplină a lui "translatio imperii”. M. Păcurariu, op.
cit., p. 443; Al. Elian, op. cit., p. 912.
40. Virgil Cândea, Noi şi Bizanţul, p. 15; Eugen Stănescu, 500 de ani, p. 168. Neagoe Basarab
reuşise să impună în conştiinţa popoarelor sud-dunărene ideea că prinţii Valahiei sunt moştenitorii
tradiţiei imperiale bizantine şi să cultive la aceste popoare speranţa că eliberarea va veni de la
Nordul Dunării - Manole Neagoe, Neagoe Basarab, Bucureşti, 1971, p. 96, 100, cf. D. Năstase,
L ’idee imperiale, p. 227-228.
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Neagoe Basarab este considerat exemplul cel mai elocvent pentru concepţia
şi activitatea sa imperială: este voievodul a cărui operă sistematică de susţinere a
Ortodoxiei balcanice şi a Orientului Apropiat a fost de o mare amploare şi de o
rezonanţă nemaiatinsă până la el41. Şi nici după el nu s-au mai găsit uşor domni
valahi care să fie atât de interesaţi de Athos.
Abia după vreo 60 de ani, călugării greci se vor adresa lui Mihnea II Turcitul
(1577-83; 1585-91), care a sfârşit prin a-şi abandona credinţa în favoarea islamu
lui, ca să-şi salveze viaţa.
Doar din Moldova vom mai găsi domni care să ţină la statutul ce-1 avusese
Neagoe în Ţara Românească, deşi nici unul din ei, până la Vasile Lupu, n-a mai
facut-o cu aceeaşi intensitate. Aşa au fost Petru Rareş şi Alexandru Lăpuşneanu.
Petru Rareş (1527-38; 1541-46), va ridica schitul Morfonu şi va face reparaţii la
Karakalu, iar Alexandru Lăpuşneanu (1522-61; 1564-68) şi soţia sa Ruxandra,
vor ajuta Athosul într-o vreme în care se afla la mare ananghie42.
In anii în care Petru Rareş domnea în Moldova, Athosul avea să mai primească
danii şi din Ţara Românească, de la Vlad Vintilă (1532-35), fiul lui Radu cel Mare43
şi de la urmaşul său, Radu Paisie (1535—45) - şi acesta fiu al lui Radu cel Mare domnul despre care spuneam că deschide seria domnilor numiţi direct de sultan44.
Ultimele decenii ale veacului amintit s-au remarcat printr-o creştere
neobişnuită a elementului greccsc şi deci a influenţei greceşti în viaţa publică ro
mânească sub toate aspectele ei. Când familii domneşti, cum este aceea a lui
Alexandru II (1568-1577), sau a fratelui său Petru Şchiopul, domn în Moldova
(1574-79; 1582-91), sunt aproape cu totul grecizate, este firesc ca descendenţii
lor, cum sunt Mihnea Turcitul sau Radu Mihnea45, fiul său şi respectiv nepotul lui
Alexandru II, amândoi voievozi ai Ţării Româneşti, să încurajeze elementele gre
ceşti, nu numai dinlăuntrul ţării, ci şi din afara ei, în fruntea cărora stăteau marii
ierarhi ai Bisericilor orientale.
41. N. Iorga, Bizanţ după Bizanţ, p. 129-130; Manole Neagoe, op. cit., p. 289; D. Năstase,
L 'idee imperiale , p. 208; A. Pippidi, op. cit., p. 55.
42. Vatopedului i-a dat un earavansarai (depozit), cumpărat cu 65.000 aspri de la un turc din
Tesalonic şi, în plus, i-a mai dat 300 galbeni pe an. La Dionisiu a clădit bolniţa şi aripa sudică şi a
mărit trapeza. Pentru Zografu, Ruxandra a răscumpărat metoaccle din Macedonia cu 52.000 aspri.
Domnul a mai refăcut Dohiariul integral şi l-a zugrăvit prin purtarea de grijă a Mitropolitului Teofan
II (1564-72; 1578-79; 1582-88) care este îngropat acolo. După moartea domnului, văduva lui va
oferi Dohiariului 165.000 aspri, adică 2.700 piese de aur! Au mai dat 35.000 aspri la Karakalu şi au
ajutat şi Grigoriu (vezi aici capitolele respective).
43. La Hilandar, 10.000 aspri pe an, iar pentru boiniţa de aici 800 aspri, tot câte 10.000 aspri
pe an la marea Lavră, alte ajutoare la Zografu, Xiropotamu, Vatoped şi Cutlumuş. Vezi şi Giurescu,
op. cit., p. 249-1; V. Cândea, Mărturii româneşti peste hotare. Mică enciclopedie. Bucureşti, 1991,
capitolele citate; vezi aici la capitolele citate.
44. Şi acesta a ajutat Xcnofonul, Dohiariu, Ivirul, Esfigmenul, Karakalu şi Stavronichita; v. ihidem.
45. Se ştie că Radu Mihnea era căsătorit cu o grecoaică (N. Iorga, Istoria statelor balcanice în
Europa, Bucureşti, 1913, p. 61), iar Petru Şchiopul avea soţie din insula Rodos, pe Maria Amirali
(D. Russo, op. cit., I, p. 69). Cât despre pătrunderea influenţelor greceşti în ţările noastre, acestea s-au
concretizat în crearea de şcoli greceşti. Prima s-a înfiinţat în Moldova, între 1561-63, de către Iacob
Heraclid Vasilicos, care râvnise la tronul ţării şi chiar înlăturase pe marele binefăcător al Ortodoxiei,
Alexandru Lăpuşneanu. N-a funcţionat foarte mult timp, dar a constituit un preludiu pentru
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Toţi aceşti domni s-au vrut continuatori ai tradiţiei bizantine şi, ca urmare, au
ajutat şi ei mai multe mănăstiri de la Athos, nu fară a se dovedi mai întâi mari ctitori
în Ţări le. Române. Aşa era cazul lui Alexandru II, ce ridicase "în josul Bucureştiului"
mănăstirea "Sfânta Troiţă", care ulterior va fi reparată de Radu Mihnea, căpătând de
altfel numele celui de-al doilea ctitor - "Radu Vodă" —şi va fi închinată de acesta la
Ivir, în amintirea anilor pe care-i petrecuse acolo46. Dar mai întâi, Mihnea II Turcitul
refacuse mănăstirea de la Podul Colentinei - Plumbuita - şi o închină, în 1585, la Xiropotamu47, iar din Moldova, Dionisiu primea Mănăstirea Hlincea, de la Petru*
Şchiopul48. Daniile au fost, bineînţeles, mult mai bogate, pentru că ei au confirmat
sumele care obişnuiau a fi date anual, plus moşii şi alte acareturi*
Toţi aceşti domni care petrecuseră ani buni la Constantinopol sau în alte lo
curi ale fostului Imperiu Bizantin, inclusiv Petru Cercel (1583—85), pentru care s-a .
reeditat ceremonialul de ungere a împăraţilor, toţi aceşti domni, adevăraţi mona
hi cu atitudini imperiale, carc se formaseră în locurile prin care trecuseră, dar mai
cu seamă la Bizanţ, care se căsătoriseră cu grecoaice sau levantine, care vorbeau
deci greceşte în familie, aduceau cu ei în ţara lor de baştină - spune N. Iorga - pe
lângă obiceiurile însuşite fireşte de la turci, tradiţii negreceşti din punct de vedere
naţional sau popular, ci bizantine, imperiale49.
In această perioadă vedem patriarhi ai Constantinopolului, precum Ioasaf (la
1561 şi 1564), Ieremia II (în 1588 şi 1591), venind în Ţările Române. Despre pri
mul se ştie că s-a oprit, în 1564, în Muntenia, ţara Chiajnei, cu care se încuscrise,
şi de aici se îndrepta spre Rusia, iar despre Ieremia II avem şi ştirea că a fost în
tâmpinat în 1581, la Bucureşti, de mama voievodului Mihnea II Turcitul, care era
bolnav. Doamna era din Galata şi fusese surghiunită la Rodos, împreună cu actua
lul patriarh, botezând chiar pe fiul lui Mihnea, pe Radu. De acolo a trecut la Iaşi,
unde a găsit pe Petru Cercel, unchiul lui Mihnea. Mergea de fapt în Rusia, iar la
întoarcere, în 1591, a mai rămas un timp la Bucureşti, apucând mai multe schim
bări de domni, ceea ce nu l-a împiedicat să confirme daniile făcute la Muntele
Acadcmia Domnească de la Iaşi, datorată filogrccului Vasile Lupu. Era timpul disputei între influen
ţa slavă şi cea greacă, finalizat prin biruinţa grecismului. Despre toate acestea a se vedea D. B.
Oikonomidis, Les ecoles grecques en Roumaniejusqu'a 1821. L ’hellenisme contemporaine, seria II,
an III, tom. II; Atena, 1949; idem ,~EXXr\vo-povnaviKai cr^ecrsig, p. 62-69; C. Erbiceanu, Priviri
istorice şi literare asupra epocii fanariote, "AAR”, seria II; tom XXIV, Bucureşti, 1901; idem, Băr

baţi culţi greci şi români şi profesorii ele la Academiile din laşi şi Bucureşti în epoca aşa-zis fanario
tă, "AARMSI", seria II, tom XXVII, Bucureşti, 1905; A. Camariano-Cioran, Les Academies
Princieres de Bucharest et de Jassy et leurs prqfesseurs, Tesalonic, 1974.
46. Mănăstirea "Radu Vodă" a fost închinată la 1613 - vezi cap. "Ivir". Radu Mihnea fusese
trimis de tatăl său la Ivir şi a rămas acolo în grija călugărilor, care l-au şi educat tot ei l-au trimis
apoi la învăţătură la Veneţia, de unde întorcându-se a ocupat tronul Ţării Româneşti. Se cunoscuse
acolo cu Chirii Lucaris, pe care îl va şi aduce între 1613-15 în Ţara Românească ca predicator al
curţii domneşti. (Al. Xenopol, Istoria românilor, VI, Bucureşti, 1928; idem, Roumains et grecs au
cours de siecles, Bucureşti, 1921, p. 31).
47. Vezi aici cap. "Xiropotamu".
48. Informaţia nu apare decât în Giurescu, op. cit., p. 313, dar din păcate este greu verificabilă,
pentru că nu am găsit nici o altă ştire în acest sens.
49. Bizanţ după Bizanţ, p. 134. Influenţa domnilor în lumea ortodoxă avea să crească şi prin
căsătoria flcei doamnei Chiajna şi a lui Mircea Ciobanul cu sultanul Murad III, aşa cum fusese aceea
a sârboaicei Mara cu Murad II.
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Athos şi să contribuie la întărirea legăturilor canonice ale Scaunului Ecumenic cu
Mitropolia Ungrovlahiei50.
Avem până acum dovada faptului creşterii influenţei greceşti prin prezenţa,
timp îndelungat, a unor mari personalităţi din lumea ortodoxă. Această influenţă
va creşte continuu şi va căpăta autoritate în vremea unor domni ca Vasile Lupu,
Şcrban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi mai apoi prin mijlocirea domni
lor fanarioţi. De aici înainte, vom găsi adesea pe scaunele mitropolitane sau epis
copale româneşti din Ţara Românească mai ales ierarhi greci, precum Luca de
Cipru sau Matei al Mirelor, ori Mitrofan de Tasos (atonit)51. Bineînţeles că pre
zenţa lor a provocat creşterea influenţei greceşti. Pe de altă parte, această prezenţă
a contribuit în mod substanţial la întreţinerea concepţiei imperiale a domnilor ro
mâni. Şi pe de alta, nici aceşti ierarhi nu ezitau să cocheteze cu gândul că odată
Bizanţul va fi cucerit cu ajutorul acestor domni.
Problema s-a pus când tronul Ţării Româneşti a fost ocupat de Mihai Viteazul,
fiul grecoaicei Teodora, cu ajutorul lui Andronic Cantacuzino. La el se referă Iorga,
spunând că întrunea toate curentele bizantine de până atunci, al cărui inspirator, mitro
politul Dionisie Ralli, Cantacuzin şi el, îl îndemna să meargă să ocupe Sofia, preocupându-se să-l convingă pe voievod dc sprijinul grecilor din Grecia şi Macedonia52.
Acest ultim cruciat al Evului Mediu, despre care, la o primă vedere, nu s-ar
putea spune dccât că a fost preocupat dc lupta armată antiotomană, îl vedem du
blând această preocupare dc o alta spirituală. El va continua să acorde azil perso
nalităţilor greceşti53 şi totodată va continua politica de ajutorare a Muntelui
Athos, închinând la Simonopetra ctitoria sa din Bucureşti - Sfântul Nicolae, sau
"Mihai Vodă"54.
50. N. Iorga, Bizanţ după Bizanţ, p. 139. leremia II nu era primul patriarh ce vizita Ţările
Române, ci am văzut -T eolipt venise la sfinţirea ctitoriei lui Neagoe Basarab, apoi prin 1545, Ieremia 1 vizita şi el Principatele dunărene în scopul adunării de ajutoare chiar pentru Athos, iar leremia
II fusese însoţit de un fost patriarh, Pahomie II - v. N. M. Popescu, Patriarhii Ţarigradului in Ţările
Române în veacul XVI, Bucureşti, 1914; M. Pâcurariu, op. cit., I, p. 453-5; Ioan Mamalakis, op. cit.,
p. 249; Al. Elian, Legăturile..., p. 912.
51. De curând, la Tesalonic (12 decembrie 1997), a fost susţinută o teză de doctorat cu această
temă de către un român, Ierod. Ciprian Spiridon, o lucrare care analizează foarte bine această faţă a
istoriei Bisericii noastre: O eXXi]\nKog KĂijpog eig rag pijTponâXeig Ovyypoj5Xaxiccg kcci
M oÂSafiiag ano rov IA ' ecog rov IO' aicbvog (Clerul grecesc în mitropoliile Ungrovlahiei .şi Mol

dovei, din sec. XIV până în sec. XIX).
52. în jurul lui Dionisie, care-1 dubla foarte bine pe mitropolitul dc drept, Eftimie, se adunase
ră toţi episcopii greci şi bulgari care sperau la eliberare şi vedeau în Mihai un cruciat capabil să
ajungă la Constantinopol. Prin Dionisie Ralli i se trimit voievodului scrisorile creştinilor din Tesalia,
Epir, Macedonia şi din toată Grecia - Bizanţ după Bizanţ, p. 142-7.
53. Unul dintre grecii care au contribuit la aducerea în Ţările Române a conştiinţei de ecumenicitate bizantină a fost şi Matei al Mirelor, căruia Mihai vodă îi va da egumenia mânăstirii
Dcalu, ctitorie şi necropolă a lui Radu cel Mare. Un altul a fost Luca de Cipru, mitropolit al Ţării
Româneşti (1602-1629) - v. M. Păcurariu, op. cit., I, p. 456-8. S-a remarcat ca miniaturist şi două
dintre Evangheliile sale (1588 şi 1624) se găsesc azi la Athos, ceea ce însemna că ierarhii aceştia nu
neglijau nici o clipă vreunul din Locurile Sfinte. I-a urmat tot un grec, Grigorie I (1629-1636), fost
egumen la proaspăt închinata mănăstire bucureşteană Radu Vodă. I se mai datorează acestuia repa
rarea mânăstirii Stclea şi probabil şi închinarea ei la Ivir ( ibidem, I, p. 459).
54.‘ De fapt aceasta mănăstire fusese închinată la 1591, după ce patriarhul leremia II o sfinţise
ca stavropighie, în urma unui sinod ce întrunea ierarhii ţării - Elian, Legăturile..., p. 914-5.
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Veacul care a urmat a fost cel mai de seamă, sub raportul vieţii ecleziastice,
din câte au cunoscut Ţările Române. în Ţara Românească, domnii îndelungate ca
ale lui Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu, sau influente şi pline de grijă
faţă de Biserică, ca acelea ale lui Radu Mihnea sau Şerban Cantacuzino, au asigu
rat o dezvoltare incontestabilă a vieţii religioase şi a culturii, atât de pătrunsă de
spiritualitatea ortodoxă.
Succcselc pe care le-a cunoscut Imperiul Otoman până la sfârşitul secolului
XVII şi liniştea dinăuntrul hotarelor sale au îngăduit o liberă circulaţie a înalţilor
ierarhi, dar şi a călugărilor atoniţi, pe întreg cuprinsul împărăţiei.
Veneau, pe de o parte, ca exponenţi ai unei culturi şi purtătorii unei civilizaţii,
iar pe de alta, cu scopul de a obţine ajutoare de la bogatele domnii. Este lung şirul
ierarhilor şi al călugărilor atoniţi veniţi la curţile domneşti, care au stat aici timp
îndelungat, chiar până la moarte.
Procesul era şi invers. Mulţi dintre monahii aghioriţi proveniţi din Principate,
învăţând limba greacă şi modul de viaţă al atoniţilor, familiarizându-se cu cultura
greacă, întorşi în ţările lor aduceau inevitabil noile cunoştinţe, precum şi modul
acela de viaţă, lucruri care nu pot fi ignorate atunci când judecăm devenirea cultu
rii române55.
Secolul la care ne referim a fost inaugurat d e %
domnia voievodului Radu
Şerban (1602-11), o domnie destul de agitată de războaie pe care a trebuit să le
ducă nu numai împotriva tătarilor, dar şi împotriva rivalilor săi, încât nu a avut ră
gazul necesar de a se ocupa de Biserică. Iar în Moldova, domnul Simion Moghilă
(1606-7), a avut o domnie prea scurtă când primul se afla în război, în Transil
vania. Radu Mihnea, fiu al lui Mihnea Turcitul, a domnit de patru ori în Ţara Ro
mânească (1601-2; 1611-16; 1620-23; cu o întrerupere în 1611) şi de două ori în
Moldova (1616-19; 1623-26) şi s-a remarcat prin diplomaţie şi bune raporturi cu
toţi vecinii, dar şi prin grija faţă de Biserică şi implicit faţă de Muntele Athos, a
cărui amintire avea s-o păstreze prin aceea că s-a înconjurat de foarte mulţi greci56.
Printre aceştia se aflau mulţi călugări veniţi spre a cere ajutorul noului Domn, care
55. Aşa a fost moldoveanul Meletie, care se întorcea de la Zografu pentru a tipări în timpul lui
Matei Basarab "Pravila" (1640), românească de la mănăstirea Govora, unde era acum egumen. Era
prima căite de legi tipărită în limba română - I. Bianu, N. Hodoş, Bibliografie românească veche,
I, Bucureşti, 1903, p. 106, 112, 146, 535; Păcurariu, op. cit., II, Bucureşti, 1992, p. 51, c f Mamalakis, op. cit., p. 347. Este mai mult decât sigur că Meletie a mers la Athos pentru a se documenta cu
privire la colecţiile de legi bizantine. Nu exista până atunci o astfel de lucrare care să stea la îndemâ
na autorităţii domneşti. Avem ştire că Alexandru Iliaş, de pildă, judeca după cărţile de drept bizan
tin (Malaxos, Vlastares), vezi aici nota 22. Putem să ne referim şi la Dionisie Iviritul, român care
mersese la Ivir, mai apoi revenise acasă ca stareţ la "Radu Vodă" şi la 1672, a devenit mitropolit N. M. Popescu, Dionisie Mitropolitul Ungrovlahiei (24 iunie - 24 decembrie 1672), în "Convorbiri
Literare", XLVIII, 1914, p. 14, 16-17, cf. Elian, Legăturile..., p. 926; Păcurariu, op. cit., II, p. 127;
Mamalakis, op. cit., p. 359. Ne limităm numai la aceste exemple pentru că în acest sens avem un
capitol separat la sfârşitul lucrării.
56. Am amintit aici numele lui Chirii Lucaris, bun prieten cu Radu, ajuns patriarh la 1612, fară
ca domnul să fie străin de această ridicare a lui Chirii (era deja patriarh de Alexandria din 1601),
vezi Iorga, Bizanţ după Bizanţ, p. 155. A păstorit în şase rânduri, sfârşind la 163.8 asasinat de turci.
De asemenea, mai amintim faptul că în primele 4 decenii ale secolului, mitropoliţii de la Bucureşti
au fost greci: Luca de Cipru (1602-1629), Grigorie (1629-36).
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se va dovedi un susţinător fervent al Muntelui Athos. Chiar şi fiul său, Alexandru
Coconul, domn în Ţara Românească (1623-27), în timpul în care Radu era domn
în Moldova, s-a dovedit un continuator al tatălui său în susţinerea Athosului57.
Numirea de către turci a lui Radu Mihnea asigura funcţionarea vechii formul e
a recunoaşterii statutului de autonomie (dâr al -’ahd), asociat unui regim moderat
de obligaţii sociale58. El era preferat de turci, căci în calitatea de fiu al "Turcitu
lui" constituia o garanţie de fidelitate faţă de Imperiu.
Totodată, turcii au diminuat şi haraciul şi au renunţat la ideea transformării ţării
în paşalâc, găsind această soluţie a numirii unui domn supus, care fusese "educat" în
ochii lor. Toate aceste măsuri şi le luaseră pentru a preveni o mişcare antiotomană,
care s-ar fi alimentat imediat din amintirea "cruciadei" româneşti a lui Mihai
Viteazul. Trebuia prevenită cu orice chip o coaliţie care putea fi devastatoare. Şi atun
ci, nu vor acţiona numai asupra Ţării Româneşti, ci şi asupra Moldovei, unde, tot aşa,
vor numi domni ascultători, cu mici excepţii: Radu Mihnea, Alexandru Iliaş.
In aceste condiţii, vor veni foarte mulţi greci, aşa cum arătam mai înainte, in
fluenţa greacă ajungând în accst secol la cotele cele mai înalte, însă o reacţie îm 
potriva lor nu va întârzia să apară din partea românilor. Prin apariţia în Principate
şi prin întărirea elementului grecesc, se năştea un conflict de interse între boieri
mea autohtonă, care-şi vedea privilegiile ameninţate, şi această aristocraţie
greacă, care împământenindu-se, cumpăra moşii şi accedea la putere.
Reacţia autohtonă a căpătat forme violente, prin atacarea şi izgonirea grecilor,
care veniseră însoţind pe domnii amintiţi. O primă reacţie vine din partea unui
boier, Bărcan Stolnicul, care încercase o conspiraţie împotriva Domnului, însă fară
sorţi de izbândă. O a doua a venit din partea paharnicului Lupu Mehedinţeanu, în
1617, acesta reuşind chiar să-l alunge pe Alexandru Iliaş de la domnia Ţării
Româneşti (1616-18; 1627-29)59. De aici, domnul a plecat în Moldova, dar a fost
izgonit şi de acolo, în fruntea opozanţilor aflându-se viitorul domn, Vasile Lupu60.
Abia cea de-a treia mişcare va reuşi, având ca efect, venirea la tronul Ţării
Româneşti a lui Matei Basarab. Mişcarea era împotriva domnului Leon Tomşa
(1629-32), grecizat şi el. Acesta va fi nevoit să redacteze, la 1631, un "Aşezământ"
ale cărui prevederi sunt pătrunse de un spirit antigrecesc61. Se hotăra expulzarea
boierilor greci, consideraţi cauza relelor din ţară, dar erau izgoniţi şi călugării
veniţi de pe la Locurile Sfinte. "Aşezământul" lui Leon Vodă privea şi abuzurile
care se petreceau în mănăstirile închinate, precum simonia şi alte nereguli. Măsu
rile acestea erau urmate de anumite reduceri sau scutire de dări pentm boieri şi slu
jitori, ceea ce arată că nu era numai .o mişcare de afirmare a identităţii naţionale, ci
era una generată de interese economice sau de promovare socială62.
57. Alexandru a închinat în 1626 mănăstirea Bolintin la Simonopetra, v. aici cap. "Simonopetra".
58. Mihai Maxim, Ţările Ronulne .v/ înalta Poartă , Bucureşti, 1993; FI. Constantiniu, O isto
rie sinceră a poporului român , Bucureşti, 1997, p. 150.
59. Lui Alexandru Iliaş i se datora închinarea la Cutlumuş a mănăstirii Clocociov, singurul
metoh pe care l-a avut mănăstirea atonită, vezi aici cap, "Cutlumuş".
60. C. C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor , f. a., p. 426; P. P. Panaitescu, Istoria
românilor , 1990, p. 188-9.
61. A se vedea copia actului din octombrie 1631, în Academia Română, doc. 65/XLII.
62. FI. Constantiniu, op. cit., p. 152.
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Reacţia aceasta s-a continuat şi sub următorul domn, Matei Basarab
(1623-54), care, fară să fie un adversar al culturii greceşti, a trebuit să emită trei
hrisoave de "dezînchinare" (1638; 1639; 1640), prin care scotea de sub jurisdicţia
Locurilor Sfinte 22 de mănăstiri închinate, spun documentele, cu hrisoave false.
Anula aceste hrisoave şi oprea cu desăvârşire închinarea pe viitor a vreunei mă
năstiri, întărind actul cu iscăliturile tuturor ierarhilor ţării, cât şi ale boierilor di
vanului63.
Trebuie să spunem că Matei Basarab nu era primul care lua o astfel de
măsură, ci la 6 martie 1628, vedem o primă de reacţie contra înstrăinării mănăs
tirilor pământene venind din partea lui Alexandru Iliaş64.
Acest domn fusese probabil forţat, ca şi Leon Tomşa, să salveze situaţia în
acest fel. Acţiunea pc care a întreprins-o Matei Basarab era însă mult mai radicală,
el fiind un exponent al clasei boiereşti şi unul dintre domnii care nu s-a mai dorit
continuator al ideii imperiale, ci un promovator al tradiţiilor autohtone, în opoziţie
cu omologul său din Moldova, Vasile Lupu65.
Pc 9 aprilie 1641, patriarhul Constantinopolului, Partenie, desigur la cererea
domnului, va confirma energica decizie a domnului român66. Aceasta nu a însem
nat că Matei Basarab, nu a ajutat Muntele Athos. El, prin acele hrisoave, voia nu
mai oprirea unor abuzuri şi căpătarea unui control asupra acestui fenomen, dar pe
de altă parte s-a remarcat ca unul dintre cei mai mari ajutători ai Muntelui Athos.
Grija lui pentru Biserică în general a fost de invidiat, dacă luăm în calcul cele 50
de ctitorii67. La Muntele Athos el a refăcut şi rectificat biserica Mănăstirii Xenofon şi biserica Sfântul Mihail Sinadon din Marea Lavră (ctitorie a lui Neagoe Ba
sarab), a refăcut trapeza mănăstirii Hilandar şi a făcut nenumărate danii în bani
♦

0

63. Rezumatul detaliat al actului din 1639, se află la Arhivele Statului, Bucureşti, Peceţi 55 şi
în Catalogul documentelor Ţării Româneşti, voi. IV, p. 592-3, nr. 1360. Textul integral se află la
Cezar Bolliac, Mănăstirile clin România (Mănăstirile închinate), Bucureşti, 1862, p. 465-473;

Hrisovul lui Matei Voievod Basarab pentru ilesrohirea sfântei mănăstiri închinate din anul de la
facerea lumii 7149, tar de la Hristos 1641, dat în scaunul Târgoviştei, Bucureşti, 1889; Gregoire
Bengcsco, Memorandum sur les eglises, les monasteres, les hiens conventuels et specialement sur
les monasteres dedies de la Principaute de Valachie, Bucureşti, 1858, p. 17-23. iată şi numele
mănăstirilor în cauză: Tismana, Cozia, Argeş, Bistriţa, Govora, Dealu, Glavacioc, Snagov, Cotmeana, Valea, Râncăciov, Mislea, Bolintin, Câmpulung, Căldăruşani, Brâncoveni, Sadova, Arnota, Gu
ra Motrului, Potopul, Nucetul, Tânganul. Din păcate nici un document referitor la acestea nu ne-a
mai rămas încât nu se poate spune cu precizie cine şi când făcuse închinările.
64. Coman Vasilescu, Istoricul mănăstirilor închinate şi secularizarea averilor lor, Bucureşti,
1932, p. 20; Agaton Otmcnedec (Al. Odobescu), Etude sur les droits et obligations des monasteres
roumains dedies au.\ Saints Lieux d'Orient, Bucureşti, 1863, p. 17, nota.
65. N. Iorga, Histoire des Roumains et leur civilisation , ed. I, Paris, 1920; ed. II, Bucureşti,
1922; Dumitru Năstase, L ’idee imperiale, p. 209-210.
66. N. Iorga, Documente privitoare la istoria românilor culese de Eudoxiu de Hurmuzachi,
voi. XIV, Bucureşti, 1914-1936, partea I, p. 162-3, nr. CCXLVI; Gr. Bengesco, op. cit., p. 20-35.
67. N. Iorga, Istoria românilor prin călători, p. 243; Păcurariu, op. cit., II, p. 211. Giurescu re
dă numărul de 45 de biserici şi mănăstiri (op. cit., f.a., p. 433). Oricum, este greu de apreciat. Un
portret al domnului şi un tablou al activităţii acestui "homo religiosus" face Pavel de Alep, fiul
Macarie al Antiohiei, aflaţi împreună în ţările noastre la jumătatea secolului: Călătoriile patriarhu
lui Macarie de Antiohiu în Ţările Române (1653-58), trad. Emilia Cioran, Bucureşti, 1900.
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sau moşii ori în obiecte de cult, care azi au valoare artistică la Dionisiu, Dohiariu,
Simonopetra, Sfântul Pavel68.
Matei Basarab s-a dovedit a fi, în general, un susţinător al culturii greceşti. în
1646 s-au pus bazele, la Târgovişte, unui colegiu umanist, având ca protagonişti
doi teologi greci: Pantelimon Ligaridis şi Ignatie Petritzis. Era prima instituţie de
acest fel - "schola graeca et latina" în genul celor occidentale69.
In paralele, mitropolitul Ştefan (1648-68), a fost un promotor al culturii ro
mâne, stimulând traducerile din limba greacă. Aşa că, sub el va apare în 1652,
binecunoscuta Pravilă de la Târgovişte, sau Pravila cea Mare, tradusă fiind din
greceşte de un "Daniil Andrean Panoneanul", cu ajutorul celor doi învăţaţi de la
şcoala din Târgovişte. Tot acolo s-au mai tipărit foarte multe cărţi de cult, dintre
care un "Penticostar" (1649) slavon, cerut de călugării sârbi de la Hilandar70.
Un capitol însemnat în legăturile noastre cu Athosul l-a constituit domnia lui
Vasile Lupu (1634-52), în Moldova, adus şi el la tron de mişcarea boierimii îm
potriva grecilor, dar care, după ocuparea tronului, şi-a schimbat radical poziţia,
prin aceea că a devenit cel mai mare protector al tuturor Patriarhiilor ortodoxe, şi
nu numai: "Orânduitor al întregii vieţi ortodoxe, supraveghetor al ei de fiecare
clipă, răsplătitor darnic, dar şi pedepsitor fară cruţare, făcător şi răsturnător de pa
triarhi, găzduitor al fruntaşilor Bisericii răsăritene, convocator de sinoade şi în
dreptător al credinţei prin hotărârile acestor adunări ţinute în umbra lui, Vasile
Lupu merită un loc mare în istoria întregii lumi ortodoxe"71.
Enorm de multe se pot spune despre domnia acestui luminat domn, vlăstar al
unui albanez şi al unei românce, care se remarcă prin promovarea unei culturi de
tip grecesc, el însuşi dorindu-se pe tronul Bizanţului ca împărat al grecilor, iar pe
Varlaam, mitropolitul său, drept patriarh ecumenic. Deşi n-a ajuns pe tronul Constantinopolului, a reuşit să se comporte ca un împărat bizantin, sub toate aspectele. însăşi Marea Biserică şi celelalte Patriarhii i-au acceptat protectoratul fară re
zerve şi vom vedea ierarhi pe care el însuşi îi recomanda pentru tronul patriarhii
68. M. Păcurariu, op. c i t II, p. 212; A. Pippidi, op. cti., p. 209. La Hilandar se declara "fonda
tor" şi mai dădea 10.000 aspri, iar la Xenofon şi Dionisiu nu facea decât să-şi pună în valoare calita
tea de urmaş al boierilor Craioveşti - v. R. Creţanu, op. cit., p. 135-51.
69. V. Papacostea, Originea învăţământului superior în Ţara Românească , în "Studii", revistă
de istorie, XIV, 1961, p. 1139-1167; Păcurariu, op. c i t II, p. 52.
70. Ibiclem, p. 54-55; Em. Turdeanu, Legăturile româneşti cu mânăstirile Hilandar şi Sfântul
Pavel de la Muntele Athos, "Cercetări Literare", IV, 1940, p. 90-93; c f A. Pippidi, op. cit., p. 208.
71. N. Iorga, Vasile Lupu ca următor al împăraţilor de răsărit. Bucureşti, 1913, p. 207. Nu
insistăm în această lucrare asupra tuturor aspectelor care au făcut din el un adevărat suveran bizan
tin, urmaş al acelora de la Constantinopol, ci ne vom mulţumi să enumerăm numai câteva din ele.
Ca sprijinitor al culturii, a înfiinţat, la 1640, în Iaşi, Academia ce-i poartă numele - vasiliană - având
•
^^
ca limbă de predare greaca. In 1640, la Iaşi, va lua fiinţă prima tipografie din Moldova, trimisă fiind
de marele ierarh Petru Movilă. S-au tipărit lucrări, traduse atunci pentru prima oară din greacă sau
slavonă, după manuscrise care, mai mult ca sigur, erau aduse din Athos de călugării români cărtu
rari, fie chiar de grecii care veneau după ajutoare. Prezenţa în bibliotecile româneşti a acestor man
uscrise se explică şi prin aceea că monahii greci, când veneau după ajutoare, dăruiau poate domniei
sau mănăstirilor unde se aflau centrele de traducere aceste manuscrise. în mod sigur, trebuie să se fi
întâmplat şi aşa, după cum vedem şi pe Paisie Velicikovski, aducând cu sine, la Neamţ, o serie de
manuscrise pe care ulterior le-a tradus (vezi capitolul "Prezenţa românească Ia Muntele Athos").
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lor, numindu-1 "sprijinitorul tuturor Bisericilor ecumenice", "înlocuitorul prea
sfinţilor împăraţi ortodocşi", "apărătorul păcii peste tot pământul"72.
Este, credem, de folos să insităm puţin asupra relaţiilor cu patriarhii răsăriteni, pentru a înţelege cum privea domnul relaţiile cu Locurile Sfinte. El înţelegea
- vom vedea - ajutorarea acestora ca pe o datorie, dar nu putem lipsi de im
portanţă actul politic pe care îl săvârşea. Căci era, credem, un act de importanţă
politică, iar conjunctura l-a ajutat să se afirme ca atare. Era din partea lui o dorinţă
de afirmare pe scena politică de atunci, fapt verificat şi prin cele 30 de titluri de
tip imperial cu care ecumenicul i se adresa73.
El s-a remarcat şi în propria-i ţară ca un mare ctitor - era şi acesta un apanaj
al puterii imperiale - ctitorii dintre care, în parte, le vom găsi închinate la Muntele
Athos, dar şi în alte părţi ale lumii ortodoxe. Aşa era marea ctitorie de la "Sfinţii
Trei Ierarhi" din Iaşi, care. pe la 1645, avea să fie închinată întregului Munte
Athos74. Dacă nu ştim sigur că acesta este anul închinării, ştim în schimb că, atunci
Vasile Lupu plătea din vistieria lui tributul Muntelui Athos75.
Tot pe atunci, la 23 martie, la recomandarea domnului, avea să fie sfinţit în mod
solemn în catedrala Trei Ierarhi, patriarhul de Ierusalim, Paisie, fost egumen al
mănăstirii Galata şi exarh al mănăstirilor româneşti închinate Sfântului Mormânt76.
Nu era prima oară când domnul moldovean intervenea pentru numirea unui
patriarh, doarece în octombrie 1646, îşi dădea încuviinţarea pentru alegerea lui
Ioanichie II în scaunul ecumenic. Acesta va supune Patriarhiei biserica Ismailului,
ce era deja închinată la Karakalu, din Muntele Athos77.
înainte de 1600, situaţia financiară a Marii Biserici devenise greu de supor
tat. Odată venit la domnie, Vasile Lupu va începe să dea acesteia ajutoare în bani,
dar a văzut că acestea nu îmbunătăţeau cu nimic situaţia. In acest caz, şi-a asumat
administraţia financiara a Patriarhiei Ecumenice, instituind o comisie de trei sau
A

72. Astfel i se adresa patriarhul ecumenic Ioanichie II, pe care Iorga îl consideră "moldovean":
"Aia va avaaxr|A,d>aT| Kai axripi^Ti e^eeivoxaxov yevoq xâ>v Pco|iaicov Kai xt)<; Kaxa jiepoax;
năoaq oiKO'op.eviKaq ayiq eKK^riaio^' sau "£}<; xorcov Kai x m o v ercexov xwv opGoSo^oxaxov
Kai dyicov paai^ecov" sau "Eipr|vo7toi6<; xfj<; oiKoa)p.evT|<; a m a r i/' - vezi MaţapaKT|, în periodi
cul "Oapog", Alexandria, XIII, p. 405, 410 la Iorga, Bizanţ, p. 169.
73. Ihidem.
74. M. Beza, Urme româneşti în Răsăritul Ortodox , Bucureşti, 1937, p. 26, 83; T. Bodogae,
Ajutoarele, p. 83-85, 121, 220.
75. Hurmuzaki, voi. XI, p. 429; Bodogae, Ajutoarele , p. 74; Iorga, Bizanţ după Bizanţ, p. 169.
76. Ihidem , p. 170; idem, Istoria Bisericii româneşti, p. 315-6; Păcurariu, op. cit., II, p. 261-2;
idem, Contribuţii la istoria episcopiilor Romanului, Rădăuţilor şi Huşilor în secolul XVII şi
începutul secolului XVIII, în "MMS", 1979, nr. 1-2, p. 52; I. Nistor, Contribuţii la relaţiunile dintre
Moldova şi Ucraina în veacul al XVI-lea, în "ARMSI", s. III, t. XIII, 1932-33; p. 203; cf. I. Dură,
op. cit., p. 739.
77. Manuil Ghedeon, IlaxpiapxiKi 7rivaK£C. Ei5iaeiq iaxopiKai fhoypacpiKai rcepi xâ>v
7iaxpiap^c5v Ko)vaxavxivo'D7i6Xeco<; (Tabele patriarhale. Informaţii istorico-biografice despre pa
triarhii Constantinopolului), Constantinopol, 1885-1890, p. 576; Iorga, Bizanţ după Bizanţ, p. 171.
Despre închinare: Hurmuzaki, XIV, 1, p. 193-4, nr. 271. Biserica Sfanţul Nicolae-Ismail facea parte
din eparhia Proilavului, păstorită atunci de Meletie Sirigul, duhovnic al domnului şi mare teolog vezi ihidem, p. 167; v. aici cap. "Karakalu", nota 13.
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patru epitropi care să coordoneze treburile economice, păstrându-şi, evident,
dreptul de control asupra acesteia. A impus anumite condiţii precum ca pe viitor
să nu se mai aleagă ierarhi prin simonie, iar mitropoliţii să se ducă la eparhiile lor.
La 20 august 1641 se angaja să plătească datoria de 20 de poveri şi cei 48.000
aspri din "noile datorii", care se adăugau altor 4 poveri şi altor 8.000 aspri. Pentru
acest ajutor nepreţuit, patriarhul Partenie I cel Bătrân avea să-i ofere domnului
moaştele Cuvioasei Parascheva (1641), păstrate în chiar biserica Sfanţul
Gheorghe din Fanar78.
Şi nu numai Patriarhiei Ecumenice i-a achitat datoriile, ci şi aceleia din Ieru
salim, la rugămintea patriarhului Teofan (1608-1644), pe care-1 putem găsi de
multe ori în Ţările Române. Datoria achitată era de 56.000 florini79.
Toate acestea au determinat pe Atanasie III Patelaros, fost patriarh ecumenic
şi el, să scrie în termeni foarte elogioşi la adresa domnului80, iar câteva decenii
mai târziu acelaşi lucru facea şi patriarhul Ierusalimului, Dositei (1669-1707)81.
In acest context se înscrie şi faptul susţinerii Muntelui Athos, căruia aşa cum
am văzut i-a achitat toate datoriile, dar i-a închinat mai multe mănăstiri, în timpul
în care Ţara Românească îşi apăra mănăstirile sale de închinarea la Locurile
Sfinte. Este vorba, în afară de Trei Ierarhi, de Sfântul Atanasie-Copou, pe care el
o închinase, celei dintâi, Biserica Domnească din Bacău (1641) la Protaton, Prem

78. Hurmuzaki, XIV, p. 134-162; Iorga, Bizanţ după Bizanţ, p. 164-5 şi p. 197, nota 45;
Păcurariu, IBOR , II, P. 258.
79. Teofan venise prima oară, în 1617, la curtea lui Radu Mihnea din Iaşi, cunoscut ca mare
protector al grecilor şi acesta; v. Păcurariu, IBOR , II, p. 261.
80. Atanasie Patelaros, fost mitrpopolit al Thesalonicului, a ajuns la 1634, în scaunul ecumenic
pentru numai 40 zile. Nevoit să se retragă, a venit la mănăstirea lui Păun Vameşul de lângă Iaşi,
închinată la Xiropotamu. A stat acolo ani buni, până când la 1652, Vasile Lupu a reuşit să-l pună din
nou în scaun la Constantinopol, dar pentru numai 15 zile - v. Păcurariu, IBOR , II, p. 259. A revenit
din nou în Moldova, aşezându-se la Sfanţul Nicolae din Galaţi, iar de aici a plecat în Rusia; v.
Melchisedec, Notiţe istorice şi arheologice , Bucureşti, 1885, p. 208-9. Iorga spune că Atanasie ar fi
stat între 1642-54 la Sfântul Nicolae -Is t. Bis. I, p. 295-6, iar în altă parte preia de la Pavel de Alep
ştirea că acest patriarh stătea, la vremea în care Macarie al Antiohiei vizita Ţara Românească, în
mănăstirea Sfântul Dumitru din Galaţi, refăcută de Vasile Lupu şi închinată la Athos - Istoria
românilor prin călători, Bucurşeti, 1981, p. 239. Credem că este vorba de Sfântul Dumitru, închi
nată Vatopedului, deosebită de un alt Sfanţ Dumitru al Efigmenului şi un altul al Sfântului Pavel,
toate din Galaţi (vezi aici "Vatopedul", nota 32). Acest patriarh scria: ("Precum râul Nilului adapă
toată ţara Eghipetului, aşa a făcut şi acest cucernic domn: a plătit datorii fară de număr ale sfântu
lui, dătătorului de viaţă Mormânt şi cugetă la o eleimosină şi mai mare decât aceasta" ) - Hurmuzaki,
XIV, I, p. 173-4, nr. CCLVI, iar în alt loc ("fară acest nou Ahile, n-ar mai fi dăinuit la Patriarhie (ecu
menică) piatră de piatră") - ihidem , XIII, p. 440-9; v. şi Iorga, Bizanţ după Bizanţ, p. 168, 171; sau:
("Tu singur eşti pentru raţiunea noastră gloria şi scăparea. Tu singur lumina sa, tu singur eşti mân
dria sa. Tu demn de admiraţie, tu eşti pentru noi ca şi împăratul") - Hurmuzaki, XIII, p. 446-7.
81. Şi acesta, ca şi predecesorul său Teofan, care la 1643 sfinţea Marele Mir la Iaşi, s-a aflat
pentru mult timp în ţările noastre, încât adevăratele sale reşedinţe au fost Iaşiul şi Bucureştiul; Ioan
V. Dură, O AoaiOeoq 'IepoaoA/oficov kou f] 7ipoa(popa oo)to\) ei ţ xăq Po'op.aviK&q Xcbpaq Kai
xriv 'EKKXriaiav ct6tc5v (Dositei al Ierusalimului şi oferta lui către Ţările Române şi Biserica aces
tora), Atena, 1977. Acesta, ca şi Atanasie Patelaros, spunea despre Vasile Lupu: ("de la căderea
Constantinopolului, nici un bazileu sau domnitor nu a făcut atâta bine scaunului patriarhal de
Ierusalim"), A. Pippidi, op. cit., p. 204; Păcurariu, IBOR , II, p. 261.
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cista-Galaţi (1647) la Vatoped, Dobrovăţ (1651), împreună cu moşii ce se întin
deau pe 14.000 ha, la Zografu. înainte de a ajunge domn, adică pe la 1631, mai
închinase Zografului ctitoria lui Miron Bamovski - Adormirea (Uspenia sau
Precista) din Vaslui - după ce, însă, o refacuse cu totul.
Nu s-a limitat numai la atât, ci a intervenit direct la câteva dintre mănăstirile
atonite, fie acordându-le ajutoare în bani, fie refăcând chilii sau biserici, fie refă
când picturi (Sarai). Pentru toate acestea, călugării de la Zografu i-au aşezat por
tretul alături de al lui Ştefan cel Mare şi al lui Alexandru Lăşuşneanu82.
Aceste gesturi au premers altora, cu semnificaţie strict politică, dându-i posi
bilitatea să se manifeste ca un adevărat suveran. Aşa va convoca, în 1642, sinodul
de la Iaşi, ceea ce a dus la izbucnirea unui conflict între el şi patriarhul care consi
dera că domnul, cu toată situaţa sa excepţională, nu are dreptul de a-şi asuma astfel
de puteri. Abia după întreruperea plăţii datoriilor, Partenie I fu nevoit să-şi revi
zuiască poziţia83 şi, pentru a câştiga şi mai mult bunăvoinţa marelui binefăcător, a
acordat anumite privilegii bisericii din Ismail, care va deveni stavropighie sub
Ioanichie II84. însă, pe ascuns, patriarhul încerca să înlăture pe Vasile din situaţia de
protector, căutând pentm aşa ceva participarea şi colaborarea ţamlui rus85.
Vasile Lupu a hotărât, în urma unei astfel de situaţii, să-l înlăture pe Partenie
şi să-l înlocuiască cu un alt Partenie, numit "cel Tânăr" în 1644, căruia va conti
nua să-i plătească datoriile pentm Patriarhie86.
Dintre toţi aceşti patriarhi, contemporani cu Vasile Lupu şi Matei Basarab,
aproape că nu a existat nici unul care să nu fi vizitat ţările noastre, pentm a-i deter
mina pe domni să le ajute patriarhiile. Era momentul în care Vasile Lupu a simţit
că poate să-şi îndeplinească programul politic, prin care urmărea nu un ideal ana
cronic de refacere a statului bizantin, ci transfeml imperiului, ca mănunchi de tra
diţii politice şi culturale, pe pământ românesc87. Este clar că interesele erau reci
proce: domnii români se voiau moştenitori ai ideii imperiale, iar Locurile Sfinte
82. Vezi capitolele respective aici.
83. Hurmuzaki XIV, I, p. 164-170, nr. CCLI, cf. Iorga, Bizanţ după Bizanţ, p. 167.
84. Hurmuzaki XIV, I, p. 170-2, nr. CCLII, cf. ihidem.
85. Hurmuzaki XIV, I, p. 173-4, nr. CCLIII, CCLIV. Este vorba de faptul că Matei Basarab
trimisese cu scrisori pe Meletie Sirigul pentru a cere, în numele patriarhului, ca ocrotirea Marii
Biserici să treacă asupra ţarului; Iorga, Bizanţ după Bizanţ, p. 167. Era acelaşi Partenie care, în 1641,
fusese nevoit să confirme hrisovul de dezînchinare al domnului Ţării Româneşti. Cu alte cuvinte, el
se afla la mâna ambilor domni români.
86. Iorga consideră această perioadă "punctul culminant" în cariera celui care, "purtând un nume
împărătesc, înţelegea să cânnuiască împărăteşte Biserica"; ihidem, p. 168. Nici Partenie II nu va rezista
decât doi ani, datorită faptului de a nu fi respectat condiţiile impuse în 1641 de domnul român cu privire
la modul administrării Patriarhiei. A cântărit la aceasta şi faptul că Partenie uneltea împotriva lui Paisie
al Ierusalimului, acela hirotonit în Trei Ierarhii lui Vasile Lupu, desigur din voia acestuia. Partenie a mai
reuşit să ocupe tronul între 1648-51 şi, având aceeaşi atitudine, Vasile Lupu, dar şi Matei Basarab, au
determinat Poarta să înlăture pe Partenie. Turcii nu s-au mulţumit numai cu atât şi l-au învinuit de
trădare, după care l-au înnecat - Dositei al Ierusalimului, ’laxopia rcepi xâv ev 'IepoaoMpoiq rcocxpiap%tx>aăvx<ov-(Ist()ria patriarhilor Ierusalimului), Bucureşti, 1715; p. 1191, p. 1175. Steven Ruciman,
The Grand Churc in captivity, Cambridge, 1968, p. 201. I. Dură, Voievozii, p. 738-40.
87. A. Pippidi, op. cit., 205.
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cu situaţia lor precară voiau protecţie. Beneficiau reciproc unii de pe urma celor
lalţi. Important este că domnii români au avut posibilitatea de a o face.
Ideea bizantină reapare şi sub fiul presupus al lui Radu Mihea, care luase nu
mele inspiratorului său, Mihai Viteazul. Este vorba de Mihnea III, care urma lui
Constantin Şerban (1654—58)88, dar numai pentru un an. Ambiţiile aşa-zis impe
riale ale lui Mihnea III l-au îndemnat să ceară patriarhului Macarie al Antiohiei,
care se afla atunci în Ţara Românească, să-l încoroneze cu coroana imperială, în
locul căciulii de zibelină89. Ba mai mult, domnul va uza de aşa-zisele prerogative
pentru a întruni la 1659 un sinod la Târgovişte. Hotărârile sinodului au fost întărite
de domn şi comunicate apoi în scris patriarhului ecumenic. Evident că acesta s-a
arătat foarte nemulţumit de atitudinea domnului, într-o scrisoare din 5 martie
1659. Se par însă că, nu atât rosturile Bisericii, cât mai ales rosturi politice îndem
nau pe acest domn la o astfel de atitudine. Este adevărat că el păstra pe lângă sine
mulţi clerici răsăriteni, care, se înţelege, au participat la Sinod, iar rostul sinodu
lui era cela de a strânge legăturile cu creştinii din ţările de unde veneau ierarhii
respectivi în vederea organizării unei cruciade antiotomane90. Visul lui a devenit
realizabil şi astfel înregistrăm victoria la Frăţeşti (23 noiembrie 1659) împotriva
otomanilor, ultima victorie românească (antiotomană), până la 1877-7891.
Domnia acestui din urmă domn a avut mai puţină însemnătate în relaţiile cu
Athosul, poate şi pentru scurtimea zilelor ei, timp în care voievodul a fost preocu
pat să-şi consolideze puterea. După cum am văzut, a reuşit numai într-o oarecare
măsură.
După domnia lui şi a altor doi Ghica, albanezi românizaţi, era pus în scaun,
la 1664, grecul Radu Leon, fiul lui Leon Tomşa. Ca şi tatăl său, Radu Leon a fost
constrâns de boierimea pământeană să promulge un nou "aşezământ" la 19 de
88. Nu insistăm asupra acestei domnii şi nici asupra aceleia a omologului său din Moldova,
Gheorghe Ştefan (1653-58), care au trecut neobservaţi. în schimb, ei vor continua daniile în bani la
Muntele Athos. în timpul lui Constantin Şerban s-a ridicat la Bucureşti actuala catedrală mitropoli
tană care va căpăta acest rost abia la 1668, sub Radu Leon. Până la declararea ei drept catedrală mi
tropolitană, vlădicii au folosit în acest scop fie "Radu Vodă", fie mănăstirea Stelea, fie biserica
Sfanţul Gheorghe Vechi - Păcurariu, IBOR , II, p. 125-6. Despre Constantin Şerban avem informaţia
că la 14 mai 1657, a emis un hrisov de confirmare ale acelora lui Matei Basarab. Ministerul de
Externe, Memoriu asupra mănăstirilor române puse sub invocaţia Locurilor Sfinte din Orient,
Bucureşti, 1863, p. 135. Memoire sur la q u e s t i o n Otmenedec, op. cit., p. 17, nota; credem că
Marin Popescu Spineni, op. cit., p. 30, greşeşte când redă anul 1655.
89. Macarie al Antiohiei a venit în Ţările Române însoţit de fiul său, Pavel de Alep, între 1653-4.
După ce a trecut pe aici, s-a îndreptat spre Rusia, iar la întoarcere s-a oprit din nou în cele două
Principate, între 1656-58. Au lăsat posterităţii numeroase însemnări de călătorie, de foarte mare
folos pentru reconstituirea unor fapte de atunci, v. Călătoriile patriarhului Macarie , p. 207, 243244; Călători străini despre Ţările române, voi. VI, Bucureşti, 1976, p. 262-4; I. Dură, Voievozii, p.
742-43, D. Năstase, L ’heritage imperiale, p. 24. Dositei al Ierusalimului va critica cu severitate
această semeţie a domnului, care se imagina împărat - v. op. cit., p. 1205 şi urm., cf. Iorga, Bizanţ
după Bizanţ, p. 175.
90. Al. Ciorănescu, Domnia lui Mihnea III (Mihai Radu), 1658—59, "Buletinul Comisiei Isto
rice a României", Bucureşti, 1935, p. 157; cf. A. Elian, Legăturile, p. 923; N. Iorga, Bizanţ după
Bizanţ, p. 175-6.
91. Cu aceasta nu s-a rezolvat însă nimic, căci în scurt timp Poarta îşi va reimpune suzerani
tatea prin crearea Paşalâcului de la Oradea (1662) - FI. Constantiniu, op. cit., p. 156.
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cembrie 168 - era de fapt reiterarea celui vechi de la 1631 - împotriva grecilor92.
Trebuie spus că în această epocă începea teribila concurenţă la tron între două
mari familii (este vorba de Ţara Românească), una a boierilor pământeni Băleni
şi cealalată a Cantacuzinilor. Prin astfel de "aşezăminte" - credem noi - boierimea
pământeană căuta să se pună la adăpost de concurenţa familiilor greceşti, şi ele
împământenite de acum, familii pe care voiau să le vadă izgonite. Şi să nu uităm
că nu era departe domnia lui Matei Basarab, care prin hrisoavele sale de dezînchinare, face o politică vădit "antibizantină" (rămânând însă şi antiotoman). Poli
tica acelor boieri pământeni nu mai suferea de dezideratele lui Vasile Lupu. Vrem
să spunem că în ambele domnii, Muntele Athos a fost ajutat peste măsură, dar în
timp ce Matei Basarab o facea mai mult din evlavie, decât din interes politic, Va
sile Lupu o facea mai mult din interes politic, dar abia după aceea şi din evlavie.
Acestea sunt acum cele două curente în Ţara Românească.
în Moldova, la 1660-61, încă mai domnea urmaşul direct al lui Vasile Lupu,
însă cu mult mai slab decât tatăl său, nu a putut să afirme aceleaşi deziderate. Cu
toate acestea, Ştefaniţă închina şi el la Vatoped, mai bine - zis reînchina, marea
mănăstire Golia, refăcută mai înainte împreună cu tatăl său93.
în Ţara Românească, Radu Leon avea să-şi piardă domnia la 1668, chiar da
torită mişcării pe care i-o impuseseră boierii, ce aveau în frunte pe mitropolitul
ţării, Teodosie94. Concurenţa între cele două partide boiereşti a adus la tron, pe
rând, când pe oamenii Bălenilor, când pe cei a Cantacuzinilor. Mitropolitul
Teodosie era considerat al Cantacuzinilor. în timpul lui Grigore Ghica (1672-73),
adus în scaun de Băleni, mitropolitul a fost depus (1672) şi a fost ridicat la această
treaptă egumenul mănăstirii "Radu Vodă", Dionisie95.
Murind în acelaşi an, Grigore Ghica a numit în locul său pe Varlaam, epis
copul de Râmnic, dar după ce Cantacuzinii vor impune la 1678 pe Şerban ca
domn, acesta s-a adresat patriarhului Dionisie IV Seroglanul, tot un Cantacuzin şi
92. Ibidem , p. 159; Păcurariu, IBOR, H, p. 127. în Memoriul asupra mănăstirilor româneşti,
p. 136, ce conţine lista cu documente din Arhivele Statului, actul are data 1669. La Otmenedec, op.
cit., p. 17, ni se redă data de 29 aprilie 1668. Vezi şi Documente privitoare la familia Cantacuzino,
Bucureşti, 1902, p. 64, 113-4; M. P. Spineni, op. cit., p. 30.
93. Golia avea 58 de moşii, dintre care numai cele 47 din Basarabia totalizau 64.000 ha - vezi
aici capitolul "Vatoped".
94. Teodosie, român de neam, se călugărise la Cozia şi apoi petrecuse mulţi ani la Athos. La
1662 era egumen la Argeş şi în 1668 ajunge mitropolit; Păcurariu, IBOSR , II, p. 126-7.
95. Se poate remarca o schimbare de atitudine la Teodosie. Dacă la 1668 era în fruntea par
tidei autohtone, iată-1 mai târziu trecut de partea Cantacuzinilor. Poate că acest fapt are la bază lupta
între curentele grecesc şi slavonesc, ultimul fiind încă susţinut de partida autohtonă (Udrişte
Năsturel). Este o posibilitate. Dionisie era român, dar călugăr la Ivir. De acolo fusese trimis, între
1660-67, să administreze un metoc din Moscova al acestei mănăstiri. S-a retras apoi din nou la Ivir
şi prin 1670-1671 i s-a încredinţat egumenia "Radului-Vodă". Ca mitropolit, a păstorit foarte puţin:
iunie-decembrie 1672 - Niculae M. Popescu, Dionisie Mitropolitul Ungrovlahiei (24 iunie-24
decembrie 1672), în "Convorbiri literare", XLVIII, 1914, p. 14; Al. Elian, Legăturile, p. 926;
Păcurariu, IBOR , II, p. 127.
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el, pentm repunerea în scaun a fostului atonit, Teodosie96. Dar ce a contribuit la
aducerea pe tron a lui Şerban Cantacuzino?
în 1673, cu ocazia războiului turco-polon, Ştefan Petriceicu al Moldovei şi
Grigore Ghica al Ţării Româneşti au trecut de partea polonezilor, iar oastea oto
mană a suferit o gravă înfrângere. între timp însă, Grigore Ghica s-a întors la
Turci, dar nu şi celălalt domn. '‘Defecţiunea" lui Ştefan Petriceicu, aşa cum o nu
meşte istoricul FI. Constantiniu97, a determninat Poarta să ia o măsură dură pentm
a-şi menţine încă controlul asupra Ţărilor Române: anume să numească domni
greci, sau cât mai apropiaţi de Constantinopol. Poarta avea să experimenteze
acum o nouă formulă politică, care se referea la menţinerea autonomiei Principa
telor, şi care viza numirea unui grec, fidel turcilor, şi la Iaşi şi la Bucureşti. Nu era
altceva decât o ancitipare a fanariotismului.
Aceste domnii "profanariote" au fost în număr de trei în Moldova - Dumitraşco Cantacuzino, Antonie Ruset şi Gheorghe Duca, între 1673-85, şi doar una
în Ţara Româneacă, acelaşi Gheorghe Duca (1673-78). Pe acest Gheorghe Duca
îl vom vedea având legături cu mănăstirea Xiropotamu.
Luptele din Ţara Românească între cele două gmpări boiereşti, cât şi acea
"defecţiune" a lui Ştefan Petriceicu, au stat la baza numirii acolo a unui membm
al familiei Cantacuzino, deci un apropiat al Constantinopolului, iar în Moldova a
unui domn fidel precum Constantin Cantemir (1685-93). Una din garanţii pentm
acesta din urmă era chiar fiul său, marele cărturar Dimitrie Cantemir, lăsat în grija
turcilor la Constantinopol.
Ambii domni au pus capăt prin mijloace violente tentativelor boierimii de a
instaura un regim nobiliar98. Cu alte cuvinte, ei au înăbuşit orice încercare de re
venire la putere a partidei autohtone, tronul rămânând, până la revoluţia din 1821,
acestor domni filogreci, bineînţeles cu ajutoml turcilor.
Fidelitatea faţă de Poartă a acestor domni a constituit o condiţie necesară alegerii
lor, chiar dacă în realitate nu era aşa, lucm care se observă din aceea că, la 1687-88,
un arhimandrit Isaia de la Sfântul Pavel era trimis de Şerban Vodă la ţarii mşi, Ioan
şi Petm, să ofere suportul militar al unei coaliţii balcanice antiotomane. Acest Isaia
declara la Moscova că fusese trimis de către Şerban Cantacuzino, ca şi de fostul patri
arh de Constantinopol, Dionisie IV şi de către Mitropolitul Teodosie99. Ba mai mult,
arhimandritul Isaia purta cu sine şi o scrisoare a patriarhului în care recomanda pe
domnul Şerban drept "protector" al creştinilor din Balcani"100.
96. Dionisie, care petrecuse mult timp în Ţara Românească, murind chiar la Târgovişte în
1696, va trimite pe mitropolitul Anania al Maroniei şi pe Ioan Cariofil să cerceteze cazul lui Teo
dosie şi să-l repună în drepturi, ceea ce se şi întâmplă, la 1679 - Condica sfântă a Mitropoliei Un
grovlahiei,, ed. Ghenadie Enăceanu, Bucureşti, 1886; cf. Elian, Legături, p. 924.
97. Op. cit., p. 160.
98. Ihidem , p. 160-161.
99. S. Anuichi, Relaţii bisericeşti româno-sârhe din secolul al XVIJ-lea şi al XVIII-lea, "BOR",
XCVII, 1979, nr. 7-8, p. 892; 1. Radonici, Situaţiunea internaţională a Principatului Ţării Româneşti
în vremea lui Şerban Cantacuzino (1678-1688), "AARMSl", s. II, voi. XXXVI, 1913-14; I. Dură,
Voievozii, p. 743; Elian, Legăturile, p. 92. Textul scrisorii lui Şerban se află la Silviu Dragomir; Con
tribuţii privitoare la relaţiile Bisericii Româneşti cu Rusia în veacul XVII, "AARMSl", s. II, t.
XXXIV, 1911-12, p. 1120-23; vezi aici cap. "Sfântul Pavel", notele 54, 55.
100. G. Velichi, România şi renaşterea bulgară, Bucureşti, 1980, p. 35; I. Dură, Voievozii, p. 743.
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Sesizăm că acesta era chiar programul politic al aceluia despre care cronicarul Ion
Neculce spunea: "şi gândul şi gătirea lui Şerban Vodă era să fie împărat la Ţarigrad" 101. Altfel spus, el continua politica mai vechilor domni, aceea a lui Vasile Lupu,
de exemplu. Ca şi acesta din urmă, şi Şerban Cantacuzino va merge pe ideea imperia
lă, ajutând, deşi nu în aceeaşi măsură, Patriarhia Ecumenică şi Muntele Athos.
In vremurile acelea, istoria românească a înregistrat venirea la Bucureşti a
mai multor oameni de cultură greci, printre care şi călugări atoniţi, în număr din*
ce în ce mai mare, veniţi să ceară ajutor. Domnul s-a arătat sprijinitorul lor şi
dovadă stă faptul că mulţi dintre patriarhii răsăriteni, precum Dionisie IV al Constantinopolului102 sau Iacob103, contracandidatul celui dintâi, ori Dositei ai Ieru
salimului 104 sau Partenie Prohoros al Alexandriei (1678-89)105 n-au ezitat să vină
în Ţările Române de atâtea ori.
In ce priveşte Athosul, Şerban Cantacuzino a respectat mai vechiul program
al tuturor domnilor români. S-a remarcat, îndeosebi, prin închinarea la 1682 a cti
toriei sale de la Cotroceni, întregului Munte Athos. Acum Sfântul Munte avea
două mănăstiri, prima fiind "Sfinţii Trei Ierarhi", de la Iaşi. Cotroceniul era una
dintre cele mai bogate din Ţara Românească, dispunând de mai multe schituri,
dintre care aproximativ cinci erau închinate de asemenea la. Muntele Athos..
Aceasta însemna că veniturile acestor metoace erau trimise direct la Protaton, ur
mând a fi împărţite acolo pentru fiecare mănăstire în parte.
Acum, noutatea o constituie actul de închinare al domnului, prin care se sti
pulează anumite condiţii care dacă n-ar fi respectate, ar duce la retragerea în
chinării, ceea ce însemna că mănăstirile nu deveneau proprietate. Dar, despre
acest fapt, vom mai aminti în capitolele următoare, pe larg106.
A

^

✓

101. Vezi aici nota 18. Domnul a angajat lungi tratative cu împăratul Leopold pentru a obţine
recunoaşterea neatârnării Ţării Româneşti şi domnia ereditară în familia sa, ca premisă de restaurare
a Imperiului Bizantin, de unde provenea şi familia sa; Fl. Constantiniu, op. cit., p. 169-170.
102. Acest Dionisie, rudă a Cantacuzinilor, a păstorit de cinci ori între 1671-96 şi, murind în
1696, a fost îngropat la Târgovişte. Cea de-a patra păstorie (1686-87) o datorează rudei sale, dom
nului, pe care-1 va ajuta mai apoi să repună la mitropolie pe Teodosie (despre datele păstoriilor acestor
ierarhi vezi la Ioan Rămureanu, Mi lan Şesan, T. Bodogae, Istoria Bisericească Universală , editura
Institutului Biblic şi de Misiune, Bucureşti, 1993, p. 594-5).
103. Iacob a păstorit de trei ori, între 1679-88, şi va îndrăzni chiar să anatematizeze pe domn,
ceea ce în timpul lui Vasile Lupu nu s-ar fi putut întâmpla. Dar, să recunoaştem, nici Şerban Canta
cuzino nu avea poziţia lui Vasile Lupu, care a beneficiat de vremuri destul de liniştite, cât şi de timp,
pe când în cei 10 ani de domnie Şerban Cantacuzino a trebuit să facă faţă - politic vorbind - şi ex
pansiunii Imperiului Habsburgic (la 1683 turcii eşuaseră în cucerirea Vienei, iar la 1688 Viena avea
să înglobeze şi Transilvania). Cu alte cuvinte, nu mai dispunea de mijloacele cu care să producă
schimbări de patriarhi.
104. Dositei (1669-1707), unul dintre cei mai mari teologi ai secolului XVII, a petrecut enorm
de mult timp în Ţările Române şi a contribuit la lupta împotriva uniatismului. între 1680-82 a în
fiinţat o tipografie greacă lângă Iaşi (Cetăţuia), a doua de acest fel după cea înfiinţată de Chirii Lucaris la Constantinopol, urmărind tipărirea de cărţi de cult sau teologice pentru preoţii greci. Multe
dintre acestea se află azi şi la Athos. în 1698 i se tipărea pentru prima oară ia Bucureşti "Tomul dra
gostei"; Păcurariu, IBOR , II, p. 262-3.
105. Partenie vizitase Ţările Române ca exarh al Sfântului Mormânt şi apoi ca patriarh a petre
cut doi ani aici - v. ibiclem, p. 260.
106. Vezi capitolul "Protaton".
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Şerban a mai contribuit, făcând pictura paraclisului "Portaitisei" de la mănăs
tirea /v/r, ridicat de românii Şerbana şi Nichifor107, iar la Vatoped a dat 21.000 as
pri108. Şi exemplele pot continua.
In 1688 a început în Ţara Românească epoca lui Constantin Brâncoveanu,
când Patriarhia va fi iarăşi condusă, rând pe rând, de "clienţii" domnilor români,
recunoscuţi ca protectori şi patroni ai Renaşterii greceşti109. Mai mult decât atât,
însuşi Brâncoveanu va hotărî de câteva ori asupra soartei celui ce avea să ocupe
tronul Moldovei110.
Ierarhi, călugări sau oameni de cultură continuă să se scurgă în Principate în
timpul acestei epoci. Sporul de ierarhi sau clerici11 *, veniţi din sudul Dunării, dar
şi din îndepărtatele eparhii orientale, ca să trăiască printre noi, uneori până la
moarte, trebuie pus în legătură cu creşterea influenţei greceşti, care se remarcă în
cultură şi mai ales în îvăţământ112 sub Cantacuzinii munteni, dar şi cu liniştea şi
prosperitatea nemaiîntâlnite de care s-a bucurat Ţara Românească sub domnia lui
Constantin Brâncoveanu.
Toate acestea l-au făcut pe Iorga să denumească epoca drept "monarhia cultu
rală" a lui Brâncoveanu, el însuşi considerându-se, ca şi predecesorii săi, "conti
A

107. Vezi capitolul "Ivir".
108. Vezi capitolul"Vatoped".
109. Dionisie IV va beneficia în continuare de sprijinul românesc, iar după înlăturarea sa de
finitivă (1694) s-a*stabilit în Ţara Românească, precum am mai văzut. Iar Hrisant Nottara al Ierusa
limului, nepotul lui Dositei, tot cu sprijinul lui Brâncoveanu pare a'fi obţinut scaunul. Brâncoveanu
susţinuse pentru tronul constantinopolitan pe Gavriil (1702-7) şi reuşise să oprească numirea lui
Neofit V - Iorga, Bizanţ după Bizanţ, p. 182.
110. Constantin Duca (Duculeţ, 1693-95), a fost numit de turci la insistenţele lui Brâncoveanu
(v. D. Năstase, L ’heritage , p. 27-8), care îi va da pe fiica sa în căsătorie. Cununia a fost săvârşită la
1693 la Jaşi de către lacob, patriarhul ecumenic, în biserica Golia, unde la acea dată era egumen.
Fostul patriarh a murit în Moldova la 1700, fiind înmormântat chiar la Golia - I. Dură, Voievozii, p.
746; Păcurariu, IBOR, II, p. 260. Acest lacob era acela care aruncase anatema asupra lui Şerban
Cantacuzino şi n-a voit s-o ridice nici la insistenţele lui Brâncoveanu. însuşi Constantin Brânco
veanu găsise în lacob un rival, care nu i-a cedat niciodată, ceea ce nu mai îndrăznise nimeni înainte
- Hurmuzachi I, XIV, 1, p. 305-311, nr. CCCLXXI, Iorga, Bizanţ după Bizanţ, p. 182.
111. Bucureştii vor cunoaşte acum alegeri de arhierei titulari, consacraţi aici, din porunca Constantinopolului, pe seama unor scaune care acum erau amintiri. Este vorba de episcopii de Sevastia,
Nyssa şi Soteriopolis. De asemenea, mai găzduise Bucureştiul pe Clement al Adrianopolei, pe
Auxentie al Sofiei, Eftimie al Pogonianei, Maxim de Hierapolis, adunaţi, la 1693, într-un sinod condica S/ântă , ed. cit. p. 30-32, nr. VI; p. 76-77, nr. XXVII; p. 89-90, nr. XXX-XXXI, Hurmuzachi,
XIV, 3, p. 51, nr. XXIX; cf. Elian, Legăturile, p. 930, Iorga, Bizanţ după Bizzanţ, p. 182, p. 187. Se
pot adăuga ierarhii în funcţie: Gherasim al Târnovei, Gherman al Neopatrelor (Condica Sfântă, p. 25,
nr. IV) sau losif al Cervenilor (ibidem, p. 26, nr. IV). Toţi aceştia au semnat aici acte sinodale,
semnăturile lor păstrându-se în arhivele româneşti. Acestea sunt numai câteva cazuri.
112. A se vedea foarte buna lucrare a profesorului Athanasios Karathanasis, Des Grecs a la
Cour de Constantin Brâncoveanu, Voevod de Valachie (1688-1714), în "Balkan Studies", 16, 1975,
Tesalonic; idem, Oi eXXrjveg Ăâyioi arrj BXax'ioc (1680-1714) (Învăţaţii greci în Valah ia), Tesalonic, 1982; Virgil Cândea, Opera lui Constantin Brâncoveanu în Orientul Apropiat, în voi.
"Constantin Brâncoveanu" coordonat de Paul Cernovodeanu şi Florin Constantiniu, Bucureşti,
1989, p. 170-9; Iorga, Bizanţ după Bizanţ, p. 205-219.
^
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nuator al împăraţilor ecumenici şi patron al Ortodoxiei"113. Acest Mecena al cul
turii româno-greceşti va exercita asupra Bisericilor Orientale o hegemonie care
amintea de Vasile Lupu114. Tot acest mecenat s-a manifestat prin acordarea de
ajutoare băneşti, prin tipărirea de cărţi sau trimiterea de tipografii chiar şi la ara
bii sau georgienii ortodocşi. De bună seamă, n-ar fi putut întreprinde singur o astfel
de acţiune, dacă n-ar fi avut poate şi suportul mitropolitului său, Antim Ivireanul,
care-1 urma, în 1708, pe Teodosie, un alt mare ierarh şi bun colaborator al domni
lor într-ale culturii115.
Fiind o epocă de aşa mare prosperitate, Brâncoveanu şi-a permis ctitorii care
azi sunt considerate un stil ce a împrumutat numele domnului —"brâncovenesc".
A zidit biserici nu numai în Ţara Românească, ci şi în Transilvania, iar la Ismail,
pe băţul Dunării, ridică biserica Sfanţul Nicolae din Galata, după incendiul din
1697, iar la Vlah Sarai, în Constantinopol, ridică biserica Panaghiei, în 1699116.
Nici Athosul nu a fost lipsit de daniile sale, deşi nu atât de bogate ca ale înain
taşilor, pentru că atenţia sa a fost mai mult îndreptată spre programe de amploare,
cum sunt acelea de susţinere a lumii ortodoxe din ţările arabe.
în timpul său găsim pe călugării lavrioţi de mai multe ori la curtea domneacă, aducând cu sine capul făcător de minuni al Sfântul Mihail Sinadon (avea cali
tatea de a alunga lăcustele), fapt pentru care domnul i-a răsplătit cum se cuvine1l7.
Chiar dacă el nu a închinat vreo mănăstire la Athos, a oferit totuşi sume imense:
la Dionisiu dă 4.000 aspri, în 1692, 8.000 aspri în 1696 şi 120 taleri în 1713, la
Xenofon dădea 10.000 aspri şi ajuta Pantocratorul şi Constamonitul118.
' în acelaşi timp, pentru Athos vor mai veni câteva danii importante din Mol
dova, patronată atunci de fiul lui Constantin Cantemir, Antioh (1695-1700;.
1705-1707) şi el cu educaţie grecească, făcută de Ieremia Cacavela. De la Antioh
primeşte, aşadar, Zografu mănăstirea basarabeană Căpriana, una dintre cele mai
bogate, deţinătoare a 23 de moşii ce se întindeau pe 50.000 ha scutite de taxe119.
113. Histoire des Roumains et de la Românite Orientale, voi. VI, Bucureşti, 1940, p. 548; cf.
Năstase* L ’idee imperiale , p. 211. Brâncoveanu - spune tot Iorga - folosea în legăturile sale cu Bi
serica un mod de exprimare asemănător cu acela al lui Vasile Lupu (Bizanţ după Bizanţ, p. 185, după
Hurmuzaki, XIV, I, p. 272-74, nr. CCCXLII).
114. Idem, Bizanţ după Bizanţ, p. 184-5; D. Năstase, L ’heritage , p. 27-29.
115. Georgian de origine (de aceea i s-a spus Ivireanul), a păstorit între 1705-8 la Râmnic,
fiind luat ca mitropolit de Constantin Brâncoveanu, remarcat pentru activitatea sa cultural-tipografică. A păstorit până la 1716, fiind asasinat de turci, lucru faţă de care nu era străin Nicolae Mavrocordat, primul domn fanariot - v. Păcurariu, IBOR , II, p. 141-160. Tot Iorga ne spune despre Antim
că fusese la Athos, întâi, şi abia apoi se aşezaseră la noi, Istoria românilor pentru poporul românesc,
II, Bucureşti, 1993, p. 59.
116. V. Păcurariu, IBOR , II, p. 213-216. Pentru acestea, dar şi pentru întreaga sa activitate, se
poate consulta volumul Constantin Brâncoveanu , red. coord. Paul Cernovodeanu, Florin Constantiniu, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1983, p. 173-4, articolul lui V. Cândea.
117. Vezi aici "Marea Lavră".
118. T. G. Bulat, Danii româneşti pentru creştinătatea greacă puţin cunoscute , "GB", 22,
1963, 1-2, p. 256-68; idem, Daniile lui Constantin Brâncoveanu pentru Orientul Ortodox , "BOR",
82, 1964, 9-10, p. 935-39.
119. Vezi aici "Zografu". Antioh ridică din piatră mănăstirea Mira, pe care tatăl său o închi
nase în 1686 la Vatoped - Kriton Hrisohoidis, Ano tîjv oBcopavucjj KrarăK'T7]cr7j cog rov 20° aicbva
(De la cucerirea otomană până în sec. XX ), în voi. "Iepâ Meyicrtri Movjj BamnaiSio'd', I, Atena,
1997, p. 54; vezi şi capitolul nostru despre "Vatoped".
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Arhivele Statului păstrează un hrisov al lui Antioh Cantemir, din a doua dom
nie, mai precis din 1706, prin care domnul moldovean avea să stabilească sarcini
precise ale mănăstirilor închinate, cu care acestea erau datoare în faţa ţării120. Era
de fapt un ordin prin care se cerea predarea exactă a socotelilor, a contabilităţii
fiecărei mănăstiri închinate, pentru că parte din ele trebuiau să meargă la visteria
statului, aşa cum stipulau şi actele de închinare.
Lui Antioh i-a urmat fratele său mai mic, Dimitrie, numit de turci în ideeea
că le-ar fi fost fidel. Nu a fost aşa, pentru că el s-a îndreptat spre ruşi şi a semnat
un tratat premergător unei campanii antiotomane121. Campania antiotomană a lui
Petru la care se raliase Dimitrie Cantemir s-a încheiat cu înfrângerea lor de către
turci, în 1711, la Stănileşti122.
In locul lui Cantemir, refugiat la Moscova, turcii au trimis la Iaşi pe Nicolae
Mavrocordat, iar în Ţara Românească, Constantin Brâncoveanau a fost înlocuit,
în urma intrigilor unchiului său, Constantin Cantacuzino, cu fiul acestuia, Ştefan,
iar după scurta domnie a lui Ştefan Cantacuzino, turcii vor pune pe Nicolae M a
vrocordat, din Moldova. Era începutul regimului fanariot (în Moldova începea la
1711, iar în Ţara Românească la 1716).
Prin instaurarea acestui regim, Poarta urmărea mai vechiul ei scop, acela de
întărire a controlului asupra celor două principate. încercase, după 1673 cu domni
români, avea încă în faţă exemplul lui Cantemir, şi nici Brâncoveanu nu îi fusese
atât de supus, încât acum va încerca cu domni proveniţi exclusiv din elita constantinopolitană. începeau să numească mari dragomani ai Porţii pentru a-şi asigura o
oarecare linişte. Străini de ţară n-ar mai fi putut complota pentru înlăturarea suze
ranităţii lor, gândeau turcii. începea însă pentru ei (pentru turci) un alt pericol:
aceşti domni, în mare parte greci - sau dacă nu erau greci, tot erau grecizaţi - se
mişcau acum pentru dezrobirea neamului lor. Iar turcii le puneau la îndemână mij
loacele: ţări mari şi bogate, din care, în continuare, cultura greacă a putut să se ali
menteze. în continuare, Locurile Sfinte, dar mai ales Patriarhia şi Athosul vor be
neficia de situaţii excepţionale, datorită acestor domni.
Formula fanariotă era deci un compromis între statutul de autonomie al prin
cipatelor şi cel al administraţiei directe. Faţă de domnii pământeni, tentaţi mereu
să colaboreze cu duşmanii Porţii, fanarioţii apăreau ca mandatari fideli ai Sulta
nului, ca unii care în ierarhia otomană ocupaseră deja funcţii înalte. Noutatea era
că acum se abolea alegerea domnului de căte boieri, ceea ce conferea noilor
120. Ministerul de Externe, Memoriu , p. 136. Antioh luase măsuri fiscale generale, pe la 1700,
asemănătoare reformei realizate de omologul său Constantin Brâncoveanu, în Ţara Românească. Şi
aceasta de care vorbim, de la 1706, se înscria probabil în cadrul unei reforme generale fiscale —v.
Fl. Constantiniu, op. cit., p. 172. Documentul de faţă a fost publicat de C. Erbiceanu, Istoria Mitro
poliei Moldovei, p. 10, cf. M. Popescu Spineni, op. cit., p. 30.
121. Politica aceasta nu era nouă, ci se înscria în limitele mai vechii politici româneşti, dusă şi
de Constantin Brâncoveanu. Acesta din urmă trimisese în 1707 la Moscova un emisar care urma să
încheie un tratat de alianţă cu Petru cel Mare şi prin care se obliga să sprijine pe ţar cu 20.000
oameni în eventualitatea unei campanii - ibidem , p. 173. Cu toate acestea, nu trebuie să se înţeleagă
că cei doi domni ar fi colaborat, ci dimpotrivă, ei chiar au fost duşmani. Este cunoscut că Brânco
veanu ar fi voit în Moldova un om al său, ori Cantemir, personalitate de excepţie, nu era omul care
să facă jocul primului.
122. Giurescu, Ist. Românilor , f.a., p. 447.
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domni o mai mare autoritate. Din păcate, domniile acestea au fost instabile şi în
totdeauna la cheremul turcilor, pe tronurile celor două ţări perindându-se zeci de
domni (în Ţara Românească 40, iar în Moldova 36) în numai 100 de ani.
S-a afirmat de multe ori în istoriografia românească faptul că fanariotismul nu
a fost deloc benefic pentru Ţările Române, adică un regim de oprimare socială, po
litica, culturală, religioasă. Concepţia este veche şi provine din secolul anterior.
In realitate, secolul fanariot a fost un secol al reformelor123, iar concepţia mai
veche a fost aproape integral contrazisă de şcoala critică fondată de Nicolae Iorga,
Dimitrie Onciul şi Ioan Bogdan.
A existat acuzaţia în istoriografia românească că grecii veneau să grecizeze şi
să tragă numai foloase de pe urma românilor şi până acolo încât fanariotismul a
constituit un dezastru pentm Ţările Române(!)124. Dar tot Nicolae Iorga răspunde
foarte lucid: "Tot ceea ce grecitatea avea mai distins în domeniul artei tipogra
fice, ca şi în acela al literaturii, venea aici la noi. Multă vreme am crezut că
aceasta este o umilinţă; acum nu mai e nici un motiv să credem aceasta pentru
că, de fapt , nu noi cedam înaintea culturii greceşti, ci era altceva: noi devenise
răm patroni ai culturii greceşti, cum deveniserăm patroni ai Ortodoxiei prin
aceea că asupra noastră trecuseră toate datoriile, în acest timp cu tot prestigiul,
toată influenţa şi toată situaţia de hegemonie a împăraţilor Bizanţului”^ .
Extraordinară răsturnare, teribilă punere de problemă. Trebuie să-i dăm drep
tate, dacă ne gândim numai la un fapt: pentru prima oară Liturghia s-a cântat inte
gral în româneşte în perioada fanariotă, când până atunci nu existau traduse decât
indicaţiile pentru preot, iar textul ei era slavon sau grec.
Şi aici se simte nevoia unui excurs istoric, ca să înţelegem bine influenţa
greacă, în genral, şi pe cea atonită, în particular. Problema care se ridică este dacă
se poate face distincţie între înrâurirea greacă din timpul lui Vasile Lupu, Şerban
Cantacuzino sau Constantin Brâncoveanu, şi perioada fanariotă. Pentm că, precum
spuneam, perioada fanariotă în România cade sub incidenţa unor acuzaţii foarte
123. Politica de reforme a domnilor fanarioţi s-a lovit de rezistenţa clasei politice româneşti.
Asaltul dat de domni împotriva privilegiilor boiereşti a determinat reflexul conservator al acestei
clase. De aici vine şi reacţia antifanariotă de mai târziu. Diferenţa însă, faţă de reformele occiden
tale, era aceea că, reformele din ţările noastre erau făcute în beneficiul Porţii, pentru o îmbunătăţire
a sistemului de exploatare. Dar aceasta nu a constituit în mod direct un rău, pentru că de reforme au
profitat Ţările Române din plin, pregătindu-se terenul pentru Regulamentele Organice din 1835, ca
primă constituţie a celor două Principate (v. FI. Constantiniu, op. cit., p. 186). Pentru epoca fanario
tă, vezi şi voi. "Symposium sur l’epoque phanariote”, Tesalonic, 1974.
124. Concepţia aceasta a fost puternic combătută de şcoala critică fondată de marea triadă N i
colae Iorga-Ioan Bogdan-Dimitrie Onciul, într-un moment când se simţea nevoia unei reacţii decise
contra exagerărilor de motivaţie patriotică sau patriotardă, "datoria istoricului fiind aceea de a pre
zenta civilizaţia trecută nu cum am fi dorit să fie, ci cum a fost în realitate", după cum spunea Ioan
Bogdan (cf. Al. Zub, De la istoria critică la criticism , Bucureşti, 1985, p. 115, 160, 164, 166; Mihai
Maxim, Ţările Române şi înalta Poartă , Bucureşti, 1993, p. 26-7; Lucian Boia, Istorie şi mit în con
ştiinţa românească , Bucureşti, Ed. Humanitas, 1997, p. 42).
125. Ca o continuare acelor citate, este bine să completăm: "noi am fo st un popor care n-am

ştiut cu ce să ne mândrim şi erau lucruri cu care am f i putut să ne mândrim, dar am crezut că ne
putem mândri cu lucruri care, privite bine, contribuie să ne umilească" - v e z i Istoria românilor prin
călători, Bucureşti, 1981, p. 301, 307.
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grele şi atunci riscăm să credem că venirea sau aducerea grecilor în Principate,
chiar a oamenilor de cultură, nu a fost deloc benefică, ci a otrăvit viaţa românilor.
Se apre că aserţiunea este complet falsă şi este greu de explicat motivaţia ei.
Tuturor acestor acuzaţii li se poate răspunde printr-o analiză foarte serioasă a
lucrurilor, aşa cum a facut-o Nicolae Iorga în cadrul "şcolii critice". In două dintre
lucrările sale, el reabilitează fanariotismul şi pe fanarioţii, care până atunci erau
stigmatizaţii manualelor126. Şi până târziu istoriografia românească nu s-a vinde
cat de această boală, în care problemele ce se pun nu au argumente.
în principal, nu convenea prin simpul fapt că timp de un secol, Ţările Româ
ne au fost conduse de domni greci, ceea ce, însă, nu este cu totul adevărat, pentru
că nu toţi au fost greci de neam. Familia Caragea era raguzană, Şuţu bulgară, Calimahii erau români. Restul, Mavrocordaţii, Mavroghenii, Moruzeştii, erau greci
de origine, de prin insule, dar nu fanarioţi (provenind din Fanar). Fanarioţii constantinopolitani erau numai Hangerlii. Dar ei ajungeau la putere nu fiindcă erau
greci sau fanarioţi, ci pentru că aveau funcţii foarte mari la înalta Poartă. Erau Mari
Dragomani. Deci nu calitatea de "fanariot" determina numirea, ci funcţia. Turcii au
numit pe Nicolae Mavrocordat nu cu intenţia de a înfiinţa un nou regim, cel fana
riot127, ci cu intenţia foarte clară de a-şi întări controlul asupra acestor ţări.
Pe de altă parte, nu pot fi acuzaţi de grecismul lor, căci greaca era limba "in
ternaţională" de atunci, era limbă cultă, limba şcolii şi limbă de salon. Iar când
avea să-i ia locul franceza, la noi în Principate, nimeni nu i-a mai acuzat pe fran
cezi. Nu puteau fi vinovaţi pentru că-şi vorbeau limba. Şi nu întotdeauna, căci ve
dem pe Nicolae Mavrocordat certând pe boierii care-i scriau anaforale pe gre
ceşte, îndemnându-i să scrie în româneşte, limbă pe care o învăţase foarte bine,
încât îl surprindem chiar citind cronicile româneşti128.
Apoi nu trebuie uitat că şi Despot Vodă era grec. La fel, Mihai Viteazul avea
mama grecoaică şi va fi pus pe tron prin influenţa prea puternicului Andronic
Cantacuzino de la Constantinopol129, sau Vasile Lupu, care era albanez grecizat.
Familiie Duca şi Cantacuzino nu erau pământene, ci erau venite de peste Dunăre.
în cazul acqsta, putem vorbi de un "fanariotism după fanariotism", dacă ar fi
să gândim fanariotismul ca pe o epocă pur grecească. Grecii au fost bine primiţi,
poate mult mai bine, în timpul lui Mihai Viteazul, Vasile Lupu, Şerban Canta
cuzino .sau Constantin J3râncoveanu, .aşa .cumvom. şi. vedea., în timp .ce.Constantin
126. Este vorba de Cultura română sub fanarioţi, Conferinţă ţinută la Ateneul Român în 8 fe
bruarie 1898, Bucureşti, 1989, 56 p. şi Au fost Moldova .şi Ţara Românească provincii supuse fa n a 
rioţilor, "Analele Academiei Române", Mem. Secţ. Ist., seria III, tom XVIII, meni. 12, 20 p.
127. Nicolae Mavrocordat fusese numit din dorinţa de a se da răsplată pe măsură tatălui acestuia,
Alexandu Mavrocordat Exaporitul, mare dragoman, om cu vastă cultură şi ctitor al Şcolii greceşti
moderne de la Constantinopol - Iorga, Cultura , p. 18; T. G. Bulat, Ioan Comnen, "iatrofilosoful";
profesor la Academia domnească şi mitropolit al Distrei ( f 1719), \n "Biserica Ortodoxă Română",
nr. 3-4, 1966, p. 356. Alexandru Mavrocordat avusese elevi pe foarte mulţi dintre învăţaţii greci
ajunşi pe la noi încă din vremea lui Şerban Cantacuzino şi după el.
128. N. Iorga, Studii şi documente , voi. VI, Bucureşti, p. 288, nr. 572; p. 290, nr. 576, idem,
Documente greceşti în colecţia "Hurmuzaki", voi. II, p. 1051, nr. 1010, cf. idem, au fo st Moldova...,
p. 354, 356.
129. Dimitrie Oikonomidis, EXXijvo-povpaviKcd axeaeig, p. 59.
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Mavrocordat tatăl său Nicolae îl avertiza să aibe o suită puţin numeroasă, adică să
nu aducă cu sine prea mulţi greci130. Constantin Mavrocordat este un domn refor
mator. Era un om cult, rafinat, ce venea cu idei administrative noi, pregătitoare
pentru Regulamentul Organic (1835). Nu trebuie uitat că el a eliberat pe şerbi.
Nici vorbă de împilare sau de cruzime, chiar dacă Nicolae Mavrocordat a fost ne
voit să conducă cu mână forte, în prima sa domnie, trimiţând câţiva boieri călău
lui. Dar şi noi am avut un Ştefan cel Mare, un Alexandru Lăpuşneanu, ori un Vlad
Ţepeş, vestiţi pentru duritatea lor, dar în acelaşi timp mari binefăcători ai grecilor,
sau pe Mircea Ciobanul la fel de crud.
Nu trebuie făcută confuzia între ei, pentru că cei mai mulţi au fost cu grijă
faţă de ţară. Atunci când Grigore Calimah a pus biruri prea mari, a fost imediat
reclamat, iar scaunul lui s-a clătinat şi capul i-a căzut. Constantin Hangerli, un rău
chivemisitor al ţării, a fost imediat tăiat de turci, la Bucureşti, "căci mâncase
raiaua împărătească"131. La fel au păţit Nicolae Mavrogheni şi Grigore Ghica. Şi
asta, pentru că partida pământeană, adică boierii pământeni, au avut întotdeauna
puterea lor şi mai mult ca sigur că ei conduceau ţara, şi nu domnul fanariot. Erau
prea mulţi şi prea puternici ca să-i lase pe fanarioţii acum veniţi să conducă. Situa
ţia lor convenea, pentru că puteau să meargă la Constantinopol şi să-şi aprindă
rogojina în cap în faţa Sultanului, lucru pe care nu şi l-ar fi permis cu domnii de
dinainte, greci dar nefanarioţi. Acum aceşti boieri aveau conştiinţa că domnul este
numai un angajat al Sultanului. Domnii fanarioţi ar fi putut să se folosească de
această putere, dar n-au facut-o, boierii n-au fost ucişi sau exilaţi. Ei plecau sin
guri. Constantin Moruzi tăiase capetele unor boieri, Bogdan şi Cuza, pentru
trădare132, pe când acest lucru era frecvent în cazul domniilor pământene. Pe dea
supra, li se mai luau şi averile şi le erau chiar omorâte rudele. Să ne amintim de
Constantin Bălăceanu, căruia domnul Constantin Brâncoveanu îi confiscă averea
pentru faptul de a fi pârât la austrieci, de spionaj, pe un călugăr Isaia de la Sfântul
Pavel din Muntele Athos133.
130. Nicolae Mavrocordat alcătuise în 1727 o lucrare, "TJepi KaQrjKovTcoV (Despre înda
toriri), pentru uzul fiului său, în care-1 îndemna să fie cu mare băgare de seamă în ce priveşte mediul
românesc şi să-şi ţină ascunse intenţiile, să se facă iubit de localnici, să aibe puţini fanarioţi pe lângă
el -Chesarie Daponte, Ephemerides Daces , ed. Em. Legrande, voi. II, Paris, 1881, p. XXVI, nota
1; Iorga, Au fost Moldova ..., p. 357; idem, Bizanţ după Bizanţ, p. 234. Recomandările erau foarte
bune într-un moment în care, în 1719, dascălul grec Marcu Porfiropulos scria: "Tot Fanarul e la Bu
cureşti"; Hurmuzaki XIV, 2, p. 847, nr. DCCXXVIII, cf. ihidem , p. 234.
131. Iorga, Cultura..., p. 34.
132. Aceştia se pare că erau masoni şi unelteau împotriva domnului (v. ihidem , p. 32; P. Ştefanescu, Francmasoneria , Bucureşti, 1996, p. 207).
/
133. Acest Isaia fusese trimis de Şerban Cantacuzino Ia Petru cel Mare să-i propună întocmirea
unei coaliţii româno-sârbo-bulgaro-ruse, oferindu-se marelui ţar forţele a 300.000 oameni. La în
toarcere prin Transilvania, Isaia a fost arestat după uneltirile acestui Constantin Bălăcenau, iar banii
ce-i strânsese pentru mănăstirea sa îi fuseseră confiscaţi. Pentru că Şerban Cantacuzino murise,
Constantin Brâncovenau vine să facă această reparaţie. Moşiile confiscate le va da la Sfântul Pavel
- v. I. Brezoianu, Mănăstiri zise închinate şi călugări străini, Bucureşti, 1861, p. 34-35; Em. Turdeanu, Legăturile româneşti cu mănăstirile Hilandar şi Sfântul Pavel din Muntele Athos , "Cercetări
literare", publ. de N. Cartojan, IV, Bucureşti, 1941, p. 95-96.
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Cât despre numărul familiilor boiereşti pământene, acesta era net superior
acelora al familiilor greceşti, încât nu se poate pune problema unei exploatări din
partea grecilor. în plus, cei care veneau împreună cu domnii se căsătoreau cu pământence, fiind încet asimilaţi. Ca atare, nu avem de-a face cu nici o grecizare, ba
mai mult, grecismul se pare că a grăbit trecera de la puternica tradiţie slavonă la
românism. Şi asta, numai dacă ne gândim că în timpul fanarioţilor se va cânta
prima oară întreaga slujbă în româneşte, şi nu în greceşte! Ba mai mult, pentru
prima oară acum, actele, mai ales cele către Locurile Sfinte, se scriu numai în ro
mâneşte. Actele redactate în greacă în această perioadă sunt rare, mult mai rare
decât în perioada domnilor de dinaintea fanariotismului134.
Apoi, nu domnii fanarioţi au făcut închinările de mănăstiri la Locurile Sfinte.
Sau au fost prea puţine în comparaţie cu ce au închinat domnii de tradiţie româ
nească. Nici un domn fanariot nu a dat atâtea danii grecilor ca Neagoe Basarab sau
Vasile Lupu, ori chiar Alexandru Lăpuşneanu şi soţia sa Ruxandra. Or, Ioan Caragea, la începutul secolului XIX dispunea cercetarea abuzurilor făcute de un egu
men grec la Cotroceni (Visarion), după care l-a şi demis. Nu este singurul exemplu.
In ce priveşte sumele ce trebuiau plătite de domni către poartă, ele s-ar fi
plătit indiferent de domn. Şi apoi, chiar şi domnii de dinaintea fanarioţilor îşi plă
teau instalarea sau îşi cumpărau scaunul. Ţăranul n-a dus-o bine nici pe vremea
fanarioţilor, dar nici în vremurile de dinainte.
Ceea ce nu li se poate contesta fanarioţilor în nici un chip este ridicarea cul
turală pe care au provocat-o. Mai toţi veneau nu numai cu şcoala Fanarului, ci şi
cu un bagaj cultural căpătat prin Occident. Aceasta se vede şi din numărul foarte
mare al celor care s-au pripăşit la noi şi prin Şcolile Domneşti de la Iaşi sau Bu
cureşti, şi nu în timpul fanarioţilor, ci cu mult înainte, când se încerca scimbarea
influenţei slavone cu cea greacă, spre a trece la românismul deplin. Matei Basa
rab, dar şi Vasile Lupu, schimbau profesorii slavi cu cei greci. Dintre aceştia erau
racolaţi şi meşterii tipografi, pentru că de acum cărţile aveau să se tipărească mai
mult în greceşte. Aşa că limba şi cultura greacă ne-o aduc nu fanarioţii, ci ele vin
cu mult înainte. Grecii erau de mult amestecaţi în viaţa noastră, încă din secolul
XVI, iar în comerţ din al XV-lea. Ca să nu mai repetăm că mulţi din domnii acelor
secole aveau sânge grecesc sau fuseseră crescuţi la Constantinopol, precum un
Mihai Viteazul sau Dimitrie Cantemir mai târziu, sau Radu Mihnea, care era cres
cut de călugării de la Ivir şi şcolit tot de ei în Italia.
Domnii fanarioţi aveau înrudiri cu dinastiile vechi. Ei nu veniseră aici cu oa
menii lor pentru a-i înlătura pe români, mai ales că nu se poate crede că boierii
ţării s-ar fi lăsat înlăturaţi uşor din viaţa politică. Aceşti noi domni vin cu o zestre
culturală în spate şi chiar vor face sacrificii pentru a impune cultura, precum va
face Constantin Mavrocordat, care învinge pe Constantin Racoviţă în lupta pentru
domnie, ca mai apoi să fie răsturnat sub acuzaţia că a trimis tineri boieri la învă
ţătură la Veneţia135.
Aşadar, "nu este deloc adevărat că în Muntenia după Ştefan Cantacuzino sau
în Moldova după trecerea lui Dimitrie Cantemir s-ar fi petrecut ca o rupere de
*

134. D. Oikonomidis, op. cit., p. 61-65.
135. N. Iorga, Genealogia Cantacuzinilor ele banul Mihail Cantacuzino, Bucureşti, 1902, p. 120.

320

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

continuitate, ca o catastrofa în istoria noastră, că până atunci adică, a fost viaţa
româneacă cu caracter naţional şi deodată tot caracterul naţional a dispărut, toate
elementele româneşti au fost înlăturate şi au venit grecii, cum ar fi venit barbarii
Evului Mediu, care nici ei nu erau aşa cum ne închipuim, ca să substituie caracte
rul lor, caracterului indigen. Profundă eroare/", spune din nou Nicolae Iorga136.
In primul rând, concepţia despre fanariotism trebuie deci reanalizată şi epu
rată de patimile naţionaliste. Când vom înţelege că fanariotismul constituie primul
pas spre modernitate, spre capitalism, vom şti să nu mai judecăm aşa aspru. Prinţii
fanarioţi nu au fost cu nimic mai răi decât înaintaşii lor la tronul românesc. Dim
potrivă, aduceau cu ei suflul nou al culturii europene, din centrele în care îşi fă
cuseră educaţia, aduceau cu ei concepţii noi, reformatoare, în domeniile social,
politic şi economic. Aceste regimuri nu au fost cu nimic mai spoliatoare decât cele
de dinainte. Căci altfel, de unde proveneau bogăţiile lui Vasile Lupu sau Constan
tin Brânvoceanu? Este evident că din marile domenii pe care le deţineau, dar şi de
pe urma mănăstirilor închinate. Ele constituiau mijloace de presiune şi surse de
venituri, cu o circulaţie largă şi mai puţin controlată de către Poartă137. în perioa
da fanariotă, timp în care principii nu puteau avea domenii, mănăstirile constituiau
sursa pentru astfel de venituri.
în ce priveşte relaţia noului regim cu Biserica, trebuie spus că, deşi greci, n-au mai
putut atrage tot atât de mulţi ierarhi în Ţările Române pe cât o făcuseră înaintaşii lor.
Patriarhii n-au mai vizitat atât de des Ţările Române, asupra cărora influenţa lor s-a
făcut mai puţin simţită decât a predecesorilor lor138. Cu toate acestea, prestigiul Ţărilor
Române şi al Bisericii lor s-a conservat prin prezenţa pe scaunele de la Bucureşti şi
Iaşi139 a unor ierarhi, fie români, fie greci, foarte destoinici, cu câteva excepţii.
în Ţara Românească, imediat după asasinarea lui Antim Ivireanul, Nicolae
Mavrocordat a adus pe tronul mitropoliei pe Mitrofan din Thasos, fost episcop de
Nissa, care îşi petrecuse mulţi ani la mănăstirea Dionisiu, în Athos. Fusese chiar
egumen la Cotroceni şi duhovnic al domnului. A păstorit între 1716—1719140.
în tot acest timp, Ţara Românească era încă vizitată de Hisant al Ierusalimu
lui, care venea pe urmele unchiului săli, Dositei.
Am vorbit înainte despre perioada domniei lui Constantin Mavrocordat141,
un domn reformator care a încercat o serie de schimbări, atât pe plan social, po136. Istoria rom. ..., p. 307.
137. "Reală politică generoasă de ajutorare necesară instituţiilor, strâmtorate sub dominaţia

otomană, dar egoistă sursă de venituri personale in schimbul unei colaborări şi complicităţi poli
tice oferită de beneficiari, form ă deturnată de export de capitaluri pentru elemente înstrăinate, în
chinările de mănăstiri au constituit şi un mijloc necesar de finanţare a politicii domnilor şi candi
daţilor la domnii" -V a l. Georgescu, op. cit., p. 93-94.
138. Iorga, Bizanţ, p. 232.
139. In Ţara Românească din 12 mitropoliţi, 6 au fost greci, iar la episcopii 2 greci la Râmnic
şi 5 la Buzău. în Moldova, din cei 9 mitropoliţi, unul a fost grec, Nichifor (1740-50), căci Divanul
ţării nu permitea alegerea unui ierarh străin. Un sinod de la Iaşi din 1752 a oprit pentru totdeauna
numirea de ierarhi străini în Moldova; Coman Vasilescu, Istoricul mănăstirilor închinate din epoca
grecismului, de la 1633 la 1821, Bucureşti, 1932, p. 22; Iorga, Ist. Bis., II, p. 88. Despre ierarhii
greci în Ţările Române, vezi teza de doctorat a ierod. Ciprian Spiridon, op. cit.
140. Iorga, Ist. Bis., II, p. 53, 56, 62; Păcurariu, IBOR , II, p. 320-21.
141. A domnit de şase ori în Ţara Românească: septembrie-octombrie 1730; 1731-33; 173541; 1744-48; 1756-58 şi 1761-63 şi de patru ori în Moldova: 1733-35; 1741-43; 1748-49; 1 7 6 9 Giurescu, Ist. rom., f. a., p. 905 şi urm.
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litic şi economic, cât şi pe plan bisericesc. Constantin, fiul lui Nicolae Mavrocor
dat, era un om foarte cultivat, pe care un scriitor francez îl compara cu Petru cel
Mare, închis în hotare prea strâmte142 şi a ştiut să-şi asocieze întotdeauna oameni
de calitate, care l-au ajutat în politica de reforme. Erau aceştia chiar mitropoliţii
Neofit Cretanul al Ţării Româneşti (1738-53)143 şi Nichifor al Moldovei
(1740-50)144. Amândoi, deşi străini, s-au identificat cu interesele poporului pe
care-1 slujeau şi au luptat pentru înlăturarea unor nedreptăţi sociale. Astfel, ei s-au
aflat în fruntea divanelor care au aprobat desfiinţarea "rumâniei" în Ţara Româ
nească (1746) şi a "veciniei" în Moldova (1749)145.
Neofit al Ţării Româneşti participase împreună cu Domnul la elaborarea
"constituţiei" din 1741 privitoare la cler, şi anume scutirea de dări a preoţilor şi
mănăstirilor. Iar în Moldova, Nichifor fixa pentru egumeni îndatorirea de a răs
punde de buna administrare a averilor bisericeşti şi se referea, bineînţeles, şi la
mănăstirile închinate146.
In vremea păstoriei lor, Ţările Române încă mai primeau vizita câte unui pa
triarh, aşa cum era Silvestru al Antiohiei, care nu numai că a vizitat, dar a şi ză
bovit ani buni la Iaşi şi la Bucureşti (între 1729-30 şi 1744-49), de pe urma lui
rămânând o serie de tipărituri. El a încheiat şirul patriarhilor antiohieni care ne-au
vizitat ţările147.
încă cuvântul domnului mai conta la alegerea vreunui ierarh. La 1746, la inter
venţia lui Constantin Mavrocordat, pe atunci în Ţara Româneacă, era ales la
Alexandria ca patriarh Matei Psaltul (1746-66), dar învestirea sa a facut-o, Neofit
Cretanul, la Bucureşti, din porunca lui Paisie II, patriarhul ecumenic. Ca şi Silvestru
de la Antiohia, Matei era ultimul patriarh de Alexandria care vizita ţările noastre148.
Recunoscând rolul deosebit pe care-1 jucase în lumea ortodoxă Mitropolia
Ungrovlahiei, nu mai rămânea decât să se acorde scaunului bucureştean un loc
corespunzător în ierarhia mitropoliilor orientale. Se pare că pentru Neofit însuşi
s-ar fi hotărât acordarea titlului de locţiitor al scaunului de Cezareea Capadociei
- era primul în ierarhia mitropoliilor aparţinătoare de Constantinopol - deşi nu se
cunoaşte un act oficial în acest sens149. Abia pe 10 octombrie 1776 Sofronie II vaA

_
_
_
_
_
_

142. Iorga, Bizanţ, p. 235.
143. Neofit a fost hirotonit de Patriarhul ecumenic ca mitropolit al Mirelor Lichiei şi "trans
ferat” apoi în scaunul Ţării Româneşti, dovedindu-se un vrednic cărturar. S-a preocupat de reorgani
zarea învăţământului şi a şcolilor de preoţie, a tipărit foarte mult şi s-a preocupat de soarta preoţimii
române, făcând mai multe vizite canonice, din care ne-a lăsat o serie de însemnări, cu o seamă de
date istorice, geografice şi etnografice. Pe unde fusese copiase pisanii şi inscripţii, punând bazele
primului "corpus" de inscripţii la noi. Când a fost cazul, nu s-a sfiit să se împotrivească domnului
Matei Ghica, la 1753, pe care poporul dorea să-l alunge - Păcurariu, IBOR , II, p. 324-7.
144. Şi despre Nichifor se pot spune lucruri asemănătoare. A colaborat foarte bine cu domnul
Constantin Mavrocordat, dar şi cu ceilalţi domni în munca de luminare a clerului prin şcoli şi tipar.
In acelaşi timp a luat o serie de măsuri benefice pentru ridicarea vieţii monahale - ihidem , p. 343-5.
145. Ihidem ; N. Iorga, Ist. Bis., II, p. 83-7.
146. Păcurariu, IBOR , II, p. 325 şi 345.
147. Ihidem , II, p. 624.
148. Ihidem.
149. într-o scrisoare sinodală din 1739-40, lui Neofit i se spune: "enepTifie Kai egap%£
nXayTjcdv Kai rov ronov enexov rov Kaicrapeiag KanaSnKiag" - Hurmuzaki, XIV, 2, p. 1090,
nr. MXLVII; Elian, Legaturile , p. 934.
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acorda solemn acest titlu mitropolitului de atunci Grigorie, fost al Mirelor
Lichiei150.
Ţinând cont de prestigiul Mitropoliei Ungrovlahiei, de starea Ţărilor Române
şi de faptul că erau conduse acum de greci, călugării atoniţi nu vor întârzia să apară
din nou după ajutoare. Sunt cunoscute nume ca ale lui Chesarie Daponte sau Ioachim de Acarnania. Primul venea pentru Xiropotamu, al doilea pentru Grigoriu151.
Pe de altă parte, se înregistrează un aflux de călugări români spre Muntele
Athos. Să amintim numai de Paisie Velicikovski, care în 1746-1763 a petrecut în
viaţă isihastă în schitul Sfântul Ilie, întemeiat de el pe teritoriul mănăstirii Panto
crator152. Acestea sunt numai câteva exemple căci, vom vedea, atoniţii nu lipseau
niciodată de la curţile româneşti, ci pot fi găsiţi în număr destul de mare - mai ales
în acest secol, dar şi la începutul celuilalt - fie cu lemnul Sfintei Cruci, fie cu alte
moaşte facătoare de minuni, mai întotdeauna cu acelaşi scop: ajutorul economic.
La începutul secolulului XIX, la curtea Moldovei şi la mitropolitul Veniamin
Costachi apăruse un călugăr, Teodorit de la Esfigmen, foarte învăţat de altfel, cu
propunerea ca mănăstirea sa să devină româneacă, în schimbul refacerii ei de
către mitropolitul Veniamin. Aceasta pentru că Teodorit găsise în familia mitropo
litului rude care anterior ajutaseră mult mănăstirea Esfigmen, închinându-i chiar
un metoh, Ciocăneştiul. Nu se ştie de ce marele mitropolit n-a primit propunerea,
dar a venit în întâmpinarea acestei cereri cu o altă mare danie: i-a închinat mănăs
tirea Floreşti153.
Această închinare venea după altele, care se petrecuseră în secolul trecut,
deoarece ele nu au încetat a se face, deşi în număr mai m ic154. Practic, în acest
secol fanariot, n-a existat domn care să nu fi ajutat în vreun fel oarecare Athosul:
i s-au închinat moşii, i s-au dat bani sau i se faceau danii anuale de sare, vin, ceară
şi orice altceva de strictă necesitate. Domnii aceştia au continuat să dea cărţi şi
obiecte de cult (vase cultice, icoane, cădelniţe, chivoturi ş.a.). iar alţii au intervenit
în mod imediat, prin reparaţii de anvergură la câteva dintre mănăstiri. Este cazul
lui Scarlat Calimah, care a reconstruit Rosikonul integral, încât patriarhul ecu-,
menic Calinic V numea această mănăstire, la 1806, drept "mănăstirea princiară a
familiei Calimah" (|aovaaxripi xcov KaA,i|aaxi5cov)155.
a

150. Păcurariu, IBOR , II, p. 397 şi 623.
151. Chesarie Daponte reuşise să strângă o avere impresionantă din Ţările Române şi a putut
să afirme:
t
vezi capitolele respective.
152. Vezi aici cap. "Prezenţa românească la Muntele Athos".
153. Vezi aici "Esfigmen".
154. Acum s-au închinat destul de multe mănăstiri la Muntele Athos: Adonnirea din Slatina la
Xiropotamu, Sfanţul Spiridon Nou din Bucureşti la Grigoriu, Precista-Focşani, Răchitoasa-Bacău la
Vatoped, Vizantea la Grigoriu, Răducanu-Tg. Ocna la Ivir, Berzunţi-Bacău la Lavra. în 1760, Ioan
Teodor Calimah închina la Rusicon biserica Bogdan Sarai din Constantinopol. Exemplele pot con
tinua, dar vom vedea în amănunt pe parcurs - Păcurariu, IBOR, II, p. 626-627, Ajutoarele româneşti.
155. Vezi aici "Sfanţul Pantelimon sau Rusiconul.
"
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încă şi din Transilvania aveau să vină danii pentru Muntele Athos de la com
paniile greceşti din Sibiu şi Braşov, în timp ce de acolo acestea primeau preoţi,
mai ales de la Xiropotamu şi Vatoped156.
Putem afirma cu toată tăria că din tot acest secol fanariot, practic n-a existat
domn care să nu fi făcut o cât de mică danie Athosului, ceea ce se va vedea şi pe
parcursul lucrării noastre. De asemenea, se mai poate spune cu siguranţă că ulti
mul act de danie către Athos datează de la 1820, fiind emis de Mihai Grigorie Şuţu
al Moldovei şi îndreptat către mănăstirea Xiropotamu.
în tot acest timp, domnii - cea mai mare parte dintre ei - s-au îngrijit de bunul
mers al mănăstirilor închinate, însă în acelaşi timp şi-au făcut apariţia şi anumite
abuzuri din partea unora dintre egumenii greci care refuzau ca măcar o parte din
veniturile acestor mănăstiri să le dea statului, aşa cum stipulau actele de închinare,
şi trimeteau totul la Athos. De multe ori s-a constatat că acele venituri nu ajungeau
nici măcar la Athos, umplând buzunarele unora dintre călugării lipsiţi de conştiin
ţă (vezi Xiropotamul").
In cele mai fericite cazuri, sumele de bani încasate de pe urma averilor acestor
mănăstiri închinate ajungeau să finanţeze construcţia de şcoli sau spitale în
Grecia, Turcii aflaseră că foarte mulţi bani de la mănăstirile închinate se îndrep
tau către şcolile greceşti în care ei vedeau un mare pericol, căci ele ajutau la lu
minarea poporului şi la crearea unei conştiinţe naţionale, ceea ce a şi dus la revo
luţia din 1821157. Tocmai pentru acest motiv, turcii luau acum măsuri. Aşa înce
pea şi lupta pentru secularizarea averilor mănăstireşti, care s-a încheiat la 1863,
printr-o lege a guvernului Cuza-Kogălniceanu.
încercările de a pune rânduială în toată această afacere nu a început, însă, în 1821
sau după această dată, când la tronul Ţărilor Române sunt reinstalaţi domnii pământeni,
iar în mănăstiri egumenii români. Ele au început din chiar vremea domniilor fanariote.
O astfel de încercare o făcuse chiar Constantin Mavrocordat, care, văzând sta
rea rea a mănăstirilor, le-a scutit de dări, dar le-a luat dreptul la vămi şi ocne. El
hotărâse ca de aici înainte să se întreţină mănăstirile din veniturile ce le aveau, iar
A

156. Ath. Karathanasis, L ’helenisme en Trasylvcmie. L'activite culturelle, naţionale et
religieuse des compagnes commercielle hellenique de Sibiu et de Braşov aux XVUI-XIX siecles ,
"BS", Tesalonic, 1989. Este cunoscută dania negustorilor braşoveni Radu şi Leca, care au zidit para
clisul Sfântul Dumitru la Xiropotamu, iar Radu a plătit zugrăveala paraclisului "Sfânta Cruce", tot
de acolo, ridicat cu banii strânşi din Principate de egumenul Partenie, pe la 1780. V. cap. "Xiropo
tamu" şi Păcurariu, IBOR , II, p. 627.
157. Este cunoscut cazul călugărului învăţat Ştefan Duncas, care, ca egumen la RăchitoasaBacău, mănăstire închinată Vatopedului, făcuse o avere considerabilă în timpul lui Scarlat Calimah, ca
să poată utila o şcoală sau mai multe cu instrumente de fizică, chimie, astronomie, în Ambelakia, la
poalele muntelui Pelion. Cu o altă parte din avere, împreună cu poetul Hristopoulos, cu un Constandas şi fraţii Kapetanakis, gândea să deschidă o Universitate: G. M. Ionescu, Influenţa culturii greceşti
în Muntenia şi Moldova cu privire la Biserică, şcoală, societate (1359-1873), Bucureşti, 1990, p. 91.
Se pot consulta C. C. Giurescu, Ţările româneşti sprijinitoare ale învăţământului din Peninsula
Balcanică şi Orientul Apropiat, în volumul "Contribuţii la istoria învăţământului românesc. Culegere
de studii", Bucureşti, 1970; Adriana Camariano-Cioran, Aides pecuniaires fburnies pare les pays rou
mains aux ecoles grecques, în "RESEE", XVII, 1979, nr. 1; Păcurariu, op. cit., II, p. 630-1.
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"restul să se dea în felurite faceri de bine, potrivit testamentelor ctitoriceşti", speci
ficând pentm cele închinate că "milele orânduite să se facă numai din prisos"158.
La 1776 Alexandru Ipsilanti, pe atunci domn în Ţara Românească (1774-82;
1796-97), încearcă şi el să pună rânduială în această problemă, ordonând ca preleva
rea veniturilor mănăstirilor închinate să se facă nu numai în beneficiul Sfintelor Lo
curi, ci şi în beneficiul Statului, şcolilor, spitalelor şi altor instiuţii de utilitate publică.
Preambulul acestui document se referea la faptul că în actele de închinare se prevedea
ca o parte din venituri să fie folosite pentru facerea de pomană, pentru căsătoria fetelor
sărace şi pentru ajutorarea familiilor nevoiaşe şi numai excedentul acestora să se
trimită la Sfintele Locuri. Considerând domnul că nici una din aceste condiţii nu s-a
respectat, ordona ca mănăstirile să subvenţioneze casa pomenilor159.
Spre sfârşitul secolului deja închinarea de mănăstiri luase sfârşit, iar pentru
cei care ar mai fi voit să închine vreo mănăstire, trebuiau să ia aprobarea Diva
nului şi, în ultimă instanţă, a domnului care, de data aceasta, numai era atotputer
nic precum fuseseră altădată domnii.
La 8 februarie 1794 vedem pe mitropolitul Ungrovlahiei, grecul Dositei
F iliti160 semnând o anafora către domnul Alexandru Moruzi (1792-96;
1799-1801), prin care se cerea ca boierul Radu Golescu să fie oprit de la închina
rea la Sfetagora a mănăstirii Vieroş, ctitorită de strămoşi de-ai săi. Domnul a con
simţit şi a ordonat să se ia act de hotărârea mitropolitului161.
La 15 iulie 1798 se adresa noului domn, Constantin Hangerli (1797-99),
cerându-i întocmirea unei "catagrafii" a tuturor călugărilor străini veniţi în Ţara
Românească, fapt pentru care egumenii trebuiau să-şi asume răspunderea şi să
trimită înapoi pe toţi cei fară de căpătâi162.
Mitropolitul Dositei nu era străin nici de o altă anafora, care a avut ca rezul
tat emiterea unui hrisov de către acelaşi domn, hrisov prin ca're hotăra că Locurile
Sfinte nu mai puteau schimba pe egumenii mănăstirilor închinate fară ştirea mare
lui logofăt. Apoi, exarhii acelor locuri nu mai puteau veni în ţară fară ştirea câr
muirii, iar egumenii mănăstirilor închinate, morţi fară testament, nu mai puteau fi
moşteniţi de Locurile Sfinte, ci de mănăstirile din ţară. Mitropolitul şi marele lo
gofăt puteau cere oricând socoteală acestor mănăstiri, iar Locurile Sfinte nu mai
puteau cere mai mult decât partea ce li se cuvenea prin actul ctitoricesc. în ce
158. Dionisie Fotino, Istoria generală a Daciei sau a Transilvaniei, Ţerii Munteneşti şi a Mol
dovei, trad. de G. Sion, voi. III, partea VII, Epoca IV, Bucureşti, 1859, p. 205.
159. Memoire..., p. 4.
160. Dositei Filiti a fost unul dintre cei mai mari cărturari mitropoliţi din secolul fanariot,
impunându-se în istoria României ca una dintre cele mai mari personalităţi culturale. Deşi grec, a
căutat să pună capăt numeroaselor abuzuri ale egumenilor greci, care încetaseră demult să timită la
Athos numai prisosul din venituri. Totodată, a fost preocupat de ridicarea stării culturale a clerului,
de îmbunătăţirea soartei celor nevoiaşi. A păstorit între 1793-1810, fiind înlocuit cu mitropolitul Ignatie al Artei, printr-un abuz al autorităţilor ruseşti care ocupaseră Principatele, între 1806-1812.
Dositei s-a retras la Braşov, unde a şi murit, fiind îngropat în curtea bisericii greceşti (1826). Mai
mult ca sigur că în această perioadă a slujit la biserica companiei greceşti din Braşov; vezi Păcura
riu, IBOR, II, p. 404-9.
161. Coman Vasilescu, op. cit., p. 24; Păcurariu, IBOR, II, p. 405.
162. Ibidem, p. 405-6; Coman Vasilescu, op. cit., p. 24-25; Memoire, p. 4.
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priveşte restul de bani care rămânea din bugetul afectat întreţinerii mănăstirilor
închinate, el trebuia vărsat în casa milelor163.
După un an, acest regulament a fost schimbat în favoarea grecilor, probabil
în urma plângerilor pe care ei le făcuseră la Constantinopol164. Hrisovul cu prici
na a fost dat în decembrie 1799 de Alexandru Moruzi (1792-96; 1799-1801).
Considerând că prin hrisovul ce s-a dat de către prinţul Constantin Hangerli
se violau testamentele fondatorilor, precum şi alte dispoziţii referitoare la aceste
mănăstiri închinate, Alexandru Moruzi îl anula pe acesta, restabilind vechiul uz al
dispoziţiilor ctitoriale. Acum avem ocazia să vedem că şi în Moldova - aşa spune
autorul hrisovului - se procedase similar, ceea ce poate însemna că şi acolo se
produseseră oarecari mişcări şi proteste ce priveau administrarea mănăstirilor în
chinate, fapt care, însă, nu-1 putem confirma documentar.
In mare, dispoziţiile sunau astfel:
1. Egumenii urmau să trimită, ca până atunci, de la mănăstirile Sfintelor Lo
curi, cu precizarea că egumenul ce se va trimite să fie cuvios, capabil şi cu bună
cunoaştere a obiceiurilor pământului. Iată, deci, că se recunoştea voalat că mulţi
dintre aceşti egumeni nu fuseseră aşa cum cerea hrisovul acum, fapt care produse
se mari pagube mănăstirilor.
2. Din veniturile mănăsirii închinate să se oprească întâi ceea ce este necesar pen
tm întreţinerea acesteia şi abia apoi să se trimită, ceea ce rămâne, la Locurile Sfinte.
3. în anii cu producţie mare, partea trimisă va fi în raport cu venitul anual res
pectiv, şi nu cu suma existentă în buget.
4. Nimeni dintre egumeni sau epitropi nu avea voie să înstrăineze ceva din
ceea ce era al mănăstirii (mobil sau imobil), nici prin vânzare, nici prin donaţie şi
nici la schimb, pentm că orice astfel de act va fi considerat nul şi neavenit. Orice
înstrăinare se putea face numai în ideea obţinerii unui câştig îndoit, dar trebuia
cemtă aprobarea domniei. în ce priveşte moşiile, ele puteau fi arendate doar acelea
de foarte departe, însă numai pentru un an de zile, celelalte, de aproape, trebuind
cultivate de egumen spre folosul imediat al mănăstirii.
5. Bunurile mobile şi imobile vor fi predate integral mănăstirii de către egu
menul care va pleca aiurea sau va fi îndepărtat din egumenie. Nu va fi însă sufi
cient ca ele să fie predate numai în bună stare, ci şi cu adaos, fiindcă nu li se în
credinţase numai spre pază, ci spre înmulţire, în folosul mănăstirii.
6. Când un egumen va fi chemat de mănăstirea de la care era trimis, putea
pleca numai cu aprobarea domnului.
163. Ion Brezoianu, Mănăstirile închinate şi călugării străini, Bucureşti, 1861, p. 93-96; Gr.
Bengesco, op. cit., p. 13; G-ral Iancu Ghica, Memoriu asupra mănăstirilor române puse suh pro
tecţia Locurilor Sfinte din Orient, Bucureşti, p. 20-22; Coman Vasilescu, op. cit.y p. 25-29; M. Popescu Spineni, op. cit., p. 3 4 ; Dositei, înainte de a ajunge în scaunul Ungrovlahiei, fusese episcop la
Buzău (1787-93), pe când domn era Nicolae Mavrogheni (1786-90). Dositei a înfiinţat '‘Condica"
acestei episcopii pentru a feri hrisoavele acesteia, implicit pe cele ale mănăstirilor închinate, de pier
dere sau ascundere - vezi "Aşezământul cultural al Mitropolitului Dositei Filitti", cf. Coman Vasi
lescu, op. cit., p. 25.
164. Brezoianu, op. cit., p. 93-96.
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7. Dacă un egumen murea, nimeni dintre părinţi nu-1 putea moşteni, ci bunu
rile se trimiteau la mănăstirea sa de metanie.
8. Domnul obliga Locurile Sfinte să trimită epitropi pentru mănăstirile ce le
avea în Ţara Româneacă, care să poată da socoteală de ceea ce li s-a încredinţat,
de repararea greşelilor egumenilor.
9. Fiecare mănăstire va avea sigiliul propriu, împărţit în două, din care o parte
o deţinea egumenul, iar cealaltă epitropul, cu scopul ca în caz de nevoie (reparaţii,
înnoiri ş.a.) egumenii să nu poată face singuri nimic. De pildă, în cazul în care vo
iau să se împrumute, n-o puteau face fară avizul domniei, iar la domnie trebuia
dus un act cu ambele peceţi.
10. La fiecare 3 ani, orice egumen va da socoteală de veniturile şi cheltuielile
mănăstirii ce i se încredinţase. Se va cere de asemenea egumenului să dea soco
teală de felul în care a înmulţit averea mănăstirii şi, de vor fi găsiţi vrednici, vor
fi avansaţi la mănăstiri mai mari, iar de nu, vor fi demişi şi înlocuiţi.
11. Mănăstirile închinate la Locurile Sfinte fiind stavropighiale şi domneşti,
vor fi administrate direct de domn şi nu se poate face nimic la ele fară autorizaţia
lui. Egumenii dovediţi a fi produs pagube prin risipirea avutului sau printr-o con
duită contrară dispoziţiilor domneşti, vor fi pedepsiţi şi vor plăti pagubele din
avutul lor, conform sfintelor legi şi canoane165.
Hrisovul lui Moruzi este rezultatul insistenţelor patriarhului ecumenic Neofit
VI, patriarhul Antim al Ierusalimului, precum şi ale călugărilor de la Muntele
Athos, sub pretextul că se violau testamentele ctitorilor. Şi atunci, domnul venea
să facă o reparaţie morală, prin anularea hrisovului lui Constantin Hangerli.
Mai mult decât atât, patriarhul Neofit va confirma acest act, printr-unul sino
dal din 9 ianuarie 1800, amintind parcă de mai vechea confirmare pe care, la
1641, o facea Partenie unui act de-al lui Matei Basarab. Atâta doar, că acum dife
rea contextul. Pe atunci confirmarea o cerea domnul, iar patriarhul se executa, dar
acum patriarhul o cerea domnului, iar domnul lua act de cererea patriarhului, Ra
porturile erau deci schimbate.
In puţine cuvinte, putem spune că actul sinodal şi patriarhal al lui Neofit con
firma punct cu punct dispoziţiile domnului şi se înţelege că aceste dispoziţii îi fu
seseră sugerate domnului împotriva acelora pe care le dăduse Hangerli. Ele aveau
să devină normative pentru mai departe166.
Că a fost aşa, vedem dintr-un alt hrisov, din martie 1813, al domnului Ioan
Caragea (1812-18), hrisov prin care relua dispoziţiile din acela al lui Moruzi,
sancţionându-1 pe celălalt, al lui Hangerli. Iar, cu doi ani mai târziu, la 1815, va
reedita acest hrisov, dar într-o altă formă, care avea menirea de a fi mai conve
nabilă pentru români. Fondul era acelaşi167.
A

165. Gr. Bengesco, op. cit., p. 49-50 (este actul tradus în franceză); vezi şi Brezoianu, op. cit.,
p. 97-100.
166. Gr. Bengesco, op. cit., p. 59-67 (franceză).
167. Brezoianu, op. cit., p. 103; Coman Vasilescu, op. cit., p. 32. între timp, Divanul hotărâse,
la 23 septembrie 1808, să nu se mai trimită nici un ajutor din venitul mănăstirilor închinate, către
Sfintele Locuri, ci ajutorul acela să fie oprit de Mitropolie - Th. Codrescu, Uricariul, XXV, p. 401-3,
cf. Coman Vasilescu, op. cit., p. 32.
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Cu regimul fanariot, "ideea imperială creştină" începuse să devină străină ro
mânilor şi se restrânge, într-o oarecare măsură, la cercul conducătorilor greci.
Intr-adevăr, principii fanarioţi, cărora Poarta le-a'confiat guvernarea Ţării Româ
neşti şi a Moldovei, au reluat punct cu punct vechiul program imperial, care tansfera suveranilor acestor ţări succesiunea Bizanţului Ecumenic şi protecţia asupra
creştinilor din celelalte ţări ortodoxe din Imperiul Otoman168.
Nu se poate nega principilor fanarioţi idealul bizantin. Este foarte adevărat că
ei au urmărit dezrobirea neamului grecesc, dar şi crearea unui stat naţional în limi-'
tele vechiului Impriu Bizantin, cel puţin în ultima perioadă. Au înţeles că fară a
elibera tot acel areal, adică fară a coopta toate popoarele balcanice (la 1821) în
lupta de eliberare, visul nu putea fi împlinit. Alexandru Ipsilanti urmărea restaura
rea Bizanţului, iar simbolul Phoenixului, adoptat de el, semnifica această resu
recţie a Imperiului169. Acest lucru era imbosibil însă, de acum, căci mai puternică
devenise ideea de naţionalism. "Bizanţul după Bizanţ" luase sfârşit.
Odată cu Revoluţia din 1821, sistemul fanariot din Ţările Române ia sfârşit,
iar turcii vor numi din nou domni pământeni, pe Grigore Ghica în Ţara Româ
nească şi pe Ioniţă Sturdza în Moldova170.
De acum, chestiunea mănăstirilor închinate va intra într-o nouă fază, ea complicându-se prin intervenţia alternativă a Rusiei şi Turciei, în funcţie de interese
le părţilor implicate.
Numirea noilor domni se făcuse în urma unei întâmpinări adresată Porţii de
către boierii moldoveni şi munteni. Ei cereau acesteia izgonirea străinilor din
scaunele domneşti şi de la cârmuirea mănăstirilor închinate şi trecerea lor pe sea
ma pământenilor, cu îndatorirea să se trimită anual Sfintelor Locuri o sumă sub
formă de embatic171.
Şi odată cu numirea noilor domni, Poarta a mai dat un firman prin care or
dona izgonirea călugărilor greci din mănăstirile închinate, iar în locul lor să fie
aşezaţi egumeni pământeni172. Dădeau acest ordin cu multă uşurinţă, căci vedeau
168. D. Năstase, Llxeritage , p. 36; idem, L ’idee imperiale , p. 247.
169. De aceea, Alex. Ipsilanti va apela la boierii români care erau şi ei purtători ai acestei tra
diţii, dar nu va ignora pe un Caragheorghe, eroul naţional al albanezilor, sau pe Hagi Prodan al ma
cedonenilor - Iorga, Bizanţ, p. 250-1.
170. I. C. Filitti, Frământări politice şi sociale in Principatele Române între 1821-1828, Bu
cureşti, 1932, p. 77, 125; Coman Vasilescu, op. cit., p. 34.
171. De fapt, o primă petiţie o adresează boierii moldoveni în oct. 1821, iar în decembrie al
aceluiaşi an reacţionează similar şi muntenii. Petiţiile rămânând fară nici un răspuns, moldovenii revin
cu o nouă petiţie, pe 10 ianuarie 1822. Abia acum turcii răspunseră cu un fînnan în care numea pe cei
doi domni. Documentele cu pricina se află la C. Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, Bu
cureşti, 1888, p. 214-215; Acad. Rom., ms. 1753, f. 37; idem, ms. rom. 322, f. 134-140; V. A. Urechia,
Ist. rom., XIII, p. 102-103; I. C. Filitti, op. cit., p. 77, 80, 85; Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, X, p.
284-285, p. 324-333, pentru firmane vezi Urechia, op. cit., XIII, p. 178-179; cf. Gh. Moisescu, Mănăs

tirile închinate din Ţara Românească în vremea păstoriei mitropolitului Grigore Dascălul (1823-1834),
Bucureşti, 1934, p. 3-4; Coman Vasilescu, op. cit., p. 34; Popescu Spineni, op. cit., p. 40.
172. Arhivele Statului Bucureşti, Administrative vechi, dosar 2430: Catastih arătător în pres
curtare cu prinderea hârtiilor turceşti ce s-au găsit în Sfânta Mitropolie şi între hârtiile răposatu
lui Grigorie Ghica vvd., f. 41; Acad. Rom., ms. 1065, f. 8.
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în aceştia duşmanul principal care produsese mişcarea, iar apoi mai ştiau că din
banii mănăstirilor fusese alimentată Eteria, dar şi şcoala greacă în general. Or,
prin şcoală avea să se deştepte simţământul naţional atât de periculos pentru turci
şi în general pentru orice idee expansionistă. Cele spuse se susţin prin chiar hotă
rârea de atunci a Sultanului de a desfiinţa şcolile greceşti173.
Printre primele decizii ce le va lua Grigorie Ghica în Ţara Românească a fost
aceea de a pune mitropolia, episcopiile şi mănăstirile ţării să ajute la plata datorii
lor, care se ridicau la 4.600.000 piaştri174.
Domnul a poruncit la 3 noiembrie 1822 episcopului Gherasim al Buzăului şi
logofeţilor Grigorie Băleanu şi Dumitrache Bibescu să cerceteze veniturile fie
cărei mânăstiri, precum şi datoriile ce le avea175. Pe de altă parte, trebuia să se în
grijească de scoaterea egumenilor greci din mănăstirile închinate conform porun
cii Porţii176.
Următoarea măsură a domnului a fost aceea de a proceda la alegerea unui nou
mitropolit, căci scaunul era vacant. La 10 ianuarie 1823 avea să fie sfinţit Grigorie
al IV-lea Dascălul, călugăr cărturar care petrecuse şi la Muntele Athos177.
La 17 februarie 1823, domnul emite un pitac către noul mitropolit pentm a-i
pomnci să pună în aplicare, împreună cu Divanul, pomnca mai veche de îndepăr
tare a egumenilor din mănăstirile închinate178.
Mitropolitul îi răspunde în 9 martie 1823 printr-o anafora în care-i arată că
alegerea de egumeni pământeni s-a şi făcut, după care cerea să se hotărască un lo
gofăt al Divanului care, împreună cu omul Mitropoliei, să facă trei catagrafii pentru
toate bunurile, mişcătoare sau nemişcătoare, din mănăstirile închinate şi după ce
vor fi iscălite de fostul şi de noul egumen, de logofăt şi de omul mitropolitului, să
se dea o catagrafie noului egumen, una la Mitropolie şi o a treia la Divan. Toate
acestea în scopul de a clarifica situaţia financiară a mănăstirilor închinate, spre a-şi
putea plăti datoriile179.
173. Th. Codrescu, (Jricariul, III, p. 232.
174. Hunnuzaki , X, p. 209; Cezar Bolliac, Mănăstirile clin România, Bucureşti, 1862, p. 8387. De fapt, în mod exact, conform calculelor făcute de visterie, suma era de 3.312.384 taleri. Urma
ca boierii să plătească 500.000 din aceşti bani.
175. In 7 decembrie 1822, boierii au întocmit o anafora către domn, în care cereau să aprobe
alegerea a trei boieri, care, împreună cu episcopul Buzăului, să întocmească o "casă" a Mitropoliei,
unde să se primească banii care urmau a se strânge - Acad. Rom., ms. 1067, f. 26; ASB, Mitrop. Bu
cureşti n e t r e h pachet 364, doc. 30.
176. La 20 decembrie 1822 Grigorie Ghica înştiinţa: "fiindcă pentru egumenii greci de la

mânâstirile de aici din domneasca noastră ţară, suntem porunciţi prin prea înalt împărătesc firman
ca să-i lipsim de la mânăstiri şi în locul lor să orânduim alţi egumeni dintre pământeni, de aceea
poruncim Dumneavoastră ca fară de zăbavă să alegeţi dintre pământenii ce veţi socoti mai cuvioşi,
cu hună p e tr e c e r e ... Urma apoi ca să i se arate cine a fost ales, iar dintre cei înlăturaţi să-şi predea
fiecare socotelile de venituri şi cheltuieli - ASB, Judecătoreşti vechi, dosar 1377/1822, f. 1, cf. Gh.
Moisescu, op. cit., p. 6, nota 3.
177. C. N. Tomescu, Mitropolitul Grigorie IV al Ungrovlahiei, Chişinău, 1927, p. 158-160;
Păcurariu, IBOR , III, 1997, p. 36-47.
178. ASB, Judecătoreşti vechi, dos. 1377/1822, f. 2.
179. Despre hotărârea Divanului pentru înlocuirea egumenilor greci, vezi Hurmuzaki, XVI, p.
1094. O copie după anaforaua lui Grigorie Dascălul la ASB, Mitr. Bucureşti n e tr e b pachet 364, doc. 31.
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La 12 martie domnul a probat cererea mitropolitului, iar pe 17 aprilie s-a tre
cut la înlocuirea egumenilor greci cu români. Nu insistăm aici asupra numelor
acestor noi egumeni, ci facem trimitere la lucrarea lui Gh. Moisescu, care extrăgând câteva nume din manuscrise de la Academia Română şi de la Arhivele Sta
tului, ni le înfăţişează, fară ca lista să se epuizeze, întrucât lista integrală n-a fost
publicată în anaforaua din 9 martie 1823180.
Către sfârşitul anului 1823, călugării atoniţi trimit o jalbă la înalta Poartă
plângându-se că “fară de dreptate li s-au poprit, de către stăpânirea ţării, dreptul
lor, în vreme ce şi mănăstirile şi toate veniturile lor li se cuvin ”^1
Plângerea a fost îndreptată de Poartă către capuchehaiele (ambasadorii) celor
doi domni români care, la rândul lor, au înştiinţat pe aceştia din urmă, la care ştim
că Grigorie Ghica va dispune să i se înfăţişeze problema într-o anaforă182.
în 19 iunie 1824, mitropolitul cu episcopii şi boierii din Divan semnau anafo
raua cerută şi o trimiteau domnului, arătând că "temeiul întru care rezemându-se
acei părinţi cer embaticuri de la aceste mânăstiri este fară de îndoială testamenturile ctitoriceşti ale acelora ce le-au zidit şi le-au închinat la mănăstirile de jos.
Nu pot însă tăgădui nici cuvioşiile lor că duhul şi al acelor răposaţi şi ai testamenturilor privesc spre a se păzi în veci fiinţa acestor lăcaşuri întru întregime spre
vecinicapomenire a celor ce le-au zidit şi le-au înzestrat... Noi am cugetat că după
ce se va uşura ţara de sarcina datorii să plătim din veniturile acestor închinate
mânăstiri şi grelele lor datorii, la care cei după vremui egumeni greci, orânduiţi
de părinţii cei de jos, le-au supus”. Iar dacă Poarta poruncea - zice actul mai
departe - să se continue ajutorul la acele mânăstiri, atunci el se va face cu condiţia
ca din acest ajutor să se scadă sumele trebuitoare întreţinerii acestor metoace, pre
cum şi suma echivalentă datoriilor la care egumenii greci le spuseseră. Şi dacă
aceia încă tăgăduiesc, să-şi trimită reprezentantul să vadă cu proprii ochi183.
Această anafora domnul o trimise capuchehaiei sale de la Constantinopol
spre a fi înştiinţată Poarta184.
La 4 mai 1824, Poarta, în urma negocierilor cu ambasadorul englez, care avea
mandat şi din partea ruşilor, consimte să elibereze Principatele185. în urma acestui
act, Sfintele Locuri, care vor intra de acum în protecţia ruşilor, au căpătat învoirea
%

180. Op. cit., p. 9-12 (pentru Muntele Athos). Vezi şi un raport al consulului austriac din 28
ianuarie 1823, care vorbeşte despre faptul înlocuirii egumenilor greci - Hurmuzaki, X, p. 209, 219.
181. Acad. Rom., ms. 1068, f. 66-67; C. Tomescu, op. cit., p. 171. înainte de a înainta plân
gerea la Poartă, călugării au înmuiat întâi bunăvoinţa sultanului cu o sumă de bani - Hurmuzaki
XVI, 1, p. 1135 (scrisoarea consulului francez Hugot din 6 ianuarie 1824). Măsurile luate de guver
nul român erau foarte aspre încât atunci când doi călugări atoniţi au voit să vină în Ţara Românească
să constate care este situaţia, n-au fost lăsaţi să treacă Dunărea ( Ihidem , p. 1109, 1113).
182. Acad. Rom., ms. 1068, f. 63; Gh. Moisescu, op. cit., p. 19 (domnul se referea la 12 mâ
năstiri atonite care-şi cereau obişnuitele embaticuri).
183. Acad. Rom., ms. 1068, f. 66-67; C. Tomescu, op. cit., p. 171-172; Gh. Moisescu, op. cit.,
p. 19-20.
184. ASB, Administrative vechi, dosar 2430, f. 79.
185. N. Iorga, Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor, II, Bucureşti, 1896, p. 630; I.
C. Filitti, op. cit., p. 132.
A
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Porţii să trimită în Principate câte un "vechil" ca să cerceteze starea lucrurilor, cu
privire la mănăstirile închinate186.
Grigorie Ghica a poruncit la 17 decembrie 1824 ca Divanul să analizeze pro
blema din nou şi "să se facă cuviincioasă cercetare asupra pricinii mănăstirilor
sfetagoriceşti... pentru care au venit exarhii de jo s"187.
Nu ştim rezultatele cercetării, dar aflăm dintr-o anafora din 15 mai 1825 că Ţara
Românească nu tăiase cu totul plata ajutoarelor pentru Sfântul Munte, ci plătise, în
perioada 1823-1826, 318.200 taleri pentru toate Locurile Sfinte, adică 79.550 taleri
pe an, plus alţi 30.000 taleri pentru embaticurile mănăstirilor din Rumelia188.
Se vede că Sfintele Locuri n-au fost mulţumite cu sumele ce le primiseră, de
vreme ce încep iar plângerile către Poartă. în situaţia dată, mitropolitul Grigorie
trimite Porţii un alt act semnat de cei 3 episcopi, 10 egumeni şi 90 boieri, cerând
să se hotărască ce folos se cuvine a se da de la mănăstirile închinate, pentru că su
mele date până atunci n-au fost în măsură să mulţumească pe călugări189.
Poarta a răspuns că ar trebui să se dea Sfintelor Locuri a treia parte din veni
turile metoacelor lor, pe perioada 1823-1826190.
în urma acestui răspuns, mitropolitul Grigorie a înaintat o anaforă domnului,
pe 16 februarie 1826, în care propunea înfiinţarea unei "case a mănăstirilor" cu ur
mătoarele funcţii: să calculeze venitul pe grupe de mănăstiri; să dea aprobări
anuale pentm cât urma să cheltuiască egumenii; să se îngrijească ca din arendarea
moşiilor pe trei ani să se predea suma necesară casei şcolilor, iar mai apoi să pre
lungească arenzile pe încă 3 ani; orice cheltuială să se facă numai cu ştirea
"casei"; nici un egumen să nu aibe voie a se împrumuta fară aprobarea "casei"; în
tocmirea a două condici, de venituri, respectiv de cheltuieli şi datorii, iar dacă
vreun egumen face datorii fară ştirea "casei", să fie schimbat.
Se calculase apoi că venitul ce se cuvenea Locurilor Sfinte - a treia parte din
venitul general - era de 440.953 taleri şi, ca normal, "casa" trebuia să se îngri
jească pentru adunarea sumei de 112.753 taleri ca să completeze suma ce se
dăduse deja, adică 318.200 taleri, spre a se ajunge la suma calculată (440.953)191.
"Casa" a luat fiinţă prin hotărârea domnească pe 19 februarie 1826 şi înainte
de 20 martie, noul for prezenta deja o situaţie asupra veniturilor ce se cuvenea mă
năstirilor aghiorite. Era vorba de 70.789 taleri pentm perioada în discuţie192.
"Casa" făcuse şi calculul veniturilor metoacelor atonite care erau de 579.634
taleri, în afară de alţi 180.650 taleri luaţi de egumenii greci. Datoriile lor ajungeau
la 342.317 taleri, fară a se mai socoti banii luaţi de egumenii greci193.
186. "Acum fiindcă Sfânta Agora, Sfântul Mormânt şi Sina prin tacris au arătat că nu s-a

strâns cele canonisite din Valah ia încă de la leat 1821... şi că după cererea lor de lei 63.950 pe an
să se dea lei 12.100 şi pentru doi ani lei 24.200 la Sfânta Agoră..." şi urmau sumele pentru celelalte
Locuri. In situaţia în care nu le-ar fi convenit, căci, se vede, diferenţa între ce cereau şi ce li se putea
da era mare, urma să-şi trimită vechilul să constate singur starea rea în care se aflau mănăstirile ASB, Administrative vechi, dosar 2430, p. 78-79.
187. Acad. Rom., ms. 1068, f. 65.
188. lhidem , f. 103-105; CF. Gh. Moisescu, op. cit., p. 22; M. R Spineni, op. cit., p. 41.
189. C. Tomescu, op. cit., p. 192-194.
190. Ibidem , p. 172.
191. lhidem, p. 174.
192. Ibidem, p. 172, 177.
193. ASB, Mitrop. Bucureşti netreb., pachet 232, doc. 10 şi 25.
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Din Moldova se hotăra, la 1826, că ajutorul ce se va da mănăstirilor greceşti
va fi de 100.000 piaştri pe an, timp de doi ani194.
Un nou eveniment politic avea să schimbe configuraţia problemei mănăstiri
lor închinate prin moartea ţarului Alexandru I (1801-1825) şi venirea la tron a lui
Nicolae I (1825-1855), un mare sprijinitor al grecilor. Pentru a evita un alt război,
turcii acceptă să semneze la 25 septembrie 1826. Convenţia de la Akkerman, po
trivit căreia ţarul recunoştea hotărârea Turciei de a restabili domniile în Prin
cipate, dar protecţia asupra lor o revendicau acum ruşii. în felul acesta, călugării
greci vor găsi un nou protector căruia să se plângă în problema ce o aveau195.
în ce priveşte intenţiile Rusiei în problema mănăstirilor închinate, în 3 fe
bruarie 1827, mitropolitul moldovean Veniamin Costachi informa pe omologul
său muntean că avusese deja o întâlnire cu reprezentantul Rusiei şi i se adusese la
cunoştinţă voinţa suveranului rus de a înapoia mănăstirile închinate egumenilor
greci196. Evident că intenţia rusă era determinată de acţiunile călugărilor greci
asupra ambasadorilor ruşi de la Constantinopol.
Cu ajutorul ruşilor197, Sfintele Locuri au reuşit să obţină de la Poartă, în iulie
1827, un firman care îngăduia întoarcerea călugărilor greci la cârma mănăstirilor
închinate198.
în conformitate cu acest firman, patriarhul Constantinopolului Agatanghel
scria mitropolitului muntean la 29 august 1827 că vor veni exarhii Sfintelor
Locuri ca să rânduiască egumeni şi să cerceteze socotelile pe 6 ani în urmă199.
în 5 decembrie 1827, Grigorie Ghica emitea un document către Obşteasca
Adunare, prin care dispunea să se treacă la darea în stăpânire a mănăstirilor închi
nate călugărilor greci. în 8 decembrie, Divanul hotăra să se dea curs documentu
lui domnesc, dar încerca să impună şi nişte obligaţii călugărilor greci, şi anume
plata datoriilor şi repararea mănăstirilor, după ce-1 rugau pe domn să se asigure că
noii egumeni vor cârmui cum se cuvine.
Adunarea Generală a Moldovei era mai explicită: impunea chiar ca veniturile
pe trei ani ale mănăstirilor închinate să fie afectate reparaţiilor acestor edificii,
precum şi plăţii datoriilor. Mai mult, se va observa în modul scrupulos respectarea
de către egumeni a actelor ctitoriale şi, deci, păstrarea în bună stare a mănăstirilor
'
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194. Memoire sur la question, p. 5.
1 9 5 .1.
C. Filitti, op. cit., p. 148; Gh. Moisescu, op. cit., p. 25. în aprilie 1827 Poarta a înştiinţat
Ţările Române despre încheierea convenţiei printr-un hatişerif - Hurmuzaki, X, p. 605; Tomescu,
op. cit., p. 202-203.
196. Acad. Rom., ms. 1066, f. 114, publicat în "BOR", XXVII, p. 1259.
197. Hurmuzaki, supl. 1,4, p. 239; c f Cezar Bolliac, op. cit., p. 34-37; Gh. Moisescu, op. cit., p. 27.
198. Firmanul a fost adus de comisul Panaiotache Anghenopol şi a fost citit în obşteasca adu
nare în 8 dec. 1827; Acad. Rom., ms. 1062, f. 79 (originalul). A fost publicat în Hurmuzaki, X, p.
608, iar o traducere pe scurt în ASB, Administrative vechi, dos. 2430, f. 142. O copie greacă se află
în biblioteca Adunării Deputaţilor din Atena, ms. 145, f. 23, publicat în rev. "EKK^TiaiaaTiKoq
Oapoq", tom 32 (1933), f. 546-548, cf . Ihidem, p. 27.
199. Kalinik Delikanis, nepvypoupiKoq KaTot^oyoq xwv ev xotq labSe^i w v TtaTpiapxiKoft
otpxicp'oXaKeioD aco^opivcov eTuaipcov eyypacpcov rcepi tguv ev "A0cp jiovwv" (1630-1863)
KaxapTia0ei<; KeXevoei tov OIk. naxpidpxo'o coaKeijx xou T’ (Catalogul descriptiv al actelor

oficiale păstrate în arhiva patriarhală privitoare la mănăstirile din Athos, întocmit de patriarhul
ecumenic loachim III), 1902-1905, voi. III, Constantinopol, p. 523.
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care li se încredinţau. Hotărau ca egumenii să fie permanent supravegheaţi de
nişte inspectori dintre boierii divaniţP00.
în primăvara anului 1828 a izbucnit un nou război ruso-turc, în urma căruia
Principatele au fost ocupate până în 1834, de către ruşi, iar în locul domnilor a fost
instaurat un regim administrativ rusesc avându-1 în frunte pe contele Pahlin, căruia
i-a urmat generalul Pavel Kisseleff. De acum, ţara va intra într-o perioadă în care
va depinde cu totul de hotărârile ruseşti. Şi nu mai este azi un secret că ruşii au
urmărit tot timpul anexarea celor două Principate, însă permanentul conflict cu
turcii a constituit un factor de echilibru în politica zonei.
în privinţa mănăstirilor închinate, deja se conturase politica rusească, aşa
cum am putut vedea. Imediat ce s-a instalat, contele Pahlin a ordonat reîntoarcerea
imediată a mănăstirilor în stăpânirea călugărilor greci. Rânduia ca veniturile să se
păstreze în banca de-la Odessa, pentru obţinerea de dobândă. îngăduia însă
supravegherea acestor mânăstiri de către o comisie românească - se adresa mitro
politului Grigorie - formată din câţiva laici şi câteva feţe bisericeşti. Ordinul era
emis în 15 mai201.
Mitropolitul Grigorie a refuzat să execute ordinul şi a fost înlăturat, fiind
trimis în exil, în Basarabia. Comisia cerută la 15 mai se alcătuise totuşi, dar acest
lucru nu convenea Sfintelor Locuri. Pe de altă parte, acestea erau nemulţumite că
încă nu se dăduse curs firmanului turcesc, care impunea înapoierea metoacelor
lor. De acest aşa-zis drept s-au putut bucura numai la sfârşitul anului 1829. Până
atunci, comisiile rânduite ca catagrafierea averilor acestor mânăstiri au încetinit în
mod voit lucrul lor, tocmai pentru a întârzia procesul202. în situaţia aceasta, călu
gării n-au întârziat să se plângă ruşilor, care, la 6 iunie 1829, au şi dat ordin Di
vanului Ţării Româneşti să "desfacă Comisia cea aşezată asupra avuturilor mă
năstirilor greceşti" şi se cerea "alegerea unor boieri îngrijitori asupra socotelilor
pe tot anul a exarhilor şi egumenilor"203.*
Cum Divanul întârzia să execute această poruncă, generalul Kisseleff va
reveni cu un alt ordin, pe 10 septembrie. In 15 octombrie, Divanul alesese şi infor
ma acum pe guvernatorul rus de numele celor aleşi. Noua comisie avea rolul
acum, nu de a administra, ci de a controla204.
Chiar şi aşa, românii încă mai întârziau finalizarea catagrafiilor, fapt pentru
care comisul Anghelache s-a plâns că stăpânirea valahă n-a luat nici o măsură
pentru "regularea socotelilor" pe anii trecuţi, ca exarhii şi egumenii să-şi poată in
tra în drepturi205. Iar guvernatorul a trimis plângerea Divanului spre rezolvare206.
A

200. Acad. Rom., ms. 1062, f. 103; C. Bolliac, op. cit., p. 88-92; Memoire, p. 5; Coman Vasilescu, op. cit., p. 36.
201. Acad. Rom., ms.lOHO, publicat în Hunnuzaki, supl. 1,4, p. 329-330 şi C. Tomescu, op. cit.,
p. 215-217. Sultanul a trebuit să cedeze în faţa unei astfel de acţiuni şi a dat unfirman de confirmare
a noii rânduieli; Th. Codrescu, Uricariul, V, p. 30-33; cf. Coman Vasilescu, op.cit., p. 37. Sesizând
că românii întârzie procesul în mod voit, ruşii au dat ordine severe de restituire, încât la 1830 această
restituire era un fapt împlinit - v . Memoriul Min. de Externe, Bucureşti, 1863, p. 141-142.
202. Gh. Moisescu, op. c i t p. 32, C. Vasilescu, op. c i t p. 38.
203. ASB, Administrative vechi, dos. 2020/1829, f. 5.
204. Ibidem, f. 11; Hunnuzaki supl. I, 4, p. 353.
205. ASB, Administrative vechi, dos. 1588/1830, f. 2 (actul este din 18 decembrie 1829).
206. Ibidem, f. 3-4 (11 ianuarie 1830).
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Intre timp se începuse lucrul pentru redactarea Regulamentelor Organice ale
celor două Principate, care urmăreau, printre altele, să reglementeze şi problema
bisericească.
Cu intenţia de a găsi, în fine, o soluţie, Kiseleff scrie din nou Divanului, la 15
aprilie 1830, spre a-1 determina să găsească o cale de rezolvare a problemei. Iar
Divanul întocmeşte o anafora în 30 iulie, încercând să-i arate lui Kisseleff că*
niciodată patriarhul n-a avut dreptul de a rândui aici egumeni sau a trimite exarhi
la mănăstirile închinate, cu atât mai puţin a se amesteca în administraţia lor. N u
mirea acestora se facea, după obicei, chiar de către mănăstirile la care erau supuse
• acele metoace. In ce-i privea pe epitropii rânduiţi să supravegheze, Divanul
spunea că ei aveau datoria de a-i face pe egumeni să săvârşească reparaţiile tre
buincioase şi să urmărească purtarea lor. Arendarea moşiilor mănăstireşti trebuia
să se facă cu ştirea acestor epitropi, prin licitaţie, pe trei ani. Cât despre socoteli,
ele ar urma să se facă astfel: din venitul total anual se vor scoate trei părţi, din care
una pentru mănăstire, una pentru plata datoriilor şi alta pentru trimiterea la Sfin^
tele Locuri. Boierii divaniţi rugau pe Kisseleff să oblige pe călugări să înfăţişeze
cât mai curând hrisoavele de închinare, ca în baza lor să poată lua o decizie207.
Anaforaua n-a fost de natură să soluţioneze criza, iar călugării şi-au continuat
plângerile, încât Kisseleff revine cu un nou act, la 15 august 1830, în care ruga
Divanul să dea curs rugăminţii călugărilor de a fi înfăţişate socotelile mănăstirilor
de la 1827 încolo208. Divanul n-a avut decât să trimită ordin mitropolitului Neofit
în sensul celor cerute, iar Neofit poruncea, în 20 octombrie, să vină la epitropie
atât egumenii români, cât şi cei greci, pentru a cerceta catastifele209.
Pentru că redactarea Regulamentelor Organice trebuia începută, Divanul va
hotărî, în urma ordinului din 23 martie 1831 al lui Kisseleff, ca egumenii să aren
deze moşiile mănăstirilor numai pe un an, urmând ca din aprilie 1832 să fie
supuse prevederilor noului Regulament210. Totodată, a luat fiinţă Comisia pentru
administrarea mănăstirilor închinate, alcătuită din mitropolit, logofăt, 4 boieri şi 4
reprezentanţi ai Locurilor Sfinte. Erau chiar termenii articolului 416 ai Regula
mentului din Moldova, instituirea acestei comisii cu drept de control şi suprave
ghere. Intre sarcinile acesteia se mai regăsea şi aceea de a.controla testamentele
ctitoriale şi documentele de închinare, spre a dovedi că mănăstirile nu erau pro
prietăţi, aşa cum susţineau reprezentanţii Sfintelor Locuri211.
Articolul 363 al Regulamentului valah constata necesitatea imediată a reme
dierii abuzurilor şi delapidărilor pe care foarte adesea egumenii greci le făcuseră,
consacrând măsuri similare reparatorii212.
Regulamentele Organice au fost votate în 1831, dar au intrat în vigoare în
1832. Odată votate, au fost trimise spre recunoaştere înaltei Porţi. Punctul de că
petenie îl constituia ridicarea nivelului cultural şi economic al preoţimii, iar pentm
207. Acad. Rom., ms. 1080, f. 302-306.
208. Ibidem, ms. 1064, f. 54.
209. Ibidem, ms. 1072, f. 145.
210. Hurmuzaki ,supl. I, 4, p. 366.
211. Ibidem, p. 367; Acad. Rom., ms. 1080, f. 302-306; Memoire , p. 5-6; cf. Moisescu, op. cit.,
p. 34; Spineni, op. 'cit., p. 42.
212. Mhnoire, p. 6.
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îndeplinirea unui astfel de deziderat se prevedea ca mănăstirile închinate să dea
anual 400.000 lei, care să se întrebuinţeze pentru aşezămintele de binefacere şi
pentru şcoli213.
Până la instituirea Regulamentului Organic, averile mânăstireşti închinate
erau administrate de comunitatea lor. Prin Regulament se prevedea ca ele să fie
trecute la Ministerul Cultelor care, prin licitaţie publică, să le arendeze pe 5 ani.
Din veniturile obţinute trebuia să se verse o parte în casa centrală, de unde s-ar fi
plătit funcţionarii, şcolile, instituţiile bisericeşti214.
Cum aceste noi măsuri au provocat protestul Sfintelor Locuri, Kisseleff a
scris patriarhilor răsăriteni să-şi trimită delegaţii pentru discuţii. La 20 septembrie
1832, Patriarhul Ecumenic anunţa pe ambasadorul rus că va trimite delegaţii, dar
adăuga în scrisoarea sa că nu va admite nici un amestec al pământenilor în trebu
rile mănăstirilor închinate şi, cu atât mai mult, nu vor plăti "tributurile" care li se
cereau acum de către stat215.
La 13 martie 1833, delegaţia venită s-a întâlnit cu reprezentanţii desemnaţi de
Kisseleff, generalul Mavros şi secretarul de stat Barbu Ştirbei, şi a protestat îm
potriva arendării prin licitaţie publică sub supravegherea mitropolitului şi Minis
terului Cultelor a pământurilor de la mănăstirile închinate, susţinând dreptul de
proprietate asupra lor216.
în mai 1833 s-a ţinut o ultimă şedinţă, în care au fost propuse mai multe
puncte de urmat;
1. Să se repare bisericile şi toate clădirile mănăstirilor închinate.
2. Se va fixa egumenilor o leafa, ca să poată trăi, în funcţie de venitul mănăstirii.
3. Se va trimite la Sfintele Locuri numai o parte din venituri, conform cu spi
ritul actelor de închinare.
4. Acolo unde există dispoziţia ctitorială, trebuie să fie înfiinţate azile pentru
săraci sau pentru cei nenorociţi.
5. în funcţie de venitul fiecărei mânăstiri, se va achita o sumă către casa cen
trală a mitropoliei destinată aşezămintelor publice: seminarii, casa milelor, spitale.
6. Egumenii nu vor mai putea contracta împrumuturi fără aprobarea guvernului.
7. Arendările de moşii se vor face pe un termen fix, iar contractele de aren
dare vor fi confirmate de mitropolit şi de logofătul treburilor bisericeşti.
Aceştia erau termenii pe care voia să-i fixeze stăpânirea românească217.
La acestea, reprezentanţii atoniţi, sinaiţi şi ai patriarhiilor au răspuns:
1. Locurile Sfinte nu vor putea face reparaţii decât gradat.
2. Numai Locurile Sfinte au dreptul de a fixa drepturile financiare ale egumenilor.
3. Consimt la instituirea de aşezăminte de binefacere acolo unde o cer hrisoavele.
4. Nu vor depune nici un ban în Casa Mitropoliei.
Hurmuzaki supl. 1,4, p. 585; cf. Gh. Moisescu, op. cit., p. 35; C. Vasilescu, op. cit., p. 39.
M. P. Spineni, op. cit., p. 42, nota 6.
Memoire, p. 6.
Ihidem.
Memoire, p. 6; C. Negri, Memoire avec piecesjustificativespresente ă la Commission in
ternaţionale sur les Couvents dediees, Constantinopol, l cr juin. 1865, p. 69-79; Th. Codrescu,
Uricariul, V, p. 341; cf. C. Vasilescu, op. cit., p. 40.
213.
214.
215.
216.
217.
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5. Veniturile de la moşiile mănăstirilor închinate trebuie trimise integral la Locurile
Sfinte, după ce se vor scade, mai întâi, cheltuielile necesare metoacelor respective.
6. Nu se poate admite nici un amestec străin la licitaţiile pentru arendă, iar
contractele de arendă trebuiau întărite numai de comunităţile greceşti218.
Generalul Stavros şi Barbu Ştirbei au întocmit un raport către Kisseleff, în care
descriau întreaga stare de lucruri. Guvernatorul rus a ordonat instituirea unei comisii
şi mai mari în care intra şi Consiliul de Miniştri, pe 7 iunie 1833, dar nici aşa nu s-a
reuşit o rezolvare a problemei. Aceasta pentru că delegaţii patriarhali şi cei ai
Comunităţilor atonite şi sinaite replicau mereu că "mănăstirile sunt averi proprii ale
Locurilor Sfinte" şi nu sunt obligaţi a da socoteală pentru felul în care ele adminis
trează şi că nu cunosc alte îndatoriri decât cele privitoare la serviciul divin219.
Evident că aici s-ar impune nişte lămuriri în problema aşa-zisei "proprietăţi"
asupra mănăstirilor, mai ales că ea a făcut obiectul lungilor discuţii din perioada
de dinainte de secularizare (1863).
Chiar dacă nu avem căderea să analizăm problema care se ridică, pentru că
aici ar trebui să dea soluţii specialiştii în drept ctitorial, putem totuşi menţiona
faptul că în comisiile care au discutat posibilitatea retragerii dreptului Locurilor
Sfinte asupra mănăstirilor româneşti s-a fixat şi s-a acceptat unanim faptul că "în
chinarea" (a(pi£pcQ|ia, acpiepcoari) nu înseamnă dare în proprietate, ci numai posi
bilitatea de uzufruct220. Conform dreptului românesc continut în pravile, străinii
nu puteau deţine proprietăţi în nici una din ţările române2^1.
Am considerat necesar să avem în vedere aceste lucruri pentru că discuţiile
de mai departe între guvernul român şi Locurile Sfinte au avut ca obiect tocmai
lămurirea acestor lucruri.
In sensul celor redate acum de noi răspundea atunci şi Comisia desemnată de
generalul Kiseleff. Să vedem însă faptele, mai departe.
în 22 august 1833, mitropolitul Grigorie Dascălul lua din nou cârma Mitro
poliei, iar a doua zi Kisseleff da ordin de punere în aplicare a măsurilor care vizau
refacerea mănăstirilor şi a celor referitoare la arendarea moşiilor pentru ca priso
sul veniturilor să unneze a se vărsa în folosul şcolilor222. Se şi fixaseră sumele
care trebuiau plătite de mănăstirile închinate, aşa cum am putut vedea.
A

218. Memoire, p. 6; C. Vasilescu, op. cit., p. 4(M1.
219. Memoire, p. 7; C. Vasilescu, op. cit., p. 41. In 22 iunie se calculase că veniturile mănăstiri
lor închinate erau de 60.500 piaştri vechi. în februarie 1834 în urma aplicării Regulamentului Orga
nic, veniturile au crescut la 1.400.000 piaştri - C. Negri, op. cit., p. 84-92. Din acestea, mănăstirile
ar fi trebuit să plătească fiscului 450.000 piaştri în Muntenia şi 12.500 galbeni în Moldova - M. P.
Spineni, op. cit., p. 43.
220. Problema este suficient de delicată şi de aceea credem că este de competenţa oamenilor
de drept. Noi nu facem aici decât să menţionăm părerile ce s-au impus: v. Memoire, p. 8-9; Coman
Vasilescu, op. cit.; M. P. Spineni, op. cit.; M. Păcurariu, IBOR, III, p. 113-117; vezi şi Dimitrie Can
temir, Descriptio Moldaviae, Bucureşti, 1872, p. 162; Fraţii Tunusli, Istorici Ţerei Româneşti, trad.
de G. Sion, Bucureşti, 1863, p. 20-21. în realitate, am putut constata până acum, că de mai multe
ori domnii români au retras anumite drepturi călugărilor, de atâtea ori cât se dovedeau nevrednici,
în acest caz, aserţiunea că, în treburile mânăstirii nu a intervenit nimeni niciodată, nu era adevărată.
221. Gh. Gronţ, Dreptul de ctitorie în Ţara Românească şi Moldova. Constituirea şi natura j u 
ridică a fundaţiilor clin Evul Mediu, "Studii şi materiale de istorie medie", IV, 1960, p. 77-116; V.
Georgescu, op. cit., p. 180 et passim.
222. C. Tomescu, op. cit., p. 89 şi 281; Gh. Moisescu, op. cit., p. 35.
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Numai că ei n-au ajuns să plătească nimic, căci Curtea rusească a trecut peste
decizia lui Kisseleff de a se pune în aplicare Regulamentul şi a oferit Comunită
ţilor greceşti o scutire de 10 ani până - se presupunea - se vor reface mănăstirile
pe care le aveau223. Termenul expira în 1843.
La 1834, ruşii s-au retras din Ţările Române, iar în scaunele domneşti au
venit Mihalache Sturdza (Moldova) şi Alexandru Ghica (Muntenia). Aceştia au
moştenit situaţia, în problema mănăstirilor închinate, aşa cum o lăsaseră ruşii,
adică rezolvată oarecum în favoarea călugărilor de la Locurile Sfinte.
Alexandru Ghica, deşi foarte controlat de ruşi, dar îmboldit de Obşteasca
Adunare va trimite o plângere baronului Ruchman, care supraveghea totuşi Ţara
Românească, plângere în care îi înfăţişa situaţia cu care se confrunta. Călugării nu
se putuseră înţelege cu Comisia guvernamentală, apoi încă mai făceau abuzuri şi '
nu trimiteau nimic spre ajutorare caselor publice şi de binefacere224.
Era vorba despre faptul că înainte de împlinirea termenului prescris, timp în
care nu aveau voie să facă decât reparaţii, ei continuaseră să arendeze moşiile,
profitând de faptul că sumele ce ieşeau din ţară nu puteau fi controlate timp de 10
ani225. Şi aceasta pentru că se presupunea că în acest timp nu vor întreprinde astfel
de acţiuni. De aceea şi protestele românilor.
In 1838, se cercetaseră socotelile Casei Centrale şi se constatase că mănăstiri
le închinate, deşi luau arenzi, nu contribuiseră cu nimic la susţinerea instituţiilor
statale, dar nici nu se înaintase în reparaţiile care erau de făcut226.
In 1835 se întocmise o lege organică a secularizării averilor mănăstirilor ne
închinate, în Moldova, lege în virtutea căreia averile episcopiilor şi ale mitropoliei
s-au concentrat într-un departament de stat special. Conform legii, mitropolitul avea
să primească o subvenţie de 4/7 din venitul tuturor scaunelor, iar episcopiilor le
rămâneau 3/7 din sumă. Din cele 3 părţi ale veniturilor episcopale, legea afecta una
reparaţiilor şi zidirilor de biserici, apoi din a doua partea urmau să se plătească anual
95.000 lei pentru seminarul din Socola, iar restul părţii a doua, pentm binefaceri, pe
când partea a treia avea să meargă la întreţinerea Departamentului bisericesc227.
O lege, întrucâtva asemănătoare, a apămt la 1840 şi în Valahia, înfiinţându-se
o comisie cu rostul de a inventaria toate documentele mănăstirilor neînchinate.
Tot atunci, Sfatul administrativ a mai prezentat domnului un proiect pentm aren
darea moşiilor Mitropoliei pe trei ani, urmând a se pune în aplicare pe trei ani.
La fel ca şi în Moldova, venitul trebuia să se împartă în şapte părţi, din care
patru să rămână mitropoliei, pentm întreţinerea unui vicar, a unui consistoriu, pre
cum şi a unei cancelarii. Şi întocmai ca-n Moldova, din celelalte trei părţi, una tre
buia să meargă la întreţinerea Seminamlui mitropolitan, a doua mergea la întreţine223. Mhnoire, p. 9; Păcurariu, op. cit., p. 89 şi 281; Gh. Moisescu, op. cit., p. 35.
224. Intervenţiile au fost făcute în 3 iulie 1837; 11 iunie 1838 şi 2 decembrie 1839; Cezar
Boliac, op. cit., p. 72, 75,77; Coman Vasilescu, op. cit., p. 43-44. Prinţul spunea: "de când li s-a ad

mis termenul de 10 ani pentru reîntocmirea mănăstirilor, ei refuză a se supune Regulamentului Or
ganic, dar chiar de a împlini pe cele vechi, conţinute în hrisoavele de întemeiere. Ei merg şi mai de
parte, refuzând intervenţia legiuitei cârmuiri în purtarea trehilor averilor mănăstireşti şi-i tăgădu
iesc chiar dreptul de supraveghere" - A. Xenopol, Domnia lui Cuza Vodă, Iaşi, 1 9 0 3 ,1, p. 302.
225. Vezi pentru aceasta Acad. Rom., ms. 4867, I, f. 287 şi urm.
226. Analele parlamentare, VII, I; p. 550-661, cf. M. P. Spineni, op. cit, p. 45.
227. Episcop Melchisedec, Cmnica Huşilor şi a episcopiei cu asemenea numire3 Buc., 1869, p. 450.
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rea metoacelor mitropolitane, din a treia parte, 100.000 mergeau în operele de bine
facere, iar restul într-o casă de rezervă. Legea avea să intre în vigoare din 1842228.
Din acel -an, Alexandru Ghica s-a retras (octombrie), iar în decembrie era ales
Gheorghe Bibescu, un boier muntean^ care, ca domn acum, a încercat să soluţio
neze problema mănăstirilor închinate. încercând o ieşire din criză, trimite la 20 mai
1843 un memoriu la Constantinopol, adresat ambasadorului rus, prin care arăta că
veniturile mănăstirilor închinate nu ajung măcar nici la Locurile Sfinte229.
în paralel, întărise o nouă lege a Adunării Obşteşti prin care egumenii erau
opriţi, pe viitor, de a mai da pământuri în arendă fară ştirea guvernului230.
Ruşii au consimţit la această nouă lege şi au fixat un nou termen de 10 ani
pentru reparaţia mănăstirilor, cu îndatorirea pentru Locurile Sfinte de a trimite
20.000 de galbeni anual caselor de binefacere şi 250.000 lei sau piaştri valahi, tot
anual, şcolilor şi aşezămintelor greceşti din Constantinopol. Acceptau şi ca pa
triarhii să trimită nişte exarhi cu puteri depline asupra metoacelor de aici. Consim
ţământul acesta dat de ruşi în august 1843 este cunoscut ca "Memorandumul de
la Buiuk-Dere"231 şi privea ambele Principate.
Domnul român de la Bucureşti, prinţul Bibescu protestează în 20 septembrie
faţă de trimiterea exarhilor spunând: "Dacă s-ar tolera trimiterea călugărilor
greci în ţară, s-ar ştirbi autoritatea Domnului şi a Mitropolitului, spre marea
daună a ordinei legale, şi s-ar introduce un stat grecesc în statul românesc”. Şi
continuă: "Chinoviile greceşti ar trebui să simtă cât este de dezgustător pentru
sfânta noastră religie ca monastirile consacrate la început pentru îndeplinirea
actelor de binefacere şi de utilitate publică să devină acum obiect de precupeţie
scandaloasă şi să înfăţişeze numai nişte singurătăţi, unde abia se mai găseşte un
preoţ în zdrenţe, slujind cele sfinte "232.
în ziua de 3 decembrie 1843, Sfintele Locuri răspund:
1. Pretenţiile Principatelor n-au nici o bază, ci infirmă drepturile de proprie
tate (sic!).
2. Cea mai mare parte din averile mânăstireşti li s-au închinat fară nici o
condiţie, iar altele au fost cumpărate cu banii proprii de către egumenii greci.
3. în privinţa propunerilor Memorandumului, le primeau pe acestea până la
expirarea celor 10 ani (până la 1852) cu următoarele condiţii:
* consimţeau la arendarea moşiilor prin licitaţie publică, dar numai sub su
pravegherea consulului rus, fară nici un amestec al autorităţilor ţării.
* consimţeau să săvârşească reparaţiile în termenul de 10 ani, care li se mai
acordase.
* se vor da pe fiecare an statului român câte un milion de lei, cu condiţia de a
fi scutite Sfintele Locuri de orice îndatorire faţă de aşezămintele de binefacere233.
228. Analele parlamentare, IX, 1, p. 1018-1038, cf. Spineni, op. cit., p. 45; Păcurarii], IBOR, III, p. 49.
229. G. Bibesco, Regne de Bibesco, Paris, 1849, 1, p. 89, 101, C. Bolliac, op. cit., p. 131-4.
230. Analele parlamentare, XII, I, p. 495, cf. M. P. Spineni, op. cit., p. 46.
231. I. C. Fillitti, Domniile române sub Regulamentul Organic, Bucureşti, 1915, p. 333; Spi
neni, op. cit., p. 46-47; Păcurariu, IBOR, III, p. 49; Coman Vasilescu, op. cit., p. 45-46.
232. A. Xenopol, Domnia lui Cuza, I, p. 3 0 4 , 1. Lupaş, Istoria Bisericii române, p. 92; G. Bi
bescu, op. cit., p. 101-108.
233. Vezi ziarul "Buciumul", Bucureşti, 1864, p. 169 la Comaţi Vasilescu, op. cit., p. 47. In ce
priveşte subvenţia de 2 milioane cu care erau obligaţi prin Memorandum faţă de aşezămintele de
binefacere, o reduc la 200.000 lei; C. Bolliac, op. cit., p. 227-229.
22 - B. O. R. 1-6/2002
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Rezistenţei călugărilor greci, prinţul Bibescu îi opune diplomaţia. Continuă
astfel seria de rapoarte îndreptate spre cabinetul rusesc şi ajunge să propună Lo
curilor Sfinte o sumă de câteva milioane pentru ca acestea să renunţe la preten
ţiile pe care le aveau în ţările noastre234. Nu a primit nici un răspuns.
In realitate, ruşii n-au observat cu stricteţe respectarea Memorandumului,
ceea ce a permis domnului valah, dar şi celui moldovean, anumite acte de autori
tate: desfiinţarea epitropiei Sfântului Mormânt, eliberarea ţiganilor de pe moşii,
interzicerea tăierii abuzive a pădurilor, încasarea unei subvenţii anuale de la mă
năstirile închinate. Iar când egumenii s-au opus, Bibescu Vodă a ordonat izgonirea
a doi dintre ei235.
Mihail Sturdza dusese în Moldova o luptă identică cu a omologului său valah,
trimiţând deosebite rapoarte cabinetului rusesc şi plângându-se de o aceeaşi atitu
dine din partea călugărilor greci, care refuzau sistematic plata vreunui ajutor236.
în 1847, domnul moldovean punea mănăstirile închinate la plata a 10.000 de
galbeni pentru a se folosi în lupta împotriva holerei care tocmai izbucnise237.
Multe din măsurile luate însă de domnul moldovean nu au izvorât dintr-o
imediată sinceritate, ci mai ales din aceea că el s-a aflat într-un permanent con
flict, pe de o parte cu mitropolitul, pe de alta, cu Adunarea ţării. De multe ori a
fost acuzat de necinste şi se cunoaşte faptul că a fost un domn corupt.
Permanent Adunarea Obştească, ca şi-n Ţara Românească, insista pentru
luarea unor măsuri în problema mănăstirilor închinate. în situaţia aceasta, domnul
a !î'"buit să reacţioneze, chiar dacă luase în căsătorie pe fata principelui de Samos,
Vogoridi, cu ajutorul căruia obţinuse şi domnia, pe bani grei. în plus, semnase un
act prin care se obliga să nu ridice pentru 10 ani problema mănăstirilor închinate.
Era una dintre condiţiile căsătoriei238.
Obligat la bune raporturi cu adunarea ţării, mai cu seamă că Partida Naţională
începea să fie foarte puternică, va face concesii de la promisiuni. De aceea îl ve
dem scriind în 6 decembrie 1841 un raport la Constantinopol, cu rostul de a cere
ca mănăstirile închinate să intre în regimul prevăzut de art. 416 al Regulamentului
Organic. Aceasta din cauză că i se faceau mari neajunsuri în ţară! Răspunsul nu a
fost pe măsura cererii, pentm că această chestiune era rezervată negociaţiunilor
dintre Rusia şi Turcia239.
0

234. Acte şi legiuiri privitoare la chestia ţărănească, seria I, voi. I, p. 439, cf. Spineni, op. cit.,
p. 48; Xenopol, Domnia lui Cuza, I, p. 305-306; Coman Vasilescu, op. cit., p. 48.
235. Interzicerea vinderii pădurilor în Ţara Românească şi arendarea prin licitaţie pe 5 ani s-au
legiferat în 1847. Şi tot atunci, Poarta şi ambasada rusă au hotărât ca mănăstirile închinate să plă
tească anual o parte din venit fiecărui Principat; cf. A. Xenopol, Domnia lui Cuza, I, p. 307-308; C.
Vasilescu, op. cit., p. 49; M. P. Spineni, op. cit., p. 49; Păcurariu, IBOR, III, p. 49, 113.
236. Ceea ce Bibescu legifera la 1847, în Moldova se întâmplase la 1844. Iar în 1846 interve
nea la cabinetul rus, spunând: "prin urmare şi prin învoirea ambelor înalte curţi (Rusia şi Turcia),

s-a hotărât ca o sumă să se ia pe tot anul clin veniturile averilor mănăstireşti închinate spre a com
pensa îndatoririle de folos public cu care ele erau legate” - Th. Codrescu, Uricariul, IV, p. 437438; Cezar Bolliac, op. cit., p. 228-229.
237. Th. Codrescu, op. cit., IV, partea II, p. 440; Spineni, op. cit., p. 59.
238. Hurmuzaki, supl. I, voi. VI, p. 614-615; I. C. Filitti, Domniile române, p. 445.
239. Ibidem, p. 5 15-517} M. P. Spineni, op. cit., p. 56-57.
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Tot din 1841 dădea un decret pentru alcătuirea unei comisii de cinci persoane,
călugări pământeni care aveau însărcinarea administrării averii mănăstirilor mi
tropolitane240, averi care fuseseră secularizate în 1835. fdeea laicizării adminis
traţiei averilor bisericeşti a început să prindă formă şi secularizarea averilor mitro
politane şi ale mănăstirilor neînchinate va constitui un precedent pentru secula
rizarea din 1863.
Anul 1848 a fost însemnat în istoria românească ca an al revoluţiei, ca an în
care sentimentul naţional atinge apogeul, un an în care tinerii boieri naţionalişti
vin să ceară reforme cu rostul de a plasa Ţările Române pe drumul capitalismu
lui. Era o mişcare de emancipare socială, economică şi nu în ultimul rând naţio
nală, care a atins nu numai cele două Principate, ci şi a treia parte românească Transilvania. Mişcarea începută atunci şi, aparent, înăbuşită până la sfârşitul
acelui an, a alimentat încercarea reuşită de mai târziu, aceea de unire a Principa
telor, muntean şi moldovean (1859), precum şi lupta de eliberare de sub suzerani
tatea turcă, marcând începutul modernităţii româneşti.
Evident este şi dovedit că revoluţionarii au atins şi problema mănăstirilor în
chinate, în sensul luptei ce se dusese până la ei. Soluţia preconizată de Partida
Naţională era aceea de a se întoarce averile acestor mânăstiri la Stat241.
Ba chiar şi domnitorul Mihail Sturdza, neputându-se împotrivi curentului naţio
nalist, cu care nu simpatiza, a trebuit să sprijine dezideratele revoluţionare în mod
public, dând, la 26 iulie 1848, "Minunata Constituţie". Intr-unul din articolele ei
prevedea ca "toate chinoviile din Principate să dea socoteală de întrebuinţarea veni
turilor ce au"9lucru care a făcut să fie pus alături de marele erou, Ştefan cel Mare242.
Pentru a se aplana conflictul, înalta Poartă a trimis nişte instrucţiuni ambelor
Principate, după cum urmează:
A

1. Moşiile mănăstirilor închinate se vor arenda prin licitaţie publică, cu acor
dul autorităţilor pământene, din 1852.
2. Sfintele Locuri aveau datoria de a repara toate mănăstirile şi bisericile în
chinate.
3. Subvenţia datorată din venituri se hotăra provizoriu la 30.000 de galbeni
pentm ambele Principate şi urma să se ia de la 1847.
4. Din suma de mai sus, 5.000 de galbeni trebuiau trimişi la Constantinopol
*în folosul aşezămintelor greceşti243.
Instrucţiunile n-au convenit domnilor şi oricum n-au putut pune nimic în
aplicare, întrucât după convenţia de la Balta Liman, din 19 aprilie 1849, vor fi
numiţi doi noi domni, pe şapte ani, chiar dacă Regulamentul Organic nu prevedea
aceasta. Era vorba de Barbu Ştirbei, pentru Ţara Românească, şi Grigorie Ghica,
pentru Moldova.
In Ţara Românească, noul domn va începe reorganizarea mai multor do
menii, precum armata, şcoala, justiţia, lăsând mai pe planul al doilea chestiunea
mănăstirească. In vremea sa, călugării s-au declarat proprietari asupra averilor
240.
241.
242.
243.

M. P. Spineni, op. cit., p. 57.
Ibidem , p. 60, Coman Vasilescu, op. cit., p. 52.
M. P. Spineni, op. cit., p. 60.
T. Codrescu, op. cit., IV, partea II, p. 441.
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bisericeşti închinate, lucru pentru care domnul a protestat imediat, trimiţând şi un
memoriu Patriarhului de Constantinopol, în care îl ruga să reglementeze ches
tiunea şi să determine pe călugări la vărsarea unei părţi din venituri către Stat244.
Domnul delegase şi pe agentul său diplomatic la Poartă, un grec pe nume
Aristarh, să intervină. Numai că acesta a făcut un memoriu favorabil Locurilor
Sfinte245, încât problema s-a agravat şi mai mult, găsindu-şi definitiva rezolvare
sub domnia lui Cuza.
Aceeaşi problemă a arenzilor din care mănăstirile închinate scoteau sume
uriaşe se punea şi-n Moldova. De aceea, îl vedem pe Grigorie Ghica, în 1852, în
tocmind şi el un memoriu către Poartă în care informa că, deşi veniturile mănăs
tirilor creşteau permanent, partea pe care o luă fiscul era mereu aceeaşi ca în
vechime. In consecinţă, cerea fixarea următoarelor condiţii:
*

X

1. Egumenii să fie aleşi de către delegaţii Sfintelor Locuri în colaborare cu
mitropolitul şi cu şeful departamentului bisericesc.
2. Proprietăţile să se arendeze de către guvernul local prin licitaţie publică.
3. Venitul total să se împartă în patru. Din cele patru părţi, una să se dea fiscu
lui pentru aşezămintele publice, alta pentru plata slujitorilor şi celelalte două părţi
să le ia Sfintele Locuri246.
Aici a trimis răspuns cabinetul rusesc, conţinând instrucţiuni identice cu cele tri
m is la 1848 de către Poartă Ţării Româneşti247. într-un cuvânt, tot nu se rezolva nimic.
La 1851, domnitorul a scos la licitaţie moşiile mânăstireşti, pentru că la 1852
expira termenul de 10 ani şi deci atunci intra în vigoare dreptul de uzufruct (22
aprilie), până la 1855248. în paralel, a înaintat şi o lege în Adunare, conform căruia
urma să se reţină a treia parte din venituri de către stat249. Legea a fost aprobată
şi în cele din urmă guvernul Moldovei a purces la a pune sechestru pe recoltele de
pe moşiile mănăstirilor închinate, în scopul de a determina achitarea datoriilor
către Stat. înalta Poartă n-a fost de acord. Pe de altă parte, Rusia intervenise şi ea
către Poartă pentm ridicarea sechestrului, iar în 24 octombrie 1855 lucrul acesta
se întâmplă250.
Toate cele înfăţişate au născut multă tulburare în Patriarhiile Orientale spune presa vremii - , atunci dându-şi seama şi Sfintele Locuri, care de aproape
30 de ani nu mai primeau venituri din Ţările Române, că veniturile erauysustrase
de egumenii greci. Atunci Poarta comunica în 15 iulie domnului Moldovei că
"această chestiune este importantă şi prin urmare cere un examen amănunţit la
Constantinopol"251.
A

244. C. Bolliac, op. cit., p. 120, 283; C. Negri, op. cit., p. 99.
245. C. Bolliac, op. cit., p. 213, 286-302.
246. Xenopol, Domnia lui Cuza, I, p. 312; C. Vasilescu, op. cit., p. 53; M. P. Spineni, op. cit., p. 61.
247. C. Vasilescu, op. cit., p. 53.
248. Th. Codrescu, Uricariul, VI, Iaşi, 1875, p. 94-108.
249. Ihidem, XIII, p. 410.
250. "Telegraful român", Sibiu, 1855, p. 555, cf. C. Vasilescu, op. cit., p. 55.
251. Ziarul "Românul", 8 oct. 1876, p. 943, cf. C. Vasilescu, op. cit., p. 56.
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De la acea dată va începe un ciclu de conferinţe şi discuţii diplomatice pe
tema mănăstirilor închinate, discuţii în care vor fi angrenate toate Marile Puteri:
Anglia, Franţa, Italia, Prusia, Austria, Rusia şi Turcia.
între timp avusese loc războiul Crimeii (1853-1856) pornit de ruşi cu scopul
declarat de a apăra pe creştinii din Imperiul Otoman, însă în realitate dus pentru
extinderea influenţei înspre Europa, lucru pe care nu-1 dorea nici o Putere occi
dentală. Ruşii au sfârşit prin a fi învinşi, fapt care a dus la o refacere a geografiei
politice, în sensul că Ţările Române au reintrat în sfera de influenţă turcă, ruşii
pierzând pentru moment de a se menţine ca "protectori" ai noştri.
Se pare că şi occidentalilor le convenea noua schemă, căci ei doreau să introducă
România în circuitul cerealier european, ca una din ţările cele mai bogate în cereale.
Dacă ruşii ar fi reuşit să ocupe gurile Dunării, întreaga geografie politică şi economi
că europeană s-ar fi modificat, iar Ţările Române ar fi fost anexate acum Rusiei, ceea
ce de altfel îşi şi dorea. Anexându-le, ruşii ar fi dispus dc întreg grânarul românesc,
lucru ce ar fi incomodat enorm politica economică a Angliei. Ca urmare, momentul
1856 a însemnat unul dintre cele mai importante în istoria ţărilor noastre252.
Anexarea de către ruşi ar fi dat o lovitură teribilă idealului de unitate naţională,
cu alte cuvinte unirea din 1859 a celor două Principate nu s-ar mai fi putut întâm
pla. Ocazia ar fi fost pierdută pentru multă vreme, iar intrarea României în mo
dernitate mult amânată. Se pare că lumea înţelesese folosul autonomiei româneşti
şi de aceasta vor profita românii, când în ianuarie 1859 vor alege acelaşi domn în
ambele Principate, pe Alexandru Ioan Cuza. Astfel Unirea este înfăptuită. Evident,
nu fară proteste şi destul de puternice din partea Marilor Puteri, cu excepţia Franţei,
care s-a dovedit a fi una din marile noastre susţinătoare în istoria modernă.
în situaţia dată, în noua Românie prindea din ce în ce mai mult ideea secula
rizării averilor mănăstireşti253. Era aceasta soluţia la problema care apăruse la în
ceputul secolului, dar nu putem nega faptul că ea facea parte dintr-un amplu pro
gram de reforme, care aveau ca finalitate refacerea sistemului de fiscalitate şi
crearea unui sistem economic flexibil, de tip capitalist.
La începutul domniei lui Cuza, mănăstirile închinate, ca deţinătoare a unei
pătrimi din teritoriul ţării, datorau statului 1.466.520 piaştri (cele din Moldova),
plus 19.490.124 piaştri, cel din Ţara Românească, datorie care provenea din acea
a patra parte din venituri, pe care ar fi trebuit să o verse statului. în 1863, datoria
ajunsese la 28.889.020 piaştri254.
252. Vezi Fl. Constantiniu, op. cit.
253. în.Grecia, contele.Ioan Capodistria,. preşedinte al gu.vernului.gnec.(L827-.183L)a redus, în
1830, numărul mănăstirilor de la 590 la 85, iar averile lor fuseseră secularizate. In Rusia, seculari
zarea fusese făcută deja pe la 1800, sub Ecaterina II - Irenee Doens, Les monasteres grecs depuis
1833, "Irenikon", XLIV, 1971, nr. 3, p. 424-441; I. Rămureanu, T. Bodogae, Istoria bisericească
universală , ed. II, Bucureşti, 1993, voi. II, p. 515.
254. Pentru perioada 1848-1854 o statistică reda o datorie de 11.672.915 piaştri valahi pentru
Ţara Românească şi 9.323.528 piaştri pentru Moldova, în total 20.996.443, din care partea atonită
datora 7.820.101 piaştri - M. P. Spineni, op. cit., p. 158, tabel 6. După o statistică din 1855, mănăs
tirile din Moldova deţineau 215 moşii, dintre care 87 ar fi aparţinut Muntelui Athos. Ştirea se află
la Păcurariu, IBOR, III; p. 114-116, dar din păcate nu am putut-o verifica nicăieri. Conform unei sta
tistici din Arhiva domnească a lui Cuza, ms. 4867-1/204, numărul total al proprietăţilor rurale ale
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Aceste statistici fuseseră cerute de A. I. Cuza în perspectiva continuării luptei
diplomatice în problema mănăstirilor închinate. în timpul său are loc o continuare
a unui proces de dialog internaţional pe această temă, dialog care începuse la
1855, dar fusese imediat întrerupt, pentru a fi reluat la 1857. Pentm a constata
continuitatea acestui proces, vom reda aici un rezumat al conferinţei internaţiona
le de la Bucureşti din 1857 şi poziţiile principalilor negociatori, ca reprezentanţi
ai Marilor Puteri.
Acest început de dialog internaţional se regăseşte într-un raport prezentat la Con
gresul de la Paris de către această comisie europeană ce se întmnise la Bucureşti255.
Iată, deci, despre ce este vorba:
Participau comisarii Austriei, Franţei, Angliei, Prusiei şi Sardiniei. După o
examinare foarte serioasă a problematicii, au apreciat că numai un număr mic de
mânăstiri a fost închinat direct de ctitori, pe când cele mai multe dintre mânăstiri
au fost închinate posterior întemeierii lor, de către domnii din Principate, având
de cele mai multe ori, ca motivaţie, faptul că erau rău administrate. Atunci ei le
închinau Sfintelor Locuri, care se bucurau de mare faimă, iar proprietăţile ataşate
acestor mânăstiri erau destinate susţinerii comunităţilor de care aparţineau şi ca să
îndeplinească acte de binefacere în ţară. Ei consideră averile mănăstirilor închi
nate ca aparţinând ţării moldo-valahe, destinate să contribuie la ajutorarea celor
din ţară, mai întâi, şi abia apoi Locurilor Sfinte. Analizând juridic situaţia, con
statau că statul are dreptul de a retrage închinările în cazul în care acestea n-au
răspuns scopului pentru care fuseseră închinate. Subiectul de dispută însă îl con
stituiau proprietăţile acestor metoace, pentm care ei propuneau o tranzacţie şi pe
care o vom vedea mai târziu ca singura soluţie posibilă. Cu alte cuvinte, comisa
rii propuneau ca statul să ofere anual o sumă Locurilor Sfinte, singura măsură re
zonabilă şi potrivită ambelor interese.
Comisarul Prusiei a cerut examinarea actelor pentru a se constata clar dreptu
rile şi obligaţiile părţilor. Examinarea era prevăzută şi de Regulamentul Organic,
dar nu se înfaptuise niciodată. Totodată, constata că izvorul conflictului era voinţa
domnilor de a se amesteca în administrarea averilor mănăstireşti pentru a dispune
de veniturile lor. în genere, el a pledat dreptul juridic al proprietăţii în favoarea
comunităţilor greceşti şi a atacat apoi o a doua problemă, aceea a contribuţiei pe
care statul o cerea de la mănăstirile închinate, sesizând că proprietatea biseri#

Sfintelor Locuri era de 558 numai în Ţara Românească - pe când o altă statistică cuprinsă în "Etat
general des possesions des Saints Lieux d'Orient dans les Principautes Unies", sept. 1864, ne redă
pentru ambele Principate numărul de 211 proprietăţi funciare, 77 clădiri, 671 pogoane vie şi 1550
plasamente în embatic numai pentru Muntele Athos - M. P. Spineni, op. cit., p. 153, 155. Acrivia ne
obligă să semnalăm că ultima statistică se facea pentru 25 mânăstiri, 10 schituri şi 3 biserici închi
nate Athosului, pe când în realitate ştim şi o dovedim pe parcursul lucrării că Athosul a reuşit să do
bândească din Principate cel puţin 100 de mânăstiri şi schituri ca metoace, ceea ce ridică numărul
proprietăţilor ce le va fi avut aici spre administrare (diverşii autori ne semnalează cifre diferite în
privinţa aceasta: M. P. Spineni, op. cit., p. 9 se referă la 71 mânăstiri, 25 schituri şi 14 biserici închi
nate la toate Locurile Sfinte, iar Vasilescu, op. cit., p. 11, citând pe Xenopol, Domnia lui Cuza, I, p. 350,
vorbeşte de 72 mânăstiri şi 24 de schituri închinate). Păcurariu, IBOR, III, p. 114, citează o statis
tică (?) în care a găsit 35 mânăstiri închinate în Moldova şi 29 în Ţara Românească.
255. In Acad. Rom., ms. 4867, I, p. 1-5 (arhiva domnească a lui Cuza Vodă).
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ceaşcă pământeană nu se bucură de nici un privilegiu, suportând aceleaşi sarcini
ca orice proprietate.
Comisaml Rusiei venea să asigure că o mare parte din venit este trimisă la
Sfintele Locuri, iar restul era cheltuit pentru întreţinerea mănăstirilor. Se
recunoşteau aici că sursa principală de venituri a tuturor comunităţilor orientale se
afla în Principate. Atât Academia bisericească, şcolile, cât şi imprimeria grecoarabă de la Ierusalim, atât Palestina cât şi Constantinopolul, apoi şcolile de la
Alexandria şi Cairo, deci nu numai locurile tradiţionale, precum Athosul şi Sinaiul,
erau întreţinute din banii româneşti a căror curgere, dacă s-ar fi întrempt, este uşor
de înţeles ce s-ar fi întâmplat!
Comisarul otoman constata că singura plângere pe care aceste ţări au ridicato împotriva clerului grec era că nu ţine seama de testamente, de actele de donaţie
şi că nu vrea să plătească o redevenţă administraţiei locale (aşa cum s-a întâmplat
în timpul domnilor fanarioţi). Mai constata dispoziţia clerului grec spre a se
supune unei expertize şi cerea în acelaşi timp alcătuirea unei comisii compuse din
delegaţii Principatelor şi ai Patriarhiilor, care să discute amiabil diferendul creat.
Comisia nu s-a întmnit niciodată, şi atunci s-a ajuns la Conferinţa de la Paris - 30
iulie 1858.
în sus-numita conferinţă s-a propus printr-un protocol - al XlII-lea - ca
părţile interesate să se înţeleagă în decurs de un an şi, dacă totuşi în timpul acesta
nu se ajunge la un compromis, se va ajunge la arbitraj. în cazul în care nici arbi
trii nu se vor înţelege, se va alege un supra-arbitru, numit, în ultimă instanţă, de
Sublima poartă, în înţelegere cu Puterile garante256.
între timp, în ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn în ambele
Principate, realizându-se astfel unirea lor, încât de acum dialogul se va purta cu re
prezentanţii unui unic stat - Statul român. Până la alegerea sa, Divanul ad-hoc
votase câteva legi de interes bisericesc: recunoştea neatârnarea Bisericii româneşti
de orice altă chiriarhie, păstrând însă unitatea dogmatică cu Bisericile Răsăritului,
înfiinţa o autoritate sinodală centrală şi legifera alegerea ierarhilor numai dintre
români. Bisericile şi mănăstirile din ţară se puneau toate sub oblăduirea ierarhului
locului, iar în ce priveşte pe cele închinate, Divanul propunea ca rezolvarea proble
mei să fie lăsată în grija noului guvern, drept chestiune naţională şi de autonomie257.
Odată cu urcarea pe tron a lui Cuza, între Principate şi Constantinopol s-a de
clanşat o întreagă corespondenţă, dar în paralel se coresponda şi cu ambasadorii
puterilor garante. De pildă, prim-ministrul guvernului lui Cuza scria ambasadoru
lui englez, Sir Bulwer Lyston, pentru a-1 ruga să susţină drepturile româneşti258.
La 30 aprilie 1860 s-a suspendat comisia care era însărcinată de Parlament cu
rezolvarea problemei averilor de la mănăstirile închinate şi se ridică călugărilor
greci dreptul de a arenda moşiile, pe viitor259.
256. Ibidem, f.. 163; Recueil de docutHents diplomatiques concenumt la question des
monasteres grecs, iulie 1863, Paris, p. 7; A. D. Xenopol, Domnia lui Cuza, p. 316, Memoire sur la
question..., p. 9-10.
257. Buletinul Şedinţelor Adunării Ad-hoc a Moldovei, Iaşi, "Buciumul român", 1858
(Buletinul nr. 24 din 24. dec. 1857, p. 2), cf. M. P. Spineni, op. cit., p. 70.
258. C. Bolliac, op. cit., p. 628-638.
259. Monitorul Oficial, 1860, la C. Vasilescu, op. cit., p. 63.

344

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
* %

In 25 mai, domnul a înaintat corpurilor legiuitoare şi proiectul de lege în
tocmit de ministrul cultelor din Muntenia, Nicolae Creţulescu, proiect de lege în
care se stipula ca averea mişcătoare a mănăstirilor închinate să fie administrată pe
viitor de Ministerul său, iar veniturile acelor averi să intre în casa Ministerului
Cultelor. Mai departe, se prevedea ca alegerea egumenilor să se facă de către
domn şi, în general, averile mănăstirilor, atât închinate, cât şi neînchinate, să fie
supuse la acelaşi regim260.
Pe 4 iulie 1860, Consiliul de Miniştri al Ţării Româneşti a luat hotărârea de
a aplica legea pădurilor la toate mănăstirile, fie închinate, fie neînchinate261, iar
pe 8 iulie guvernul moldovean a luat cuvenitele măsuri contra egumenilor de la
mânăstirea Golia, din Iaşi, care refuzau să se ocupe de întreţinerea ospiciului de
alienaţi, sub cuvântul că nu erau prevăzute astfel de îndatoriri în testamente262. Şi
tot în Moldova s-a mai deschis un proces de către şcoala de la Trei Ierarhi, pentru
recuperarea moşiilor pe care Vasile Lupu le dăduse acestei mânăstiri, dar cu sco
pul întreţinerii şcolii respective. Nici biserica nu a fost îngrijită, dar nici şcoala se
spunea atunci, pentru că monahii atoniţi susţineau că nu există un astfel de hrisov.
Acest hrisov, pierdut între timp, a fost găsit de către Gheorghe Asachi la Viena
(unul dintre bursierii lui Veniamin Costachi), ceea ce a dus la recuperarea celor 3
moşii prin hotărâre judecătorească263.
în acelaşi an, din nou în Muntenia vedem luându-se măsuri împotriva mona
hilor greci, cerându-li-se să prezinte neîntârziat o situaţie cu numărul călugărilor
în fiecare mănăstire, de ce naţie sunt, ce funcţie ocupă, ce venituri are fiecare mă
năstire şi de cât ar avea nevoie pentru întreţinere, pentru ca în final să se hotărască
înscrierea în bugetul statului a unei a patra părţi din acele venituri264.
Ca urmare, călugării au făcut o lungă plângere către consulii Curţii ruseşti,
susţinând că "guvernul român n-are nici un drept de proprietate şi nici de a se
amesteca în administraţia acelor mânăstiri; şi bazându-se pe buna voinţă a Majestăţilor lor imperiale, care niciodată n-a lipsit de a-i lua sub ocrotire, se roagă
de a interveni către Poarta Otomană ca să nu se poată lua nici o hotărâre ilegală
şi vătămătoare drepturilor lor”265.
Pe vreme ce trecea, conflictul parcă se adâncea mai mult, şi nici o soluţie nu
părea să se ivească.
în urma conferinţei de la Paris din 1858 şi în virtutea Protocolului XIII,
Sublima Poartă a invitat pe domnul Cuza să întocmească o comisie mixtă cu sco
pul aplanării diferendului cu Sfintele Locuri. în temeiul ordinului, domnitorul a
dispus a se lua cuvenitele măsuri şi astfel s-au ales trei membri: Lascăr şi Rosetti
pentru Moldova, iar Alexandru Golescu şi Constantin Bozianu pentru Ţara Româ
nească266. Odată aleşi delegaţii români, guvernul Cuza invită comunităţile gre
260. Urma ca venitul depus să se împartă în patru: 3/4 aveau a se lua pentruCasa centrală, 1/4
mergea la reparaţii şi întreţinerea mănăstirilor şi numai cealaltă 1/4 mergea la LocurileSfinte Ihidem, p. 64.
261. C. Vasilescu, op. cit., p. 68.
262. Vezi Ihidem, p. 68; vezi aici şi cap. "Vatoped".
263. Ihidem, p. 69.
264. Xenopol, Domnia, I, p. 318.
265. Vezi ziarul "Reforma", 1860, la C. Vasilescu, op. cit., p. 67.
266. C. Vasilescu, op. cit., p. 65; M. R Spineni, op. cit., p. 80.
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ceşti să-şi trimită delegaţii pentru discuţii. Toate Locurile Sfinte şi-au trimis dele
gaţii lor, cu totul 6, din care 3 au mers la Iaşi, 3 la Bucureşti, vrând să arate Pute
rilor garante că nu sunt de acord cu unirea Principatelor267. Din partea Athosului
era trimis arhimandritul Nyl, de altfel şi cel mai capabil delegat, prieten cu amba
sadorul englez la Constantinopol268.
Prima şedinţă era convocată pentru 3 iulie, dar lipsind doi dintre membrii ro
mâni "din cauză de forţă majoră", reuniunea a trebuit să se amâne pentm 27
august269. La următorul termen, Golescu şi Rosetti au demisionat, fiind urmaţi de
Bozianu, pentru a nu se putea începe lucrările270.
Se mai fixaseră termenele la 7 şi 23 septembrie, dar nu s-au putut ţine şedin
ţele din cauza absenţei părţii române, care facea un joc diplomatic. Comunităţile,
sesizând jocul, au protestat şi au reclamat Porţii şi Marilor Puteri această tergiver
sare271. în urma sesizărilor, Principatele desemnează noi delegaţi, care însă au res
pectat aceeaşi politică şi în cazul următoarelor termene. La 12 octombrie, conform
Protocolului expira perioada de compromis şi trebuia trecut la arbitraj272.
în aceeaşi toamnă, Cuza va merge la Constantinopol pentru a stărui pe lângă
Sultan să recunoască unirea Principatelor, precum şi îndoita sa alegere. Odată re
cunoscut acest fapt ca împlinit, i-au urmat unirea forurilor legislative într-un Par
lament, la Bucureşti, dar şi unirea bisericească, prin crearea unui sinod central273.
De acum, negocierile aveau să se ducă cu un singur guvern, cu sediul la Bucureşti.
în problema mănăstirilor, urma arbitrajul, care trebuia ţinut la Constantinopol,
unde deja Costache Negri desfăşură o intensă activitate diplomatică cu menirea de
a convinge delegaţii europeni de dreptatea românilor. Un alt mare diplomat era Ion
Alecsandri, trimis la Paris, de unde, în paralel cu primul, informa permanent asupra
stării lucrurilor. Singurul sprijin sigur pentm România era cel al Franţei.
Arbitrii români care aveau să participe la Constantinopol era arhimandritul
Melchisedec274, Petre Rosetti-Bălănescu, Grigorie Bengescu, Scarlat Fălcoianu şi
Constantin Filipescu, iar termenul se fixase pentru aprilie 1862275.
Din partea comunităţilor au fost desemnaţi să participe arhimandritul Nyl şi
H. G. Constantinidis276.
267. Recueil de documents , p. 10.
268. Acad. Rom., ms. 4858 (arhiva domnească a lui Cuza), f. 7.
269. Collection de documents diplomatiqiies et de pieces officielles, Constantinopol, 1880, p. 30.
270. Xenopol, Domnia lui Cuza, I, p. 318; "Discursul lui Kogălniceanu", în şedinţa din 22 mai
1862, cf. M. P. Spineni, op. cit., p. 80.
271. Collection , p. 31-32.
272. Ibidem , p. 33-41.
273. Păcurariu, IBOR , III, p. 118-123.
274. La vremea aceea, Melchisedec era vicar la Huşi. Este unul dintre marii susţinători ai
fusese numit Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice în guvernul Kogălniceanu. Ca episcop, a
păstorit pe rând la Huşi, Dunărea de Jos şi Roman (+ 16 mai 1892), fiind artizanul obţinerii autoce
faliei, la 1885, a Bisericii Ortodoxe Române. Mare om de cultură, cu enorm de multe scrieri pentru
vremea aceea, a ajuns la 1870 membru al Societăţii Academice Române (de la 1879, Academia
Română) - v. Păcurariu, IBOR, III, p. 164-171.
275. M. P. Spineni, op. cit., p. 81, C. Vasilescu, op. cit., p. 75.
276. Collection de documents diplomatiqiies et de pieces officielles concernant la question des
monasteres dedies en Roumanies, 1858-1864, Constantinopol, 1880, p.57, 64. In ce-1 priveşte pe
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Anul care urma, 1861, nu a fost marcat de evenimente deosebite, ci doar de
faptul că în decembrie s-a semnat un protocol între Principate şi reprezentanţii Pu
terilor, prin care se recunoşteau hotărârile conferinţei de la Paris din 1859277.
Anul 1862 va imprima o nouă direcţie chestiunii în cauză, prin luarea de
măsuri care vor grăbi secularizarea dar, vom vedea, nu fară protestul patriarhilor.
Astfel, la 15 martie, guvernul a dat o circulară conform căreia arendările să
se facă prin licitaţie publică, iar contractele făcute de egumenii greci să fie supuse
anulării; Tot acolo se mai prevedea ca plata chiriilor de la acareturi să se facă
direct la prefecturile districtuale, şi nu la egumenii greci278.
In 27 aprilie, ministrul Cristian Tell înaintează un raport domnului Cuza re
feritor la subvenţionarea mănăstirilor închinate, cu scopul de a se plăti din casa
fiscului pentru întreţinerea lor şi a personalului pentru anul financiar 1862-1863,
iar în ziua de 22 mai s-a votat ca a patra parte din veniturile provenite de la averi
le mănăstireşti să fie luată de stat279. Noua măsură a fost recunoscută şi de înalta
Poartă280, iar în baza acestei legi, Cuza a dispus de a se pune sechestru asupra
acestei a patra părţi, în folosul statului281.
Patriarhul Ioachim al Costantinopolului a protestat faţă de hotărârea Princi
patelor de a se vărsa veniturile rezultate din arenzi în casa statului282, însă vedem
dintr-un raport, din septembrie 1862, al reprezentantului român la Paris, că Franţa
nu a primit protestul, ci a fost de acord cu acest procedeu, susţinând statul român.
Aprobarea Franţei l-a făcut pe Cuza să oblige pe arendaşi să depună la Casierie
sumele respective, din care trebuia să se oprească o parte pentru întreţinerea loca
şurilor respective şi alta pentru Locurile Sfinte283.
în acelaşi spirit s-a încheiat anul 1862, când la 22 decembrie Adunarea Le
gislativă a votat în unanimitate înscrierea veniturilor de la mănăstirile închinate în
bugetul statului. La discuţia asupra bugetului pe 1862/63, comisia specifică a pro
pus înscrierea la buget a sumei de 20 milioane lei din veniturile pe moşii, iar Par
lamentul a mai cerut, tot atunci, ca guvernul să pregătească o lege de aranjare de
finitivă a chestiunii. în 3 ianuarie 1863, după protestul primului ministru atras de
faptul că încă diplomaţii nu aveau nici un răspuns favorabil, suma respectivă a
fost înscrisă la buget şi votată ca atare284.
arhim. Nyl, el fusese egumen la Trei Ierarhi şi la Floreşti-Tutova. în timpul discuţiilor pentru "com
promis", el a fost demis de la Trei Ierarhi, rămânând numai la Floreşti, sub cuvânt că un preot nu
are voie să cârmuiască două biserici. Tot atunci, egumenul Meletie de la Cotroceni fusese demis sub
acuzaţia de a fi ascuns obiectele sacre ale acelui locaş - v. ziarul "Românul", din 26 şi 27 feb. 1862,
la C. Vasilescu, op. cit., p. 76.
277. Era vorba de recunoaşterea autonomiei Principatelor, cf. Collection , p. 55.
278. C. Vasilescu, op. cit., p. 77.
279. Ibidem , p. 78.
280. Ziarul "Reforma", 27 aprilie 1863, la Ibidem , p. 79.
281. Ibidem, p. 80; M. P. Spineni, op. cit., p. 83.
282. Collection... 1858-1864, p. 64-67.
283. Acad. Rom., ms. 4867 , I (arhiva lui Cuza), f. 26.
284. Moniţorul Oficial, nr. 14, 1863; Xenopol, Domnia I, p. 252 şi 325; M. P. Spineni, op. cit.,
p. 83; Vasilescu, op. cit., p. 80 şi 84. Ceea ce dusese la luarea unei astfel de măsuri sau, mai bine
zis, faptul care o favorizase, £ste presupusa plângere a unui patriarhrăsăritean către guvernul român,
referitoare la nişte egumeni de la mănăstirile închinate ce arendaseră nişte moşii pe ascuns, prici
nuind mari pagube Locurilor Sfinte - cf. Ibidem, p. 76.
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Cu ocazia înscrierii la buget, toţi patriarhii au protestat, implorând protecţia
Marilor Puteri285, care tocmai îşi trimiteau reprezentanţii la Constantinopol pentru
începerea conferinţei proiectate.
A reacţionat Ministrul de Externe al Turciei, care a şi trimis o notă domnului
Cuza, mustrându-1 pentru măsurile pe care le luase fară ca să apară concluziile
discuţiilor proiectate şi atrăgându-i atenţia că aceste măsuri nu sunt în spiritul con
ferinţei de la Paris286. Mai protesta şi ambasadorul englez care, potrivit lui Bordeanu, secretarul lui Negri, ceruse guvernului ridicarea sechestrului287, în timp ce
guvernul francez asigura pe ambasadorul român de sprijinul său.
Având concursul Franţei, guvernul român n-a luat nici o cerere în seamă, ba,
mai mult, va lua măsuri şi mai dure în 1863.
Conferinţa şi-a amânat lucrările, în aşteptarea unui memoriu al Principelui
Cuza pe care îl anunţase Negri288, iar în acest răstimp Bordeanu s-a chinuit să
convingă pe diplomaţii Prusiei, Austriei, Rusiei şi pe Aii Paşa, ministrul de
externe turc, de dreptatea măsurilor luate de guvernul român. Iniţial, delegatul
rus, Novikoff, a devenit ameninţător faţă de delegatul nostru, propunând
Consiliului chiar anularea votului de Parlamentul român! Insă, cu ajutorul amba
sadorului francez, vor fi câştigaţi şi ceilalţi ambasadori cauzei româneşti289. Ră
măsese de acum ca fiecare din părţi să prezinte câte un memoriu care să cuprindă
actele de proprietate şi motivaţiile290.
In vreme ce la Constantinopol agenţii români duceau lupta diplomatică de
care vorbeam, în ţară ministrul finanţelor Cristian Tell cerea să se alcătuiască bu
gete de cheltuieli pentru mănăstirile închinate cu privire la a patra parte din veni
turile mănăstirilor închinate.
Opunându-se acestor măsuri, numeroşi egumeni au fost îndepărtaţi din pos
turi, s-a interzis avocaţilor greci să mai pledeze în tribunale, doar dacă erau
însoţiţi de avocaţi români, s-a interzis intrarea sau plecarea din ţară a călugărilor
străini fară ştirea Ministerului Cultelor, pentru a se împiedica astfel scoaterea din
ţară a documentelor şi obiectelor sacre. Chiar în 18 iunie, Al. Odobescu, ministrul
cultelor, face un raport în baza căruia s-a emis un ordin domnesc prin care se dis
punea inventarierea obiectelor de preţ şi a documentelor de la mănăstirile închi
nate. Sarcina aceasta o primiseră Şt. Greceanu şi B. P. Haşdeu291.
în ziua de 25 august 1863, domnul Cuza a adresat Porţii o notă în care speci
fica menţinerea definitivă a sechestrului pus la 1862 asupra averilor mănăstirilor
închinate şi că se va da Locurilor Sfinte o indemnizaţie bănească292.
La Constantinopol trebuiau prezentate acum memoriile cerute de către
comisia delegaţiilor europeni. Cel însărcinat cu alcătuirea acestui memoriu a fost
Al. Odobescu, care şi va publica broşura citată de noi mai înainte ("Etude sur les
285. Collection... 1858-1864, p. 68-73.
286. Xenopol» Domnia , I, p. 326.
287. Acad. Rom., ms. 4865 , f. 28 (cf. Spineni, op. cit., p. 84).
288. Collection... 1858-1864, p. 76-113, cf. Ibitlem.
289. Acad. Rom., ms. 4867 (arhiva lui Cuza), f. 26.
290. M. P. Spineni, op. cit., p. 85.
291. C. Vasilescu, op. cit., p. 81-82; M. P. Spineni, op. cit., p. 85; Păcurariu, IBOR , III, p. 114-115.
292. Ziarul "Buciumul", Bucureşti, p. 563, cf. C. Vasilescu, op. cit., p. 81-82.

348

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

droits et les obligations des monasteres roumains dedies", Bucureşti, 1863). In pa
ralel, alcătuise şi Mihail Kogălniceanu un raport care privea mai mult mănăstirile
din Moldova, dar la Constantinopol a ajuns celălalt293.
In toiul discuţiilor între delegaţi, Negri aduce pentm prima oară în faţa aces
tora posibilitatea plăţii unei despăgubiri către Locurile Sfinte de către guvernul
român. Arhimandritul Nyl va convinge pe ambasadorul britanic de injusteţea
acţiunilor româneşti şi încearcă să-I determine să propună ca prinţul Cuza să fie
chemat la ordine de Marile Puteri294. Pe de altă parte, îşi dădea seama că întoar
cerea la situaţia anterioară este imposibilă şi sfârşeşte prin a accepta tratativele
pentm fixarea indemnizaţiei propuse de Negri295.
La 31 iulie, guvernul român îngăduia lui Negri să propună la Constantinopol
rezolvarea chestiunii prin oferirea unei despăgubiri de 80 milioane piaştri turceşti,
din care urmau să se scadă 28.889.020 piaştri care reprezentau datoriile Sfintelor
Locuri către guvern, dar în afară de această sumă, Statul român mai oferea alte 10
milioane pentru înfiinţarea unei şcoli laice şi a unui spital la Constantinopol.
Suma de 51.110.980 piaştri urma să fie depusă la date hotărâte sub garanţia
comună a Porţii, Marilor Puteri cât şi a României. în schimb, se vor lua înapoi de
la egumenii greci cărţile, sfintele vase, obiectele cultice şi documentele înscrise în
inventare şi, bineînţeles, toate veniturile mănăstirilor închinate se vor înscrie în
bugetul statului296.
Patriarhii au refuzat oferta, datorită Angliei, care căuta să nu facă jocul duş
manei ei, Franţa, ca susţinătoare a unirii românilor şi a secularizării.
De fapt, propunerile ce le facea Negri la Constantinopol faceau parte dintr-un
proiect de lege pentru secularizarea averilor mănăstirilor închinate, înaintat Parla
mentului de către prim-ministml de atunci, Mihail Kogălniceanu, în 12/24
decembrie 1863. A doua zi, în 13 decembrie, proiectul a devenit lege, cu 97 voturi
pentru şi 3 împotrivă.
Legea a început să fie pusă în aplicare din 1864. Iată primele două articole:
*

1. Toate averile mânăstireşti din România sunt şi rămân ale Statului român.
2. Toate veniturile acestor averi bisericeşti se înscriu între veniturile ordinare
ale bugetului Statului.
Urma apoi propunerea de despăgubire a Locurilor Sfinte, pe articole297.
293. Acad. Rom., ms. 4869 (arhiva lui Cuza), I, f. 38-39. Tot în acelaşi an a mai apărut şi un
memoriu al Ministerului de Externe român, "Memoire sur les couvents roumains places sous l'invocation des Saints Lieux d'Orient", Bucureşti, 1863.
294. Ministrul de externe rus recomanda ambasadorului său la Constantinopol să susţină inte
resele greceşti. Ruşii, pentru a descuraja guvernul român, ajung până la a ameninţa autonomia ţării.
Pentru moment, din diplomaţie, Franţa îşi arăta acordul cu punctul de vedere rusesc, deşi în reali
tate ambasadorul francez primea ordine pentru a fi favorabil rom ânilor-Acad. Rom., ms. 4867 , I,
f. 60-67; idem, ms. 4858 , II (arhiva Cuza), f. 196-197.
295. Ihidem, f. 429.
296. Monitorul Oficial, 1863, la Vasilescu, op. cit., p. 85-86; Spineni, op. cit., p. 88, Păcurariu,
IBOR, III, p. 115.
297. Monitorul Oficial, 1863. De fapt acesta era proiectul de lege, căci legii i s-au mai adus
mici modificări, încât primul articol suna astfel: "Toate averile mânăstireşti închinate şi neînchinate,

precum şi alte legate publice sau daruri făcute de către feluriţi testatari sau donatori din Principa
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Textul legii a fost adus la cunoştinţa Porţii în 14 decembrie, explicându-se de
ce s-a luat această măsură definitivă şi precizându-se: MLegea a răspuns sentimen
telor ţării"298.
Patriarhii n-au pierdut ocazia să protesteze, iar înalta Poartă a trimis prin ma
rele vizir Fuad Paşa o scrisoare care declara votul Camerei nul şi neavenit299, iar
consulii generali ai Rusiei, Austriei, Angliei şi Prusiei au mers în audienţă la
Cuza, citindu-i o scrisoare cu conţinut asemănător aceleia turceşti. Singură Franţa
a susţinut România, iar Italia a avut o atitudine rezervată300.
In faţa unei asemenea situaţii, principele român trimite înaltei Porţi o scri
soare explicativă şi plină de sentimente împăciuitoare, în data de 17 ianuarie
1864. Explicaţia era că nu se mai putea sta înaintea opiniei publice şi a simţămân
tului naţional, iar secularizarea se făcuse "în ţară şi de către ţară", după o expre
sie care plăcea mult atunci lui Kogălniceanu301.
Apoi, trebuie să recunoaştem, raţiunile sunt mult mai înalte. înseşi ideile noi
ale timpului puneau în legătură imediată ideea de stat cu teritoriul ocupat de o
naţie. Or, acesta începuse să fie un drept recunoscut de toate puterile. Era încă un
motiv, de ordin ideologic, pentru care marile Puteri nu mai’puteau susţine cu ener
gie dreptul de proprietate revendicat de comunităţile orientale. Uşor, uşor, înţele
gând poate acest lucru, şi Turcia, dar şi celelalte Puteri, mai puţin conservatoarea
Anglie, şi-au dat consimţământul tacit, pentru că, practic nu mai avea nimeni ce
să facă. România mergea spre independenţă.
In ziua de 17 februarie 1864, agentul român de la Constantinopol, Costache
Negri, scria domnului că ambasadorul austriac a întrebat de ce guvernul român nu
trimite un memoriu în problema mănăstirilor, ca să se poată studia drepturile ce le
aveau Principatele, mai ales că acum toate puterile erau favorabile grecilor302. De
altfel, acestea şi hotărâseră o conferinţă ad-hoc la Constantinopol pentru lunile
aprilie-mai. După mai multe şedinţe, s-a ajuns la "consensul" ca monahii greci să
prezinte neîntârziat titlurile de proprietate ale mănăstirilor închinate, spre a-şi pu
tea dovedi poziţia303. Pentru această lucrare, era numită şi o comisie specială care
să constate adevărul, fapt de care Kogălniceanu înştiinţează pe domnitor304, care-şi
va anunţa vizita la Constantinopol. Atunciconferinţele au fost amânate până la
sosirea sa, gândindu-se că prin prezenţa principelui acolo se va găsi osoluţie fa
A

tele Unite, Sfântul Mormânt, Muntele Athos şi Sinai precum şi la Rumeli; de asemenea la Mitropolii,
Episcopii şi metoacele lor de aici din ţară precum şi alte monastiri şi biserici din oraşe sau la aşe
zăminte de binefacere şi de utilitate publică, se proclamă domeniuri ale Statului Român şi vor intra
în categoria domeniurilor întocmite după art. 13 secţia V de la cap. III pentru Finanţe" - vezi C.
Vasilescu, op. cit., p. 85-90 (cuprinde aici întreaga discuţie din Parlament); M. P. Spineni, op. cit.,
p. 90 şi 94; Păcurariu, I.B.O.R., III, p. 115.
298. Monitorul Oficial, 1863, cf. C. Vasilescu, op. cit., p. 91,M. P. Spineni, op. cit., p. 91.
299. Acad. Rom., ms. 4 8 6 7 , 1 (arhiva lui Cuza), f. 96-97; M. P. Spineni, op. cit., p. 95; Păcura
riu, IBOR, III, p. 116.
300. Ibidem, C. Vasilescu, op. cit., p. 94; Spineni, op. cit., p. 95-96.
301. Acad. Rom, ms. 4867, I, f. 89-101.
302. A. Xenopol, Domnia, I, p. 329.
303. C. Vasilescu, op. cit., p. 100.
304. Acad. Rom, ms. 4867, I, f. 123-123v; f. 118-120.
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vorabilă ambelor părţi305. Era a doua sa călătorie îa Constantinopol şi ziarele vre
mii au consemnat că Sultanul i-a pregătit o splendidă primire306.
Unul din principalele scopuri ale domnitorului era acela de a clarifica relaţia din
tre
Biserica
Română
şi
Patriarhie,
de
sub
a
cărei
tutelă
prima
voia
să
se
emancipeze.
_
Tendinţa de autocefalie se pronunţase chiar din anii de dinainte de secularizare.
"Dacă Principele va reuşi în întreprinderea sa - spuneau din nou ziarele va da cu aceasta Rusiei o lovitură, care ar f i la Petersburg atât de adânc simţită
pe cât la Paris va f i foarte mult apreciată în favoarea Principelui”307.
Pentm noul său Stat, Principele voia şi o Biserică independentă, ideal ce co
respundea cu întreaga sa luptă, şi cu atât mai normal cu cât, deja, şi Rusia făcuse
acelaşi lucm, iar mai târziu îl va face şi Grecia.
Nu numai cu Patriarhul ecumenic s-a întâlnit domnul, ci şi cu ceilalţi patriar
hi, cu mitropoliţi şi episcopi, pe care i-a primit în audienţă pe rând, în probleme
privitoare la chestiunea secularizării308. Se părea că s-a înţeles faptul că înapoi nu
se mai putea întoarce nimic şi, aşa cum se va vedea, şi reprezentanţii comunităţi
lor greceşti şi diplomaţii au sfârşit prin a accepta ideea despăgubirii. De aceea, sul
tanul Abdul Aziz, ca să pregătească terenul pentru discuţiile asupra sumelor ce se
vor fixa, a propus recunoaşterea definitivă a secularizării mănăstirilor închinate309.
Faţă de această cerere a sultanului, ambasadorii Marilor Puteri au trebuit să
se întrunească într-o conferinţă - numită internaţională, de fapt cea proiectată
pentru cercetarea titlurilor de proprietate ale mănăstirilor închinate - conferinţă în
care au început prin a anula Protocolul XIII310. Recunoaşterea definitivă a secula
rizării a fost însă tărăgănată de faptul că, încă din 1863, călugării greci întocmi
seră un memoriu de răspuns la-acela pe care-1 făcuse guvernul român, memoriu
trimis la toate cabinetele europene311.
«

305. Acad. Rom, ms. 4859, III (arhiva lui Cuza), f. 234, 236, 254.
306. "Buciumul", 1864, p. 929 şi 967, după ziarul "L'Independence Belge", 20 mai 1864, la C.
Vasilescu, op. cit., p. 101.
307. "Trompeta Carpaţilor", 1863, la Ibidem. Rusia susţinea pe greci numai pentru faptul că în
ei avea nişte colaboratori în chiar inima Imperiului care îi era duşman. Or, tăierea fondurilor care
alimentau pe greci şi intrigile lor nu erau de bun augur. Nici Austria nu se bucura de paşii făcuţi de
români. Unirea, după care venea şi secularizarea ca măsură de întărire a statului şi a economiei lui,
era o lovitură şi pentru Imperiul Austriac. Asta pentru că noul stat putea să constituie un factor de
polarizare pentru românii din afara lui, concret pentru ardeleni (vezi şi Xenopol, Domnia , II, p. 17).
Cât despre Anglia, ea avea interesul să susţină Imperiul Otoman, duşman al Rusiei şi al politicii ei
expansioniste care ar fi fcăut atâta rău Angliei.
308. "Tribuna Română", Iaşi, 2 iul. 1864, nr. 213, cf. C. Vasilescu, op. cit., p. 102; Spineni, op.
cit., p. 103.
309. Ziarul "Buciumul", 1864, p. 941 şi 949 la Coman Vasilescu, op. cit., p. 103.
310. De fapt, Protocolul XIII era rodul diplomaţiei ruse, fiind un act echivoc, ce ar fi permis
intervenţia atât a Porţii, cât şi a Puterilor în administraţia internă a principatelor, în opoziţie cu trata
tul de la Paris din 1856, care confirma autonomia acestora - v. Ibidem , p. 104.
311. Reponse des Saints Lieux d'Orient au memoire du Gouvernement des Principautes Unies
sur les monasteres grecs, oct. 1863, Paris; vezi un rezumat la Ibidem, p. 105-109.
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Memoriul se învârtea în jurul chestiunii proprietăţii asupra averilor mănăstiri
lor închinate, susţinând autorii lui că acesta ar fi aparţinut Locurilor Sfinte şi ni
ciodată Statului român312.
Tocmai de aceea, conferinţa întârzia în darea unui verdict şi cerea comunităţilor
greceşti să vină cu titlurile de proprietate pentm a-şi justifica punctul de vedere.
In realitate, ei n-au prezentat niciodată aceste titluri de proprietate. In decur
sul a mai multe şedinţe, cu începere din 16 august şi până la sfârşitul anului 1864,
comunităţile evitau prezentarea actelor ce li se cereau sau delegatul Patriarhiei *
ecumenice, arhimandritul Gherman, cerea mereu termene de amânare pe când
arhimandritul Nyl, împreună cu Patriarhii Antiohiei şi Ierusalimului, refuzau de-a
dreptul să le prezinte313.
In 9 ianuarie 1865, la cererea comisiei internaţionale, C. Negri a fost manda
tat să dea acesteia explicaţiile necesare lămuririi unor probleme. Atunci, ambasa
dorul român a prezentat un memoriu în care a făcut istoricul întregii probleme, în
amănunt, încercând să explice şi mult controversata problemă a proprietăţii
asupra averilor mânăstireşti, la care a adus şi acte justificative314. Acestuia i-au
urmat alte memorii, ale aceluiaşi, în aprilie, mai şi iunie315.
In acelaşi timp se discuta şi asupra principiului pe baza cămia să se facă des
păgubirea, iar într-o ultimă şedinţă a conferinţei se recunoaşte actul definitiv al se
cularizării, iar pe de altă parte se numea o comisie care să se ocupe de evaluarea
sumei de despăgubire. In faţa acestei situaţii, Patriarhii şi reprezentanţii Locurilor
Sfinte declară că propunerea de despăgubire este jignitoare, este o insultă adusă
Bisericii greceşti şi nu vor permite exproprierea Bisericii316.
Atitudinea oscilantă a reprezentanţilor Locurilor Sfinte - iniţial se împăcaseră cu ideea despăgubirii - a constituit faptul care a îngreunat încheierea
procesului de înţelegere între părţi. Revenirea la a formula vechile pretenţii de stă
pânire asupra averilor mănăstireşti; după ce lăsaseră să se înţeleagă că le-ar con
veni despăgubirea, le-a fost. defavorabilă. Reprezentanţii Puterilor n-au mai luat
în seamă protestele.
A
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A

312. Nu ne oprim asupra chestiunii pentru că aceasta a generat o întreagă literatură care poate
fi consultată şi pe care noi am citat-o pe parcursul aserţiunii noastre (v. Spineni, ojKcit., p. 91-93).
313. Spineni, op. cit., p, 104-109; Păcurariu, op. cit., III, p. 116.
314. Memoire avec pieces justijicatives presente a la Commission internaionale pour les couvent dedies , CP 1865; C. Vasilescu, op. cit., p. 110-117.
315. Collection... 1864-1878, p. 33-35; p. 40-48. Acestor memorii le va răspunde Arhim. Ghermanos, Reponse aux memoire du 14/26 dec. du mois d'Avril et du ler Juin 1865 et au supliment a ce

dernier memoire, presentes par M. Negri, delegue des Principautes Unies a la Commission Internat,
por les couvents dedies, Constantinopol, 1865, păstrând spiritul memoriului citat anterior, adită păs
trând în atenţie problema proprietăţii.
316. Acad. Rom., mss. rom. 4867 , 1; Xenopol, Domnia, II, p. 18; C. Vasilescu, op. cit., p. 117;
Spineni, op. cit., p. 109. Patriarhii au mai protestat în 22 iunie 1865 şi pentru că ei considerau că în
memoriul prezentat de Negri adevărul a fost falsificat, iar sensul textelor alterat. Li se va cere să-şi
desemneze un delegat pentru cercetarea actelor. Este desemnat tot Ghermanos, care însă la 7 decem
brie 1865 se retrage, iar neprezentarea actelor de către comunităţi a fost considerată retragere, şi
chestiunea închisă definitiv - Collection... 1864-1878, p. 50-53; 59-60; 82, 84; Acad. Rom., Ms.
4 8 6 7 ,1, f. 189-190; cf. Spineni, op. cit., p. 111.
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Odată fixat acest principiu, Negri a oferit o despăgubire de 100 milioane de
piaştri, urcând apoi la 150 milioane. Reprezentanţii Angliei şi Rusiei au încercat
să ceară o suplimentare până la 200 milioane, dar ultimul cuvânt al guvernului ro
mân a fost pentru suma de 150 milioane piaştri turceşti.
Pentru că o asemenea sumă - enormă pe atunci - nu putea fi plătită din buget,
trebuia contractat un împrumut. Astfel s-a încheiat un acord cu "Societe Generale
de l'Empire Ottoman" în septembrie 1864, prin mijlocirea unui om de afaceri
francez şi a ministrului de finanţe Ludovic Steege317.
Conform hotărârii de la Constantinopol, Statul român a depus un aconto de 6
milioane piaştri turceşti în banca respectivă318.
In 5 februarie 1865, în şedinţa Parlamentului, ministrul de finanţe a prezen
tat proiectul de lege privitor la împrumutul ce urma făcut pentru a definitiva secu
larizarea319.
După cum se vede, discuţiile comisiei se duceau în paralel cu acestea pentm
fixarea despăgubirilor. Reprezentanţii Puterilor garante au luat şi ei cunoştinţă, în
iunie 1865, de situaţia creată de guvernul român, care şi depusese fondul pentm
despăgubiri320.
Astfel ia sfârşit una din cele mai neplăcute şi spinoase probleme ale celei dea doua jumătăţi a secolului XX, secol marcat de lupte pentm recunoaşterea iden
tităţii statului român, secol frământat de multe conflicte şi de aprige încercări de
obţinere a unui statut de ţară modernă.
In urma acestui proces, pe care-1 putem denumi de "recuperare românească",
noului stat i-au revenit aproximativ 25 de procente din teritoriul pe care juridic îl
stăpânea, dar nu-1 exploata în propriu-i folos321.
Conform unui calcul, care din păcate nu poate fi verificat decât de un spe
cialist în domeniu, suma daniilor în bani, dată numai Athosului, în secolele XV-XIX,
se cifrează la un total de 1 miliard 600 milioane piaştri (?), iar moşiile Athosului
s-ar fi întins pe 1 milion de hectare (aprox. 8% din suprafaţa întregii ţări de
astăzi). Toate aceste proprietăţi, am văzut, aduceau chiar şi în pragul secularizării
venituri imense (la un moment dat, din arenzi au reieşit 10 milioane piaştri, întro vreme în care întreg bugetul era de 50 milioane). Conform aceluiaşi calcul, ve
niturile acestor proprietăţi, de-a lungul secolelor, ar fi fost de 1.400 milioane
piaştri, care, împreună cu daniile în bani, ar da 3 milioane de piaştri322.
Calculul, în mod sigur, este superficial făcut, pentru că la o asemenea lucrare
trebuie să se apeleze la specialişti, care pot evalua valoarea exactă a monedei, în
funcţie de epocă, iar un astfel de calcul se face în aur şi nu în piaştri, o monedă
relativ nouă pentru epoca la care ne-am referit. De aceea, calculul de mai sus nu
A

__
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317. Acad. Rom., Ms. 4862, VI (arhiva Dlui Cuza), f. 198.
318. Xenopol, Domnia, II, p. 20-21; C. Vasilescu, op. cit., p. 119; Spineni, op. cit., p. 111-112;
Păcurariu, op. cit., III, p. 116.
319. Monitorul oficial, 1865; Cf. Spineni, op. cit., p. 112.
320. Acad. Rom.’, Ms. 4859, III, f. 419, 421.
321. Concret, Ţării Româneşti i s-au reînapoiat între 25,26% şi 27,60% din teritoriu, iar Moldo
vei aproximativ 22,31%. Cât despre proprietăţile imobile şi numărul lor am mai vorbit mai în urmă.
322. Biserica Ortodoxă Română .y/ problema Muntelui Athos, în"Ortodoxia'\ V, 1953, nr. 2, p. 203.
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este relevant. De asemenea, trebuie ţinut cont nu numai de daniile în bani, ci şi de
scutirile pe care mănăstirile închinate le primiseră din vămile ţării, de scutirile de
impozit pe vin, miere, animale, lucrători şi multe alte acareturi, după care se
adăugau sumele ce reieşeau de pe moşiile acestor mănăstiri. Din toate acestea la
Athos, căci la el ne referim, nu a ajuns întotdeauna tot, ci numai prisosul, pentru
că voievozii donatori, dar şi cei de după ei, nu ar fi permis încălcarea clauzelor de
închinare a mănăstirilor. Abia mult mai târziu, spre sfârşitul secolului XVIII, că
lugării, nemaiexercitându-se un control sever asupra lor, au început să nu mai dea
socoteală de veniturile de la mănăstirile închinate, ceea ce, evident, s-a transformat
într-un abuz. Acesta a constituit şi motivul luptei de după 1821, care s-a sfârşit cu
secularizarea acestor imense averi. Şi totul a început, când ei au început să le re
vendice ca fiind proprietăţi personale, mai precis ale Locurilor Sfinte.
Rostul acestei lucrări nu a fost numai de a înfăţişă modul rău în care s-a în
cheiat o relaţie multiseculară, între români şi Muntele Athos, ci a fost acela de a
înfăţişă aceste raporturi în toată complexitatea lor. "Raporturi" înseamnă nu
numai politeţuri reciproce, dar şi certuri de multe ori.
Am încercat în această primă parte să facem un excurs istoric asupra relaţiilor
noastre cu Muntele Athos, să oferim o imagine de ansamblu care, după cum s-a
observat, conţine multe elemente de istorie românească, elemente ce le-am consi
derat utile pentru completarea tabloului. Aceasta, pentru că relaţiile de care vor
bim, s-au desfăşurat într-un anumit context istoric care nu poate fi ignorat, au avut
nişte motive şi le-am văzut şi am considerat necesar, ca atare, să oferim pentru o
mai bună înţelegere a fenomenului un tablou care pare că îşi extinde limitele în
afara perioadei la care ar fi trebuit să ne referim. Este de înţeles, iată, de ce în
cercăm să tratăm problema în întreg ansamblul ei (secolele XV-XIX), chiar dacă
perioada afectată lucrării este 1650-1850; este vorba despre o continuitate a acestor
relaţii, care nu au ca limită nici anul 1650, nici anul 1850, or, ca înţelegerea asupra
faptelor să fie deplină am văzut ca necesar să ştim ce s-a întâmplat înainte, ca să
înţelegem de ce s-a sfârşit astfel.
Spuneam că cele de până acum oferă o imagine generală, fiind numai un
excurs istoric, pentru că în partea a doua vom trata separat fiecare mănăstire atonită şi relaţiile ei, de-a lungul Timpului, cu ţările noastre. Şi bune şi rele.
Aşadar, vom trata fiecare mănăstire atonită în parte, începând cu ProtatonulKaries şi continuând cu ele, în ordinea ierarhică, înscrisă în tipicoane. Am încer
cat, studiind arhivele româneşti (la cele atonite nu am avut acces), să ofer date cât
mai complete asupra raporturilor româno-aghiorite. Datele cuprinse în aceste ur
mătoare capitole sunt completate cu acelea din alte două capitole, la sfârşitul lucrării, unde am încercat să redau câteva nume de atoniţi - cei mai importanţi care au lăsat urme culturale în ţările noastre, prin venirea lor aici, dar şi câteva
nume de călugări români care, trăind la Athos, au adus modul de viaţă aghiorit şi
l-au transplantat în mănăstirile româneşti (vezi Paisie Velicikovski). Şi, în fine,
am considerat de asemenea necesar să vorbesc pe scurt despre problema înte/
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meierii schitului românesc Prodromul, lucru care dovedeşte că secularizarea nu a
întrerupt relaţiile duhovniceşti între cele două părţi. Tocmai aici este câştigul.
Lucrarea suferă însă de o carenţă: lipsa documentelor româneşti din Muntele
Athos. Ele există acolo, în număr foarte mare (conform mai noilor cercetări,
numărul se apropie de 40.000 documente româneşti), dar, din păcate, ele nu au
fost încă scoase la lumină şi catalogate decât în mică măsură. Abia au apărut două
lucrări, şi acestea în 1997 şi 1998, ale cercetătorului Florin Marinescu, şi catalogare a documentelor româneşti de la Xiropotamu şi Cutlumuş. In rest, am folosit,
după cum aminteam, arhive româneşti323 şi cataloage de documente care sunt
menţionate pe parcurs.
Pe lângă datele documentare care au mai fost menţionate de lucrări de dinaintea
noastră (în special pentm perioada de dinaintea fanariotismului), aducem acum în
faţă, pentm prima oară, date documentare noi, nepublicate în nici o altă lucrare
până acum (mai ales pentru perioada fanariotă şi cea de după).
Sperăm că, prin lucrarea de faţă, să se împlinească anumite lipsuri de până
acum în ambele istoriografii - greacă şi română - fară pretenţi, evident, de a fi
epuizat totul. Pe măsură ce cercetătorii vor mai scoate la iveală documente româ
neşti din Athos, se va vedea, vor mai fi multe de spus.
A

323.
Studiind Arhivele Statului din Bucureşti am avut neplăcerea să constat că multe dintredocumentele privitoare la problema noastră, printre altele, au fost luate de ruşi în retragerea lor din
România. Iar în perioada comunistă asemenea arhive deveniseră inaccesibile. Se va vedea că, pe
parcursul lucrării, în unele locuri m-am limitat numai la a enunţa despre ce document este vorba
(cataloagele încă mai există, cu rezumate), neputând însă să le văd.

CAPITALA MUNTELUI ATHOS
DE LA KARIES - PROTATON
A

In decursul relaţiilor pentaseculare româno-athonite, Kariesul, centrul geo
grafic şi de conducere al Muntelui Athos, a avut o situaţie puţin mai specială. Aici
se afla de altfel centrul ierarhic al Muntelui, cu toate că, se ştie, primele mânăstiri
au fost Ivirul şi Lavra Sf. Atanasie. Tot Sf. Atanasie este acela care a contribuit
foarte mult şi la ridicarea bisericii din Karies1 care s-a numit Pantocrator, după nu
mele instituţiei "protosului" (riponoq), conducătorul independent al comunităţii.
Structura ierarhică a Muntelui a fost consfinţită prin tipiconul din 972 -"Magna
Charta" a Muntelui Athos2. Călugării aveau să fie, conform acestui tipicon, de două
feluri: cu viaţă de obşte şi pustnici. Frăţia fiecărei mânăstiri (iepa cvXXoyoq) se
conducea prin adunarea egumenilor (Lvva%r[) aşezată la Karies. Deasupra tuturor
se afla Protosul, un monah independent, ales de împărat şi hirotonit de patriarh,
având atribuţii de episcop (era înzestrat chiar cu câij a arhierească şi la Liturghii slu
jea cu epigonat şi cruce, însemne ierarhice). Avea dreptul să întărească egumeni, să
facă recomandări pentru hirotonie3. Instituţia Protosului a funcţionat cu succes până
în sec. al XVII-lea, timp în care sunt întâlniţi ultimii protoşi4.
Acum Comunitatea Muntelui Athos (KoivoxriTa, MeyaXri Mearj) este con
dusă anual de câte o pentadă de mânăstiri.
Cât despre Karies şi biserica Protatonului ne face amintire şi-tipiconul din
1045 care redă numele protosului Teofilact, alături de care semnau egumenii de la
Lavra, Vatoped şi Ivir, apoi pe locul şase Esfigmenu, pe al nouălea Ilie de la Xi
ropotamu şi Dohiariu în rândul al unsprezecelea. Primele trei purtau titlul de
Lavre pentm că celelalte, în număr de 180 (atâtea semnături existau), erau simple
mânăstiri. Tot aşa, comunitatea de la Karies purta numele de Lavra Kariesului ()5.
Ca să se numească, însă, Lavră, trebuie să fi avut în jurul ei numeroase schituleţe
şi chilii, lucru de altfel atestat încă din sec. XI6. Una dintre celebrele chilii ale Ka
riesului era cea cu hramul "A^iov ecmV' (Cuvine-se cu adevărat) aşezată într-o
vâlcea spre mănăstirea Pantocrator7. Tot acolo exista pe la sfârşitul sec. XV chi
lia cu hramul Sf. Trifon al cărei ctitor a devenit Ştefan cel Mare al Moldovei. O
altă chilie, din sec. XVIII, a căpătat celebritate prin aceea că acolo a locuit Sf. Ni
codim Aghioritul împreună cu ucenicii săi Ştefan şi Neofit8.
1. A. A. Vasiliev, Histoire ele Vempire byzantin , Paris, 1932, voi. I, p. 445.
2. Porfir Uspenskij, Istoria Afona (rusă) III, Petersburg, 1847, p. 265; Ph. Meyer, Die
Haupturkunden fur die Geschichte cler Athoskloster, Leipzig, 1894, p. 141-151; Gherasim Smyrnakis, To 'Ayiov 'Opog (Muntele Athos), Atena, 1903, p. 293-299.
3. Manuil Ghedeon, ’O "AOcog- ăv/ivr/oeig eyypacpa, OTifieicboeig (Athosul: amintiri, docu
mente, însemnări), Kn 1885, p. 124-127; Zaharia von Lingenthal, Reise in den Orient, Heidelberg,
1840’, p. 227.
4. Teodor Bodogae, Ajutoarele, p. 26, n. 1.
5. Ioan Mamalakis, op. cit., p. 73.
6. Kosma Vlahos, ’H Xepaovriaoq t o \ ) AOA Kai a l ev amrj jiovai Kal ol |iovaxol kolXoli
xe Kal vov (Peninsula Muntelui Athos, mănăstirile şi monahii ei în vechime şi acum), Voios, 1903,
p. 151-153.
7. T. Bodogae, Ajutoarele, p. 79.
8. K. Sathas, NeoeXX ij vi k t ] (piXoXoyia (Filologia neogreacă), Atena, 1867, p. 625-626.
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începând cu sec. XVI, puterea protosului scade, iar chiliile din jurul Kariesului ajung să fie vândute diverselor mânăstiri din cauza marilor datorii în care că
zuseră. Acestea sunt conacele de azi în care se află instalaţi şi reprezentanţii celor
20 de mânăstiri9.
Spuneam că centrul religios îl constituie biserica "Adormirii Maicii Domnu
lui", ieşirea ei nordică dând chiar spre sediul Comunităţii, iar ieşirea răsăriteană se
află chiar în drumul principal. Biserica este - alături de catoliconul Marii Lavre şi
cel al Ivirului - cea mai veche în Sf. Munte. Bineînţeles că ridicarea bisericii şi
pictarea ei de mai târziu s-a datorat împăraţilor bizantini care o susţineau financiar,
iar când aceştia n-au mai putut, sarcina a trecut în mâna regilor vlaho-bulgari10.
Ca în toate cazurile, românii şi-au avut aportul lor şi aici, la Protaton, din tim
pul celor mai vechi domnii.
Relaţiile Protatonului cu românii sunt vechi şi se verifică prin cele 1.110 docu
mente româneşti de acolo, documente descoperite de cercetătorul Florin Marinescu
de la Centrul de studii neoelenice din Atena, în urma unei misiuni la Athos, în 1986.
Cel mai vechi document care s-a salvat este de la domnul moldovean Petru Rareş,
purtând data 15 februarie 1546. Numărul documentelor domneşti este de 334, adică
30% din totalul celor descoperite, ele provenind de la 47 de domni ai Moldovei şi 4
ai Ţării Româneşti şi privesc, în general, metoacele româneşti ale Protatonului.
Celelalte poartă semnătura unor mitropoliţi moldoveni sau episcopi, arhimandriţi,
egumeni, membrii ai Divanului11. Spuneam că cele mai multe privesc cele două
mari metoace pe care Protatonul le-a deţinut în Ţara Românească şi Moldova:
Conoceni şi Trei Ierarhi. De fapt, nu le deţinea în mod special Protatonul, ci întrea
ga Comunitate a Muntelui Athos, adică cele 20 mânăstiri, în comun.
Parte din documentele acestea care acoperă perioada de timp de după 1668 a
fost examinată de cercetătorul grec Haralambos Gasparis, puţin înaintea cercetă
torilor români, adică pe la 1982. Acesta a reuşit să clasifice multe dintre documen
tele româneşti care aparţin perioadei sus amintite, documente ce sunt conţinute de
45 de codici. Este vorba despre scrisori, multe dintre ele de recomandare pentru
egumenii propuşi de Sinaxa athonită pentru metoacele româneşti, altele sunt acte
de lichidare a datoriilor unora dintre egumeni sau epitropi către Marea Sinaxă,
după-expirarea 'mandatului lor, altele sunt simple scrisori de informare între
aceştia şi autorităţile Muntelui Athos. Există printre toate acestea şi o bogată co
9. M. Ghedeon, op. cit., p. 127-128.
10. S-au putut înregistra acolo binefacerile regelui vlaho-bulgar Ioan Asan II - C. Jirecek,
Geschichte cier Bulgaren, Praga, 1876, p. 258, 397; Ghedeon, op. cit., p. 143-145.
11. Florin Marinescu, T a po\)paviK & eÂ.A,pa<pa to\) npcoxocTO'u K a i xcov jiovcbv
ET|po7ioTdp.o\), Ko'OTXo'ojj.o'oaio'u, A iov\)aio\) K ai iprjpcov to\> AO (Actele româneşti ale Protato

nului şi ale mânăstirilor Xiropotamu, Cutlumuş, Dionisiu şi lvir din Muntele Athos), " T e x p a S ia
epxj/aaia/", 1987, nr. 11, p. 213-214; idem, Valorificarea documentelor româneşti de la Muntele
Athos la Centrul de cercetări neogreceşti din Atena, "Anuarul Institutului de Istorie şi arheologie A.
D. Xenopol", XXVI/l, 1989, Iaşi, Universitatea "Al. I. Cuza", p. 500-502. Acestea două conţin şi
lista domnitorilor care au emis cele 334 acte, având fiecare, în dreptul său, numărul de acte elibera
te. Numărul documentelor este confirmat de acelaşi autor - Ta
AO.
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respondenţă între Patriarhia ecumenică şi Chinotita Muntelui Athos. In sfârşit, se
păstrează în aceşti codici scrisori ale voievozilor celor două Principate dunărene
către Marea Sinaxă a Athosului, scrisori ce privesc nu numai Protatonul, ci şi alte
mănăstiri aghiorite. Se mai pot găsi de asemenea multe catastife de venituri şi
cheltuieli, altele cuprinzând însemnări despre milele ce s-au făcut, despre manu
scrise, cărţi, obiecte de cult, cât şi despre cele două metoace pe care cele 20 de
mănăstiri le-au primit din Ţările Române12.
Deşi, cel mai vechi document din numărul celor 1.100 este de la Petru Rareş,
nu înseamnă că atunci au şi început legăturile cu Protatonul. Ele sunt cu două se
cole mai vechi, adică de la 1369, când în Ţara Românească se va fi aflat protosul
Sf. Munte, Hariton, către care domnul Vladislav I trimitea o scrisoare privitoare
la călugării români de la Cutlumuş - scrisoare ctitoricească în care cerea înlo
cuirea vieţii de obşte cu cea idioritmică. Cu mare greutate, Hariton a aprobat acest
lucru, ceea ce a dus la înmulţirea numărului românilor acolo. Asupra acestui
episod nu vom insista, dat fiind că există deja o bibliografie bogată13. Cu această
ocazie, Vladislav devenise ctitor al Cutlumuşului, la cererea călugărilor de acolo,
prin Hariton, fapt pentm care Cutlumuşul a rămas în conştiinţa atoniţilor ca
"Lavră a Ţării Româneşti". Este cunoscut de asemenea că Hariton a ajuns şi mi
tropolit al Ţării Româneşti, în proaspăt înfiinţata mitropolie.
Un alt protos care a determinat legătura Athosului cu domnii români a fost
Cosma. Către biserica Sf. Ilie de la Cutlumuş, locul unde se afla chilia acestuia, va
îndrepta dania sa de 1.000 aspri, la 29 august 1492, Vlad Călugărul, domn al Ţării
Româneşti14. La 27 ianuarie 1501 şi Radu cel Mare îi acorda un ajutor de 2.000
aspri pentm fiecare an15. La vremea în care Vlad Călugărul şi Radu cel Mare, mai
apoi, se milostiveau către Cosma, acesta deja nu mai era protos şi de aceea se şi
stabilise la Sf. Ilie, pe teritoriul Cutlumuşului, provenind, ca şi Hariton, de acolo.
Apoi, Radu cel Mare a acordat direct Protatonului un ajutor anual de 3.000
aspri, plus 300 curierului, la 31 ianuarie 1500. Banii erau destinaţi de fapt bisericii
Sf. Nicolae16.
La 1507-1508, prinţul Bogdan, fiu al lui Ştefan cel Mare, refacea biserica cu
totul, după cum mărturiseşte pisania pusă atunci17. Nu este imposibil ca protosul
12. Ap^eio ripcoT&Tcn). E7uto|1£<; ji£Tocp'i)ţavTiv<bv eyypdcpcov (Arhivele Protatonului.
Rezumate ale actelor postbizantine), "AGcovikoc Z'Ojip.EiKTa", 2, Atena, 1991.
13. A se vedea Pr. prof. Mircea Păcurariu, IBOR, voi. II, 1992, p. 267-269 şi bibliografia capi
tolului de la p. 272. Despre relaţia lui Hariton cu Vladislav I sau Vlaicu Vodă scrie pe larg şi Gh.
Cioran, E^eaei^ xwv po\)p.vaviicajv ^copwv p.£Ta to î > vA0co Kai Srj xcov |iov65v Ko'OT^o'Djio'oaio'o,
Aa\)pa<;, Ao^eiapuro Kai ’Ay. navTe^ef||iovo^ fj
pcoaâv (Relaţii ale Ţărilor Române cu

Muntele Athos, în special cu mănăstirile Cutlumuş, Lavra, Dohiariu şi Sf. Pantelimon sau a Ruşilor),
Atena, 1938, p. 96-101. După Iorga, Hariton a fost prima persoană care a stabilit relaţii directe între
Athos şi Ţările Române - Muntele Athos în legătură cu Ţările noastre, "AARMSI", seria II, XXXVI,
1913/14, p. 459; a se vedea şi Bodogae, op. cit., p. 70-71; P. Năsturel, Le Mont Athos, p. 39-41.
14. Documenta Romaniae Historica, Ţara Românească , I, Bucureşti, 1966, p. 370-371, nr. 231.
15. lhidem , II, p. 3-5, nr. 1.
16. D. P. Bogdan, Diplomatica slavo-română în sec. XIV-XV, Bucureşti, 1938, p. 93, clişeul 2;
idem, Daniile , p. 17; N. Docan, Studii privitoare la numismatica Ţării Româneşti, "AARMSI", seria
II, tom XXXII, 1909/10, p. 539; Gh. Moisescu, Contribuţia, p. 244.
17. G. Millet, J. Pargoire, L. Petit, Recueil des inscriptions chretiennes de VAthos, Paris, 1904,
p. 1, nr. 1; N. Iorga, Muntele Athos , p. 469-470; Bodogae, Ajutoarele , p. 82.
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Cosma să fi ajuns şi în Moldova, aşa cum ajunsese în Valahia, intervenind pe
lângă voievodul Bogdan spre a reface sediul Comunităţii. Nu ştim dacă şi Ştefan
cel Mare l-a ajutat pe Cosma sau dacă a intervenit cu ceva la Protaton, cunoscută
fiindu-i opera de susţinere a Athosului, dar menţionarea numelui său în dipticele
de acolo ne îndreptăţeşte să credem că va fi avut o oarecare contribuţie18. Cu banii
lui Bogdan sau cu ai vreunui voievod din Ţara Românească trebuie să se fi repa
rat, la 1512, nartexul Protatonului19.
O
relaţie de asemenea specială a Ţărilor Române cu Athosul, în particular cu
Protatonul s-a realizat prin protosul său Gavriil, ucenic al marelui mitropolit
Nifon, adus de Radu cel Mare spre a reorganiza Biserica românească20. El era
protos între 1515-1518, iar la 1517 se afla la Curtea de Argeş, cu ocazia grandioa
sei ceremonii de sfinţire a bisericii lui Neagoe Basarab. Relaţiile lui Gavriil cu
Ţările Române nu s-au limitat numai la domniile muntene, ci el a ajuns şi la curtea
lui Bogdan al Moldovei. Exista chiar şi o scrisoare a sa către prinţul Ioan Zapolya
al Transilvaniei, de pe la 1532-1533, cu privire la învăţăturile lui Luther21.
Un alt protos şi-a înscris numele în analele raporturilor româno-atonite, Se
rafim. Prezenţa sa în Ţările Române este atestată de mai multe documente şi tot
el este cel care îl determina pe Petru Rareş să acorde la 1546 o sumă de bani.
Un moment important al acestor relaţii care trebuie menţionat, este cel al
domniei marelui binefăcător, domn al Moldovei, Alexandru Lăpuşneanu
(1552-1561; 1564-1568). Este drept, el murise în 1568, dar binefacerile le con
tinuă soţia sa, doamna Ruxandra. Pe de-o parte, ea ajutase mânăstirea Zografu,
răscumpărându-i din mâna turcilor toate metoacele pe care le aveam Macedonia,
cu 52.000 aspri22. Dar, şi mai mult decât atât, doamna Ruxandra, tot la 1568, a
mai oferit o imensă sumă întregului Munte Athos spre a-şi putea răscumpăra bu
nurile monastice ipotecate de bancherii evrei din Tesalonic. Era vorba de 165.000
aspri, adică 1.700 piese de aur23! Totuşi, ne spun autorii greci, situaţia nu s-a îm
bunătăţit24 cu mult, pentm că datoriile creşteau pe zi ce trece. De obicei, turcii,
văzând că datoriile erau plătite (aşa cum făcuse doamna Ruxandra), măreau
haraciul, încât, la 1621, ajunsese la 80.000 piaştri (groşi)25. Din cauza devaloA

18. In altarul catedralei, Porfir Uspenskij văzuse dipticul domnilor valahi printre care şi figura
şi numele lui Ştefan Voievod - Prima călătorie clin 1846 la mănăstirile şi schiturile ele la Athos
(rusă), Petersburg, 1880, p. 270, cf. D. P. Bogdan, Daniile, p. 17; Millet, Pargoire, Petit, Recueil..., p.
1, 5-6; Marcu Beza, Biblioteci mânăstireşti la Muntele Athos, "AARMSl" (Analele Acad. Române.
Memoriile Secţiunii Ist.), seria III, tom VII, meni. 3, p. 56. Se ştie numai că Ştefan dădea bani
mănăstirii Grigoriu ca să cumpere o chilie la Protaton (Bodogae, op. cit., p. 82, nota 4, p. 279-280).
19. G. Millet, Monuments ele TAthos. Peintures, Paris, 1927, planşa 57.
20. Este prea cunoscută lucrarea lui Gavriil Protul, Viaţa şi traiul Sfinţiei Sale, părintelui nostru
Nifon patriarhul Ţarigraclului, scrisă între 1517-1521 şi publicată în româneşte, în trei ediţii în 1937
de Tit Simedrea, 1944 de Vasile Grecu şi 1969 de G. Mihăilă şi D. Zamfirescu.
21. Denise Papachrissanthou, Actes ele Protaton, Paris, 1976, p. 145, nota 346.
22.- Hurmuzaki, voi. XIV, 1, p. 49; V. Langlois, Le Mont Athos et ses monasteres, Paris, 1867,
p. 92; Smyrnakis, op. cit., p. 557; D. P. Bogdan, Daniile , p. 12; Bodogae, op. cit., p. 219.
23.
P. Năsturel (Le MA, p. 211) spune 2.700 piese de aur, dar credem că este vorba de 1.700
piese aur.
24. Vlahos, op. cit., p. 92, Cf. Mamalakis, op. cit., p. 262.
25. G. Cioran, op. cit., p. 87.
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rizării monetare haraciul care până atunci se plătea în aspri, se va plăti de la înce
putul sec. XVII în groşi, socotindu-se 100 aspri la un gros26, adică 80.000 groşi
= 8.000.000 aspri!
In acea perioadă, protosul îşi va pierde importanţa, instituţia sa fiind înlocuită
cu o conducere comună - Marea Sinaxă (MeyocA/ri Xuva^ri). Ea va hotărî de acum
în numele Muntelui Athos27. în acest context avea să vină pentm întreg Muntele
Athos marea danie a lui Vasile Lupu şi anume închinarea mânăstirii Trei Ierarhi
din Iaşi, la 164128, după ce domnul plătise şi el, ca mai înainte impozitele tuturor
mănăstirilor athonite către turci, pe tot parcursul domniei sale29. Tocmai de aceea
patriarhul ecumenic Atanasie Patelaros trimitea la Moscova, prin Meletie Sirigul, un
răvaş foarte elogios la adresa domnului: "ajutător tuturor celor ce cer, are visteria
lui deschisă şi mila lui se varsă din belşug peste toţi săracii. Precum şi râul Nilului
adapă toată ţara Eghipetului aşa a făcut şi acest cucernic domn: a plătit datorii
fară număr ale sfântului de viaţă dătătorului Mormânt şi cugetă la o eleimosină şi
mai mare decât aceasta'*0. Tot acelaşi patriarh mai spunea: "unicul sprijinitor şi
unica glorie a neamului nostru (grecesc) singura lui lumină şi glorie... căci grecii
fiind lipsiţi de împărat, tu, vrednicule de amintire, eşti pentru noi împărat”31.
Era vremea marilor danii căci tot pe atunci închinase nu numai Trei Ierarhii,
■ci şi alte mânăstiri cu pământurile lor cu tot. Este de semnalat faptul că într-un do
cument, emis de domnul Constanin Duca al Moldovei la 20 febr. 1702, se spunea
26.
Mamalakis, op. cit., p. 266.
x 27. Bodogae {op. cit., p. 44) spune că abia la 1660 conducerea Muntelui a fost încredinţată
Sinaxei, care luase locul protosului (Hristofor Ktena, ''Aftavxa to c ev ’Ayicp opei iepa m0i5pa)|j.axa eiq 726 ev ‘' o t a o avepxojieva m i a l 7cpo<; t o 8o\)Xov eOvoq 'U7tr|pealai amcov, Axeva, 1935,
p 234;. însă, se pare că Sinaxa a preluat conducerea ceva mai înainte, pentru că există documente
înainte de 1660, prin care noua conducere fixa cuantumul datoriei pentru fiecare mănăstire sau hotăra
cum să se distribuie daniile. De exemplu, înainte de 1660 exista o hotărâre a Sinaxei pentru modul în
care fiecare mănăstire va contribui la plata unei datorii care privea mănăstirea Dohiariu: Marea Lavră
trebuia să dea 110 groşi, Vatoped şi Hilandar câte 100, Ivir'85, Dionisiu 60, Xiropotamu 56, Panto
crator 57, Cutlumuş 55, Simonopetra 54, Sf. Pavel 35, Dohiariu şi Xenofont câte 30, Karakalu,
Grigoriu, Esfigmenu şi Zografu câte 25 şi Stavronikita 10. Filoteu, Kostamonitu şi Rosiconul, dato
rită marii sărăcii în care se aflau erau scutite (Ph. Meyer, Die Haupturkunden fur die Geschichte der
Athosklster, Leipzig, 1894, p. 67, cf. Mamalakis, op. cit., p. 266, et passim 264-265).
28. D. P. Bogdan, Daniile, p. 26 preciza că documentul se găseşte în arhiva mânăstirii Dionisiu,
cf. P. Năsturel, Le MA, p. 83 spunea că închinarea s-ar fi făcut în jurul lui 1645 - vezi şi D. Petrakakos, N eai Ttriyai xcov 0ea|i6)v zov AO (Izvoare noi pentru instituţiile Muntelui Athos), Alexandria,
1915, p. 17. O serie de alte acte referitoare la Trei Ierarhi se găsesc în arhiva Protatonului, catalogate
fiind de Evloghie de Vatoped, Daniel de Dohiariu, Ioasaf de la Sf. Pavel, Gabriel de Stavronichita şi
Ştefan de la Grigoriu, Kaxa A,oyo<; tcov ev xâ ap^eico xfjc; ’lepaq Koivoxrixoq a7ioKeip.evcov
x'OJtiKQ) x o d AO, %p\)aopo\)AAcDv p ^ a x i K W v Kal K'opopo'oAAcov aiyiAAicov, cpepjiavlcov m i
Siacpopcov aAAcov e7iiat|p.(ov eyypacpcov (Catalog al tipicoanelor Chinotitei Muntelui Athos al
hrisoavelor româneşti, sigiliilor, firmanelor şi altor acte oficiale), Atena, 1921.
29. Hunnuzaki, XIII, p. 441-442; idem, Bizanţ, Bucureşti, 1972, p. 169 (ed. greacă, 1984, p.
183); Mamalakis, op. c it, p. 266. C. Cojocaru spunea că Vasile Lupu a plătit aceste datorii la 1645
— Biserica Moldovei sprijinitoare a Orientului Ortodox, Partea II, sec. XVII-XVIII, "MMSM,
3/1987, p. 46.
30. N. Iorga, Bizanţ, p. 168.
31. Pr. prof. I. Rămureanu, Contribuţia Ţărilor Române la dobândirea independenţei naţiona
le a poporului grec, "BOR", XC, 1972, nr. 1-2, p. 135.
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că Vasile Lupu închinase mai întâi la Muntele Athos mănăstirea sa de la Copou,
Sf. Atanasie şi, mai apoi, construind Trei Ierarhi a supus-o pe cea de la Copou
acesteia din urmă, amândouă rămânând închinate la Athos32.
La 6 martie mai închinase Trei Ierarhi şi Biserica Domnească din Bacău33,
ridicată de Alexandru, fiul lui Ştefan cel Mare şi reparată acum de Vasile Lupu.
Dania aceasta era întărită la 18 august 1666 şi de Alexandru Iliaş34.
Cu puţin înainte, adică la 2 aprilie 1656, Gheorghe Ştefan al Moldovei dăruia
mânăstirii Trei Ierarhi satele Răchiteni, Tămăşeni, Iugani, pentru hrana dascălilor
greci care îi înlocuiseră pe cei slavoni şi scuteau aceste sate de dări35. Faptul că
la 1656 existau deja dascăli greci la Trei Ierarhi ne face să gândim că mănăstirea
era deja închinată la Athos la acea dată36.
Mănăstirea Trei Ierarhi deţinea mai multe sate şi moşii, vii, livezi, case, bălţi,
avere considerabilă care pe la 1827 dădea un venit anual de 50.000 piaştri româ
neşti sau 250.000 lei37.
In acea perioadă de după închinarea Trei Ierarhilor nu numai această mănăs
tire furniza venituri Muntelui Athos, ci şi unii domni din Ţara Românească. Aşa,
Grigore Ghica (1660-1664) dădea voie "celor douăzeci de mănăstiri athonite să
scoată anual căte 1.000 de bolovani de sare.de la Ocnele M ari", pe care puteau
să-i Vândă sau să facă ce vor pofti cu ei38. Mai târziu şi domnii fanarioţi se vor
impune prin anumite binefaceri cum este aceea de a da anual mânăstirii moldo
vene câte 150 taleri spre a cumpăra 200 de oca de ceară, în mai multe rânduri: la
1744 de către Mihai Racoviţă, la 1763 de către Constantin Cehan şi la 1775 de
către Alexandru Ioan Ipsilanti39.
Intre timp, mănăstirea Trei Ierarhi s-a mai stricat, dar a fost reparată, o dată, la
1741-1742, iar a doua oară pe la 1804-1806 când i se reface tumul clopotniţei, "cu
A

32. Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva centrală a Statului, voi. IV, Bucureşti,
1970, p. 31, nr. 119; Ana Dobjanschi şi V. Simion, Arta în epoca lui Vasile Lupu , Iaşi, 1979, p. 32.
In ce priveşte cele două documente, amănunte privitoare la ridicarea lor se pot găsi la N. Stoicescu,
Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor medievale din Moldova , Bucureşti, 1974,
p. 480-485 şi la G. Balş, Bisericile şi mănăstirile moldoveneşti din veacurile al XVI 1-lea şi al XVIII-lea ,
Bucureşti, 1933, voi. I, p. 128.
33. N. Stoicescu, op. cit., p. 41.
34. ASB, ms. 579, f. 40, 43-44.
35. Catalogul documentelor moldoveneşti, III, 1653-1675, Bucureşti, 1968, nr. 180.
36. Mai sunt păreri conform căreia închinarea s-ar fi produs pe la 1646 - N. Iorga, Inscripţii
din bisericile României, voi. II, Bucureşti, 1906, p. 146; Marin Popescu Spineni, op. cit., p. 131.
37. Gh. Moisescu, Contribuţia, p. 245; Cojocaru, op. cit., p. 46. In Iaşi mănăstirea avea un han
şi 20 case, 32 prăvălii, 150 alte prăvălii cu embatic (arendate), 73pogoane de vie, toate acestea fă
când din ea una din cele mai bogate mănăstiri moldovene - M. P. Spineni, op. cit., p. 151-152;
Hurmuzaki, V, supl. 1, p. 13-23; Bodogae, Ajutoarele, p. 84.
38. Gh. Cioran, op. cit., p. 135; Bodogae, op. cit., p. 83; Gh. Moisescu, op. cit., p. 245; Mamalakis, op. cit., p. 267. Hrisovul în legătură cu dania aceasta amintea că şi Ieremia Movilă şi fiul
său Constantin Movilă făcuseră acest gest, ceea ce înseamnă că dania aceasta putea fi mai veche,
după cum vedem că şi domnii fanarioţi o continuau, dând diverselor mănăstiri astfel de facilităţi vezi Iorga, Muntele Athos, p. 509-511.
39. V. A. Urechia, Istoria românilor, voi. II, 1774-1786, Bucureşti, p. 103-104.
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ajutorul tovărăşiei celor din Athos”40, şi la 1809, îi face reparaţii arhimandritul
Serafim de la Caracalu, egumen pe atunci la Trei Ierarhi41. Tot Serafim a intervenit
la metocul de la Sf. Atanasie - Copou pe care ”l-a înălţat cu mare cheltuială, aflându-l stricat de mult din temelii, nimicit în anul 1809 de la Mântuitond Lumii”42.
In ceea ce-1 priveşte pe Serafim, el înlocuise la Trei Ierarhi pe Constantin Grigoriatul43, căruia Chinotita Muntelui Athos îi impusese deja câteva condiţii la
numire cu scopul de a clarifica situaţia mănăstirii ieşene care trecea prin clipe
destul de grele. Cauza era aceea că de multe ori egumenii numiţi lucrau în folo
sul propriu şi nu al mănăstirii, astfel încât sumele cu care erau datori către cele 20
de mânăstiri athonite nu mai ajungeau acolo, ci luau cu totul alte destinaţii. Con
diţiile erau următoarele:
1. Durata egumeniei era fixată la 7 ani, timp în care Chinotita nu avea drep
tul să-l schimbe fară vreun motiv serios.
2. Chiria anuală cu care egumenul era dator către chinotită se fixa la 7.500
groşi care se vor preda în trei rate epitropilor Muntelui Athos.
3. Egumenul nu va da socoteala Chinotitei.
4. Cheltuielile pentru întreţinerea mănăstirii şi a metoacelor ei nu se vor face
din suma strânsă pentm plata chiriei anuale.
5. La sfarştul perioadei de egumenie va preda integral averea mănăstirii, atât miş
cătoare, cât şi cea nemişcătoare, celui ce-1 va înlocui; în timp ce prisosul îi va aparţine.
6. Se interzice schimbul sau vânzarea averii imobile a mănăstirii.
7. Daniile creştinilor se vor depune la mănăstire şi nu la egumen.
8. Dacă spre sfârşitul egumeniei se va găsi vreo datorie, ea va fi achitată de
către egumen; şi tot acesta va înlocui orice obiect care lipseşte pe cheltuiala proprie.
9. In caz de război, chiria anuală nu se mai depune.
10. Dacă are loc vreun incendiu, egumenul trebuie să informeze Chinotita ca
aceasta să ia măsurile necesare recuperării pagubelor.
11. Tot egumenul are obligaţia să plătească 1.000 groşi pentru cheltuielile pe
care le au exarhii Sf. Munte.
Pentru respectarea condiţiilor impuse lui Constantin, garanta mânăstirea Grigoriu. Dacă acesta se va dovedi incapabil de a egumeni mânăstirea, Chinotita avea
şi-şi rezerva dreptul de a-1 înlătura. în cazul în care acesta murea, moştenitoarea
sa, dar şi responsabilă devenea mănăstirea Grigoriu44.
40. N. Stoicescu, op. cit., p. 480-485.
41. Ihidem.
42. Iorga, Inscripţii, II, p. 147; G. Balş, op. cit., p. 128.
43. De fapt, Serafim nu era urmaşul lui Constantin, ci al lui Meletie Iviritul şi al lui Sinesie de
la Hilandar. Constantin a fost acela căruia, pentru prima oară i s-au impus condiţiile despre care dis
cutăm - Gasparis, op. cit., cod. 6, nr. 20, p. 136. Cât priveşte chestiunea abuzurilor pe care adesea
le săvârşeau egumenii numiţi la metoacele româneşti, un oarecare Hagi Sava mărturisea la 4 iulie
1784, într-o scrisoare către Chinotita Muntelui Athos, că Ignatie, egumen la Trei Ierarhi, ordonase
redactarea de catastife false cu scopul de a subtiliza banii mănăstirii. în aceste catastife, Hagi Sava
avusese grijă să insereze alte 15 pungi de bani (o pungă = 500 groşi) ca şi cheltuieli ale mănăstirii.
Cu această ocazie, el îşi cerea scuze pentru "ierosilia" (sacrilegiu) ce fusese silit s-o facă - Gasparis,
op. cit., cod. 3, nr. 15, p. 47. Pentru toate acestea, în 1784, Marea Sinaxă a ordonat epitropilor de
atunci să purceadă la un control al "socotelilor" (conturilor) egumenului Ignatie Lavriotul şi să nu
mească alt egumen la susnumita mănăstire - ihidem, cod. 3, nr. 16, p. 47; nr. 18, p. 48.
44. Ihidem, cod. 6, nr. 61-62, p. 158-159.
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Se înţelege că şi lui Serafim trebuie să i se fi impus aceleaşi condiţii, plus fap
tul că trebuia să dea socoteală anual de banii pe care îi cheltuia. El fusese numit
pe 23 aprilie 1806, pe şapte ani, cu garanţia mânăstirii Karakalu către Chinotită45.
Insistăm asupra acestui personaj deoarece i se datorează multe dintre reparaţiile la
Trei Ierarhi. Mai târziu, la 11 iulie 1808, a fost numit printre reprezentanţii marii
sinaxe a Sf. Munte la Iaşi. Aceştia erau: Grigorie Irinupoleos, stareţul mânăstirii
Golia şi egumenul Căprianei, arhimandritul Antim de la Zografu. Datoria lor era
să se îngrijească de restabilirea mânăstirii Trei Ierarhi în urma seismului ce o afec
tase în anul precedent46.
Marea Sinaxă, după expirarea celor 7 ani ai egumeniei lui Serafim (18061813), a numit ca exarhi ai mânăstirii de la Trei Ierarhi pe egumenul mânăstirii
Dancu, arhim. Ignatie de la Xiropotamu, pe fostul egumen al Căprianei, Antim
Zografitul, şi pe ieromonahul Procopie de la Rusicon, cu scopul de a verifica afa
cerile egumenului Serafim. Se precizează în actul cu data 23 aprilie 1814 că
Serafim preluase mănăstirea de la exarhul de atunci al Chinotitei, ieromonahul Sinesie de la Hilandar. Prin prezenta scrisoare, mănăstirea Karakalu accepta nu
mirea lui Serafim de către Marea Sinaxă pentm încă doi ani, 1814-1816, cu obli
gaţia achitării anuale a 15.000 de groşi. Din aceştia, 11.000 vor fi întrebuinţaţi
pentru achitarea dobânzilor rezultate în urma datoriei mânăstirii, în valoare de
113.000 groşi, în timp ce numai restul de 4.000 se vor trimite anual Chinotitei. La
sfârşitul perioadei bianuale, Serafim era dator să predea niânăstirea precum o pre
luase, fară nici o altă datorie47. Pentru întreagă această perioadă a egumeniei lui
Serafim, arhivele Protatonului, păstrează foarte multe cataloage de venituri şi
cheltuieli, aşa cum le ceruse Chinotită Sf. Munte48.
Marea Sinaxă l-a considerat foarte capabil pe Serafim, de vreme ce, se vede,
l-a numit pe o perioadă de încă şapte ani (1816-1822) spre a egumeni mănăstirea
de la Trei Ierarhi, cu condiţia să depună la Chinotită o chirie anuală de 32.000 de
groşi în două rate şi să respecte cele 20 de condiţii care i se impuneau în scrisoarea
de garanţie49.
La 20 octombrie 1820, Serafim a împrumutat pentru refacerea acoperişului
bisericii 24.396 groşi şi 34 de parale. Apoi, a achitat dobânzi ale datoriei mânăs
tirii în valoare de 11.740 groşi şi a depus şi banii ce-i datora pentru chiriile impuse
de Marea Sinaxă50.
Egumenia lui Serafim s-a întrerupt în 1821 din cauza revoluţiei care tocmai
izbucnise în Balcani şi astfel relaţiile cu Moldova ale Sinaxei athonite au intrat
într-un con de umbră, aşa încât pentru multă vreme nu mai avem nici o ştire
despre acestea.
Nici domnii Ţării Româneşti n-au fost mai prejos în a ajuta cele douăzeci de
mănăstiri athonite. In 1682, Protatonul avea să primească o danie cel puţin pe
A

45. Ibidem , cod. 6, nr. 17, p. 134.
46. Epitropii aceştia au fost numiţi la aceeaşi dată - ibidem , cod. 6, nr. 18-19, p. 135.
47. Ibidem , cod. 6, nr. 30, p. 143-144. Iar pentru chestiunea datoriilor, vezi ibidem , nr. 31-33.
48. Ibidem, cod. 6, nr. 36-37, p. 146-147; nr.40-45, p. 148-150. Asta nu înseamnă că înainte
de Serafim nu existau asemenea socoteli - ibidem , cod. 37, p. 254-260; cod. 38-44, p. 261-265.
49. Ibidem , cod. 6, nr. 35, p.
146.
50. Ibidem , cod. 6, nr. 48, p.
152.
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măsura aceleia moldoveneşti a lui Vasile Lupu. Dacă nu se întâmplase în timpul
domniei lui Matei Basarab, s-a întâmplat în timpul unui alt mare binefăcător,
Şerban Cantacuzino. El va închina, pe 15 octombrie, mânăstirea sa de la Cotroceni cu toate ale ei, printr-un hrisov a cărui analiză merită s-o facem datorită
noului pe care-1 aduce în urma adăugării unor clauze prin a căror nerespectare în
chinarea s-ar fi anulat51. Construcţia se terminase în decembrie 167952, mânăs
tirea căpătând deja un egumen în persoana lui Daniil, fost episcop al Strehaiei,
episcopie pe care, în acelaşi an, domnul o desfiinţase, după o existenţă efemeră53.
Domnul nu s-a limitat numai la a ridica mânăstirea, ci a şi înzestrat-o foarte bogat
după cum şi vedem dintr-o grămadă a patriarhului ecumenic Dosoftei, din aprilie
1680, care avea rostul, la cererea domnului - ni se spune - de a întări, adică de a
confirma, toate daniile de care beneficia noua mănăstire. întâi, i se dăruia din
vama Oraşului de Floci a treia parte din venituri, indiferent de unde ar fi fost ele.
în al doilea rând, i se acordase de către domn şi se confirma acum vinăriciul din
dealul Ţigăneştilor şi din al Viţicheştilor de la Piteşti, dar şi 400 bolovani de sare
de la Ocna Telega. Mai dăruise marele domn şi o baltă din satul Pietre, judeţul
Vlaşca, pe care o scutea de orice dajdie, precum şi pe cei care locuiau acolo54. In
teresant este că Şerban Cantacuzino ceruse întărirea patriarhului, tot aşa cum
faceau altă dată împăraţii bizantini, ceea ce s-ar putea traduce printr-un protecto
rat pe care, de la Vasile Lupu, domnii români l-au impus Locurilor Sfinte, fiind
acceptat fară rezerve55. Altfel, nu s-ar putea explica de ce un prinţ, de talia lui
Şerban Cantacuzino, pe care poate numai Brâncoveanu l-a întrecut, trebuie să
ceară confirmarea pentru ctitoria sa de la un patriarh ecumenic. N-o făcuse, în nici
un caz, din prea multă supunere şi să privim numai la tonul extrem de elogios al
51. ASB, ms. 691 : Condica mănăstirii Cotroceni, f. 11-13; Hurmuzaki, XVI, 1, p. 248-255,
262-264; N. Iorga, Documentele Cantacuzinilor, Bucureşti, 1902, p. 113-115; Hrisovul este redat şi
de o lucrare completă despre Cotroceni - G. M. Ionescu, Istoria Cotrocenilor, Lupescilor (Sf. Elefterie) şi Grozăveşti lor, Bucureşti, 1902, p. 66-71. Nu este reală data de 15 sept. 1686, ca an al în
chinării aşa cum găsim la Grigorie Bengescu, op. cit., p. 35-52; Gh. M. Ionescu, op. cit., p. 88; Ion
Brezoianu, op. cit., p. 25. De asemenea, hrisovul se poate găsi în arhivele Protatonului - vezi
Gasparis, op. cit., cod. 3, nr. 9.
52. ASB, Mânăstirea Cotroceni, pac. X/14; LXI/27; IV/6; XXXIII/3; -N. Stoicescu, Reper
toriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Bucureşti, 1961, p. 188-190.
53. Păcurariu, IBOR, voi. II, p. 166; G. M. Ionescu, Istoria Cotrocenilor, p. 166.
54. Hurmuzaki, XVI, 1, p. 231-237. Mânăstirea Cotroceni a fost permanent înzestrată cu bu
nuri ale căror hrisoave de acordare se pot găsi în mai multe condici de la ASB, ms. 206: Condica

veche de documente a mânăstirii Cotroceni, alcătuită la 1808 de Dionisie Eclesiarhul cu ajutorul
arhimandritului Visarion; ms. 430: Mânăstiri şfetagoriceşti, conţine 194 acte privitoare la
Cotroceni din cele 591, în total; ms. 690: Condica mânăstirii Cotroceni conţine 298 hrisoave referi
toare la proprietăţile mânăstirii, aflate în judeţul Teleorman, Dâmboviţa, Muscel, Vlaşca (anii 15611817); ms. 692 conţine, în copii, documente dintre 1531-1806 referitoare la moşiile acestei mâ
năstiri; ms. 693: Catastih al bunurilor, moşiilor, ţiganilor, clăcaşilor cu care domnul Şerban
Cantacuzino a înzestrat mânăstirea Cotroceni (se cuprinde aici un inventar al tuturor averilor) şi, în
fine, mss. 691 citat mai înainte - vezi Ileana Leonte, M. Fănescu, L. Papadopol, Documente istorice.
Mânăstirile Comuna, Cornet, Cotmeana, Cotroceni şi schiturile lor, Direcţia Arhivelor Statului, In
dice cronologic, nr. 10, Bucureşti, 1954.
55. Iorga, Bizanţ, p. 164.
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gramatei, ce se adresa marelui domn56. Nu până demult, domnii români chiar
schimbau patriarhii de la Constantinopol, aşa cum o făcuse Vasile Lupu. Nu era
mare diferenţă între el şi Şerban Cantacuzino, al cărui comportament a fost mereu
unul imperial, ca dovadă, şi patriarhii următori vor imita pe Dosoftei. La 6 ianua
rie 1681, Dionisie va întări de asemenea drepturile şi proprietăţile mânăstirii
Cotroceni, iar Iacov o va face la 4 februarie 168157.
Abia după ce a văzut-o înzestrată cu tot ce-i trebuia, domnul a închinat-o tu
turor celor douăzeci de mănăstiri athonite printr-un hrisov care, aşa cum spuneam,
este important şi interesant prin clauzele ce le conţine. Şerban Cantacuzino, ca
nici un alt domn de până la el, a condiţionat închinarea mânăstirii sale, poate pen
tru că sesizase ilegalităţi în administrarea mănăstirilor închinate până atunci. Să
nu uităm că Matei Basarab, cu 40 ani înainte, luase măsura dezînchinării a 22 de
mănăstiri, fie din cauza unei proaste administraţii din partea acelora către care se
făcuse închinarea, fie din cauză că depistase că unele închinări erau false, prin do
cumente contrafăcute58! în cazul de faţă documentul suna ca un contract. în
primul rând, trebuiau să se trimită egumeni cu frica lui Dumnezeu, smeriţi,
înţelepţi, dar şi buni administratori: "egumenul acela care se va trimite... a f i om
cu toată înţelepciunea şi pedepsit şi vrednic, care, văzându-se a f i vrednic, bun,
chivernisit, înţelept, adăugător întru toate ale mânăstirii, nimenea să nu aibe voie
a-l depărta pe dânsul... \ Iată cum condiţia ca egumenul ce se va trimite să fie un
bun administrator este prima şi asta spune mult, întărind aserţiunea de mai sus,
aceea a unei proaste administraţii. Mai departe, urma o a doua condiţie şi anume,
ca din venitul mânăstirii se va trimite la Athos numai prisosul, grosul rămânând
aici pentru folosul Cotrocenilor. în timpii neroditori avea să se trimită acolo mai
puţin, în aşa măsură încât mănăstirea bucureşteană să nu sufere de lipsuri. în al
treilea rând, nimic din cele cu care fusese înzestrată mănăstirea nu avea voie să
fie dus la Athos, indiferent de condiţii. Domnul era foarte categoric aici. Dintre
primele clauze mai funcţiona aceea ca la fiecare trei ani, egumenul să dea soco
teală de veniturile ce le va încasa mănăstirea şi, în cazul în care se găsesc nere
guli, să fie demis şi înlocuit, aşa cum cerea hrisovul. în sfârşit, domnul prevedea
să se urmeze întocmai tipicul athonit, în cele liturgice, să se prăznuiască în mod
special şi ziua mucenicilor Serghie şi Vach (7 octombrie) pentru că în acea zi fusese
domnul izbăvit din mâinile urmăritorilor săi (este vorba de lupta pentru domnie,
în contextul căreia Şerban Cantacuzino îşi luase angajamentul construirii mână
stirii, istoria fiind îndeajuns cunoscută). Rânduia, în cele din urmă, să fie pomenit,
el şi tot neamul lui, atât la mănăstire, cât şi la Athos, iar de i se va întâmpla sfâr
56. "Luminăţia Sa urmând rânduielile vestiţilor împăraţi şi poruncile S f Părinţi şi datina ră

posaţilor domni cu sfatul de obşte şi părerea arhiereilor şi boierilor pentru statornica întemeiere şi
păstrare veşnică dăruind cu mărinimie, a miluit acea mânăsţire clădită de Luminăţia Sa ..." - Hur
muzaki, XVI, 1, p. 232.
57. Ibidem , p. 237, doc. CCCXVI şi p. 238, doc. CCCXVII. Nici un document nu uită să
menţioneze genealogia domnului: "Se coboară, după tată, din neamul fericiţilor împăraţi Cantacuzini". Iacov a mai emis, se pare, încă o scrisoare, tot în februarie 1681, în acelaşi scop de a confir
ma privilegiile mânăstirii, scrisoare care, ca şi a lui Dosoftei, era scrisă cu lux de amănunte - ibi
dem, p. 224-230, doc. CCCXIII.
58. Vezi Hrisovul lui Matei Voievod Basarab pentru dezrobirea Sfintei mănăstiri închinate din
anul de la facerea lumii 7149, iar de la Hristos 1641, dat în scaunul Târgoviştei, Bucureşti, 1889.
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şitul să fie chiar îngropat aici. "Iar de vor face părinţii călugări împotriva acestora
- continua el - de vor strica şi vor călca şi nu vor ţinea de legătura ce am făcut
dăm voe ctitorilor - rudenii, care vor fi mai aproape de sângele nostru să scoată
pe aceia... ". Adică, ce să strice sau să calce părinţii călugări? Evident, să se pună
sub incidenţa clauzelor citate şi "să n-aibă voie a strica, nici a lua, nici a împuţina
din câte am dat şi am închinat sfintei mânăstiri..." căci altfel "să aibă voie ctito
rii a le cerca şi a le căuta şi cele greşite a le îndrepta...". Specifica: nici măcar
ctitorii să nu se atingă de ceva al mânăstirii, iar călugării să fie datori să adauge
la cele ce sunt şi să întărească situaţia economică a mănăstirii59.
Este evident că întocmirea acestor clauze, care, practic sunt numai de natură
economică, viza clar fapte cu care mănăstirile închinate se mai confruntaseră până
atunci. Domnitorul doar căuta să le pună în rânduială şi să asigure ctitoria sa ca nu
cumva să ajungă în ruină. Dacă ele au fost sau nu respectate vom judeca mai încolo.
Până atunci, vedem că la 1688 călugării athoniţi trimiteau domnului o scrisoare de
mulţumire prin doi reprezentanţi: Natanail, proegumen al Lavrei şi Paisie, proegumen al Ivirului care cereau Principelui să li se încredinţeze lor avutul mânăstirii Cotroceni60. A mai urmat o scrisoare în care, în urma presupusului refuz al domnului
59. Hunnuzaki , XVI, 1, p. 248-255, doc. CCCXXII.
60. Jbidetn, p. 263, doc. CCCXXXI; Iorga, Documentele privitoare la familia Cantacuzino, Buc.,
1902, p. 113-115; idem, Muntele Athos, p. 509; G. M. Ionescu, Istoria mânăstirii Cotroceni, p. 72. Iată
o parte din textul scrisorii: "Prea strălucite, prea înălţate, prea cucernice, prea înţelepte şi prea

creştine Doamne şi stăpânitor a toată Ungrovlahia, Io Şerban Voevod, prea milostive .şi prea
bulurăitorule binefăcător al neamului bine credincioşilor, a cărui cucernicie este o moştenire de la
strămoşii prea nobili şi prea cinstiţi, şi care eşti prea seninul sprijinitor al robilor tăi celor jo s iscăliţi,
ne închinăm cu umilinţă a ta mărită şi vrednică de a fi pizmuită strălucire, sărutânclu-ţi poalele
veşmintelor tale, noi cu toţii, smeriţii robi şi binecuvântătorii tăi: egumeni, proegumeni şi stareţi ai
tuturor sfintelor şi venerabilelor mânăstiri ale acestui Sfânt Munte Athos, pi'ecum şi bătrânii marelui
Sobor, chemând Pronia de sus şi bunătatea cerească a întări pe Prea Strălucirea Ta la al tău prea înalt
şi prea cinstit Scaun, a-ţi dărui zile îndelungate, bucurie neîncetată şi veselie din ce în ce mai mare,
a-ţi păstra mărirea nebiruită, statornică şi veselă, punând supt picioarele tale pe tot vrăjmaşul şi
potrivnicul, spre întărirea neamului drept credincioşilor şi spre sufleteasca plăcere şi statornică
odihnă a acestor umili robi ai tăi. De datoria noastră este, prea senine şi prea cucernice stăpânet a-ţi
mulţumi cu grăbire şi a te slăvi pentru marile binefaceri ale slăvitei Tale înălţimi, care şi în faţă şi în
taină se răsjxindesc cu bogăţie şi îmbelşugare asupra celor săraci şi nevoiaşi şi îndeosebi în sânul
acestor nenorocite şi venerabile mânăstiri ale Sfântului Munte, cărora nici în vechime nu le-au lipsit
ajutorul şi binefacerile străluciţilor şi vestiţilor tăi strămoşi. însă pe toţi aceştia, fie vechi, fie noi, care
sunt de-a pururea pomeniţi ctitori şi după Dumnezeu binefăcătorii mănăstirilor noastre, i-ai întrecut,
aşa-zicând, ca un mărgăritar foarte de preţ, respectând în cel mai mare grad pe mărgăritarul nepreţuit
Domnul nostru Iisus Hristos şi pe împărăteasca lumii, care a născut şi neîntrerupt mijloceşte către
Domnul şi poate săvârşi toate cele ce voieşte, ca Născătoare a Atotputernicului. Şi, fiindcă ai chemat
mijlocirile şi ajutorul şi paza aceleia, ca un prea cucernic şi prea creştin Domn, acea Prea curată te-a
apărat, păzind şi întărind strălucita şi cucernica Ta înălţime. Deci, spre recunoştinţa dumnezeieştilor
sale danii şi binefaceri, ca un râwnitor călduros, cu învoirea dumnezeieştii sale puteri la planul cel bun
ce l-ai făcut de a sluji un lucru dumnezeiesc şi priicios, şi cu conlucrarea puterii dumnezeieşti ţi-ai
împlinit dorinţa, săvârşind lucrul acela şi mai bine; şi cugetând cu cea mai mare înţelepciune, l-ai
închinat, după cuviinţă, cu ajutorul acelei atotputernice împărătese, care în adevăr este apărătoarea
şi îngrijitoarea sfintelor şi venerabilelor sale mânăstiri din acest Munte, pe care le ocroteşte şi şi-a
făcut din el o grădină, unde acei ce voiesc a trăi după căinţă scot apele mântuirii. Deci, recunoscând
marele ajutor şi binefacerea ei, am slăvit prea sfântul său nume; şi fiindcă din dragostea ei a plăcut
şi Prea Strălucirii Tale a săvârşit mila cea mare spre sufletească mântuire, întărind lucrul tău în toată
întinderea ei, împreună cu acei doi ai noştri... ”.
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de a-i numi administratori pe cei doi, călugării se declarau mulţumiţi şi de Partenie
care egumenea deja de la 1682, iar mai înainte vieţuise la Ivir6*.
Pe parcurs mănăstirea n-a rămas numai cu daniile făcute atunci de domn, ci
i s-au adăugat altele noi de către soţia voievodului, de către rudele sale sau alţi
boieri munteni, i s-au adăugat metoace care au dus-o la o asemenea bunăstare,
încât Chesarie Daponte, văzând-o, a numit-o "fala Munteniei”62.
La 15 mai 1684 i-a fost închinat Cotroceniului schitul de la Vălenii de
Munte de către ctitorii săi Hagi Stoian şi soţia sa63. Schitul fusese şi el înzestrat
cu mai multe case, 10 pogoane de vie la Ceptura, două moşii, ţigani, 100 bolovani
de sare, animale şi 800 taleri. Se vede că şi ei învăţaseră de la domnitor să pună
condiţii în asemenea situaţii, căci obligau pe egumenul Partenie să pună la cârma
schitului călugări vrednici, să aibe grijă să-i sporească venitul, apoi, în caz de
boală, călugării aveau obligaţia să se îngrijească de ctitori, să-i pomenească tot
timpul şi la moartea lor să-i îngroape acolo64. în decursul veacurilor schitul s-a
îmbogăţit cu alte moşii, cu vii şi a primit scutiri de taxe65. Toate acestea se consti
tuiau în venit pentru mănăstirea Cotroceni.
La 28 oct. 1689, Maria Doamna, soţia lui Şerban Cantacuzino a închinat Cotrocenilor biserica zidită de ea în Bucureşti, după ce o înzestrase cu case, odoare,
prăvălii şi alte venituri66. Doamna Maria punea şi ea condiţii părintelui Partenie
să numească aici ieromonahi greci ca să urmeze orânduiala ca la Cotroceni.
Egumenul era dator a se ocupa şi de veniturile bisericii Doamnei, căci aşa s-a nu
mit de atunci, cât despre locurile, casele sau moşiile ei, nimeni n-avea voie să se
atingă de ele, adică să le înstrăineze. Prin acestea se urmărea sporirea venitului,
ca să nu se întâmple "ca la celelalte monastiri"67.
Cu încă un schit avea să se mai înavuţească Cotroceniul şi implicit întreg Muntele
Athos prin închinarea la 26 febr. 1694 a schitului Micşani, zidit pe la 1672 de marele
medelnicer Dumitraşcu Ştirbei, pe moşia sa din Dâmboviţa68. Acest schit avea zece
moşii, vii, mori, ţigani, foarte multe animale şi beneficiase de mile domneşti69.
In a doua jumătate a sec. XVIII, un nou schit se ridica în Argeş de către lo' gofatul Stanciu Budişteanu devenit Ştefan monahul. Mai exact, ridicarea schitu
lui Budişteni trebuie să se fi făcut după 1 iunie 1673, când Stanciu logofătul lăsa
averea sa mitropoliei ca să se facă pe moşia sa un schit, despre care aflăm că pe
____

t
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61. Ibidem , p. 72-73.
62. Hurmuzaki, XIII, p. 255.
63. ASB, Mănăstirea Cotroceni, LVI/l şi 3. S-a spus că schitul de la Văleni ar fi fost închinat
la Ivir, deşi nu există un act în sensul acesta, însă problema aceasta am lămurit-o cu alt prilej, în
capitolul referitor la mănăstirea Ivirului (nota 51).
64. ASB, Condica Schitului Văleni, f. 6-7.
65. Ibidem , f. 4-4v.
66. ASB, Mănăstirea Cotroceni, LXXIV/1.
67. G. M. Ionescu, Istoria Cotrocenilor, p. 8.
68. ASB, Mănăstirea Cotroceni, LVI 1/44; N. Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi monu
mentelor feudale din România. I. Ţara Românească , Craiova, 1970, voi. II, p. 484; G. Ionescu, Isto
ria Cotrocenilor, p. 93 susţine că schitul ar fi fost închinat în vremea lui Şerban Cantacuzino potri
vit ASB, Condica Cotrocenilor Schitul Pârlita , f. 3-3 (schitul se numea şi Pârlita, datorită unui in
cendiu prin care trecuse).
69. Ionescu, Istoria Cotrocenilor, p. 93.
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la 1681-1682 exista deja70. Ca atare, închinarea lui la Cotroceni, căci şi acesta a
fost închinat, trebuie să se fi produs după această dată.
Nu ştim dacă este cu totul adevărat faptul de a se fi închinat Cotrocenilor şi,
în ultimă instanţă, Protatonului schitul Căscioarele, cu şase moşii şi schitul Cătăluiul, la 1742, de către Constantin Corbeanu vel şătrar71. Spunem aceasta pentm
că la 1629 se închina mânăstirii Pantocrator un schit al Căscioarelor. Nu este
deloc exclus ca să fie două schituri cu acelaşi nume, dar mai probabil este vorba
despre unul şi acelaşi schit, care, la 1629, va fi fost închinat Pantocratomlui şi mai
apoi, peste un secol, luat de sub tutela acestei mânăstiri şi pus direct sub a Prota
tonului, lucru ce îl vom mai sesiza şi în cazul altor mânăstiri româneşti72.
De la toate aceste schituri venitul se centraliza la Cotroceni de unde se trimi
tea tainul cuvenit la Karies, iar de acolo se distribuia la fiecare mănăstire în parte73.
'Aici intervenea influenţa acelor mai puternici în Sfântul Munte care-şi dis
putau întotdeauna întâietatea conducerii metoacelor şi anume călugării iviriţi,
destul de puternici de când posedau bogata mănăstire a "Sf. Treimi" din Bucureşti,
şi cei din Vatoped, nici ei mai săraci, datorită celor 25 (!) metoace din Ţările Ro
mâne şi, desigur, cei din Lavra. Soluţia opririi acestor certuri a fost crearea a două
epitropii compuse din delegaţii Sfintelor Locuri, una pentm Moldova care
funcţiona la Trei Ierarhi sau Sf. Sava şi alta pentru Ţara Românească situată la
Cotroceni sau Văcăreşti74. Existenţa acestor epitropii este dovedită şi de faptul că
la un 'moment dat, în documentele prin care se dăruiau bani, nu mai apare suma
aceea afectată curierului sau "aducătorului" banilor la Athos. Nu ştim sigur, când
s-au înfiinţat aceste epitropii, dar, dacă urmărim în documente, vom putea să ne
dăm seama, cu aproximaţie. Această perioadă poate coincide cu ridicarea şi apoi
închinarea Cotroceniului la Athos. în paralel, la Constantinopol se constituise o
epitropie cu menirea de a supraveghea numirile de egumeni şi de a trimite dele. gaţi pentm încasarea veniturilor75.
70. ASB, Mânăstirea Trivalea, XIII/l; idem, Mânăstirea Cotroceni, V/30.
71. ASB, Mânăstirea Cotroceni, 11/34 şi pac. LXIV; Ionescu, Istoria Cotrocenilor, p. 93.
72. Vezi aici capitolul "Pantocrator", nota 9.
73. Mânăstirea devenise îndeajuns de bogată ca să poată să scoată între 1730-1740 un venit de
37.047 taleri, din care 23.823 îi oprea, 11.986 îi trimitea domnului şi numai 1.800 ajungeau la Athos.
Un venit şi mai mare avusese în aceeaşi perioadă doar mânăstirea Mărgineni închinată Muntelui
Sinai. Este vorba de 47.828 taleri, trimiţând la locul de închinăciune 3.000. Se pare că, într-o oare
care măsură, clauzele funcţionau, căci Cotroceniul nu a trimis Athosului cu mult mai mult decât alte
mânăstiri. De pildă, Radu Vodă înregistrase un venit de 18.653 taleri pentru o perioadă de cinci ani
(1737-1741), din care dădea 3.100 Iviruîui. Defalcat pe ani, Radu Vodă câştiga mai mult, dar şi tri
mitea mai mulţi bani Athosului, oprind însă mai puţin pentru sine (Popescu Spineni, op. cit., p. 157).
Veniturile Cotrocenilor au rămas substanţiale multă vreme aşa încât vedem că la 1828 înregistra
300.000 lei, iar la 1860, un milion de lei, sumă foarte mare pentru atunci (G. I. Ionescu, Istoria
Bucureştilor, Bucureşti, 1848, p. 261; Gh. Moisescu, Contribuţia, p. 245). Din aceste sume care s-au
strâns încă de la început se va fi refăcut nartexul Protatonului la 1868 (Millet, Pargoire, Petit,
Recueil..., nr. 3; G. Smyrnakis, op. cit., p. 698-699).
74. Bodogae, Ajutoarele , p. 85.
75. Se pare că epitropia aceasta o înfiinţase patriarhul Paisie II, pe Ia 1744 din delegaţi ai breslei
blănarilor, iar de la 1806 avea şi câte doi delegaţi de la Karies. Domnul fanariot, Ioan Caragea (18121818) a luat dreptul acestora de a numi direct egumeni la mănăstirile închinate, această sarcină dând-o
epitropiilor de la noi (Ionescu, Istoria Cotrocenilor, p. 132; Bodogae, Ajutoarele , p. 85).
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Pe parcursul secolului XVIII, Cotroceniul cu schiturile şi moşiile sale au ali
mentat permanent cu venituri Protatonul, care distribuia sumele obţinute celor
douăzeci de mănăstiri, dar foarte mulţi bani au ajuns la şcolile greceşti din
Orient76. Cu alte cuvinte, banii aceştia au ajutat la cultivarea spiritului grecesc, la
luminarea poporului grec, asuprit de turci. Acesta a şi fost motivul pentru care
daniile româneşti, după 1821, se vor diminua, şi aceasta, nu din cauza românilor,
ci datorită turcilor care vedeau în metoacele româneşti surse permanente de veni
turi, ce erau direcţionate spre finanţarea chiar a sentimentului revoluţionar (între
ţinut prin şcoală). Tot de aceea multe dintre minţile luminate ale Greciei şi-au
găsit, încă din vechime, refugiul în Ţările Române, de unde serveau cauza gre
cească. Acelaşi lucru faceau şi egumenii greci de la mănăstirile închinate. Acest
lucru a avut ca efect, nu rareori, spolierea metoacelor, ruinarea lor şi lăsarea în pa
ragină, fară posibilitatea de a se reface. Mulţi dintre egumeni au lăsat chiar Cotro
ceniul înglodat în datorii. Acesta este şi motivul pentru care la sfârşitul sec. XVIII,
mănăstirea Cotroceni se afla înglodată în datorii, fiind silită să vândă câte ceva din
averea ei, împotriva clauzelor ctitoriale77.
Iniţial, condiţiile de numire ale egumenilor coincideau cu aceste clauze im
puse altădată de ctitorul ei, chiar dacă ele nu apăreau de fiecare dată în aceste acte
de numire pe care le emitea Marea Sinaxă, deoarece se subînţelegeau din hrisovul
de închinare. Cu timpul însă, după un secol de la închinare Chinotită Sf. Munte
începe să precizeze în scrisorile prin care îşi dădea acordul la numirea vreunui
egumen condiţii noi pe care aceştia erau obligaţi să le respecte. -Iată câteva din
condiţiile pe care Marea Sinaxă le impusese la numirea lui Serafim Vatopedinul
(altul decât Serafim de la Karakalu), ca egumen al Cotrocenilor, în ideea amor
sării efectelor datoriilor care se adunaseră până atunci:
1. Va depune o chirie anuală de 5.000 de groşi către Chinotită, în două rate,
cu excepţia primului an, în care datoria se va depune integral de la început.
2. Va depune anual o sumă de 550 groşi pentru întreţinerea Şcolii greceşti din
Bucureşti.
3. Pentru întreţinerea mânăstirii avea voie să cheltuiască anual numai în limi
ta a 150 groşi dar şi aceştia cu aprobarea proestoşilor de la Ivir şi Grigoriu.
4. Va depune în contul celor doi exarhi ai Muntelui Athos câte 100 groşi anual.
5. Pentru cheltuielile de instalare a sa ca egumen era dator 200 de groşi, iar
de se va depăşi această sumă, restul va fi achifat de Chinotită.
6. Exarhii îi vor preda la 1 aprilie schitul Văleni unde trebuia să numească el
însuşi un egumen, de asemenea Hanul Şerban Vodă, precum şi întreaga avere,
mişcătoare sau nemişcătoare, a mânăstirii Cotroceni.
76. G. M. Ionescu, Influenţa, p. 49, 56, 67, 84, 92; Gasparis, op. cit., cod. 3, nr. 15, p. 47; cod.
5, nr. 6, p. 114.
77. Datoria Chinotitei a ajuns la 25 mai 1783 la 325.000 groşi - ibidem , cod. 5, nr. 6, p. 114.

DOCUMENTARE

369

7.
La sfârşitul egumeniei, era dator să predea întreaga avere a mănăstirii şi
datoria ei aşa cum le preluase. Dacă cumva se adăuga vreo datorie nouă la ceea
ce găsise, era datoare mănăstirea Vatoped să o achite, ca garantă a lui78.
Procedura cerea să fie informat domnul asupra acestei numiri, iar Marea Sinaxă să trimită scrisorile de recomandare către mitropolitul Ungrovlahiei, precum
şi o scrisoare către egumenul care trebuia să predea locul. Apoi noul egumen trebuia
să întocmească un catastif (inventar) cu elementele de avere ale mânăstirii pe care
o preluase79.
Pe la 1797-1798, un nou episod avea să se consume între voievod şi Chinotita
Muntelui Athos în urma numirii de către aceasta a unui nou egumen ce nu con
venea lui Constantin Hangeri. Cum s-au întâmplat lucrurile?
Din ziua de 1 oct. 1797, există o scrisoare de acord a mănăstirii Marii Lavre
pentru numirea lui Visarion Lavriotul ca egumen al Cotrocenilor pentru o perioa
dă de şase ani80. Exact după un an aceeaşi mănăstire emitea o scrisoare de garan
ţie pentru numirea unui nou egumen, arhim. Hrisant, scrisoare ce conţinea ace
leaşi condiţii ce erau cuprinse în actele anterioare81. Se pare că Visarion preluase
deja Cotroceniul la data emiterii primei scrisori (1 oct. 1797), iar pe 26 august se
afla la Bucureşti şi Hrisant, probabil cu scopul de a înlocui pe Visarion. Nu ştim
exact ce s-a întâmplat82, dar voievodul a recunoscut ca egumen pe Visarion, în
timp ce Chinotita îl vroia de acum pe Hrisant.
O scrisoare a exarhilor Muntelui Athos la Bucureşti adresată Chinotitei ne
poate da câteva amănunte spre a putea înţelege episodul acesta. în scrisoarea lor,
exarhii Paisie Xenofontinul şi Antim de la Karakalu redau faptul că la 26 aug.
1798 ajunsese la Bucureşti noul egumen al mânăstirii Cotroceni, arhimandritul
Hrisant, împreună cu "kir Partenie", moştenitor al fostului egumen, "fericitul David Lavriotul". Toţi aceştia fuseseră primiţi de însuşi domnul Constantin Hangeri,
asistat de Grigorie de Stavropoleos (unul dintre mulţii ierarhi care şi-au petrecut
timpul în ţările noastre) şi Matei Grigoriatul, egumen al mânăstirii Spirea (închi
nată lui Grigoriu). Aflăm că domnul l-a găzduit pe Hrisant, pe care mai târziu la
exilat. Cauza acestei decizii a voievodului - ne spun exarhii în continuare - era
aceea că aghioriţii călcau peste decizia sa iniţială de a recunoaşte pe Visarion, "ca
şi cum ar avea ei autoritate absolută". Or, un astfel de luciu nu putea fi acceptat
de domn. Se ştie că ctitorul rânduise ca responsabili şi supraveghetori ai res
pectării clauzelor închinării pe exarhi şi pe domnii ce vor urma. In această situaţie,
domnul nu putea tolera vreo intervenţie în deciziile sale. Iată deci un exemplu al
puterii absolute de care dispunea autoritatea statului - domnul, în cazul de faţă «

78. Ibidem , cod. 3, nr. 26, p. 54-55. Elementele noi ale acestui act sunt punctele 2 şi 4 care nu
apar în actele de numire a lui Ignatie Xiropotamitul, din 1 oct. J 776 ( ibidem , nr. 52, p. 69) a lui
Hrisant Lavriotul de la 1 oct. 1798 şi a lui Visarion Lavriotul din 1 oct. 1803 ( ibidem , cod. 3, nr. 58,
p. 74; cod. 6, nr. 9, p. 127; nr. 15, p. 132-133).
79. Arhivele Protatonului deţin toate aceste acte (v. Gasparis, op. cit.). Actul de numire a vreunui
egumen era emis de Marea Sinaxă, după ce mănăstirea de care aparţinea garanta pentru el. Numai după
ce se proceda astfel, Chinotita devenea şi ea garantă pentru acel egumen în faţa voievodului.
80. Ibidem , cod. 6, nr. 10, p. 128-129.
81. Ibidem , cod. 6, nr. 9, p. 127-128.
82. Ibidem , cod. 6, nr. 10, p. 129.
24 - B. O. R. 1-6/2002
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în problema mănăstirilor închinate, aşa încât, după evenimentele acestea, exarhii
au scris Chinotitei, îndemnând-o să trimită o scrisoare de iertare către domn şi, în
acelaşi timp, să garanteze pentru persoana lui Visarion, drept egumen al mânăstirii
Cotroceni. Pe de altă parte, această scrisoare a lor avea şi menirea de a informa
Chinotita asupra stării precare în care se afla mânăstirea Cotroceni83.
La 21 septembrie 1798, Marea Sinaxă răspundea voievodului, spunându-i că
a primit scrisorile exarhilor şi a lui Visarion şi că, după ce s-a produs întrunirea
celor 20 de mânăstiri, nici una dintre ele nu l-a acceptat pe acesta drept membru
al lor şi nu i-a dat, în consecinţă, scrisoare de garanţie. Prin urmare, Visarion nu
mai putea să se considere aghiorit (!). Argumentul voievodului, continuau repre
zentanţii Athosului, că înaintaşul său, Alexandru Moruzi, numise la mânăstirea
Radu Vodă un călugăr neatonit, nu rezistă, pentru că, de fapt, acesta avusese drept
garantă mânăstirea Ivir84. Este deci evident că ceva se întâmplase între Visarion
şi Chinotita atonită, de vreme ce aceasta nu mai voia să garanteze pentru el. Altfel,
scrisoarea de acord de la 1 oct. 1797 ar cădea sub incidenţa îndoielii. Din păcate,
deşi ar fi fost interesant de ştiut, arhivele nu ne dezvăluie mai mult decât am putut
aduce în faţă acum.
Două zile mai târziu după scrisoarea Chinotitei, la 23 sept. 1798, constatăm
totuşi o schimbare de comportament a acesteia, acceptându-1 pe Visarion ca mem
bru al comunităţii athonite şi dându-i scrisoare de garanţie pentm numirea la Co
troceni (de fapt pentru continuarea mandatului). Pe de altă parte, cerea scuze voie
vodului şi îl ruga să anuleze exilul arhimandritului Hrisant85. Astfel s-a stins con
flictul acesta, Visarion rămânând la cârma mânăstirii bucureştene până la 1813,
dată la care Ioan Caragea l-a înlăturat datorită multelor abuzuri pe care le făcuse.
Pe la 1802, mânăstirea s-a minat din cauza cutremurului din acel an şi Visa
rion a fost nevoit să se împrumute cu scopul de a putea face reparaţii la clădirile
mânăstirii, la biserica acesteia, la clopotniţă şi la paraclis. Se dărâmaseră hanurile,
magaziile din Bucureşti, dar şi metoacele ei. Intre timp, crescuseră şi datoriile
care se pot constata şi din caietul de venituri şi cheltuieli al egumenului Visarion
(1798-1815). Pentru a o repara, Visarion s-a împrumutat, dar se pare că a luat mai
mulţi bani decât îi trebuiau, invocând, cum ne spune inscripţia aşezată de el, faptul
că mânăstirea s-a ruinat, total, căzând şi biserica şi clopotniţa şi paraclisul, dar şi
hanurile, metocul de la Vălenii de Munte şi prăvăliile de la Bucureşti86.
A

83. Ihidem , cod. 6, nr. 11, p. 129-130. La acceaşi dată, Visarion trimitea o scrisoare către
Chinotita în care susţinea că ar fi cel mai potrivit pentru locul de egumen, ca aghiorit ce cunoaşte
foarte bine problemele mânăstireşti. De asemenea, susţinea că nu cunoaşte motivul pentru care
Marea Lavră îl rcncagă şi refuză să trimită scrisorile de acreditare - ihidem , cod. 6, nr. 12, p. 130-131.
Din prima clauză a hrisovului lui Şerban Cantacuzino reiese că Muntele Athos nu avea voie să
schimbe egumenul fară vreun motiv serios, decât numai de s-ar întâmpla să nu se dovedească apt
pentru o bună administraţie.
84. Ihidem, cod. 6, nr. 13, p. 131.
85. Pe la 1800, Paisie de la Vatoped îi scria lui Visarion, egumenul Cotroceniului, că venitul
cuvenit pe acel an nu a ajuns la ei încă, iar englezii cereau 40.000 aspri pentru grâne (A.S.B., Mâr
năstirea Cotroceni, X 1/32).
86. G. Ionescu, Istoria Cotrocenilor, p. 117, 123 şi urm.
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La lichidarea datoriei pe care o făcuse (20 iulie 1815) se prezentau domnului
"cinstitul aghent chesaro-crăiesc" şi consulul rus ce dăduseră o sumă de 355.500
taleri, cu dobânda neplătită. Epitropii domnului Caragea spuneau: "ne-au chibzuit
în tot felul pentru multa datorie în care a încăput S f Monastire Cotroceni'din
reaua economie şi netrebnica chivernisie a lui Visctrion proin egumenul"**7. Faptul
că Visarion avusese obiceiul să se tot împrumute îl constatăm şi dintr-un docu
ment din 1811, când el însuşi declara că s-a împrumutat de 100.000 groşi, cu do
bândă de 50 de groşi la pungă (o pungă = 500 groşi), pe fiecare an, pentru repa
raţia clădirilor mânăstirii şi a hanului "Şerban Vodă". Creditorul nu avea dreptul
pc primii trei ani să ceară restituirea împrumutului, în schimb se garanta acesta cu
două metoace: Pietre din judeţul Vlaşca şi Făgurei din judeţul Ilfov. Ele puteau fi
vândute în cazul în care nu se achita la timp de împrumut88. Important în acest act
este şi aceea că acest document vine să aducă noutatea că mănăstirea Cotroceni,
implicit Protatonul, mai avea două metoace, despre carc, altfel, n-avem nici o ştire
în vreun alt document.
Caragea Vodă răspundea la 8 ianuarie 1815 printr-un pitac, recunoscând multele
abuzuri ce s-au făcut şi îl înlocuia pe Visarion cu Dionisie Plumbuiţeanul, un român.
Totodată, informa pe epitropi că a scris şi la Muntele Athos pentm a cere confirmarea
lui Dionisie, dar părinţii de acolo nu au aprobat numirea lui, ci au insistat pentm un
Ignatic despre care actul domnului spunea că s-a dovedit tară ştiinţă de egumenie şi
nici idee despre obiceiurile pământului89. Acestea dovedesc multa atenţie pe care un
domn fanariot o acorda mănăstirilor închinate, în special Cotrocenilor. El mai rân
duieşte şi o Eforie compusă din fiul său, Iorgu Caragea, boierii Grigorie Brâncoveanu
şi Grigorie Bălăccanu, sub conducerea clucerului Constantin Predescu. Eforia îşi va
avea sediul la hanul "Şerban Vodă" şi şi-a început activitatea prin a adresa domnului
o anafora: "Fiindcă Sf. Mănăstire Cotroceni se afla într-adevăr sub o mare sarcină
având o datorie foarte grea şi imposibil de reglementat, de peste 500.000 lei", aşa
încât sărmanii părinţi ai mânăstirii se văd siliţi a trăi din împrumuturi. Eforii roagă pe
domn ca să ierte mănăstirea de darea de 1.000 de lei către spitale90.
Vodă Caragea a mai emis un act prin care schimba şi egumeni de la Radu
Vodă, Mihai Vodă şi Spirea, ca împreună cu clucerul Constantin Predescu şi Dio
nisie Plumbuiţeanul să facă cercetare asupra condicilor de" venituri şi cheltuieli,
însă egumenii au nesocotit porunca domnească, fapt ce va determina pe Grigorie
Brâncoveanu să adreseze la 2 februarie 1815 încă o anaforă domnului prin care
cerea să se impună acestora mai vechea poruncă91. In aceeaşi zi, domnul convo
ca autorităţile specifice spre a face verificarea mănăstirilor92. Nici aşa egumenii
87. Urechia, op. cit., X, partea A, p. 292. încă de la venirea sa, Visarion făcuse datorii. Cu el
veniseră exarhii Grigorachi de la Grigoriu, Sava Xenofontinul şi Dositei Cutlumusianos, care, când
au plecat, au primit de la Visarion: 20.000 groşi, 500 venit pentru Cotroceni, 300 duşi la îMuntele
Athos, 280 groşi pentru cumpărarea de peşcheşuri (daruri) şi alţi 250 pentru daruri făcute oamenilor
lor. In total 11.330 groşi, din care, se vede, numai 500 rămâneau la Cotroceni!
88 . Gasparis, op. cit., codice 6 , nr. 27, p. 140-141.
89. Urechia, op. cit., tom X, p. 19-27.
90 .1 bielenu p. 241.
91. Ibidem, p. 257.
92. Ibidem.
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n-au dat curs hotărârii domneşti, fapt pentm care Caragea voievod sesizează Ma
rele Divan ca să preia condicile mânăstirii Cotroceni şi întăreşte definitiv pe
Dionisie, acuzându-1 de data aceasta şi pe un fost egumen, Ignatie, anterior lui Vi
sarion care şi el făcuse multe datorii. Ignatie egumenise pe la 1779 şi probabil că
el era cel propus de athoniţi, de vreme ce domnul îl respinge pentm că se dovedise
deja un prost administrator93. Marele Divan, în raportul său către domn, spunea
că Visarion a făcut mânăstirii multă încurcătură şi "păgubitoare schimburi şi vân
zări de acareturi”94. Deci, rudele ctitomlui ar fi avut acum dreptul de a retrage în
chinare, spuneam noi. într-adevăr, ameninţau cu acest lucm: "Iar Ignatie şi
exarhul ce au venit de jos (de la Athos) ca nişte nevrednici ce sunt, supărând fciră
de cale luminat auzul Măriei Tale, din poruncă, să se ducă înapoi la Sfetagora şi
să se astâmpere şi ei şi Sfetagoriţii de a nu mai face acest fe l de supărări, căci de
vor mai obrăznicii, apoi atunci cu hotărâre să ştie că se dezînchină mânăstirea
cu totul şi rămâne cu totul desăvârşit slobodă a ţării...". Semnau arhiereii ţării şi
boierii, care împreună formau Divanul, cu data de 23 ian. 181595. Acum vine pitacul domnesc din 2 febr. 1815 despre care am pomenit mai sus. Situaţia era criti
că. In plus, mai vin şi creditorii, consulul ms şi un baron austriac, care cereau res
tituirea datoriei pe care egumenii o făcuseră pe seama mânăstirii. Aceştia nu erau
singurii, căci şi egumenii de la Radu Vodă se împrumutaseră cu sume colosale, tot
pe seama mânăstirii96.
In anul următor, la 1816, Obşteasca Adunare, după multă chibzuială da o so
luţie. De fapt, două, dar la alegei j . Ori era somat Protatonul să plătească datoria
metocului lor ori domnul trebuia să dispună vinderea a 18 prăvălii din Bucu
reşti97. Pentru că Athosul nu era în fericita situaţie de a putea plăt* datorii, se re
curge la a doua soluţie98. Situaţia s-a restabilit întrucâtva, iar registrele mânăstirii
pentm anii 1814-1817 dovedesc acest lucm99.
Toate acestea dovedesc că mânăstirea Cotroceni a avut creşteri şi scăderi, ce
s-au datorat, evident, oamenilor care le-au condus. Acest episod, însă, nu trebuie
să ducă la concluzia că grecii mereu au spoliat-o, pentru că au existat şi egumeni
vrednici, care au ştiut să vadă şi interesul mânăstirii, ca şi pe cel al mănăstirilor
care îi trimiteau.
Arhiva Kariesului păstrează şi alte urme în legătură cu împărţirile de ajutoare
trimise de la noi din ţară. Intr-un catastif din 1809 se face pomenire de o danie a
A

A

93. Teodosie, arhimandritul de la Radu Vodă, Matei de la Spirea şi Ciprian de la Mihai Vodă,
după porunca domnului, raportează acestuia că, cercetând veniturile şi cheltuielile Cotroceniului, au
constatat că Ignatie avea de primit de la acea mănăstire 6.600 groşi împrumutaţi lui Visarion (ASB,
Mânăstirea Cotroceni, pac. CXI/97 - 16 martie 1815).
94. Ibidem, p. 137.
95. Urechia, op. cit., X, partea A, p. 258-262.
96. G. Ionescu, Istorici Cotrocenilor, p. 140-141.
97. Urechia, op. cit., X, A, p. 292-293.
98. Există la ASB şi o scrisoare adresată Chinotitei privind obligaţiile băneşti ale mânăstirii
Cotroceni - vezi Mânăstirea Cotroceni, concept grec, XCVIII/35. A se vedea şi G. Ionescu. Istoria
Cotrocenilor, p. 116 şi 143.
99. Ibidem , p. 143-144. A se vedea aici şi nota 53.
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ahondesei Elena Moruzi, danie de câte 500 groşi anual primelor 8 mânăstiri şi
câte 50 celorlalte 12, bisericii Protatonului şi-celor 8 schituri. Dania nu era numai
pentru anul acela, ci urma să i se dea curs şi în anii ceilalţi cu condiţia de a o po
meni pe donatoare100.
După revoluţia de la 1821, Cotroceniul devenind reşedinţă domnească (la un
moment dat, chiar Ioan Caragea se mutase acolo, fapt pentru care a şi susţinut-o
atât, împotriva călugărilor greci) nu a mai trimis cu regularitate bani la Athos, astfel
explicându-se şi veniturile mari ale mânăstirii101.
Din toate acestea putem constata legături susţinute între români, cler, domnie
şi Muntele Athos, prin Protaton, ca exponent al acestuia. Protatonul a beneficiat
de un considerabil ajutor, atât din Moldova, cât şi din Ţara Românească, putând
la rândul lui să distribuie această atenţie tuturor mănăstirilor care în acele mo
mente erau în mare nevoie. Spunem că au existat momente de creştere şi scădere
a marii ctitorii bucureştene după cum Protatonul a ştiut să rânduiască egumeni
vrednici şi chibzuiţi aşa cum cerea hrisovul - testament al ctitorului.
In toată istoria acestor relaţii este unul dintre primele hrisoave, dacă nu chiar
primul care pune condiţii atunci când este vorba despre o închinare, condiţii care
reieşeau din spiritul de protecţie al marilor donatori. Din păcate, sunt puţine aceste
hrisoave cu un astfel de conţinut expres care să poată da posibilitatea, pe mai
departe, a părţii donatoare, de a "regla conturile". Amintim acest lucru pentru că
problema aceasta a constituit subiectul sau "calul de bătaie" în discuţiile foarte
aprinse din preajma secularizării. Deveniseră sau nu proprietăţi ale Locurilor
Sfinte mănăstirile închinate, în situaţia în care aceste clauze lipseau şi chiar se
specifica faptul că ele erau donate cu toate ale lor, fară a mai aminti că, în cazul
neîndeplinirii anumitor rugăminţi ale ctitorului, mănăstirile respective trebuiau
dezînchinate? Era greu de spus, chiar dacă la îndemână ne sta o întreagă polemică.
O lucrare care să analizeze situaţia de faţă din punct de vedere al dreptului bise
ricesc, dar şi civil, se impune şi ar fi binevenită. Putem invoca aici normele de
drept ctitorial românesc potrivit cărora o mănăstire nu putea deveni proprietate, ci
ea era parte constitutivă într-o eparhie. Iar dacă ea se ruina şi se pustia datorită
unei proaste administraţii era posibilă intervenţia ctitorului, ierarhului sau dom
nului. De fapt, în dreptul românesc, domnul deţinea puterea supremă. Aşa cum în
china putea să şi dezînchine102. O dezînchinare se produsese în timpul lui Matei
Basarab, însă nu a a v u ţia bază judecarea neîndeplinirii unor condiţii ale în
chinărilor, ci acelea erau închinări abuzive, adică făcute pe baza unor acte false pe
A

100. Este vorba despre Codexul Lavriot H 201, f. 178-180, citat de Bodogae, op. cit., p. 86 şi
Gh. Moisescu, op. cit., p. 245-246.
101. Vezi nota 72. Pe de alta parte, egumenii au început să fie români, precum Dionisie Plumbuiţeanul, Hariton, care la Revoluţie s-a şi refugiat la Braşov, înlocuit cu Procopie, tot român (1822-1829
şi 1833), şir încheiat de Meletie Căscioreanul (1840-1863) - G . Ionescu, Istoria Cotrocenilor, p. 166.
102. Vezi Gh. Cronţ, Dreptul ele ctitorie în Ţara Româneasca şi Moldova, "SMIV", IV, 1960;
Vasile Gionea, L'Eglise orthodoxe et le pouvoir politique en Valachie, en Moldavie et en Transylvanie (du X V au X/Xsiecie), "Rechcrches sur i'histoire des institutions et du droit", X, 1985.
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care călugării nu le-au putut prezenta niciodată aşa cum faceau de obicei când o
domnie se schimba şi venea să ceară confirmarea şi reînnoirea ajutoarelor. Faptul
că de multe ori ei veneau să ceară confirmarea vechilor hrisoave de închinare, de
la noii domni şi există suficiente documente în acest sens ne poate duce la pre
supunerea că închinările acestea nu erau făcute pentru veşnicie (ca donaţie) ci se
impunea câte o confirmare de la fiecare nou domn. Tot aşa de bine, un domn, în
baza dreptului pământean, putea să nu confirme acel hrisov. Atunci ne întrebăm,
totuşi: dacă putea să facă acest lucru, de ce Şerban Cantacuzino emite acest hrisov
cu condiţii destul de dure, dacă ne gândim la spiritul hrisoavelor dc până la el? De
ce domnul român accentua condiţia că de la Athos să fie trimis întotdeauna un
egumen înţelept, bun administrator, care să dea socoteala la fiecare trei ani de ve
nituri? Nu voia oare să preîntâmpine - iată cu norme de drept - situaţia cu care,
probabil, domnii anteriori se confruntaseră? Este destul de greu de dat un verdict.
Ceea ce trebuie să rămână din această întreagă istorie este, zicem noi, faptul că
românii n-au pregetat niciodată să ajute Locurile Sfinte, fară condiţii, iar când aces
tea au fost puse, ele nu erau revendicări, ci măsuri care urmăreau să protejeze bunurile naţionale. In nici un caz nu pot fi judecaţi pentm rea credinţă, ci dimpotrivă,
trebuie văzuţi ca unii la care spiritul panortodox era foarte puternic. Aceasta a şi fost
motivaţia terbilclor gesturi pe carc ei le-au făcut. Istoria poate judeca.
A
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1. M ânăstirea M arii Lavre

Marea mănăstire athonită care cinsteşte numele Sfanţului Atanasie este, se
pare, cea mai veche dintre toate cele existente acum.
Fără a insista prea mult asupra istoriei sale, îndeobşte cunoscută1, putem
spune că primele clădiri ale mânăstirii datează'din vremea lui Nichifor Focas,
adică de. prin anii 960-962. In 963, se clădise catoliconul, urmând ca până la
moartea Sfântului Atanasie (între 997-1006) viaţa monahală de aici să ia am
ploare, numărul călugărilor ajungând chiar la 1202.
încă din cele mai vechi timpuri, Marea Lavră a primit pentru întărirea ei eco
nomică mai multe metoace. De pildă, la 1367, patriarhul Filotei îi închina marea
mănăstire xr\q Zcoo86%ov nrp/fjq (Izvorul Tămăduirii) din Constantinopol ca metoc3.
In afară de acesta, danii i-au mai făcut Andronic V. Paleologul, Ioan I şi Ioan
II Paleologul şi totodată a fost miluită şi de despoţii sârbi, Ştefan Milutin, Ştefan
Duşan ş.a.4.
Pe la sfârşitul sec. XIV începe la Lavra, ca o reacţie împotriva extremei isihaste, să se dezvolte un duh de relaxare morală, care era concretizat în dorinţa că
lugărilor de a nu mai trăi în obşti, ci fiecare pentru el - idioritmia. Ei încep să
trăiască pe socoteala proprie, fapt în carc îşi are şi originea colindatul prin Ţările
Române după milă. Acest duh s-a răspândit cu timpul în tot muntele. De acum,
viaţa monahală începe să se dezvolte mai mult pe lângă mănăstire, unde apar
chilii şi schituleţe.
O vreme, aceşti călugări au fost ajutaţi să trăiască de către principii sârbi, dar
după căderea lor, şi îşi vor îndrepta atenţia către principii români, lucru dovedit în
primul rând dc existenţa unei icoane a Sfântului Atanasie în cadrul căreia apar
două personaje: voievodul valah Vladislav I (1365-1374), cu soţia sa Ana^.
*

#

1. Ca surse pentru istoria sa avem: MaKăpiog KvScoaevg Tpiycdxnjg, TJpocrKVVîjTăpiov rr\g
Movrjg M eyforijg Aavpa/(Pm schinitar al ni-rii Marii Lavre), Veneţia, 1772; fepyridon Lavriotul,
TJpocjKvvritâpiov ri]g M eyi'anjg Aatipag, Atena, 1936. Acesta din urmă a publicat în secolul nos
tru documente, ale Lavrei în rev. "Grigorie Palama" din Tesalonic (1924-1938). Un alt editor mare
al documentelor acestei mânăstiri a fost E v^oyioK oupiA ac;, Ta K£ij.u]XiapX£Îa Kai ;/ /?*/?Ă w O r jK i] rfjg A a vp a g i v k l v S vvco (Tezaurul şi biblioteca Lavrei în pericol), "EEBX", 11, 1935, p.
306-345; idem. Ta ăyiopeiriK a ă p xeîa Kai 6 KarâXoyog rov OvanevoKri (Arhivele aghiorite şi
catalogul lui Uspenski),
7, 1930, p. 181-186. Apoi sarcina catalogării documentelor şi-a
luat-o mitropolitul Sofronie Evstratiadis de Leontopole şi d-rul Spiridon Lambros, KarâXoyog rwv
' kco 8 i k (o v rfjg M eyionig A avpag (Catalogul codicilor Marii Lavre). Paris, 1925. Textul celor mai
importante documente l-a fotografiat Millet şi l-a înaintat spre publicare lui G. Rouillard şi P.
Collomp carc au dat Ia iveală primul volum, Les archives de l'Athos , Actcs de Lavra, Paris, 1937.
2. P. Meyer, Die Haupurkunden Jur die geschichte de Athoskloster, Leipzig, 1894, p. 1-35, 104,
cf. T. Bodogae, Ajutoarele româneşti la mănăstirile din Sfântul Munte Athos, Sibiu, 1941, p. 88 .
3. Zacharia von Zingenthal, De libris adjus graeco-romanum spectantibus, qui in hihliothecis
monasteriorum Montis Atho asservantur. "Av£K5oTa'\ Leipzig, 1843, şi apoi reproduse tot de el în
Jus graeco-romanum, VI, Lipscae, 1857, XXIV, cf. ihidem, p. 91.
4. Axtele sârbeşti se află la V. Langlois, Le Mont Athos et ses monasteres, Paris, 1867, p. 38.
5. P. Năsturel, Le Ma, p. 73; Bogdan, Daniile, p. 20. Ioan Comnen (npoaKVvrjTâpiov rov
A y îo v Opovg rov AQcovog. Snagov, 1701) aminteşte şi el de ea, dar o atribuia lui Neagoe Basarab.
Gh. Moisescu o pune în seama lui Vladislav III (1523-1525) - Contribuţia , p. 146.
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Abia în timpul lui Radu cel Mare (1495-1508) se reiau legăturile cu Muntele
Athos, pentru ca mai apoi evlaviosul domn Neagoe Basarab să dea Lavrei un aju
tor anual de 90.000 taleri6. în plus, Neagoe a refăcut mănăstirea cu totul: a făcut
pentru catolicon un acoperiş nou din plumb şi a zidit din nou paraclisul cimiterial.
în plus, a dăruit vase cultice şi veşminte7.
Un alt mare donator a fost Vladislav III (1523-1525), care din nou a acoperit
catoliconul cu plumb8.
Daniile au continuat sub Petru Şchiopul care a oferit 6.000 aspri la 20 februa
rie 15799. Poate cu acest ajutor s-a reparat partea de apus a spitalului şi paraclisul
vechi al Prodromului10. în 1585, dărâmându-se cupola bisericii11, Maria, soţia lui
Ştefan Surdul, le închină o parte din averea sa din Bucureşti, pe care lavrioţii
puteau s-o transforme, după voie, în metoh12.
Mai apoi, Alexandru cel Rău (aug. 1592 - sept. 1593) le-a dăruit moşia
Băicoi cu ţiganii e i13, Ieremia Movilă (1595-1606) a fixat să se dea anual 6.000
de aspri14, iar Gavriil Movilă al Ţării Româneşti (1618-1620) a ridicat dania la
15.000 de aspri, plus 1.000 aducătorului15.
Episcopul Luca de Cipru al Buzăului, mare figură în cultura românească
(1585-1594) şi apoi mitropolit al Ungrovlahiei (1605-1628) a dărui Lavrei o
Evanghelie cu microgravuri16.
Din pricina idioritmiei, mănăstirea Lavrei apare din ce în ce mai dezbinată şi
risipită, fapt pentru care va avea de suferit foarte mult pe plan economic. De
aceea, la 1640, îl vedem pe egumenul Ioasaf venind în Ţările Române, aducând
Gavriil Protul, Viaţa şi traiul Sfanţului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ed. de Tit
Simedrea, Bucureşti, 1937. P. Năsturel, Le Ma, p. 75 spune că suma este exagerată întrucât ea nu
putea fi mai mare decât va dona Vlad Vintilă în 1533, adică 10.000 aspri. Adică trebuie să fie vorba
, de 9.000 aspri, şi nu 90.000 taleri, o sumă pe care nu şi-ar fi putut-o permite nimeni - v. idem,
Aperţu criticfue des rapports de la Valachie et du Mont Athos des origines au debut du XVI-e siecle ,
"RESEE", II, 1964, p. 102, p. 58. Cu banii daţi de Vlad Vintilă, plus 1.000 pentru călugărul aducător
s-a zugrăvit biserica unde se pare că este zugrăvit voievodul împreună cu doamna Rada şi fiul lor V. Drăghici şi Şt. Nicolaescu, Dania lui Vlad Vodă Vintilă în lumina unor documente istorice inso
lite, în "Arhivele Olteniei", nr. 83-85, Craiova, 1936.
.7. Toan Comnenul, op. cit., p. 31.
8 . G. Millet, J. Pargoire, L. Petit, Recueil, nr. 334; cf. Gh. Cioran, op. cit., p. 128.
9. Hurmuzaki, voi. XIV, 1, p. 59; V. Langlois, op. cit., p. 74.
10. G. Millet, J. Pargoire, Petit, op. cit., nr. 369; G. Millet, Recherches au Mont Athos, în
"Bulletin de corespondence hellenique", i 905, p. 98.
11. Cioran, op cit., p. 130.
12. Spyridon Lavriotul, !'Avaypacpai eyypă(pcov rfjg Meyioxijg A avpag rov 'Ayiov
AGavacriov ev ’'AQco (Publicări de acte de la Marea Lavră a S f Atanasie), "Bizantinisch neugrichische Jahrbuchen", 7, 1930, p. 398; Cioran, op. cit., p. 131 trimitea la N. Iorga, în "RI", 1933, p. 25.
13. Ibidem. Spiridon descrie daniile de moşii din 1593 şi 1596 în ’E yypaa ncpi rfjg m ajnig rov
6.

Tipiov npodpopov Kai rfjg Meyicrrrig Aavpag ek rov KcbSiKog avrfjg (Documente despre schitul
cinstitului Jnaintemergător şi Marea Lavră din condica acesteia), "GeoXoyia", 6 , 1928, p. 398.
14. Hurmuzaki, XIV, 1, p. 108.
15. N. Iorga, op, cit., p. 25; V. Langlois, op. cit., p. 74; Gh. Smyrnakis, op. cit.\ Manuil
Ghedeon, op. cit., p. 161.
16. N. Iorga, Istoria Bisericii Româneşti, ed. II, voi. I, Bucureşti, 1928, p. 157 şi voi. II, Bu
cureşti. 1930, p. 250; Marcu Beza, Urme româneşti, p. 46; idem, Biblioteci, p. 20.
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cu el capul Sfântului Mihail al Sinoadelor, care avea puterea de a alunga lăcustele.
Domnea atunci Matei Basarab în Ţara românească, iar Vasile Lupu în Moldova şi
întradevăr Ţările Române se confruntau cu o invazie a lăcustelor. Drept recunoş
tinţă, voievodul muntean le-a dăruit două Evanghelii, una în 1641 şi cealalată la
164317. Există, de asemenea, la mânăstirea Lavrei un chivot de argint smălţuit, în
făţişând o biserică cu menirea de a se tămâia cu el. El a fost donat tot de marele
domnitor, la 164418.
Mai mult decât atât, acest mare domnitor a dăruit mânăstirii o mare sumă de
bani, care a permis ridicarea la sud-est de catolicon a unui paraclis în cinstea Sfantului Mihail Mărturisitorul, după cum ne arată şi inscripţia: "S-a construit şi s-a
înnoit clin temelii dumnezeiasca şi prea cinstită biserica aceasta a părintelui nostru
întru sfinţi Mihail Sinadon Mărturisitorul de către strălucitul domn Ioan Matei
voevod al întregii Ungrovlahii prin participarea şi contribuţia prea cuviosului
proegumen kir lo sif la anul 7151 (1650)... egumenind prea cuviosul părinte kir
Ioasaf S-a jacut pictura şi toate celelalte cu cheltuiala celui de sus domn şi cti
tor cu concursul şi participarea părintelui proegumen kir lo sif S-a terminat pre
zenta pictură în luna iulie, 12, anul 1643, cu mâna lui Marin şi Anastasie din
oraşul Anavpli”19.
In interiorul bisericii, voievodul şi soţia sa sunt înfăţişaţi în genunchi, oferind
bisericuţa Sfântului Mihail, deasupra lor găsindu-se inscripţia: "Sfântul Mihail al
Sinadelor. Eu Matei Basarab Voevod şi Doamna acestuia, Elena"20.
In schimbul tuturor acestor danii, Matei Basarab cumpărase de la Lavra bucăţi
din moaştele Sfanţului Mihail: "Le-am plătit cu mult preţ şi le-am împodobit cu aur
*

A

17. Una este în mărime de 0,55 x 0,40 m, îmbrăcată în argint şi smalţ, cu o mulţime de iconiţe.
Cealaltă este un mss. din sec. IX. Are la început, sub chipul Sfântului Mihail portretul domnului
Matei Basarab şi al doamnei Elena, cu o însemnare grecească: "Această dumnezeiasca şi sfântă

Evanghelie este fiicută spre slavă de către Prea Cucernicul şi Prea Luminatul domnul nostru Matei
Basarab Voievod şi Prea Cucernica Doamnă a acestuia, Elena, şi dedicată Sf. Lăvre a Athosului
prin harul şi binecuvântarea celui întru sfinţi părintelui nostru Mihail Mărturisitorul, Episcop al Si
nadelor. S-a dat aceasta când au venit cu cinstitul său cap in Vlahia în anul 7151 (1643), cu
însoţirea prea cuviosului proegumen părinte kir lo sif' - Sofronie Evstratiadis, Sp. Lavriotul, op.
cit., cod. 97, A. 97, cf. Cioran, op. cit., p. 132. Tot lui Matei Basarab i se mai datorează o Liturghie
cu scoarţe de lemn, scrisă de ie’rom. Antim pe la 1641, fiind adusă Lavrei de proiegumenul losif
(pomenit mai sus) - M. Beza, Biblioteci, p. 57; idem, Urme româneşti, p. 19. Intr-un volum de
comentarii la Cântarea cântărilor există şi o traducere românească despre care câteva rânduri de la
sfârşit lămuresc că traducerea este făcută prin 1755 în mânăstirea Barnovschi - laşi.
18. Marcu Beza, Urme, p. 57; N. Iorga, Muntele Athos. Chivotul poartă inscripţia: "Acest chivot
aparţine cinstitei şi împărăteştii Marii Lavre a Sf. Atanasie de la Muntele Athos, anul 1644, dăruit de Prea
Cucernicul domn Ioan Matei şi voievodeasa Elena" - Millet, Pargoire, Petit, op. cit., nr. 355. In ceea ce
priveşte aducerea moaştelor Sf. Mihail al Sinadelor, vezi articolul lui Ioan Dură, Hfieracpopă t c o v lepcbv
.A

Xeiy/âvcov rov A yiov Mi%aijÂ EmoKcbnov EivăScov ano ro A yiov Opog a n g povjiaviKeg xcbpeg
(17°$ - 18°$ aicbva) (Aducerea moaştelor S f Mihail episcop al Sinadelor de la Muntele Atos în Ţările
Române, sec. 17-18), în "A kqoxoXoc Bapva(3a<;", iunie, 1989, voi. 6 , p. 170-172.
19. Ibidem, nr. 383; Smyrnakis, op. cit., p. 390; Iorga, Muntele Athos..., p. 492; Kosma Vlahul,
H Xepaov?]<7og rov 'Ayiov Opovg rov “AQcavog ?cai a i ev a v rfj juovai jcai oi fio va xo i n ă X a i
re Kai vvv (Peninsula Muntelui Athos, mănăstirile şi monahii ei în vechime şi acum), Voios, 1903
afirmă că ar fi fost construită la 1560, cf. Cioran, op. cit., p. 33.
20. Millet, Pargoire, Petit, op. cit., nr. 385.
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şi cu argint şi cu pietre şi le-am pus în mănăstirea Arnota, să ne fie nouă şi părin
ţilor noştri spre veşnică pomenire" - 5 nov. 1641. Peste cinci ani, avem ştire că a
mai cumpărat o bucată din mâna Sfântului Apostol Filip, pe care a pus-o tot în
Amota. Ambele le-a luat de la "metocul Sfanţului Munte" (ori din Bucureşti, ori
din Slobozia), aşa cum spun nişte însemnări slavone pe un manuscris polon21.
Se vede că epoca lui Matei Basarab a fost pentru Marea Lavră una de pros
peritate, aşa cum în urmă cu 100 de ani mai fusese aceea a lui Neagoe Basarab.
Dar, nici după Matei Basarab, Lavra nu-şi pierde privilegiile, căci donaţiile româ
neşti vor continua şi sub urmaşii marelui Basarab.
Aşa, de pildă, domnul Grigorie Ghica al Ţării Româneşti (1660-1664; 16721674) avea să continue dania înaintaşilor lui, danie de 6.000 aspri pe care Lavra îi
lua de mult timp (anual, aşa cum spune un hrisov de la 20 mai 1664). Pe lângă acestea,
fixa să se dea tuturor celor 20 de mănăstiri 1.000 bolovani de sare de la Ocnele Mari,
precum altădată mai făcuseră Ieremia şi Constantin Movilă (tată şi fiu)22.
Insă una dintre cele mai mari închinări i s-a făcut Lavrei, odată cu celelalte
mănăstiri, de către marele domn Şerban Cantacuzino (1678-1688). Acesta a
afierosit întregului Munte Athos la 15 octombrie 1682 ctitoria sa de la Cotroceni,
împreună cu toate averile, moşiile şi metoacele care aparţineau acestei mari mă
năstiri din Bucureşti23.
Tot aşa Vasile Lupu a închinat odată cu Trei Ierarhi şi metocul acesteia - bise
rica Sfinţilor Atanasie şi Chirii din Copou, împreună cu alte metocuri şi moşii
(poate la 1645), cu păduri, livezi şi vii care dădeau pe la sfârşitul secolului XIX
50.000 piaştri sau 250.000 lei24.
Avem chiar o scrisoare de mulţumire a călugărilor Lavrei, trimisă domnului
(Şerban Cantacuzino) la 1688, din care reiese că Sfântul Munte nu a fost lipsit de
ajutorul domnilor nici în vechime, dar, spun ci, acest extraordinar act al domnu
lui Şerban Cantacuzino întrece cu mult tot ceea ce domnii anteriori lui făcuseră
pentru marea mănăstire athonită25. Probabil că foarte mult timp Lavra s-a între
ţinut din acea parte de venituri care îi era acordată de ctitor din partea mânăstirii
Cotroceni (vezi Protaton).
De aici încolo, mulţime de călugări au venit în Ţările Române spre a obţine
danii şi ajutoare pentm ei şi mănăstirile lor, căci aşa înţelegem dintr-un codice lavriot
din sec. XVIII —nr. 920, 58 —în care, la fila 103, se află o listă cu numele tuturor
donatorilor pe care i-a cules Iosif de Smirna (1633) sau ieromonahul Paisie26.
21. N. Iorga, Inscripţii din bisericile României, II, p. 364; cf. Bodogae, op. cit., p. 99. Mănăs
tirea păstrează şi azi moaştele Sfanţului Mihail Sinadon (capul), ale Sfanţului Eustratie şi mâna
Sfântului Ioan Hrisostom.
22. N. Iorga, Muntele Athos, p. 47; Bodogae, Ajutoarele, p. 83 şi p. 100; Cioran dă ca dată 23
mai 1664, op. cit., p. 135. Vezi şi V. Langlois, o/;, cit., p. 35.
23. Documentul de închinare la Hurmuzaki, XIV, 1, p. 248-255; amănunte se găsesc în lucra
rea lui G. M. Ionescu, Istoria Cotrocenilor.
24. N. Iorga, Ist. Bis., I, p. 320.
25. Hurmuzaki, XIV, nr. 330, p. 262. Vezi şi Memoriul asupra Mănăstirilor române puse sub
invocaţia Locurilor Sfinte din Orient, Bucureşti, 1863.
26. Bodogae, Ajutoarele, p. 100.
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Apoi, la Cotroceni se pare că a funcţionat epitropia mănăstirilor închinate şi,
atunci, cu atât mai justificată pare venirea acestor călugări, cu cât conducerea epitropiei o aveau lavrioţii.
Se pare că în urma unor astfel de colecte, călugării au reuşit să repare, în
ultimul an al domniei binefăcătorului lor, turnul lui Tzimiski27.
Urmează din nou o epocă bună pentru Lavră, sub domnia evlaviosului domn
martir Constantin Brâncoveanu (1688-1714). Voievodul îşi face remarcată dărnicia
încă de la 1691, când s-a întâmplat ca ţara să fie din nou invadată de lăcuste. Ca şi
Matei Basarab, Brâncoveanu va scrie egumenului Lavrei spre a-i trimite capul
Sfanţului Mihail Mărturisitorul, prin rugăciunile căruia ţara avea să scape de
nenorocire28. Drept răsplată, voievodul confirmă mânăstirii suma de 6.000 aspri,
pe de o parte, iar pe de alta, îmbracă în argint mâna Sfanţului Ioan Hrisostom29,
pentru moaştele Sfântului Mihail făcând un chivot împodobit "cu mult aur, argint
şi cu pietre preţioase, întru tot minunat, ceea ce este o podoabă foarte scumpă şi
deosebită în amintirea evlaviei lui", după cum scria voievodului Ioan Comnen30.
Brâncoveanu a continuat dania sa de 6.000 aspri la Lavra, plus 300 pentru
drumeţi şi se vede acest lucru dintr-un hrisov de la 169631.
Epoca lui Brâncoveanu a fost marcată şi prin aceea că a fost gazdă a culturii
greceşti pentru multă vreme. Faptul nu era nou, dacă ne gândim la Vasile Lupu al
Moldovei, care înfiinţase Academia de la Iaşi, sau la Matei Basarab, cu Academia
de la Bucureşti, locuri unde oamenii de cultură greci s-au putut manifesta în voie,
căci la ei nu era posibil aşa ceva.
Generozitatea lui Brâncoveanu, care se pare că a întrecut-o pe a lui Vasile
Lupu, a atras la noi şi călugării de la Athos, printre care şi profesorul Kiril de la
Lavra, care a rcscris actc ale Marii Lavre32.
27. Schiumberger, L'Epopee byzantine. I. Tzimiskes, 1925, p. 285; Millet, Pargoire, Petit, op.
cit., p. 411; Ghedeon, op. cit., p. 159; Bodogae, Ajutoarele, p. 100.
28. N. Iorga, Studii ş / documente privitoare la istoria românilor, V, Cărţi domneşti, zapise şi
răvaşe, I, Buc., 1903, p. 363. Mai multe amănunte despic aducerea aceloraşi sfinte moaşte în Vlahia,
la 1691, se găsesc în Cronica logofătului Radu Greceanu, care era de altfel şi Cronica oficială a
Curţii - Istoriile domnilor Ţării Româneşti. în voi. "Cronicari munteni", Bucureşti, 1984, p. 232; I.
Dură, H )iezoc(popâ, p. 172-174.
29. Dania era mai veche, precum vedem dintr-un manuscris de la ASB, ms. 705, f. 79v-81 (această
danie fusese iniţiată dc strămoşul său Matei Basarab) - v. şi Bulat, Daniile lui Constantin, p. 533.
30. Ioan Comnen, op. cit., editor Antim de 1viria (s-a bucurat de o mare circulaţie. Alte ediţii
greceşti s-au tipărit la Veneţia 1701, 1745, 1857, 1864 şi Atena, 1890. In româneşte s-au făcut două
traduceri. Una este a lui Varnava Lucian Monahul, Descrierea Sfintelor Locuri, Bucureşti, 1856 vezi Kosma Vlahul, op. cit., p. 174; Smyrnakis, op. cit., p. 393; Gh. Moisescu, Contribuţia, p. 246;
Ioan Mamalakis, op. cit., p. 270; 1. Dură, Hpexacpopă, p. 174.
31. ASB, ms. 705, f. 7 9-8 î v. Spyridon p. 397; Cioran, op. cit., p. 136; Ath. Karathanasis, O
B vţavrivopovpâvog îjyejjcbv t i]g BÂa%iag Kcavaravrivog B aaaapâpag (1688-1714) Kai rj

eÂA i ] v i k t j OpOoSogij AvaroXr} (oi Scopeeg rov ae flarpiap^eia, oro a yio v Opog, poveg njg
AvaroXîjg) (Bizantino-românul voievod al Vluhiei, Constantin Basarab şi Răsăritul ortodox gre
cesc - daniile lui către Patriarhii, Muntele Athos, mâinăstirile răsăritene), extras din tomul aniver
sar în cinstea arhiepiscopului Atenei şi întregii Grecii, Iacov Varvanaţos, Megara, 1991, p. 207.
32. N. Iorga, Călugării de la Dohiariu , în "Rev. istorică", 1933, p. 310; Cioran, op. cit., p. 136.
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Un altul era fostul egumen al mânăstirii, Galaction Vidali, care ajută la tipă
rirea Triodului grecesc, editat de Antim Ivireanu la Snagov, în 1709. Aici se tipă
riseră încă foarte multe cărţi liturgice care în mod sigur au ajuns şi la Athos33.
Odată cu moartea lui Brâncoveanu a început pentm Ţările Române epoca fa
nariotă, fiind numit domn la 1716 de către înalta Poartă Nicolae Mavrocordat
(1716, 1719-1730). Şi cu toate că noii domni impuşi Ţărilor Române de către turci
erau greci, ajutoarele de data aceasta n-au mai ajuns la nivelul pe care-î avuseseră
pe vremea domnilor români.
Totuşi, la 1719, cu ajutorul numitului domn se pictează la Lavra paraclisul
Portaitissis34, pentru ca uri an mai târziu să înnoiască vechea danie de 6.000 aspri,
lucru pe care îl repeta şi fiul său, Constantin Mavrocordat (1733-1735) la 23
octombrie 1735, din Moldova35.
Iată, deci, cum aceste vechi danii se perpetuau şi se permanentizau cu îndem
nul din partea fiecărui domnitor ca ea să nu fie stricată, ba, mai mult, să se aibă în
vedere deplina miluire a mânăstirii. Şi acest lucru nu este valabil numai pentru
Lavra, ci şi pentru celelalte 20 de mânăstiri, cum-vom mai vedea. în 1729, Nicolae
Mavrocordat dăruise şi el cei 6.000 aspri, ca urmare a aducerii pentru a treia oară
a capului Sfântului Mihail36.
La 1747, sub voievodul Moldovei, Grigorie Ghica (1747-1748) s-au adus
moaştele Sfanţului Teodor Sfinţitul (Hyiaojaevou), pentm minunile căruia domnul a
hotărât să se dea Lavrei suma de 8.000 aspri, plus 800 aducătorului, lucru pe care-1 va
face la 1753 şi voievodul Ţării Româneşti din acea vreme, Matei Ghica (1752-1753)37.
Trei ani mai târziu, adică la 8 nov. 4756, voievodul Ţării Româneşti, Constan
tin Racoviţă (1753-1756), înnoieşte dania de 8.000 aspri, plus 800 aducătorului, în
urma celei de-a patra aduceri a moaştelor Sfântului Mihail, alungătorul lăcustelor38.
Din 1 mai 1765 există un hrisov al lui Grigorie Alexandru Ghica III al Mol
dovei (1764-1767; 1774-1777), prin care fixează Lavrei un venit anualde 50 lei,
plus 2 lei aducătorului, "pentru ca să-şi aducă aminte părinţii călugări să roage
pe Dumnezeu pentru ţara aceasta ca să-i dăruiască cele bune, ferind-o de cele
33. N. Iorga, Istoria Bis. Rom., II, p. 11. Galaction Vidalis a tipărit la 1696, cu cheltuiala dom
nului, un Antologhion - Em. Legrand, Bibliographie Hellenique, 17, voi. 3, p. 52-53, cf. Karathanasis, 6 P vyavzivo-povpăvog, p. 208.
34. Millet, Pargoire, Petit, op. cit., p. 379; Bodogae, Ajutoarele, p. 101; Moisescu, Contribuţia ,
p. 247.
35. Ihidem. In Hurmuzaki, XIV, nr. 1042, există acest hrisov reprodus din Bibi. Ac. Rom., ms.
237 , f. 491v-492, prin care se mai acordau încă 600 aspri aducătorului ca să fie spre pomenirea pă
rinţilor săi. "Io Neculaiu Alixandru Voevoda şi maica noastră Porfiria aşijderea pentru sănătatea
A

Domniei Meale şi a Doamnii şi a fiilor noştri, să ne scrie la m u tu l marile pom elnic la sfanţul
dumnăzăescul jărtăvnic şi pomenirea să ne facă".
36. Spyridon, A vaypatpa, p. 396-397.
37. Ihidem, p. 398; Macarie Kidoneus, op. cit., p. 21; Moisescu, op. cit., p. 247; Iorga, Donaţii,
p. 25; Bogdan, Daniile, p. 21; Bodogae, Ajutoarele, p. 102.
38. Cioran, op. cit., p. 137; Iorga, Donaţii, p. 25; Moisescu, Contribuţia , p. 247. în Hurmuzaki,
XIV, 2, nr. 1121 (este vorba de 7.000 aspri). Tot aici există şi două răspunsuri de mulţumire din par
tea călugărilor atoniţi - v. şi Uspenskij, Indicele actelor ce se păstrează în locaşurile Sfântului
Munte al Athosului (rusă), în "Jurnal Mini Sterstva Narodnago Prosvîiştenia", 7 şi 8 , 1847, St. Petersburg 1848 la Bodogae, Ajutoarele, p. 102 şi Spyridon, Avaypaqxx, p. 398.
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reale. Şi poftim şi pe alţi luminaţi domni ce Dumnezeu va răndui în urma noastră
ca să-i întărească pentru pomana ţării şi a lor vecinică pomenire”^ .
Şi din Ţara Românească, domnul Scarlat Ghica (1766-1768) întărea vechile
danii în 1768 şi mărea cu 3.200 aspri plata mesagerului40.
După cum pretinde Gh. Cioran, citând de altfel autori greci, este posibil ca
datorită daniilor acestea să se fi putut plăti datoriile mânăstirii către bancherii
evrei din Tesalonic41. Aşa cum am mai spus, devenise un obicei umblatul călugă
rilor după milă în Ţările Române, iar după 1700 şi în Rusia, lucm devenit posibil
numai datorită idioritmiei. Astfel trebuie să fi adunat mulţi dintre ei averi foarte
mari şi numai aşa reuşeşte arhimandritul Kosma de Epidavros să întemeieze la
1759 o tipografie în Athos, iar la 1770 să clădească şi paraclisul Maicii Domnului
"OtKovo^rjaooc"42.
In acest timp, călugărul lavriot Kiril, probabil egumen al metoacelor de la
Cotroceni, a ajuns între 1769-1771 profesor la Academia domnească din Bucu
reşti şi după această dată se retrage în arhiva Lavrei, pe care o pune în ordine, co
piind aici hrisoavele şi actele de posesiune43.
Un moment important în viaţa Lavrei a fost anul 1773, când i s-a închinat mă
năstirea Maicii Domnului din Verzunţi, jud. Bacău, cu moşiile Letea (4.100 ha),
Lupeni, Verzunţi (4.000 ha)44.
La 1817, mânăstirii Verzunţi i-a fost închinată o altă biserică, ridicată în Iaşi
la 1794-1795 de către preotul Ioan Buciumaş, anume biserica Sfântul Andrei45.
Din veniturile mânăstirii Verzunţi şi ale metocului ei s-a refăcut Lavra, cel puţin
în timpul în care egumen al mânăstirii moldovene a fost Veniamin (de la Lavra),
care a zugrăvit paraclisul celor 40 de mucenici de lângă catoliconul Lavrei, după
cum arată de altfel însăşi inscripţia din interior46.
Aşa cum se ştie, la 1821, a avut loc revoluţia greacă, dar şi Ţările Române au
trecut prin tulburări, care au avut ca final aducerea în fruntea celor două ţări a
dorunilor pământeni. Cu toate acestea, relaţiile româno-athonite n-au încetat, ci s-au
manifestat pe acelaşi plan al ajutorării mănăstirilor din Muntele Athos, dar cu mai
mică intensitate.
$

39. Hurmuzaki, XIV, 2, nr. 1166; BAR, doc. 214/CXXV
40. F. Frearitis, nepinkovg MatceSoviag Kai eXăaaovog Acrmag (Peripluri în Macedonia
şi Asia Mică), "riav 8 d)pa", Atena, 13, 1863; Hurmuzaki, XIV, 2, nr. 1180; Spyridon, Avaypaepa
p. 397-398, spune că cel care a adus banii era un Gherasim "fio\>or|K6 <;", lucru citat şi de N. Iorga,
Donaţii rom., p. 25.
41. Ghedeon, op. cit., p. 160; Vlahu, op. cit., p. 172; Smyrnakis, op. cit., p. 390; Hr. Ktenas, H
iepă fiovrj rov rpriyop'iov Kai a i npâg rd edvog VTtrjpeaiai a v rv g (963-1921) (Sf. Mare Grigoriu
şi slujirea ei către neamul înrobit), Atena, 1926, p. 527.
42. Ktena, Ta yp â p p a ra ev A O Kai // M eyăX ;; rov X piarov ’E kkX rjaia (Literele în
Muntele Athos şi Marea Biserică a lui Hristos), Atena, 1928, p. 24, c f Bodogae, Ajutoarele , p. 103
şi Cioran, op. cit., p. 138.
43. Vezi nota 32 şi Evlogios Kourilas, Ta ayiopeiriKa apxzia, p. 184.
44. Spineni, op. cit., p. 137. Despre mănăstirea Berzunţi a se vedea bibliografia Ia Nicolae
Stoicescu, Repertoriul... Moldova , p. 70.
45. Vezi doc. 21 nov. 1794 în A.S.B., Doc. moldoveneşti, XI1/78; cf. Ibidem , p. 460.
46. Millet, Pargoire, Pargoire, op. cit., p. 370.
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Sunt cunoscuţi egumeni ai Lavrei care au ajuns şi în acest timp în Ţările Ro
mâne, dintre carc amintim pe Visarion, care la începutul sec. XIX era egumen la Cotroccni şi epitrop al mănăstirilor închinate. Cu ajutorul lui, Lavra a fost iar reparată47.
Important de amintit este iarăşi faptul ca biblioteca Lavrei dă o dovadă în plus
despre relaţiile româno-athonite, aceasta conţinând 62 de lucrări teologice tipărite în
sec. XVII-XIX la Bucureşti, Iaşi, Galaţi, Târgovişte48, cărţi care desigur au ajuns aici
dăruite fiind de către domnii români în urma ajungerii călugărilor athoniţi pe aici.
Arhiva corespondenţei este foarte bogată, importantă fiind şi existenţa a 15 codice
manuscrise lucrate în Principate (1058, 196 - cuprinde rugăciuni de seară către Sfanta
Treime şi către Maica Domnului, Micul Paraclis, Imnul Acatist, aparţinând lui
Constantin Duca Voievod şi Doamnei Maria a lui Şerban, 1 8 3 1 ,2 1 - şcolii la Cântarea
Cântărilor, traduse de Ion Nicolae Postelnicul în 1775 la mânăstirea Bamovski)49.
De asemenea, este foarte important să amintim şi de existenţa a foarte mul
tor manuscrise, chiar din sec. XIV50, manuscrise care conţin traduceri după Sfinţii
Părinţi, fie numai şi textele în limba greacă copiate după altele mai vechi, manu
scrise ce cuprind slujbele Bisericii ortodoxe, manuscrise muzicale51, conţinând
cântări româneşti în notaţie cucuzeliană, în multe dintre acestea găsindu-se şi
hrisoave ale domnilor din toată această perioadă despre care am pomenit52. Multe
au fost donate chiar de domnitorii de atunci, altele au ajuns la Athos, fiind pur şi
simplu luate de călugării greci, mai ales după secularizare.
In relaţie imediată cu mânăstirea Marii Lavre se află şi înfiinţarea schitului
românesc Prodromu între 1852-1875, problemă care însă va face subiectul unui
capitol separat. Mai putem menţiona aici că pe teritoriul Lavrei s-au dezvoltat mai
multe schituri şi chilii româneşti de-a lungul timpului, Sfânta Ana, Lacu, Kerasia,
şi s-au stabilit foarte mulţi monahi români. Toate acestea se constituie într-o do
vadă a faptului că relaţiile Muntelui Athos, în special ale Marii Lavre, cu românii
au fost întotdeauna strânse şi n-au încetat'nici măcar după secularizarea averilor
mânăstireşti de la noi. Dar despre acest episod vom mai vorbi.
47. Bodogae, Ajutoarele, p. 103.
48. Cioran, op. cii., p. 139.
49. Ihidem, p. 139-141; Beza, Urme româneşti, p. 58.
50. Virgil Cândca, Mărturii, p. 501-508.
51. Aici se păstrează un manuscris românesc din a doua jumătate a secolului XVJI ce conţine
un "Polihronion" pentru Şerban Cantacuzino, alcătuit de Kir Athanasie Patriarhul - mss. nr. 168, f.
515v- 5 17V; cf. Barbu Bucur Sebastian, Contribuţii româneşti în domeniul culturii muzicale bizan
tine la Muntele Athos , în "Byzantion", Rev. de arte biz. a Acad. de arte "G. Enescu" - Iaşi, voi. I,
1995, p. 5. iVlai cităm ms. I, 189 în care la f. 330v-331v se află o compoziţie a lui Calist* ieromonah
la mânăstirea Mărgineni (sec. XVIII) - v. Ihidem, p. 4, apoi un Anastasimatar al lui Mihail
Moldovalahul (sec. XVIII), tot cu notaţie psaltică în mss. Z 26 - Ihidem, p. 3.
52. Mss. 920, 58 cuprinde la f. 103 lista ajutoarelor primite în 1663 de Iosif de Smirna, popa Paisie
ş.a. din Ţările Române cu numele donatorilor (v. nota 25) - Sofronie Evstratiadis, Sp. Lavriotul, op. cit.,
p. 140-141, nr. 902; mss. 1722 M 31 conţine scrisori ale egumenilor Lavrei către domnii Moldovei
(Ihidem, p. 308, nr. 1722, cf. Cioran, op. cit., p. 140); o listă a averilor Marii Lavre de la 1804, ce
cuprinde hrisoave domneşti de danie menţionate în paginile de dinainte (v. Spyridon, Avaypacpa, p.
396-398). ZvvSpo/jaî npooKwr\T(bv (Ghidul închinătorilor), 1809, cuprinde nume de donatori români
de la 1802, între carc arhondeasa Moruzi: 500 de groşi anual primelor 8 mânăstiri athonite şi 50 pentru
cclelalte 12 mânăstiri. Cod H 201, f. 178-180, la Bodogae, cap. Protaton, mss. 2.18.P la p. 68-71
hrisovul de danie al lui Grigorie II Ghica, domnul Ţării Româneşti din 5 oct. 1750 (Papadopulos, Hell.
Bibl.,'I, p. 356, nr. 4771, ms. 2.18 M la p. 80-81, acelaşi hrisov - Ihidem , nr. 4772).
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2. Mănăstirea Vatoped
Despre zidirea mânăstirii Vatoped există două tradiţii. Una este apărută în seco
lul al XVI-lea, atribuind ridicarea mânăstirii lui Constantin cel Mare, după care ar fi
fost distrusă de Iulian Apostatul şi din nou ridicată de Teodosie cel Mare (379-395)1.
O a doua tradiţie ne vorbeşte de trei arhonţi din Adrianopol, Atanasie, Nicolae
şi Antonie, care vin la Muntele Athos în timp ce se contruia Marea Lavră. Aceste
personaje pare-se ar fi existat în realitate, căci la 985, când mânăstirea era pomenită
pentru prima oară, egumenul ei se numea Nicolae şi tot un Nicolae semna în
numele Vatopedului şi Ia 1016. Un urmaş al său a fost cu siguranţă "Atanasie
monah şi egumen al Vatopedului" astfel semnând tipiconul din 10452. Deci,
mânăstirea exista deja înainte de 985, iar la semnarea tipiconului din 1045, semna
tarul ocupa poziţia a doua, după Lavra3, poziţie pe care o păstrează până astăzi.
Mânăstirea a avut o ascensiune continuă, bucurându-se de privilegii identice cu
ale Lavrei, lucru foarte important pentru situaţia ei economică şi a fost permanent
sub protecţia împăraţilor bizantini, care au înzestrat-o bogat. Iar când bizantinii n-au
mai putut-o ajuta, au intervenit sârbii. Tipiconul al IlI-lea, din 1394, îi confirma mai
multe schiairi în Macedonia, ceea ce înseamnă că averea ei sporise necontenit4.
Sârbii au intervenit devreme în viaţa mânăstirii, prin secolul al XlII-lea, şi
exact la 1230 venea un ajutor şi din partea împăratului vlaho-bulgar Ioan Asan II5.
A urmat o perioadă de scădere datorită cuceririi Constantinopolului de către
cruciaţi şi datorită luptei unioniste a împăratului Mihail VIII Paleologul, luptă
căreia i-au căzut victimă mulţi călugări6.
Abia la 1302, Andronic Paleologul a decretat-o "Mare Lavră împărătească"7,
iar pe la mijlocul secolului XIV isihasmul o face să crească din nou, făcând din
epoca aceasta una de glorie spirituală pentru mânăstirea Vatoped8.
4

* '

1. Nikou Oikonomidis, H ficocpaicovij i crop la r îjg povrjg Ba~onai8w v (îndelungata istorie
a m-rii Vatoped), în ziarul "Ka0r|(j.epiv-", duminică, 1. dec. 1996, p. 2.
2. Gherasim Smyrnakis, To A yiov Opog (Muntele Athos), Atena, 1903, p. 429, p. 369, p. 415;
Ioan Mamalakis, To A yiov Opog Siâ jlegov tcov ăubvcov (Muntele Atos de-a lungul veacurilor),
Tesalonic, 1971, p. 66 . Acest Atanasie a suferit moarte martirică între 1020-1048, ne spune N.
Oikonomidis, art. cit., p. 2, însă dat fiind că semna la 1045, nu putea muri deci înainte de această dată
şi atunci, dacă, cu adevărat, a murit astfel, trebuie sa se fi întâmplat după această dată. Pentru că
Nicolae nu-şi are semnătura pe actul lui Tzimiski de la 972 (o piele de capră) înseamnă că la acea dată
mânăstirea nu exista. Şi atunci este uşor de dedus că s-a ridicat între 972-985 (Oikonomidis, art. cit.).
3. Smyrnakis, op. cit., p. 308; Mamalakis, op. cit., p. 66 , 73; Ph. Meyer, Die Haupturkunden
fur die Geschichte cler Athoskloster, Leipzig, 1864, p. 26, 154; Teodor Bodogae, Ajutoarele
româneşti la mânăstiri le din Sfântul Munte Athos, Sibiu, 1941, p. 112.
4. Ph. Meyer, op. cit., p. 201-202, cf. Bodogae, op. cit., p. 113.
5. îi închina satul Semalta lângă Seres - v. Michael Lascaris, Documentul de la Vatoped al
împăratului Ioan Asan II, Sofia, 1930, cf. "Revista istorică română", Iaşi, 1931, I, 2.
6 . Mamalakis, op. cit., p. 98-102.
7. Bodogae, op. cit., p. 114.
8 . Mânui 1 Ghedeon, O "AOcog A vap vtjcreig, eyypacpa. mjpeicbaeig (Muntele Athos, amintiri,
documente, însemnări), CP, 1885, p. 204, 316.
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Dar după această perioadă, pesemne că a urmat iar una de scădere, de vreme
ce, la începutul secolului XV, despoţii sârbi sunt nevoiţi să intervină iar în ajutoml
mânăstirii9.
Odată căzut Bizanţul şi statul sârb, unicul sprijin al Vatopedului au rămas Ţă
rile Române şi lucrările făcute acolo peste timp cu ajutorul românesc mărturisesc
despre aceste binefaceri venite de peste Dunăre. Ele n-au fost singulare, căci ro
mânii n-au ajutat numai la Vatoped, ci au avut grijă ca aceste binefaceri să ajungă
în toate locurile în care altădată Ortodoxia însemnase ceva, locuri cu o încărcătură
spiritual-istorică deosebită: Ierusalim, Muntele Sinai, Meteore, Patriarhiile de
Constantinopol, Alexandria, Antiohia şi insulele greceşti.
Imensul număr de documente româneşti de la Vatoped (aproximativ 13000) măr
turiseşte cu prisosinţă despre purtarea de grijă a domnilor, boierilor, ierarhilor români
pentm "Lavra cea mare de la Vatoped", cum o vom găsi numită de Vasile Lupu la 1646.
Imensa arhivă a Vatopedului10 a fost cercetată din 1985 încoace de istoricul
român Florin Marinescu, care a emis opinia că o rezumare a acestor documente s-ar
putea cuprinde în aproximativ 15 tomuri, muncă realizabilă nu mai devreme de
anul202511!
Fantasticul număr al acestor documente, dar nu surprinzător, este expresia
exercitării unei anumite politici de către domnii români, a unei politici de tip bi
zantin, pe parcursul a aproximativ patru secole. Este vorba de încercarea lor de re
constituire a Bizanţului sub mantia bisericească a Constantinopolului. Acceptarea
instituţiilor de tip bizantin, modul de viaţă imperial de la curtea lor, contactele cu
9. Michacl Lascaris, Actes serbes de Vatopedi, în "Byzantinoslavica", 6 (1936), p. 166-185; Gh.
Cioran, Zx^G£l(o T(^ v. riovpaviKcov Xcopaiv p erâ rod ’'A0co Kai Sfj rcov poveov KovrXovpoveriov,
Aavpag. Ao%£iapiov Kai A yiov LlavreXerijiovog ;; rcov rîcbacov (Relaţii între Ţările Române şi Athos,
în special cu m-rile Cutlumuş, Lavra. Dohiariu şi Sf. Pantelimon sau a Ruşilor), Atena, 1938, p. 124.
10. In ce priveşte arhiva, ea a fost cercetată prima oară de Teodoret de la Esfigmenu (1803),
fost la Lavra, care a adunat materiale din tot muntele. Manuscrisul n-a apucat să fie publicat de el,
ci a fost publicat, fară nici un scrupul, de un alt esfigmenit, Gherasim Smyrnakis, op. cit., Porfir
Uspenskij, în lunga sa călătorie la Athos, a studiat arhiva Vatopedului, iar la 1868, Filaret
Vatopedinul a tradus'catalogul actelor importante, relative la istoria Muntelui Athos, după Porfir
Uspenskij, Journal du ministere de Tinstruction puhlique, Petersburg, 1848-1850. In 1891, un alt
monah vatopedin, Eugen, publica nspiypacpfi epperpog rfjg povfjg BaronaiSiov(D escriere în versuri a Vatopedului), Atena. In 1898, apare la Petersburg volumul lui W. RegeK XpvoofiovXXa Kai

yp ăppara rfjg MeyÎGrrjg Movfjg rov BaronaiSiov (Hrisoave şi scrisori ale marii m-ri a
Vatopedului). Sofronie Eustratiadis, în colaborare cu monahul Arcadie de la Vatoped, a scos la iveală
volumul de documente KarăXoyog rcov kcoS ik c o v rfjg fiovrjg B aronaiSiov (Catalog al codiţilor
M-rii Vatoped), Paris, 1924. Acest Arcadie mai publicase, în două rânciuri, documente de la Vatoped,
în 1919, 'A văXeKra e k rov ăpxEiov rov B aronaiSiov (Alese din arhiva M-rii Vatoped), "Grigorie
Palama", Salonic (reluate de M. Gouda, în "EEBI", III, 1926). Sofronie va publica iar, la 1930,

'loropiKa fiviipEia rov u.’AOco e k rov ăpxEiov rfjg povfjg B aronaiSiov (Monumente istorice ale
Athosului în arhiva M-rii Vatoped), mEAAt|vik&", Atena. Şi, în sfârşit, monahul Alexandru
Vatopedinul publica în "Grigorie Palama" din 1920 şi 1922: ’E k rov â p xsio v rfjg IZM M
B aronaiSiov (Din arhiva Sf. Mari M-ri a Vatopedului) şi în "MaKsSoviKcc YP^M-^a", 2, 19341935, ’E mypacpai IM B aronaiSiov (Inscripţii de la Vatoped).
11. Aceasta o spune autorul în cadrul unui Congres din 1-3 dec. 1996 la Atena, congres care a pus
în discuţie mănăstirea Vatoped, sub toate aspectele. Cele redate acolo de acest autor au fost publicate şi
puţin mai înainte, în articolul T a p e ro x ia rov BaronaiSiov arrjv P ovpavia (Metoacele Vatopedului
în România), în "Iepă M eyiarij Movff BaronaiSiov. napăSoorţ , ujropia, r e x v if (Sf. Mare M-re
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popoarele înrobite de turci, ajutorul către Locurile Sfinte constituie expresia acestei
politici12. Iar exponenţii acestei politici au fost fară excepţie toţi domnii români,
dar au marcat-o cu deosebire nume ca Vladislav I, Ştefan cel Mare, Neagoe Ba
sarab, Radu cel Mare, Mihai Viteazul, Vasile Lupu şi Matei Basarab, precum şi
Şerban Cantacuzino ori Constantin Brâncoveanu. Aceştia au dat chiar numele lor
epocii în care au trăit. Numai aşa se poate explica numărul imens a! documentelor
de la această mănăstire.
Sunt documente care atestă permanentele legături ale românilor cu Athosul,
care dovedesc prezenţa călugărilor greci în ţările noastre sau arată câte binefaceri
s-au făcut acestei mânăstiri de către domnii Moldovei şi Munteniei, documente
care constituie hrisoave de închinare ale unora dintre mănăstirile româneşti către
Vatoped (au fost în număr de 24, precum vom vedea). Şi toate acestea în spiritul
continuării tradiţiei bizantine13.
Cel căruia i se datorează primele contacte cu Vatopedul a fost marele domn
al Moldovei, Ştefan (1457-1504), care a ridicat acolo, la insistenţele călugărilor,
arsanaua pentru corăbii cu care şi este înfăţişat închinând-o Maicii Domnului cu
Pruncul în braţe14.
începutul secolului XVI va aduce Vatopedului o serie de binefaceri, de data
aceasta din Valahia domnului Neagoe Basarab (1512-1521)15.
Vatoped. Tradiţie, istorie, artă), edit. Muntele Athos, 1996, 2 voi. Vezi idem, Ta povpaviK a apxeîa
rov A yiov Opovg. Eripavxivi/ nr\yi) yiâ rrjv toropia rov (Arhivele româneşti ale Muntelui Athos, un
izvor important pentru istoria lui), "AieGveq Xuiinoaio. To Ayiov Opo<; X0e<;, arjjiepa, ccopio, 29 oct.1 nov. 1993", 84, Tessalonic, 1996, p. 195-201. Numărul imens de documente româneşti este semnalat
şi de Kriton Hrisohoidis, To apxeio rrjg povrjg BaronaiSîov (Arhiva m-rii Vatoped), "Ka6 rjp.epiviV',
1 dec. 1996, p. 29, dintre care - spune el - 1500 ar fi domneşti, emise între 1428-1863.
12. Argumentaţia pentru această aserţiune este extrem de bogată, dar ne mulţumim să cităm
câteva nume cu rezonanţă: N. Iorga, Bizănţ după Bizanţ, Bucureşti, 1972 (ed. greacă, Atena, 1984);
D. Năstase, L 'idee imperiale dans les pays roumains et le "crypto-empire chreîien" sous la domination ottomane, în "I\)ji}ieiKxa", tom IV, Atena, 1981, p. 201-250; Idem, L ’heritage imperiale
hyzantin dans l ’art et l ’histoire des pays roumains, Milano, 1976; Andrei Pippidi, Tradiţia politică
bizantină în Ţările Române în sec. XVI-XVIII, Bucureşti, 1983.
13. Chiar şi istoricii greci au scris şi recunosc acest fapt al susţinerii Locurilor Sfinte de către
prea bogaţii domni români: Hristu Panaioti, To
”Opog.
noXireia. Ycrropia.
r£XVîl’ £coij (Muntele Athos. Civilizaţia athonită. Istorie, artă, viaţă), Atena, 1987, p. 198-199; Dimitrie Oikonomidis, EXX rj vopop a Kai oxeoeig (Relaţii româno-greceşti), "AOrjva", 77, i 9781979, v şi Kriton Hrisohoidis, M erâ tîjv oOcopaviKTj KarăKrrjotj (După cucerirea otomană),
"Ka0r|}i£pivr|", 1 dec. 1996, p. 5-7.
14. T. Bodogae, op. cit., p. 116, credea că Ştefan închină o bisericuţă în acel tablou votiv, dar A. Xyngopoulos, Un edifice du voevode Etienne le Grand au Mont Athos, "Balkan Studies", 11, 1970, p. 106-1 OR,
a dovedit că Ştefan închina chiar arsanaua mânăstirii, corectându-i astfel şi pe G. Millet, J. Pargoire, L.
Petit, Recueil des inscriptions chretiennes de VAthos, I, Paris, 1904, p. 42, nr. 139;.cf. P. Năsturel, Le Mont
.. Athos.et.les roum ains Roma, 1986,.p. 100. Placa cu.inscripţia votivă a fost pusă la 1496.
15. Domnul a dăruit pentru icoana Maicii Domnului "Vimatarissa" un măr de aur cu pietre
preţioase. A mai pus să se zidească o pivniţă mare (cf. Gavriil Protul, Viaţa Sfântului Nifon , ed. Tit
Simedrea, 1937, p. 24). în doi codici ai mânăstirii (nr. 292, f. 32 şi nr. 383, f. 3), scrişi în 1700 se
spune că la 1526 (?). Neagoe a acoperit biserica cu plumb, a reconstruit turnul Prea Sfintei Fecioare
şi a mai zidit o biserică cu hramul Sfanţul Brâu al Maicii Domnului, a zidit vinăria, hambarele,
bucătăria, cămări pentru pâine şi a continuat daniile începute de strămoşii săi. Vlad Călugărul şi
Radu cel Mare - Bodogae, op. cit., p. 117, nota 2. Dar anul 1526, în asociere cu numele lui Neagoe
iscă nelămurire, pentru că atunci îşi sfârşea domnia Vladislav III şi şi-o începuse Radu de la
Afumaţi. Poate că Vladislav III, ctitorul de la Cutlumuş, să nu fi fost străin nici de Vatoped.
c '
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Cu ocazia venirii tuturor egumenilor la sfinţirea marii ctitorii a lui Neagoe, la
Curtea de Argeş, s-ar fi fixat Vatopedului suma anuală de 9.000 aspri16, sumă că
reia Vlad Vintilă îi mai adaugă anual 1.000 aspri pentru spitalul mănăstirii, la 27
iulie 153317.
La 1552, doi călugări, Sofronie şi Neofit, se găseau în Moldova pentm a cere
ajutor material la domniile de acolo. Era domn atunci Ştefan Rareş, care le dăruise
200 florirîi şi un vas de argint18.
Domnia lui Alexandru Lăpuşneanu a marcat un moment important în istoria
raporturilor dintre Vatoped şi Moldova. Un hrisov din 1560 arăta prezenţa în Mol
dova a eclesiârhului Maxim, a proegumenului Sofronie şi a altor câţiva fraţi, la a
căror cerere domnul va acorda Vatopedului un caravanserai (depozit) la Tesalonic
pe care-1 cumpărase de la un turc cu 65.000 aspri valahi (65 aspri turceşti). Mai
hotăra să se dea anual 300 galbeni roşii (ducaţi) şi o cupă mare de argint din care
băuse chiar domnul. Toate acestea le facea pentm a răsplăti aducerea capului
Sfântului Grigorie Teologul, a “fălcilor” lui Ioan Gură de Aur, a degetului Sfintei
Ana şi a altor asemenea moaşte19.
In această perioadă, ajutoarele par a veni numai din Moldova, din Ţara Ro
mânească nemaiînregistrându-se astfel de binefaceri. Totuşi, un document din
7 octombrie 1609, de la Radu Şerban, exprima faptul că Vatopedul poseda un
metoh în Târgul de Floci (Piaţa de lână, în jud. Ialomiţa, spre Dunăre). Aici mai
deţinea Vatopedul şi nişte mori cu vaduri, care îi erau date de la domnii de mai
înainte - spune actul20. In cuvintele simple, legăturile cu Ţara Românească nu s-au
întrerupt după 1533.
Astfel, intrăm în secolul XVII, secol cu un enorm de multe binefaceri româ
neşti pentru Vatoped, secol în care i s-au închinat cele mai multe dintre cele 24 de
16. P. Năsturel, op. cit., p. 92.
17. Documenta Romaniae Historica. Ţara Românească , III, p. 264-267 (nr. 164). P. Năsturel,
op. cit., p. 90, 94. Florin Marinescu spunea în conferinţa amintită că a descoperit un document sub
nr. 2657, purtând data 10 februarie 1532, al lui Vlad Vintilă, un document de danie a cărui ştampilă
(Pecete) are două feţe: una reprezintă pe voievod şi cealaltă icoana Buneivestiri, care este şi hram
al mânăstirii. Concluzia pe'care o trăgea de aici este aceea că domnul se considera ctitor al Vatope
dului, căci odinioară numai împăraţii bizantini îşi aveau efigia pe documente.
18. Catalogul documentelor româneşti din Arhim centrală a Statului, Bucureşti, 1957, voi. I,
p. 129, nr. 463 (în ASB, documentul cu data 27 martie 1552 se şăseşte în mss. 1364, f. 63-65).
19. Bodogae, op. cit., p. 118; P. Năsturel, op. cit., p. 101. In ce priveşte mandibula Sfântului
Ioan Gură de Aur suntem puţin în îndoială că aceea ar aparţine sfanţului, căci la 14 octombrie 1997,
cu prilejul vizitei patriarhului ecumenic în România, cardinalul de Florenţa a adus şi el în dar româ
nilor mandibula Sfântului Ioan Gură de Aur (!?). Situaţia este similară cu aceea a existenţei mâinii
Sfântului Nicolae la biserica Sfântul Gheorghe Vechi din Bucureşti. Se pare că nu este mâna.sfan
ţului, căci el se află întreg la Bari, în Italia (vezi P. Năsturel, op. cit., p. 236, nota 24). Cu ajutorul
Iui Al. Lăpuşneanu sau al văduvei lui, Ruxandra, s-a lucrat o frumoasă uşă la catoliconul mânăstirii
(Millet, Pargoire, Petit, Recueil des inscriptions chretiennes de l 'Athos, premiere pârtie, Paris,
1904, nr. 56, 114, 167,316).
20. Documente privind istoria României (DIR), Ţara Românească, Bucureşti, 1951, voi. I,
sec. XVII, p. 413-414, nr. 368; P. Năsturel, op. cit., p. 96. Este greu de spus care este metocul închi
nat din Oraşul de Floci, căci erau cam patru închinate. Cunoaştem două: biserica Sfântul Nicolae,
închinată înainte de 1627-1628, şi a Maicii Domnului, ridicată pe la 1630 şi tot pe atunci închinată
(FI. Marinescu, conferinţa citată).
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metoace, în special din Moldova. Insă daniile în bani sau obiecte au continuat în
aceeaşi măsură din ambele Principate, precum vom vedea. Toate aceste danii au
tăcut din Vatoped cea mai bogată mănăstire athonită în averi româneşti, ea putându-se menţine lejer pe locul al doilea în ierarhia mănăstirilor de la Athos.
La 1606, Ana, soţia logofătului Ioan Golia, îi închina ctitoria familiei lor, mă
năstirea Golia din Iaşi. Nu se cunoaşte actul de închinare, doar la 20 ianuarie
1606, mitropolitul Moldovei şi episcopii ţării confirmau închinarea Goliei cu
toate ale ei, iar la 30 martie, acelaşi an, şi domnitorul Ieremia Movilă venea să
confirme dania logofetesei21. La 9 octombrie 1608, logofeteasa Ana mai dona 4
moşii şi nişte vii la Cotnari22.
La 2 mai 1610, Ileana Mihăileasa, fiica unui Stoica de Stoicani, îndrepta o
danie - o moşie cu heleşteu.şi loc de moară - către "mănăstirea din Soroca" închi
nată mănăstirii Vatoped. în fapt, închinarea aceasta s-a făcut către mănăstirea Go
lia, numită atunci şi Vatoped23. Deducem că şi mănăstirea basarabeană de la So
roca a fost închinată Goliei şi ca orice schit al acesteia aparţinea, în ultimă in
stanţă, Vatopedului. Iar în 15 mai 1610, Constantin Movilă voievod întărea "mă
năstirii Vatoped" (Golia) partea din satul Stoicani dăruită de Ileana Mihăileasa24.
Menţionăm aceste danii, deşi nu fac subiectul lucrării noastre, ca preambul la
perioada de care ne ocupăm, dar şi din motivul că ele nu au mai fost menţionate
până acum nici de istoricul T. Bodogae, nici de P. Năsturel, autori ai lucrărilor
citate până acum, lucrări cu caracter general.
.'
Tot aşa, mai menţionăm o danie de la 22 martie 1620, a unei Maria, jupâneasa
răposatului Chiriţă postelnicul, prin care închina Vatopedului câteva sate din Ba
sarabia. Pe 12 aprilie 1620, Gaşpar Voievod confirma închinarea tuturor acestor
proprietăţi, care aparţineau Maricăi jupâneasa25. Aceleaşi proprietăţi le va con
firma "Lavrei celei mari de la Vatoped", pe 17 septembrie 1646, şi Vasile Lupu,
menţionând că ele erau închinate din vechimea mănăstirii26. Acest fapt dovedeşte
că închinările vechi se confirmau aproape de fiecare domnie, cel puţin la înce21. Eclairicissement sur les questions des monasteres situes dans les Principautes danubiennes , Paris, octombrie 1857, p. 70-74; Episcopul Melchisedec, Notiţe istorice de la 48 de mănăs
tiri şi biserici, Bucureşti, 1885, p. 232; Arhivele Statului, Iaşi, Tr. 1764, op. cit ., ms. 2013, dos. 49,
f. 16; Sever Zotta, Mănăstirea Golia. Schiţă istorică , "BCMI", XVII, 1924, p. 107-125; D. P. Bog
dan, Despre daniile româneşti la Muntele Athos, în "Arhiva românească", VI, 1941, p. 41; Gh. Moi
sescu, Contribuţia românească pentru susţinerea Ortodoxiei în cursul veacurilor, în "Oii.", 2/1953,
p. 148; C. Cojocaru, Biserica Moldovei, sprijinitoare a Orientului ortodox , Partea II, sec. XVIIXVIII, "MMS", LXIII, 1987, nr. 3, p. 41; Bodogae, op. cit., p. 119-120; P. Năsturel, op. cit., p. 102103. Despre mănăstirea Golia, detalii şi bibliografie la N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al lo
calităţilor şi monumentelor feudale din Moldova, Bucureşti, 1974, p. 450-453.
22. Sever Zotta, op. cit., p. 109; Bodogae, op. cit., p. 120; G1t. Moisescu, op. cit., p. 248; C.
Cojocaru, op. cit., p. 42.
23. Catalogul documentelor moldoveneşti din Direcţia arhivelor centrale, supl. I (1403-1700),
Bucureşti, 1975, p. 114, nr. 274. Dania este menţionată şi de Bodogae, op. cit., p. 120 şi P. Năsturel,
op. cit., p. 103.
24. Catalogul doc. mohi, p. 115, nr. 275.
25. Era vorba despre satele Voşca (ţinutul Soroca), Cereşnovăţ, jumătate din Stângăceni (numit
acum Pohrebeni), Movileni, cu un heleşteu şi alte acareturi - Ibidem , nr. 367, 368.
26. Ibidem, nr. 665.
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putui ei, ceea ce explică şi mulţimea documentelor de la Vatoped. Faptul era vala
bil nu numai pentru această mănăstire, ci şi pentm celelalte mănăstiri athonite. Tot
aşa, mănăstirile care îi fuseseră închinate până atunci Vatopedului continuă să pri
mească noi închinări de sate; moşii, vii, iazuri, livezi, bani.
Domnia lui Vasile Lupu a marcat benefic aceste relaţii ale Vatopedului cu
Moldova, căci marea mănăstire căpăta atunci deopotrivă mănăstiri şi moşii,
păstrându-se numai de la el 120 documente27.
La 10 aprilie 1650, din nou Vasile Lupu confirma mănăstirii Golia mai multe
sate28.
Dar marele domn nu numai că a înzestrat bogat mănăstirile-metoc ale Vatope
dului, ci a dat bani şi pentm a se face lucrări acolo, în Muntele Athos. La 1646 se
refaceau chiliile nordice, la 1652 se picta altarul, iar la 1654 se refăceau şi chiliile
din nord-vest29. Tot cu ajutorul lui Vasile Lupu s-a putut reface şi schitul Saraiului
sau Sfanţul Andrei, care va fi mai târziu al ruşilor30. în secolul nostru, ruşii l-au
părăsit, marele schit fiind şi azi pustiu. Numai un călugăr foarte bătrân am mai
întâlnit acolo şi câţiva lucrători care pregăteau refacerea schitului. Şi părăsit, schi
tul este foarte impresionant prin dimensiunile sale, fiind ridicat exact lângă Karies.
In timpul acestei domnii, Vatopedul a mai căpătat alte două mânăstiri din Ga
laţi. Este vorba de Precista, ctitorie a doi negustori brăileni, Dia şi Şerban, care fu
sese înzestrată cu moşia Slobozia din Covurlui, cu câteva sălaşe de ţigani şi veni
tul vămii din Galaţi, şi astfel închinată pe la 1647 de un negustor pe nume
Teodosie, probabil membru al familiei ctitorilor31. A doua era Sfântul Dumitru Mavromolu (alta decât Badiul, închinată la Esfigmenu sau Sfanţul Dumitru închi
nată la Sfântul Pavel), ridicată de însuşi domnul şi dată iniţial patriarhului Ata^

*

27. FI. Marinescu, conferinţa citată.
28. D. P. Bogdan, op. cit., p. 41. La Vatoped se găseşte o pânză votivă pe care este reprezen
tat voievodul împreună cu ctitorul Goliei, logofătul Ioan, ceea ce s-ar putea traduce prin aceea că şi
Vasile Lupu se considera ctitor acolo - Marcu Beza, Biblioteci număstireşti la Muntele Athos, în An.
Ac. Rom. Mem. Secţ. Lit., seria III, tom VII, Mem. 3, 1933, p. 53; idem, Urme româneşti în Răsă
ritul ortodox, ed. II, Bucureşti, 1937, p. 48.
29. Ibidem , p. 120-121. în ce priveşte aceste refaceri, P. Năsturel, op. cit.-, p. 103, le pune pe
seama Goliei şi s-ar putea să aibă dreptate, dacă avem în vedere existenţa pe pânza despre care vor
beam a voievodului lângă ctitorul Goliei.
30. Ghedeon, op. cit., p. 31-32; Bodogae, op. cit., p. 121. •
31. Cât despre data închinării, vezi în Arhiva M-rii Vatoped (AMV), catastif nr. 1, act nr. 14;
p. 40-42, la Marinescu, Ta peroxia. p. 93; AMV, act. nr. 1572. Unii autori redau drept dată a în
chinării anul 1674 —Melchisedec, op. cit., p. 311-316; N. Iorga, Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii
religioase a românilor, ed. II, Bucureşti, voi. I, 1929, p. 314, notă; Gh. Moisescu, op. cit., p. 248;
C. Cojocaru, op. cit., p. 46; N. Stoicescu, op. cit.x p. 317; G. Balş; Biserici moldovene din veacurile
XVII şi XVIII, Bucureşti, 1933, p. 1 5 4 -Se găseşte la Precista o icoană a ridicării la cer a Maicii
Domnului cu inscripţia greacă "1820 XEIP MHTPOOANOY" (Mâna lui Mitrofan), ceea ce
mărturiseşte că Ia acea dată (1820) încă mai era administrată de greci. Pavel de Alep descrie biseri
ca ca având o ascunzătoare deasupra altarului, acolo găsindu-şi refugiul eteriştii. Au fost însă găsiţi
de turci şi omorâţi pe loc, iar biserica arsă şi prefăcută în grajd. Precista mai avea un metoc, biseri
ca Sfanţul Gheorghe, zidită la 1665 şi închinată la Sfântul Mormânt (V. Brătulescu, Inscripţii şi în
semnări din biserici, în "GB", XXV, 1966, nr. 7-8, p. 639).
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nasie Patelaros, dar cum acesta nu a vrut să se supună anumitor cereri ale dom
nului, i-a fost luată şi dată la Vatoped pentru a-1 pedepsi32.
Aşa se poate gândi că aceste închinări nu erau dări în proprietate de vreme ce
un domnitor putea interveni spre a-şi lua înapoi bunurile date, în cazul acesta o
mănăstire. Cu alte cuvinte, un domnitor putea dispune cum voia de proprietăţile
ţării, aşa cum de altfel se pare că era şi la Bizanţ. Domnul avea puterea absolută.
Aşa se justifică şi secularizarea.
Patriarhul a fost mazilit pentru că rămăsese dator faţă de creditorii turci şi
evrei, dar a putut să-şi păstreze reşedinţa la Sfântul Dumitru, în Galaţi, şi în'
acelaşi timp să supravegheze şi lucrările de refacere la Serai - Sfântul Andrei, în
Athos, unde Vasile Lupu se pare că mai făcuse un paraclis pe la 163833.
Aceste din urmă două metoace din Galaţi puteau să dea, pe la 1835, câte
25.000 aspri, sumă însemnată pe atunci34, din care încă se mai trimitea câte ceva
la Athos, tot aşa cum suntem siguri că se trimitea de la Golia, căci călugării greci
aveau grijă de acest lucru.
Pavel de Alep, care la 1 septembrie 1652 se găsea în Moldova, ne spune că
biserica Golia era în reparaţii şi avea drept egumen pe un Teodosie. In biserică a
văzut o icoană a Maicii Domnului, făcătoare de minuni, care a vindecat de o boală
grea pe însuşi fiul Domnului, pe Ştefaniţă. Pentru acest fapt, el determinase pe
tatăl său, probabil, să înceapă reparaţii acolo, iar după înlăturarea lui Vasile Lupu,
Ştefaniţă a continuat lucrările în perioada domniei sale (1659-1661). Aşa se
explică cel mai bine existenţa la Vatoped a pânzei votive în care Vasile Lupu este
înfăţişat lângă Ioan Golia. înainte de a se încheia definitiv lucrările la Golia
(Vatopedul moldovean), adică înainte de 24 mai 1660, mai precis la 22 martie
1660, Ştefăniţă miluia mânăstirea cu două sate din ţinutul Hotin şi o închina din
nou la Vatoped, ceea ce a făcut pe mulţi să creadă, în absenţa actului de închinare
al logofătului Ioan Golia, că mânăstirea abia acum a fost închinată35.
. Devenise o tradiţie în familia lui Vasile Lupu ajutorarea Locurilor Sfinte, căci
o vedem, la 1665-1666, şi pe Ruxandra, fiica şa, închinând la Vatoped 3 sate din
Basarabia36.
32. M. Alexandrescu, Dersca Bulgaru, Calatori străini despre Ţările Române, voi. VI (Pavel
de Alep), Bucureşti, 1976, p. 24-25, 291 şi 298; N. Iorga, Istoria Bisericii, p. 314, 3 2 1; C. Cojocaru,
op. cit., p. 46; E. Cioran, Călătoriile patriarhului Macarie de Antiohia prin Ţările Române,
Bucureşti, 1900, p. 1-3.
33. Melchisedec, op. cit., p. 208-209; Iorga, Ist. Bis., I, p. 295-296; idem, Bizanţ după Bizanţ,
Bucureşti, 1972, p. 166 (ed. greacă, 1984, p. 179); idem, Istoria românilor prin călători, Bucureşti,
1981, p. 239; Bodogae, op. cit., p. 121.
34. Gh. Moisescu, op. cit., p. 248; C. Cojocaru, op. cit., p. 46.
35. Cat. doc. mold ., III (1653-1675), Bucureşti, 1968, nr. 512; ASB, Condica Asaki, mss. 629,
f. 475-476, AS laşi, Tr. 568, o. 646, Dos. 11, f. 326; Sever Zota, op. cit., p. 110-112; D. P. Bogdan,
op. cit., p. 41; Gh. Moisescu, op. cit., p. 248; N. Iorga, Ist. rom. prin călători, p. 239; C. Cojocaru,
op. cit., p. 50; N. Stoicescu, op. cit., p. 450-453, credea în închinarea ei la 1660, lucru dovedit a fi
numai o confirmare.
36. N. Iorga, Documente privitoare la istoria românilor culese de Eudoxiu de Hurmuzaki, voi.
XIV, 1, Bucureşti, 1914-1936, p. 203, nr. 285; W. Regel, o/;, cit., p. 73-76; Moisescu, op. cit., p. 248;
Bodogae, op. cit., p. 121; C. Cojocaru, op. cit., p. 50.. Sunt cunoscute extraordinarele danii ale lui
Vasile Lupu către Athos şi către toate Locurile Sfinte, dar este şi mai cunoscut faptul că el a achitat
datoriile tuturor acestor Locuri (Iorga, Bizanţ, p. 164-172, ed. greacă, p. 176-189).
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Pe de altă parte, Goliei i s-au mai înălţat patra turle pe biserica şi zidurile de
incintă, cu cheltuiala egumenului Macarie, sub Duca Vodă (1665-1666; 16681682), pe la 1667-166837.
Intre timp, Golia a suferit stricăciuni foarte mari, datorate incendiilor, cutre
murelor şi războaielor ruso-turce. De fiecare dată a fost refăcută şi miluită de
domnii moldoveni şi mai apoi de cei fanarioţi, încât a ajuns la apogeul ei să aibă
58 de moşii, dintre care 41 în Basarabia, iar celelalte 17 în ţinuturile Iaşi, Vaslui,
Tutova, Botoşani. La 1828, venitul ei era de 92.000 piaştri, iar în 1857, numai din
arendarea moşiilor din Moldova, avea 8253 galbeni, cât despre cele din Basarabia
se ştie că totalizau 64.000 ha, care trebuie să fi dat un venit considerabil. Acestea
din urmă erau administrate, după 1812, când Basarabia a fost confiscată Româ
niei, de către Ministerul de externe ms38.
In continuare, istoria Goliei este presărată cu evenimente care ne vor crea o
imagine asupra modului în care ea era administrată de călugării greci. între timp,
la Golia şi-a fixat sediul o epitropie care avea menirea să se ocupe cu încasarea şi
controlul veniturilor de la mănăstirile închinate şi să le trimită apoi la Athos sau
la celelalte Locuri Sfinte. Acelaşi rol l-au avut în Ţara Românească, Cotroceniul
şi Văcăreştiul.
La 1786, Golia devenise scaun mitropolitan, aici murind mitropolitul Gri
gorie Calimachi. La 1819, în timpul ciumei a devenit adăpost, la 1821, aflându-se
în mijlocul evenimentelor - Revoluţia - a fost incendiată de turci şi mai apoi pusă
sub sechestru.
Administratorul veniturilor ei a devenit Vasile'Alecsandri, tatăl poetului.
După 1827, a intrat din nou în administraţia grecilor, epitrop al moşiilor Vatope
dului la noi fiind arhimandritul Grigorie Irinoupoleos.
în timpul domniilor pământene, raportul dintre Guvern şi călugării greci se
schimbă şi este interesant de studiat. Guvernul a obligat Vatopedul să clădească la
Golia un spital şi să tocmească un medic. Egumenul a răspuns că va reface toate
camerele, dar doctor nu va tocmi, căci pe cei bolnavi îi va tămădui Maica Dom
nului (!). în plus, grecii au interzis Guvernului orice amestec în treburile "mănăs
tirii lor". în problema bolnavilor, ei chiar refuzau să-i trateze pe aceştia pe baze
moderne (se spune că mulţi mureau fară a fi lăsat un doctor să-i vadă). Ignoranţă
sau dezinteres?
Chiar şi după tratatul de la Paris, din 1858, între puterile garante, călugării de
aici au făcut un protest către acestea, cum că au fost obligaţi de guvernul Moldo
vei să construiască un spital şi să-l întreţină cu banii lor, obligaţie care nu apare
în actul de închinare. Autor al memoriului era un avocat grec, E. S. Laverdos,
autor şi al broşurii "Question du Monastere Golia a Jassy", 1859, pe care din pă
cate nu am reuşit s-o găsesc39.
/V

/\

.

t

37. Sever Zotta, op. cit., p. 112; N. Stoicescu, op. cit., p. 450-453; Bodogae, op. cit., p. 120
(acesta din urmă redă data 1677, pentru aceste construcţii, dar credem că este o greşală de tipar).
38. Sever Zotta, op. cit., p. 124; Bodogae, op. cit., p. 120; Şt. Berechet, Mănăstirile din Basa
rabia, în "Basarabia", Chişinău, 1926, p. 224; Gh. Moisescu, op. cit., p. 248.
39. Problematica aceasta este foarte bine expusă de S. Zotta, op. cit., p. 120-125.
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Acestor proteste li se va răspunde cu "Memoire sur les couvents roumains
places sur l'invocation de Saints Liuex d'Orient", Bucureşti, 1863, exponentul po
liticii guvernamentale fiind C. Negri, marele om politic, care a pledat excepţional,
la multiplele conferinţe pariziene, cauza românească.
Este evident că toată această luptă din secolul al XVIII-lea au dus-o călugării
greci pentru păstrarea privilegiilor pe care bogata mănăstire ieşeană le oferea. De
fapt, epitropii Vatopedului, care administrau toate metoacele moldovene, nu-şi
apărau decât bogăţiile imense acaparate prin bunăvoinţa domnilor români.
La 1669, Vatopedul mai primea ctitoria familiei Sturza, mânăstirea ieşeană
"Sfinţii Petru şi Pavel", numită şi Bărboi, după numele marelui vornic care o zidise
(probabil un Barbu Sturza)40. Există şi un document de la 1682 prin care Ion şi
Sandu Sturza dădeau dispoziţii pentru celebrarea slujbei de pomenire de către că
lugării de la Athos, ceea ce înseamnă că mânăstirea lor era demult închinată41. Mâ
năstirea Bărboi a fost distrusă pe la 1841 şi a fost din nou ridicată de Dimitrie
Sturza, cu ajutorul arhim. Grigorie Irinoupoleos, observându-se azi multe asemănări
între biserica aceasta şi cea a "Sfântului Brâu" al Maicii Domnului de la Vatoped42.
Mânăstirea Vatopedului va primi din Ţara Românească, de la mitropolitul
Varlaam, pe la 1679, o icoană a Maicii Domnului - Pantanassa43 şi tot el se pare
că a făcut să se picteze pentru iconostas o icoană a Sfântului Ioan Botezătorul44.
Secolul al XVII-lea se încheie bogat to ajutoare, căci avea să mai primească
câte ceva şi din Moldova şi din Ţara Românească.
Din Moldova, mânăstirea Vatoped va mai primi mânăstirea M ira (ţinutul Foc
şanilor), ctitorie a familiei Moţoc din Odobeşti şi continuată, după moartea lor, de
Constantin Cantemir (la început era din lemn). Ea va fi reclădită din zid de Antioh
Cantemir, pe la 1705, după ce, la 1689-1690, fusese închinată de tatăl său45. Pe la
1700, Antioh Cantemir închina Mirei o mănăstire de la Silişteni, făcută înainte de
40. Cat doc. mold., III, p. 373, nr. 1745. încă .de la 1552 hatmanul Ioan Sturza oferise 200
florini mânăstirii Vatoped cu promisiunea să i se dea anual aceşti bani şi, mai mult, să.fie ajutată de
această familie câte zile vor avea (v. Florin Marinescu, Ta peroxia, p. 92; Melchisedec, u/?. cit., p.
266; Bodogae, op. cit., p. 122; Gh. Moisescu, op. cit., p. 248; Cojocaru, op. cit., p. 52; Năsturel, op.
cit., p. 101; Cioran, op. cit., p. 86 ; Mamalakis, op. cit., p. 271.
41. Cat doc. mold., IV, p. 178-180, p. 758.
42. Melchisedec, op. cit., p. 266-267.
43. Icoana are inscripţia: "Tlavxăvaaaa fifjrep X piarov rov Geov rjpcov npoodeţai rrjy

8ei]o i v rov SovĂov crov rov naviepcorârov jn]rpono?urov OvyypofiXax'iaq a p xi etziokotzov
BapXaâ/i , ev erei a y/p9 (1749)" (Pantanassa, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru primeşte
rugăciunea robului tău a preasfinţitului mitropolit al Ungrovlahiei, arhiepiscopul Varlaam, in anul
1749). Evident că anul este greşit, căci Varlaam păstorea pe la 1679. Vezi Millet, Pargoire, Petit, op.
cit., p. 28, nr. 83, c f N. Iorga, Muntele Athos în legătură cu ţările noastre, în "Ar. Ac. Rom..Mem.
Secţ. Ist.", s. II, tom XXXVI, 1913-1914, p. 48.
44. Bodogae, op. cit., p. 122, nota 5.
45. AMV, catastif rom., 1, p. 28-31. Ea era terminată pe la 1686 (A. Sava, Documente putnene,
I, p. 29-31), iar la 21 august 1688 era pomenită prima oară primind danii de la Constantin Cantemir
(N. Stoicescu, op. cit., p. 562-563). Acest din urmă autor ne spune că a fost închinată la 8 decem
brie 1689, £a şi Melchisedec, op. cit., p. 111, iar alţi autori dau ca an al închinării 1690: M. Beza,
Urme, p. 47; Moisescu, op. cit., p. 248; Cojocaru, op. cit., p. 53. In nici un caz nu era închinată la

392

BISERICA OR TODOXĂ ROMÂNĂ

1692 de tatăl său46, astfel încât Mira a ajuns şi ea destul de bogată, posedând 10
moşii în ţinutul Putnei şi vii la Odobeşti. Toate acestea îi dădeau, pe la 1828,
19.350 piaştri47, avere destul de mare pentm a se putea trimite suficient şi la Athos.
La vremea în care i se închina Mira, Vatopedul mai primea printre icoanele
sale o icoană a Maicii Domnului - Vimatarissa, ferecată în aur, având pe chenarul
stâng, jos, rândurile (greceşti): "Nicolae, giuvaergiu din satul Nicoliţa, în anul
1690". Nicoliţa era sat românesc din Macedonia şi atunci putem considera dania
ca venind tot din partea românească48.
Secolul nu s-a încheiat fară un ajutor şi din partea valahă, de la Constantin
Brâncoveanu, domnitorul care marchează o nouă epocă în istoria relaţiilor româ
nilor cu Locurile Sfinte.
La 12 noiembrie 1696, marele domn înnoia Vatopedului o milă mai veche, de
la "lo Şerban Voievod (Cântul) şi Io Şerban Cantacuzino Voievod", spunând
"aşijderea şi Domnia mea încă am înnoit şi am întărit mila aceasta cu acest
hrisov al Domniei mele”. Era vorba de 21.000 aspri plus 1.000 celui care trebuia
să vină după bani49, arătându-se prin aceasta că ea fusese continuă până la el şi
trebuia să se urmeze şi de la el încolo. Poate că din aceşti bani să se fi refăcut mâ
năstirea şi la 1678 paraclisul Maicii Domnului - Paramithia (consolatoarea)50 sau
chiliile din nord-vest, pe la 170851.
Pc o cutie cu moaşte de la Vatoped se poate citi inscripţia "M apla A6|am
leppdvoi) BoePo8a KavTocKO'U^rjvou K a i Kcdvgoctvtivo'O M a p ia BaX.ocTaavo\)
awSpofifj Neo(p\m)\). EKK^rjGi&pxo'i), 1709 MapTiou 7 (|-ivr|... ov) (-lovrjq
BaTorcaoSiou". Este vorba de cutia care păstrează capul Sfântului Grigorie de
•

«

1592 cum, potrivit unui codicc vatopedin, consideră Kosma Vlahul, H Xepoovrioog rov AOA Kai
a i ev avrrj jio va i Kai oi jio va xo i năXai Kai re vvv (Peninsula Muntelui Athos şi mănăstirile ei
şi monahii în vechime şi acum). Voios, 1903, p. 187; Smyrnakis, op. cit., p. 139 şi după ei Cioran,
op. cit., p. 84, spunând chiar că prima mănăstire închinată din Moldova, în 1592, este Mira, iar a
doua este Secul, închinată Xiropotamului în epoca lui leremia Movilă (1595-1606); v. şi Mamalakis,
op. cit., p. 259.
46. Mai înainte însă, Antioh Cantemir confirmase închinarea Mirei la 12 nov. 1696 - AMV,
catastif rom. 1, p. 53, la Marinescu, Ta jieroxia, p. 93. Abia după aceea a fost închinată şi mânăs
tirea Silişteni - N . Stoicescu, op. cit., p. 755.
47. Gh. Moisescu, op. cit., p. 248; Cojocaru, op. cit., p. 53; Bodogae, op. cit., p. 123.
48. M. Beza, Urme, p. 47; idem, Biblioteci, p. 52 ("Nik 6 A,oco<;
x®Pa(3
NiKoXiTaac, £7U exot>c ax/")49. ASB, mss. 705, f. 89v- 9 1; cf. T. G. Bulat, Daniile lui Constantin Brâncoveanu pentru Orientul
ortodox, "Biserica Ortodoxă Română", LXXXII, ! 964, nr. 9-10, p. 934; Pr. prof. Ioan Rămureanu,
Constantin Brâncoveanu, sprijinitor al Ortodoxiei, în rev. cit., p. 927; Biserica Ortodoxă Română şi
problema Muntelui Athos, în "Ortodoxia", V, 1953, nr. 2, p. 200; Bodogae, op. cit., p. 123 vorbeşte şi el
de această danie, dar o plasează la 1692. Karathanasis spune că dania era de 20.000 plus 1.000 celui
care îi aducea - O BvCavnvo - povjuâvog ifyepwv rrjg BXax'ig Kcovoravrivog Baoaapăpag (1688-

1714) K ai 7] eÂÂîjviKî7 OpOoSoârf A varoÂîj (01 Scopeeg rov oe Tlarpiapxeia, ro A yiov "Opog, jioveg
riig AvaroÂîjco (Bizantino-românul voievod al Vlahiei Constantin Basarab şi Răsăritul ortodox gre
cesc - daniile lui către Patriarhii, Muntele Athos, mănăstirile răsăritene), extras din tomul aniversar în
cinstea arhiepiscopului Atenei şi întregii Grecii, Iacov Varvanaţos, Megara, 1991, p. 208.
50. Millet, Pargoire, Petit, op. cit., p. 91.
51. Bodogae, op. cit., p. 123.
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Nazianz, care pe la 1560 l-am văzut venid la mănăstirea Slatina, a lui Alexandru
Lăpuşneanu. La 1709, doamna Maria, văduva lui Şerban Cantacuzino îl îmbrăca
în aur, păstrându-se astfel până azi52.
Astfel, se deschidea secolul al XVIII-lea pentru Vatoped şi acesta, foarte
bogat în danii şi închinări de metoace, cum pentru nici o altă mănăstire nu mai
fusese53. Toate acestea în condiţiile în care în cele două Principate încep domnii
le fanariote, mult mai sărace ca acelea de dinaintea lor. Şi totuşi, domnitorii fana
rioţi vor închina şi ei Vatopedului câteva mănăstiri, cum nu prea făcuseră în cazul
celorlalte mănăstiri athonite.
Aşa este cazul lui Nicolae Mavrocordat care pe când era domn în Moldova
(1710; 1711-1715) a ridicat o mănăstire la Focşani, Precista, pe care a şi închi
nat-o Vatopedului. Oricum, trebuie să fi fost închinată înainte de 1733, când se
face o confirmare a acestui fapt54.
Tot aşa s-a întâmplat cu mănăstirea Proviţa din Ţara Românească, construită
de Gherman monahul pe la 1629 şi închinată înainte de 170455.
Este de semnalat că la 1739 s-a refăcut cupola catoliconului şi se poate crede
că lucrările se vor fi făcut cu bani strânşi de prin Ţările Române^6, aşa cum va fi
cancelaria făcută acolo dc către Neofit de la Golia, în 172657.
La 1729 Vatopedul mai avea să primească o mănăstire destul de bogată de la
domnul Moldovei, Grigorie II Ghica (1726-1733; 1735-1739; 1739-1741). M ă
năstirea se numea Răchitoasa şi se afla în judeţul Tecuci, având mulţime de moşii,
dintre care la 1828 se mai păstrau 17, cu un venit de 28.610 piaştri58.
Atât de mare era venitul Răchitoasei în timpul lui ScarlafCalimah (1806;
1807-1810; 1812-1819), că vedem pe învăţatul călugăr Ştefan Duncas venind
egumen la mănăstirea băcăuană, unde facu o avere destul de.considerabilă ca să
poată utila o şcoală, sau mai multe, cu instrumente de fizică, chimie şi astronomie
(în Ambelakia, la poalele muntelui Pelion, în Grecia). Cu altă parte de avere,
împreună cu poetul Hristopulos, cu un Constandas şi fraţii Kapetanakis gândea să
deschidă în Grecia o universitate59.
_

t

52. "Maria Doamna lui Şerban Voevod Cantacuzino şi Maria lui Constantin Bălăceanu, cu în
soţirea lui Neofit eclesiarhul, 1709 martie 7 (întru amintirea lui), a mânăstirii Vatoped", Millet, Par
goire, Petit, op. cit., p. 24, nr. 71; Iorga, Muntele Athos, p. 50; M. Beza, Biblioteci, p. 52; idem,
Urme, p. 47; Bodogae, op. cit., p. 119; Ana Balian, A pyvpa rov cncevocpvĂaKwv(Obiecte de argint
din tezaurj, "KaGrifiepiv*", 1, decembrie 1996, p. 22.
53. In mod foarte ciudat, istoricul grec loanis Mamalakis, op. cit., p. 299, spunea la capitolul
despre Vatoped că "exceptând închinarea mânăstirii Răchitoasa, mult prea puţine întăriri au venit
acum de la ortodocşii negreci"!
54. AMV, acţ. nr. 1571, la Marinescu, T aperoxia, p. 94. Actul de la 1733 aparţine lui Grigorie
Ghica II al Moldovei, fiind vorba despre o danie de 200 de bolovani de sare şi 60 de taleri anual de
la vama domnească către Vatoped.
55. Ibidem.
56. Bodogae, op. cit., p. 124.
. '
57. Iorga, Muntele Athos, p. 53.
58. Eclaircissement, p. 29-30; Hurmuzaki, V, 1, p. 20; Bodogae, op. cit., p. 124; Gh. Moisescu,
o/h cit., p. 249; Cojocaru, op. cit., p. 56-57. Despre Răchitoasa (Bacău) cu hramul Sfânta Paraschiva,
vezi N. Stoicescu, op. cit., p. 696.
59. G. M. Ionescu, Influenţa culturii greceşti în Muntenia şi Moldova cu privire la Biserică,
şcoală şi societate (1359-1873), Bucureşti, 1900, p. 91; idem, Istoricul închinării monastirilor
româneşti şi abuzurile călugărilor străini, Bucureşti, 1899, p. 25.
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Este un aspect care trebuie analizat puţin. Cu alte cuvinte, de multe ori
călugării care egumeneau prin mănăstirile româneşti închinate, au încercat să
strângă bani pentru formarea tinerilor greci, care în ţara lor erau oprimaţi. Prin
aceasta se urmărea dezvoltarea sentimentului naţional şi, în ultimă instanţă, Re
voluţia. Aceasta s-a întâmplat la 1821 şi se vede că a fost susţinută cu bani româ
neşti. Să nu uităm că ea începe la Iaşi, iar reprimarea ei a inclus şi arderea multor
mânăstiri dintre cele închinate, pentm că turcii ştiau că ele sunt focare de unde ira
dia învăţătura şi de unde se trimiteau bani pentm susţinerea naţiunii greceşti.
Tocmai de aceea, imediat după 1821, ei dau ordin la domniile româneşti să izgo
nească pe călugării greci şi românii vor profita şi ei spre a pune egumeni de neam
şi începe un proces lent de dezînchinare, în timpul mitropolitului Grigorie Das
călul (1823-1834), proces care va sfârşi prin secularizarea din 1863. Toate acestea
se întâmplau nu pentm că românii îi urau pe greci, ci pentru că vedeau mănăstirile
lor spoliate de aceştia pentru susţinerea unor interese care nu erau întotdeauna
"ortodoxe". Pe de altă parte, grecilor li se putea da dreptate, căci strângerea de
fonduri viza un interes naţional - grec, cel de eliberare, interes propovăduit cu asi
duitate de marii învăţaţi, care, neavând unde să se desfăşoare, veneau în
Principate şi erau atât de bine primiţi, încât domnii făcuseră chiar Academii pen
tru ci, scoţând practic pe cei slavi şi de la Iaşi şi de la Bucureşti. Aşa începea
epoca de influenţă grecească în Principate, lucm extrem de benefic pentru noi.
Teoria era propagată în aceste şcoli, de către profesorii greci, era încurajată de
domnii fanarioţi şi susţinută cu sume colosale de călugării lor. După temporara lor
izgonire de prin mănăstirile româneşti, ei revin cu ajutorul ruşilor în urma tratatu
lui de la Adrianopole, din 1829.
Nu întotdeauna banii luau drumuri străine, căci vedem pe egumenul de la
Răchitoasa, Daniil Vatopedinul, folosindu-şi veniturile pentru farmacia mânăs
tirii, o parte, pentm formarea preoţilor, o alta, şi construind şi o biserică, a Bunei-. vestiri, pe care a închinat-o la Vatoped60.
Şi pentru că am vorbit cu puţin înainte de Scarlat Calimah, trebuie să spunem
că legată de numele lui este ridicarea la Vatoped a unui hambar, pe care se poate
încă citi: "O mxoSoxoq outog (pKo8op,r|0r| 8a7iavr|_ pxv (piXoxi[xcp tou
8ua8(îeaTdTo\) a\)0£VTou Kai r|y£|a6jaoq 7tdar|<; MoX8o(iia<; XKap^axou (3o£(3ovxa KaAAri|j,a%r|, £7ri|as^ela 8e Kai 7tpoTpo7rfj xou 7ravoaicoxdTou d p xijaavSpiTou ’laKcbpou BaxoTtaiaivou xov £K KapTcevrjaiou, £v £T£i acoK,
ivaiKTiâv fj"61.
Nu trebuie să înţelegem de aici că până la Scarlat Calimah nu s-ar mai fi făcut
nici o binefacere Vatopedului. Vatopedienii erau peste tot în Ţările Româjie,
căutând să smulgă câte un ajutor de la vreun domn fanariot sau valah sau chiar
câte un metoh, precum s-a văzut. Toate acestea, închinate la Vatoped, trebuie să
*

f

i

60. Documentul românesc 97 de la Vatoped, după FI. Marinescu, conferinţă Atena, 1996.
61. "Jitniţa aceasta s-a clădit cu cheltuiala largă a preacucernicului domn şi stăpânitor a toată
Moldova, Scarlat Vvd Kalimah, cu grija şi îndemnul prea cuviosului arhimandrit Iacob Vatopedinul de
loc din Cărpeniş (Macedonia, n.n.), în anul 1820, indiction 8 " - Millet, Pargoire, Petit, op. cit., p. 43,
nr. 141; cf. Iorga, Muntele Athos, p. 56; D. P. Bogdan, op. cit., p. 42; Gh. Moisescu, op. cit., p. 248.
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fost rezultatul lungilor lor insistenţe pe lângă domn62. Ba, îi întâlnim chiar şi pa
rohi la comunităţile de la Compania greacă din Sibiu, aşa cum cei xiropotamiţi
ajungeau la Compania greacă din Braşov63. Aceşti călugări care permanent
umblau după mile au făcut pe Matei Grigore Ghica al Ţării Româneşti să dea şi
el, la 1 septembrie 1753, un ajutor bănesc Vatopedului, dar cât, nu se ştie64.
La 1762, Grigorie Calimah la Moldovei (1761-1764) trimitea la Vatoped o
medalie de aur foarte scumpă, acel dar al lui Nicolae din Nicoliţa, pentru a fi
aşezată la icoana Maicii Domnului - Vimatarissa65, chiar catoliconul mânăstirii.
Mai nou, am informaţia, de la domnul Florin Marinescu, că pe la 1756 i s-ar
fi închinat Vatopedului o mănăstire Crainici, dar din ce principat este, nu am aflat,
pe când despre Fătăciuni - Adormirea Maicii Domnului mi-a spus că era din
Moldova, fiind închinată pe la 1784. Şi tot spre sfârşitul secolului XVIII se va fi
închinat acolo Giurgeştiul - Sfântul Ioan Botezătorul, din judeţul Tecuci, cât şi
Ţepoaia. Mai mult ca sigur că documentele, ce .sperăm că se vor publica în ur
mătorii ani, să ne arate mai multe amănunte despre aceste metoace (moşii, danii
în bani, livezi, venituri), deşi nu este greu de înţeles că, având cele mai multe me
toace în Principate, în comparaţie cu celelalte mănăstiri athonite, îi va fi uşor să
se refacă ori de câte ori a fost cazul. Aproape toate refacerile de la Vatoped de la
sfârşitul secolului XVIII, părintele Bodogae le pune pe seama ajutoarelor ro
mâneşti sau veniturile strânse de pe la noi66. Aşa, la 1782, se refac chiliile din
stânga intrării, la 1785, trapeza şi paraclisul Sfântul Nicolae, în 1789, naosul catoliconului67, în 1794, biserica Sfântul Brâu al Maicii Domnului, iar nartexul catoliconului, la 181968. La 1818, s-au reparat şi chiliile sudice, după cum mărturi
seşte o inscripţie în versuri, care pomeneşte ca autori ai lucrării pe Metodie şi
Grigorie de la Golia69. în 1847 se încheiase de pictat paraclisul Sfinţilor fară de
arginţi de către domniţa Elenco Hangerli, potrivit inscripţiei de deasupra uşii de
intrare în naos70. în catoliconul mânăstirii se mai poate citi o inscripţie cu data de
62. După 1750 actele noastre vorbesc de vatopedinii Meletie şi Gavriil, care umblau să strângă de
pe la noi bani pentru şcoala şi tipografia din Sfanţul Munte* deoarece atunci luase fiinţă vestita şcoală
Athonias sau Athoniada, avândul în frunte pe Evghenie Bulgaris (v. Hurmuzaki, XIII, p. 211, nr. 35).
63. La 1733 este un Leonţiu de Vatoped, notat pe o pravilă din Târgovişte (N. Iorga, Studii şi

documente. VII. Cărţi domneşti, zapise şi răvaşe. Partea III. Istoria literaturii religioase a românilor
jxînă la 1688, Buc, 1904, p. VI, nr. 19, 20), la 1749 era pomenit un Grigorie învinuit de agitaţie con
tra Unirii şi la 1753 stolnicul Milco recomanda Companiei un vatopedin ( Ibidem , nr. 118, p. 67);
Hurmuzaki, XIV, 2, p. 1132, nr. 1106. A se vedea şi Ath. Karathanasis, L 'helenisme en Transylvanie.
L ’activite culturelle, naţionale et religieuse des compagnies commercieles helleniques des Sibiu et de
Braşov aux XVIII-XIX siecles, Institute for Balkan Studies, Thessalonique, 1989, p. 103.
64. Hurmuzaki, XIV, 2, p. 1132, nr. 1107; Bodogae, op. cit., tabel; Moisescu, op. cit., p. 248.
65. Millet, Pargoire, Petit, op. cit., p. 27, nr. 81; D. P. Bogdan, op. cit., p. 41-; Bodogae, op. cit.,
p. 125.
66 . Op. cit., tabele.

67. Millet, Pargoire, Petit, op. cit., p. 19, nr. 53.
68 . Ibidem, p. 48.
69. Ibidem, p. 38, nr. 123.
70. "’AviGTopn0r| £K vbo\) o vao q outoq a i a <rov8 po|ifjc; xrjq e\)ae(3o<)(; Kai (piXoxpiato-o
Kupiaţ AofiviT^ri^ ’EAiyKoo Xavxţep^ri ev exei acoji£, Kaxd p.T]va Auyo'oaxo'o, xeip MaxOaioa)"
(S-a repictat din nou biserica aceasta cu concursul şi cheltuiala cucerniciei şi de Hristos iubitoare
domniţe Elenco Hangerli în anul 1847, luna august, cu mâna lui Matei) - Millet, Pargoire, Petit, op. cit.,
p. 33, nr. 104.
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1858, care pomeneşte pe egumenul Agapie de la Bărboiu, deşi nu ştim de vreo re' paraţie acolo în acel an71. Poate că acest Agapie să fi contribuit cu bani la repara
ţiile care s-au făcut la catolicon, încă de pe la sfârşitul secolului XVIII sau poate
că atunci s-a mai făcut vreo reparaţie picturii.
Lucru foarte rar şi puţin îndoielnic este închinarea la 1846 sau poate ceva mai
ruşi la 1812 şi ei au continuat să ajute Muntele Athos72. Tot aşa trebuie să se fi închi
nat şi un alt metoc din Basarabia, Codrul Sârbilor, după cum m-a informat, ca şi
în cazul de mai sus, dl. Florin Marinescu. Ca tabloul să fie complet, tot pe aceeaşi
cale am mai aflat de un alt metoc de la Grăjdeni, din judeţul Bârlad, închinat pe la
1689 de către Constantin Cantemir la mânăstirea Mira şi confirmat de Patriarhul
ecumenic Iacob73. Ceva mai târziu, metocul a fost dat Goliei74. Cu acesta, numărul
metoacelor vatopediene ar fi de 22, însă pare-se a fi avut 24. Deci de alte două nu
am reuşit să mai aflu, dacă cu adevărat vor fi existat. Chiar numai şi cu cele 22, Vatopedul, a întrecut orice altă mănăstire athonită, tot aşa de bogate şi ele.
Toate aceste date schimbă cu totul imaginea pe care Vatopedul a avut-o în
istoriografia românească, dovedindu-se a fi fost cea mai bogată în metoace şi pro
prietăţi în Principate, cum nu a mai fost vreo altă mănăstire. Dovedind că Vato
pedul a avut atât de multe metoace în Principatele române schimbăm aserţiunea
de până acum că întreg Muntele Athos avea 75 de metoace. Ceea ce nu s-a spus
până acum, fie dintr-o cercetare precară, care avea la bază lipsa de documente, fie
dintr-o oarecare tendenţiozitate, este că Muntele Athos, în întregime, avea cel
puţin 100 de metoace în Ţările Române, şi nu numai 25! Acesta este noul pe care
îl aducem. Şi existenţa acestor locaşuri care au făcut legătura noastră cu acele Lo
curi Sfinte, a constituit motivaţia legăturilor noastre cu grecii ca purtători de tra
diţie bizantină.
Schimburile interculturale dintre cele două popoare sunt extrem de simţibile,
pe de o parte prin literatura greacă tradusă masiv la noi, datorită acelor călugări
români care mergeau acolo şi aduceau ce era mai de valoare, iar, pe de altă parte,
se vede şi în bogăţia bibliotecilor athonite şi în speţă a Vatopedului, una dintre
cele mai mari. Există în această bibliotecă imens de multe cărţi tipărite la noi de
învăţaţi greci şi dedicate domnilor români şi care în mod sigur trebuie să conţină
însemnări de mare interes pentru istoricul care se va ocupa de aici înainte de
partea aceasta de istorie.
Totul, până acum, dovedeşte că Vatopedul datorează dărniciei româneşti mai
mult decât oricare altă mănăstire de acolo, bunăstarea ei materială din ultimele
patru veacuri. Poate că odată acest lucru îşi va găsi răsplătirea cea dreaptă.
71. "’Ayd 7iioq

BaxoTiaiSivoq f j y o ' U f i e v o ^ x f l t ; e v ’laaico Jiovflq M m p ^ 7toio\)
K a i
n a P v w v
x fjq
M a K e 5 o v i a q
a v a T i B r j a o r v
1858 v A 7 t p i A u n ) 28" (Agapie arhimandritul Vatope
dinul, egumen al mânăstirii Bărboi din Iaşi şi din Ravnonul Macedoniei, 28 aprilie 1858 ) - Ibiclenu
p. 21, nr. 64.
72. Dl Florin Marinescu a semnalat existenţa unui document la Vatoped, cu nr. 68 , care cuprin
de o catagrafie a averilor acestui metoc şi care era semnat de egumenul Meletie de la Vatoped şi de
arhim. Ioanichie.
73. AMV, Catastife româneşti, a,-. 42, la Marinescu, 91.
74. "Arhivele Basarabiei", 1932, în op. cit.
d p x i j i a v S p i x i i q
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3. Mânăstirea Ivir
Mânăstirea Ivirului, poate chiar cea mai veche din muntele Athos era înte
meiată de regii georgieni, înainte de 9721. în tipiconul de la 1045 semna ca al pa
trulea "egumenul Gheorghe de la Ivir" după Protosul Teofilact şi egumenii Lavrei
şi Vatopedului, ceea ce atestă importanţa ierarhică a mănăstirii2. însă, faptul
menţiunii mânăstirii, la 1045, nu înseamnă că de abia atunci lua fiinţă, căci la 976,
ştim sigur, se ridica catoliconul împreună cu al Vatopedului3, iar în anii următori
primea deja danii de la împăratul Vasile II Bulgaroctonul şi tot aşa până când, nici
grecii şi nici georgienii n-au mai putut-o ajuta şi atunci au intervenit românii.
La 1259 mânăstirea a fost distrusă de piraţii din Franţa, mare parte din
călugări fiind ucişi4. Mânăstirea s-a refăcut, dar suferă o nouă distrugere, de data
aceasta din partea împăratului unionist Mihail VIII Paleologul, ca represalii la
neacceptarea unirii de-la Lyon (1274) de către călugării iviriţi5.
în legătură cu istoria mânăstirii stă şi icoana Maicii Domnului - Portăreasa
(nopTociTr|GGa) - una dintre cele mai vestite în Sfântul Munte6. Legenda acestei
icoane este foarte asemănătoare cu aceea a unei icoane a Maicii Domnului de la
mânăstirea Răteşti, judeţul Buzău. De altfel, în tot judeţul Buzău există câte o copie
a Portaitisei, ce poartă cu sin.e legenda găsirii ei prin arătarea pe mare, acolo unde
valurile o purtau, a unui stâlp de foc. Legenda a fost adusă de la Athos, în mod sigur.
Din secolul al XVI-lea, mânăstirea Ivir a intrat pe mâinile grecilor, deoarece
regatul Iviriei căzuse şi astfel mânăstirea începea să fie lipsită de un important
sprijin. Georgienii au revenit cu daniile lor abia spre sfârşitul secolului XVII, când
se reînfiinţase statul georgian. în acest răstimp, Ivirul s-a bucurat de sprijinul despoţilor sârbi şi bineînţeles nu i-au lipsit atenţia şi sprijinul domnilor români, pre
cum vom vedea.
Arhiva Ivirului, foarte bogată de altfel, păstrează urmele relaţiilor cu ţările
noastre încă din cele mai vechi timpuri. Numai marele istoric Spiridon Lambros a
catalogat la Ivir cam 1.500 codici greceşti7, nepunând la socoteală pe cei georgieni8.
1. Despre istoricul mânăstirii se poate consulta foarte buna lucrare a lui Manuel Ghedeon,

Aoyioi Kai PipXioQfjKai rfjg ev AOco fiovi'jg r S v Ifirjpcov (învăţaţi şi biblioteci de la Mânăstirea
Ivir din Athos), uEKKXrjaiaariKîj aXrj0eict\ IV, 1884. De asemenea, date importante despre acest
aspect se găsesc în lucrarea adusă la zi, cu o vastă bibliografie a învăţatului grec Ioanis Mamalakis,
op. cit. Câte ceva, dar mai pe scurt, ne înfaţişează şi T. Bodogae, Ajutoarele, p. 130-13.
2. Mamalakis, op. c*/7.,.p. 66 , 73. Ivirul era a patra mănăstire din şirul celor 180 care semnau
acest tipicon.
3. Ibidem , p. 198,2000; Bodogae, Ajutoarele, p. 132 este pentru anul 979 după Ghedeon, p. 169.
4. Ghedeon, A oyioi , p. 173; H. Gelzer, Vom Heiligen Berg und aus Mazedonien, Leipzig,
1904, p. 20, c f Bodogae, Ajutoarele , p. 134.
5. I. Dimitrakopoulos, la ro p ia rov axriparog (Istoria vestmântului preoţesc),
Constantinopol, 1863, p. 70-74; Ghedeon, Aoyioi, p. 141-142, cf. Bodogae, Ajutoarele , p. 135.
6 . Mamalakis, op. cit., p. 35, nota 2; Bodogae, Ajutoarele , p. 134, nota 3.
7. Catalog o f the greeks manuscripts, Cambridge, II, 1900, p. 3-215.
8 . Brosset, Explications de quelques photographiees par M. Sebastianov au Mont Athos , în
"Melanges asiatiques du Bulletin de l'Academie des sciences Petersburg", IV, 1849, p. 369-385;
Petru Sebastianov fotografiase în 1852, 1857-1860 o serie de documente, inscripţii, miniaturi publi
cate de Florinskji, Documente athonite şi fotografiile lor după Sebastianov, Petersburg, 1880, c f
Bodogae, Ajutoarele , p. XXIII-XXIV, p. 130. Mare parte din arhiva Ivirului se află azi la Moscova.
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In 1997 când am vizitat mănăstirea Ivir, se construia o clădire impunătoare
cu menirea de a deveni muzeu şi arhivă. Arhiva Ivirului este la fel de bogată şi în
documente româneşti ceea ce atestă în mod incontestabil legături foarte puternice
cu Ţările Române. Aşadar, arhiva românească a fost identificată şi inventariată de
un istoric român, Florin Marinescu. Voi rămâne însă în limitele a ceea ce s-a scris
în această direcţie. Sus-numitul a reuşit să numere, în 1987, circa 2.200 docu
m ente‘româneşti, dintre care 1.850 independente, iar restul legate în catastife.
Dintre acestea, 171 de documente sunt hrisoave domneşti emise de 46 domni ai
Moldovei şi de 9 ai Ţării Româneşti. în afarâ de aceştia au mai emis acte mitropoliţii Moldovei, Antonie, Iacob, Gavriil şi Veniamin, Dionisie, mitropolitul Ungrovlahiei, egumeni de la Radu Vodă sau diferiţi ispravnici în legătură cu anumite
venituri ale metoacelor româneşti. Sunt numeroase şi aceste documente care se
referă la mănăstirile închinate, mai ales Radu Vodă şi Precista din Târgu Ocna9.
Parte din documentele privitoare la metoacele româneşti ale Ivimlui, în număr
de 11, se găseşte şHa Arhivele Statului din Bucureşti10. în fine, arhiva ce conţine
documente referitoare la mănăstirea Ivir şi metoacele ei este foarte bogată, fiind
rezultat al foarte strânselor legături între acestea şi rezultat al extraordinarei atenţii
de care s-a bucurat mănăstirea georgiană din partea voievozilor, boierilor şi cleru
lui din Ţările Române. O primă urmă a relaţiilor între Ivir şi români trimite la dom
nia lui Neagoe Basarab despre care "Viaţa Sf. Nifon” a lui Gavril Protul spune că
ar fi adus apa de la două mile şi "cu multă bogăţie au împodobit". Iar doamna
Despina, soţia voievodului a cusut cu fir de. aur o poală pentm icoana Maicii
Domnului - Portăriţa11. Tot Neagoe Basarab ar fi dat bani egumenului Dionisie, la
1513, pentru refacerea catoliconului şi altor dependinţe12. Mănăstirea Ivir a bene
ficiat pentm început numai de atenţia valahă, căci de cea moldovenească se va
bucura mai târziu, adică abia din a doua jumătate a secolului XVII.
Este vorba de manuscrise ce au fost aduse de acolo de Suhanov la 1659, pentru corectarea cărţilor
bisericeşti sub patriarhul Nicon —vezi Arhim. Vladimir, Descrierea sistematică a manuscriselor clin
biblioteca sinodală clin Moscova, I, Moscova, 1894 (rusa), cf. ibidem , p. 130, nota 1. Cu toate acestea
arhiva Ivirului a rămas una dintre cele mai bogate în Sfântul Munte.
9. Florin Marinescu, Ta povpaviică eyypacpa, p. 211-222; idem, Valorificarea, Ta
povpaviK a ap%eia, p. 505-507; idem, p. 195-201. In această ultimă lucrare menţionează pentru
Ivir numai 1.700 documente româneşti, dar este vorba de o inventariere făcută în 1985 pentru că mi
siunile la Ivir s-au întins până la 1988 când trebuia să se încheie procesul de fotografiere a documentelor. In această perioadă de trei ani, autorul va mai fi descoperit documente până la numărul de
2.200. Din păcate ele nu au fost publicate până la ora redactării acestei lucrări, însă potrivit spuselor
autorului este de aşteptat cât de curând apariţia unui astfel de volum.
10. Condica nr. 256: Condica, mânăstirii Radu Vodă cu 1219 documente româneşti şi copii
greceşti clin anii 1506-1815\ mss. nr. 319, Condică a socotelilor în bani ce au primit şi au dat
A

metoacele sfetagoriceşti Radu Vodă, Mihai Vodă, Cotroceni, Plumbuita, S f Apostoli, Căscioarele,
Jitianu, Slobozia, Clocociov, Slatina, Roaba, Hotărârii; mss. nr. 430 conţine 338 documente greceşti
şi româneşti (copii şi originale) dintre 1806-1832 privitoare la proprietăţi şi alte pricini ale mănăs
tirilor Radu Vodă, Mihai Vodă, Cotroceni, Slobozia, Sf. Apostoli, Jitianu, Baia de Aramă. Mai există
o serie de pachete cu documente pe care le vom cita pe parcurs.
11. Ediţia Tit Simedrea, 1937, p. 24.
12. G. Millet, J. Pargoire, L. Petit, Recueil, nr. 220-221; N. Iorga, Muntele Athos. Despre o
donaţie făcută tot de Neagoe Basarab mânăstirii Ivir, vezi DRH. ŢR, II, Bucureşti, 1967, p. 430-431,
nr. 228; p. 289-291, nr. 148; Năsturel, Le Ma , p. 108-109.
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In documentele din sec. XVII există referirea că la mijlocul sec. XVI, un
boier muntean Stelea Spătarul, închinase biserica sa din Bucureşti la Ivir. Data do
naţiei era însă vag indicată: Msub prinţul Mihnea". în mod sigur, este vorba de
Mihnea Turcitul (1577-1583; 1585-1591).
In secolul al XVI-lea influenţa grecească era în plină creştere în Ţările Ro
mâne datorită şi desei veniri a călugărilor athoniţi în nordul Dunării. însuşi spătarul
Stelea era grec de origine ceea ce explică închinarea mânăstirii sale către Ivir "cu
toate moşiile şi cu toate bucatele ca să fie metoh al sfintei mânăstiri Ivir"13. Tot
Stelea a mai reclădit o ctitorie a vornicului Badea, o biserică de piatră la Grinduri,
pe moşia Măgurele, pe care a închinat-o tot la Ivir, împreună cu moşiile Româneşti,
Sârbi şi Băneşti pe care deja le avea aceasta de la primul ctitor14.
în cea de-a doua domnie, Mihnea Turcitul întărea, la 7 martie 1582, închina
rea mânăstirii Stelea la Ivir şi confirma şi satele cu care ctitorul o înzestrase:
Răceni, Paraipani, Măgurele, Cacaleţi, Dâlga şi o moară pe Colentina, în Bucu
reşti. Toate acestea erau donate de Stelea, cu condiţia ca monahii să-l pomenească
în rugăciuni şi la Sfintele slujbe15. Aceste închinări marcau începerea unei epoci
de mare prosperitate pentru Ivir, dar nu numai pentru această mănăstire, ci pentru
tot Muntele Athos. Din păcate, monahii iviriţi nu s-au putut bucura prea mult de
metocul lor de la Stelea pentru că, în 1595 Sinan Paşa, în urma cahipaniei sale
împotriva lui Mihai Viteazul, în retragere, a pustiit toate fortificaţiile oraşului Bu
cureşti împreună cu cele douăzeci şi două de biserici ale sale, printre care şi Stelea.
în atare situaţie viaţa mânăstirii Stelea a fost întreruptă pentm aproape 30 ani16.
Lui Mihnea Turcitul i s-ar datora pictarea catoliconului de la Ivir, ceea ce
s-ar justifica prin prezenţa voievodului în frescele de acolo. într-un fel17, Mihnea
avea o legătură mai specială cu Ivirul prin aceea că încredinţase călugărilor de
acolo creşterea fiului lui, Radu, viitor domn şi, în această calitate, mare ajutător al
acestei mânăstiri18. Drept recunoştinţă pentru ceea ce dobândise la Ivir, păstrând
13. ASB, Secţia istorică (S. 1), doc. 7 martie 1582, orig. slav. 1193; idem, Condica mânăstirii
Radu Vodă, mss. 256, f. 690-691. Pentru planul clădirii şi organizarea vieţii monahale în această
mănăstire, spătarul Stelea a chemat călugări de la Ivir din Sf. Munte. Mânăstirea athonită a trimis
pe un Averchie Giurgiu (adică Giorgianul), pe diaconul Gavriil şi alţi monahi care au asistat la ridi
carea mânăstirii - ASB, mss. 256, f. 108, 109; N. Iorga, Hurmuzaki, XIV, 1, p. 724-725; Şt.
Nicolaescu, Istoricul mânăstirii Sf. Treime (Radu Vodă) din Bucureşti, Bucureşti, 1939, p. 49; G h ..
Cioran, Mânăstirea Stelea din Bucureşti, în "RIR", XVI, fasc. II, Bucureşti, 1947, p. 157-159.
14. Ihidem , p. 159, nota 4; Şt. Nicolaescu, op. cit., p. 49, redă şi data închinării acesteia: 7 mar
tie 1582. Nu o menţionează P. Năsturel, Le'Ma.
15. DIR, sec. XVI, voi. 5, Bucureşti, 1951-1953, p. 50-51; N. Stoicescu, Repertoriul biblio
grafic al monumentelor feudale din Bucureşti, 1961, p. 312 (mânăstirea Stelea); Gh. Moisescu,
Contribuţia, p. 249.
16. In retragerea sa înspre Dunăre, Sinan Paşa a transformat mânăstirea Sf. Treime în fortifi
caţie, dar lipsit de orice şansă, a abandonat lupta, nu după ce a distrus şi această mănăstire - vezi
Giurăscu-Giurăscu, Istoria Românilor, II, Bucureşti, 1976, p. 328; 334-335; Gion D. Ionescu, Preot
Grigorie Popescu, Complexul monastic Radu Vodă, în "G.B.", L, nr. 1-3, 1992, p. 74-75; G. Cioran,
Mânăstirea Stelea , p. 160.
17. N. Iorga, Muntele Athos , p. 489.
'
18. Este o tradiţie românească aceasta că înainte de a-şi pierde tronul şi a îmbrăţişa islamul
ca să-şi salveze viaţa, Mihnea şi-a ascuns fiul la Ivir, de unde călugării l-au trimis la învăţătură la
Padova, în Italia, unde avusese coleg şi pe viitorul patriarh, Chirii Lucaris. Până să ajungă pa
triarh, poziţie pe care a căpătat-o numai prin susţinerea domnului român, a trăit o vreme în Ţara
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adică amintirea cunoştinţelor de limbă greacă şi cunoştinţelor dobândite la
Padova şi Veneţia unde iviriţii îl întreţinuseră, Radu Mihnea le va închina la 10
febr. 1613 mânăstirea bucureşteană Sf. Treime, arsă altădată de Sinan Paşa, dar
refăcută acum probabil de el, de vreme ce istoria a înregistrat-o şi cu numele de
"Radu Vodă"19. In actul închinării se stipulau anumite clauze a căror nerespectare
a dus la confiscările din 1863-1864, în timpul lui Cuza20.
înainte de a se produce această închinare de care Ivirul a profitat din plin în
secolele următoare, Radu Şerban hotăra, la 6 sept. 1605, un ajutor pentru ea de
16.000 aspri21 (aproximativ 100 piese de aur) sumă imensă la vremea aceea pe
care numai un Ştefan cel Mare şi-o permisese în cazul Zografului.
O dată cu venirea la domnie, unul din primele obiective ale lui Radu Mihnea
a fost să readucă mânăstirii Sf. Treime averile care-i fuseseră călcate. Abia apoi a
închinat-o la Ivir. Numeroasele şi imensele proprietăţi ale ei au făcut din Sf.
Treime poate cea mai bogată mănăstire din ţară. Ca să ne facem o idee despre
imensitatea posesiunilor ei, aducem în faţa celor interesaţi, faptul existenţei în Ar
hivele Statului Bucureşti a 8.342 documente, aparţinătoare perioadei 1497-1879,
şi 32 condici privind proprietăţile Sf. Treimi. Mai există alte 405 dosare, dintre
1832-1872, -şi alte 41 diverse care privesc metoacele Stelea , Tiitana, Săcueni,
Izvorul Voivodului, Bălteni şi Iezerul*2. Având la îndemână o astfel de bibliografie
am putut număra în averea Ivirului 15 metoace româneşti, majoritatea din Ţara
Românească, despre cele mai multe neputând să aflăm data închinării, fie pentm
că actele s-au pierdut, fie pentru că Ivirul n-a beneficiat de ele prea mult timp,
câteva fiind şi dezînchinate, în anumite perioade. în final a rămas numai cu 11 me
toace, după dezînchinare. Despre toate acestea însă vom avea să vorbim în cele ce
Românească, fiind predicator la curtea lui Radu Mihnea (între anii 1613-1615) - Hurmuzaki, XIV,
1, p. 723, nr. 697; Iorga, Bizanţ, p. 154-158; Legenda petrecerii lui Radu la Ivir o expune şi Gh.
Cioran, Zxâcreig, P- 67-68, Bodogae, Ajutoarele , p. 137-138. Radu Mihnea a domnit de patru ori în
Ţara Românească: 1601-1602; 1611; 1611-1616; 1620-1623 şi de două ori în Moldova: 1616-1619;
1623-1626 c f Giurăscu, Istoria românilor, ed. 1975, p. 903-904. Cel care a semnalat prezenţa acestui
portret la Ivir este A. Xyngopoulos, Portraits inedits de deux voivodes valaques, "Actes du XIVcmc
Congres International des Etudes Byzantines", II, Bucureşti, 1975, p. 647-649, însă nu se-ştie sigur,
nimic nu dovedeşte a fi Radu Mihnea şi tatăl său spune P. Năsturel, Le Ma, p. 111, nota 19.
19. ASB, mss. 256, f. 36-37; Mânăstirea Radu Vodă, cop. XXV/7; Hurmuzaki, XIV, 1, p. 723, nr.
696; DIR. ŢR, sec. XVII, voi. II, p. 150-152; Eclaircissement, p. 25-28; Bodogae, Ajutoarele, p. 139;
Gion Ionescu, Grigorie Popescu, op. cit., p. 72; Năsturel, Le Ma , p. 112-113; Şt. Nicolaescu, op. cit.,
p. 45; idem, Documente privitoare la istoricul mânăstirii Radu Vodă din Bucureşti, în "Bucureşti",
Revistă a Muzeului Municipiului Bucureşti, nr. 1-2/an III, 1937, p. 212; N. Stoicescu, op. cit., p. 259264 redă ca an al închinării data 1614, după ce Radu Mihnea o reparase şi o sfinţise Chirii Lucaris.
20. Clauza era că se vor trimite la Locurile Sfinte numai veniturile ce constituie un surplus,
însă de vreme ce călugării trimiteau mult mai mult decât li se permisese prin actul de închinare, iar
mănăstirile româneşti ajungeau în ruină, din cauza exploatării economice maxime, guvernul Cuza a
hotărât retragerea închinărilor (vezi Marin Popescu Spineni, op. cit.).
21. DIR. ŢR, sec. XVII, voi. 1, p. 196-197, nr. 189 (traducere românească la p. 625). La Bo
dogae, Ajutoarele , p. 138 şi Radu Creţeanu, op. cit., p. 136 apare confuzia între cei doi Radu, Mih
nea şi Şerban. în realitate, cel de-al doilea domnea la 1605 - c f Moisescu, Contribuţia , p. 249 cu
excepţia datei închinării Sf. Treimi: 1615.
22. Ileana Leonte, Actele secţiei bunuri publice - Bucureşti. Mânăstirea Radu-Vodă Bucureşti,
Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Indice, nr. 18, Bucureşti, 1948, p. 541.
#
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urmează. Cunoaştem, în schimb, că mănăstirea Radu Vodă căreia îi erau închinate
toate aceste mănăstiri sau schituri, şi prin ea, Ivirului, ajunsese tocmai datorită
acestor posesiuni extrem de bogată, şi a putut să alimenteze - iată - până la secu
larizare, mănăstirea Ivir, toate acestea constituind, pe lângă atenţia georgiană, un
substanţial ajutor pentru supravieţuirea ei. Se spune că numărul moşiilor mânăsti
rii Radu Vodă era de 150, plus 125 hectare de vie, adăugându-i-se 185 locuri virane
sau cu case, 20 prăvălii, cârciumi, mori23. Faptul că mănăstirea Radu Vodă era din
tre cele mai importante ale Valahiei este justificat prin aceea că ea devenise la 1577
sediu al Mitropoliei Ungrovlahiei. Ei bine, această mănăstire asupra căreia am in
sistat mai mult, deşi perioada în discuţie nu face subiectul lucrării noastre, decât ca
argument pentru continuitatea procesului de susţinere a Ortodoxiei de către
romani, această mănăstire a oferit continue fonduri mânăstirii Ivir, până la 1863.
La 2 iunie 1621, Radu Mihnea a închinat mânăstirii Sf. Treime schitul de la
Tutana-Argeş, cu toate ale ei24, pentru ca la 13 iunie 1621 să-i mai dea un hrisov
prin care sunt întărite moşiile mânăstirii din urmă25. De acum încolo mânăstirii i
se vor face danii continuu şi i se vor da hrisoave de întărire a proprietăţilor, din
ale căror venituri s-a putut hrăni Ivirul timp de secole. Vinăriciul de la Văleni, din
dealul Piteştilor, constituia unul din veniturile cele mai de seamă ale mănăstirii26.
Alexandru Copilul sau Coconul (1623-1627), fiul lui Radu Mihnea, urmând
exemplul tatălui său în ce priveşte evlavia faţă de Ivir, a închinat şi el acesteia mă
năstirea Bolintin , la 14 martie 162527. La un an - 8 martie 1626 - acelaşi domn
închina şi Glavaciocul din judeţul Vlaşca "cu toate satele şi cu toate ocinele şi cu
toţi ţiganii şi cu morile şi cu viile şi cu toate bucatele şi cu toate veniturile"28.
23. N. Popescu-Băjenaru, Schitul Bălteni, Bucureşti, 1913, p. 84; G. Ionescu, G. Popescu, op.
cit., p. 78. Toate acestea aduceau, între 1737-1741, un venit general de 18.650 taleri, dintre care
3.100 mergeau la Athos. Venitul acesteia era depăşit numai de al Cotrocenilor, care, din 37.000 ta
leri, strânşi între 1730-1740, trimitea la Athos numai 1.800. Un venit mai mare avea mănăstirea
Mărgineni, închinată la Muntele Sinai, anume de 47.800 taleri, între 1730-1739, şi trimitea acolo
numai 3.000 taleri —vezi Popescu-Spineni, op. cit., p. 157. Făcându-se socoteala defalcat, pe an, ve
nitul Radului Vodă era egal cu al Cotrocenilor, de 3.700 taleri anual, dar se observă că tot Radu
Vodă, trimitea mai mulţi bani la Athos. Condica Mitropoliei Ţării Româneşti, nr. VI, p. 34 reda pentru
anul 1740 un venit, la mănăstirea Radu Vodă, de 3.400 lei din care 300 plecau la Athos, 1.242 reve
neau statului şi numai 1.858 rămâneau mânăstirii. Adică mănăstirea se lipsea de aproape jumătate
din venitul ei - Ion Brezoianu, op. cit., p. 89. în 1832, mănăstirea Radu Vodă apărea cu un venit de
67.780 lei, în timp ce Tutana avea numai 500 lei anual - ASB, Diplomatice, p. 146.
24. DIR. ŢR, sec. XVII, voi. IV, nr. 34, p. 31 -32; ASB, ms. 256, f. 602; idem, Mânăstirea Radu
Vodă, orig. XlX/ter. 1.
25. DIR. ŢR, IV, nr. 43, p. 38-40. Istoricul Petru Năsturel spune că a văzut acest act la Xiropotamu dar purta data de 14 iunie - op. cit., p. 114. îi fuseseră închinate şapte sate sau opt dacă luăm
în considerare un loc şters în şirul celor şapte, loc precedat de cuvântul "şi satul..." - Şt. Andreescu,
Contribuţii cu privire la trecutul mânăstirii Tutana, "MO", nr. 3-4/1966, p. 256-257.
26. Ibidem, p. 265.
27. Hurmuzaki, XIV, 1, p. 724, nr. 699; DIR. ŢR, sec. XVII, tom IV, p. 486-487, nr. 503. Un
an mai târziu, mânăstirea ilfoveană de la Bolintin va fi confirmată ca posesiune a călugărilor de la
Simonopetra - Năstase, Les documents roumains des Archives du couvent de Simonpetra,
"Z\)}ip.eiKTa", 5, 1983, p. 239. Ar putea însemna că iviriţii, fie vânduseră metocul simonopetriţilor,
fie făcuseră un schimb - vezi Năsturel, Le Ma, p. 115.
2^. DRH. ŢR, voi. XXI, p. 36, nr. 24; Gr. Nandriş, Documente slavo-române din mănăstirile
Muntelui Athos (1372-1658), Bucureşti, 1937, p. 125-127; Beza, Biblioteci, p. 56; Moisescu,
Contribuţia, p. 249; ASB, original slav, perg. X/9.
2 6 - B. O. R. 1-6/2002
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La 1639, Matei Basarab dezînchina această mănăstire cât şi Bolintinul, îm
preună cu alte 18 mânăstiri, despre care documentul spunea că sunt închinate
abuziv sau prin fals29. Că era aşa o dovedeşte existenţa unui act de confirmare a
acestuia, al domnului, emis de patriarhul Partenie la 9 apr. 164130.
Intre timp mânăstirea Ivir se îmbogăţea prin donaţiile pe care i le mai facea,
la 25 apr. 1625, doamna Chiajna, văduvă a vornicului Cernica. La această dată
căruia o mănăstire cu câteva moşii şi sate, mori, 4 magazine în Bucureşti şi toate
acestea pentru sufletul ei31. Tot în aceeaşi zi Alexandru Coconul confirma închi
narea către Ivir a mânăstirii Iezerul - aşa se numea - fundaţie a nobilei doamne
pe care ea însăşi o va fi ridicat în apropierea mânăstirii care purta numele soţului
ei. Mânăstirea nou închinată mai este cunoscută sub numele fondatoarei sale,
Chiajna din Săruleşti sau Vorniceasa32.
Patrimoniul Ivirului s-a îmbogăţit foarte mult în această perioadă. Astfel, la 14
febr. 1630, Leon Vodă acorda un hrisov călugărilor de la Ivir, prin care le închina
marea mănăstire de la Dealu , lângă Târgovişte. Donaţia se referea la mânăstirea Sf.
Nicolae cât şi la averile ei: sate, moşii, servitori, ţigani, mori, o vie şi toate obiecti
vele preţioase de la Dealu. Făcea această închinare sub motivul pericolului pustirii
şi minării mânăstirii33. Şi această mănăstire a fost dezînchinată de Matei Basarab,
la 1639-1641 (3 documente) aşa încât ea nu a apucat să-şi dea veniturile la Ivir.
La 6 iunie 1630, acelaşi voievod închina din nou mânăstirea Stelea după ce
fusese refăcută de către mitropolitul Grigorie34. O dată terminată, mitropolitul a
Ij/'ut din ea sediu mitropolitan, prin mutarea lui aici de la Târgovişte35.
La Arhivele Statului din Bucureşti mai există un act care pomeneşte de închi
narea la Radu Vodă a unei biserici de la Pârâul Voievodului, pe 12 apr. 1630. Actul
era emis la Iaşi36 ceea ce ar putea să însemne că mânăstirea aceasta era moldove
nească şi nu avea cum să fie închinată la Radu Vodă, ci direct Ivirului.
I

*

29. Maior D. Papazoglu, Hrisovul lui Matei Voivod Basarab pentru desrobirea sfintelor monastiri închinate, anul 1641, Bucureşti, 1860. De fapt, hrisovul a fost emis în trei rânduri: 1639, 1640,
1641 c f Memoire sur la question des couvents dedies, Constantinopol, 1863, p. 2. Hrisovul lui

Matei Voivod Basarab pentru desrobirea sfintelor monastiri închinate din anul de la facerea lumii
7149, iar de la Hristos 1641, dat în scaunul Târgoviştei, Bucureşti, 1889.
30. Hunnuzaki , XIV, 1, p. 162, nr. 246.
31. DIR. ŢR, veac XVII, tom IV, p. 502-503, nr. 525; ASB, ms. 256, f. 297-299; ASB, Mânăs
tirea Radu Vodă, orig. XV/ 6 , 7.
32. DIR. ŢR, IV, p. 503-505, nr. 526; Năsturel, Le Ma, p. 116, notele 29 şi 30.
33. Nandriş, op. cit., p. 150-151; DRH, ŢR, XXIII, p. 96-99, nr. 52.
34. Domnitorul preciza că refacerea s-a făcut de către mitropolitul Grigorie, "cu banii strânşi de
el de la slujbele bisericeşti, de Ia negustori şi de alţi creştini" - Hunnuzaki, XIV, 1, p. 724, nr. 700 şi
p. 725, nr. 702. In actul de la clerul muntean, din 1634, şi în acela semnat de mitropolit în 1635-1636
se spunea: "Smerenia mea Grigorie, Mitropolitul Ungrovlahiei... văzând mânăstirea răposatului Ste
lea pustiită atâţia ani, sufletul meu s-a întristat pentru dânsa... şi cu dumnezeiască râvnă m-am pornit
şi m-am apucat de dânsa ca să nu se piardă pomenirile ctitorilor şi am înnoit sfânta biserică şi case
le care se văd" - ASB, Mânăstirea Radu Vodă, orig. XXIII/7, 8 ,9; ASB, ms. 256, f. 1089; Hunnuzaki,
XIV, 1 , p. 724-727; Gh. Cioran, Mânăstirea Stelea , p. 163; P. Năsturel, Le Ma , p. 118-121; vezi şi N.
Iorga, Studii şi documenle , XI. Documente moldoveneşti, Bucureşti, p. 100-101.
35. ASB, ms. 256 , f. 691.
36. Original slav X V I/l 6 ,1/9.
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O ştire interesantă pentru această perioadă este prezenţa, la 1640, a unui ie
romonah, Serafim de la Ivir, ca preot al Companiei (comunităţii) greceşti e acolo,
fapt ce ne face să gândim că relaţiile românilor cu Ivirul depăşeau aria celor două
Principate, extinzându-se şi în Ardeal37.
In 1642, la 28 iulie, mânăstirea Ivirului mai primea tot prin intermediul "Ra
dului Vodă" mânăstirea Bălteni-Ilfov38. închinarea o facea vornicul Hrizea care
refacuse această mănăstire, devenind astfel al doilea ctitor. El şi-a înzestrat ctito
ria permanent, până în zilele de pe urmă ale vieţii sale precum şi mărturiseşte în
diata sa de la 28 iulie 1642: "Şi am închinat şi eu sfânta mânăstire a mea de la
Bâlteni cu toate moşiile şi viile şi morile şi pivniţe şi prăvălii şi ţigani şi dobitoc,
cu toate ce are Sfânta mânăstire de la Ivir Şi am pus ispravnic pe duhovnicul
meu, pe părintele Athanasie egumenul de la S f Troiţă, care este purtător de grijă
sufletului meu, ca să fie această mânăstire pe mâna sfinţiei sale până la moartea
sfinţiei sale... Iar după moartea sa, pe cine-i va fi voia a lăsa egumen şi năstavnic,
acela să fie. Şi când va fi vremea a să schimba egumenul de la Sf. Troiţă şi vor
trimite de acolo de la Iveri, de acolo să trimeată şi la Bălteni"39.
Toate aceste închinări au fost confirmate pe 16 ian. 1649 de către Matei
Basarab. Adică, i se reînchinau Ivirului mănăstirile Sf. Treime şi metoacele aces
teia, Tutana, Bălteni, Iezerul, Stelea împreună cu moşiile lor, satele, viile, pră
văliile, ţiganii şi tot ce le mai aparţinea40. Premergător acestui act a fost unul din
20 iulie 1648 despre care nu pomeneşte nimeni, act ce se poate găsi în Arhivele
Statului din Bucureşti. Autorul era tot Matei Basarab care închina Ivirului tot Sf.
Treime cu satele, ţiganii şi prăvăliile ei41.
Un ajutor substaţial, în bani, va veni Ivirului şi de la Constantin Basarab al
Ţării Româneşti (1654-1658), care neputându-i oferi moşii sau alte proprietăţi
hotăra să-i dea anual 10.000 aspri, plus 500 celui care va veni după ei42. Ajutoare
în bani a primit Ivirul nu numai din Ţara Românească, ci şi din Moldova. Astfel,
la 20 ian. 1657, domnul Gh. Ştefan (1653-1658) împreună cu Ghedeon, mitropoli
37. Pr. Conf. Al. I. Ciurea, Momente şi aspecte esenţiale ale influenţei SJ. Munte asupra vieţii
religioase clin Ţările Române, în "Ortodoxia", 1953, nr. 2, p. 289.
38. Biserica fusese întemeiată conform unui hrisov de la 1628 de o "maică Anghelina monahia,
fata maicăi Cătălina, care au fost fata vel vornic de la Măgurele" în zilele de dinaintea domniei lui Mihai
Viteazul - Alexandru Lăpedatu, Biserica clin Bălteni. Note istorice, "BCMI", I, 1908, p. 107-110.
39. Ibiclem, Şt. Nicolaescu, Istoricul, p. 47; idem, Documente, p. 213. în acelaşi an, patriarhul
ecumenic Partenie I confirmă donaţia (noiembrie) - Catalogul Documentelor Ţării Româneşti, voi.
V, Bucureşti, 1985, p. 339-340, nr. 771 şi p. 375-376, nr. 869; Năsturel, Le Ma , p. 123, fară însă a
da vreo altă informaţie.
40. Actul se găseşte în cele două publicaţii ale lui Şt. Nicolaescu, citate mai sus şi, în plus, acestea
mai cuprind şi o listă a stareţilor mânăstirii Radu Vodă, de la începuturi până la 1849. Grigorie Nandriş,
op. cit., p. 190-191, nr. 37 reproduce un act slav, tot din 1649, emis tot la Târgovişte în care Matei
Basarab enumera proprietăţile mânăstirii Radu Vodă în număr de 35. Actul era scris pe pergament de
către miniaturistul Radu Sârbu - vezi Gh. Buluţă, Sultana Craia, Manuscrise miniate şi ornate clin
epoca lui Matei Basarab, Bucureşti, 1984, p. 12. Acest impresionant număr de proprietăţi l-a făcut pe
D. P. Bogdan să afirme că Ivirul avea cele mai multe în Ţara Românească - Daniile, p. 18.
41. Mânăstirea Radu Vodă, pac. X X V /13 bis (traducere); Peceţi, nr. 63; ms. 256, f. 47-54 (copie).
42. ASB, Peceţi, XXVIII/3, Hurmuzaki, XIV, 1, p. 731, nr. 713; Bodogae, Ajutoarele, p. 141;
Moisescu, Contribuţia , p. 249.
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tul de la Suceava, episcopul Atanasie al Romanului, Sava al Rădăuţilor şi Teofan
al Huşilor dăruiau Ivimlui,"zidită de Teofana ţariţa" un ajutor de 3.500 aspri ce
urma să fie ridicat anual"43. în acest timp circula şi cartea religioasă descoperindu-se
la Ivir o psaltire grecească scrisă propabil în Moldova pe la 166044.
Daniile în bani au fost continuate de Grigore Ghica al Ţării Româneşti (16591660; 1660-1664; 1672-1673) care şi el dădea 7.000 aspri la ivir cu hotărârea de
a fi acordaţi anual. Dania era făcută la 30 ian. 1664 şi repetată, în a treia domnie,
la 23 mai 167245. La vremea când Grigorie Ghica facea această din urmă danie
(1672), Ivirul avea ca egumen pe un Damaschin ZKo\)pToo)46 care, probabil cu
aceste ajutoare anuale, neîntrerupte, de la Constantin Basarab (din 1655), a reuşit
să refacă zugrăveala catoliconului şi a trapezei (1672-1674). în plus, s-au mai
constmit, la 1673, un spital nou şi un arhondaric la care contribuise cu 200 groşi
şi patriarhul ecumenic Dionisie IV, dar restul provenea de la egumen. La 1674, se
clădiseră două paraclise, al Sf. Nicolae şi al Sf. Arhangheli, tot cu cheltuiala lui
Damaschin, egumen şi schevofilax (cel ce avea în grijă vasele sfinte)47.
în 1672, mitropolit al Ungrovlahiei era un călugăr, Dionisie, fost egumen la
Radu Vodă, probabil un georgian de origine. Iniţia? fusese eclesiarh la mânăstirea
Adormirii Maicii Domnului din Câmpulung, după care plecase la Athos, chiar în
mânăstirea Ivir. De aici, fusese trimis, pe la 1660, ca egumen la metocul Ivimlui din
Moscova, cu hramul Sf. Nicolae48. După şapte ani a fost înlocuit şi a revenit la Ivir,
pentru ca, între 1670-1671, să i se încredinţeze egumenia mânăstirii Radu Vodă. De
aici a fost înscăunat mitropolit-al Ţării Româneşti, pe la 24 iunie 1672. însă, nu a
apucat să păstorească prea mult, căci a murit în luna decembrie a aceluiaşi an49.
Pe seama Ivimlui se mai pune şi închinarea schitului de la Vălenii de Munte,
care, ca moşie fusese proprietatea mânăstirii Radu Vodă50. Schitul ar fi fost închi
43. ASB, Peceţi, Moldova, Secţia istorică, pac. X/l 3 (original slav); Catalogul documentelor
moldoveneşti din Arhiva centrală a Statului, voi. III, Bucureşti, 1957-1970, p. 223; Moisescu, Con
tribuţia, p. 249; Hurmuzaki, XIV, 1, p. 731, nr. 714 redă anul 1659 pentru această danie, iar
Bodogae, Ajutoarele , p. 141 spune că la 20 febr. 1649 s-ar fi făcut această danie de către Gh. Ştefan,
însă el nu domnea la nici una din aceste date. La 1649 era domn încă Vasile Lupu, iar la 1659
Gheorghe Ghica (1658-1659), urmat în noiembrie pentru numai câteva zile'de Constantin Şerban
Basarab. Evident, este o greşeală. La Bodogae este explicabil căci el prelua informaţia de la Victor
Langlois, op. cit., p. 74, care s-a dovedit, deseori, nu foarte bine informat. Acest ajutor mai este po
menit de C. Cojocaru, op. cit, II, p. 49.
44. P. Kondakov, Monumente de artă creştină în Athos (rusă), Petersburg, 1902, p. 291, cf.
Bogdan, Daniile , p. 18; Bodogae, Ajutoarele , p. .146.
45. ASB, Peceţi, nr. 4 şi 5; Moisescu, Contribuţia, p. 250; Bodogae, Ajutoarele , p. 141.
46. N. Iorga, Muntele Athos, p. 50.
47. Manuil Ghedeon, O AOcog, p. 177-178, cf. Mamalakis, op. cit., p. 273.
48. A. A. Tahiaos, To yecopyiaviKOV £>7T7///ar(1868-1918) (Chestiunea Ţărănească), "ISpvpâ
peXercbv Xecrovijaov rov Aipov", Tesalonic, 1962, p. 52 (închinarea a fost făcută.la 1669 de către
ţarul Alexie Mihailovici (1645-1671).
49. Păcurariu, IBOR, II, Bucureşti, 1992, p. 127 şi 279. Acest Dionisie Iviritul era şi traducător
al "Cronografului lui Dorotei al Monemvasiei", dar mai multe date ne oferă articolul lui Hr. G. Patrinels, Aiovvoiog ipvpirîig, peracppadrrjg zr\g Xpovoypacpiag rov AcopoOeov eig ttjv pcooiKfjv
««»

Kai fJ.T}TponoXiTTjg rrig OvyypoflXaxiag(Dionisie Iviritul, traducător al Cronologiei lui Dorotei în
ruseşte şi mitropolit al Ungrovlahiei), "EEBZ", 32, 1963, p. 314-317.
50. Gr. Nandriş, op. cit., p. 208-209.
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nat pe la începutul sec. XVIII51, însă credem că este puţin probabil să se fi întâm
plat aşa. La 1684, schitul Vălenilor fusese închinat Cotrocenilor, mânăstire pe
care Şerban Cantacuzino o închinase la Protaton, în Muntele Athos. Credem că
este o confuzie între acest schit şi o moşie a Vălenilor, pomenită în mai multe hri
soave, dar deosebită de locul unde se află schitul.
La Ivir există un portret al lui Şerban Cantacuzino (1678-1688), domn al Ţării
Româneşti, însoţit de un altul al unei fetiţe de 8-10 ani cu inscripţia "Anastasia", pro
babil vreo fiică a domnului care a murit de mică, pentru că "Genealogia Catacuzinilor"
n-o menţionează52. Motivul acestei apariţii, este lesne de înţeles, îl constituia faptul că
domnul a fost ctitor acolo şi, în plus, în timpul său, Nichifor şi Ştefana, cu ajutorul
proegumenului Solomon, au ridicat la 1680 paraclisul "Portaitisei" (Maica Domnului
Portăriţa), dar la pictură s-a adăugat şi "prea luminatul nostru domn Şerban Voievod"
potrivit inscripţiei din 1683, reînnoită în 185353. Pe peretele nartexului se află zugrăvit
şi mitropolitul Teofan al Moldovei54, dar care este dintre cei care au purtat acest nume
nu se poate spune cu precizie. Este posibil să fie vorba de Teofan II (1578-1581; 15821588), retras în Muntele Athos şi înmormântat la Dohiariu.
Tot atunci Şerban Cantacuzino a emis un hrisov care se află în biblioteca mâ
năstirii, un hrisov prin care se confirmau privilegiile acordate anterior Ivirului55.
Pentru că a venit vorba de bibliotecă, trebuie amintit că aceasta tot voievodului
român i se datorează56.
51. Nicolae Iorga susţinea că ctitorii schitului de la Văleni, Hagi Stoian şi soţia sa, Ilinca, l-ar
fi închinat iniţial la Cotroceni pe la 1680, dar după cutremurul din 1737, a revenit Ivirului —
Inscripţii din bisericile României, Bucureşti, 1908, II, p. 232 şi 233, nr. 668-682. Reparaţia este pusă
pe seama călugărului ivrit Zaharia de Galipoli. Tot Iorga spune că, după cutremurul din 1802, era
refăcută de Visarion Lavriotul, egumenul Cotrocenilor şi nu al Sf. Treimi - Radu Vodă (?) - idem,
Mânăstirea Vălenii de Munte , "BCMI", XVII, 1924, p. 100-106). Iorga îl confunda pe acest Visarion
al Cotrocenilor (1798-1815) cu acela care era român de origine şi fusese, între 1722-1725, egumen
la Radu Vodă. Dar şi T. Bodogae, Ajutoarele, p. 144 îi confundă atunci când susţine că acesta din
urmă ar fî reparat, după 1737 schitul Vălenilor, pe când el fusese într-adevăr reparat, dar de Zaharia
de Galipoli (ivirit), cam în acel timp, iar în 1809 este reparat de Visarion de Cotroceni, căci suferise
în urma cutremurului de la 1802. O monografie foarte bună a Cotrocenilor redă chiar actul de închi
nare al Schitului Vălenilor către mare mânăstire, dar ctitorii sus menţionaţi nu pomeneau, aşa cum
se obişnuia, că ar fi fost închinat la Radu Vodă sau Iv ir-G . Ionescu, Istoria Cotrocenilor, Lupeştilor
(Sf. Elefterie) şi Grozăveşti lor, Bucureşti, 1902.
52. Scrisă de banul Mihail Cantacuzino, publicată şi adnotată de N. Iorga, Bucureşti, 1902;
vezi şi Emil Turdeanu, Un portrait de Şerban Cantacuzino, prince de Valachie an monastere
d'Iviron an Mont Athos, "Revue des Etudes Roumaines", XV, 1975, p. 211-213.
53. "IaTopi0r| 8 e 8 ia eţoSoi) Kai avaXcbjiaai tou eK^ajiTtpOTdTO'u fi^icbv A\)0£vt6<; 7iaariq
OoyYpopXax'iaq, K'opio'u Eep(3av Boi(368a xoî> ek ytvovc, KavxaKo\)^T|voa)" (S-a pictat cu chel
tuiala Prea Luminatului Domn a toată Ungrovlahia, Şerban Voievod din neamul Cantacuzinilor) Millet, Pargoire, Petit, op. cit., nr. 264, p. 83, Kosma Vlahul, op. cit., p. 202; Iorga, Mont Athos, p.
49; Beza, Biblioteci, p. 56. Evident Marcu Beza redă din greşeală ca dată a ctitoririi acestui paraclis
anul 1689 în Urme, p. 52.
54. Ihidem , idem, Biblioteci, p. 56.
55. Em. Turdeanu, Un portrait , p. 212.
56. N. Iorga, Mont Athos, p. 49. O altă parte din bibliotecă era donată de patriarhul Dionisie IV, în
1678, Ghedeon, Aâyioi , p. 593; Iorga, Bizanţ, p. 170. Acest patriarh este îngropat chiar la Radu Vodă
(1696), fiind un protejat al marelui domn Constantin Brâncoveanu - Bodogae, Ajutoarele, p. 143.
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In toată această perioadă de până acum, dar şi în cea care a urmat, metoacele
româneşti ale Ivirului s-au îmbogăţit continuu prin primirea de noi proprietăţi sau
redobândirea unor proprietăţi "cotropite” în acest secol de diverse persoane. Din
secolele XVII şi XVIII s-au şi păstrat foarte multe documente în Arhivele Statului
care vădesc că Radu Vodă, Tutana, Stelea şi-au mărit mereu domeniile prin danii
sau cumpărări succesive57. Pe de altă parte, Ivirul a fost ajutat şi în mod direct de
către domnii români. Chiar şi egumenii de la Radu Vodă au avut o contribuţie
foarte mare în ridicarea Ivirului. La 1725, egumenul Visarion de la Radu Vodă ri
dica cu propria-i cheltuială, la Ivir, un turn cu orologiu58, iar un an mai târziu tot
el ridica pridvorul din partea dreaptă la paraclisul Sf. Nicolae59, pentm ca mai
târziu, la 1737, să-l refacă şi să-l repicteze cu totul, după cum ne arăta o inscripţie
care azi nu se mai păstrează60. Tot atunci Visarion refacuse şi paraclisul Sf.
Arhangheli61, după ce mai înainte, la 1734, îi înnoise baptisteriul62. Cât despre
acest Visarion, lucrurile sunt lămuirite aşa cum se poate de altfel constata din cele
expuse ceva mai înainte (vezi nota 51).
Pe la 1764, a izbucnit o ceartă între iviriţi, lavrioţi şi vatopedieni, dar con
flictul acesta va fi înmuiat de un bancher constantinopolitan Stavrache sau Stavroglu care va face danii la fiecare din aceste mânăstiri. Ivirului îi va oferi 10.000
groşi sau 1.500 lire otomane, bani care au permis refacerea chiliilor, paraclisului
Sf. Gheorghe şi ridicarea zidului de împrejmuire al mânăstirii, ce se poate vedea
până azi63. Toţi aceşti bani fuseseră smulşi din ţară de la noi64.
Ba mai mult, Ivirul mai primea la 1768 încă un metoc, de data aceasta din
Moldova. Domnul Grigorie Calimachi (1767-1769), reprezentant al uneia dintre
marile familii româneşti65 care au ajutat locurile sfinte, îi închina în acel an mâ
năstirea Precista-Răducanu, din Târgu-Ocna. Erau de fapt două mânăstiri unite
întruna şi anume Precista fondată pe la 1683 şi Răducanu, fondată pe la 1762.
După ce au fost contopite sub conducerea unui singur egumen, trimis de la Ivir,
au fost închinate, rămânând astfel până la secularizare66. Bineînţeles, ca orice mâ57. Academia Română, Condica moşiilor mânăstirii Radului Vodă, nr. 4985, ASB, mss. 256;
Gh. Cioran, Mânăstirea Stelea , p. 165-169; Şt. Andreescu, op. cit., p. 266-273.
58. G. Smyrnakis, op. cit., p. 469; Millet, Petit, Pargoire, op. cit., p. 66 , nr. 217.
59. K. Vlahos, op. cit., p. 202.
60. Millet, Pargoire, Petit, op. cit., p. 82, nr. 259 nu au regăsit inscripţia, ci au preluat-o numai
de la Ghedeon, O AOcog, p. 179.
61. Mamalakis, op. cit., p. 301.
62. Smyrnakis, op. cit., p. 469.
63. Ghedeon, op. cit., p. 118-119; Millet, Pargoire, Petit, op. cit., nr. 547; K. Sathas,
MeaaaicoviKi/ BijiXioOrjKi) (Biblioteca mediteraneană), III, Atena, 1872, p. 180; Iorga, Muntele
Athos, p. 206; Bodogae, Ajutoarele, p. 144.
64. Constantin Erbiceanu, Bărbaţi culţi, p. 170.
65. Grigorie Calimachi era fiul lui Ioan Teodor Călmaşul, care, după o şedere îndelungată la
Constantinopol îşi schimbase numele, grecizându-1 şi devenind domn în Moldova. El a mijlocit pentru
fratele său, Gavriil Calimachi obţinerea scaunului mitropolitan la Tesalonic, în 1745, pentru ca în
1760 să fie adus de fratele său, domn pe atunci în Moldova, în locul mitropolitului lacob Putneanul,
păstorind până la 1786 - Păcurariu, IBOR, II, p. 445-448 (vezi şi bibliografia de la p. 454-455).
66 . Coman Vasilescu, Istoricul Bisericii Monastirea Răducanu, Bucureşti, 1935, p. 22-23; Co
jocarii, op. cit., p. 59; Bodogae, Ajutoarele, p. 142 şi Moisescu, Contribuţia , p. 250 redau corect anul
închinării, dar, în mod cu totul greşit, o atribuie lui Petru Şchiopul!

DOCUMENTARE

407

năstire închinată, şi aceasta fusese dăruită cu moşii sau cu alte proprietăţi. în gene
ral, toate proprietăţile pe care le cunoaştem din acte sunt pe numele mânăstirii
Precista şi nici una, aproape, nu se află pe numele mânăstirii Răducanu, explicaţia
fiind că, la secularizare, egumenul acesteia, Damaschin Iviritul a luat cu sine toate
documentele67, acestea aflându-se azi printre cele 2.200 despre care am pomenit
la începutul lucrării. Sperăm că o viitoare cercetare să dovedească şi acest lucru.
Referitor la închinările de mânăstiri, ne atrage atenţia o presupusă închinare,
de la' 1793, către Ivir, a mânăstirii muscelene Vieroş (lângă Piteşti). Interesant de
studiat în acest caz este modul în care se faceau sau trebuiau să se facă închinările
la sfârşitul sec. XVIII. Cel care dorea s-o închine, probabil la îndemnul iviriţilor,
era logofătul Radu Golescu, urmaş al ctitorilor acestei mânăstiri. El făcuse către
domnul Alexandru Constanrin Moruzi o cerere prin care îi solicita permisiunea
spre a o închina la Ivir. Motivul era că mânăstirea merge rău şi este în scădere,
având numai datorii care o sărăciseră, lucru ce l-a determinat să ceară protecţia
Ivirului, pentru că văzuse cum toate celelalte mânăstiri ce îi erau închinate mer
geau spre creşterea economică68.
Iată cum concepţiile din istoriografia românească de până acum, conform
cărora călugării greci erau cei care ruinau mănăstirile sunt contrazise de acest act,
tot aşa cum sunt contrazise şi în cazul închinării Căprianei, mânăstirea basara
beană, la Zografu (vezi articolul nostru despre Zografu). Această închinare se
facea tot din aceleaşi motive. Şi exemplele acestea nu sunt singulare. Ba* ni se
spune că mănăstirile puse sub oblăduirea acestora din Athos creşteau economic.
Evident însă că lucrurile nu se pot generaliza, căci au fost, într-adevăr, şi mânăstiri
închinate, exploatate până la ruinare de către egumenii greci, tot aşa cum nu se
poate generaliza concepţia istorică românească de până acum, aceea că fanariotis
mul sau, altfel spus, grecismul a constituit un rău esenţial pentm Ţările Române.
Nicolae Iorga69, cel puţin, fondator al Şcolii critice de istorie, împreună cu D.
Onciul şi I. Bogdan, cât şi unii istorici de mai târziu au susţinut beneficitatea gre
cismului pentru cultura română sau pentru ridicarea românească în general. Con
tactul româno-grec a generat cu totul altceva decât răul propovăduit în istoria
noastră de până acum.
Dar să continuăm în problema închinării Vieroşului. După expunerea moti
velor ce l-ar fi făcut pe logofătul Golescu să ia această decizie, el propunea dom
nului să devină coautor al închinării, dar îi cerea permisiunea finalizării acestui fapt
ca să poată stabili nişte clauze împreună cu iviriţii şi probabil să fixeze clar ce parte
din venituri să revină Ivirului. Constantăm din cele expuse că la acest sfârşit de
secol închinările nu se mai puteau face fară avizul domnitorului. închinarea nici nu
s-a produs pentru că domnul dădea la 29 dec. 1793 rezoluţia negativă70.
67. Coman Vasilescu, Istoricul bisericii, p. 25.
68 . V. A. Urechia, Istoria românilor, seria 1786-1800, tom III (sau al V-lea al seriei 17741800), Bucureşti, 1893, p. 48.
69. .Cultura româna sub fanarioţi', idem. Au fo st Moldova ; Horia Oprişescu, Les princes phanariotes et Teuropenisation des roumains, "Balkan Studies", 1990, nr. 107; Se poate consulta şi
foarte interesantul volum "Symposium l'epoque phanariote" 21-25 oct. 1973, Tesalonic, 1974.
70. Urechia, op. cit., p. 48.
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Chiar dacă nu a putut primi această mănăstire, Ivirul a beneficiat în continua
re de veniturile celorlalte pe care le deţinea în Ţara Românească şi Moldova (vezi
nota 23), adăugându-i-se danii noi aproape de la fiecare domn, mai ales după 1767,
când Alexandru Scarlat Ghica (1766-1768) îi oferea pentru fiecare an câte 15.000
aspri71. In virtutea acestei bune tradiţii, Ivirul mai primea câte 300 de taleri pe an
de la domniile lui Aleandru Ipsilanti (1774-1782) şi anume la 13 sept. 1776, N.
Constantin Caragea (1782-1783), adicâ în 1782 şi în domnia lui Mihail Şuţu
(1791-1792), chiar în anul 1792, pe 18 iunie72. Mânăstirea Radu Vodă primea, şi
ea, la 22 sept. 1775 de la Alexandru Ipsilanti o milă de vinărici din dealul Vălenilor
de Muscel, aşa cum fusese dat şi la 1763 de Cehan Racoviţă73. Apoi, Alexandru
Constantin Moruzi ofere la 30 mai 1793, mânăstirii Ivir, un venit anual de 260
taleri de la cămăraşul de ocnă (slujbaşul care avea grijă de odăile domnului în spe
cial de cămara domnească de unde se aproviziona domnia) şi alţi 100 de la
Carvasara (biroul vamal), "ca să fie sfintei mănăstiri de ajutor şi de întărire părin
ţilor călugări de hrană şi de chivernisie”. Hrisovul menţiona că mila nu este nouă,
ci o făcuse şi Mihai Şuţu la 18 iunie 179274. Alexandru Constantin Moruzi nu s-a
oprit aici cu daniile, căci 12 iunie 1793 acorda mile atât mânăstirii Radu Vodă, cât
şi Tutanei. Primei mănăstiri, egumenită, ni se spune, de chir Ignatie, probabil un
grec, îi dădea vinăriciul din dealul Lupeştilor lângă Bucureşti şi din dealul
Vălenilor aşa cum o făcuseră domnii de mai înainte75, apoi îi scutea 500 oi de oierit şi douăzeci de liude (unităţi de familie) de slujbaşi le scutea de orice dajdie. De
unde până atunci lua câte doi bani de vadră, vinărici din dealul Vălenilor, îi dădea
acuma patru bani şi câte o suta de bolovani de sare anual de la ocna Slănicului. Iar
Tutanei îi scutea tot 20 de oameni (slugi) de orice impozit şi la vremea vinăriciului, din cinci bani ce s-ar fi luat din dealul Vălenilor pe vadra de vin, dădea
mânăstirii patru76. La 29 iunie 1794, acelaşi domn mai facea o reglementare în ‘
privinţa modului în care trebuia acordat vinăriciul din dealul Piteşti77, iar la 26 mai
1795 miluia cu sare un metoh ivirit din Constantinopol, Bebeichiu 78.
După cum spuneam, daniile acestea nu s-au restrâns numai la o domnie, ci
aproape toţi domnii fanarioţi au confirmat daniile mai vechi, adăugând uneori ele
mente noi. De pildă, Alexandru Ipsilanti (1796-1797) va confirma şi el în trei rân
duri, în 1797, daniile mai vechi: la 3 septembrie întărea mila pentru vinărici către
71. ASB, Mânăstirea Radu Vodă, XXVIII/ 6 , Moisescu, Contribuţia, p. 250 redă anul 1764
pentru această danie, desemnând ca autor al ei pe Scarlat Ghica. Redarea este greşită pentru că la
1764 nu domnea nici Scarlat Ghica (1758-1761; 1765-1766), nici Alexandru Scarlat Ghica, fiul
celuilalt, ci domnea Ştefan Racoviţă (1764-1765). De numele lui Ştefan Racoviţă este legată o altă
danie, de fapt o scutire de dijmă dată mânăstirii Stelea pentru 13 pogoane de vie, scutire pe care o
dăduse primul egumen acestuia, la 1713 - ASB, mss. 256, f. 731. La fel procedaseră Nicolae Ma
vrocordat, Ion Mavrocordat, Grigorie II Ghica, Mihail Racoviţă şi Scarlat Ghica —Gh. Cioran, Mâr
năstirea Stelea , p. 167.
72. ASB, Mânăstirea Radu Vodă, XXVIII/7, 8 , 9.
73. Urechia, op. cit., II, (1774-1786), p. 109-110.
74. Ibidem, tom IV, (1786-1800), p. 233-234; ASB, Mânăstirea Radu Vodă, CXLIV/2, 3.
75. Ibidem, nr. 1
76. Ibidem, IV, p. 76-78.
77. ASB, Mânăstirea Radu Vodă, CXLIV/4.
78. Ibidem, nr. 5.
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Radu Vodă, la 2 octombrie dădea Ivirului 200 taleri anual de la cămăraşii de ocnă
şi alţi 100 taleri de la Carvasara, iar la 14 noiembrie întărea dania anterioară către
Bebeichiu, metohul Ivirului, dar îi mai dădea în plus şi 100 taleri de la carvasaraua vămilor79. Aceleaşi mile'le întărea şi Constantin Hangerli (1797-1799) în
1798, de trei ori: 26 mai, 30 iulie (2 acte)80. Daniile acestea le putem urmări până
pe la 1825, repetându-le domnii Alexandru Constantin Moruzi, la 24 aug. 1799,
în a doua sa domnie (1799-1801)81, Constantin Alexandru Ipsilanti, la 26 şi 28
apr. 1803 (3 documente), în prima domnie dintre 1802-180682, Ioan Gheorghe
Caragea (1812-1818) la 22 febr. 181383, Alexandru Nicolae Şuţu (1818-1821) la
26 febr. 181984 şi Grigorie Dimitrie Ghica, primul domn pământean (1822-1828)
în trei rânduri ale anului 1824: 17 şi 25 august, apoi 12 septembrie85.
Pentru anul 1825, am putut găsi o serie de documente, în condica manuscris
nr. 31986, documente ce păstrează socotelile de bani ce se datorau de către me
toace Muntelui Athos. Ca urmare, există o contabilitate foarte precisă a sumelor
care se trimeteau în acel an, 1825, sume care au ajuns probabil şi ulterior acestei
date la mănăstirile athonite.
Enorm de multe aceste faceri de bine, au putut asigura ani buni un venit mi
nim, metoacelor româneşti ale Ivirului şi implicit acesteia din urmă. Refacerile
care s-au făcut în anii sec. XVIII87, chiar dacă nu s-au datorat exclusiv daniilor
româneşti, cum e cazul atâtor mânăstiri din Athos, susţinute din aceşti bani care
se adăugau bogatelor danii ruseşti sau georgiene.
Tot din danii româneşti se pare că s-a întemeiat şi una dintre dependinţele
Ivirului: schitul Sf. Ioan Botezătorul. Potrivit istoricului român T. Bodogae, banii
necesari ar fi fost adunaţi de Zaharia, egumenul Vălenilor de Munte, prin 173088.
Tocmai datorită acestui imens sprijin, mânăstirea Ivirului â reuşit să treacă
prin istorie şi să se menţină, aşa cum începuse, printre primele, împreună cu Lavra
şi cu Vatopedul, acesta din urmă fiind o altă mare beneficiară a bogatului ajutor ro
mânesc (deţinea în Ţările Române aproximativ 25 metoace!). Poate numai Vato_

•

79. Ibidem, nr. 6 , 7, 8 .
80. Ibidem, nr. 9, 10, 11.
81. Ibidem , nr. 13.
82. Ibidem, nr. 14, 15, 16.
83. Ibidem , nr. 17.
84. Ibidem , nr. 18.
85. Ibidem , nr. 19, 20, 21.
86 . Condică a socotelilor în bani ce au primit şi au dat metoacele sfetagoriceşti: Radu Vodă,

Mihai Vodă, Cotroceni, Plumbuita, Sf. Apostoli, Căscioarele, Jitianu, Slobozia, Clocociov, Slatina,
Roaba, Hotărani (a se consulta şi Ileana Leonte, op. cit., Indice nr. 18, nr. 3915, 3940,.3966, 3983,
3986, 4010, 4013, 4035, 4036, 4074, 4114, 4256).
87. în 1832 s-a refăcut catoliconul, în 1848, trapeza, în 1858 şi 1888, biserica Portăresei, la
1812 şi 1846 paraclisul Sf. Vasile - Millet, Pargoire, Petit, op. cit., nr. 234; Hr. Ktena, Atkxvtoc toc
ev AO iepa Ka0i5p\)p.aTa eiq 726 ev otap avepxojieva Kai a l rcpog to 5outa)v eGvoq '07iT|pec>iai
ama), Atena, 1935, p. 535-536.
88 . Op. cit., p. 146; Zaharia e pomenit în testamentul patriarhului Serafim, din 1734, cf. Ghe
deon, op. cit., p. 172.
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pedul şi Ivirul împreună deţineau o treime din numărul de metoace româneşti, ele
fiind cu totul în jurul numărului de 100, aşa cum am dovedit în alt loc.
Sprijinul românesc a fost imens, atunci când s-a putut, iar contactul românoivirit nu s-a limitat în mod sigur numai la acest tip de ajutoare. Bogata bibliotecă
a Ivirului poate dovedi, prin bogăţia de carte tipărită în Ţările Române89, un inte
res şi în susţinerea spirituală din partea românilor, un interes pentru cultura greacă
în general. Repet însă: rezultatele acestui contact, aproape pentasecular, din
această lucrare, suferă o lacună şi anume, aceea a catalogării până acum a celor
2.200 documente de la Ivir. Făcând un calcul banal, 2.200 de documente pe o pe
rioadă de cinci secole înseamnă 440 acte pe secol adică 4,4 acte pe an! Acte ro
mâneşti90. Ţinând cont că domnii emiteau documente de danii sau confirmări, de
obicei la începutul domniei lor şi poate o mai faceau vreodată pe parcurs, atunci
numărul actelor pe "cap de domn" este imens. Evident, ne referim strict la actele
privind Muntele Athos. Ce vor fi ascunzând ele vom vedea într-un oarecare viitor.

/

89. Virgil Cândea, Mărturii, p. 487-490.
90. O listă de documente, repartizate pe domnii, se găseşte la Fl. Marinescu, Ta povpaviK a
eyypacpa, p. 217-222.
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4. Manăstirea Hilandar
Ca una care a jucat un rol aşa de mare în viaţa spirituală şi culturală a Serbiei,
mânăstirea Hilandar, cu adevărat "Lavră sârbească", a provocat o întreagă litera
tură istorică la sârbi1. N-au lipsit, evident, nici studiile sau catalogările străine pre
cum acelea ale lui Louis Petit şi B. Korablew2.
Iniţial, mânăstirea nu a fost sârbească, ci a fost întemeiată de greci, pe la 9853
şi nu se pomeneşte de existenţa călugărilor sârbi înainte de 1186. Pe la această
dată apăreau aici câţiva monahi sârbi veniţi de la Sfântul Pantelimon a ruşilor care
au atras la viaţa călugărească pe fiul jupanului Ştefan Neemania, viitorul arhiepis
cop al Serbiei, Sf. Sava. Până la 1204, când acesta a urcat în tronul arhiepiscopiei
nou înfiinţate, a desfaşurat o bogată activitate organizatorică şi cărturărească la
Hilandar, traducând şi copiind cărţi, dar alcătuind şi foarte cunoscutul tipic ce
constituie azi baza liturgică a majorităţii Bisericilor Ortodoxe.
Atât cât a durat regatul sârb, mânăstirea Hilandar s-a aflat în vârful ierarhiei în
Muntele Athos, menţinându-se pe locul patru până foarte târziu. Acest fapt s-a datorat
situaţiei economice foarte înfloritoare ca rezultat al activităţii de susţinere a ei de către
despoţii sârbi. Aceştia i-au făcut continuu danii. între 1290-1303, Ştefan Milutin i-a
ridicat biserica centrală, trapeza şi o parte din chiliile celor trei etaje4, iar pe la 13431346 o ajuta şi Ştefan Duşan, acordându-i moşii sau facându-i danii în bani5.
La 1389, Statul sârb a fost desfiinţat de turci, iar cei care au preluat protecţia
Hilandarului, cu un secol mai târziu, au fost domnii români. Această oblăduire s-a
înrădăcinat curând într-o concepţie de politică religioasă. Ea răspunde rolului pe
care, după căderea Patriarhiilor ortodoxe din Balcani, domnii români se simţeau
datori să-l asume faţă de creştinii rămaşi fară alt sprijin. Ea aducea în vadul tra
diţiei româneşti deopotrivă moştenirea despoţilor sârbi şi a bazileilor bizantini.
Dădea ţărilor noastre, strâmtorate sub raport politic, o mare menire creştină pe ori
zontul unei lumi unde religia îmbrăca toate formele vieţii culturale6.
în acest sens chiar avem un document de la Vlad Călugărul - este de fapt pri
mul document cunoscut pentru Hilandar - prin care acorda un ajutor de 5.000 de
aspri, la 1492, cu condiţia ca monahii de acolo să-l pomenească pe el şi tot nea
mul lui la sfintele slujbe. în acelaşi timp, voievodul îşi lua angajamentul de a ajuta
mânăstirea în fiecare an cu această sumă7.
1. Lucrările sârbeşti sunt citate de autori precum T. Bodogae, Ajutoarele, p. 148-149; Petre
Năsturel, Le Mont Athos, p. 127-140. Alţii s-au ocupat şi mai îndeaproape de mânăstirea Hilandar:
Em. Turdeanu, Legăturile româneşti cu mânăsiirile Hilandar şi Sfântul Pavel de la Muntele Athos,
"Cercetări Literare", IV, 1941, p. 60-112 şi I. R. Mircea, Relations cultureles roumano-serhes au
XVpme siecle, "RESEE", I, 3-4, 1963.
2. Actes de Hilandar , în "Actes de 1'Athos", 5, VV Sp., 1911.
3. Porfir Ouspenskij,/.vto/vV//|/tt/?tf, Kiev, 1877,1, p. 103-104, p. 197, cf. Bodoga q, Ajutoarele, p. 149.
4. Liubomir Stoianovici, Stări srpski zapisi i nadpisi, I, Belgrad, 1902, cf. Bodogae, Ajutoare
le , p. 152.
5. Mânui 1 Ghedeon, O *’AOcog, p. 179.
6 . Em. Turdeanu, Legăturile, p. 62.
7. Actul a fost editat in extenso de I. R. Mircea, op. cit., p. 381-391 (documentul la p. 416417); P. Năsturel, Sultana Mura, Vlad Vodă Călugărul şi începutul legăturilor Ţării Româneşti cu
mânăstirea Hilandar (1492), "GB", nr. 5-6, 1960, p. 498-502. O interpretare se găseşte la Em. Tur
deanu, Nouveaux documents concernant des dans roumains au monastere de Chilandar du Mont
Athos, "Revue des etudes roumains", III-IV, 1955-1956, p. 230-232.
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Gestul lui Vlad Călugărul a fost continuat de fiul său, Radu cel Mare, şi el
menţionat în hrisovul de la 1492. în martie 1497, el va accepta la rândul său să
devină fondator la Hilandar, înnoind vechiul înscris cu care fraţii de acolo veneau
să dovedească, anual, angajamentul pe care strămoşul său îl făcuse8. Apoi, la 19
aprilie 1498, Radu a primit la Bucureşti vizita diaconului Visarion ce venise să
aducă "binecuvântarea obişnuită" din partea mânăstirii, a egumenului Eftimie şi a
fraţilor trăitori la Hilandar, informându-1 totodată pe domnitor asupra nevoilor
de altădată", promiţând continuarea daniei de 5.000 aspri. Ca şi tatăl său, cerea să
fie pomenit împreună cu tot neamul său, să fie deci înscris în dipticele mânăstirii,
unde se poate regăsi până astăzi9.
Cele trei acte de până acum permit afirmaţia că, timp de 14 ani, mânăstirea
ar fi primit 70.000 de aspri (1492-1505) sau aproximativ 1.400 piese de aur, sumă
oricum imensă pentru atunci.
Este interesant de analizat modul în care călugării aceştia veneau după banii
promişi. Se constată că există o procedură care consta în aducerea acelei "bine
cuvântări obişnuite", ca pretext pentm al informa pe domn asupra lipsurilor
mânăstirii lor, lipsuri ce ar fi trebuit împlinite. Poate că după acest ritual s-au petre
cut lucrurile de fiecare dată când atoniţii veneau după milă prin ţările noastre.
Tot aşa trebuie să se fi desfăşurat lucrurile şi pe vremea lui Vlad cel Tânăr,
intervenţia călugărilor soldându-se cu un act redactat în 15 mai, prin care noul
domn, ca şi cei dinaintea sa, accepta să devină ctitor, donând pentm aceasta 5.000
aspri, plus alţi 500 celui care urma să vină să ia banii10.
Sunt* de asemenea cunoscute relaţiile Hilandarului cu Neagoe Basarab care,
ca şi la Iviron, construise un apeduct11. La 15 august 1517, când Neagoe sfinţea
mânăstirea sa de la Curtea de Argeş, istoria a înregistrat cu acest prilej prezenţa
egumenului de la Hilandar. Atunci a decis Neagoe să acorde mânăstirii sârbeşti un
ajutor de 7.000 aspri, în urma intervenţiei proegumenului Leontie şi a bătrânului
monah Mardarie, care se plânseseră de lipsa hainelor mănăstireşti12.
Acestei danii l-au urmat altele de 10.000 aspri, de la Radu de la Afumaţi (30
aprilie 1525)13 şi o alta identică de la Vlad Vintilă (27 aprilie 1534), căreia îi
adăugase 800 aspri pentru curier14. La 13 martie 1533, Hilandaml avea să pri
mească încă o danie de 3.000 aspri, de data aceasta din Moldova lui Petm Rareş15.
O sumă şi mai mare, de 15.000 aspri, a mai primit de la Mihnea Turcitul, la 8 fe
8 . DRH, ŢR, I, Bucureşti, 1966, p. 439-441, nr. 271.

9. Ibidem, p. 461-463, nr. 284. Cei 5.000 de aspri primiţi atunci de mănăstire însemnau 102
piese de aur - Năsturel, Le MA , p. 311 -313.
10. DRH, ŢR, II, p. 151-155, nr. 72.
11. Tit Simedrea, Gavriil Protul, Viaţa svz traiul Sf. Nifon, p. 24; Năsturel, Le MA , p. 107; Gh.
Cioran,
p. 31, 195.
12. Stoica Nicolaescu, O danie a lui Neagoe Basarab la mânăstirea Hilandar din S f Munte,
"Noua revistă bisericească", V, nr. 13-16, Buc., 1924, p. 14-15.
13. DRH, ŢR, II, p. 435-437, nr. 233; vezi şi monografia lui N. Stoicescu, Radu de la Afumaţi,
Buc., 1983.
14. DRH, ŢR, III, p. 290-293, nr. 178; Hurmuzaki, voi. XIV, p. 44; Ghedeon, op. cit., p. 80.
15. DIR , A. Moldova , Buc., 1 9 5 1 ,1, p. 356-357; Bogdan, Daniile , p. 35.
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bruarie 158916, dată după care, istoria relaţiilor românilor cu Hilandarul înregis
trează acolo prezenţa unui călugăr român, Mardarie, proegumen al mânăstirii de
la "Radu Vodă". El dona la Athos un "Minei" pe noiembrie, scris chiar de el la
159317. Prezenţa acestui Mardarie la Hilandar18 este încă o dovadă că Athosul re
prezenta o pepinieră de formare monastică pentm români, chiar dacă sursele sunt
destul de tăcute în această privinţă.
După ajutorul pe care Radu Şerban îl oferea Hilandamlui la 160819, mai avem
ştiri privitoare la legăturile mânăstirii cu Ţările Române abia pe timpul lui Matei
Basarab, care, ca susţinător al culturii slave, s-a îngrijit de trimiterea de cărţi acolo.
Un manuscris de la mânăstirea Hilandar ne dă ocazia să vorbim de activitatea pe
care o desfăşura la Athos, pe la mijlocul secolului al XVII-lea, copistul moldovean
Chirii Hluboceanul20. Şi-a început munca la Zografu, în 1639, păstrându-se acolo trei
manuscrise lucrate chiar de el, din care unul, cel mai vechi, a trecut la Hilandar. Este
vorba despre un "Apostol" cu 333 foi, purtând însemnarea: "în anul 7148 (1639), luna
decembrie, ziua 23, s-a sfârşit această carte dumnezeiască numită Scrisoarea apostolicească din porunca ieromonahului Paisie, egumenul Zografului care este în Sfântul
Munte Athos. In acest sfânt lăcaş s-a terminat prin scrierea de mână a mult păcătosu
lui Chirii Hluboceanul a cărui patrie este moldovalahă..."21. Este posibil ca acest
Paisie să-l fi cunoscut pe Chirii din vremea în care venea după mile din Moldova.
în 1640, Chirii mai termina de scris un "Minei" pe luna mai şi tot pe atunci o
"Psaltire"22. în acea vreme, să nu uităm, Zograful se afla sub oblăduirea marelui
Vasile Lupu care îi şi închinase de altfel mânăstirea Dobrovăţ, ctitorie a lui Ştefan cel
Mare, împreună cu o serie de moţii în Basarabia (vezi aici capitolul despre Zografu).
în acest timp, Hilandarul a beneficiat de generoasa protecţie a lui Matei Basarab,
unul dintre exponenţii promovării culturii slavo-sârbeşti pe teritoriul românesc.
Din tipografia primită de la Petru Movilă al Kievului, cu meşteri ruteni, s-a dat
la iveală, în 1635, "Molitvelnicul" de la Câmpulung23. într-un răstimp de 20 de ani,
16. DIR, B. Ţara Românească, V, Buc., 1952, p. 388-390; Hunnuzaki , XIV, I, p. 86 ; Bogdan,
Daniile , p. 35; Moisescu, Contribuţia, p. 251.
17. Descris de Sava de Hilandareţ, Rukopisi a starotisky Hilantlarske, p. 44, cf. Turdeanu, Le
găturile , p. 81; idem, Un moine roumain au Mont Athos, aux Lieux Saints et en Egypte ă /in du
xyjeme siecle> "RER", m _iv, 1955-1956, p. 233-235.
18. Un Mardarie, copist faimos, este cunoscut şi în prima jumătate a sec. XVII, foarte ataşat de
mentorul său, episcopul Teofil de Râmnic (1619-1636) şi stareţ al Bistriţei. Cel dintâi manuscris rămas
de la el este un "Trebnic" (Molitfelnic), Râmnic, 1624, aflat azi la Moscova. O "Psaltire" copiată la
Bistriţa (1627) se află în Biblioteca Academiei Române. Se mai poate menţiona un "Tetraevanghel"
(1643) scris la Căldăruşani tot de un Mardarie, dar desigur altul decât cel din 1593 de la mânăstirea
domnească, "Sfânta Treime", aşa cum se scria pe carte, care se intitula şi proigumen, ceea ce presupune
o vârstă destul de înaintată ca să mai apuce şi anul 1643 - Turdeanu, Legăturile, p. 81-85.
19. Ibidem , p. 85; Moisescu, Contribuţia , p. 251.
20. Istoricul A. I. Iacimirskij presupune că este unul şi acelaşi cu diacul cunoscut de la Iaşi, în
1635, pe nume Grigorie Hluboceanul, numit acum Chirii din cauza schimbării de nume ce o cerea
intrarea în monahism. Acesta copia la 1635 un "Tetraevanghel" - Slovenskaia i russkia rukopisi romanskiij bibliotekii, p. 107, cf. Turdeanu, Legăturile , p. 86 .
2 i . Ibidem , p. 86-87.
2 2 . Ibidem.
23. Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Bibliografia Românească Veche (BRV), I, Buc. 1903, p. 103104, p. 529-532, nr. 35; Dan Simionescu, D. P. Bogdan, începuturile culturale ale lui Matei Basa
rab, "BOR", LXVI, 1983, p. 866-880.
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tipografia a mai produs cam 15 cărţi pentm nevoile românilor şi slavilor, cărţi ce
au ajuns nu numai în ţările slave, ci şi la Muntele Athos24. La Hilandar se pot găsi
încă "Psaltirea” de la 1638-1641 şi "Urmarea lui Hristos", tradusă din limba latină
în limba slavă la 1647 de către cumnatul voievodului, Udrişte Năsturel25.
Dar dovada cea mai vie despre interesul ce se purta la Muntele Athos acestor pu
blicaţii reiese din împrejurările care au adus sub teascuri "Triodul-Penticostar" (Târ
govişte, 1649). Cuviosul Damaschin, egumenul mânăstirii Hilandamlui pe la 1637,
întorcându-se din Rusia, unde fusese spre a aduna ajutoare, s-a oprit şi-n Muntenia
voievodului Matei Basarab. Aici s-a plâns doamnei Elena, soţia domnitorului, că
ortografia bulgară a tipăriturilor de a noi încurca la citit pe călugării din mănăstirile
sârbeşti. De aceea, pentru a se aduce noi corecturi în sensul cerut de el, a trimis în
Ţara Românească pe ieromonahul Ioan, călugăr bosniac, cu scopul de a supraveghea
corectura26. între corectori s-a aflat şi un călugăr rus, pe nume Rafail27.
Evlaviosul domn a donat aici, la 1643, şi o icoană facătoare de minuni a
Maicii Domnului, aşa cum făcuse şi în cazul altor mănăstiri athonite. Icoana este
îmbrăcată în argint şi piele, purtând însemnarea: "Acest chip sfânt şi făcător de
minuni al Preasfinlei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fe
cioarei Maria şi al eternului său Fiu pe care îl ţine în braţele sale neprihănite, cel
ce şade pe Heruvimi şi slăvit de Serafimi, l-a împodobit evlaviosul şi iubitorul de
Hristos, mare şi strălucit Domn şi Gospodar al întregii Ţări a Ungrovlahiei, Io
Matei Basarab Voievod şi cu evlavioasa lui soţie, doamna Elina... Cu binecu
vântarea Prea Sfinţitului arhiepiscop şi mitropolit Teofil, prin osteneala şi prin
zelul meu, al umilului mitropolit al Ienopolei, Longhin Korenici. Sprijinitori şi
fo st jupânul
jupânul
nic... S-a sfârşit această lucrare în anul 7551, iar de la naşterea mântuitoare a
Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitor al nostru Iisus Hristos, 1643, luna august
15, crugul soarelui II, al lunii 7, temelia 20
Este imposibil ca Matei Basarab să nu fi acordat Hilandarului şi danii în bani,
dar din păcate, fară documente nu putem susţine prea mult. Ştim numai că Matei
Basarab a plătit cheltuielile necesare renovării trapezei mânăstirii, la 164529, şi
24. BRV, p. 106-107, 532-535, nr. 37; Sava Hilandareţ, op. cit., p. 88-89, cf. Turdeanu, Legă
turile , p. 89.
25. BRV, p. 158-160, nr, 52.
26. Ibidem , p. 171-175, nr. 55; N. Iorga, Doamna Elina a Ţării Româneşti ca patroană litera
ră, "ARMSI", s. III, tom XVIII, 1932-1933, p. 57-67; Em. Turdcanu, Din vechile schimburi cultu
rale dintre români şi iugoslavi, "Cercetări Literare", III, 1939, p. 169-175.
27. Bodogae» Ajutoarele, p. 154-155.
28. Bodogae, Ajutoarele, p. 36; Gherasim Smyrnakis, op. cit., p. 490; N. Iorga, Muntele Athos,
p. 491; Bodogae, Ajutoarele, p. 155. Acel mitropolit este văr şi urmaş al lui Sava Brancovici. Longhin
avea să-şi părăsească scaunul de la Inău (lenopole) pe la 1640, din cauza persecuţiei calvinilor. A venit
în Ţara Românească şi s-a aşezat la mânăstirea Comana: Silviu Dragomir, Câteva date despre familia
mitropolitului Sava Brancovici, "Revista Teologică", Sibiu, II, 1908, p. 342-349; Silviu Ânuichi,
Relaţii bisericeşti româno-sârbe în secolele XVII-XVIII, Buc. 1980, p. 33; Marcu Beza, Urme-, p. 37.
29. P. Kondakov, Monumente de artă creştină în Athos (rusă), Petersburg, 1902, p. 53, c f
Bodogae, Ajutoarele, p. 155.
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aceasta în urma vizitei acelui egumen Damaschin, care îndrăznise să ceară şi cărţi
corectate din tipografia domnească.
In arhivele Hilandarului se mai păstrează acte care atestă existenţa ajutoarelor
româneşti şi după moartea lui Matei Basarab. Astfel, între 1652-1654, doamna
Nedelea, soţia lui Constantin Şerban Basarab, domn al Ţării Româneşti în acea
perioadă, dăruia două moşii mânăstirii athonite30.
Daniile au continuat sub Mihnea III Radu (1658-1659) care oferea 5.000
aspri Hilandarului31, pentm ca, la 1669, Antonie Vodă din Popeşti (1669-1672) să
mărească suma la 10.000 aspri32. Gheorghe Duca (1673-1678) a continuat
tradiţia, redactând un hrisov pentru mânăstirea sârbească, între 1674-1676, dar din
păcate nu ştim exact cât a dat33.
Un alt amănunt de la Hilandar ne deschide o perspectivă cuprinzătoare asupra
realităţii prezenţei domnitorilor români la Muntele Athos. Ne referim aici la un
manuscris slav al "Vieţii sfinţilor martiri Serghie şi Vach", prăznuiţi de Biserica
Ortodoxă la 7 octombrie, manuscris ce cuprinde şi însemnarea următoare: "Să fie
cunoscut întregii noastre frăţii că această pravilă în amintirea lui Serghie şi Vach
a poruncit-o protectorul nostru Şerban Begpentru a ţine veghile (a face priveghe
re) şi a sluji liturghii şi a face rugăciuni către Dumnezeu şi către S f Mucenici
Serghie şi Vach pentru Şerban Voievod şi pentru părinţii şi copiii săi şi pentru
toată ţara sa. De asemenea se face cunoscut şi celorlalte mânăstiri din tot Sfântul
Munte să se ţină la fe l această regulă până se va înălţa noua sa mânăstire din
Bucureşti. în anul 7193 (1685), sub egumenul Simeon ieromonah"34.
Abia ajuns la domnie, Şerban Vodă a plănuit să zidească o mânăstire în pă
durea de la Cotroceni, lucru ce a debutat la 1679 şi a luat sfârşit la 1685. Călugării
de la Athos au fost invitaţi să se aşeze în noua mânăstire, pe care, în 15 oct. 1682,
o închinase tuturor lăcaşurilor athonite35. Urmare a fost că, prin aşezarea călugă
rilor greci aici, limba de cult a devenit greaca, începând să-şi dispute supremaţia
cu slavona. Aşa a poruncit domnul ca la 1685 să se dea la lumină slujba celor doi
mucenici, pe greceşte. Broşura de 22 pagini s-a tipărit la Iaşi, întrucât în Ţara
Românească nu exista deocamdată tiparniţă cu litere greceşti-*6. Semnificativ în
această privinţă este faptul că imediat s-a făcut şi o traducere slavonă a acestei sluj
be ce se găseşte la Hilandar (26 foi). Deci manuscrisul citat anterior a apărut în
limba slavă imediat după ce s-a tipărit slujba în greceşte. Ca urmare, acea însemna
re care reedita îndemnurile voievodului din actul de închinare al Cotrocenilor de la
15 oct. 1682, apare acum şi pe manuscrisul cu pricina,ceea ce arputea să ducă la
30. Bosko Bojovici, "Le Mont Athos et les Roumains” de Petre Năsturel et lesdocuments
princiers valaques de Chilandar, "Balcanica", 18-19, 1987-1988, p. 339, nr. 30, cf. V. Cândea,
Mărturii, p. 475, nr. 1058.
31. Bojovici, op. cit., p. 400, nr. 28, cf. ihidem,
nr. 1059.
32. Bojovici, op. cit., p. 400, nr. 29, cf. ihidem,
nr. 1060.
33. Turdeanu, Legăturile, p. 94.
34. Sava Hilandareţ, op. cit., p. 73, nr. 336, cf. Turdeanu, Legăturile, p. 97-98. Damian Bogdan
spune că acestea erau consemnate şi de un hrisov din 15 oct. 1682 ce se află în arhiva mânăstirii Marii
Lavre, ceea ce însemna că marele binefăcător impunea această rânduiala tuturor mănăstirilor atonite,
cărora, în acel an, avea să le închine Cotroceniul, căci despre ea era vorba - Daniile, p. 39.
35. Hurmuzaki, XIV, p. 231-238, 248-255, 262-264.
36. BRV, I, p. 277-278, nr. 83; Turdeanu, Legăturile, p. 98-99. Textul grecesc se găseşte şi în
J. P. Migne, Patrologia Graeca, tom CXV, p. 1005-1032.
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aserţiunea că a fost tradus în Ţara Românească, probabil de către un monah atonit
şi atunci s-a simţit nevoia de a reaminti mai vechea rânduială cu care călugării erau
datori, mai ales pentru faptul că li se închinase celebra ctitorie. în sensul celor afir
mate, un învăţat român întărea: "Domn de largi năzuinţe, protector al literelor
greceşti, în aceeaşi măsură în care a fost stimulator al culturii româneşti (vezi
"Biblia de la Bucureşti”, 1668), el n-a neglijat nici tradiţia care ataşa ţara sa de
Biserica slavă. Prin această mică traducere pusă în serviciul mănăstirilor sârbeşti
şi bulgăreşti de la Athos, el trimitea un mesaj şi tuturor celorlalte frăţii de a mării
memoria mucenicilor cărora el le închinase acum o ctitorie în Bucureşti”37.
Un alt episod cu binefaceri se va derula în timpul domniei lui Constantin Brân
coveanu şi el mare sprijinitor al Orientului Ortodox. în 1694, domnitorul întărea
unui Milco din Baia de Aramă (jud. Mehedinţi) un loc cumpărat în satul Meria38,
loc pe care acesta, împreună cu Comea Brăiloiu, mare ban al Olteniei, vor începe să
ridice pe la 1699 - la îndemnul Brâncoveanului - un schit. Acesta s-a numit Baia
de Aramă şi s-a terminat cu totul pe la 170339. Ceea ce ne interesează, însă, este fap
tul închinării sale la mânăstirea Hilandar. Nu se ştie cu precizie când se va fi întâm
plat acest fapt, dar bănuim că trebuie să se fi petrecut după ce schitul a fost termi
nat. Deducţia aceasta stă în legătură cu două argumente care ne stau la îndemână:
pe de o parte inscripţia votivă, iar pe de alta o picătură din interiorul bisericii.
Aşa cum vom vedea, autorul daniei este cu siguranţă jupânul Milco Băiaşul,
sârb de origine, ceea ce explică afinitatea lui cu Hilandarul. Inscripţia pisaniei din
pronaos suna astfel: ”Cu vrerea Tatălui şi cu îndemnarea Fiului şi cu săvârşirea
Duhului Sfânt au Jacut această biserică dumnealui jupanu Cornea Brăiloiu Ban,
dimpreună cu dumnealui jupanu Milco Băiaşul, nepotu de frate Poznanu Căpi
tanii, cu toată cheltuiala dumnealor şi fiindu egumen chiru Vasile arhimandritul
în zilele prealuminatului şi bunului creştinii Domn Io Constantin Basarabii Vvd.
Inceputu-s-au a se zidi această sfântă biserică la mai 22, leat 7207 (1699) şi au
săvârşit cu toată poboaba ei la mai 7, leat 7211 (1703). Eu mâna păcătoasă, pic
torul bisericii Neagoe şi Partenie, eromonah de la Tismana ”40.
Pe de altă parte, pomeneam de o pictură ce se găseşte pe peretele sudic, în
interiorul bisericii, care înfăţişează pe primul egumen "Chiru Vasile arhimandritu
ot Hilandaru ”41.
Acestea două puse în legătură duc la deducţia că sunt contemporane. Biserica
se terminase de zugrăvit la 1703, iar pictura ne spune că primul egumen era de la
Hilandar. De ce ar fi fost el de acolo, dacă schitul nu ar fi fost închinat acestei
mânăstiri? Deci este posibil ca închinarea să se fi făcut chiar la 1703 sau, cel mai
devreme, la 1700, când începea să se picteze, ceea ce însemna că biserica era deja
gata şi funcţiona. Nu se cunosc amănunte despre egumenul Vasile, dar faptul că
37. Emil Turdeanu, Legăturile, p. 99.
38. Cândea, Mărturii, p. 475, nr. 1062.
39. Radu Creţeanu, Biserica clin Baia de Aramă, "M.O.", 10-12, 1995, p. 564-565; N. Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România, I. Ţara Românească, Craiova,
1970, voi. I, p. 47.
40. Virgil Drăghiceanu, Monumentele Olteniei, "BCMI", an XXVII, 1934, p. 118. închinarea
este pomenită şi de Ion Brezoianu, op. cit., p. 129; Marin Popescu Spineni, op. cit., p. 144; Bodogae,
Ajutoarele, p. 155.
41. Creţeanu, Biserica din Baia, p. 569.
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schitul dc la Baia de Aramă a fost închinat la Hilandar se explică prin aceea că nu
numai ctitorul, dar şi o mare parte a populaţiei de acolo trebuie să fi fost sâr
bească. Atunci, de ce inscripţiile sunt toate în slavonă, apoi picturile înfăţişează
pe patronii Bisericii sârbe, dacă locuitorii de aici nu ar fi fost sârbi?
De-a lungul timpului, Baia de Aramă a primit mai multe danii, dintre care
multe ajungeau şi la Hilandar sau daniile erau acordate direct mânăstirii sârbeşti
de la Athos, precum vom vedea mai jos.
La puţin timp după terminarea lucrărilor acolo, la 1704, Constantin Brân
coveanu îndrepta deja o danie către Hilandar42, iar Ştefan Cantacuzino întărea la
1715 vechile averi ale schitului Baia de Aramă43.
In perioada fanariotă s-a înregistrat un declin. Domnii nemaifiind aleşii ţării,
erau văzuţi drept simpli dregători ai Porţii. Vechea concepţie bizantină, care fuse
se a unui Neagoe Basarab, Ştefan cel Mare ori a unui Vasile Lupu şi a tuturor vo
ievozilor până la Brâncoveanu, a fost funciar compromisă de aceşti gospodari
care-şi dobândeau acum puterea direct de la Sultan. în plus, la 1722, mânăstirea
Hilandarului a fost distrusă de un foc cumplit şi nu s-a mai refăcut decât odată cu
reînvierea Statului sârb, adică un secol mai târziu. E drept că aflăm pe la 1716 de
venirea după mile în Valahia a unui călugăr Macarie, chiar de la Hilandar, având
contact şi cu Compania greacă din Sibiu, mai precis cu starostele ei Hrisant44. în
rest, rămâne ca mânăstirea Hilandarului să se fi întreţinut din veniturile Băii de
Aramă, despre care aflăm că la începutul secolului XIX erau de 7.100 lei45.
Legăturile cu Ţara Românească nu s-au întrerupt, ci ştim sigur că la Baia de
Aramă au mers tot egumeni hilandarioţi. De pildă, pe la 1730 murea la Baia
duhovnicul athonit Zaharia46.
Mânăstirea Hilandar a mai primit probabil danii-de Ia domnii fanarioţi, 4eşi
în afară de o danie cunoscută a domnului Mihai Şuţu (1738-1786; 1791-1792), în
decembrie 178347, arhivele româneşti nu mai conţin nici un indiciu în acest sens
pentru secolul XVIII. Abia din secolul al XlX-lea vedem că Hilandarul a mai be
neficiat de danii diverse; cunoaştem despre o închinare de casă cu grădină în Bu
cureşti din 4 mai 18144X, apoi, la 10 iunie 1814, fie i se mai închina o casă tot în
Bucureşti, fie este vorba despre o întărire a daniei făcută cu o lună în urmă49. Şi
tot în acelaşi an, pe 10 septembrie, mai primea o casă dc la Ploieşti50.
în acele vremuri, mânăstirea Hilandarului a mai primit o danie însemnată şi
anume i s-a închinat o biserică din Bucureşti. Cum s-a întâmplat evenimentul? în
1813, un creştin din Bucureşti, pe numele său Alexie , a mers spre închinare la Sf.
Munte. Ajungând la Hilandar şi văzând poate situaţia grea în care se afla mânăsA

42.
43.
44.
1906, p.
45.
46.
47.
p. 251.
48.
49.
50.

Câridea, Mărturii, p. 475, nr. 1063.
I. Donat, Fundaţiile religioase ale Olteniei, "Arhivele Olteniei", 1936, p. 271-272.
N. Iorga, Studii ş / Documente. XII. Scrisori şi inscripţii ardelene şi maramureşene, Buc.,
19-20; Hurmuzaki, XIV, 2, p. 884.
Brezoianu, op. cit., p. 129.
Turdeanu, Legăturile, p. 102.
Arhivele Statului Bucureşti, Mânăstirea Spirea din Deal, pac. II1/6; Moisescu, Contribuţii,
ASB, Mânăstirea Baia de Aramă , cop. Slavă, pac. 1/93, 94.
Ibidem, cop. sl. 1/95.
Ibidem, orig. gr. 1/97.
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tirea, i-a închinat bisericuţă zidită "dintru a sa strădanie în mahalaua ce se zice
Slobozia, aproape de capul podului Şerban Vodă unde a făcut şi case şi le-a îm
prejmuit cu grădină". în anul următor, când atoniţii au venit la Bucureşti să-şi
vadă metocul, au fost primiţi de soţia ctitorului, Maria, căci acesta se pare că
murise între timp şi fusese îngropat chiar la Athos. S-a întocmit atunci şi actul de
închinare, întărit fiind mai apoi şi de domnul Ioan Caragea (1812-1818), la 22
iunie 1814, căci "mânăstirea nu avea alt metoc în ţară spre a avea şi părinţii hilandarezi ce vor veni de acolo locaş odihnă cum sunt şi alte m etoace"^ . Este ciu
dat însă de ce se spune că Hilandarul nu avea alt metoc. Poate că Baia de Aramă
se ruinase sau nu-i mai dădea venituri. Din venitul noii bisericuţe, Hilandarul şi-a
refăcut aripa vestică pe la 1819-182052.
Pe undeva pe aici se opresc ajutoarele româneşti pentru că, puţin după aceea,
statul sârb s-a refăcut şi şi-a reluat rolul de protector al mânăstirii ctitorite de eroul
naţional sârb, Ştefan Milutin. Dar legăturile cu românii n-au încetat definitiv, ci s-a
continuat "exportul" de cultură, de carte în special, putându-se găsi la Hilandar
enorm de multe manuscrise sau tipărituri ce conţin tot atât de multe însemnări ale
unor monahi români ce vor fi trăit cu siguranţă acolo53.
Aş aminti aici ca foarte important un pomelnic care cuprinde nume de domni,
mitropoliţi, boieri, cât şi nume de mănăstiri din perioada de la mijlocul secolului
XVII, până la 179554.
Toate cele de până acum ne fac să tragem concluzia că şi Hilandarul, deşi mai
puţin ajutat de domnii de după 1650, poate fi considerat ctitorie românească, fiind
totuşi susţinut foarte serios înainte de această dată. In plus, nu trebuie să uităm că
existenţa unei aşa de vaste literaturi slave la mânăstirea Hilandar se justifică prin
aceea că Biserica noastră a fost o bună bucată de vreme ataşată acestei culturi,
ceea ce a făcut ca legăturile cu sârbii să fie dintre cele mai puternice. Măcar numai
şi din punct de vedere cultural, Hilandarul a beneficiat de ajutoare substanţiale din
partea domnilor de după 1650. Tot acest demers al lor dovedeşte un interes demn
de apreciat pentru Ortodoxia slavă căreia românii i-au fost pentru multă vreme, nu
numai protectori, dar s-au şi împărtăşit din ea. Tot acest protectorat, în cazul
Hilandarului, era cu mult mai justificat decât în cazul celorlalte mănăstiri, prin
aceea că, pe de o parte se căuta împlinirea unui deziderat izvorât din concepţia
bizantină referitoare la acest fapt, iar pe de alta se urmărea sprijinirea unei culturi
la care românii au fost părtaşi pentm multă vreme. De altfel, întreagă această con
cepţie bizantină, să nu uităm, ne-a venit prin intermediul culturii slavo-sârbeşti
sau slavo-bulgare. Tot acest fapt a constituit motivul care a determinat pe români
să sprijine atât Hilandarul cât şi mânăstirea Sf. Pavel,. şi ea tot sârbească.
Sperăm că o cercetare viitoare întreprinsă de slaviştii români la Muntele
Athos, respectiv la cele două mănăstiri, să facă şi mai multă lumină asupra aces
tor legături, pe care le credem cu mult mai intense.
A

%

51. Ibidem , cop. 1/96; V. A. Urechia, Istorici Românilor, Buc., 1900, voi. X, A, p. 234; N. Stoi
cescu, Bibliografia , p. 363; Bodogae, Ajutoarele , p. 157; Moisescu, Contribuţia , p. 251.
52. Smyrnakis, op. cit., p. 486.
53. Cândea, Mărturii, p. 475-485.
54. Ibidem, nr. 1117 şi 1122, 1139, 1145.
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5. M ânăstirea Dionisiu

Fără să insistăm prea mult asupra amănuntelor ctitoriale putem, pur şi sim
plu, să spunem că mânăstirea Dionisiu îşi are începuturile în a doua jumătate a se
colului XIV prin călugărul macedonean Dionisie din Koritsa probabil în timpul
împăratului Ioan V Paleologu, care la 1366 îi şi închina un metoc în Lemnos. A
fost apoi ajutată de Alexios Comnen pentru ca la 1394, în timpul tipiconului III,
să apară ca a XlX-a dintre cele 25 existente1.
In afară de lucrările generale privind întregul Munte Athos putem găsi ştiri
privitoare la această mânăstire la autorul grec Moraitidis2, la Gavriil Dionisiatul3
şi la N. Oikonomidis4. Altfel, n-am putea cita ceva special, vreo lucrare care să
includă măcar vreun studiu referitor la arhiva mânăstirii Dionisiu5.
Cel de numele căruia se leagă mânăstirea, în ridicarea ei, este marele patriarh
constantinopolitan Nifon II, care a fost şi mitropolit al Ţării Româneşti (15031505), adus fiind de Radu cel Mare (1495-1508) pentru a reorganiza Biserica
Românească. De numele său se leagă ridicarea mânăstirii într-o a doua sa fază după
cum vom vedea din cele pe care le vom enumera în continuare. Biografia acestui
mare ierarh, canonizat de Biserica Ortodoxă, se poate găsi într-o celebră operă a
acelor vremuri - "Viaţa Sf. Nifon" - scrisă de Gavriil, protos al Sf. Munte Athos6.
Cu toate acestea, începutul relaţiilor româno-dionisiale nu se leagă exclusiv
de numele lui Nifon, ci ele sunt, se pare, anterioare lui, adică de pe vremea lui
Mircea cel Bătrân (1386-1418)7. Important este că această mânăstire este axa re
laţiilor Principatelor române cu Muntele Athos, axă al cărui centru a fost cultul în
dreptat către ex-patriărhul Nifon II, care după ce îşi terminase pastoraţia în Ţara
Românească a murit la Dionisiu (11 aug. 1508), unde era şi închinoviat. El fusese
adus la noi de domnitorul Radu cel Mare şi se pare că a organizat episcopiile de
Râmnic şi Buzău, dar a plecat în urma unor divergenţe cu domnul. Moaştele sale
au fost aduse de domnitorul Neagoe Basarab (1512-1521) chiar la începutul dom
niei sale, reîntorcându-se la Dionisiu într-un superb chiviot de argint, una dintre
A

1. T. Bodogae, Ajutoarele , p. 160-161.
.*
2. To iepov Koivâfhov rov Aiovvaoov (Sfântul chinoviu al Dionisiului), "riapvaaao<;".
Atena, 1834.
3. H i v 'Âyicp uOpei ’l epă Movfj rov 'Ayiov A iovialov (Sfânta Mânăstire Dionisu clin S f
Munte), Atena, 1959.
4. Nic. Oiconomidis, Actes ele Dionysiou. Textes, "Archives de l'Athos", fondee par G. Millet,
Publiees par Paul Lemerle, IV, Paris, 1968.
5. Suntem încunoştiinţaţi că în această arhivă, printr-un atent studiu recent s-au găsit 170 docu
mente româneşti: Florin Marinescu, Ta povpavitcâ apxeîa, p. 195.
6 . Pentru cei interesaţi există mai multe traduceri şi studii asupra acestei opere: una este a mare
lui literat român B. P. Haşdeu în "Arhiva istorică a României", I, a doua aparţine prof. Constantin
Erbiceanu, Viaţa Ss7 traiul celui întru sfinţi părintelui Nifon patriarhul Constantinopolului, Bucureşti,
1888, şi o a treia a mitropolitului Tit Simedrea, în "BOR", 1936; un foarte bun studiu este acela al Pr.
Prof. T. M. Popescu, Nifon II, patriarhul Constantinopolei, "Anuarul Academiei Române", Bucureşti,
1913-1914, seria II, tom XXXVII. Această "Viaţă" a mai fost publicată de bizantinologul Vasile
Grecu în 1944 şi republicată în 1969 de G. Mihăilă şi Dan Zamfirescu.
7. P. Năsturel, Le Mont Athos, p. 141-142.
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cele mai valoroase opere de artă de la Athosx. Chivotul reprezintă o biserică cu 5
turle (câţiva învăţaţi sugerează că ar fi planul iniţial al Bisericii de la Curtea de
Argeş), totul din argint suflat cu aur şi cu pietre preţioase, având pe capac pe în
suşi domnul ce se închina înaintea Sf. Nifon. Pe partea exterioară exista şi inscrip
ţia de donaţie cu numele domnului în limba greacă şi data 1515.
Despre modul în care tusese adus Nifon în Ţara Românească găsim date, oa
recum noi, date asupra cărora nu vom insista aici, căci ele au fost redate după*un
studiu atent, de către istoricul P. Năsturel9. De altfel acest lucm nu face obiectul
studiului nostru, decât pentm a sesiza din enumerarea faptelor continuitatea
relaţiilor româno-atonite. Printre altele Neagoe a mai zidit o biserică cu hramul
Sf. Nifon, chiar pe mormântul său10. De asemenea a mai ridicat un turn pe la
1520, după cum mărturiseşte însăşi inscripţia cu litere în relief11, un apeduct12,
înfrumuseţând toată mânăstirea în ansamblul ei13. A mai făcut un chivot în aur şi
pietre scumpe pentru capul Sf. Ioan Botezătorul pe care se pare că el însuşi l-ar fi
donat călugărilor de la Dionisiu, în schimbul capului Sf. Nifon pe care-1 oprise în
ţară, împreună cu mâna dreaptă a acestuia, atunci când a fost adus la noi14. Tot
domnul a donat şi o mână a Sf. Ioan Gură de Aur15. Se mai păstrează în mânăs
tirea Dionisiu de la acest domn un fragment de icoană în care era reprezentat
împreună cu fiul său Teodosie, după unele supoziţii16.
In 1534 mânăstirea a ars în cea mai mare paite, situaţie în care călugării au alergat
în Moldova pentru a cere ajutor în vederea refacerii ci. La domnie se afla atunci,
fiul lui Ştefan cel Mare, Petru Rareş (1527-1538; 1541-1546), domnitor căruia i se
datorează refacerea mânăstirii, fapt pentru dare portretul lui, cât şi al doamnei
8 . Millet, Pargoire, Petit, Recueil, p. 40, nr. 161; N. M. Popescu, op. cit., p. 790-791; Şt. Nico-

laescu, Un preţios chivot ele la Neagoe Basarab, "Viaţa Literară", Bucureşti, 1973; Ioan Comnen,
npo<JKWi]răpiov rov ’A yio v "Opovg rov *AGcovog (Proschinitar al Sf. Munte Athos), ed. B. de
Montfaucon, "Paleographia graeca", Paris, 1780, p. 478; Smyrnakis, op. cit., p. 509; N. Iorga, Două
opere de artă româneşti din sec. XVI la Muntele Athos , "BCMI", 26, 1933, p. 27; P. S' Năsturel,

Apercu criticiue des rapports de la Valachie et du MA des origines au debut du XVIemu siecle,
"RESEE", 2, 1964, nr. 1-2, p. 119-120; M. Beza, Biblioteci, p. 61; A. Pippidi, op. cit., p. 128; V.
Cândea, Mărturii, nr. 758; Ioan Mamalakis, op. cit., p. 236.
9. Le Ma, p. 142-144.
10. Viaţa Sf. Nifon , ed. Tit Simedrea, p. 23, reprodus de G. Mihăilă şi D. Zamfirescu, Litera
tura română veche, I, Bucureşti, 1969, p. 89.
11. Millet, Pargoire, Petit, op. cit., p. 171, nr. 494; Bodogae, Ajutoarele, p. 163; Beza, Biblio
teci, p. 58.
12. Comnen, op. cit., p. 477; Bodogae, Ajutoarele, p. 163; Năsturel, Le Ma, p. 146.
13. Şt. Nicolaescu, în "Rev. Societatea Tinerimea Română", LII, 1933, Bucureşti, p.
3.
14. Capul Sf. Ioan Botezătorul a ajuns mai târziu la Istambul, la biserica românească VlahSarai, unde se află şi azi după cum ne arată Emil Vârtosu, Odoare Româneşti la Stambul, BCMI,
XXVIII, 1935, p. 1-9; Năsturel, Aperqu critique , p. 120; idem, Le Ma, p. 147.
15. Acestci mâini i s-a făcut un chivot care s-a crezut că provine de la domnitorul Neagoe, dar
recent s-a dovedit că este de la 1810, iar în interior nu se mai află mâna sfântului în cauză, ci a Sf.
Ioan Botezătorul - M. Beza, op. cit., p. 35; P. Năsturel, Aperqu, p. 120, nr. 135; Millet, Pargoire,
Petit, op. cit., p. 162, nr. 466; P. Năsturel, Le Ma, p. 147.
16. După M. Beza, Urme, p. 56 ar fi o frescă, dar Vasile Grecu susţinea că icoana a fost pe
lemn. lucru atestat de Gavriil Dionisiatul, op. cit., p. 90; cf. Năsturel, Le MA, p. 146-147, nota 19.
Din păcate nu există nume care să ateste că ar fi însuşi domnul şi fiul său.
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Elena se pot găsi în catolicon (biserica centrală a mânăstirii). Aici era o legătură nu
numai spirituală. Doamna Elena era fiica lui lovan Brancovici al Serbiei şi soră a
văduvei lui Neagoe Basarab, binefăcătorul de dinainte al mănăstirii17. Refacerea
mânăstirii datează de la 1546-1547, când egumen era Matei18.
Câţiva ani mai târziu, probabil pe la 1554, Mircea Ciobanul (1545-1552;
1553-1554; 1558-1559) şi soţia sa Doamna Chiajna, fiica lui Petru Rareş, dăruiau
mânăstirii o Evanghelie din sec. XI-X1I, cu text grecesc pe pergament, având pe
coperţi Naşterea Sf. Ioan Botezătorul, portretele evanghcliştilor, ale celor 12
Apostoli, scena răstignirii şi portretele voievodului şi ale familiei sale19. Cealaltă
fiică a domnului Petru Rareş (prima era Doamna Chiajna), Ruxandra, soţia lui
Alexandru Lăpuşneanu. împreună cu soţul ei, vor ajuta şi ei mânăstirea, clădindu-i
o bolniţă şi aripa sudică, în acelaşi timp mărind şi trapeza în care exista şi o icoană
cu o inscripţie slavonă20. Probabil că lucrările acestea au fost încheiate pe la 1564
când poate episcopul de Roman, Macarie ridicase deja schitul "Sf. Anarghiri"
(Sfinţii fară de arginţi)21. Tot Rux^andrei i se mai datorează, după cum am mai
văzut şi plata datoriilor pe care mânăstirea le avea către turci, datorii care au dus
la vinderea metoacclor lor22.
La 28 aprilie 1577 Petru Şchiopul (1574-1577; 1578-1579; 1582-1591) a
acordat mânăstirii un ajutor anual de 6.000 aspri23.
17. Bodogae. Ajutoarele, p. 164; Năsturel, Le MA, p. 151: în ce priveşte portretele accstea, ele
sunt azi mascate cu nişte icoane, dar Gavriil Dionisiatul, op. cit., p. 19-24 afirma că Petru Rareş este
"fondator al acestei mânăstiri", lucru care consuna cu inscripţia de pe un epitaf donat de domn şi
doamnă (15 ian. 1545) la "mânăstirea noastră de curând construită" (v. la Millet, Petit, Pargoire, op.
cit., p. 484; Şt. Nicolaescu, op. cit., p. 270 şi Gh. Moisescu, Contribuţia , p. 251). Inscripţia de deasu
pra intrării în catolicon: "Ev Xpiaxcn xco 0eqj erxjep-ife Kai motoc; at)0evxr|<; 7taar|c;
MoX.5op>vaxiaq Kai KXiyccDp xfjc; ocyiaq jiovfjc; xainr|<; a\)v to\)<; e'baepsGxa'COi'Oc; moxîq a-uxoft"
(în Hristos Domnul cucernic şi credincios stăpân a întregii Moldovlahii şi ctitor sfintei mânăstirii
acesteia împreună cu prea cucernicii săi fii) - Beza, Biblioteci, p. 61, nr. 1.
18. Gavriil Dionisiatul, op. cit., p. 19, 21, 24, 56; Millet, Pargoire, Petit, op. cit., p. 158, nr.
458; Bogdan, Daniile, p. 25; vezi şi Biserica Ortodoxă Română şi problema Muntelui Athos, p. 199.
19. Millet, Pargoire, Petit, op. cit., nr. 462; Paul Mihailovici, Mărturii româneşti în Bulgaria şi
Grecia (1468-1856), Chişinău, 1933, p. 104; V. Grecu, Evanghelia lui Mircea Ciobanul din nulnăstirea
Dionisiu în MA, "Codrii Cosminului", 10-12, 1936-1939, p. 512-513; v. Oi Qrfaavpoi 'Ayiov uOpovg
(Tezaurele Muntelui Athos), I, Atena, 1973; Năsturel, Le MA, p. 149; Bodogae, Ajutoarele, p. 165.
20. "A împodobit-o Domnul Alexandru Vvd. şi Doamna pentru ca să fie spre sănătatea iubitu
lui lor fiu Constantin şi ca să fie pentru sufletul lui la Sf. Ioan Prodromul" —Millet, Pargoire, Petit,
op. cit., nr. 479 cât şi despre construcţii vezi Manuil Ghedeon, 'O ''AQcoc, p. 181; Smyrnakis, op. cit.,
p. 508; Iorga, Muntele Athos, p. 484. Dintr-o inscripţie a iconostasului din catolicon, şi acesta re
făcut tot de Alexandru Lăpuşneanu, reiese că domnul intitula mânăstirea "ctitoria noastră" (data era
20 martie 1563) - Uspenskij, Istoria Afona, "Trudy kierskoj Dohovnoj Akademii", 1871, voi. III, p.
347, apud Bogdan, Daniile, p. 26; Năsturel, Le Ma, p. 153-154 (cu lux de amănunte).
21. Plutarh Teocharidis, Ilapazijprioeiq avi]v oikoSo/jikîj icrropia Kai t ?]v o%vpcocn] rr\g

povijg A iovvaiov rov Ao Kară rov i(P aicbva (Observaţii asupra istoriei construcţiei şi fortifi
cării mânăstirii Dionisiu din Muntele Athos în sec. XVI), "MaKe8oviKa", 22, 1982, p. 445, nr. 5;
Năsturel, Le Ma, p. 153, nr. 44.
22. Bodogae, Ajutoarele , p. 165. Există o scrisoare dc mulţumire a călugărilor, din 1569-1570,
către doamna Ruxandra Lăpuşneanu, publicată în Hunnuzaki, voi. XIV, 1, Bucureşti, p. 46; v. şi
Smyrnakis, op. cit., p. 508; Năsturel, Le Ma, p. 156.
23. Hunnuzaki, XIV, p. 51; Bogdan, Daniile, p. 26.
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O inscripţie cu data 25 mai 1609 de pe paraclisul Sf. Gheorghe ne arată că
acesta s-a zidit cu cheltuiala, mitropolitului moldovean Teodosie (venit în scaun
înainte de 15 apr. 1605, depus în decembrie 1607)24, pe vremea domnului Ieremia
Movilă (1600-1606). După cum bine se vede ajutoarele au curs continuu şi iată-ne
ajunşi în secolul XVII, când noii domni n-au încetat să arate dragostea lor pentru
Ortodoxie, susţinând în general Locurile sfinte şi Muntele Athos în special.
Nu la mult timp după aceasta, la 1615, un ieromonah Antonie din Moldova,
ajuns proegumen al mânăstirii Dionisiu, a zugrăvit cu banii săi paraclisul Sf. Ioan
Evanghelistul25.
Pentru acest început de secol, din partea Ţării Româneşti nu se cunosc dona
ţii, până când la 20 febr. 1640 Matei Basarab îi acorda anual 4.000 aspri26, subsi
dii întărite de acelaşi printr-un alt act din 5 mai 1642, care, în plus, conţinea scuti
rea de anumite dări pentru schitul Zdralea închinat Xenofonului27.
Pe de altă parte în Moldova, la 1641, Vasile Lupu închina tuturor mănăstiri
lor athonite mânăstirea sa de la-Trei Ierarhi, din ale cărei venituri desigur şi-a avut
partea şi Dionisiu.
Important pentru perioada de care ne ocupăm cu precădere este faptul că în
această a doua jumătate a sec. XVII s-a închinat la Dionisiu mânăstirea Hotărani
din Judeţul Romanaţi, pe Olt, de către Ratea, Şerban, Adrian, Constantin, Maria
şi Neag, conform pomelnicului28.
Intr-o lucrare a unor învăţaţi greci ni sc semnalează existenţa în arhivele mâ
năstirii a unei corespondenţe relative la bunurile pe care Dionisiu le avea în Rusia
şi România (se referea la Hotărani), dar există şi două documente care ne intere
sează, şi anume un Hrisov din 1.640 şi altul din 1696. Primul este, desigur, cel al
lui Matei Basarab, iar al doilea este Hrisovul lui Constantin Brâncoveanu (16881714) prin care confirma suma de 4.000 aspri acordată, probabil neîntrerupt până
la el29, hrisov considerat pierdut de către Teodor Bodogae30. însă tot din 1696
găsim hrisov - "carte a sfintei mânăstiri ce se cheamă Dionisiati din Măgura Ato
nului" - acordat de Constantin Brâncoveanu şi sigur nu este identic cu cel găsit
acolo. Hrisovul are o introducere teologică sobră. Domnul vrând să urmeze pilda
"pomenitului strămoşului domniei miale la Matei Basarab" aceea de a fi ctitor la
24. Gavriil Dionisiatul, op. cit., p. 54, Năsturel, Le MA, p. 156-157.
25. Gavriil Dionisiatul, op. cit., p. 51; v. la Năsturel, Le MA, p. 159 problema ridicată de tran
scrierea greşită a datei. Se pare că Antonie nu era proigumen la 1615, ci la 1604.
26. Hurmuzaki, XIV, p. 134, doc. 238.
27. Ibidem, p. 164, nr. 250; Bodogae, Ajutoarele, p. 167, susţine că din aceşti bani (anual 4.000
aspri) s-au reparat katoliconul şi pridvorul mânăstirii la 1647 - cf. Năsturel, Le MA, p. 151;
Moisescu, Contribuţia, p. 251; Radu Creţeanu, Traditions, p. 139.
28. Uspenskij, op. cit., III, p. 347, apud Bogdan, Daniile, p. 27. Schitul avea hramul Sf.
Voievozi şi ştim despre el că am fost ctitorit de marele vornic Mitrea (sau Matei) şi soţia sa Neaga
pe la 1587-1588. Deşi nu sc cunoaşte actul de închinare, putem presupune că a fost închinată cel pu
ţin în a 1I-a jumătate a secolului, v. Kosma Vlahul, op. cit., p. 217. Despre mânăstirea Hotărani se
poate consulta bibliografia indicată la N. Stoicescu, Bibliografia, voi. I, p. 375.
29. R Nikolopoulos, N. Oikonomidis, lepâ Movij A io vvcw v. KarâXoyog rov apxe'iov (Mâr
năstirea Dionisiu. Catalogul arhivei), "X'op.fieiKTct", 1, 1966, p. 259, clasorul B, sertar 4 şi 6 ; actul
din 1696, la Hurmuzaki, XIV, 1, p. 300, nr. 363; Năsturel, Le Ma, p. 151, nota 31.
30. Op. cit., p. 167 redă însă data 1695 în mod greşit, datorită conversiei anilor de la facerea lumii.
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Athos, dă mănăstirii un ajutor anual de 8.000 aspri, după făgăduinţă făcută de
strămoşul său Radu Şerban. Hrisovul este întărit cu "tot sfatul şi ai credincioşilor
săi boiarii noştrii"31. Despre metocul Hotărani mai ^vem ştirea că la 1708 este re
parat de către jupan Fălcoianu, fiul vornicului Gheorghe, zidindu-i şi o frumoasă
clopotniţă, cât şi pridvorul32. Mânăstirea Hotărani, fiind însă una mai săracă n-a
putut ajuta substanţial mânăstirea Dionisiu33 şi poate că de aceea domnul Con
stantin Brâncoveanu continuă daniile la această mănăstire athonită, dându-i la
1692 una de 4.000 aspri34, după care a urmat alta de 120 aspri la 6 febr. 171335,
bani ce trebuiau daţi anual. Tot din acel an însă la 6 martie, mânăstirea primea iar
un hrisov brâncovenesc care privea păstrarea cu sfinţenie a moaştelor de la
Muntele Athos, fiind se pare vorba chiar de moaştele Sf. Ioan Botezătorul de la
Dionisiu. în plus, oferea călugărilor 100 de taleri anual şi 20 pentru aducător, cu
condiţia ca acestea să nu mai fie purtate din loc în loc pentm milostenie, ca nu
cumva din cauze nefaste să se piardă, ci "să fie duse în vreun loc anume unde o
cere evlavia, numai la cazuri grele la care nu s-ar găsi altfel rezolvare"36. Această
ştire - foarte importantă - ne duce cu mintea la faptul că aceste moaşte, aşa cum
vedem şi din practica celorlalte mănăstiri în mod obişnuit erau aduse în Ţările Ro
mâne spre închinare, dar şi pentru a strânge bani. Aşa că, în afară de ce ştim că se
dona pe acte (hrisoave) se strângeau bani frumoşi din această aducere de moaşte,
aşa încât domnul Constantin Brâncoveanu se oferea, precum vedem, să plătească
el acei bani, dar moaştele să nu mai fie plimbate pentru a nu suferi vreo pagubă.
în virtutea vechilor obiceiuri domneşti, în 17 dec. 1715 şi Ştefan Cantacuzino
sporeşte ajutorul mânăstirii Dionisiu la 8.000 aspri37, iar în mai 1716, Nicolae
Mavrocordat (dec. 1715-14 nov. 1716; martie 1719—sept. 1730) dădea' 120
aspri38. La 20 martie 1717, Ioan Mavrocordat (nov. 1716-febr. 1719, frate cu Ni
colae, din nou acordă cei 8.000 aspri mânăstirii athonite39. Un ultim ajutor l-ar fi
dat mânăstirii Mihail Racoviţă al Moldovei (1715-1726, iar între 1730-1731 şi
1741-1744 în Ţara Românească) care dăruia 120 aspri tot cam pe atunci când o
facea şi Ioan Mavrocordat în Ţara Românească40, adică 20 martie 1717.
31. ASB, ms. 705, f. 78-79; T. G. Bulat, Daniile lui Constantin Brâncoveanu, p. 933; cf. A.
Karathanasis, O fiuţavrivopov/ucivog, p. 207.
32. Virgil Drăghicescu, Monumentele Olteniei, "BCMI", XXVII, 1934, p. 109-110.
33. Date despre mânăstirea Hotărani, în legătura cu Dionisiu, găsim în ASB, ms. 142, ms. 319
a căror descriere o găsim în Arhiva Mitropoliei Ţării Româneşti (1365-1890), voi. II, Ind. crono
logic, 1, Dir. gen. ASB, 1961, 1472 (date pentru anii 1822-1925, nr. 12262 ş. a.); Documente isto
rice. Mânăstirile Govora, Gruiu, Hagi-Din a şi Hotărani, Dir. gen. a ASB, Ind. cronologic 13, Bu
cureşti, 1958, p. 73 (act. 18 ian. 1851 -întărire de egumen. Vezi şi ASB, orig. gr. pac. V/10).
34. Hurmuzaki, XIV, p. 749, nr. 1229.
35. lhidem , XIV, 1, p. 490, nr. 505; Victor Langlois, op. cit., p. 94; Bodogae, Ajutoarele , p.
167 afirma că suma ar fi fost de 4.000 aspri, dar documentele vorbesc despre 120. Tot despre 4.000
aspri vorbeşte şi Rămureanu, Constantin Brâncoveanu, p. 927.
36. ASB, ms. 705, f. 541-543, cf. Bulat, Daniile lui Constantin Brâncoveanu, p. 931-944. Hri
sovul este menţionat şi de Karathanasis, O f3vCavTivopovfiăvoq , p. 207, fară a specifica suma şi
motivaţia.
37. Hurmuzaki, XIV, 2, 645, nr. 618; Moisescu, Contribuţia , p. 252.
38. Hurmuzaki, p. 787, nr. 777; Bogdan, Daniile , p. 26.
39. Hurmuzaki, p. 812, nr. 802; Langlois, op. cit., p. 94.
40. Ibidem. Aici există o neînţelegere care, însă, în fond nu este atât de importantă în desfăşurarea
evenimentelor şi anume faptul că Bodogae, citând Hurmuzaki, XIV, 2, p. 819, redă data 20 apr. 1717
(Ajutoarele, p. 167), pc când Moisescu (Contribuţia, p. 252) spune că ar fi 20 martie 1718 şi citează
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In mod sigur ajutoarele n-au venit numai din partea domnilor, ci şi din a ierar
hilor. Astfel, este imposibil, ca mitropolitul Mitrofan al Ungrovlahiei (1716-1720),
care a fost egumen la mânăstirea Cotroceni (închinată la 1682), provenind de la
Dionisiu, să nu fi ajutat mânăstirea de la care fusese trimis. Fie că a dat din averea
sa, fie că a determinat pe alţii —domni, boieri, credincioşi - este practic imposibil
să nu-şi fi adus contribuţia la ridicarea mânăstirii sale, tot aşa cum toţi cei care erau
trimişi aici să egumenească (cazul lui Veniamin de la Grigoriu care strânsese 20 mi
lioane lei cu care a ajutat mânăstirea, donând totodată şi-n alte părţi) se îngrijeau în
mod imediat de aşezământul lor chinovial. Mitrofan, originar din insula Tasos, se
călugărise de tânăr la Dionisiu, de unde a venit pentm scurt timp la noi ca egumen
al Mânăstirii Cotroceni, s-a reîntors la Athos, de acolo a umblat pe la Constanti
nopol, de unde a venit iar în Ţara Românească, în timpul lui Constantin
Brâncoveanu, trăind la mânăstirea Sf. Ioan Botezătorul din Bucureşti. Aici a ajuns
duhovnic al domnului, şi evident, un om de încredere al acestuia. Poate că tocmai de
aceea el va fi acela pe care domnul îl va însărcina să ceară demisia lui Antim
Ivireanul la 1712 (mitropolit al Ungrovlahiei, cunoscut şi de către istoriografia
greacă prin aceea că a tipărit enorm de multe cărţi greceşti care au ajuns pe la toate
mănăstirile Greciei). In acest timp el a ajuns mitropolit de Nissa, dar locuia tot la
Bucureşti, aşa cum se întâmplase cu mulţi ierarhi greci care nu mai aveau scaun din
cauza ocupaţiei turceşti. Atunci ei găseau înţelegere şi protecţie la curţile domneşti
ale Ţării Româneşti sau Moldovei. Tot aşa se întâmplase cu puţin înainte şi cu
Dositei al Ierusalimului care a stat foarte mulţi ani în Principate, încât s-ar putea
spune, tara vreo reţinere, că reşedinţeie sale adevărate erau Bucureşti şi Iaşi. El era
semnatar al "Bibliei" de la Bucureşti (1688) - monument al literaturii române şi tot
la noi şi-a tipărit lucrarea arhicunoscută, "Pavăza Ortodoxiei" (1672). In afară de
asta, el s-a implicat în mod benefic în istoria bisericească a Principatelor.
In Principate trăise şi Patriarhul de Constantinopol, Atanasie Patelaros, fost
mitropolit de Tesalonic. Stătuse* ani de-a rândul la mânăstirea lui Păun Vameşul de
lângă Iaşi, închinată Xiropotamului din Sf. Munte Athos. Aşa se întâmplase pro
babil cu Mitrofan care fusese adus de Nicolae Mavrocordat, primul domnn fanariot
în Ţara Românească, ca mitropolit al Ungrovlahiei. Acesta a avut relaţii foarte
strânse cu nepotul şi urmaşul lui Dositei,- anume cu Hrisant Nottara al Ierusali
mului şi, în general, s-a remarcat printr-o atitudine binevoitoare faţă de români cu
toate că a contribuit la detronarea lui Antim Ivireanul şi a sechestrat averea
mânăstirii Tuturor Sfinţilor, ctitorie a acestui mare ierarh. S-a retras din scaun în
vara anului 1719, şi a murit înainte de 29 august 172041.
Deşi nu avem dovezi imediate referitoare la ajutoarele româneşti din epoca
fanariotă către Dionisiu, putem presupune că ele n-au încetat, mai ales că la noi
avea metocul Hotăranilor, care, deşi ars de turci la 17 1642, trebuie să fi avut posi
un Alexandru Mavrocordat ce ar fi făcut o donaţie la 20 martie 1717, dar evident trebuie să fie o con
fuzie, căci un asemenea domn nu a domnit în acea perioadă, nici în Ţara Românească, nici în Moldova
—Giurescu-Giurescu, Istoria Românilor, 1975. Noi tindem să dăm crezare colecţiei dc documente
"Hurmuzaki", dat fiind că şi Bodogae a greşit în multe rânduri, în ceea ce priveşte datările.
41. Lucian Florea, Aspecte din viaţa si activitatea mitropolitului Mitrofan al Ungrovlahiei,
"GB", XXVI, 1967, nr. 3-4, p. 275-282; vezi şi Păcurariu, IBOR, voi. II, p. 259-320.
42. Condica Episcopiei Râmnicului, p. 486; Bodogae, Ajutoarele, p. 167; N. Dobrescu, Istoria
Bisericii din Oltenia, Bucureşti, 1927, p. 12.
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bilitatea refacerii de pe urma celor cinci moşii ce-i dădeau anual, pe la sfârşitul
secolului XIX, 90.000 lei43, pe lângă cei 45 bolovani de sare de la ocne44.
Faptul că mânăstirea Dionisiu nu a fost lipsită de atenţia de până atunci îl do
vedesc şi catastifele existente la Arhivele Statului din Bucureşti, care, mai ales de
la începutul sec. XIX, au în posesie acte cuprinzând foi de venituri şi cheltuieli,
datorii sau mile domneşti pe care le aveau mănăstirile Sf. Munte Athos pentru
perioada 1823-1826. Studiindu-le, se poate trage concluzia că a existat o preocu
pare permanentă românească pentru locurile Sfinte din Orient şi asta nu numai în
cazul Dionisiului, ci, după cum s-a văzut şi se va vedea, şi faţă de toate cele 20
mânăstiri aghiorite45.
Oricum, chiar dacă Principatele au ajutat mănăstirile athonite în sec. XVIII,
acestea nu au mai avut intensitatea de dinainte. In acest secol nu sTa mai înregistrat
vreo refacere românească şi asta poate din cauză că, mânăstirea devenind idioritmică, nu s-a mai interesat nimeni de creşterea ei. Se ştie că a avut cea mai puternică
tradiţie chinovială, dar în această perioadă s-a trecut la idioritmie, până la 1805,
când proestoşii cer patriarhului Grigorie revenirea la modul de viaţă chinovial46.
Pentru acest secol, deşi nu mai avem prea multe dovezi materiale ale relaţiilor
româno-dionisiate, pot fi aduse în sprijinul acestora dovezi de ordin spiritual care
există din belşug şi stau mărturie a legăturii neîntrerupte dintre români şi athoniţi.
Putem a argumenta cu următoarele lucrări ajunse la Athos: în afară de bine
cunoscutele "învăţături" ale lui Neagoe Basarab (Aoyoq 5 i 5 a K T i K o < ; 7tspl ayânr\q
npoq t o v i]yanr[\xzvov avxov mov 0eo5oalo'o - Cuvânt de învăţătură despre dra
gostea către iubitul fiu Teodosie) cu autograful lui Manuel de Corint - versiune
greacă din sec. XVI (ms. 221 )47 mai poate fi găsit textul grecesc al "Vieţii Sf.
Nifon", dar nu originalul despre care, de altfel, nu se mai ştie nimic, ci copia grea
că, după un text românesc, realizată de un Samuil şi purtând data 15 apr. 175448.
A

43. î. Popescu-Spineni, op. c i t p. 147 (18.100 pentru o moşie).
44. Dobrescu, op. cit., p. 269.
45. ASB, ms. 319: Condică a socotelilor de buni ce au primit şi au dat metoacele sfetagoriceşti

Radu Vodă, Mihai Vodă, Cotroceni, Plumbuita, Sf. Apostoli, Căscioarele, Jitianu, Slobozia, Clocociov. Slatina, Roaba, Hotărani; vezi şi ms. 142; Se poate consulta pentru uşurinţa studiului indicii
cronologici 1 şi 13 citaţi anterior (Arhiva Mitropoliei Ţării Româneşti (1365-1890) şi Documente
istorice. Mănăstirile Govora, Gruiu, Hagi-Dina şi Hotărani). .
46. Dim. Petrakakos, Neai nrfyai tcov Q e g j i c o v t o v AO (Izvoare noi ale instituţiilor Muntelui
Athos), Alexandria, 1915, p. 30-31; Bodogae, Ajutoarele , p. 168.
47. Asupra autenticităţii plasării în timp şi paternităţii acestei opere s-a discutat foarte mult,
unii argumentând că însuşi domnul a fost autorul, alţii optând pentru Manuil de Corint căruia i se
datorează şi redactarea codicelui 221. Despre toată această dispută - care nu face subiectul lucrării
noastre, ci numai pe acela’ al unei informaţii cu caracter general - se pot consulta: P. Năsturel,

Remarques sur les versions greques, slave et roumaine des "Enseignements du prince de Valahie
Neagoe Basarab a son fils Theodose”, "BNJ", XXI, 1976; L. Vranoussis, Les "Conseils" atribues
au prince Neagoe (1512-1521), et le manuscrise autographe de leur auteur grec, "Actes du II Con
gres Internat, des Etudes du SE Europeen", IV, 1978; D. Zamfirescu, Contribuţii la istoria litera
turii române vechi. Bucureşti, 1981, p. 305-383.
48. V. Grecii, Viaţa Sf. Nifon. O redacţie grecească inedită , Bucureşti, 1944; Cândea, Mărturii,
p. 451, nr. 685.
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Exemplele ar putea continua, citând fie titluri de cronici, fie de cărţi chiar
numai manuscrise; dar şi obiecte de artă din atelierele româneşti care se pot regăsi
până azi la Dionisiu, cu menţiunea că acestea din urmă îşi au originile prin sec.
XVI-XVII, când relaţiile fuseseră mai intense49.
Din cele expuse se poate trage uşor concluzia că mânăstirea Dionisiu ocupă
un loc aparte în panorama relaţiilor cu Ţările Române prin aceea că ea a dat unul
din marii ierarhi - providenţiali pentru acel început de secol XVI şi prin aceea că
în linia acestei mai vechi legături,' domnii români i-au acordat atenţia cuvenită.
Toată această atenţie concretizată în închinări de mânăstiri şau danii în bani, pă
mânturi şi multe altele, a făcut din mânăstirea Dionisiu una din adăpostitoarele
multor tezaure româneşti, ajunse aici pe căile mai sus amintite. Acestea ajută azi
la identificarea a ceea ce românii au făcut atunci pentru Dionisiu, în spiritul conti
nuităţii unei spiritualităţi bizantin-ortodoxe aşa cum vom mai vedea şi-n cazul
celorlalte mânăstiri athonite.

49. Virgil Cândea, Mărturii. de la nr. 686-769; Aurelia Mihailovici, op. cit., p. 101.

MĂSURI NECESARE PENTRU CONSERVAREA
. INSCRIPŢIILOR DĂLTUITE ÎN PIATRĂ
VIRGILIU Z. TEODORESCU
"Cultura şi fericirea unui popor nu stă în schimbarea por
tului, în mania de a se lepăda de învecliimc şi de a lua orice
lucru strein şi nou, ci în respectul cuvenit aducerii aminte a
strămoşilor, în păstrarea averii şi a limbii, a driturilor şi a nu
mi lor ce ne-au lăsat. Aceste să ne sârguim a le păstra, a le îm
bunătăţi, a le străluci prin o adevărată lumină şi prin practica
virtuţiei ce derogă din ea".
Gheorghe Asachi 1

Inscripţiile, de orice gen, sunt un important izvor pentru cunoaşterea evenimentelor din trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat. In prezenta comunicare ne
vom referi la celc care au fost dăltuite în piatră, material considerat nemuritor, dar
care suferă totuşi prefaceri care pot conduce chiar la totala degradare. Tributare
reacţiilor la momente de răscruce a istoriei când, fie că erau îndepărtate din locul
de amplasare, fie că erau total sau parţial deteriorate, prin dăltuirea textelor
"încriminate". De multe ori ajungându-se chiar la refolosirea "suportului" fie pe
aceeaşi faţă fie pe cealaltă. Moştenirile au relevat asemenea situaţii.
Cert este că pe lângă actele de înlăturare conştientă multe, foarte multe
inscripţii se "pierd" prin modul cum le-am "tratat" în ultimele decenii şi mai ales
acum când experienţa dobândită ar reclama o reacţie salvatoare pentru acest patri
moniu, componentă a tezaurului istoric al trecutului acestui neam. Mă refer la des
coperirile unor vechi inscripţii în secolele XIX şi XX care în primul moment,
după curăţire au permis specialiştilor lectura lor, realizarea unor transcrieri a tex
telor, dccalcări şi chiar fotografierea. Ca metamorfoză ulterioară au cunoscut
aceste relicve, putem exemplifica2’ cu situaţia de la Muzeul Naţional de Antichităţi din Bucureşti. In anii ’50 ca elev, apoi ca student le-am putut admira prin ceea
ce era dăltuirea elementelor decorative şi textele. Acum prin modul cum au fost
"depozitate" starea lor exprimă o avansată degradare. Păcat mai ales că aici au fost
aduse cele mai preţioase descoperiri. Secolele le prezervase foarte bine în ceea ce
definim arhiva pământului, iar "expunerea" lor după descoperire le-a rezervat o
rapidă şi irecuperabilă distrugere. Astăzi de cele mai multe ori în multe locuri din
ţară, fie sunt muzee, fie că sunt "in situ" la locul descoperirii acestea au ajuns să
fie nişte "pietroaie" a căror decoraţiuni sau texte sunt deja ilizibile. De ce? Se
poate afirma că la adresa lor omul a acţionat conştient pentm a le înlătura cele ce
le definesc personalitatea? Nicidecum nu se goate afirma aşa ceva, excepţie fiind
unele acte ale unor inconştienţi, distrugători. în schimb prin modul cum ne mani
festăm după momentul entuziasmului ele au avut soarta de a fi etalate în locuri
A

- -

--

^

1. Gheorghe Asachi, Opere, voi. II, Editura Minerva, Bucureşti, 1981, p. 580.
2. Ne referim la Institutul de Arheologie, fostul Muzeu Naţional de Antichităţi găzduit de
multe decenii în casa Macca, Str. Henri Coandă, nr. 11, inclusiv anexele şi grădina. Piesele expuse
în aer liber fară nici o protecţie au fost marcate de timp impunând o reală protecţie. Măsurile luate
în ultimele două decenii sunt paleative ce nu au oprit procesul de degradare.
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improprii şi mai ales în poziţii totalmente nefaste, fie că au fost aşezate în poziţia
rezemată la un perete, fie că au fost depuse la sol în poziţie orizontală. Din acel
moment a început distrugerea lor, lentă dar sigură. Ploile, particulele de praf aduse
de vânt, seminţele de plante, dar mai ales muşchii şi lichenii, specii ale florei care
găsesc pe piatra de calcar condiţii optime de dezvoltare sunt "beneficiarii" modu
lui cum noi tratăm aceste inscripţii. Ca atare, dacă mai alăturăm la aceste motive
ale distrugerii aparent lente şi factorul îngheţ, avem posibilitatea de a înţelege
cum ceea ce aveam cu ani în urmă ca impresionante inscripţii pe piatră au devenit
nişte "pietroaie" fară a mai putea transmite viitorimii asemenea informaţii de in
teres istoric şi artistic. Prin actul inconştient al comodităţii pierdem încet, dar
sigur fundamentale argumente care se constituie cărămizile edificiului istoriei po
porului român. Un exemplu incredibil îl oferă soluţia adoptată în ultimii doi ani
la Muzeul Curţii Domneşti3 unde inscripţii ce ani de zile au onorat holurile unor
clădiri supuse anterior anului 1989 demolării au ajuns să fie rezemate de ziduri
sau culcate pe iarbă. Da, au umplut spaţiul, dar pentm cât timp le vom avea în
actuala stare? Se impune şi aici şi aiurea luarea unor măsuri salvatoare.
Se poate afirma însă cu uşurinţă dezinvoltă. Bine, dar ce se poate face? Răs
punsul este complex şi mai ales gradual.
a) Pentm cele de o importanţă deosebită adăpostirea în spaţii protejate se con
stituie o măsură obligatorie. Aşa s-au realizat, acolo unde a fost cazul şi preocupa
rea, lapidariile. Inclusiv în ţara noastră avem câteva asemenea exemple. Un exem
plu pozitiv şi demn de urmat îl oferă4 Muzeul Naţional de Istorie din Cluj Napoca.
Avem însă altele care după realizarea depozitării sunt lăsate de izbelişte fiind
repede uitate de cei care ar trebui să le acorde o atenţie continuă şi constantă. Fie
că ne referim la subsolul Palatului de la Mogoşoaia5 care acum mai bine de două
decenii se transformase în gazda unui frumos lapidariu ce reda arta epocii brâncoveneşti prin ceea ce pietrarii timpului realizaseră pentru a fi încorporate în edifi
ciile timpului, inclusiv frumoase pisanii, fie la lapidariul adăpostit în curtea Bise
ricii Unirii6 din Alba Iulia, mai precis sub pasajele de legătură dintre fostul Palat
Regal şi clădirea clopotniţei cu anexele ei. Aceste pasaje acoperite au devenit în
ultimele decenii gazda unei preţioase colecţii reunind lucrări dăltuite în piatră din
epoca romană şi post romană. In anii '50 era o secţie de bază a muzeului ca astăzi
să fie totalmente neglijată. Situaţia jenantă constatată în luna august 1997 când
3. Muzeul Curtea Veche - Palatul voievodal, str. Iuliu Maniu, nr. 31. Artistide Ştefanescu,
Ghidul Muzeelor, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1984, p. 69-71.
4. Muzeul Naţional de Istorie din Cluj, Str. Emil Isac, nr. 2, prin patrimoniul acumulat în
decursul anilor evoluţiei sale se constituie un efectiv muzeu de istorie a plaiurilor Transilvaniei.
Aristide Ştefanescu, op. cit., p. 196-198; Iuliu Buta, Mihaela Bodea, Nicolae Edroiu, Cluj-Napoca
- ghid de oraş, Bucureşti, 1989, Editura Sport-Turism, p. 97-102.
5. Radu Popa, Mogoşoaia, Editura Meridiane, ediţia a Il-a, Bucureşti, 1967; Râul Călinescu,
Excursii în împrejurimile Capitalei, Editura U. Cf. S., Bucureşti, 1962, p. 95-102; Gheorghe Graur
Florescu, Bucureşt^Week-end, Editura Stadion, Bucureşti, 1971, p. 39-45; idem, Popasuri în împre
jurimile Bucureştiului, Editura Sport-Turism, 1983, p. 136-145.
6 . Muzeul Unirii Alba-Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12-14 prin patrimoniul acumulat ca şi prin
obiectivele majore se constituie o reprezentativă instituţie muzeală. Aristide Ştefanescu, op. cit., p.
110-112; Ion Mărgineanu, Dan Dorin Ovidiu, Breviar, Alba Iulia, 1993, p. 37-40.
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impresia de “magazie", eu de toate m-a determinat să-mi amintesc modul cum în
anii studenţiei ne-a fost precizată valoarea acestor piese de către fostul director al
Muzeului Unirii, Ion Berciu7. Acum, materiale de construcţii, gunoaie coabitau cu
această nepreţuită colecţie. Cândva a fost în custodia muzeului, azi a cui o mai fi?
Episcopia Ortodoxă parcă s-ar dezice de asemenea realizări "păgâne". Se impune
fapta de gospodar să se manifeste şi în acest caz la un obiectiv de importanţă
Naţională. Pelicula aparatelor de fotografiat .şi sensibilitatea camerelor de luat ve
deri ne poartă peste mări şi ţări ca moştenitori ingraţi ai unor asemenea vestigii.
Şi mai gravă este situaţia care se petrece în anul 1997 la ansamblul de la Sta
vropoleos8. Lucrările de consolidare a casei parohiale au dus la scoaterea în stradă
a unor fragmente de inscripţii depozitate cândva în spaţiul din spatele clădirii. Au
fost lăsate la discreţia oricui dispărând treptat. Au fost mutate conştient undeva?
Există o evidenţă a acestor fragmente? Au fost fotografiate? Este ştiut că numai
aşa se poate ajunge adeseori la reîntregirea sau completarea unei inscripţii. Asta
însă înseamnă muncă metodică: pasiuni, cunoştinţe, răbdarea şi dăruirea fiind
necesare pentru a ajunge la rezultate salutare. Acum mai avem un important sus
ţinător al acestor preocupări. Integrarea informaţiilor epigrafice în memoria calcu
latorului va facilita asemenea reîntregiri. Este deci chiar condamnabil să lepădăm
ca netrebnice asemenea fragmente.
In concluzie la punctul a) acolo unde avem condiţii de "depozitare" în spaţii
acoperite trebuie să realizăm o expunere corespunzătoare asigurând inclusiv aerajul permanent şi o toaletă periodică pentru a îndepărta din timp eventuale culturi
ce s-ar adapta condiţiilor din mediul respectiv. Exemplificăm şi în acest caz cu
situaţia lapidarului organizat expoziţional în spaţiul subsolului Palatului Curţii
Domneşti din Târgovişte. Deşi există un circuit al aerului se dovedeşte insuficient
şi ca atare gradul de umiditate actual acţionează şi asupra pieselor din piatră, b) Ex
punerea în mediu liber trebuie făcută nu prin rezemarea de perete, formulă care
facilitează adunarea prafului şi a apei, mediu propice pentru flora care are astfel
condiţii de fixare şi apoi de inundare a întregii suprafeţe, iar la timpul rece prin
îngheţ duce la realizarea fisurilor care de multe ori prin profunzimea lor conduc
la desprinderea, spargerea blocului de piatră. Propunem ca expunerea să fie reali
zată în poziţia înclinată însă cu apropierea bazei de perete şi îndepărtarea părţii
superioare. Pe această cale s-ar asigura o protecţie minimală, praful şi apa neavand condiţii de fixare. Exemplificăm cu un caz particular. Fostul muzeograf de
A

^

7. Ion Berciu, Contribuţia iMuzeului Regional Alba Iulia prin cercetări şi publicaţii, la progra
mul studiilor istorice din Transilvania, Apulum, VII/l, 1968; Eugen Comşa, Ion Berciu, în Enciclo
pedia istoriografiei româneşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978, p. 55; Ion Măi>
gineanu ş. a., Documentar Alba Iulia (dicţionar de personalităţi Alba Iulia, 1993, p. 228-229). Ion
Berciu, 3 martie 1904, Bobaiţa, com. Malovăţ,jud. Mehedinţi, 6 februarie 1986, Alba Iulia, studii la
Turnu Severin, Bucureşti, Sorbona-Paris, chrieră didactică, arheolog, muzeograf, publicist.
8. In ambianţă creată prin lucrările de restaurare curtea ansamblului Stavropoleos a devenit
gazdă a pietrelor (întregi sau fragmente) depistate pe vatra Bucureştilor. Fie că erau purtătoare de
inscripţii fie de elemente decorative ele se constituie o concludentă sursă de cunoaştere a trecutului.
G. D. Florescu, P. S. Năsturel, P. Cernăvodeanu, Lapidariul bisericii Stavropoleos din Bucureşti, în
Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12/1961, p. 1035-1094; Răzvan Theodorescu, Biserica
Stavropoleos, Editura Meridiane, Bucureşti, 1967, p. 34-35.
A
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la Casa memorială Nicolae Iorga de la Vălenii de Munte, Frasin D. Munteanu Râmnic care ani de zile a adunat ceea ce se aruncajneglijate de alţii^le-a integrat
în gardul propriei gospodării din amintita localitate. Gard de zid, cu zaplaz, având
în nişele dinspre interior amplasate. Asemenea "căzături" cu înclinarea amintită
au asigurată o bună păstrare şi conservare. Fapta lui este demn a fi luată în consi
deraţie şi adoptată ca o soluţie salvatoare.
Se poate face remarca că şi atunci când avem o asemenea înclinare se poate
dezvolta flora amintită. Da aşa este. Dăm exemplu ceea ce am întâlnit în cimiti
rul mânăstirii Samurcăşeşti-Ciorogârla din judeţul Ilfov. Aici o cruce de piatră de
la începutul secolului XIX, la timpul respectiv frumos decorată şi cu o inscripţie
bine dăltuită este actualmente invadată 99% de muşchi şi licheni deşi în prezent
este înclinată cum am susţinut mai sus. Credem însă că această înclinare a inter
venit în timp ca urmare a tasărilor gropii când deja flora pusese stăpânire pe acest
mediu. In acest caz însă nimeni n-a intervenit în timp ca să asigure o periodică cu
răţire şi îndepărtare a "invadatorilor".
Deci se impune în cazul inscripţiilor "in situ" să acordăm o atenţie perma
nentă, inclusiv cu o fişă de observaţie în care să fie consemnate datele când s-au
făcut asemenea consultaţii, ce s-a constatat, cum s-a acţionat, inclusiv ce tratamente s-au aplicat. In timp se vor putea astfel constata şi bune şi mai puţin bune
din cele ce am practicat pentru a le asigura dăinuirea. Azi acordăm o asemenea
atenţie lemnului, ţesăturilor, dar neglijăm piatra. Trebuie să avem în vedere ne
întârziat şi un asemenea gen de material supus şi el transformărilor, cu atât mai
mult cu cât pe lângă factorii amintiţi anterior a mai apărut unul de o agresivitate
deosebită. Ne referim la poluarea chimică, noxele din atmosferă acţionând atât de
penetrant asupra pietrei.
Aminteam la începutul expunerii că încă din antichitate a existat şi acţiunea
distructivă, textele fiind atacate conştient de om pentru a îndepărta nume-şi fapte,
incomode pentru cei care contribuiseră la înlăturarea fizică sau morală la care se
facea referinţă în textul inscripţiei. Au trecut însă milenii şi gradul de civilizaţie
aprcciem că a crescut, inclusiv prin acumularea experienţei înaintaşilor. Astfel s-ar
presupune că dincolo de "furia" momentului asemenea inscripţii contemporane
secolului XX s-ar impune să fie "păstrate". Una este să fie îndepărtate din forul
public şi alta să fie depozitate şi conservate pentru viitorime. Evidenţa unor
asemenea inscripţii cuprinzând date despre locul unde au avut o "temporară" pre
zenţă, data îndepărtării, locul depozitării vor servi cercetătorilor epocii evocate de
textele respective.
Amintesc încă o situaţie care sper că va contribui la înţelegerea importanţei
acestor inscripţii, inclusiv cele elaborate în secolul XX. In toamna anului 1996
contribuind la reorganizarea expoziţiei Antim Ivireanu şi organizarea expoziţiei
de icoane, ambele în incinta ansamblului monahal Antim, din Bucureşti ne-am
bucurat de prezenţa Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române. După un dialog în incinta celor două expoziţii în lucm s-a continuat
vizita în curte, prilej de a deschide discuţia în problema stării de conservare a tot
ceea ce este acolo dăltuire în piatră. La un moment dat ne-a reţinut atenţia o in
scripţie dăltuită pe o piatră de mici dimensiuni cu o scriere care folosea literele
%
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latine însă într-o formă arhaizată. Era o pisanie. Am citit câteva cuvinte şi ne-am
continuat vizita, trecând în revistă acest tezaur. Am revenit în zilele următoare şi am
citit întreg textul. Surpriza a fost că această pisanie era a Bisericii Spirea Veche9, cti
torie din secolul XX care însă în publicaţiile de specialitate care fac referinţă la isto
ria ei dau o dată eronată10 referitoare la sfinţirea acestui* locaş de cult bucureştean.
Inscripţia deci ne ajută să înlăturăm eroarea, perpetuată până în prezent de la autor
la autor. Textul acestei inscripţii îl reproducem în anexa acestei comunicări.
Ca o concluzie la prezenta comunicare vă rog să o receptaţi ca un semnal de
alarmă pe care l-am formulat din dorinţa de a acţiona cum se cuvine pentru prote
jarea acestui patrimoniu pe care trebuie să-l transmitem către urmaşi ca scumpe
relicve ale trecutului neamului românesc, c) Actul de agresiune la adresa in
scripţiilor se petrece prin voinţa, ignoranţa, neglijenţa, incompetenţa omului în
zilele noastre, fară nici o jenă. Pe faţada unei vechi şcoli bucureştene11 de decenii
se aflau două plăci de marmură albă. Una avea dăltuită stema muncipiului, iar alta
un text. După anul 1977 şcoala s-a mutat într-un local nou, vechea clădire servind
în continuare pentm ateliere şcolare. In ultimul deceniu s-a trecut la o consolidare
de amploare, operaţiune trenată din lipsă de fonduri. S-a ajuns totuşi şi la ope
raţiunea de "legare", constructorii procedând la realizarea unor străpungeri prin
ziduri, de la interior spre exterior. Câteva din aceste găuri au trecut însă şi prin placa
de marmură cu inscripţie. Pare de necrezut că se poate petrece aşa ceva. Dacă exe
cutanţii sunt cum sunt au fost beneficiarii care de la bun început, chiar prin tema de
proiectare ar fi trebuit să ceară prezervarea acestor inscripţii, chiar prin îndepărtarea
şi depozitarea lor în loc bine asigurat. Din păcate nu s-a procedat aşa şi cum avem
un act de agresiune care a distrus un obiect de patrimoniu chiar de cei ce se conside
ră creatori în calitate de constructori. Este un şantier anonim şi deci nu-i putem face
cuvenita reclamă ca eventual alţii să se poată feri de asemenea răuvoitori.
d) Se realizează în ultimul timp şi sunt la modă inscripţii pe marmură albă
prin folosirea dăltuirii câmpului pentru a reliefa litera. Adâncimea nu oferă însă
posibilitatea unei lecturi uşoare încât place în loc să-l determine pe trecător să-şi
oprească paşii pentru a-i citi textul îl obligă la "descifrarea" ei.
A

9. Biserica Spirea Veche ocupa zona dominantă a colinei definită de bucureşteni ca "Dealul
Spirii" fiind elevată la limita vestică a Curţii Domneşti ridicată de Domnul Alexandru Ipsilanti şi care
în scurt timp s-a ruinat în urma a mai multor incendii devastatoare devenind "Curtea arsă". Biserica
se afla la intersecţia străzilor Uranus, Cazărmii cu calea 13 Septembrie. Ctitorie a secolului XVII a
cunoscut multe prefaceri însă starea ei a impus după cutremurul din anul 1912 să fie adoptată soluţia
demolării şi construirii unui nou edificiu. Menţionăm că prezenţa ei în imediata apropiere a unor pres
tigioase stabilimente militare l-au determinat pe domnitorul Carol să fie prezent anual în incinta acestui
lăcaş de cult pentru a comemora pe cei căzuţi în lupta pentru Independenţa României, în ziua de 28
noiembrie, zi a căderii Plevnei. Referitor la anul sfinţirii majoritatea referinţelor consideră că această
nouă construcţie a fost realizată anterior primului război mondial.
10. Arhitecţii Lidia Anania, Cecilia Luminea, Livia Melintc, Ana-Nina Prosan, Lucia Stoica,
Neculai Ionescu Ghinea, Bisericile osândite de Ceauşescu - Bucureşti, 1977-1989, Editura Anastasia,
p. 49-51 precizând că a fost demolată prin dinamitarea la 27 aprilie 1984; Gheorghe Leahu, Bucureştiul
dispărut, Editura Arta Grafică, Bucureşti, 1995, p. 55 atribuie anul 1915 ca an al zidirii acestui lăcaş.
11. Edificiu din secolul XIX situat la intersecţia străzilor Justiţiei cu Antim, vis-â-vis de
ansamblul monahal Antim a servit până la cutremurul din anul 1977 pentru a găzdui şcoli pentru
locuitorii cartierului. In anul 1999 şantierul de consolidare şi renovare şi-a retras schelele realizând
finalizarea testării faţadelor. Cu accst prilej au fost umplute găurile perforate prin plăcile de marmu
ră cu tencuială (?!).
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ANEXĂ
Textul inscripţiei dăltuită pe o placă de granit având 0,59x1,43x0,019 m.
" Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi săvârşirea Sf. Duh, ziditu-s-au şi s-au
înfrumuseţat, această sfântă biserică dintru începutul său, de cei de fericită pomeană de Spirea Corfiotul şi soţia lui, Caliţa, în anul 1676, cu frumoasă împrej
muire de zid şi chilii de călugări şi au fost multă vreme lăcuită călugărească,
închinată la Sf. Munte Athos, ca metoh la sfanta şi împărăteasca Mănăstire Gri
goriu. Dar cu timpul, învechindu-se şi derăpănându-se acest sfânt lăcaş, s-au zidit
de isnoavă din temelie pre acelaş loc şi s-a înfrumuseţat într-acest chip pre
dinăuntru şi pre dinafară, precum se vede, cu râvna dumnezeiască, întru’mărirea
şi lauda Sfântului şi Marelui Ierarh făcător de minuni Spiridon de la Trimitunda
şi a slăviţilor Apostoli Petru şi Pavel, din iniţiativa şi osârdia Cucerniciei Sale a
preotului paroh econom stavrofor I. Ionescu Floru multă silinţă şi ajutor puind
întru aceasta dn epitrop avocat Andrei Ionescu, cu întreaga epitropie din anii
1921-1929 şi întreg Consiliul parohial. Mult ajutor de bani primind de la onor Pri
mărie şi de la toţi dreptcredincioşii enoriaşi şi alţi buni creş/tini ale căror nume
Dumnezeu le-au scris în Cartea Vieţii. Şi s-au început frumoasa zidire, la 1 iulie
1923, în zilele de lumină şi de cinstire a faptelor mari ostăşeşti ce au adus între
girea neamului românesc sub acelaşi sceptru, prin înţeleapta şi vitejeasca condu
cere a marelui rege ce au fost Ferdinand I. Săvârşindu-se deplin s-au şi sfinţit,
în ziua de 7 decemvrie 1930 sub paşnica domnie a regelui Carol II şi sub înalta
păstorire a primului patriarh al României Mari. Dn. Dr. Dr. Miron Cri stea".Scriitor, profesor Şt. Nicolaescu, epitrop, arhitectul bisericii, I. D. Traianescu,
profesor.
Textul a fost scris cu litere latine folosindu-se caractere arhaizante. Spaţiul între
rânduri şi înălţimea literelor determină la răbdare pe cel interesat să realizeze lectura
pentru a putea cunoaşte geneza construcţiei secolului XX îndepărtată la 27 aprilie.
1984. Menţionăm că după 1948 inscripţia, conform dispoziţiunilor impuse pe linie
politică, a fost parţial acoperită, din fericire cu ipsos. Erau cuvintele care faceau
referinţă la cei doi regi. Noi procedăm la înscrierea acestor două texte în cartuşe.
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NICOLAE MILESCU
.

( 1636- 1708)

Contribuţia sa Ia cultura europeană şi mondială
A

învăţat, diplomat şi călător român, originar de prin părţile Vasluiului, studiază
la Iaşi, la "Academia" lui Vasile Lupu (1632-1654) şi la şcolile din Constantinopol,
devenind un învăţat de seamă al epocii, o autoritate în domeniul istoriei, teologiei
şi filosofiei (cunoştea şapte limbi străine, printre care slavona, turca şi araba).
In timpul domniei lui Grigore Ghica, în Ţara Românească (1660-1664), este re
prezentantul acestuia pe lângă Sublima Poartă. Şederea la Constantinopol îi prile
juieşte traducerea integrală a Bibliei în limba română, prima lucrare de acest fel după
"Palia de la Orăştie" (care este doar o traducere parţială). Mazilirea domnului muntean
înseamnă de fapt pentru Spătarul Milescu începutul peregrinărilor sale europene.
De la Constantinopol pleacă în Austria, poate pentru a-1 întâlni pe Grigore
Ghica. în 1665, îl aflăm în Berlin, la Curtea lui Frederic-Wilhelm, pentru ca în
anul următor să se stabilească la Stettin, pe lângă Gheorghe Ştefan, sub a cărui
scurtă domnie în Moldova (1658-1659) fusese făcut spătar. în calitate de re
prezentant al fostului domnitor moldovean întreprinde un turneu diplomatic la
Stockholm şi Paris unde este primit de Ludovic al XlV-lea.
întors la Stettin, în luna octombrie a aceluiaşi an, Milescu rămâne pe lângă
Gheorghe Ştefan până la decesul acestuia, în ianuarie 1668, după care revine pentru
scurt timp în Moldova şi se reîntoarce la Constantinopol.
. Datorită bunelor sale relaţii cu patriarhul Ierusalimului, Dositei al II-lea, este
recomandat ţarului Rusiei drept "om foarte învăţat, cunoscând latina, slavona şi
mai ales greaca,... călătorit în multe ţări şi împărăţii... ca să se instruiască... un cro
nograf în care sunt adunate toate lucrurile lumii". Cu această recomandare în mână,
Spătarul Nicolae Milescu, părăseşte ţărmul Bosforului spre sfârşitul lunii ianuarie
1671, trece prin Adrianopol, Belgrad, Buda, Varşovia şi ajunge la Moscova.
Numit traducător la Posolski Prikaz, cu alte cuvinte Cancelaria Solilor (căreia
îi corespunde astăzi Ministerul Afacerilor Externe), Milescu face în scurtă vreme
dovada calităţilor sale deosebite, fapt care-i atrage bunăvoinţa lui Artemon Sergheevici Matveev, şeful Cancelariei şi unchiul ţarinei Natalia, mama viitorului ţar
Petru cel Mare. Printre profesorii vestitului ţar, se pare că a fost şi Nicolae Milescu.
Amănuntul îl aflăm din letopiseţul lui Neculce care în "O samă de cuvinte" iie-a
lăsat cea mai veche mărturie românească despre marele cărturar şi călător. "Şi pentru
învăţătura lui - menţionează cronicarul - au fost Terziman împăratul şi învaţă pre
fiul împăratului, pre Petru Alexievici, carte. Şi era la mare cinste şi bogăţie".
Astfel, se conturează în linii- mari personalitatea omului pe care ţarul Alexei
Mihailovici l-a ales în fruntea Ambasadei ce a hotărât, în 1674, să trimită la Pekin
(azi Beijing) unde domnea Skengtsu, unul din cei mai remarcabili împăraţi chinezi.
Ţelurile misiunii, determinate de necesitatea lărgirii activităţii diplomatice a
statului feudal rus, aveau în vedere găsirea unui drum scurt şi lesnicios pentru co
merţul cu imperiul chinez, stabilirea de legături diplomatice între Moscova şi
Pekin (Beijing), cunoaşterea complexă a întinselor teritorii siberiene, resurselor
lor naturale şi populaţiei băştinaşe.
28 - R O. R. 1-6/2002
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Sprijinit de Matveev, Milescu reuşeşte ca spre jumătatea lunii februarie a
anului 1675, să încheie pregătirile de călătorie. Pe 25 februarie Spătarul Nicolae
Milescu şi însoţitorii săi sunt primiţi de ţar în audienţă de rămas bun.

Etapa I a călătoriei
De Ia Moscova la Tobolsk
Pe uscat„ La 3 martie 1675, ambasada părăseşte Moscova, având în compo
nenţa ei pe curtenii Teodor Pavlov şi Constantin Grecianin şi doi secretari de la Can
celaria solilor - Nichifor Veniucov şi Ivan Favorov, medicul Ivan Juriev şi bijutierul
Spiridon Eustafiev (ambii de origine greacă), precum şi 33 de soldaţi şi slujitori.
Călătoria până la Tobolsk - pe atunci capitala teritoriilor siberiene - durează
27 de zile, ruta urmată fiind total diferită de drumul care duce astăzi de la Mos
cova la Tobolsk.
Părăsind Moscova, Spătarul Milescu s-a îndreptat spre nord, prin localităţile
Rostov şi Iaroslav, până la Vologda. De aici porneşte spre nord-est pentru a ajunge
la Veliki Usting şi de acolo prin Solvicegodsk, la Kaigar - localitate aşezată pe râul
Kăma - unde face un scurt popas. Originalul itinerar ia apoi direcţia est aproape în
linie dreaptă până la Solikamask, de unde începe traversarea munţilor Urali. Primul
oraş siberian în care poposeşte este Verhoturie. Prin Turinskoi Ostrog şi Tiumen,
. Spătarul Milescu şi însoţitorii să ajung la 30 martie la Tobolsk, unde vor rămâne
mai bine de o lună de zile, în vederea culegerii de informaţii despre locurile ce le
vor străbate şi o temeinică pregătire pentru călătoria propriu-zisă.
Etapa a Il-a a călătoriei
De la Tobolsk la Irkutsk şi în continuare până la Nercinsk
0

Pe ape. Iniţial, Spătarul Milescu nu a avut cunoştinţă de existenţa unui alt iti
nerar posibil, decât cel urmat în 1654 şi în 1669 de două mici solii, respectiv cele
conduse de Feodor Isaakovici Baicov şi de şeicul Ablin.
Dar, după cum se ştie, Spătarul a călătorit pe un traseu inedit.
Motivele pentru care Milescu alege cu totul alt drum, le aflăm din scrisoarea
trimisă ţarului, la 15 aprilie, din Tobolsk la Moscova: "... deşi foarte greu, nu era
primejdios atunci.... Acum însă ştiu prea bine că micii taisi (Prinţi) calmuci se răz
boiesc crâncen între ei şi că anul trecut au jefuit şi au măcelărit multe mii de ne
guţători ... Din această pricină drumul este deosebit de primejdios acum, dar chiar
şi-n afară de asta e lung şi anevoios; atât Baikov, cât şi şeicul Ablin l-au străbătut
în trei ani. Se spune însă că prin oraşele măriei tale trece o apă, dreaptă şi sigură,
trei luni de navigaţie de la Tobolsk până la portul Eniseisk şi de acolo la Selenga.
Se spune că de Ia Selenga ar fi doar patru săptămâni de drum până la oraşul de
scaun al Kifailor ... Din aceste pricini, măria ta, acela va fi drumul cel bun!".
In timpul şederii la Tobolsk, Milescu reuşeşte, cu ajutorul guvernatorului
Petru Mihailovici Saltâkov, să-şi mărească numărul însoţitorilor cu "şase fii de
boieri", o călăuză - cazacul Grigori Kubiacov, care mai fusese pe drumurile
Siberiei şi de la Nercisk la Pekin (Beijing) - tălmaci pentm limbile calmucă şi
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tătară, în persoana dragomanului Spiridonka Bezriadov, şase îmblânzitori de
şoimj cu ajutoarele lor, precum şi 40 de cazaci.
în seara zilei de 2 mai 1675, Spătarul şi-a îmbarcat cei o sută de însoţitori pe
trei corăbii - doscianicuri1, împreună cu toate proviziile şi mărfurile, pornind pe
râul Irtas în jos.
După vreo nouă popasuri, necesare pentru tot atâtea schimburi de vâslaşi toc
miţi dintre localnici, cele trei doscianicuri, trag în ziua de 8 mai, la pontonul iamului (staţie de poştă) Samorovski. "Nu departe de aici, scrie Milescu, Irtasul se var
să în marele râu Obi. De la Tobolsk până la Obi (533 km), se navighează în josu!
râului, dar pe Obi vom porni împotriva cursului apei”.
Popasul de două zile la Samarovski-iam îi îngăduie să cerceteze locul şi să cu
leagă informaţii despre natura acestor meleaguri şi trecutul lor - care vin să com' pleteze observaţiile şi impresiile ilotate în jurnalul său, de la începutul călătoriei.
In amurgul zilei de 10 mai, cele trei nave sunt desprinse de mal. Apele zbu
ciumate ale râului pun la grea încercare .şi puterile vântului şi caznele oamenilor,
la aceasta adăugându-se izbiturile primejdioase ale sloiurilor de gheaţă. A fost'ne
voie de 12 zile şi tot atâtea nopţi, ca să se oprească la gura râului Nevuleva, unde
rămân până pe 20 mai.
Obosiţi şi înfriguraţi, Nicolae Milescu şi însoţitorii săi, ajung în ziua de 23
mai la Surgut, oraş zidit, spre sfârşitul veacului al XVI-lea, pe o coastă nisipoasă
de pe malul stâng al fluviului. De aici Milescu trimite o nouă scrisoare la Mos-'
cova, în care descrie călătoria efectuată, menţionând că va rămâne un timp la
Surgut "... unde voi aştepta până când Obiul se va curăţa de gheaţă".
Călătoria Spătarului Milescu pe fluviul Obi, continuă imediat ce nu mai este
semnalat pericolul gheţurilor plutitoare, astfel că pe 14 iunie ajunge la Naram. Po
pasul este de scurtă durată. Sunt schimbaţi vâslaşii, în vreme ce Spătarul are
destulă vreme să-l cerceteze pe guvernator despre natura locului, viaţa orăşelului
şi a cătunelor din împrejurimi.
în ziua de 5 iunie, navele părăsesc fluviul Obi şi îşi continuă călătoria pe râul
Ket, oare va dura 33 de zile, încheindu-se pe 7 iulie, când doscianicurile acostează
la fostul Makovsk.
La Makovsk, călătoria pe apă este întreruptă pentru prima dată de la plecarea
din Tobolsk.
Până aici Spătarul Milescu a navigat pe apele Siberiei apusene, mai bine de
două luni, acoperind doar ceva mai puţin de jumătate din întregul itinerar de la
Moscova la Pekin (Beijing). •
Transbordarea de la râul Ket la fluviul Enisei, a celor trei doscianicuri în
cărcate cu provizii şi mărfuri, necesită doar două zile.
La 10 iulie, Nicolae Milescu şi oamenii săi poposesc la Eniseisk.unde rămân
timp de nouă zile.
în seara zilei de 18 iulie, Spătarul părăseşte Eniseiskul pornind în amonte,
spre locul în care marele Enisei primeşte apele fluviului Angara.
9

1.
Doscianic - de la cuvântul rusesc "dosea", însemnând scândură; ca sens - construit din scân
duri; navă arhaică - o barcă foarte mare, cu fundul foarte lat-şi acoperită, având un catarg înalt şi o
pânză mare, precum şi mai multe rânduri de vâsle.
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In prima parte a călătoriei pe cursul Angarei, pentru Milescu fluviul are un alt
nume, Tunguska, sub care ar înţelege întregul curs inferior al acestuia, până în
dreptul cetăţii Bratsk. De aici şi până la izvor, la lacul Baikal, deci pe întregul curs
superior, Spătarul îi spune Angara. Demarcaţia aceasta făcută de Milescu este
corectă, întrucât de la Bratsk fluviul curge prin Podişul Tunguscelor. Călătoria
Spătarului Milescu pe Angara durează 46 de zile şi este însoţită de numeroase
piedici, reprezentate de stânci şi cataracte, peste care doscianicuriie sunt trase cu
mari eforturi, cu ajutorul odgoanelor.
Pe 5 septembrie, navele ajung la Cetatea Irkutsk, situată pe malul stâng al flu
viului şi foarte frumos zidită. De la Bratsk la Irkutsk au fost parcurşi, în condiţii
dificile, 480 km, deci ceva mai puţin decât cursul inferior, de la confluenţa An
garei cu Enisei şi până la Bratsk.
Şederea la Irkutsk este scurtă, dar timpul de o zi şi jumătate se dovedeşte îndea
juns pentru a face acele pregătiri cerute de "călătoria pe mare" adică pe Baikal.
, Exprimarea Spătarului Milescu ne apare firească , fiind întru totul adecvată
acelui timp şi spaţiu, specifice Siberiei, deci cu alte dimensiuni, înţelegând prin
aceasta că şi râurile şi codrii, dar mai ales distanţele sunt cu totul altcumva decât
în Europa.
In cea de-a patra zi după părăsirea Irkustsk-ului, flotila Spătamlui ajunge ".... la
gura râului Angara, adică la lacul unde se formează el din apele Mării Baikalska".
începând din 11 septembrie, timp de douăsprezece zile, navele Spătarului
înfruntă curenţi, valuri, ninsori şi vânturi puternice adăpostindu-se zile în şir la
gurile râurilor sau prin lacurile mărginaşe, până reuşesc, pe 22 septembrie, să intre
pe cursul râului Selega, care se varsă în Baikal.
Doscianicuriie urcă pe Selega vreme de 4 zile trecând pe lângă sate de cazaci
şi pescari ajungând pe 26 septembrie, într-un sat mare denumit Ilimsk.
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Spătarul Milescu lajjn popas de adăpost, în timpul căruia ajunge la unele hotărâri
importante pentm continuarea drumului.
"Septembrie în douăzeci şi şapte. Văzând că toamna se întăreşte şi că timpul
se înăspreşte mereu, am dat drumul cazacilor din Eniseik ca să se întoarcă ... şi
am trimis prin ei scrisoare la marele domn, la Moscova. După ce au plecat ei, am
trimis la fort şi în sat ca să strângă căruţe, cai şi cămile; iar vasele noastre le-am
pus la loc bun lăsându-le sub pază severă...".
' "Septembrie în douăzeci şi opt. După ce s-au adunat căruţele, caii şi cămilele
am ales din arteluri câte doi şi câte trei oameni, ca să meargă la fort...".
"Septembrie în douăzeci şi nouă. Am plecat din satul Ilimsk., pe uscat către
Cetatea Selenghinsk, în număr de patmzeci de oameni..."..
Aşadar, putem spune că după mijlocul de deplasare folosit, de aici începe cea
de-a treia parte a călătoriei:
A

A

•

* prima parte - cu cai şi căruţe de la Moscova la. Tobolsk care, inclusiv tim
pul necesar pregătirilor în acest oraş, a durat două luni;
* a doua parte - a constituit de fapt călătoria cu doscianicuriie pe apele si
beriene şi a necesitat patru luni şi jumătate.
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Din nou pe uscat. Prima etapă din această nouă parte a intinerarului soliei
Spătarului Milescu durează trei zile şi trei nopţi; la capătul lor, caravana ajunge în
2 octombrie la Selenghinsk. Aici călătorii găsesc un fort ridicat pe malul stâng al
râului Selega şi o aşezare locuită de "vreo două sute de cazaci şi oameni slobozi"
care "cultivă grâne de tot felul...".
Procurarea animalelor de călătorie, de povară şi pentru hrană se desfăşoară
anevoie şi Spătarul este nevoit să-şi trimită oamenii la mari depărtări, la triburile
mongole, de unde revin de-abia peste treizeci de zile. In acest răstimp Milescu se
întoarce la Ilisk şi îşi aşază tabăra pe o insulă pe râul Selega. El are astfel răgazul
să cerceteze regiunea, să culeagă informaţii de la băştinaşi cu privire la oameni şi
locuri, precum şi la resursele economice.
Odată cu întoarcerea oamenilor trimişi să cumpere cai şi cămile, caravana se
pune în mişcare în direcţia Nercinsk - "de-a dreptul prin stepă pe un drum nou,
un drum pe care nu mai călătorise nimeni vreo dată". Din jurnalul zilnic al Spăta
rului reiese că în funcţie de dificultăţile drumului, caravana parcurge între 20 şi
35 de versete pe zi, traversarea stepei necesitând 30 de zile, astfel că pe data de 4
decembrie este consemnată sosirea la Nercinsk.
Din scrisoarea adresată de aici ţarului aflăm că Milescu trimisese înainte un
om care urma să anunţe la Pekin (Beijing) venirea soliei conduse de el.
A

4

Etapa a IlI-a a călătoriei
De la Nercinsk la Naum şi mai departe până la Pekin (Beijing)
Caravana pleacă din Nercinsk pe 19 decembrie, parcurgând aproximativ 300
de kilometri până la râul Argun, unde ajunge după 10 zile. Milescu scrie pe 29 de
cembrie în jurnalul său: "Am stat toată ziua într-o păşune de pe malul râului
Argun pentru a se odihni vitele. Din pricina vitregiei timpului au murit mulţi cai
şi cămile, altele au ologit şi le-am făcut un fel de încălţări. Pentm foc'se găseşte
doar salcie pitică, însă uscată...".
A doua zi caravana porneşte mai departe, spre valea râului Han, unde ajunge
la 31 decembrie. Situaţia este din zi în zi mai gravă, călătorii văzând cum, din
cauza frigului, le pier animalele de povară.
•
Cu mari eforturi şi privaţiuni, la 13 ianuarie 1676, Spătarul ajunge la hotarul
cu China, notând în jurnalul său: "încheiem călătoria noastră prin ţinutul Siberiei,
fiindcă aici, la munţii Targacin, deasupra izvorului râului Uluci se află sfârşitul şi
hotarul întregului regat siberian...".
"... la 13 ianuarie - arăta Milescu într-o scrisoare trimisă la Moscova - am
fost întâmpinat de cazacul Nercinsk pe care îl trimisesem înaintea noastră. El era
însoţit de şapte sotnici targacini, supuşi chinezi şi şaizeci de oameni...".
*
Călătorii sosiţi de pe îndepărtatele meleaguri europene au pornit spre primele
aşezări ale localnicilor, situate cale de cinci zile de hotar.
Surpriza sosirii soliei condusă de Spătarul Milescu - aşteptată de-abia în pri
măvară - e mare şi pentru autorităţile provinciale.
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Din jurnalul Spătarului desprindem:
"La 21 ianuarie ne-am întâlnit cu mai mulţi sotnici ce veneau dinspre Naum
şi aduceau carne de porc pentru hrana oamenilor şi o sută treizeci de care cu două
roţi, trase de boi şi şaizeci de cai...".
"La 23 ianuarie a venit voievodul Naumului, însoţit de fiii unui voievod mai
bătrân şi de mulţi alţi fruntaşi de-ai lor, vreo două sute, care au descălecat la oarecare
depărtare de caravană... şi în ziua următoare am călărit mai departe, căci ei îmi ie
şiseră înainte la trei zile de drum de Naum...".
"In ziua a treia, 26 ianuarie, nu departe de aşezările lor, mi-a ieşit în întâmpi
nare bătrânul voievod însoţit de mai mulţi oameni de frunte şi cinci sute de ostaşi...".
Şederea la Naum este de lungă durată, determinată de tratativele necesare sta
bilirii protocolului înfăţişării ambasadorului şi suitei sale în faţa împăratului chi
nez. Spătarul va folosi răgazul pentru a cunoaşte mai bine locurile şi oamenii.
Călătoria este reluată de-abia în 17 aprilie 1676, când Spătarul porneşte spre
Pekin sau Hanblac, adică "cetatea hanului", însoţit de 156 de oameni călări şi ur
mat de o sută de care de poveri.
Ultima etapă a călătoriei de la Moscova la Pekin (Beijing), însumează 29 de
zile*, iar în acest răstimp Spătarul Milescu consemnează cu meticulozitate toate
întâmplările cotidiene, locurile prin care trece, reţine amănunte de interes geo
grafic, etnologic şi istoric. Itinerarul are* în mare, direcţia sud-sud-vest, şi trece
prin vaduri de ape mari şi mici, deşert, stepă şi munţi.
Sosirea la Pekin "oraşul împărătesc" este datată 15 mai 1676, când, la amiază,
caravana ajunge la una din porţile de miazănoapte.
Deci, de la Moscova la Pekin, Spătarului Milescu i-au trebuit 438 de zile,
răstimp în care itinerarul său a traversat 21 de paralele şi 77 de meridiane sau,
după cum se exprimă chiar el, a parcurs "un sfert din ocolul pământului".
îndelungate şi cel mai adesea obositoare s-au arătat a fi discuţiile purtate de
ambasador cu demnitarii împăratului Kang-hsi. Pricina nesfârşitelor tratative dintre
Mi-ko-lai (cum i se spunea Spătarului), şi askaniama Ma-La a constituit-o modali
tatea de înfaţişare a scrisorilor, darurilor şi însăşi soliei ţarului în faţa bogdihanului, căci obiceiurile existente la cele două curţi erau substanţial diferite.
Milescu s-a dovedit un iscusit diplomat, ceea ce l-a făcut pe askaniama MaTLa
să exclame la un moment dat:
"Cred că ţarul te-a ales anume pe domnia ta să vorbeşti cu noi...!".
După derularea mai multor ritualuri, începând din 5 iunie, zece zile mai târ
ziu solia este invitată la Cetatea Roşie, adică Palatul Imperial'pentru a fi înfaţişată
bosdihanului.
c*
Vom trece peste prezentarea amănunţită a palatului şi a ritualurilor de primire.
Scurta ceremonie a primirii oficiale a solilor s-a încheiat cu băutul ceaiului,
servit în căni mari de lemn, galbene.
După mai bine de o lună, alihahava (şef al departamentului Astrologie) veni
,să-l vestească pe Spătar:
"Marele han însuşi vrea să vă dea un ospăţ în sala îndepărtată a palatului,
unde-i este locuinţa; şi el va fi de faţă; să ştiţi că până acum nici cârmuitorii
A

#
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chinezi, nici manciurieni n-au îngăduit nimănui, nu numai să stea în faţa lor, dar
măcar să-i vadă".
Milescu face câteva observaţii interesante în "Descrierea Chinei” cu privire
la înalta cinste ce li s-a făcut, de a fi invitat la un ospăţ în preizenţa bogdihanului.
Din convorbirea purtată prin tălmăcirea făcută de alihahava - care era un iezuit
olandez - se desprinde următorul dialog redat de Spătar în"Jurnal de călătorie":
"Marele stăpânitor al întregii împărăţii chineze, hanul, întreabă dacă măria sa
stăpânul tuturor ruşilor se afla bine şi sănătos?
Prin mila lui Dumnezeu, marele stăpânitor, ţarul, Alexei Mihailovici, stă
pânul tuturor ruşilor... se afla bine sănătos atunci când l-am părăsit pe măria sa...
şi domnea fericit în puternica şi vestita sa împărăţie. Şi măria sa, marele stăpân
ţarul a urat măriei tale, bogdihanului, ani mulţi de sănătate şi de domnie glorioasă,
ca unul ce îi eşti prietenul şi vecinul lui cel mai scump".'
Marele han pune trei întrebări: ce vârstă are măria sa ţarul, cât este de înalt şi
de cât timp şi-a început domnia?
Măria sa este în vârstă de cincizeci de ani, este înalt de statură şi înzestrat cu
toate virtuţile. Pe tron s-a urcat,' prin voinţa lui Dumnezeu, la treizeci de ani.
Marele han întreabă pe sol câţi ani are şi, de asemenea, pentru că a auzit că
domnia ta eşti un om înţelept, doreşte să ştie dacă ai învăţat filosofia, matematica
şi trigonometria.
Mulţumesc prealuminatului .şi marelui han pentru interesul ce-1 arată solului
preasupus care numără patruzeci de ani. Şi întrucât măria sa însuşi a învăţat trigo
nometria şi astronomia, solul poate spune cu smerenie că are ceva învăţătură după
cum poate întări şi domnia sa alihahava cu care adeseori a stat de vorbă.
Alte întrebări hanul nu a mai adresat Spătarului şi în liniştea care s-a aşternut
până la începerea ospăţului, acesta are prilejul de a-1 privi cu atenţie pe împărat,
de la mică distanţă.
în zilele care au urmat, din porunca hanului, care â ţinut astfel să-l cinstească
în mod cu totul deosebit, Spătarului Milescu i s-a făcut un portret care, spre sfâr
şitul veacului al XlX-lea, se pare că mai era păstrat, întrucât B. P. Haşdeu a aflat
de existenţa lui de la un membru al legaţiei ruse la Pekin.
Anumite împrejurări l-au obligat pe Spătarul Milescu la o şedere mai înde
lungată la Pekin decât prevăzuse, mai exact trei luni şi jumătate. Acest răstimp în
afara treburilor soliei, l-a întrebuinţat pentru a cunoaşte "măreţia şi frumuseţea
oraşului" - după cum se exprima el - pentru a observa mai atent viaţa, obiceiurile
şi îndeletnicirile oamenilor în mijlocul cărora ajunsese după o atât de lungă călă
torie. Despre toate acestea el va aminti mai târziu " pe larg în cartea în care va fi
descrisă împărăţia chineză", intitulată "Descrierea Chinei".
Urmează alte aproape cinci sute de zile de călătorie pe drumul de întoarcere.
Cu puţine abateri, itinerarul este acelaşi ca la venire şi, întrucât lipsesc mai
multe file din însemnările de călătorie, este de presupus că până la Selenghinsk,
Spătamlui Milescu şi însoţitorilor săi le-au trebuit cam tot trei luni, cât au făcut în
drum spre Pekin. Deci spre sfârşitul lunii ianuarie a următorului an (1677), se pare
că au ajuns la Selenghinsk istoviţi de oboseală şi frig, cu scăderi destul de mari
din numărul cailor şi celorlalte animale de povară.
9
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De aici, călătoria dovedindu-se imposibil de continuat din pricinile de mai
sus, Spătarul va rămâne pe loc până în primăvară. Acest timp de zăbavă, la căldura
focului, a fost folosit de Spătarul Milescu pentm a-şi pune în ordine însemnările
sale de drum.
Firesc, pe calea întoarcerii, 11Jurnalul" este lipsit de observaţii şi descrieri.
Până la Eniseisk notările se rezumă doar la câteva date şi menţiuni de locuri:
"La Selenghinsk am rămas până la 3 mai, apoi am pornit mai departe... La 16
mai am trecut Baikalul şi am ajuns la portul Irkutsk, unde am rămas până la 18...
Am părăsit Irkutsk la 18 mai şi am ajuns la Emiseisk la 7 iunie2.
Aici însă îl aştepta o surpriză, pe cât de neaşteptată, pe atât de neplăcută. Iată
cum înfaţişează Spătarul Milescu sosirea la Eniseisk: ' *
"Şi mai înainte de a trage la ţărm am fost întâmpinaţi de Voievodul Mihail,
fiul lui Vasile Priklontkoi, care avea un ucaz al măriei sale. El ne-a poruncit tuturor
să debarcăm şi a citit apoi ucazul, după care a pomncit vameşului celui mare ca
împreună cu oamenii săi să-i cerceteze pe toţi oamenii din doscianic. Aşa că în- *
cepură să-l caute pe sol în buzunare, la subsuori, în pantaloni, în cizme şi peste
tot, dar nu găsiră nimic. Apoi îi căutară pe dvorenii din Moscova, pe fiii de boieri,
pe grămătici şi pe toţi cazacii, până la ultimul om şi toţi cei din cetate se aflau,pe
malul râului ca să-i privească**".
Neînţeleasă uimire! Negândita răsplată pentru un vrednic slujitor al măriei sale
care îndeplinise una din cele mai grele misiuni ce fusese dată până atunci unui om
spre acea parte de lume, despre care Europa acelei vremi avea prea puţine cunoştinţe!
D|ar tâlcul celor săvârşite în acea .zi de 7 iunie 1677, după o lipsă de peste doi
ani din mijlocul evenimentelor petrecute lâ Moscova, Spătaml Nicolae Milescu
avea să-l desluşească tară mare întârziere. Prin moartea ţarului Alexei Mihailovici,
în anul 1676 - deci în timp ce Spătaml se găsea la Pekin - se deschiseră luptele
pentm putere între familiile celor două ţarine, respectiv famiile Niloslavschi şi
Nariskin. Venirea la putere a celui dintâi a avut drept urmare defăimarea, surghiu
nul şi, în unele cazuri chiar asasinarea oamenilor de credinţă a susţinătorilor fami
liei Narisin, dar în primul rând a avut de suferit Artemon Matveev, protectorul Spă
tarului. Feluritele învinuiri închipuite aduse lui Milescu, de la practicarea magiei
până la trădare, s-au dovedit până la urmă neadevărate şi la 9 iulie, deci după mai
bine de o lună de umilitoare aşteptare la Eniseisk, i s-a dat voie să călătorească mai
departe spre* Moscova, unde a ajuns la 5 ianuarie 1678.
Aşadar, după cele aproape cincisute de zile ale drumului de întoarcere, pe
uscat şi pe apă, precum şi în zăbavă pricinuită de vremea rea şi de necazurile
amintite, a luat sfârşit marea călătorie a românului Nicolae Milescu Spătarul, care,
din rezultatele ei este apreciată, după cum am mai arătat, drept un punct culmi
nant pentru exploatarea Siberiei în secolul al XVII-lea.
Este ştiut - călătoria şi lucrările Spătarului Milescu au stârnit în Europa
epocii sale şi de mai târziu-atât un mare interes politico-economic, cât şi ştiinţific.
Rezultat al unei călătorii de aproape trei ani (între 3 martie 1675 - 5 ianuarie
] 678) pe al cărei itinerar de multe mii de kilometri Spătaml Nicolae Milescu a în
<deplinit sarcini ştiinţifice de natură geografică şi etnografică - condiţie care a dat
2 *ţ ** _ Njcoiae Milescu. op. cit., pag. 318-319.
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operei sale o valoare general europeană - cele trei însemnate lucrări "Călătorie
de-a lungul Siberiei de la Tobolsk până la portul Nercinsk", "Raportul oficial al
lui Milescu Spătarul în China" şi "descrierea Chinei" deşi nu au fost scrise în ro
mâneşte, reprezintă opera unui învăţat român care-şi află locul printre marile, fi
guri ale culturii universale din secolele al XVII-lea şi XVIII-lea {Istoria literaturii
române, voi. I, pag. 469, Editura Academiei Române, 1964).
Cele prezentate mai sus necesită câteva menţiuni:
1. Privitor la "Descrierea Chinei" toţi cercetătorii cad de acord asupra faptu
lui că originalul lucrării nu mai există.
Din toate copiile-manuscris în limba slavonă, doar trei sunt scrise în vechea
scriere slavonă bisericească şi anume:
a. Manuscrisul cu cota T. F. nr. 141 din Biblioteca de Stat din Sankt
Petersburg (Leningrad) presupus a fi scris în anul 1677 - text în continuare omis;
b. Manuscrisul cu cota nr. 35 din Biblioteca Naţională din Paris - fondul slav
- scris în anul 1695;
c. Manuscrisul cu cota nr. 86 din Biblioteca profesorului slavist F. T. Vailev
de la Universitatea din Kazan care stă la baza ediţiei 1910, tipărită la Kazan
(Federaţia Rusă) şi respectiv la baza lucrării editate în 1975 la Bucureşti.
#

Notă - Este important de avut în vedere că toate aceste informaţii datează diti
1973-1975.
I

/V

2. In Marea Enciclopedie sovietică" - ediţia a II-a, tomul (volumul) 49, pag.
253 se menţionează că:
"In literatura rusă lucrarea lui Nicolae Milescu este cea dintâi care vorbeşte
pe larg despre China".
3. Portretul Spătarului Nicolae Milescu făcut la Beijing, în anul 1676, din
porunca împăratului (bogdihanului), a cărui existenţă o confirmă, spre sfârşitul
veacului al XlX-lea, marele om de ştiinţă B. P. Haşdeu, s-ar putea afla în capita
la Chinei, ca o dovadă a memorabilei sale călătorii.
A

%
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PREOCUPĂRILE EPISCOPULUI MELCHISEDEC ŞTEFĂNESCU
AL ROMANULUI ÎN DOMENIUL LITURGICII
A

Intre marile personalităţi ecleziastice care au creat epocă în literatura şi cul
tura teologică românească, alături de marii învăţaţi: Dosoftei, Varlaam, Antim Ivi
reanul şi Veniamin Costache, ale căror nume strălucesc cu litere de aur pe firma
mentul istoriei literaturii şi culturii româneşti, la loc de frunte se înscrie şi numele
Episcopului Melchisedec Ştefanescu al Romanului.
Născut la 12 februarie 18221 în satul Gârcina, jud. Neamţ, într-o distinsă fa
milie preoţească, din sânul căreia s-au ridicat un şir neîntrerupt de clerici şi mo
nahi, cu rosturi importante în viaţa Bisericii, asemenea familiei binecuvântate a
Sfântului Vasile cel Mare, viitorul episcop şi savant de renume, va deveni întoc
mai ca şi marele ierarh capadocian, un om de mare prestigiu cultural şi moral, o
adevărată podoabă a epocii de redeşteptare naţională din a doua jumătate a seco
lului al XlX-lea.
Personalitate complexă, înzestrată cu alese însuşiri sufleteşti şi cu un vast ori
zont de cunoştinţe dobândite de-a lungul anilor de studii şi cercetări, Episcopul
Melchisedec s-a făcut mentorul celor mai înalte aspiraţii ale Bisericii şi neamului
românesc, într-o epocă de maximă efervescenţă, în care transformările social-culturale şi politice deschideau perspective luminoase pentru viitorul Bisericii şi al na
ţiunii. în concepţia sa, Biserica şi patria erau indisolubil legate formând una, iar
împlinirea năzuinţelor poporului vizau însuşi progresul şi interesul Bisericii stră
moşeşti. Această concepţie umanitar-creştină izvora din credinţa sa nestrămutată şi
convingerea fermă că fiecare membru al societăţii este un mădular viu al Bisericii
lui Hristos, iar Biserica, în calitatea ei de organism divino-uman, însufleţit de ■
Duhul Sfanţ, este menită să asigure prin mijloacele ei harice propăşirea vieţii spiri
tuale şi culturale a poporului dreptcredincios. Numai pornind de la această premiză ne putem da seama de ce Melchisedec şi-a consacrat întreaga sa viaţă Bisericii
strămoşeşti şi neamului românesc, pe care le-a slujit cu credincioşie şi devotament
fară egal, punându-şi în valoare întreaga sa capacitate şi erudiţie de teolog şi om de
ştiinţă, spirit luminat şi practic cu o largă viziune istorică şi culturală.
Dar alături de problemele majore şi acţiunile progresiste care ţinteau bunul
mers al ţării şi înflorirea Bisericii, în viaţa căreia Melchisedec a fost profund im
plicat, domeniul teologiei reprezenta terenul în care ilustrul nostru ierarh şi-a ma
nifestat cea mai intensă preocupare. Melchisedec rămâne prin excelenţă un teolog
de înaltă speţă care a tras brazdă adâncă în cultura teologică românească.
%

1. Motivele care l-au determinat pe Episcopul Melchisedec
să se ocupe de probleme liturgice
0

"Bărbat cu chemare ştiinţifică netăgăduită"2, aşa cum l-a definit Iorga, el a
fost sortit de Providenţa dumnezeiască să răspundă nevoilor stringente ale Ortol

f
î. Informaţia este luată de pe inscripţia funerară aflată în capela episcopală care îi străjuieşte
mormântul.
2. Nicolae Iorga, Floarea darurilor, Bucureşti, 1908, p. 386.

DOCUMENTARE

443

doxiei româneşti într-un moment de răscruce când Biserica şi neamul văzându-şi
împlinite măreţele idealuri de libertate şi unitate, înaintau cu paşi repezi pe drum
de lumină şi de glorie. Procesul de redresare şi înnoire se facea lent. Lipsa de şcoli
corespunzătoare şi de cadre didactice competente precum şi de manuale norma
tive şi mijloace de culturalizare, îngreuiau tot mai mult acest efort.
Melchisedec era chemat să înlăture aceste dificultăţi şi să coordoneze întrea
ga activitate culturală şi didactică din sânul Bisericii, "luptând pentm întărirea
prestigiului ei în stat, împotrivindu-se curentelor străine şi dovedind conducăto
rilor politici, prin scris şi prin cuvântările sale din senat, că propăşirea ţării nu
poate fi asigurată decât prin aşezarea tradiţiei ortodoxe pe temelia ei. Şi pentm ca
Biserica să-şi justifice prestigiul ei, i-a cercetat toate lipsurile de care suferea la
nivel cultural, misionar şi material şi ca organizare, propunând "reformele nece
sare"3, aşa cum însuşi mărturiseşte în testamentul său: "Vocaţia mea în lumea
aceasta a fost să muncesc şi să mă îngrijesc de marea mea familie duhovnicească
care este Biserica şi fiii ei credincioşi. Am iubit ştiinţa şi pe oamenii devotaţi ei şi
'am urât ignoranţa şi pe apărătorii ei"4.
Lucrările sale, care însumează un număr de 31 de titluri, oglindesc, prin conţi
nutul lor, străduinţa neîntreruptă a profesorului eminent şi a ierarhului devotat care
încearcă să reînvie viaţa Bisericii şi s-o statornicească pe bazele ei temeinice: ca
nonice, dogmatice şi cultice. Melchisedec căuta pe orice cale să se facă mesagerul
culturii şi spiritualităţii ortodoxe şi să-i dea Bisericii duhul ei autentic de trăire şi
simţire ortodoxă pentm a-şi revendica rolul ei în societate. "Biserica - spune el este mama duhovnicească a popomlui. Ea ne-a renăscut la viaţa cea nouă, primindu-ne din pântecele mamei noastre cele pământeşti în braţele sale cele de mamă,
însemnându-ne cu numele cel sfânt al lui Hristos, cu semnul Cmcii prin care s-a
călcat şi s-a sfărâmat stăpânirea diavolului şi, cu puterea rugăciunilor sale, ne-a scos
de sub stăpânirea satanei şi ne-a împreunat cu Hristos făcându-ne fii ai luminii.
Biserica ne luminează mintea noastră cu lumina credinţei lui Hristos. Ea ne
dă Legea Domnului, care este făclie picioarelor şi lumină cărărilor noastre prin
care se luminează înaintea noastră calea cea sfântă şi împărătească ce duce la viaţa
veşnică, calea umilinţei şi a temerii de Dumnezeu, calea răbdării şi lepădării de
sine, calea blândeţei şi a înfrânării, calea dragostei şi a bunei doriri faţă de toţi. Ea
ne întăreşte pe calea virtuţii şi a evlaviei prin făgăduinţa moştenirii acelor vistierii
ale împărăţiei lui Dumnezeu"5.
înţelegând pe deplin rolul Bisericii în promovarea principiilor religiosmorale, ce ţin de educarea şi formarea duhovnicească a fiilor neamului şi în spe
cial a viitorilor preoţi, care urmau ciclul de pregătire în cadrul şcolilor teologice,
Melchisedec rezervă o bună parte din preocupările sale cărturăreşti studiului litur
gic, aducând un aport substanţial în acest domeniu, prin lucrările sale inedite de o
profunzime şi valoare neîntrecută până la el.
Episcop Lucian Triteanu, în memoria Episcopului Melchisedec, în "Cronica Romanului"
(1942), nr. 5-6, p. 139.
Testamentul P. S. Melchisedec, episcop de Roman , Bucureşti, 1892, p .3.
Arhimandrit Melchisedec, Manual de Liturgică sau servirea de Dumnezeu a Bisericii
Ortodoxe (precuvântare), Bucureşti, 1862, p. II, IV.

3.
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In sfera acestei activităţi, Melchisedec îşi descoperă însăşi vocaţia sa sacerdo
tală cu care s-a născut şi pe care a cultivat-o în casa părintească unde a crescut într-o
atmosferă de' rugăciune şi "pază a rânduielilor bisericeşti"6. De aici, din sânul fami
liei începe procesul'educării şi iniţierii marelui ierarh în tainele credinţei şi în cu
noaşterea rânduielilor de slujbă, iar în această pregătire rolul preponderent l-a avut
mama sa, presbitera Anastasia, o femeie foarte evlavioasă care "adeseori sta îngenunchiată cu copii împrejurul ei şi se mga lui Dumnezeu atât pentm sine cât şi pentm
ei şi îşi facea rugăciunile mai mult în singurătate"7 - noaptea. Această deprindere
duhovnicească a imprimat-o în mod neîndoielnic şi fiilor ei.
Cu această moştenire sacră pe care i-au transmis-o venerabilii săi părinţi, la
care se adaugă experienţa anilor de studiu petrecuţi în ţară şi străinătate, Mel
chisedec păşeşte în viaţă şi în rodnica sa muncă de apostolat cu calmul şi medita
ţia specifică clericului cărturar şi cu sufletul mereu purtat pe aripile rugăciunii şi
pătruns de fiorul tainic al ei. "La Episcopia Romanului nu era îngăduit să se în
ceapă Vicernia în Duminici şi sărbători şi nici cântarea şedelneior de la Utrenie,
până când Melchisedec nu se afla ridicat în strana sa arhierească. Atunci părea că
se însenina Biserica şi slujbele aveau o măreţie şi un farmec deosebit. Atât de mult
îi plăceau sfintele slujbe şi simţea atâta odihnă sufletească în ele încât nu se mul
ţumea cu cele obişnuite, ci introdusese şi privegherile de seara spre Duminici şi
sărbători care se începeau de la sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în biserică
şi ţineau până în ziua cea luminată a Sfintei învieri după cum se obişnuia pe atunci
în Biserica rusească"8.
Din dorinţa neistovită de a.insufla şi altora duhul mgăciunii şi al slujirii lui
Dumnezeu, precum şi din grija permanentă de a pregăti Bisericii slujitori luminaţi
şi devotaţi, Melchisedec întreprinde o amplă activitate didactico-ştiinţifică, aprofundând tot mai mult studiul disciplinelor liturgice, întocmind proiecte, alcătuind
lucrări şi studii de specialitate, redactând manuale de o veridică competenţă şi ti
părind un număr apreciabil dc cărţi de slujbă, care au văzut lumina tiparului sub
directa lui supraveghere şi îndrumare.
Contribuţia Episcopului Melchisedec în studiul liturgic se reflectă pe multi
ple planuri dintre care remarcăm: diortosirea şi traducerea cărţilor de cult şi în
dreptarea acestora de eventualele greşeli strecurate de-a lungul vremii, alcătuirea
şi editarea manualelor de Liturgică şi Tipic care au servit drept norme în
drumătoare în expunerea cunoştinţelor teoretice şi practice în şcolile de în
văţământ teologic, o biografie amplă a vieţii şi minunilor Cuvioasei Maicii noastre
Parascheva şi un tratat documentat despre cultul sfinţilor şi al închinării la sfin
tele icoane, insistând mai ales asupra celor făcătoare de minuni existente la noi în
ţară, clarificarea argumentată a problemei îndreptării calendarului şi a datei
serbării Paştelui şi editarea cărţilor de ritual.
6. Arhimandrit Veniamin Pocitan, Amintiri despre Episcopul Melchisedec, în "Cronica
Romanului" (XIX) (1942), nr. 10, p. 317.
7. Constantin Diculescu, Episcopul Melchisedec. Studiu asupra vieţii şi activităţii lui cu un
portret şi excerpte din corespondenţă, Bucureşti, 1908, p. 185.
8. Arhimandrit Veniamin Pocitan, op. cit.y p. 317.
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Toate aceste chestiuni au constituit obiectul cercetărilor asidue şi neîntrerupte
a vrednicului ierarh.
In cele ce urmează vom analiza pe rând fiecare din aceste aspecte.
/ \

'

2. Măsuri iniţiate de Episcopul Melchisedec pentru revizuirea
şi tipărirea cărţilor bisericeşti
O problemă capitală asupra căreia Melchisedec şi-a îndreptat atenţia, a fost şi
aceea a limbii în care sunt scrise şi traduse cărţile noastre bisericeşti. Ne aflăm
într-o perioadă în care literatura română făcea eforturi susţinute de stilizare şi
înnoire a limbii prin contribuţia marilor precursori: Vasile Alecsandri, Coşbuc şi
Eminescu. Paralel cu evoluţia limbii literare se simţea şi în Biserică tot mai mult
nevoia unei purificări şi adaptări a limbii, prin stabilirea terminologiei bisericeşti
şi introducerea acesteia în cărţile de slujbă şi de învăţătură.
Această acţiune trebuia urgentată deoarece cărţile bisericeşti traduse şi tipărite
de-a lungul vremii, sub influenţa puternică a slavonismului şi grecismului fanariot,
nu mai corespundeau uzului comun al Bisericii datorită "deselor echivocuri,
pleonasme, obscurităţi şi defecte stilistice"9 care îngreuiau tot mai mult înţelesul lor.
Melchisedec apreciază pe literaţii români care "au lucrat pentru introducerea
limbii române în Biserica lor naţională" urmărind "s-o cultive şi s-o îmbogăţească
după putinţa lor" însă nu uită să precizeze că la momentul respectiv această limbă
trebuia curăţită pentm a fi înţeleasă de popor, pentm ca "fiecare să poată trage din
ea folosul sufletesc mai mult sau mai puţin după zelul său şi după starea dezvol
tării sale intelectuale"10. "Limba din actualele cărţi bisericeşti, spunea el, este
asemenea câmpiei din viziunea profetică a lui Iezechiel, plină de oase moarte"11,
şi aceasta datorită expresiilor şi construcţiilor verbale străine, care dădeau naştere
la nonsensuri.
Deşi a lucrat cu prisosinţă pentru îndreptarea limbii, Melchisedec â întâmpi
nat şi opoziţii, ivite mai ales din rândul cercurilor conservatoare care militau pentru
menţinerea neschimbată a ei. De fapt, nu este prima opoziţie de acest gen, căci şi
cu 200 de ani în urmă (în anul 1651), când Mitropolitul Ştefan a tradus în ro
mâneşte cartca despre "BOTEZ şi MIR" s-au ivit contestatari, cărora le răspunde
astfel în prefaţă: "De am şi dres rânduielile şi le-am propus româneşte, nu se cădea
vouă să vă împotriviţi şi să vă scârbiţi împotriva păstorului vostru"12.
Un aport însemnat în acest domeniu, l-a adus Melchisedec în primul rând în
realizarea traducerii, pe care a căutat să o facă cât mai fluidă şi fidelă textului ori
ginal, eliminând fomiele sintactice care împiedicau exprimarea corectă a ideilor.
Iată un exemplu de acest gen în traducerea Psaltirii, făcută de el în anul 1859 pe
când era director al Seminarului din Huşi. "Fericit bărbatul al căruia numele
i

t

9. Constantin Diculescu, op. cit., p. 108.
10. Episcop Melchisedec Ştefanescu, Proiect pentru revizuirea şi editarea cărţilor bisericeşti,
Bucureşti, 1882, p. 1.
11. Episcop Melchisedec Ştefanescu, Corespondenţe pe 1857-1858, apud Constantin
Diculescu, op. cit., p. 110.
12. Constantin Diculescu, op. cit., p. 109.
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Domnului este nădejdea lui", în traducere este "fericit bărbatul care şi-a pus
nădejdea în Domnul".
. O altă defecţiune a limbii o constituiau pleonasmele, care îngreuiau înţelesul
frazelor. Meritul lui Melchisedec a fost că a ştiut să le înlăture şi să facă cât mai
perceptibilă ideea textului. Iată, de pildă, un verset din Ps. XX, 2: "Pofta inimii lui
i-ai dat Lui şi de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe dânsul", în traducere este "do
rinţa inimii lui i-ai dat lui şi ceea ce au pronunţat buzele nu i-ai refuzat". Tot pleo
nasme sunt şi expresiile: "înconjurând m-au înconjurat", "aşteptând am, aşteptat"
care în traducere sunt redate astfel: "Din toate părţile mă înconjurase, dar în nu
mele Domnului i-am înfrânt pe ei"13.
Un alt merit al lui Melchisedec este faptul că el întrebuinţează cuvinte cu înţeles
propriu, acolo unde cărţile uzuale bisericeşti au un înţeles forţat. De exemplu: "Că au
plecat asupra Ta rele", în traducere este: "că au plăsmuit asupra Ta rele"14.
încercarea de a da o formă cât mai îmbunătăţită limbii cărţilor bisericeşti i-a
preocupat atât pe mirenii cărturari, cât şi pe membrii clerului şi "mai cu seamă pe
preoţii tineri care într-un mod cu totul prematur şi fară logică şi fară cunoştinţe
lingvistice, modificau după placul lor expresiile întrebuinţate în cărţile bisericeşti"15.
Exista aşadar, în multe din spiritele societăţii româneşti, tendinţa de a intro
duce neologisme în cărţile de slujbă, fară să fie conştienţi că acestea ar putea răs
tălmăci însăşi limba cărţilor.
Melchisedec se ridică cu promptitudine împotriva acestor încercări. "Biserica
cu cărţile sale, spune el, a fost o adevărată şcoală de cultură şi de păstrare a lim
bii naţionale"16 şi de aceea nu este bine să dăm poporului, prin biserici, cărţi cu o
limbă nouă în care scriu şi vorbesc învăţaţii moderni, care au petrecut prin şcoli
în străinătate sau în ţară o mare parte a vieţii şi au învăţat mai multe limbi şi s-au
obişnuit a-şi exprima cugetările lor în acele limbi dintre care mulţi nici nu şi-au
dat osteneala a-şi învăţa bine limba lor natală"17.
Poziţia pe care o adoptă ilustrul ierarh în asemenea împrejurări nu trebuie
luată drept o atitudine intransigentă lipsită de înţelegere şi clarviziune. "Zicând
acestea, spune el, nu înţeleg a face din limba cărţilor bisericeşti o limbă staţionară,
nemişcată, o limbă neschimbată pentm veşnicie"18. Melchisedec înţelege destul
de bine necesitatea acomodării limbii şi a curăţirii acesteia de "elemente etero
gene" prin înlocuirea lor cu "fraze şi expresii curat româneşti" însă cere ca acest
proces să se desfăşoare "treptat şi nu pripit şi radical", iar "Biserica să nu se gră
bească cu inovaţiile, ci să ofere posibilitatea poporului să se obişnuiască cu for
mele noi şi ea le va primi când ele vor deveni proprietate a poporului"19. Aşa s-a
procedat totdeauna, iar în cazul când limba noastră nu dispunea de cuvinte potri
vite prin care să se poată reda anumite noţiuni sau denumiri, traducătorii au intro
dus expresii din .limbile din care traduceau: greacă sau slavonă. Aşa s-au strecu13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ibidem , p. 110-111.
Ibidem.
Episcop Melchisedec Ştefanescu, Proiect pentru..., p. 6.
Ibidem, p. 2.
Ibidem, p. 7.

Ibidem.
Ibidem, p. 8.
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rat în cărţile noastre bisericeşti o serie întreagă de termeni greceşti, precum sunt
cele de tropar, alixandare, condac, icos, irmos, canon, stihiră, acatist, paraclis, etc.
sau de termeni slavoneşti: vecernie, utrenie, pavecerniţă, polunoşniţă, obedniţă,
peasnă, sedelnă, svetilnă etc. Biserica şi-a însuşit aceşti termeni, iar pe baza lor şi-a
format termeni noi derivaţi din vocabularul limbii noastre latine. Aşa se face că în
loc de Polunoşniţă s-a zis Mezonoptică, în loc de peasnă cântare, în loc de hvalite,.
laude, în loc de blajenie, fecioară, în loc de Slavoslovie, Doxologie20, etc. Mel
chisedec recomandă pe mai departe acelaşi procedeu de îndreptare şi perfecţio. nare a limbii, însă cu grijă şi cu "Multă chibzuinţă" şi cu intenţia de a introduce
termeni noi numai în condiţiile în care ei "se vor putea forma după cei originali,
iar unde nu va fi posibil, să se păstreze cei existenţi ori din ce limbă vor proveni
ei, sau cel puţin cei salvoni să se înlocuiască cu termeni greci care sunt origi
nali"21 căci din ei au provenit cei slavoni.
Cât priveşte înlocuirea alfabetului slavon cu cel latin, Melchisedec pledează
pentru menţinerea în continuare a ambelor scrieri. în acest scop, el propune comi
siei Sfântului Sinod să accepte pe viitor păstrarea alfabetului chirilic pentru cărţile
bisericeşti iar alături de el "să se întrebuinţeze fară nici o împiedicare şi alfabetul
latin în toate scrierile, afară de cărţile bisericeşti care sunt necesare la săvârşirea
cultului religios"22.
Utilitatea alfabetului slavon este justificată de ponderea mare a operelor şi lu
crărilor ştiinţifice tipărite cu caractere chirilice care necesită o vie cercetare. "în
acest alfabet, spune el, sunt scrise toate documentele care umplu arhivele noastre
particulare şi publice"23, iar dacă această scriere "s-ar părăsi şi uita, în curând
clerul nostru-ar fi lipsit de o mulţime de izvoare din care trebuie să-şi îmbogă
ţească cunoştinţele sale teologice, morale şi istorice. Voim ca pe viitor cărţile bise
riceşti să se tipărească cu alfabetul chirilic, pentru ca măcar clerul să nu fie nevoit
a părăsi cartea din trecut, ci să o continue să o predea generaţiilor viitoare pentru
ca Biserica să devină în acest chip o arhivă vie a monumentelor noastre literare
din trecut"24. »
în Proiectul pentru revizuirea şi editarea cărţilor bisericeşti, pe care îl înain
tează Sfanţului Sinod în toamna anului 1882, Melchisedec propune înfiinţarea
unei tipografii pentru editarea cărţilor bisericeşti, precum şi instituirea unui co
mitet însărcinat cu îndreptarea traducerilor şi supravegherea tipăriturilor. Din
•partea acestui comitet el pretinde o maximă rigurozitate mai ales în ce priveşte re
darea exactă a textului şi în confruntarea acestuia cu originalul. Pentm a îmbogăţi
conţinutul limbii şi a o. face cât mai flexibilă, Melchisedec îndeamnă pe traducă
tori să păstreze dintre expresiile provenite din limbile culte numai pe acelea care
au devenit înţelese şi exprimă clar ideea originală cum este de pildă cuvântul
"slavă" iar cât privesc termenii slavoni: tripesniţă, blagoslovenie, bogoslovie,
blagoveştenie, pravoslavie să se înlocuiască cu expresii existente în limba
20.
21.
22.
23.
24.

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 17.
Ibidem, p. 13.
Ibidem, p. 14.

448

BISERICA OR TODOXĂ ROMÂNĂ

naţională, cum ar fi: binecuvântare, buna vestire, dreptmăritoare, dreaptă cinstire
sau să adopte termeni originali greceşti cum sunt: teologie, ortodoxie, aghiazmă,
care circulă în uz până astăzi.
In timpul activităţii sale cultural-didactice, cât a funcţionat ca profesor şi di
rector de seminar şi mai apoi ca episcop eparhiot, Melchisedec a tradus şi diortosit zece cărţi de slujbă (la care ne vom referi în ultima parte a lucrării) şi douăspre
zece manuale didactice imprimate şi patru inedite, majoritatea dintre ele fiind pre
lucrări după diferiţi autori ruşi, germani şi francezi.’

3. Episcopul Melchisedec - autor de manuale liturgice
Deci, activitatea liturgică a lui Melchisedec nu se mărgineşte numai la revizuirea
;a şi editarea cărţilor de slujbă. Aceasta este numai o latură din sfera largă a
problemei de care ne ocupăm. Fiind un învăţat de înaltă ţinută academică, de for
maţie teologică şi istorică, Melchisedec prelucrează manuale didactice pentm învă
ţământul religios, completând un mare gol la vremea aceea şi creând prin aceasta,
posibilitatea unei pregătiri cât mai temeinice a viitorilor slujitori ai Bisericii.
încercări de a întocmi asemenea manuale au mai făcut şi alţii înaintea lui,
cum au fost: Mitropoliţii Andrei Şaguna, Veniamin Costache, Arhimandritul
Filaret Scriban, etc., însă manualele Episcopului Melchisedec au devenit clasice
şi s-au impus prin profunzimea şi bogăţia fondului de cunoştinţe, prin eleganţa sti
lului şi definirea exactă a terminologiei, ceea ce face să le confere o incontesta
bilă valoare teologică şi documentară. Cărţile sale didactice (în număr de 12) sunt
reproduceri şi prelucrări după diferiţi autori străini: ruşi, germani şi francezi25, pe
care i-a cercetat cu spiritul său critic pentru a da la iveală o imensă bogăţie de date
şi informaţii-ştiinţifice inedite la momentul acela. Aceste manuale erau absolut
necesare pentru uzul şcolar al învăţământului teologic şi "Ştiinţa clericilor'*26.
1.
în Manualul ele Liturgică sau servire de Dumnezeu a Bisericii Ortodoxe,
alcătuit în anul 1853 după izvoare ruseşti27, autorul extinde sfera cunoştinţelor şi
noţiunilor liturgice referitoare la cărţile şi obiectele sfinte şi la rânduielile de
slujbă pe care le explică cu lux de amănunte istorice, scripturistice şi patristice,
insistând cu precădere asupra semnificaţiei simbolico-mistice a acestora. Ma
nualul se distinge printr-o expunere clară, limpede şi sistematică a noţiunilor. în
partea introductivă, autorul aruncă o privire generală asupra cadrului de desfăşu
rare a cultului divin, apoi dezbate problema originii acestuia şi a formelor lui de
manifestare începând din faza incipientă până la definitivarea şi îmbogăţirea com
pletă a slujbelor şi rânduielilor tipiconale. După aceasta, expune metodic şi ştiin
ţific toate chestiunile legate de latura sacramentală a cultului divin şi săvârşitorii
acestuia: rolul şi atribuţiile lor în oficierea serviciului divin public, veşmintele
liturgice specifice fiecărei trepte ierarhice şi însemnătatea lor simbolică; Biserica
cu forma şi împărţirea ei clasică; obiectele sfinte din interiorul Bisericii care
25. Constantin Diculescu, op. cit., p. 117.
26. Ibidem.
27. N. Iorga, Istoria Bisericii Româneşti şi a vieţii religioase a românilor, voi. II, Bucureşti,
1932, p. 25.
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servesc îndeplinirii ritualului cultic şi sensul lor tipologic; conţinutul şi utilitatea
cărţilor de cult potrivit cu timpul şi modul lor de întrebuinţare şi interpretarea dogmatico-simbolică a fiecărei părţi distinctive a cultului divin din cele trei mari pe
rioade liturgice.
Din cuprinsul tratării se observă încercarea subtilă a autorului de a evidenţia
rolul principal (minister principalis) al Mântuitorului nostru Iisus Hristos în săvâr
şirea lucrărilor sfinte. "Domnul nostru Iisus Hristos, Arhiereul cel veşnic (Evrei
VI, 20) este întemeietorul slujirii de Dumnezeu a Noului xAşezământ şi slujitorul
celor sfinte. El ne-a învăţat a ne închina cu Duhul şi cu adevărul, apoi a încredinţat
această slujire Sfinţilor Apostoli"28 şi urmaşilor acestora care se numesc "Iconomi
ai tainelor lui Dumnezeu" (I Cor. IV, 1).
Aşadar "serviciul divin al Bisericii este tip al celei mai înalte slujiri a Mijlo
citorului nostru Iisus Hristos sau mai bine zis o continuare a dumnezeieştii Sale
lucrări (săvârşite) pentru mântuirea noastră"29 iar slujitorii bisericii, care săvâr
şesc această slujbă dumnezeiască în numele lui Hristos, "închipuiesc pe cereştii
slujitori ai lui Dumnezeu Omul"30. De aceea, atât actele şi obiectele de cult, cât şi
veşmintele se referă la opera mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos pe care
Biserica o actualizează permanent în faţa ochilor noştri prin slujbele ei dum
nezeieşti: "Biserica, spune Melchisedec, ne aduce aminte neîncetat de ce a făcut
Domnul pentru mântuirea noastră şi ce trebuie să facem noi pentru a ne însuşi
mântuirea realizată de El"31. însăşi veşmintele liturgice au o semnificaţie istoricosimbolică, fiindcă: "ne aduc aminte de însuşi Domnul şi de lucrarea mântuirii
noastre"32 al cărei punct culminant îl constituie Patimile Sale mântuitoare şi Jertfa
Sa de pe Cruce. De aceea, unele veşminte se raportează la "chipul umilit şi înjosit
al Mântuitorului din timpul Sfintelor Sale Patimi"33.
Mânecuţele ne aduc aminte de legăturile acelea cu care Domnul a binevoit a
suferi pentru mântuirea noastră, epitrahilul închipuieşte legătura de pe grumaz cu
care a fost tras Domnul la muncire, brâul - fota cu care s-a încins pentru a spăla
picioarele ucenicilor Săi, felonul şi sacosul - "hlamida cea de batjocură cu care a
fost îmbrăcat'în curtea lui Pilat", iar mitra arhierească reprezintă "cununa de spini
cu care a fost încununat împăratul slavei"34. Aceeaşi semnificaţie tipologică au şi
vasele şi obiectele sfinte. Sfântul Potir închipuieşte "paharul patimilor Domnului
şi a morţii Lui", Sfântul Disc - mormântul în care a fost pus Trupul Domnului
după ce a fost pogorât jos de pe Cruce, copia - suliţa cu care a fost împunsă coas
ta Mântuitorului iar acoperămintele simbolizează veşmintele cele de îngropare35.
Biserica, în calitatea ei de aşezământ dumnezeiesc în care "locuieşte puterea haru
lui lui Dumnezeu"36, are fixată în inima ei Crucea - obiectul sfânt prin care s-a
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Arhimandrit Melchisedec Ştefanescu, Manual de Liturgică ..., p. 3.
Ibidem, p. 11.

Ibidem.
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
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p. 17.
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lucrat mântuirea lumii. înaintea Sfintei Mese din centrul Sfântului Altar, străjuieş
te o cruce pe care este înfăţişat Hristos cel răstignit. "Sfânta Masă este locul unde
asistă (tainic) însuşi Domnul ca împărat şi stăpân al Bisericii”37, iar turla cea mare
deasupra căreia este înălţată o cruce este "tipul prea înaltului purtător de Cruce al
lui Hristos - capul Bisericii"38, turlele mici reprezentând pe Sfinţii Apostoli.
Biserica însăşi este dispusă în formă de cruce, pentru a ne arăta că "viaţa şi tăria
ei stă în Crucea Domnului"39 şi precum crucea este alcătuită din patru laturi ori
entate spre cele patru puncte cardinale, tot la fel şi forma pătrată a Sfintei Mese
"ne arată că ea este deschisă spre cele patru laturi ale lumii"40 chemate să se îm 
părtăşească "din ospăţul Stăpânului şi din masa cea nemuritoare" (Din Axionul
care se cântă la Liturghia Sfanţului Vasile cel Mare în Joia Sfintelor Patimi).
O altă notă dominantă a lucrării de care ne ocupăm o constituie conţinutul ei
mistagogic, autorul urmărind să surprindă rolul esenţial al cultului divin în creş
terea şi formarea duhovnicească a credincioşilor.
Biserica este laboratorul care experimentează prezenţa şi lucrarea mântui
toare a Domnului nostru Iisus Hristos şi comuniunea spirituală cu El şi cu toţi cre
dincioşii laolaltă, căci toţi se împărtăşesc din darurile şi adevărurile mântuirii pe
care Biserica le revarsă asupra fiilor ei. "Biserica sfinţeşte cele mai importante
momente din viaţa credincioşilor. Ea este mamă conducătoare, căci ea ne învaţă
să cinstim pe Dumnezeu cu cinstirea pe care o săvârşeau cei mai mari sfinţi ai lui
Dumnezeu. In ea auzim cântări şi rugăciuni ale insuflatului David şi ale altor
profeţi vechi. Se roagă împreună cu noi dumnezeieştii Apostoli şi cei mai mari
ierarhi şi învăţători ai lumii. Şi asceţii, şi drepţii se roagă şi cântă duhovniceşte
împreună cu noi. în slujirea bisericească sunt adunate pentru noi cele mai pre
ţioase comori şi vistierii ale sufletelor alese şi sfinte"41 şi această inepuizabilă bo
găţie de învăţături este exprimată în chip minunat în rugăciunile şi cântările noastre
bisericeşti care dau expresie cugetărilor înalte şi simţămintelor evlavioase.
Acelaşi scop educativ-moral îl au şi icoanele şi picturile interioare ale Bise
ricii pe care sunt zugrăvite scene şi imagini din istoria mântuirii neamului ome
nesc şi din viaţa şi nevoinţele sfinţilor.
De pildă, catapeteasma "cu ale ei sfinţite închipuiri ne arată cine trebuie să ne
înfăţişeze la cer, a cui milă şi mijlocire trebuie să o cerem"42 şi pe cine se cade să
urmăm pentru a deveni cetăţeni ai cerului. De la leagăn şi până la moarte Biserica
este mereu prezentă în viaţa credincioşilor ei, aducându-le mângâiere şi încurajare
şi binecuvântând cele mai importante momente ale ei, iar "pentru folosul nostru
material şi spiritual, Biserica săvârşeşte sfinţirea fructelor, binecuvântarea pâinilor,
face procesiuni (litanii) care sfinţesc aerul, câmpiile şi locuinţele noastre"43.
Obiectul cinstirii, către care se îndreaptă prinosul rugăciunilor noastre, este
Dumnezeu cel în Treime slăvit: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. De aceea, începutul
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
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fiecărei slujbe are menirea de a trezi în noi conştiinţa vinovăţiei şi micimii noas
tre înaintea lui Dumnezeu şi de a înălţa duhul nostru către Fiinţa cea preacurată a
Treimii celei mai presus de fire. De aceea doxologim pe Dumnezeu în rugăciunea
"Prea Sfântă Treime" şi de aceea rostim "împărate ceresc", rugând pe Duhul
Sfânt să se sălăşluiască în inimile noastre ca să le curăţească şi să ne dea duh de
umilinţă să “ştim să ne rugăm” (Romani VIII, 26) iar când spunem rugăciunea
"Tatăl nostru" ne aşezăm în relaţia iubitoare cu Dumnezeu Părintele îndurărilor
Căruia îi încredinţării ”toată viaţa noastră".
în tâlcuirea celor Şapte Laude, se observă tot mai evidentă tendinţa autorului
de a sublinia funcţia latreutică a cultului care urmăreşte să creeze o unire tainică
a omului cu Creatorul, prin înălţarea sufletului credincios spre Dumnezeu pe ari
pile rugăciunii şi coborârea asupra lui a harului şi ajutorului dumnezeiesc. Fiecare
slujbă bisericească are rolul de a comemora şi simboliza anumite fapte şi eveni
mente din iconomia mântuirii noastre, dar şi menirea de a antrena puterile noastre
sufleteşti şi de a întări în noi duhul pietăţii şi al vieţuirii celei adevărate.
într-un oarecare fel şi actele şi riturile simbolice devin nişte mijloace de spiri
tualizare, deşteptând în suflet emoţii, sentimente şi gânduri de întoarcere spre po
căinţă, predispunând mintea la reflecţii adânci şi îndemnând-o să cugete la infini
ta bunătate a lui Dumnezeu şi la suferinţele pe care le-a îndurat Fiul Său ca om,
pentru mântuirea noastră. Această stare de spirit o crează mai ales slujbele din
Săptămâna Sfintelor Patimi.
Ceasul al IX-lea ne aduce aminte de evenimentul morţii Mântuitorului întâm
plate în acest ceas de zi. Rugăciunile însele se referă la acest moment, precum şi
graiuri le profetice ale psalmistului: "Mila şi adevărul s-au întâmpinat, dreptatea şi
pacea s-au sărutat" (Psalmul 84, 11) care ne amintesc de locul unde s-a înfăptuit
jertfa cea mare a împăcării neamului omenesc cu Dumnezeu, iar stihul "suişuri în
inima sa a pus" (Ps. 83, 6), se referă la "suişul duhovnicesc pe care nu se poate
urca fară cruce"44.
Vecernia este o slujbă de mulţumire (pentru ajutorul dumnezeiesc primit în
cursul zilei), de cerere fiindcă ne exprimăm "simţiri de pocăinţă" pentru iertarea
păcatelor şi cerem milă şi ajutor de la Cel Prea înalt pentru a petrece timpul nopţii
în sfinţenie şi de laudă închinată "Soarelui dreptăţii" FIristos Dumnezeul nostru
care a adus în lume lumina slavei dumnezeieşti şi a cunoaşterii adevăratului Dum
nezeu. De aceea cântăm în partea solemnă a slujbei imnul "Lumină L in ă " - creaţia
Sfântului Mucenic Antinoghen care a trăit în sec. II d. Hristos45.
Pavecemiţa este slujba bisericească prin care cerem ajutorul lui Dumnezeu să ne
izbăvească de răutăţile vrăjmaşului, "să ne ocrotească cu sfinţii săi îngeri" (rugăciunea
"Cela ce în toată vremea şi în tot ceasulir) să ne povăţuiască la lumina adevărului
dreptei credinţe (Simbolul credinţei) şi să ne întărească cu folosinţele şi mijlocirile
Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu pe care o rugăm să ne fie ajutătoare şi solitoare
grabnică în toate zilele vieţii noastre (rugăciunea: "Nespurcată, neîntinată ).
, Mezonoptica este o slujbă de priveghere în care întâmpinăm cu sufletele
curate şi cu candela rugăciunii aprinse pe Mirele Hristos, Care va veni "în miezul
«

44. lhidem, p. 53.
45. Ibidem, p. 59.
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nopţii" să răsplătească fiecăruia după faptele sale. De aceea ultima parte a slujbei
cuprinde rugăciuni pentru odihna, uşurarea şi iertarea păcatelor celor adormiţi
întru buna credinţă.
Utrenia este o slujbă bisericească închinată Celui ce "ne-a luminat pe noi cu
lumina credinţei şi ne-a făcut fii ai luminii şi ai zilei" (I Tes. V, 5) prin învierea Sa
din morţi. Autorul împarte rânduiala Utreniei în trei secţiuni: citirea Psalmilor, ca
noanele şi Doxologia. Cuvintele "Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe p ă 
mânt pace ", vestesc apariţia luminii celei harice şi ne aduc aminte că noi cei lumi
naţi cu lumina cunoştinţei de Dumnezeu şi înnoiţi în Hristos prin harul Sfântului
Botez, suntem datori să-I aducem doxologie îngerească împreună cu îngerii.
Despre originea Doxologiei, care este foarte veche, ne dau mărturie unii părinţi
bisericeşti din.sec. IV printre care şi Sfântul Atanasie cel Mare. Autorul presupune
că această cântare ar urca până în sec. II al erei creştine şi despre ea face menţiune
Pliniu cel Tânăr în raportul său către împăratul Traian, în care îşi înfăţişează obi
ceiurile şi practicile de cult ale creştinilor46. Primele două părţi ale Utreniei
(Psalmii şi stihirile canoanelor) prevestesc în mod sugestiv roadele dumnezeieşti,
răscumpărări a jertfei Fiului lui Dumnezeu.
In capitolul consacrat Sfintei Liturghii, autorul invocă temeiuri istorice şi
scripturistice pentru a prezenta originea şi evoluţia slujbei, începând din faza em
brionară (de la instituirea ei de către Mântuitorul în seara Cinei celei de Taină) şi
din epoca apostolică, până în veacurile următoare - respectiv sec. IV, când i s-a
definitivat rânduiala prin contribuţia Sfântului Vasile cel Mare. Liturghia sa este
o formă prescurtată a Liturghiei Sfântului Iacob şi totodată o sinteză a riturilor
existente în vremea aceea. Sfântul Vasile cel Mare însuşi afirmă că "nu a adăugat
nimic nou în Liturghia sa, afară de cele stabilite de Sf. Irineu, Clement al Romei,
Grigore-făcătorul de minuni şi Dionisie Alexandrinul1'47.
Cele trei formulare liturgice existente în uzul Bisericii Ortodoxe (a Sf. Vasile
cel Mare, a Sf. Ioan Gură de Aur şi a Sf. Grigorie Dialogul), au fost traduse în limba
română după manuscrisele Bisericii din Constantinopol'şi de la Muntele Athos48.
Sfanta Liturghie este forma cea mai desăvârşită de reproducere şi actualizare
a prezenţei reale şi obiective a Domnului nostru Iisus Hristos şi a lucrării Sale
mântuitoare. Ea aduce pe Hristos în sânul comunităţii euharistice şi în inimile cre
dincioşilor. De aceea toate rugăciunile şi actele liturgice care se săvârşesc în tim
pul Sfintei Liturghii până la momentul prefacerii (Epiclezei) sunt mijloace de pre
gătire sufletească pentru primirea acestui mare dar.
In ciclul acestei pregătiri, autorul distinge trei etape:
A

•

a)
Prima treaptă a pregătirii o constituie pomenirile pentru cei vii şi pentm cei
morţi pe care le face preotul la Sf. Proscomidie, în care "rugăm pe sfinţii lui Dum
nezeu ca prin rugăciunile lor să ne învrednicim asemenea lor a săvârşi călătoria
pământească în credinţa cea adevărată, în pocăinţă şi în fapte bune"49.
46.
47.
48.
49.

Ibidem, p. 76.
Ibidem, p. 79.
Ibidem.
Ibidem, p. 81.
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b) A doua treaptă reprezintă Liturghia catehumenilor în timpul căreia credin
cioşii îşi deschid mintea şi inima pentm primirea cuvântului lui Dumnezeu.
A treia treaptă este etapa:
c) pregătirii solemne pentru aducerea celei mai sublime şi înfricoşate jertfe
care începe cu momentul Hemvicului şi se continuă cu mărturisirea credinţei, a
dragostei frăţeşti, a milei, a păcii şi a jertfei de laudă şi mulţumire adusă lui Dum
nezeu pentru această mare binefacere, căci în momentul prefacerii Cinstitelor Da
ruri, se săvârşeşte covârşitoarea "Minune a harităţii dumnezeirii celei atotputer
nice, căci nu se pogoară foc din cer ca în Legea Vechiului Testament, ci însuşi Du
hul Sfânt"50 vine şi săvârşeşte sublima şi înfricoşata jertfa a "Legii celei noi”.
"Pentru cei ce nu sunt de faţă la această taină minunată, se face înştiinţare despre
însemnătatea ei prin tragerea clopotului la Axion. Cei ce aud în acest moment gla
sul clopotului sunt datori să lase ocupaţia lor şi să-şi unească rugăciunile lor cu
cele ale Bisericii. Acum Biserica cea pământească exprimă tot ce are ea mai bun,
fiindcă are în faţă pe iubitul ei Domn. Acum pomeneşte cu mulţumire pe sfinţii
care au înfrumuseţat-o pe pământ şi care acum mijlocesc pentru ea în Biserica cea
cerească şi mai ales mulţumeşte pentm Prea Sfânta, Prea curata , Prea binecu
vântata, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, mgând-o ca împreu
nă cu sfinţii să se roage lui Dumnezeu să ne cerceteze pe noi"51.
După ce a analizat părţile constitutive ale serviciului divin de peste zi, autorul
prezintă însemnătatea sărbătorilor creştine pe care le clasifică în funcţie de solem
nitatea şi extensiunea rânduielii slujbelor bisericeşti, subliniind particularităţile
acestora şi scopul lor latreutic, adică de exprimare a sentimentelor de adorare faţă
de Dumnezeu.
In partea a patra a manualului, autorul expune însuşirile caracteristice ale sluj
belor bisericeşti din perioada Postului Mare, prezentându-le atât sub aspectul rân
duielilor tipiconale, cât şi al rugăciunilor care, prin structura conţinutului, au drept
scop să trezească în noi simţiri de pocăinţă pentm păcatele săvârşite, dar şi de nădej
de după ajutorul ceresc. Rugăciunea Sfanţului Efrem Şirul ("Doamne şi Stăpânul
vieţii mele”) "Cu noi este Dumnezeu” şi "Doamne al puterilor” sunt sugestive în
acest sens. însăşi podoaba mohorâtă a Bisericii ne arată ce trebuie să se petreacă în
templul nostru cel din lăuntm. în sufletele renăscute prin pocăinţă trebuie să predo
mine căinţa şi frângerea inimii, unită cu dorinţa haricei iluminări de sus care se po
goară la noi pe calea rugăciunii. Rugăciunea ne deschide nouă uşile milostivirii ce
reşti. De aceea cântă Biserica acum "Uşilepocăinţei", şi "Să se îndrepteze...u (la Li
turghia Sf. Grigore Dialogul unit cu trei stihuri în care cerem să curăţească inima
noastră de cugetele cele viclene care dezvinovăţesc păcatele noastre.
Duminicile Sfântului şi Marelui Post sunt adevărate trepte de înălţare spiri
tuală pe calea înfrânării şi nevoinţelor postului, iar slujbele din Săptămâna
Sfintelor Patimi învăluite de mister sunt momente de copleşitoare emoţie în care
retrăim aievea drama patimilor şi a morţii Fiului lui Dumnezeu.
în interpretarea rânduielilor şi actelor liturgice, automl scoate în relief şi
funcţiunea sacramentală a cultului divin, concretizează pe de o parte în rugăciuA

g

454

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
4

nile de invocare şi lucrările sfinţitoare care mijlocesc pogorârea hamlui dum
nezeiesc, iar pe de altă parte în disponibilitatea şi adeziunea credinciosului la pri
mirea acestui har.
Participând cu întreaga lor fiinţă la rugăciunea comunitară a Bisericii, credin
cioşii se fac părtaşi iluminării harice împărtăşindu-se de "toată darea cea bună şi
tot daml. desăvârşit1’ care sunt roade şi binefaceri ale mgăeiunii.
2) A doua operă didactică este Manualul de tipic tipărit în anul 1854, la un
an după apariţia manualului de Liturgică din Huşi. Manualul răspundea nevoilor
Bisericii din acea vreme atât în domeniul uzului şcolar, cât şi în practica oficierii
serviciului divin, unde se simţea tot mai mult necesitatea uniformizării cultului.
In partea introductivă, autorul redă definiţia obiectului, arătând importanţa şi
necesitatea acestuia, apoi prezintă în mod cronologic originea şi definitivarea
treptată a formelor de cult, la îmbogăţirea cărora şi-au adus contribuţia marii pă
rinţi şi dascăli ai Bisericii: Sf. Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur în sec. IV, au
torii celor două Sfinte Liturghii; Anatolie, Patriarhul Constanfinopolului (sec. V)
care a scris stihiri la Vecerniile şi Utreniile din Duminici şi la sărbătorile sfinţilor;
Roman Melodul, făcătoml de condace şi autorul condacului "Fecioara astăzi ", Sf.
Andrei Criteanul (sec..VI), care a alcătuit Canonul cel Mare şi o serie întreagă de
canoane (la zămislirea Sfintei Ana, la Naşterea Născătoarei de Dumnezeu, la
Sâmbăta lui Lazăr şi Duminica Mironosiţelor), Sf.' Sofronie - patriarhul Ierusali
mului, care a scris cântări bisericeşti şi tropare la ceasurile împărăteşti din ajunul
Naşterii şi Botezului Domnului, Sf. Gherman - patriarhul Constanfinopolului
(sec. VIII) care a compus canoane la pomenirea de peste an a sinoadelor ecume
nice, Cozma - episcop de Maiuma - care a întocmit canoane la diferite sărbători
praznicale cum ar fi: Naşterea, întâmpinarea Domnului, Floriile, Schimbarea la
Faţă şi Adormirea Maicii Domnului, precum şi canoanele din zilele Liturgice ale
Săptămânii Sfintelor Patimi; Sfântul Ioan Damaschin - autorul Octoihului şi a ca
noanelor praznicale din marile sărbători ale anului: Sfintele Paşti, Rusaliile,
înălţarea Domnului, Crăciunul, Boboteaza, Schimbarea la Faţă şi Adormirea
Maicii Domnului, precum şi a slujbei înmormântării, a idiomelelor şi a unui nu
măr însemnat de stihiri atribuite sub numele lui Ioan Monahul52.
La fel de bogate în creaţii Liturgice au fost şi perioadele următoare care s-au
succedat până în sec. XV când au activat marile personalităţi ale epocii post-patristice: Serghie - patriarhul Constanfinopolului (sec. X), care a alcătuit Acatistul
Maicii Domnului, Mitrofan al Smirnei, care a compus canonul Sfintei Treimi de
la Mezonopticile Duminicilor, Leon împăratul şi filosoful, cel ce a compus cele
11 stihiri ale Evangheliei şi Slava de la stihoavna Vecerniei speciale din Duminica
Rusaliilor, apoi Mitrofan al Niceii, Teodor, Simeon şi Iosif Studitul - toţi al
cătuitori de canoane la diferite zile şi sărbători din cursul anului bisericesc,
Simeon Metafrastul (sec. X) care a întocmit biografiile sfinţilor de peste an, Con
stantin Porfirogenetul, care a compus expostilariile duminicale, Ioan Mavropos
(sec. XI) Arhiepiscopul Evchaitelor; care a întocmit Acatistul Domnului nostru
Iisus Hristos, 24 de canoane în cinstea Mântuitorului şi canoane în cinstea Maicii
^

____

52. Idem, Manual de Tipic al Bisericii Ortodoxe, Bucureşti, 1854, p. 9, 10, 11.
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Doninului şi a Sfinţilor Trei Ierarhi, apoi Nechita Pectoratul, ieromonah din M â
năstirea Studion, Filotei patriarhul Constantinopolului, Marcu Eugenicul, Sfântul
Simeon al Tesalonicului şi alţii53.
Această comoară de rugăciuni şi imne bisericeşti care alcătuiesc astăzi po
doaba cărţilor noastre de siujbă (Octoih, Minei, Triod şi Penticostal') este "Rodul
iluminării Sfântului Duh care a însufleţit pe Sfinţii Părinţi ce au trăit şi umblat cu
Duhul lui Dumnezeu "5\ Pe baza acestui temei operele acestea au fost incluse în
marele tezaur al Tradiţiei creştine.
Concomitent cu amplificarea treptată a serviciului divin, asistăm şi la un pro
ces de statornicie a rânduielilor tipiconale, impuse de forma mai dezvoltată a cul
tului. Aşa se face că în sec. V, odată cu noile creaţii, rod al rugăciunii şi gândirii
Sfinţilor Părinţi, apar şi primele norme şi reguli de tipic tot ca un produs al lucrării
Sfântului Duh în mintea şi sufletul unor părinţi îmbunătăţiţi cu viaţa cum au fost:
Sf. Hariton Mărturisitorul din sec. III, Cuviosul Eftimie, întemeietorul Marei
Lavre-din Palestina, Sf. Sofronie, patriarhul Ierusalimului, Sf. Ioan Damaschin,
Teodor Studitul şi Marcu - episcop de Idrunt, autorul regulilor intitulate Capete.
După afirmaţia Sf. Simeon al Tesalonicului, Tipicul normativ al Bisericii
Ortodoxe este atribuit Sf. Sava cel Sfinţit egumenul Marei Lavre însă nu în totalitate,
ci numai părţile esenţiale, restul reprezentând contribuţia Sf. Sofronie al Ierusalimului,
care l-a completat, aducându-i îndreptările de rigoare. Acest Tipic a fost tradus şi
tipărit pentru prima dată în limba română în anul 1816, la Mânăstirea Neamţ55.
Tot în introducere, autorul face o incursiune în istoria cântării bisericeşti şi în
practica de cult a bisericii primare, apoi recomandă câteva îndrumări referitoare la
modul de execuţie a citirii şi cântării în biserică, precum şi la atitudinea cuviincioasă
şi cucernică de care trebuie să dea dovadă credincioşii în timpul oficierii cultului.
Tratarea este o expunere sumară a celor mai importante slujbe din cadrul ser
viciului divin public (Vecernia, Utrenia şi Sf. Liturghie) precum şi a unor rân
duieli liturgice cu caracter deosebit, care fac excepţie de la regulă cum ar fi: rân
duiala serviciului divin al slujbelor din ajunul sărbătorilor împărăteşti şi din urmă
toarele opt zile care decurg până la odovania praznicului, rânduiala Vecerniei Mici
şi a privegherilor, slujba Aghesmei celei Mari din ziua Praznicului Arătării Dom
nului, ritualul pregătirii şi scoaterii Sfintei Cruci etc. Rânduiala serviciului divin
este prezentată în raport cu însemnătatea zilelor de prăznuire: zile de rând, dumi
nicale şi sărbători împărăteşti.
Serviciile divine din zilele praznicelor împărăteşti prezintă în genere aceleaşi
caracteristici, excepţie făcând sărbătoarea Naşterii Domnului, a Botezului şi a
Bunei Vestiri când slujba privegherii de seară se compune din Pavecerniţa Mare
unită cu Litia , iar în ajunul primelor două praznice se oficiază ceasurile
împărăteşti urmate de Liturghia Sfântului Vasile cel Mare combinată cu Vecernia.
Ultima parte a manualului este o prezentare concisă a serviciului divin din
Sfântul şi Marele Post al Paştilor. în genere, acest manual este un ghid normativ
pentru ritualul cultic de strană, fiind de un real folos cântăreţului. Exprimarea
53. Ibidem , p. 11, 12, 13.
54. Ibidem , p. 14.
55. Ibidem, p. 15.
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clară, limpede şi precisă a regulilor şi îndrumărilor date pentru săvârşirea corectă
a sfintelor slujbe, fac din acest manual un îndrumător preţios de o necesitate şi
utilitate practică valabilă şi astăzi..

4. Cultul icoanelor şi al Sfintelor Moaşte
în concepţia Episcopului Melchisedec.
O
problemă destul de importantă care a stat în atenţia Episcopului Melchise
dec şi a făcut obiectul unei temeinice analize a studiului său dogmatico-liturgic a
fost şi aceea a cinstirii icoanelor şi a sfintelor moaşte.
Ca personalitate de prim rang în viaţa Bisericii, care a reprezentat interesul şi
prestigiul acesteia în relaţiile interconfesionale ce s-au întreţinut la nivelul confe
rinţelor teologice, cum a fost cea de la Bonn din anul 1874 la care a participat ca
delegat, Melchisedec observă că cinstirea sfinţilor şi a sfintelor icoane este tot mai
mult contestată de cercurile lumii protestante şi ajunge la concluzia că niciodată
nu se poate stabili o unire adevărată între Ortodoxie şi protestantism din cauza
acestui lucru56.
In acest scop, autorul îşi propune să scoată la lumină un tratat special dedicat
acestei probleme, tocmai pentru a fundamenta pe bază de mărturii istorice şi
scripturistice originea, autenticitatea şi evoluţia cultului icoanelor şi a sfinţilor.
Acest cult este strâns legat de dogma întrupării şi activitatea răscumpărătoare a
Domnului nostru Iisus Hristos. "Dumnezeu - spune autorul - s-a făcut om ca să
îndumnezeiească omenirea. Sfinţii fiind oameni, s-au îndumnezeit prin puterea
divină a Mântuitorului Hristos, încât ei, şi în viaţa pământească şi după strămu
tarea lor la cer, pot, prin puterea lor dată de Răscumpărătorul lumii, să facă fapte
dumnezeieşti, să săvârşească minuni şi să împlinească cererile credincioşilor pentm
mântuirea lor sufletească şi trupească"57.
In virtutea acestui temei s-a conştientizat şi popularizat cultul sfinţilor şi s-a
întărit convingerea că "între spiritele sfinte din această lume (care sunt sfinţii) şi
între credincioşii din viaţa aceasta actuală de pe pământ este o strânsă legătură,
care se întreţine prin rugăciune şi că atât dumnezeirea cât şi sfinţii mutaţi din viaţa
aceasta, ascultă şi îndeplinesc cererile celor ce se adresează lor cu neîndoită cre
dinţă şi predare lui Dumnezeu"58. De aceea credincioşii apelează la ajutoml sfin
ţilor şi cer mijlocirea acestora în mgăciunile lor. Mântuitorul însuşi dă mărturie
despre acest lucru când se adresează Tatălui în rugăciunea Sa arhierească spu
nând: "Pentru ei, Eu mă sfinţesc pe Mine însumi, ca şi ei să fie sfinţiţi întru ade
văr. Dar nu numai pentm aceştia Mă rog, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin
Cuvântul lor. Ca să fie una, după cum Tu Părinte întru Mine şi Eu întru Tine... Şi
slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie una, precum Noi una suntem"
(Ioan XVII, 19; 22) de unde reiese că sfinţii au fost înzestraţi de Dumnezeu cu o
putere supranaturală care s-a făcut evidentă atât în viaţă cât şi după moarte. O do
vadă grăitoare în acest sens, o constituie trupurile lor, care s-au învrednicit de
A

56. Idem, Tratat despre cinstirea icoanelor în Biserica Ortodoxă şi despre icoanele făcătoare
de minuni din Biserica Ortodoxă , Bucureşti, 1890, p. 22.
57. Ibidem, p. 3.
58. Ibidem.
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nestricăciune, revărsând izvoare de tămăduiri celor ce le cinstesc cu evlavie. Aşa
s-a născut şi perpetuat cultul sfintelor moaşte, izvorât din respectul şi veneraţia
deosebită acordată sfinţilor. în primele veacuri ale Bisericii, creştinii se adunau la
mormintele sfinţilor, rosteau panegirice, înălţau rugăciuni şi întemeiau locaşuri de
cult pe locurile unde erau îngropaţi martirii. Din acest obicei derivă practica
rămasă până astăzi în uz, de a se introduce părticele de sfinte moaşte în altarul bi
sericilor noi construite59.
Credinţa puternică despre unirea Dumnezeirii cu omenitatea în taina întru
pării Fiului lui Dumnezeu, legătura neîntreruptă a sfinţilor cu Dumnezeu prin Per
soana Domnului nostru Iisus Hristos şi legătura spirituală dintre cer şi pământ
(dintre lumea văzută şi cea nevăzută), pe care o realizează comuniunea sfinţilor,
a trezit în inimile credincioşilor dorinţa arzătoare de a reprezenta înaintea ochilor
chipul Mântuitorului, a Prea Curatei Sale Maici, a îngerilor şi a sfinţilor bineplăcuţi lui Dumnezeu, pentru a avea proaspătă în minte imaginea faptelor lor mi
nunate şi a-i cinsti după cuviinţă.
în felul acesta a apărut şi s-a dezvoltat în rândurile credincioşilor, cultul Sfin
telor Icoane ca un mijloc de exprimare a cinstirii adusă sfinţilor.
Icoanele au reprezentat'dintru începuturi, o formă viabilă de manifestare a
cultului extern, dar şi intern, căci privind sfinţitele chipuri zugrăvite pe icoană,
inima creştinului se aprinde de râvna dumnezeiască de a imita cinstitele nevoinţe
ale sfinţilor şi de a transpune în viaţă pilda cucerniciei lor. în felul acesta icoanele
"deşteaptă şi nutresc în sufletele noastre, sentimentul credinţei, al nădejdii, al dra
gostei şi al tuturor virtuţilor creştineşti"60 pe care le-au întrupat sfinţii în viaţa şi
petrecerea lor Iară de prihană.
Creştinii au avut întotdeauna bine lămurită în conştiinţa lor noţiunea de cult
şi de obiect al cultului, făcând distincţie clară între cinstirea adusă lui Dumnezeu
şi sfinţilor şi caracterul relativ al cinstirii sfintelor icoane, raportând cinstirea
acestora la prototipurile închipuite pe ele şi practicând cultul sfinţilor ca un mijloc
indirect de cinstire adusă lui Dumnezeu, izvorul a toată sfinţenia.
Cinstirea icoanelor, aşa cum precizează hotărârea Sinodului VII Ecumenic
(787), s-a exteriorizat totdeauna printr-o "respectuoasă închinare, care după noi nu
este adevărata închinare dumnezeiască, care se cuvine numai Fiinţei dumnezeieşti,
ci cu o cinstire de felul acela care se dă cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci şi
Sfintei Evanghelii şi celorlalte obiecte sfinte prin tămâiere şi punerea de lumânări,
care obicei cucernic îl aveau şi cei vechi. Căci cinstea ce se dă chipului, trece la
prototip şi cel ce se închină icoanei se închină fiinţei închipuite pe ea"61.
Combătând teoria protestantă potrivit căreia cinstirea sfintelor icoane ar fi o
inovaţie a timpurilor noi, Melchisedec aduce în sprijinul învăţăturii ortodoxe un
nor întreg de mărturii istorice, biblice şi patristice menite să confirme un adevăr
de credinţă viu, trăit, experimentat şi verificat de tradiţia şi practica bimilenară a
Bisericii. Este de ajuns să reproducem (în acest sens) numai spusele unuia dintre
59. Ibidem , p. 5.
60. Ibidem, p. 6.
61. T âv iepcov evvoScov vea Kai dacpiXearâtri ctvăAo/ îj, Tom, II, Paris, 1761, p. 873-874,
apud Episcop Melchisedec, Tratat despre..., p. 8.
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cei mai mari "dascăli ai lumii şi ierarhi" (Sfântul Vasile cel Mare) al cărui glas spune autorul - "este glasul întregii Biserici". "Primesc şi pe Sfinţii Apostoli, pre
prooroci şi pe martiri şi îi invoc spre mijlocire înaintea lui Dumnezeu pentm ca
prin ei, adică prin solicitarea lor, milostiv să-mi fie mie, lubitoml de oameni Dum
nezeu şi să-mi dea iertare păcatelor. Pentm aceea cinstesc şi chipurile de pe
icoanele lor şi să mă închin înaintea lor şi cu deosebire pentm că ele sunt predate
de la Sfinţii Apostoli şi nu sunt oprite, ci se închipuiesc în toate bisericile noastre"62.
Că cinstirea sfintelor icoane este o datină religioasă moştenită din epoca apos
tolică, ne-o dovedesc "închipuirile ce se află în catacombe, în peşterile, şi în cirnitirile martirilor unde se retrăgeau creştinii primitivi la mgăciune în timpul perse
cuţiilor, închipuiri făcute pe pereţi, pe gropniţe, pe vase, pe feşnice, pe tablouri
etc. închipuirile acestea reprezintă adeseori pe Mântuitorul în formă de păstor
care a ridicat pe umerele Sale oaia cea pierdută sau reprezentând pe Sfanta Fe
cioară Maria cu coroană sau cu aureolă, ţinând în mâini pe pmncul cel mai înainte
de veci, de asemenea cu cunună strălucitoare; pe cei 12 Apostoli, naşterea Mân
tuitorului şi închinarea magilor, miraculoasa săturare a mulţimii de popor cu cinci
pâini, învierea lui Lazăr, iar în Vechiul Testament chivotul lui Noe cu pommbiţa,
proaducerea la jertfa a lui lsaac, pe Moise cu toiagul şi cu tablele, pre Iona înghiţit
de un peşte, pe Daniil în groapa cu lei şi pe cei trei tineri în cuptor. Unele din aceste
închipuiri datează din sec. II, iar cea mai mare parte din perioada persecuţiilor din
primele 3 secole"63.
Acestea au fost primele reprezentări din istoria iconografiei creştine. Din faza
aceasta embrionară, cultul sfintelor icoane s-a răspândit, a evoluat şi s-a generali
zat în toată lumea creştină, atingând culmi de mare înflorire, dar şi momente de
decădere şi de vitregie, când prigoana iconoclastă încerca prin orice mijloace să-l
înăbuşe şi să înlăture orice formă de cinstire a icoanelor.
încercări de a tăgădui şi denatura oarecum cultul sfintelor icoane au mai făcut
protestanţii în tendinţa lor de a se apropia de Ortodoxie, dar fară să pătmndă mis
terul cultului ortodox şi adâncul de taină al doctrinei şi trăirii acestuia.
Mărturisirile de credinţă din sec. al XVII-lea (a Mitropolitului Petm Movilă
din anul 1642 şi cea a Patriarhului Dositei al Ierusalimului din 1672 au dat ultima
ripostă protestantismului, pecetluind pentm totdeauna dreapta învăţătură a Biseri
cii despre cultul sfinţilor şi al sfintelor icoane, arătând care este obiectul cultului,
raportul gradual între diferitele forme de cult şi modul lor de manifestare expri
mat în săvârşirea de mgăciuni şi "închinăciuni cuviincioase", fixarea unor sărbă
tori anuale "în cinstea sfinţilor "cu amintiri despre dânşii, cu sărbători publice, cu
zidirea sfintelor templuri şi cu prinoase"64.
Partea a doua a tratatului este o relatare a modului în care s-a adaptat şi extins
cultul icoanelor la specificul de viaţă al românilor. Şi la noi cultul icoanelor s-a
A

A
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/

62. Epist. cui lulium Apos ta tuni, in op. T. III, p. 463, ed. Maur, apud Episcop Melchisedec,
Tratat despre..., p. 13.
63. Episcop Melchisedec, Tratat despre..., p. 13.
64. Ibidem , p. 19. Acest citat este extras din Mărturisirea de credinţă a Patriarhului Dositei al
Ierusalimului ale cărei hotărâri dogmatice au fost traduse parţial de către autor în anul 1850 după o
cărticică rusească pe când era student la Academia teologică din Kiev.
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împământenit odată cu plămădirea fiinţei naţionale şi spirituale a neamului.
Românul, care s-a născut ortodox şi a trăit în spiritul ortodox, şi-a pus reazimul şi
mângâierea în ajutoml lui Dumnezeu şi al sfinţilor, pe care i-a invocat adeseori în
momente de grea cumpănă pentru soarta lui şi a ţării, iar locaşurile de cult "fie
mari, fie mici, fie din piatră, fie din lemn, au fost împodobite pe dinăuntru cu
icoane ale Mântuitomlui, ale Sfintei Fecioare Maria, ale sfinţilor prooroci, apos
toli, martiri, cuvioşi şi drepţi" şi înzestrate cu "catapeteasmă fie de lemn, fie de
zid", iar catapeteasma la rândul ei era prevăzută cu patru rânduri de icoane dea
supra cărora se înălţa triumfătoare Sfanta Cruce cu Domnul răstignit pe ea, cu
mâinile, cu picioarele şi coasta însângerate şi care pe tăcute spunea tuturor
"Aceasta este biruinţa care biruieşte lumea"65.
Bisericile româneşti erau zugrăvite în interior cu scene din istoria sfântă a Ve
chiului şi Noului Testament, cu icoane ale sfinţilor martiri, ierarhi şi cuvioşi şi cu
imagini ale sfintelor sinoade ecumenice şi a altor subiecte luate din istoria creşti
nătăţii, sunt expresia vie a trăirii şi simţirii ortodoxe în care românul s-a integrat
perfect sufleteşte, împropriindu-şi în mod autentic obiceiurile şi rânduielile cultu
lui ortodox care s-au înrădăcinat adânc în fiinţa sa, devenind parte constitutivă a
zestrei sale spirituale. ,
"Poporul român cinsteşte sfintele icoane cu aprindere de lumânări, cu închină
ciune şi cu sărutare şi cu cuvinte de rugăciune ca acestea: "Doamne Iisuse
FIristoase Fiul lui Dumnezeu miluieşte-mă pe mine păcătosul" sau "Prea Sfântă
Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi" sau "Sfinte (X), roagă-te pentm
mine sau pentru noi păcătoşii. Icoanele nu lipsesc din locuinţa dreptcredincioşilor
şi românul se roagă la Dumnezeu înaintea acestor icoane. Icoanele lor din casă se
ţin mai întâi în biserică timp de 40 de zile, apoi se sfinţesc de preoţi prin mgăciune
şi aghiasmă, apoi se duc cu cinste şi se aşază pe peretele dinspre răsărit al casei,
dinaintea lor se pune o candelă, care se aprinde în timpul rugăciunii ca şi în biseri
că. Casa fiecărui român are un sfânt protector pe care şi-l alege când se căsătoreşte
(la finele slujbei cununiei) şi care este hramul casei sau1sărbătoarea casnică, pre
cum şi Biserica are fiecare hramul ei, adică un sfânt căruia îi este dedicată şi căruia
i se face serbarea anuală stabilită de Biserică. Părinţii, la căsătoria fiilor şi a fiicelor,
printre alte obiecte de zestre, le dau şi o icoană ca semn al binecuvântării dum
nezeieşti, pe care ei o doresc să fie asupra noilor căsătoriţi în toată viaţa lor"66.
Cinstirea sfintelor icoane şi a sfinţilor nu se mărgineşte numai la nişte
farme exterioare izvorâte din pietate abstractă, ci este produsul unei profunde
convingeri că sfinţii sunt mijlocitori şi rugători ai lui Dumnezeu pentru mântuirea
trupească şi sufletească a credincioşilor. "La orice calamitate publică sau privată
- spune autorul - românul aleargă la mgăciune către Dumnezeu şi către sfinţii lui,
face paraclise şi acatiste înaintea sfintelor icoane cerând mila şi ajutoml lui Dum
nezeu, iar la epidemie, la neploaie, când este ameninţată localitatea de ciumă sau
de secetă, poporul cel dreptcredincios face procesiuni cu sfintele icoane şi rugă
ciuni publice, unde înaintea sfintelor icoane toţi îngenunchiază şi cer mila lui
Dumnezeu asupra lor şi aceste mgăciuni călduroase totdeauna se încununează cu
65. Ibidem, p. 23, 24
66. Ibidem, p. 25.
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rezultatul dorit, ceea ce întăreşte şi mai mult credinţa şi puterea sfinţilor, manifestată
prin cinstirea icoanelor lor. în genere icoanele sunt un mediu puternic de a aprinde
şi a deştepta credinţa religioasă în puterea cea miraculoasă a lui Dumnezeu şi a
intervenţiei sfinţilor la trebuinţele şi nevoile omeneşti"67.
Credinţa în ajutorul şi puterea mijlocitoare a sfinţilor s-a întărit în curgerea
vremii prin nenumăratele semne şi minuni pe care le-a săvârşit Dumnezeu asupra
credincioşilor prin anumite icoane ale sfinţilor şi în special ale Maicii Domnului,
cunoscute sub numele de icoane făcătoare de minuni.
Faţă de aceste icoane, poporul nostru a avut totdeauna un cult deosebit. Cre
dincioşii au făcut pelerinaje la ele, s-au închinat cu evlavie înaintea lor iar la
vreme de încercare şi suferinţă le-a scos în procesiune. Autorul enumeră o cifră
apreciabilă de asemenea icoane (18 la număr), majoritatea din ele din zona Mol
dovei, iar o bună parte din ele cunoscute personal de autor.
Această credinţă a românilor în puterea harică a sfintelor icoane, nu este o le
gendă, o plăsmuire sau mit creat de fantezia populară, ci un act real întemeiat pe
fapte şi semne concrete care adeveresc că în sfintele icoane lucrează o putere supra
naturală care pune în contact cerul cu pământul şi pe Dumnezeu cu omul credincios.
Un alt factor important care a promovat răspândirea credinţei noastre orto
doxe în cinstirea sfinţilor este şi cultul sfintelor moaşte, iar pentm noi românii în
deosebi cultul sfintelor moaşte a Prea Cuvioasei Maicii noastre Parascheva ,
ocrotitoarea Moldovei şi a întregii Ţări Româneşti.
"Religiozitatea poporului român - spune automl - se nutreşte prin nenumă
ratele minuni ce se săvârşesc prin credinţa celor ce năzuiesc la mgăciunile acestei
mari sfinte, care toată viaţa sa din pmncie a jertfit-o Mirelui Hristos"68. Viaţa ei a
fost o flacără vie care s-a mistuit arzând din untdelemnul virtuţilor, aşa cum glăsuieşte troparul la începutul biografiei vieţii şi minunilor sfintei: "Dobândirea
dezmierdării cei râvnitoare de cele pământeşti, înţelepţeşte trecând-o cu vederea,
te-ai ridicat către locaşurile dumnezeieşti şi izvor al tămăduirii ai lăsat credincio
şilor preacinstit cortul tău. Maică Prea Lăudată, a Moldovei lauda preacinstită şi
de minuni făcătoare, Prea încredinţată Paraschevo, nu înceta cu fierbinţeală a ruga
pe Hristos Dumnezeu pentru noi toţi"69.
Aducerea sfintelor moaşte în capitala Moldovei a fost determinată de con
textul împrejurărilor istorice din prima jumătate a secolului al XVII-lea, când
orientul ortodox trebuia să ia poziţie fermă împotriva propagandei calvine care
devenise tot mai accentuată în urma apariţiei cărţilor simbolice.
Odată cu Sinodul de la Iaşi-( 1641), care a combătut Catehismul calvinesc şi
Mărturisirea de credinţă a lui Chirii Lucaris ale cărei erori dogmatice referitoare
la cultul icoanelor şi al sfintelor moaşte aparţineau "unui calvin mascat cu numele
patriarhului"70, binecredinciosul domnitor Vasile Lupu a mai încercat încă o repli
că împotriva protestantismului prin aducerea în ţară a moaştelor Sfintei Parasche4

67. Ibidem, p. 26.
68. Melchisedec Ştefanescu, Viaţa şi minunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva cea Nouă
şi istoricul sfintelor ei moaşte , Bucureşti, 1889, p. 26.
69. Ibidem , p. 25.
70. Idem, Tratat despre... %p. 15.

DOCUMENTARE

461

va pentru "a da dovadă pipăită despre Ortodoxia sa şi a ţării sale, care nu are nici
un amestec cu dogmele şi credinţele rătăcite ale protestanţilor"71.
Acoluthia sau slujba Cuvioasei Parascheva "nu se ştie de cine anume şi când
a fost scrisă"72. Ştim doar atât că, la îndemnul domnitorului Vasile Lupu şi a Mi
tropolitului Varlaam, eruditul biograf Meletie Sirigul, care a luat parte în acel an
la lucrările Sinodului de la Iaşi, a scris în limba greacă slujba şi canonul sfintei,
care mai apoi au fost îmbogăţite cu vremea, prin contribuţia dascălilor de la Aca
demia domnească din Iaşi.
Troparul sfintei ("Dobândirea dezmierdării...") şi Slava de la Stihoavnă
("Bucură-te în Domnul cetatea Moldovei"), cinstitul paraclis şi alte stihiri care au
fost incluse în acoluthia sfintei, sunt rodul creaţiei acestor dascăli învăţaţi şi a
altor imnografi talentaţi şi inspiraţi de Dumnezeu. Acoluthia din Mineile româ
neşti tipărite pentru prima oară la Râmnic şi ulterior la Neamţ în 1846 are la origi
ne acoluthia slavonă existentă în Antologhionul Mitropolitului Petru Movilă tipă
rit la Liov pe la mijlocul sec. al XVI-lea.
Acest Antologhion a constituit multă vreme cartea de bază întrebuinţată în
uzul bisericesc înainte de introducerea limbii române în cult73.

5. Contribuţia Episcopului Melchisedec
în soluţionarea problemei calendaristice şi a datei serbării Paştelui
m

După cum observăm, Melchisedec a fost profund ancorat în tradiţiile şi viaţa
spirituală a poporului nostru şi mai ales în domeniul vieţii bisericeşti, unde s-a do
vedit a fi factorul cel mai dinamic.
O
altă problemă ce frământa atunci lumea contemporană şi asupra căreia Bi
serica trebuia să-şi pronunţe decizia, era şi aceea a îndreptării calendarului şi în
strânsă legătură cu aceasta, stabilirea datei serbării Paştelui.
Ideea era pornită din partea guvernului, iar acesta la rândul său avea nevoie
mai întâi de consimţământul şi sprijinul Bisericii. Melchisedec, care era singura
autoritate competentă în materie, se simte îndreptăţit să ia atitudine în rezolvarea
acestei dezbateri şi să facă propunerile de rigoare. In acest scop, el publică un stu
diu aprofundat pe această temă arătând natura problemei, argumentele logice,
istorice şi astronomice pe care ea se întemeiază, precum şi implicaţiile practice şi
repercursiunile negative care le-ar atrage după sine introducerea calendarului iu
lian neîndreptat.
Lucrarea este intitulată "Biserica Ortodoxă şi calendarul" şi (aşa cum arată şi
titlul) exprimă poziţia reală a Bisericii Ortodoxe faţă de noul calendar care se
cerea impus nu atât de condiţiile interne, cât mai ales de influenţele politice pe
care le exercită asupra Principatelor, Marile Puteri din Apus.
Biserica Ortodoxă Română a tratat cu oarecare rezerve această chestiune,
văzând în noul calendar o metodă subversivă de atragere a românilor la catolicism.
71. Idem, Viaţa şi minunile..., p. 44.
72. Ibidem, p. 27.
73. Ibidem , p. 52.
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Problema capitală pe care o ridică noul calendar era cea legată de data serbă
rii Paştelui care, din păcate, nici până astăzi nu a putut fi elucidată la nivel ecu
menic, datorită ostilităţii şi inconsecvenţei unora dintre Bisericile Ortodoxe surori.
Această divergenţă a existat încă din epoca apostolică, iar la mijlocul secolu
lui al II-lea deja ajunsese obiect de controversă între Biserica din Apus şi cea din
Răsărit. Răsăritul respecta datina iudaică, sărbătorind Paştile la 14 Nisan, iar apu
senii îl prăznuiau în prima Duminică după 14 Nisan.
In anul 158, Sf. Policarp, episcopul Smirnei, întreprinde o călătorie la Roma,
vrând să se consulte cu episcopul Anicet în această privinţă, iar la sfârşitul sec. II,
episcopul Victor al Romei adresează Bisericilor răsăritene îndemnul de a adopta
uzul Bisericii Romane, ameninţând cu anatema pe cei ce nu se conformează po
runcii şi continuă să sărbătorească Sfintele Paşti după datina iudaică. Cu toate
aceste presiuni exercitate de Biserica Romei, Răsăritul ortodox a rămas intransi
gent. Ba încă nişte sinoade din orient, ţinute în Palestina, Pont, Galatia şi Efes, au
consfinţit practica Bisericii din Palestina de a se păstra principiul conservatori st
al serbării Paştilor odată cu iudeii.
In cele din urmă, răsăritenii au părăsit această practică şi aşa se face că în sec.
IV, la Sin. I Ecumenic de la Niceea din anul 325, toată creştinătatea serba Paştile
în prima Duminică f,după echinocţiul de primăvară, nu înainte de Paştile iudeilor
şi niciodată cu iudeii, ci după dânşii"74, aşa cum prevedeau dispoziţiile canonului
7 apostolic. Această practică a generalizat-o pentm toată creştinătatea, Sinodul I
Ecumenic, motivând şi cauzele fireşti care au impus-o:
a) Echinocţiul fiind hotarul despărţitor al anului, dacă am serba Paştele
înainte de echinocţiu, atunci am sărbători de două ori Paştile în acelaşi an, ceea ce
ar fi anormal.
b) Potrivit prescripţiunilor prevăzute de Constituţiile apostolice (cart. V; cap.
XVII), Paştile creştinesc succede celui evreiesc "pentm că mai întâi trebuie să ur
meze preînchipuirea Paştelui creştinesc, care este junghierea Mielului .ce se face
la Paştile iudeilor şi apoi să urmeze ce se preînchipuia, adică moartea Mântuito
rului şi învierea".
c) "Şi pentru ca să nu serbăm Paştile în aceeaşi zi cu iudeii, care îl serbau în
orice zi a săptămânii s-ar întâmpla 14*Nisan, s-a legiuit ca noi creştinii să-l serbăm
în ziua Duminicii".
d) "Iar când Paştile iudeilor ar cădea Duminica, atunci creştinii să-l serbeze
pe al lor în Duminica următoare"75.
Toate aceste hotărâri au fost întărite cu literă de lege şi publicate în tot Impe
riul roman spre statornică îndeplinire. Iată cum se adresa în acest sens, împăratul
Constantin cel Mare în epistola sa trimisă Bisericilor din Orient: "Cele întocmite
după o judecată inspirată de Dumnezeu a atâtor sfinţi episcopi, primiţi-o cu
bucurie ca cel mai înalt dar şi ca o hotărâre cu adevărat dumnezeiască. Căci toate
cele ce s-au aşezat la sfintele sinoade ale episcopilor, trebuie să se prescrie voinţei
lui Dumnezeu"76. Sinodul I Ecumenic de la Niceea a fixat regulile generale pentru
74. Idem, Biserica Ortodoxa şi cafandand, în "Biserica Ortodoxă Română", V, (1981), nr. 9, p. 563.
75. Ibidem , p. 563-564.
76. Ibidem , p. 567.
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serbarea Paştilor, dar nu a compus calculul Paschaliei pentru ca să se poată şti cu
precizie în ce zi anume după mersul soarelui şi al lunii să se serbeze paştile. Fiind
0 problemă de astronomie şi cum ştiinţa astronomiei în Egipt ajunsese la mare în
florire, Sinodul a încredinţat Bisericii Alexandriei misiunea de a fixa pentru
fiecare an datele paschale şi a le comunica Bisericii Romei, care, la rândul ei, avea
datoria de a le transmite la vreme celorlalte Biserici. Hotărârile Sinodului I Ecu
menic nu au putut stinge toate dificultăţile, căci la Roma se calcula altfel echinocţiul decât în Alexandria, iar Biserica Romei refuza să adopte deciziile pe care
1 le comunica Biserica Alexandriei.
Un alt inconvenient îl constituia imperfecţiunile calendarului iulian care ră
mânea în urma celui astronomic cu o diferenţă de 11 minute şi 14-15 secunde pe
an, împiedicând în decursul timpului calcularea exactă a lunii pascale şi implicit
a datei serbării Paştelui. Aşa s-a consimţit nevoia îndreptării calendarului atât în
Apus (unde se dezbătea problema introducerii lui încă din timpul sinoadelor
unioniste de la Constanţa şi Bazei), cât şi în Răsăritul ortodox, unde marii învăţaţi
bizantini: Nechifor Gregoraş, Isaac Anghelos şi Nicolae Cusanus făcuseră propu
neri în vederea îndreptării calendarului.
Meritul de a fi înlăturat această discordanţă îi revine papei Grigore XIII, care
prin reforma calendaristică din anul 1582, realizată cu sprijinul medicului şi astro
nomului italian Aloisie Lilio, a stabilit coincidenţa dintre anul calendaristic şi cel
astronomic prin suprimarea celor 10 zile cu care anul civil rămăsese în urma celui
astronomic, astfel încât ziua de 5 octombrie 1582 devenise 15 octombrie. Acum
noul calendar se cerea armonizat cu timpul liturgic (în care se includ sărbătorile ’
bisericeşti) şi cu aşezămintele sinodale care precizau regula serbării Sfintelor
Paşti. Biserica Ortodoxă s-a exprimat defavorabil în această privinţă, văzând în
noul calendar un instrument de propagandă papistaşă manevrat de papă, în scopul
extinderii supremaţiei sale asupra întregii Biserici.
Chiar "Bisericile catolice l-au primit cu mare greutate. Cele protestante pole
mizau împotriva lui"77, iar Bisericile Ortodoxe presate de solicitările primirii noii
reforme (calendaristice), s-au întrunit într-un sinod panortodox convocat la 20
noiembrie 1583 la Constantinopol pentru a lua măsurile preventive. Sinodul s-a
pronunţat negativ asupra calendarului socotindu-1 "o nouă încercare de novisme
pe care s-a obişnuit arbitrarmente a le institui Biserica Romană"78 şi bineînţeles o
armă disimulată a propagandei papiste.
Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de noul calendar reiese mai clar din răs
punsul de dezaprobare trimis papei Grigore al XlII-lea de patriarhul Ieremia al
Constanfinopolului şi din scrisoarea Mitropolitului Moldovei Gheorghe Movilă
adresată înaltului prelat roman la anul 1584, în care îl roagă "să dea pace româ
nilor să rămână cu calendarul cel vechi"79, de unde deducem că stăruinţele papei
dc a îndupleca lumea ortodoxă să primească noul calendar erau îndreptate şi
asupra Bisericii Ortodoxe Române. In acest context,-Patriarhul Silvestru a însărciA

77. Ibidem , p. 572.
78. Ibidem , p. 573.
79. Gheorghe Şincai, Chronica Românilor, tom. II, p. 23, an 1584, apud Melchisedec
Ştcfanescu, Biserica Ort. şi calendarul, p. 574.

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

464

nat pe eruditul arhimandrit Meletie Pigas să scrie un tratat dedicat acestei proble- .
me pentru a preîntâmpina-orice tentativă de aderare a ortodocşilor la noul calen
dar. Tratatul se numeşte Tomul Alexandrin despre Serbarea Paştilor80 spre deose
bire de Tomul Constantinopolitan care aborda aceeaşi problemă.
Meletie recunoaşte că această neregularitate (ocvo|j,aÂ,id) sau fracţionare a
timpului determinat de circuitul aparent al soarelui şi al lunii în jurul pământului,
a fost cunoscută "celor vechi" şi "înţelepţilor părinţi", însă nu dă câştig de cauză
latinilor care după raţionamentul lor "are să li se întâmple să facă Paştile uneori
înainte de iudei, iar alteori odată cu dânşii"81, ceea ce ar contraveni normelor
canonice. Biserica Ortodoxă se acomodase atât de mult cu calendarul iulian încât
îi venea greu să renunţe la el. Calendarul iulian devenise o chestiune de Viaţă a
Ortodoxiei: El devenise element organic înrădăcinat adânc în spiritul ei, încât cei
ce au fost siliţi să treacă la uniatism între condiţiile de conservare a credinţei lor
ortodoxe (la care de fond au voit să aparţină şi după unire) au pus şi pe aceea a
păstrării calendarului Bisericii Ortodoxe: "Calendarul vechi să nu se substituie
celui nou", suna declaraţia românilor (din Ardeal) din februarie 1697, ci până
când ceilalţi neuniţi de ritul grecesc din ţările Casei austriece vor rămâne în uzul
calendarului celui vechi, să rămână şi uniţii"82.
Melchisedec înţelege şi el la rândul său că vechiul calendar (iulian) "nu este
exact după calculele astronomice", iar noul calendar ar asigura "unitatea cultu
lui"83, însă nu-1 admite din raţiuni practice, pentru a păstra neştirbită unitatea dog
matică, canonică şi cultică cu celelalte Biserici ortodoxe autocefale şi indepen
dente care nu s-au decis încă asupra acestei chestiuni.
Dacă am adopta noul calendar fară acordul celorlalte Biserici Ortodoxe surori
(spune autorul) "am dezorganiza cultul divin şi Paştile şi celelalte sărbători nu le-am
serba odată cu întreaga Biserică Ortodoxă..., iar celelalte Biserici ar privi pasul
acesta ca o schismă în Ortodoxie (cu tendinţe de apropiere spre papism)"84 şi astfel
ne-am trezi izolaţi de lumea creştină.
Melchisedec a prezentat această problemă în mod ştiinţific şi competent, pentru
"ca nu cumva - spune el - să creadă cineva că, calendarul nou nu se poate intro
duce la noi dintr-o rea voinţă sau din ignoranţa clerului, ci constituţia federativă a
Bisericii Ortodoxe, principiile unităţii spirituale ale Bisericii nu permit nici uneia
dintre Bisericile Ortodoxe particulare, fie ele oricât de independente şi oricât de
autocefale în relaţiile lor exterioare, nu permit a se izola de unitatea generală fară
dauna de a deveni schismatică"85.

6. Cărţile de ritual editate de Episcopul Melchisedec Ştefanescu
O altă coordonată a multiplei sale activităţi desfăşurată pe tărâm liturgic, o con
stituie grija permanenţă de a înzestra Biserica cu cărţi de slujbă necesare cultului.
*

80. Episcop Melchisedec Ştefanescu, Biserica Ort. şi calendarul, p. 575.
81. Ibidem, p. 583.
82. Magazin istoric Dacia , tom III, p. 270, apud Melchisedec Ştefanescu, Biserica Ort. şi
Calendarul..., p. 590.
83. Episcop Melchisedec Ştefanescu, op. cit.
84. Ibidem .
85. Ibidem , p. 604.
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O parte din ele erau producţii noi: compilări şi prelucrări "după cărţi similare
ruseşti şi greceşti"86. Melchisedec s-a străduit cât i-a stat în putinţă să uniformi
zeze şi să înfrumuseţeze serviciul divin public şi să-l îmbogăţească în acelaşi timp
cu mgăciuni şi cântări noi pentru satisfacerea nevoilor religioase ale credincioşi
lor şi edificarea morală a acestora, făcând un mare serviciu Bisericii în acest sens.
A întâmpinat şi opoziţii refractare. Mulţi nu priveau cu ochi buni tipărirea
cărţilor bisericeşti cu litere latine iar alţii protestau cu toată energia împotriva
acţiunii de revizuire a limbii acestor cărţi. Mulţi nu-1 înţelegeau sau îl criticau din
motive egoiste şi cu scopuri personale. "Cu ocazia imprimării Oratoriului cu litere
latine, spune el însuşi, am auzit multe nemulţumiri şi mi s-au cauzat multe nea
junsuri din partea unor persoane pe care nu voiesc a le cita"87. Insă toate aceste
împotriviri n-au putut stăvili elanul şi râvna Episcopului Melchisedec de a-şi
aduce la îndeplinire iniţiativele sale progresiste şi a răspândi lumină în rândul cle
rului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române. Iată lista cronologică a rugă
ciunilor şi cărţilor de slujbă tipărite în perioada vieţii şi activităţii sale:
1. Rugăciunea Sfântului Ambrozie, tradusă din ruseşte în anul 1850;
2. Psaltirea , tradusă în anul 1859 pe vremea când era încă director al Semi
narului din Huşi;
, 3. Oratoriul sau Carte de rugăciuni, tipărită în anul 1869 la cererea regelui
Carol I;
4. Evhologhion sau Rugăciuni bisericeşti Ia diferite împrejurări (1873) şi trei
Tedeumuri: la Anul Nou, Tedeum de mulţumire şi Tedeum la începerea anului
şcolar (1879);
5. Liturghierul, tradus din limba rusă în anul 1876, în timpul episcopatului
său la Ismail;
•
6. Arhieraticon , inedit, rămas în manuscris;
7. Carte de Tedeumuri, apărută în 1879, cuprinzând 7 tedeumuri;
8. Tedeum la Duminica Ortodoxiei;
9. Carte de rugăciuni, apămtă la Bucureşti în 1884 şi
10. Acatistul Acoperământului Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu, tradus
din ruseşte după ediţia din Kiev din 1878. La noi a fost tipărit în anul 1887 cu carac
tere chirilice la cererea credincioşilor români aflaţi în afara teritoriului românesc88.
Toate aceste tipărituri şi lucrări teologice, rod al unei vaste activităţi cul
turale desfăşurate în domeniul cercetării ştiinţifice, la care se adaugă rezoluţiile
şi propunerile lansate în senat şi în Consiliul Superior de instrucţie şcolară, din
care el însuşi a făcut parte, precum şi proiectele sale de regulament pentm refor
marea şi uniformizarea cântărilor bisericeşti şi adoptarea de măsuri cores
punzătoare pentru prepararea şi sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir în scopul
căreia primiseră de la Mitropolitul Silvestru al Bucovinei un formular cu rân86. Constantin Diculescu, op. cit., p. 115.
87. Sumarele şedinţelor Sfanţului Sinod, p. 291, apud Constantin Diculescu, op. c i t , p. 114.
88. Pr. Paul Mihail, Din corespondenţa Episcopului Melchisedec, în "Biserica Ortodoxă
Română", LXXVII (1959), nr. 5-9, pag. 602.
3 0 - B. O. R. 1-6/2002
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duiala acestuia89 şi alte preocupări de acest gen, scot în relief erudiţia şi compe
tenţa inegalabilă a ierarhului luminat, interesat de "ridicarea clerului şi Bisericii
noastre la înălţimea cuvenită şi la conştiinţa datoriei"90.
Personalitate proeminentă, a cărui viaţă şi activitate prodigioasă a fost o dă
ruire desăvârşită în slujba Bisericii şi a Patriei, Episcopul Melchisedec rămâne
pentru noi cei de astăzi un model strălucit de Ierarh şi Păstor de suflete , un Teolog
şi Istoric de factură înaltă şi un temeinic organizator al vieţii bisericeşti. "Despre
el s-a vorbit cu adâncă plecăciune ca înaintea unor moaşte. Cei ce au stat aproape
de uri astfel de chip, îi păstrează o adevărată închinare, prin care se dovedeşte ce
răsfrângere curată a avut el asupra lor, Melchisedec a răzbit în suflete şi le-a robit
vu cea mai împătimită dragoste faţă de el"91.
Activitatea sa multilaterală în domeniul spiritualităţii ortodoxe ca şi în dome
niul vieţii naţionale şi al culturii şi învăţământului, unde s-a dovedit a fi un des
chizător de drumuri, pilda strălucitoare a vieţuirii sale personale, erudiţia şi adânca
sa înţelepciune, prin care ştia să îmbine în chipul cel mai fericit blândeţea creştină
cu energia măsurilor administrative, în cârmuirea treburilor bisericeşti, procedeele
sale înnoitoare şi fidele tradiţiei ortodoxe, alcătuiesc ,un cadru arhipastoral atât de
vast şi de bogat şi cu perspective atât de luminoase pentru viitorul Bisericii, încât
nici unul dintre urmaşii săi n-ar putea aduce ceva nou, ci s-ar limita numai la o
simplă păstrare şi împlinire a temeinicilor sale orânduiri şi prevederi arhipastorale.
Arhim. Prof. VASILE MIRON

89. Constantin Diculescu# Din corespondenţele Episcopului Melchisedec, nr. XV, Bucureşti,
1909, p. 28.
90. Episcop Melchisedec Ştefanescu, Testamentul..., pag. 3. ,
91. Arhimandrit Filaret Scriban, Cultul Episcopului Melchisedec, în "Cronica Romanului",
XIX (1942), nr. 10, p. 325-326.

AMVOMUL ŞI POLITICA
COMPATIBILITĂŢI ŞI DIFERENŢIERI
Pr. lector dr. VASILE GORDON

Preliminarii. Libertatea generală de exprimare dobândită de români, din
voia Domnului şi prin jertfele tinerilor din decembrie 1989, a descătuşat şi am
vonul bisericilor, care fusese supus în vremea comunismului la o permanentă cen
zură, mai ales cu privire la subiecte care vizau sfera vieţii sociale. Nu ne referim
doar la faptul că minciuna, ipocrizia şi falsitatea politicii comuniste nu puteau fi
atacate frontal, ci şi la realitatea că cele mai mici aluzii neintenţionate la adresa
totalitarismului ajungeau la urechile omniprezentei securităţi şi declanşau imediat
anchete, ameninţări, percheziţii, mergându-se uneori până la pierderea libertăţii
imprudentului predicator. Este adevărat că în primii ani după instalarea regimului
de tristă amintire, mulţi preoţi, odată cu majoritatea covârşitoare a credincioşilor,
au sperat în "eliberarea promisă de americani", promisiune ce s-a dovedit, însă, o
tristă iluzie. Dar conştiinţa misionară, pe de o parte, speranţa ajutorului creştinilor
occidentali, pe de alta, i-a determinat, totuşi, pe preoţii mai curajoşi să înfăţişeze
la amvon pericolele comunismului pentru societatea românească, în general, şi
pentru credinţa creştină, în special. Aceste pericole erau cunoscute deja, de peste
două decenii, în Rusia vecină bolşevizată, înainte leagăn al ortodoxiei şi ţară
pravoslavnică. Aşa se face că încă de la început, temniţele regimului represiv din
România au fost populate cu mulţi dintre propovăduitorii curajoşi. Ne amintim
lesne cum în primii ani după 1989, unele voci răutăcioase, alimentate de
potrivnicii dreptei-credinţe, întrebau pe un ton acuzator: "Ce a făcut Biserica
(vrând să spună "ierarhia") în vremea comunismului?" Cu anumite excepţii,
prezente în orice societate omenească şi în orice vreme, slujitorii Bisericii au fost
la datorie. Ne confirmă acest fapt, între altele, volumul editat de Institutul naţional
pentm studiul totalitarismului, intitulat Biserica întemniţată. România 1944-1989^,
în care figurează cca. 2500 de nume de preoţi2, majoritatea ortodocşi închişi pentm
curajul de a-L predica pe Hristos, în vremurile în care, se ştie, comuniştii propa
gau ateismul pe toate căile.
După căderea totalitarismului, amvonul şi-a recăpătat libertatea firească de
exprimare, sub toate aspectele: doctrinar, biblic, istoric, canonic, social, cultural,
politic etc. în cele ce urmează, încercăm o succintă analiză a raportului dintre pre
dică şi politică, mai concret, compatibilităţile şi diferenţierile acestor două no1. Colecţia "Dicţionare", Bucureşti, 1998, 463 p., alcătuit prin osteneala unui colectiv de foşti
deţinuţi politici. Un merit aparte în redactarea volumului îl au d-nii: Paul Caravia, Virgiliu
Constantinescu şi Flori Stănescu. Trebuie menţionat faptul că anterior, în anul 1996 a apărut la Cluj un
volum mai mic, intitulat Mărturisitori după gratii. Slujitori ai Bisericii in temniţele comuniste, 85 p.,
tipărit prin grija redacţiei revistei Arhiepiscopiei Clujului, "Renaşterea", cu 1653 dc nume de clerici.
2. Cicerone Ioaniţoiu estimează, în "România liberă" din 10.05.1997, p. 7, că "au trecut prin
temniţe circa 4000 de preoţi, cu menţiunea că printre ei au fost unii condamnaţi dc două sau de trei
ori, iar alţii administrativ. Deci 4000 de intrări de clerici în temniţe, dintre care peste 250 extermi
naţi...", apud Biserica întemniţată.... Studiu introductiv, p. 17.

468

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

ţiuni. Dacă am fi întrebaţi de ce întreprindem acest demers, am răspunde că din
dorinţa de a prezenta, cât se poate de limpede şi argumentat, care trebuie să fie po
ziţia firească a predicatorului ortodox în această chestiune. Din constatările noastre
făcute în ultimii zece ani, am desprins în general două predispoziţii extreme: una
de totală neimplicare în sfera social-politică, alta de alunecare în prea dese şi chiar
imprudente referiri la acest domeniu. Se înţelege de la sine că ambele atitudini
sunt greşite şi nu numai că nu influenţează în bine viaţa cetăţii, dar astfel de vorbi
tori compromit şi Biserica în numele căreia propovăduiesc. Calea dreaptă, pre,zentă din fericire în preocupările slujitorilor avizaţi şi conştiincioşi, este aceea de
a nu ocoli, la amvon, subiecte cu implicaţii social-civic-politice, dar a le trata cu
tact şi măsură, în aşa fel încât ascultătorii să primească îndrumările necesare din
partea păstorului lor sufletesc, fară a fi lezate, bineînţeles, nici principiile canoni
ce şi omiletice, nici aşteptările fireşti ale credincioşilor. Se cunoaşte că în ultimii
zece ani Biserica a declarat oficial, în mai multe rânduri, prin comunicate ale
Sfântului Sinod, că este neutră din punct de vedere politic. însă, "neutralitatea" a
fost înţeleasă de către unii slujitori drept atitudine de neimplicare şi chiar de ne
păsare, încât se dădea impresia pe alocuri că Biserica ar fi indiferentă la ceea ce
se întâmplă în viaţa publică. Aceste comunicate oficiale, înţelese uneori greşit, şi
pe care le vom analiza puţin mai încolo, voiau de fapt să atragă atenţia clerului de
a nu se angaja personal în curse electorale şi a nu promova o politică partizană
într-o anumită comunitate, precum şi de a nu fi indiferenţi cu privire la persoanele
politice şi la programul lor. Regresul accelerat şi succesiv al nivelului de trai, însă,
'coroborat cu creşterea treptată a imoralităţii în ţara noastră, demonstrează că sluji
torii Bisericii (cotată mereu în sondaje ca instituţia cu cea mai mare credibilitate,
alături de armată) trebuie să aibă o atitudine mai evidentă şi mai fermă vis-â-vis
de politica ţării şi de cei care o promovează. între mijloacele prin care se poate
face cunoscută această atitudine se numără şi predica, alături de celelalte în care
preotul poate fi prezent şi care se înscriu în ceea ce îndeobşte numim mass-media
(interviuri la televiziune, radio, intervenţii în presă etc.). In ceea ce priveşte predi
ca, punct asupra căruia zăbovim în studiul de faţă, vigilenţa trebuie să se concen
treze îndeosebi asupra modalităţii prin care se ia o anumită poziţie şi, totodată,
asupra limitelor în care trebuie să se exprime un slujitor al Bisericii.
^i

A

Responsabilitatea slujitorilor Bisericii în viaţa moral-politică a comunităţii
Pentru o înţelegere corectă a chestiunii de care ne ocupăm, socotim necesar să
analizăm mai întâi poziţia personală pe care trebuie s:o aibă clericii faţă de viaţa
moral-politică, în general, potrivit canoanelor şi reglementărilor bisericeşti în
vigoare, aspect din care se pot desprinde uşor, apoi, precepte care pot fi propo
văduite la Amvon. Nu ne îngăduim a da soluţii gen "reţetă", întrucât fiecare slu
jitor va aborda acest subiect potrivit realităţilor concrete din comunitatea pe care
o păstoreşte, dar vom parcurge un anumit traseu ilustrativ, care va evidenţia
câteva repere semnificative, în urma cărora vom desprinde, apoi, compatibilităţile
şi diferenţierile anunţate în titlul studiului nostru. Considerăm oportună această
temă-dezbatere, pentru că clerul ortodox nu şi-a exercitat niciodată misiunea doar
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în plan spiritual, misiune prioritară de altfel, ci şi în cel social, gospodăresc şi
chiar moral-politic, în limitele fixate de legislaţia bisericească, desigur.'Conştiinţa
misionară a Bisericii s-a manifestat permanent în istoria noastră şi sub acest
aspect. Clericii ortodocşi români, în frunte cu întâistătătorii lor, au intervenit cu
sfatul lor înţelept atunci când situaţia o cerea, fjie de la amvon, fie prin convorbiri
de taină cu oamenii politici, fie prin cuvântul scris. în acest sens s-ar putea evoca
exemple nenumărate. Pentru ilustrare ne vom limita doar la două, din vremuri di
ferite, provenite, însă, de la doi reprezentanţi străluciţi ai amvonului, românesc.
Prima ni-1 va aduce în atenţie pe Sfântul Mucenic Antim Ivireanul, mitropolitul
cărturar căruia Biserica şi neamul îi datorează neţărmurită recunoştinţă. Pe lângă
sfaturile moral-civice prezentate la tot pasul în didahiile sale, sfântul mitropolit a
lăsat şi o scriere specială cu referiri directe la cârmuirea politică, intitulată Sfaturi
creştine-politice către prea piosul şi prea înţeleptul domn şi ighemon a toată
Ungro-Vlahia, domnul domn Ioan Ştefan Cantacuzin Voevod”*. In această lu
crare, mitropolitul, arătând covârşitoarea răspundere moral-politică pe care o
poartă cârmuitorul unei ţări, aşterne pe hârtie îndrumări de mare înţelepciune şi
bun simţ, cu perfectă valabilitate şi pentm zilele noastre. Iată, spre exemplu,
câteva sfaturi legate de importanţa sfetnicilor domneşti (consilierii din vremea
noastră): "Să ai sfetnici buni în toate faptele tale, pentm că fapta necugetată se
numeşte rea. îndepărtează pe boieri de la nedreptate, porunceşte-le să se lese de
viclenie, căci, fiu l meu, cât vatămă cel ce face nedreptate, deopotrivă face rău şi
cel ce îngăduie aceasta... Aruncă departe de la Domnie pe cei ce comit scandale,
şi să aibi ca fii ai Cetăţii pe cei pacinici. Să domneşti, prea puternice, cât mai
mult prin iubire şi să nu aduci vătămare nici odinioară supuşilor..."*. O dată cu
acestea, scrierea cuprinde alte multe îndrumări utile cârmuirii politice, care, tre
buie să presupunem, înainte de a fi tipărite vor fi fost predicate de râvnitorul ie
rarh de la amvon, cu diferite prilejuri.
A doua ilustrare este mai aproape de zilele noastre, aparţinând unui mare pro
fesor de teologie ortodoxă, părintele Ilarion Felea (1903-1961), preotul martir
care în 18 septembrie 1961 se stingea trist într-o celulă a închisorii din Aiud, la
numai 58 de ani. Grija pentru mântuirea sufletelor credincioşilor este înţeleasă de
părintele profesor şi ca o preocupare atentă de a-i feri de relele provocate de câr
muirile politice necreştine. Acest aspect apare ilustrat îndeosebi în volumul de
predici Duhul Adevărului^ , premiat de Academia Română pentru calităţile excep
ţionale sub aspectul conţinutului, al modului elevat de exprimare, totodată pentru
atitudinea fermă împotriva bolşevismului care îşi anunţa ameninţător instalarea şi
pe meleagurile noastre. Predicile au în general conţinut doctrinar, dar nu lipsesc
nici temele morale şi liturgice6, cu dese referiri la sfera politică. Exemplaml de la
biblioteca Facultăţii de teologie din Bucureşti are în câteva locuri anumite pasaje
astupate cu bucăţi de hârtie, lipite straşnic în perioada antedecembristă, care
3.
tipărită
4.
5.
6.

Imprimată în limba greacă în anul 1715 şi tradusă în româneşte de C. Erbiceanu, fiind
la "Tipografia cărţilor bisericeşti", Bucureşti, 1890, 26 p.
Ibidem , p. 8.
Arad, 1942, ed. a Il-a, 1943, 565 p.
Autorul inserează în ediţia a Il-a un tabel cu temele abordate, la p. X-XII.
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încearcă (zadarnic de altfel) să ascundă frazele în care curajosul autor atacă ateis
mul comunist7. întrucât vremurile de atunci impuneau luarea unei atitudini ferme
împotriva pericolului comunismului-ateu, părintele Felea n-a ezitat să rostească
de la amvon fraze cu implicaţii "politice”. Spre exemplu, în predica din Duminica
Ortodoxiei, părintele spune la un moment dat: "Misiunea noastră eternă pe
pământ, idealul nostru de popor creştin, care a purtat cel dintâi război sfânt îm
potriva necredinţei în Dumnezeu şi împotriva lui Antihrist întrupat în bolşevism
după ce veacuri întregi a apărat civilizaţia Apusului, în faţa năvălirilor barbare
şi păgâne...”*.
De altfel, în ansamblul ei, lucrarea are un pronunţat caracter apologetic şi mi
sionar: "Ortodoxia, spune părintele Felea, este Biserica Mântuitorului Hristos pe pă
mântul strămoşesc; e creatoarea culturii noastre naţionale, sinteza armonioasă şi
fericită dintre suflet şi trup, dintre religie şi naţionalitate, dintre spirit şi materie... "9.
Grija pentru ocârmuiri politice creştine, însă, nu a fost o preocupare exclu
sivă a slujitorilor Bisericii. Pentru credincioşii laici întâlnim voci la fel de ferme,
care îndeamnă Biserica la o mai activă prezenţă în viaţa social-politică a ţării. De
pildă, profesorul I. Nistor, o personalitate marcantă a vieţii universitare bucureştene din anii ’30, a susţinut o conferinţă în anul 1933, sub auspiciile Consiliului
central bisericesc de atunci, intitulată sugestiv: "Rostul politic şi social al Bisericii
în trecut şi astăzi1'10. Plecând de la premisa că "Biserica Ortodoxă trebuie să aducă
mângâiere celor necăjiţi"11, profesorul Nistor face o remarcă cu totul actuală: "Pe
lângă mângâierea sufletească, Biserica trebuie să se îngrijească şi de binele tru
pesc al oamenilor. Căci până acum (este vorba de anii aceia frământaţi, ’30-33,
n.n.) reduceam activitatea Bisericii numai la o parte , lăsând-o pe cealaltă, 'care
este susţinută din banul public şi de stat, ca să încapă în mâini care sunt adver
sare statului şi societăţii creştine ortodoxe... Eu cred că datoria noastră e să adu
cem neîntârziat Biserica la rolul ei social, pe care I-a avut şi sub carc Biserica a
putut să progreseze şi să-şi împlinească menirea ei. O dată ce am repune Biseri
ca în situaţia ei de altădată propaganda comunista nu va mai avea de ce să ne
neliniştească ..." (subl. n.)]2. Iată opinia unui credincios laic, ortodox, din care se
observă limpede că Bisericii nu-i pot fi indiferente realităţile politice din ţară, vă
zute, desigur, prin prisma moralei creştine13. De aceea, asocierea termenilor "mo
ral şi politic" din titlul paragrafului nostru, ni se pare cea mai potrivită, pentm că,

,

7. Exemplarul cu nr. de in.v. 58.726; de exemplu p. 73, 191, 240. 313, 553, 554 etc.
8. Ibidem, p. 73.
9. Ibidem, p. 72.
10. In voi. "Biserica şi problemele sociale”. Conferinţe ţinute la Fundaţia "Dalles", Tipografia
cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1933, p. 167-190.
11. Ibidem, p. 188.
12. Ibidem, p. 189. Profesorul Nistor s-a dovedit un vizionar, de o conştiinciozitate exemplară,
arătând pericolul politic, moral, Social etc. al comunismului, nu numai pentru statul politic român, ci
chiar pentru instituţia Bisericii. în aceeaşi conferinţă, spune la un moment dat: ”Nu găsesc destule cu

vinte ca să vă spun cât de mare este primejdia care ne paşte, primejdia comunismului... " (Ibidem).
De aceea propune cu fermitate: "Să punem o stavilă contra propagandei comuniste, care, pe diferite
căi, începe să se strecoare la noi şi în sânul Bisericii noastre!”, Ibidem, p. 188 (subl. n.).
13. Ibidem, p. 196:
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după formularea inspirată a ilustrului profesor de teologie, regretatul Vasile Gh.
Ispir (1886-1947), factorul moral este cheia echilibrului în societate 14, în toate
planurile, inclusiv în cel politic. Este adevărat că frământările, discuţiile, analizele
şi propunerile de soluţii politice se fac mai ales în anii electorali, la noi din patru
în patru ani. Tema nu poate fi abordată, însă, localizând preocupările noastre
numai asupra momentului electoral în sine, ci şi printr-o veghere permanentă,
făcută cu timp şi fară timp, prin mijloacele noastre specifice, asupra moralităţii
vieţii cotidiene sub toate aspectele. A vegherii, totodată, ca laicii, credincioşii
noştri adică, angajaţi prin anumite promisiuni în funcţii de răspundere, să se achite
onorabil de ele, iar când nu o fac, să fie atenţionaţi, în limitele atribuţiilor pe care
le avem şi cu modalităţile noastre pastorale, desigur. Specificarea, responsabili
tatea moral-politică , ne obligă să ne restrângem prezentarea numai la factorul
moral-politic, cu precizarea că de acesta'depind în mare măsură, de fapt, multe
alte aspecte ale vieţij noastre de zi cu zi.
Terminologie. înainte, însă, de a propune unele sugestii, considerăm nece
sare câteva limpeziri terminologice. Dintre termenii ce compun titlul paragrafului
de care ne ocupăm, cel de "responsabilitate" impune, mai mult decât ceilalţi, câ
teva nuanţări. în înţeles general, responsabilitatea presupune "Obligaţia de a efec
tua un lucru, de a răspunde, de a da socoteală de ceva, de a accepta şi suporta
anumite consecinţe"^. Etimologic, termenul de responsabilitate are la bază ver
bul "re-spondeo", cu mai multe sensuri: a se angaja solemn; a se face garant pentru
ceva; a promite; a răspunde în faţa cuiva (subl. n.)16. Am recurs la aceste pre
cizări etimologice, pentru că ele ne facilitează o mai bună înţelegere a termenului
în lumina.moralei creştine ortodoxe. Amintim aici că tratatele de morală ortodoxă
includ în cuprinsul lor un capitol special, Responsabilitatea morală, propunând şi
definiţii al căror mesaj consună cu cel al temei noastre. Iată una dintre acestea:
"Responsabilitatea este obligaţia ce-i revine unei persoane de a se recunoaşte ca
autor liber al faptelor sale şi de a lua asupra sa urmările acestora”^1. Cu toate
că se vorbeşte, în general, de două categorii de responsabilităţi, individuală şi
colectivă, cea individuală are un statut mai bine definit, pentru că răspunderea
morală este strâns legată de conştiinţa morală, care se manifestă explicit la nivel
individual. Aşa cum ni se pare abstract şi ambiguu (uneori tendenţios, chiar) când
se vorbeşte despre culpabilizarea generală (cum s-â încercat să se acrediteze
această idee la noi: toţi cetăţenii au fost vinovaţi, intr-un fe l sau altul, pe vrepiea
14. V. Gh. Ispir a fost profesor de îndrumări misionare la Facultatea de teologie din Bucureşti,
o vreme şi decan (1944-1946). între lucrările cu referiri la viaţa social-politică mai amintim: Mi
siunea actuală a Bisericii Ortodoxe a Răsăritului, Bucureşti, 1938; Biserica în serviciul social sau
Ce este creştinismul social, Bucureşti, 193R, Principiile educaţiunii creştine, BOR, an. LXIV, 1946.
nr. 1-3, p. 110-146 şi nr. 4-6, p. 161,-179. "Factorul moral este cheia echilibrului în societate", cu
vinte profetice, cu o rezonanţă deosebit de puternică, se găsesc gravate în marmură, la baza crucii
mormântului său, situat în partea de nord a bisericii Radu-Vodă din Bucureşti.
15. Dicţionarul explicativ al limbii române, Editura "Univers enciclopedic", Bucureşti, 1998,
p. 919, col. II.
16. G. Guţiu, Dicţionar latin-român, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1983, p.
1061-1062, col. II, respectiv I.
17. Teologia morală ortodoxă pentru Institutele teologice, Editura Institutului Biblic şi de Mi
siune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1979, voi. I (Morala generală), p. 279.
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comunismului; sau, astăzi: toţi suntem "vinovaţi" de căderea morală şi materială
în care s-a ajuns...), tot aşa considerăm ambiguu să se vorbească despre responsa
bilitatea colectivă, înainte de a se analiza răspunderea personală. De ce? Pentm că
numai cea personală se poate raporta concret la factorii care o verifică: conştiinţa
proprie, judecata Bisericii şi a autorităţilor civile, şi, mai presus de acestea, jude
cata lui Dumnezeu.
Scurtă analiză a situaţiei moral-politice actuale. Nu trebuie să fie cineva
analist politic pentru a-şi da seama că speranţele noastre şi ale credincioşilor
noştri din 1990 încoace, au fost în mare parte înşelate şi că programele politice
pentm economie, cultură, învăţământ18, sănătate etc., foarte generaose în promi
siuni, clamate în campaniile electorale din anii 1992 şi 1996, au fost prea puţin
onorate. Este adevărat că greutăţile tranziţiei spre economia de piaţă au fost reale,
dar consecinţele acestora le-a suportat omul de rând, nu oamenii politici, care luând în calcul doar unele dezvăluiri din mass-media - nu s-au sfiit să-şi facă vile
de lux, să-şi achiziţioneze limuzine de ultimă oră, să-şi programeze excursii dese
şi costisitoare în străinătate, din banul public, în condiţiile unei pauperizări tot mai
accentuate a celor care î-au votat. Nu trebuie să generalizăm, desigur, vor fi printre
politicieni şi oameni cinstiţi, cu toate că propunerea parlamentarilor de a-şi mări
lefurile, votate aproape în unanimitate, ne fac să ne gândim că marea lor majori
tate pune interesul personal deasupra celui public şi că cei cu bun simţ şi autentic
credincioşi, nu doar în faţa camerelor de luat vederi, sunt extrem de puţini. In
acest context, parcă ne găsim în situaţia descrisă în urmă cu mai bine de 200 de
ani, de către marele predicator Nichifor Teotoche ( ţ 1800), episcop de Astrahan,
care, în celebrul său Chiriacodromion (al cărei text stă la baza Cazaniilor noastre
de mai târziu), într-o "cazanie" a sa notează: Cine în vremea de acum nu pofteşte
şi nu se sârguieşte la politică? Mai toţi. Cine nu voieşte să-l socotească pe el om
politicos (politic, n.n.)? Mai toţi. Politica este socotită de toţi meşteşugul de
-------------------------------------

---------------------

V

*

18.
In ceea ce priveşte învăţământul religios, de pildă, din punct de vedere legislativ, a fost
necesară trecerea câtorva ani buni până când Parlamentul a votat acele articole în favoarea predării
religiei în şcoală ca materie obligatorie, dc importanţă egală cu... educaţia fizică, biologia, istoria,
geografia. Din păcate, nici acum lucrurile nu au mers până la capăt, aşa cum ar fi trebuit. Situaţia se
prezintă astfel: din anul 1991 când s-a prevăzut în Constituţia României (art. 32, alin. 7) că: "Statul

asigură libertatea învăţământului religios, potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult. In .şcolile de
stat, învăţământul religios este organizat .şi garantat prin lege", a trebuit să aşteptăm până în anul
1995, când prin Legea nr. 84 din 24 iulie, ait. 9, s-a stipulat obligativitatea religiei pentru clasele I-IV,
dar pentru gimnaziu doar opţională şi pentru licee şi şcoli profesionale facultativă. A se vedea şi
_

A

"Protocolul Ministerului învăţământului nr. 9715/10.04.1996, încheiat cu Secretariatul de Stat pentru
Culte, nr. 8159 din 11.04.1996, alin. 6. In completare, "Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
36/1997, pentru modificarea şi completarea Legii,înv. 84/1995, art. 9 (1): "Planurile-cadru ale
_

_

învăţământului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ Religia ca disciplină şcolară, parte a
trunchiului comun. Elevul, cu acordul părinţilor şi al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu
religia şi confesiunea" (2): "La solicitarea scrisă a părinţilor sau a tutorelui legal instituit, elevul
poate să nu frecventeze orele de religie. In acest caz, situaţia şcolară se încheie fără această disci
plină. In mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat
condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină", "Monitorul oficial al României", Partea
I, nr. 370/3.VIII. 1999. Iată, aşadar, pericolul: copiii, cu acordul unor părinţi sau tutori ne prea
duşi la biserică, sâ refuze ora de religie, atât de necesară formării lor ca cetăţcni-creştini!
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nevoie şi ştiinţă prea folositoare. Pentru aceasta şade ea în curţile împărăteşti,
petrece în divanuri, umblă prin târg, intră, vai, chiar şi în biserică. Aceasta se
laudă şi se cinsteşte şi se socoteşte ca o mare sporire şi săvârşitoare de lucruri
mari. Dară politica de acum, nimic alta nu este clecăt numai făţărnicie, şi cel "po
liticos" nimic cdta fară numai făţarnic. Şi lucrurile sunt aceleaşiiară numirile
altele. Pentru că cine este omul cel ce se numeşte "politicos"? Fără numai cel ce
alta are în gură şi alta în inimă. Te duci la omul politicos şi-l rogi să-ţi ajute: îţi
promite tot, dar te pune apoi la o parte şi afacerea ta merge mai spre rău. De
cumva întâmpini vreun politician ce e în duşmănie cu tine, la aparenţă are miere
în gură, însă otravă în inimă. Atunci să nu mai facem politică? Să facă oamenii
cinstiţi şi cu frica de Dumnezeu!"19.
De aceea, credem că se impune o analiză, fie şi sumară, a ceea ce clasa poli
tică a făcut în perioada post-decembristă ’89, spre a scoate învăţăminte utile pentm
viitor. Este ceea ce propunea cu o rară clarviziune, prin anii ’40, profesorul savant
Simion Mehedinţi: "Ca să vedem ce avem de făcut trebuie întâi de toate, înainte
de a da soluţiuni de natură social-politică, să constatăm care este de fapt situaţia
poporului din care cu toţii facem parte şi abia atunci când facem această consta
tare (lăsând la o parte orice preocupare raţionalistă) să vedem care este legătura
cu alte popoare ..."20.
Pentru a fi cât mai aproape de realitatea căreia slujim, să încercăm să diag
nosticăm situaţia noastră, a celor ce alcătuim Biserica Ortodoxă Română, .cler şi
popor. Părintele profesor Constantin Coman, de la Facultatea de teologic din
Bucureşti, în excelenta carte de eseuri pe teme biblice, Biblia în Biserică2 \ face
o interesantă analiză în acest sens, în capitolul "Biserica şi viaţa politică". Făcând
mai întâi precizarea că Biserica nu trebuie echivalată doar cu clerul şi că ea este
alcătuită, deopotrivă, din cler şi popor, totodată amintind de procentul celor 87%
de români care s-au declarat ortodocşi (între aceştia fiind incluşi, evident, şi un
număr însemnat de oameni politici), părintele Coman opinează: "Dacă Biserica
nu pare a f i prezentă în viaţa politică sau în oricare alt domeniu al vieţii româ
neşti, înseamnă că cei 87% dintre membrii Parlamentului, de exemplu, sunt
probabil creştini numai pe hârtie sau numai la biserică şi încetează a mai f i
creştini în timpul lucrărilor Parlamentului. La fe l membrii Guvernului sau ai
oricărui alt organism guvernamental, fo r de cultură sau organizaţie socială.
Dacă vedem astfel lucrurile, atunci se întâmplă ca responsabilitatea implicării
Bisericii în viaţa politică s-o aibă membrii Bisericii, deci creştinii care sunt
prezenţi în sfera vieţii politice, în măsura în care prestaţia lor acolo nu este pe
deplin una creştină. Responsabilitatea conducerii bisericeşti a clerului, ar privi
în acest caz nu implicarea directă în viaţa politică, ci calitatea creştinilor
ortodocşi angajaţi politic , indiferent în ce partid s-ar afia...'a2. Iar cu privire la
"ispita" unor clerici de a candida şi ocupa anumite funcţii politice, părintele

,

19. Fragment preluat de la Gh. Comşa, Istoria predicei la români, Bucureşti, 1921, p. 120, cu
menţiunea "Din predica despre făţărnicie, ia duminica a zecea a lui Luca".
20. Datoria generaţiei actuale, în "Cultură şi civilizaţie", ediţie îngrijită de Gh. Geană, Editura
"Trei", Bucureşti, 1999, p. 276-277.
21. Editura bizantină, Bucureşti, 1997, 190 p.
22. Ibidem, p. 58-59.
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Coman este categoric: "Prezenţa reprezentanţilor clerului în viaţa politică, sub
orice formă şi la orice nivel, este de natură să dăuneze lucrării Bisericii şi chiar
societăţii. Lucrarea şi responsabilitatea clerului este una specifică şi exclusivă...//23.

Câteva propuneri cu privire la responsabilitatea moral-politică a clerului
şi credincioşilor. Menţiunea din citatul de mai sus "calitatea creştinilor angajaţi
politic ", este în deplină consonanţă cu ultimele recomandări făcute de membrii
Sfântului Sinod al Bisericii noastre: ”Nefiindu-i indiferente binele, libertatea, dem
nitatea şi prosperitatea spirituală şi materială a ţării şi a poporului român, Biserica
Ortodoxă Română recomandă clerului să sfătuiască pe credincioşii mireni din
Adunările Parohiale - care de fapt o reprezintă în Consiliile Parohiale, Consiliile
Eparhiale şi Adunările Eparhiale - şi care sunt capabili activi şi cunoscători ai
problemelor bisericeşti şi ale vieţii sociale şi politice româneşti să candideze pentru
forurile legislative sau administrative locale sau centrale
Iată, aşadar, o recomandare practică a Sfântului Sinod, menită să implice
clerul în mod concret şi eficient în viaţa politică, dar nu în felul în care greşit au
înţeles-o până acum unii dintre confraţii noştri, candidând şi ocupând funcţii
politice incompatibile cu misiunea sacerdotală. Căci înainte de a ne ocupa de
moralitatea politică a laicilor, se cuvine s-o respectăm pe cea care ne aparţine în
mod nemijlocit. In acest sens, ne îngăduim să opinăm că acei preoţi care s-au
angajat în funcţii politice, s-au situat în dezacord cu normele canonice ale Biseri
cii Ortodoxe, norme pe baza cărora Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
a şi făcut, de altfel, o serie de recomandări. Astfel, încă din anul 1992, Sfanţul
Sinod a dat un comunicat ce poartă semnătura Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, intitulat sugestiv "Biserica Ortodoxă este neutră dar nu indiferentă din
punct de vedere politic", în care se spune între altele: "Ca instituţie divino-umană ,
ea nu-şi exprimă, oficial, preferinţa faţă de vreun partid sau faţă de vreo persona
litate politică în alegerile parlamentare şi prezidenţiale. De aceea , ţinând seama
şi de prevederile sfintelor canoane, diaconii, preoţii şi arhiereii se vor abţine a
candida pe lista vreunui partid politic sau ca persoane independente
(Acelaşi .mesaj, în principiu, a fost comunicat şi înainte de alegerile din anul
1996). In acelaşi text se face referire la Canonul 6 "Apostolic": "Episcopul sau
presbiterul sau diaconul să nu-şi ia asupra sa purtări de griji lumeşti, iar de nu,
să se caterisească! (subl. n.)26.
Acestea sunt principiile care bineînţeles suportă corecturi şi puneri în context.
In comunicatul invocat, după ce se precizează că se menţine recomandarea pentm
cler "de a se abţine de la o politică militantă în cadrul partidelor", se adaugă: " Cle
ricii pot candida numai ca independenţi şi numai cu aprobarea chiriarhului, pentru
un loc în consiliile, locale, atât în mediul urban cât şi în cel rural”. Iar puţin mai
încolo se precizează: "Clericii care , în pofida acestor recomandări, vor can-

,
,
r'24.

...f'25.

A

23. Ibidem.
24. Comunicatul Biroului de Presă al Patriarhiei Române, sub titlul "Sfântul Sinod opreşte pe cleri
ci să facă politică de partid", în "Vestitorul Ortodoxiei", Anul XII, nr. 243-244, 1 aprilie 2000, p. 16.
25. "Vestitorul Ortodoxiei" nr. 15 din sept. 1992.
26. A se vedea Arhid. Prof. Dr. loanFloca, Canoanele Bisericii Ortodoxe, Note şi comentarii,
Sibiu, 1993, p. 1!.

DOCUMENTARE

475

clida şi vor ocupa, chiar ca independenţi, funcţii în administraţia de stat (primar
etc.) sau mandate în Parlament, vor fi suspendaţi din activitatea preoţească pe
durata mandatului...”21. S-ar părea că, în cazurile de neconfomiare, "suspendarea" ar rezolva problema canonică. In practică, însă, nu se întâmplă decât for
mal acest lucru. Mai întâi, în principiu, preotul, după cum afirmă şi un membru
marcant al Sfântului nostru Sinod, I.P.S. Antonie al Ardealului, ”nu are o viaţă p u 
blică şi una particulară, ci una singură: aceea de preot. Preotul na-şipoate sus
penda în nici o împrejurare calitatea de preot "2S. "Suspendarea" pe timpul unui
'mandat politic s-a dovedit în ultimii ani pur formală, întrucât acelor preoţi-parlamentari Je-au fost rezervate, de fapt, parohiile, doar că nu mai încasau salariile
oficial. In practică au făcut slujbe când au vrut, deşi este de mirare cum au
împăcat cele două slujiri, căci de multe ori când trebuia să fie în Parlament erau
la parohie şi invers. Voit sau nu, s-a ignorat un alt canon apostolic, 81, care, pre
cum bine se ştie, n-a fost abrogat încă de nimeni: "Episcopului sau presbiterului
nu i se cuvine a se pune în ocârmuiri publice, ci să se îndeletnicească la tre
buinţele bisericeşti. Deci, ori să se supună a face aceasta, ori să se caterisească,
că nimeni nu poate sluji Ia doi domni, după dumnezeiasca poruncă...” (cf. Matei
6, 24, n.n.)29. "Ocârmuiri publice" nu înseamnă, credem, numai funcţii mari, de
senatori şi deputaţi în Parlament, sau primari, la nivel local, ci şi "consilieri", pentru
că de fapt acest statut este al unei funcţii publice cu putere de decizie, deci de
"ocârmuire"... Este adevărat că prezenţa unui preot într-un consiliu local al unei
primării poate fi benefică într-o oarecare măsură, dar nu acesta este idealul
rezolvării conducerii unei localităţi. Ideal este ca enoriaşii, în frunte cu preotul lor,
să desemneze prin vot acele persoane competente şi morale, care să conducă în
mod corect treburile obştei, iar el, preotul, să rămână consacrat misiunii pentru
care a fost hirotonit, urmând ca atunci când situaţia o impune să intervină cu tact
pastoral, dar şi cu fermitate, de pe poziţia lui autoritară de duhovnic. Altfel, în şe
dinţele de Consiliu, în calitatea lui de "consilier", poate risca nenumărate certuri
şi dispute, incompatibile cu misiunea sacerdotală pentru care a fost numit în acea
comunitate.
Probabil că îngăduinţa actuală a membrilor Sf. Sinod al BOR, are în vedere
anumite stări de fapt (împlinite) şi se bazează pe autonomia şi discernământul
fiecărui ierarh în parte, care poate lua decizii în totală conformitate canonică, pe
plan local. In acest sens vine în sprijin canonul 39 apostolic: ”Presbiterii şi dia
conii să nu săvârşească nimic fără încuviinţarea episcopului, căci acesta este cel
căruia i s-a încredinţai poporul Domnului şi acela de la care se va cere socoteală
pentru sujletele lor "30. Aici intervine, de fapt, ascultarea canonică, pe care
fiecare preot şi diacon o datorează, prin jurământul depus la hirotonie, Chiriarhului său. Extrem de important este, aşadar, ca preotul să nu purceadă a ocupa o
funcţie publică fară binecuvântarea scrisă a chiriarhului său, iar după ocuparea
_

27.
28.
Sibiului,
29.
30.

A

"Vestitorul Ortodoxiei".../I aprilie 2000.
Dr. Antonie Plămădeală, Preotul în Biserică, în lume, acasă, Editura Arhiepiscopiei
Sibiu, 1996, p. 92.
Arhid. Prof. Dr. Ioan Floca, Canoanele..., p. 48.
Ibidem, p. 30.
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funcţiei să nu treacă niciodată peste limitele impuse de ascultarea canonică şi să
se consulte cât mai des posibil cu episcopul său, spre binele obştei credincioşilor
şi a nu ieşi de sub fireasca ascultare.
O altă opinie pe care o supunem atenţiei, aparţine Î.P.S. Bartolomeu al Cluju
lui, care afirma următoarele, într-un interviu acordat pentm "Vestitorul Ortodoxiei",
în anul 1993: ”Eu am militat ca Biserica să rămână deasupra politicului, ca
oamenii Bisericii să nu fie angajaţi într-un partid politic. Este convingerea mea, dar
şi convingerea Sinodului. S-au dat şi nişte direcţii şi mă miră prezenţa în Parlament
a câton>a clerici, care fac, de fapt, nişte acte de neascultare, tolerate, totuşi, de
Sfântul Sinod. Aceştia nu aduc nici un beneficiu Bisericii. Se creează şi confuzie.
Mulţi cred că sunt reprezentanţii Bisericii, deşi, în realitate, sunt reprezentanţii
unuia sau altuia dintre partide. Rămân la convingerea că preotul nu trebuie să fie
un apolitic, dar nici un angajat politic. Politica Bisericii - deci şi a slujitorilor trebuie, să fie aceea a intereselor neamului. Politica Bisericii să funcţioneze ca un
fe l de stetoscop pus pe inima poporului: să-i simtă necazurile, bucuriile şi aspi
raţiile şi mai cu seamă instinctul politic de care vorbea G. Călinescu, spunând că
în marile momente ale istoriei, chiar dacă nu am avut oameni politici, poporul
nostru a avut instinct politic, pe care noi, de obicei, îl ignorăm
Această atitudine a înalt Prea Sfinţiei Sale, apare oarecum diferită (de fapt,
mai nuanţată) într-un alt interviu, acordat "Jurnalului naţional" din 14 mai 1998,
interviu din care cităm: "...De ce m-am răzgândit? ...Nu este un secret pentru ni
meni că în ultimii ani Biserica a fost ţinta unor atacuri concertate din mai multe
părţi, prin presă, radio, televiziune, justiţie, administraţie, dar, din păcate, şi prin
politică, prin Parlament. E de ajuns să reţinem faptul că trei proiecte de legi au
fo st promovate în Parlament împotriva Bisericii Ortodoxe Române. Constatăm că
avem adversităţi notabile chiar la nivelul politic. Or, Biserica Ortodoxă Română
este în situaţia de a se apăra... Biserica nu j'ace politică, nu va face politică, dar
îşi poate permite ca, din patru în patru ani, cu ocazia alegerilor, să ajute ca politi
ca ţării să fie făcută de cei mai buni. Şi nu mă gândesc la partide, la programele
lor, ci la persoane, care ar trebui să fie promovate pe criteriul exclusiv al
moralităţii şi competenţei politice. Biserica nu va propune candidaţi, nici Sf. Si
nod, nici episcopiile; dar preoţii, la nivel local, se adună între ei, examinează
candidaţii, stabilesc care sunt cei mai buni şi îşi asumă doar rolul de sfătuitori...
Dacă, de pildă, categoria indecişilor îl întreabă pe preot: "Părinte, cu cine crezi
că trebuie să votez?”, el nu are voie să ridice din umeri şi să spună că Biserica
nu face politică... "32. Credem că aceste păreri au influenţat în mare măsură pe cei
lalţi membri ai Sf. Sinod, fapt ce se resimte în comunicatul dat recent publicităţii,
pe de o parte de neimplicare în partide, pe de alta de sfatuire a credincioşilor
socotiţi morali şi competenţi să candideze pentru anumite funcţii politice.
Totodată, având în vedere absenteismul masiv de la vot al creştinilor noştri,
care se prefigurează în urma dezamăgirilor repetate oferite din belşug de către
mulţi dintre "aleşi", trebuie să ştim şi să-i sfătuim pe enoriaşi că votul nu este doar

"31.

31. Apud Pr. Constantin Coman, Ortodoxia sub presiunea istoriei, Editura bizantină,
Bucureşti, 1995, p. 177-178.
32. Vezi f Bartolomeu Anania, Atitudini, Editura arhidiecezană Cluj, 1999, p. 79-80.
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un drept, ci şi o datorie morală. Că absenteismul nu va rezolva greutăţile, ci le
poate agrava. Ne referim la "al doilea tur de scrutin", spre a da doar un singur
exemplu, care înseamnă, în plus, cheltuieli enorme33! Iar acordarea votului tre
buie făcută, cu discernământ şi maturitate civică, acelor persoane care întrunesc
criteriile moralităţii. Această "sfatuire" nu este, însă, lipsită de riscuri.. De aceea
preotul va trebui să uzeze de tot tactul pastoral, pentru a nu declanşa suspiciuni,
sau alte neplăceri, care se pot răsfrânge apoi negativ asupra Bisericii. Atitudinea
noastră, a clericilor, va trebui să fie foarte discretă, în genul atitudinii Mântuito
rului Iisus Hristos, Care nu numai că nu s-a implicat politic în mod ostentativ, dar
nu a aprobat, nici nu a dezaprobat public factorii politici de atunci. Chiar când a
fost ispitit cu întrebarea "Se cuvine să dăm dajdie Cezarului?", a răspuns cu
acelaşi tact al pedagogiei Sale divino-umane: "Daţi Cezarului cele ce sunt ale Ce
zarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu!" (Matei 22, 21). Să anali
zăm puţin lucrurile, în contextul de atunci. Ne dăm seama cu toţii că jugul stă
pânirii romane nu era deloc comod pentru conaţionalii Săi, inclusiv, deci, pentru
familia Sa pe linie omenească. Din munca poporului căruia aparţinea, a părinţilor
după trup şi chiar din a mâinilor Sale (căci până la vârsta de 30 de ani a muncit
pentru hrana zilnică), o parte însemnată a câştigului lua drumul Romei, sub forma
cunoscutelor biruri. Cu toate acestea El a răbdat şi a îndemnat la răbdare şi
supunere. Aceasta nu înseamnă, însă, că a fost pasiv, neutru, sau "apolitic", că n-a
avut nici o atitudine. Dimpotrivă, foarte sensibil la greutăţile materiale, nu doar la
problemele spirituale, a folosit fară odihnă "armele" păstoreşti ale Arhieriei Sale:
a predicat şi practicat iubirea, inclusiv de vrăjmaşi, astfel că prin iubirea Sa jertfelnică a cucerit şi multe inimi ale ocupanţilor politici, care, apoi, vor duce cu ei
Evanghelia în toată lumea. Potrivit pedagogiei Sale dumnezeieşti, El n-a urmărit
o rezolvare de moment, subiectivă , ci ne-a dat soluţia obiectivă a rezolvării rapor
tului dintre slujitorii celor sfinte şi politică. Atitudinea Sa faţă de ocupantul roman
se observă cel mai bine în episodul cu vindecarea slugii sutaşului (Matei 8, 5-13).
Mântuitorul vedea zi de zi, desigur, situaţia umilitoare la care conaţionalii Săi
după trup erau supuşi de jugul străin, cunoscând prea bine şi aşteptarea arzătoare
a iudeilor în legătură cu venirea unui eliberator politic, bănuit de ei a fi chiar în
persoana Lui. După logica omenească, ne-am fi aşteptat ca El să reacţioneze atunci
când sutaşul L-a rugat să-i vindece sluga: "Cum îndrăzneşti dumneata, un asupri
tor, să-mi ceri o favoare, atâta timp cât accepţi să fii plătit ca să-Mi ţii în ju g
poporul căruia aparţin?". Precum bine ştim, nici vorbă de asemenea atitudine.
Dimpotrivă, fară să-I pună vreo întrebare i-a spus simplu: "Venind, îl voi vinde
ca!". De ce? Pentru că El a procedat după logica Sa dumnezeiască, vrând să spună
tuturor: "N-am venit în lume ca un eliberator politic, ci ca un Mântuitor. N-am
venit numai pentru poporul Israel, ci pentru întreg neamul omenesc. Cu putereaMea dumnezeiască aş fi putut, desigur, să-i alung pe romani, dar n-am facut-o,
33.
In anumite zone ale ţării absenteismul credincioşilor ortodocşi români poate determina şi
crcarea unui dezechilibru politic inter-etnic, dându-se câştig de cauză altor etnii, cum ar fi a
lingurilor de pildă, care, se ştie, sunt foarte receptivi la indicaţiile venite de la conducătorii lor
UDMR-işti. Şi nu numai a ungurilor, ci şi a ţiganilor, riscându-se astfel ca într-o ţară majoritar
românească şi ortodoxă anumite zone să fie coordonate de reprezentanţi neromâni.

478

BISERICA ORTODOXA ROMANA

spre a-i face şi pe ei părtaşi patimilor, morţii şi învierii Mele. Arma Mea nu a fost
sabia, ci iubirea jertfelnică, iubire care, la urmă i-a cuprins şi pe ei. Nu ostaşii
romani au răspândit, alături de apostolii Mei, Evanghelia în cele mai îndepărtate
locuri?...”. Şi într-adevăr, cercetând istoria aflăm rolul ostaşilor romani încreştinaţi la vestirea Evangheliei, fapt descris şi în cunoscutele romane pioase ca
Fabiola, Martirii, Cămaşa lui Hristos, Ben Hur, Quo Vadis etc. Să ne amintim,
astfel, că şi pe teritoriul Daciei a ajuns o legiune romană din Palestina, a V-a "Macedonica", aşezată mai întâi în Dobrogea, iar apoi. la Potaissa (Turda). Cu sigu
ranţă că printre soldaţi şi comandanţi vor fi fost şi unii încreştinaţi, care L-au pre
dicat strămoşilor noştri pe Hristos, aşa cum au facut-o şi la alte neamuri.
Predica, mijloc de educaţie politică a credincioşilor. Compatibilităţi şi dife
renţieri.
Din capul locului atragem atenţia că predica este, întâi de toate, mijloc de
transmitere a cuvântului lui Dumnezeu în vederea mântuirii sufletelor. Fără
această precizare, formularea acestui paragraf ar părea îndrăzneaţă şi imprudentă.
Trebuie să spunem mai întâi că preocuparea pentru mântuirea sufletului nu poate
fi desprinsă de grija firească faţă de trup şi de cele materiale, omul fiind integrat
într-o anumită societate, cu toate aspectele vieţii comunitare, inclusiv cele poli
tice. în acest sens, predica nu poate ignora factorul politic, având chiar datoria să-l
influenţeze permanent în bine. Predica poate fi, astfel, un mijloc eficient de edu
caţie moral-politică, evident, prin metode îngăduite, într-un limbaj adecvat şi fară
a se depăşi limitele impuse de prescripţiile canonice. "Poate fi", în cazul în care
vorbitorul are suficientă experienţă care să-i permită a stăpâni astfel de subiecte,
care nu sunt la îndemâna oricui. Pentru că este de preferat ca preotul să nu se
lanseze niciodată în aprecieri de ordin politic, dacă socoteşte că nu se poate des
curca onorabil, decât s-o facă prost şi să-şi atragă oprobriul credincioşilor. Difi
cultatea abordării unor astfel de chestiuni i-a determinat pe unii autori de tratate
omiletice să recomande eliminarea totală a tematicii politice. Bunăoară, R. P.
Rambaud, unul dintre cei mai apreciaţi teoreticieni ai predicii din sânul
romano-catolicismului, clasează chestiunile politice între cauzele eşecului
predicii, alături de durata exagerată, plagiat, subiecte prea elevate, sau prea
puerile, erori doctrinare etc.34. Rambaud este convins că preotul care face
politică la amvon se condamnă la un eşec sigur35. El spune, de asemenea:
"Amvonul nu este o tribună a unei reuniuni publice... De la amvon se vesteşte
cuvântul Domnului, nimic altceva /"36. De aceeaşi părere este şi autorul unui alt
tratat omiletic, de data aceasta din Biserica Protestantă, Dietrich Bonhoeffer, dc
asemenea o personalitate recunoscută în câmpul teoriei predicii. Astfel, într-un
curs de omiletică ţinut la Seminarul din Finkenwalde (Germania), Bonhoeffer sc
pronunţă împotriva a ceea ce el numeşte "religie politică". Pentru a fi* cât mai
convingător, profesorul protestant arată că nu a fost dăunătoare numai propaganda

,

%

34. R. P. Rambaud, Trăite moderne de predication, Premiat de Academia Franceză, LyonParis, 1941, p. 382.
35. "Toutpretre quifait de lapolitique en chaire se condamne ii un echec certain, s'expose de

plus u de graves ennuis...", Ibidem.
36. Ibidem.
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în favoarea lui Hitler, făcută de către unii predicatori, ci chiar şi combaterea sa,
pentru că ambele atitudini, la vremea aceea, dădeau importanţă unui personaj cu
totul lipsit de principiile creştine. Hitler însuşi se folosea de discursuri prin care,
paradoxal, atrăgea un mare număr de adepţi, folosind mai ales argumente politice
de ordin "spiritual" (rasă superioară, sentiment naţional etc.). Or, argumentele
autentice de ordin spiritual le întrebuinţează, de fapt, predicatorii creştini. în rea
litate "spiritualul" la Hitler este ceea ce grecii numeau "psyche", pe când cel
creştin, tot cu un termen grecesc, se numeşte "pnevma"... Amestecând politica hitleristă pro sau contra în oficiul omiletic, riscăm, zice el, să nu mai putem face dis
tincţie între "psyche" şi "pnevma", adică între fenomenele psihice umane şi Duhul
ceresc...37. Prin analogie, deducem, astfel, că Bonhoeffer ne atrage atenţia asupra
pericolului de a amesteca chestiunile omeneşti, chiar cele care par "spirituale" cu
cele de ordin divin.
Iată, aşadar, câteva riscuri, deloc neglijabile. Asta nu înseamnă, însă, după pă
rerea noastră, că trebuie să fim de acord cu abandonarea totală a preocupărilor faţă
de acest domeniu. Căci ideal este ca preotul să nu ocolească temele moral-politice, dar să se pregătească temeinic şi s-o facă într-un mod acceptabil şi convin
gător. Mai ales, să nu depăşească măsura, ci să rămână în limitele învăţăturilor
Scripturii şi ale Sfinţilor Părinţi. Căci se aplică şi aici îndemnul cuprins în canonul
19 Trulan cu privire la predică, acela de a nu trece peste graniţele învăţăturilor Bi
sericii: "Se cuvine ca înaintestătătorii Bisericilor să înveţe în fiecare zi, cu deose
bire în duminici, întregul cler şi popor cuvintele dreptei credinţe, culegând din
Scriptura dumnezeiască înţelesurile şi judecăţile adevărurilor şi să nu treacă
hotarele cele ce sunt puse, sau predania de Dumnezeu purtătorilor părinţi. Dar
şi dacă s-ar dezbate vreun cuvânt din Scriptură, pe acesta să nu-l tâlcuiască alt
fel decât au arătat luminătorii şi dascălii Bisericii... Ca nu cumva fiin d neiscusiţi
pentru aceasta, să se abată de la ceea ce se cuvine... "38 (subl. n.).
După toate cele spuse mai sus şi din precizările însoţite de exemplificări făcute
in paragrafele precedente, se pot acum desprinde uşor câteva sugestii cu privire la
conţinutul mesajelor omiletice în acest subiect, la care se pot adăuga, desigur, şi
altele, inspirate de actualitatea concretă. Sugestii trebuie să desprindem, totodată, şi
cu privire la incompatibilităţile (diferenţierile) predicii cu sfera politicului. v
1.
In categoria compatibilităţi, considerăm că preotul poate aborda la amvon
următoarele probleme legate de viaţa moral-politică:
să aducă la cunoştinţa credincioşilor comunicatele Sfântului Sinod, cu
privire la atitudinea ce se impune privitor la alegerile generale şi locale, expliiandu-se, pe scurt, avantajele prezentării la vot39 şi acordării votului acelor candi
daţi care prezintă garanţii morale şi de competenţă, fară a-i nominaliza, însă, în
biserică, întrucât, cel puţin pe plan local, ei sunt cunoscuţi de obşte. "No
minalizarea" ar fi o greşeală, despre care vom vorbi mai jos, la cap. "diferenţieri";
37. La parole de la predication;trad. par Henry Mottu, Labor et Fides, Geneva, 1992, p. 14-15.
38. Arhid. prof. dr. Ioan Floca, Canoanele..., p. 117.
39. Obligativitatea votului se înscrie între datoriile cetăţeneşti elementare, faţă de stat, întrucât,
potrivit moralei ortodoxe, statul are, între altele, şi un rol moral şi social. A se vedea Teologia mo
bila ortodoxă..., voi. II, p. 301-311.
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- după alegeri, va îndemna credincioşii la ascultare faţă de autorităţi, indife
rent de culoarea politică a guvernanţilor şi a celor care conduc pe plan local, în
trucât lipsa de autoritate politică afectează grav viaţa cetăţenilor unei ţări;
- va cere susţinere din partea credincioşilor pentm aplicarea anumitor legi
benefice ţării, cum ar fi cele în legătură cu învăţământul religios în şcoală, dar, în
acelaşi timp va propovădui o poziţie pentm aplicarea altora, care contravin mo
ralei creştine: liberalizarea avortului, a prostituţiei, a homosexualităţii, a contracepţiei, a donării (dacă va fi cazul) etc. Va arăta, pe scurt, că Biserica nu poate fi
de acord cu acele hotărâri politice care impun legiferarea păcatului;
- va susţine în predică acele acţiuni ale factorilor politici care aduc prosperi
tate ţării şi va condamna pe cele care o duc la sărăcie (importuri aberante, făcute
din interes personal, cu "comision'1; tendinţa de a transforma România într-o piaţă
de desfacere profitabilă pentru Occident; tendinţa unei prea mari "transparenlegătură cu sentimentul naţional şi patriotismul, se impune, însă, atenţionarea
asupra gravităţii extremelor: pe de o parte, indiferentism faţă de cultul firesc al
patriei, pe de alta, naţionalism excesiv, împins până la atitudini şovine;
- va atenţiona pe credincioşi asupra pericolului acceptării unor condiţii ne
conforme cu morala ortodoxă, în negocierile de aderare la NATO şi UE (aderare
cu care, în principiu, Biserica este de acord); N
- va îndemna la respectarea după cuviinţă a memoriei evenimentelor politice deo
sebite ale istoriei ţării: 24 ianuarie 1859, 1 decembrie 1918, 21 decembrie 1989 etc.;
- va prezenta pericolul înstrăinării de bunuri din patrimoniul naţional, prin
unele acorduri politice "neortodoxe", cum ar fi exploatarea abuzivă a lemnului
(defrişările de păduri au luat proporţii îngrijorătoare în ultimii ani) etc.
2.
Cu privire la diferenţierile dintre predică şi viaţa moral-politică, conside
răm oportun a se, evita următoarele:
-.prea desele referiri făcute la amvon îm legătură cu sfera politicului. Prin
cipial, nu poate fi deturnată menirea sacră a predicii, aceea de a vesti cuvântul
Domnului. în partea aplicativă a unor predici (de două-trei ori pe an, nu mai mult)
pot fi abordate, desigur, şi probleme de ordin moral-politic, dar cu măsură şi tact.
Altfel, se vor auzi aprecieri de genul "părintele nostru prea se bagă în politică!".
- în perioada campaniilor electorale (ca de altfel şi în afara lor), preotul
se va feri a susţine de la amvon partide, sau oameni politici, făcând nominalizări. Este greşeala cea m ai frecventă şi cea mai dăunătoare . In biserică par
ticipă creştini simpatizanţi ai tuturor partidelor şi cei care nu-şi vor auzi parti
dul nominalizat seVor scandaliza. Se riscă, astfel, ca acei creştini care se simt
lezaţi să nu mai vină la biserică, sau, mai rău, să treacă la secte. Un părinte
publicist, de vrednică pomenire, David Voniga (1867-1933), enumeră
"cauzele de partid" între subiectele total neavenite pentru amvon. El spune că
trebuie excluse din predică orice învăţătură care contrazice descoperirea
dumnezeiască; orice învăţătură care contravine bunelor moravuri; polemicile
subiective, sau răfuielile cu persoane duşmănoase; cauzele "de p a rtid ”
A

DOCUMENTARE

481

etc.40. Semnalăm în acelaşi context excelentul eseu "Politică şi convertire",
semnat de părintele Constantin Necula, asistent la Facultatea de teologie ortodoxă
din Sibiu, în care spune între altele: "Canalizarea în partizanate politice a preotu
lui, îl aşază în spaţiul târgului, compromiţând însăşi imaginea lui Dumnezeu - Cel
Care dă tuturor toate. Să recunoaştem că de cele mai multe ori, partizanatul po
litic al preoţilor a născut o oarecare obrăznicie şi un mod cel puţin ciudat de
independenţă"41;
- în aceeaşi perioadă,* a campaniilor electorale, preotul nu va vorbi'la fiecare
predică despre ceea ce se întâmplă în viaţa politică a ţării.. Sfaturile pe care este
bine să le dea în acest domeniu, nu trebuie diluate, risipite, cum face vânătorul
neiscusit care iroseşte inutil cartuşe. Recomandările preotului trebuie făcute nu
mai la momentul oportun, asigurându-se, astfel, eficacitatea maximă;
- abordarea chestiunilor de ordin moral-politic nu se va face niciodată la în
ceputul predicii, nici în partea finală, ci înaintea concluziilor şi numai în situaţia
în care tema principală îngăduie acest lucru; începutul, tratarea şi concluziile
predicii, trebuie să se axeze numai pe vestirea cuvântului evanghelic. Altfel se va
produce o răsturnare a priorităţilor omiletice, fapt care va determina reacţia de
protest a credincioşilor, fie şi neexprimată cu voce tare.
Concluzii Din toate cele mai sus prezentate conchidem că predica poate fi,
aşadar, şi mijloc de educaţie politică (odată cu cel de educaţie religios-morală, în
genere), ţinând seama de faptul că mântuirea se realizează în lume, omul fiind legaf
cu mii de fire nevăzute de tot ce ţine de condiţiile vieţii publice şi că ea nu poate
ignora realităţile cotidiene, inclusiv frământările politice, mai ales că de factorul
politic depind nenumărate aspecte ale vieţii noastre particulare. Pentru a nu greşi,
însă, va trebui să plecăm tot de la exemplul suprem al Mântuitorului, pe care trebuie
să-l reactualizăm astăzi şi mereu. Nu vom face politică de dragul politicii, ostenta
tiv şi imprudent, ci vom face "politica" noastră misionară, după cum în atâtea rânduri ne-a îndemnat şi Intâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Teoctist, de la înălţimea frumoasei vârste şi experienţe, care şi cu puţin
timp în urmă ne chema iarăşi spre "o înviorare a lucrării pastorale şi misionare în
toate parohiile noastre!"42. Este limpede, astfel, că preotul nu este nici om politic,
^

*'

__

A

40. In voi. Omiletica sau studiul oratoriei bisericeşti, Orăştie, 1906, p. 97. "Căci oratorul —
spune mai departe părintele autor - ca înger de pace, nu se poate vârî pe sine ca interpret al acelora,

care între sine se ceartă pentru deosebitele vederi şi principii... Căci oratond bisericesc care în locul
adevărurilor sublime ale religiei va propune de pe Amvon chestiuni de politică profană şi militantă,
singur el îşi va tăia creanga de sub picioare. Ca cetăţean şi preotul îşi poate avea convingerile sale
politice, pe care la loc cuvenit şi le poate manifesta liber, dar în oficiul său niciodată!", ibidem , p. 97.
41. Pr. Asist. drd. Constantin Necula, Politică şi convertire (despre imposibilitatea acceptării
rutinei sociale în viaţa duhovnicească), în rev. “Porunca iubirii", Sibiu, an III (2000), Nr. 3 (15), p.
33. Remarcabil este îndeosebi paragraful "Ce poate face preotul pentru turma sa?", în care, odată cu
creionarea pericolelor implicării partizane a preotului în politică, arată că cel mai bun lucru pe care
poate să-l facă este că "el, preotul, poate suplini lipsa comunicării. El are puterea de a nu îngădui po
sesivilor puterii pământeşti să se înveşmânteze şi să se împodobească cu gloria egalităţii cu Dum
nezeu, (primarul nu este Dumnezeu, oricât de mult înclină el şi ai lui să creadă aceasta ... "), ibidem.
42. Nu este o slujire mai frumoasă pe pământ decât rugăciunea şi Liturghia noastră, Cuvânt
la aniversarea a 85 de ani, în "Vestitorul Ortodoxiei", 15 februarie 2000, p. 5.
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nici apolitic, ci, după o expresie fericită, credem, a pr. prof. Ioan Buga, metapolitic,
întrucât caută, pentru el şi pentru credincioşi, cetatea viitoare... "43.
'In acelaşi timp, este de dorit ca nici un cleric să nu mai încalce canoanele, înregimentându-se politic, Avem nevoie de reprezentare în Parlament, adevărat, dar
nu prin auto-propunere şi colectare de voturi de la credincioşi, ci prin desemnare
oficială de către Sfântul Sinod, cu recunoaştere, desigur, din partea autorităţilor
civile. Este o nevoie firească, stringentă chiar, ca un anumit număr de ierarhi,
preoţi şi profesori de teologie (numărul se poate negocia cu autorităţile de stat),
specializaţi în anumite domenii (ca de exemplu în Teologie morală, Drept cano
nic etc.) să fie prezenţi la lucrările din cele două Camere şi din Parlament, mai
ales atunci când se discută probleme care ţin de competenţa Bisericii. în acest
4 sens, suntem bucuroşi că se întrezăresc unele speranţe, căci proiectul Legii Culte
lor, aflat în fază de dezbateri, propune o astfel de participare, deşi insuficient clari
ficată încă: "Reprezentanţii cultelor religioase au dreptul lde a participa ca invi
taţi la dezbaterea în Parlament şi în Comisiile acestuia, a proiectelor de acte nor
mative privitoare la viaţa religioasă, la activitatea cultelor, de educaţie şi de în
văţământ, de asistenţă socială şi de patrimoniu naţional"44. însă expresia "ca in
vitaţi" este, după opinia noastră, restrictivă, chiar umilitoare, întrucât se înţelege
că preşedintele Senatului, al Camerei Deputaţilor, al uneia sau alteia dintre Comi
sii, invită doar dacă vrea pe reprezentanţii Cultelor.'..
De aceea, până la o mai bună reglementare a relaţiilor Stat-Biserică, vom
încerca, în limitele atribuţiilor noastre pastorale, să contribuim după putere la
îmbunătăţirea moralităţii din mediul politic, prin sfatul rostit şi scris, cu timp şi
fară timp, după cuvântul Marelui Pavel (II Tini., 4, 2), inclusiv prin îndemnurile
date în convorbirile particulare, mai ales în cadrul Tainei Spovedaniei. în primul
rând^ însă, prin săvârşirea cu dăruire totală a sfintelor slujbe, prin care nădăjduim
să primim ajutor de la Dumnezeu, chiar în cele mai neaşteptate şi sumbre situaţii,
căci, după cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cele ce sunt cu neputinţă
la oameni, sunt cu putinţă la Dumnezeu (Luca 18, 27).
Pr. lect. dr. VASILE GORDON

A

43. Pastorala, Editura "Internaţional Scorpion", Bucureşti, 1992, p. 156. In acelaşi loc, p. c.
sa adaugă: "El (preotul, n.n.) trebuie să fie liber de toată zădărnicia contemporaneităţii. Ochiul lui

trebuie să fie ager ca al vulturului spre a vedea cea mai mică realitate de pe pământ de la înălţimea
cerului. Rostul lui nu este acela de a schimba orânduirea socială, ci de a ajuta pe om să se schimbe
în cadrul celei existente, după chipul "împărăţiei ce va să fie...".
44. Articolul 29, § 2, apud Radu Preda, Biserica în stat. O invitaţie la dezbatere, Editura
"Scripta", Bucureşti, 1999, p. 24.

SEMINARUL "NIFON MITROPOLITUL" DIN BUCUREŞTI
MĂRIRE ŞI DECĂDERE
1. Un ierarh sensibil la cerinţele majore ale societăţii vremii sale
/

învăţământul bisericesc, bazat pe Legea instrucţiunii publice din 25 noiem
brie 1864, care prevedea două tipuri de seminarii teologice, nu reuşise să facă faţă
tuturor cerinţelor. Această realitate a fost sesizată de bătrânul Mitropolit Nifon al
Ungrovlahiei (1850-1875). El s-a hotărât s-o îmbunătăţească prin înfiinţarea unui
seminar teologic.
Ctitorul noului aşezământ s-a născut în anul 1789 şi provenea dintr-o familie
de macedoneni în dependenţă duhovnicească de Mănăstirea Cernica. A îndeplinit
mai multe însărcinări bisericeşti. In vremea Revoluţiei de la 1848 se afla" ocârmuitor provizoriu al Episcopiei Râmnicului, apoi al scaului mitropolitan, din 11 au
gust 1841, pentru ca să fie ales titular la 14 septembrie 1850. A păstorit neîntre
rupt până la moarte şi este înmormântat la Mănăstirea Cernica. In treapta supremă
a" ierarhiei bisericeşti a ţării a trebuit să facă faţă amestecului statului în rosturile
Bisericii, deşi-el aprobase cu trei ani mai înainte secularizarea averilor mănăsti
reşti. Se recunosc în general şi alte situaţii pe care Mitropolitul Nifon te-a întâm 
pinat cu sentimente patriotice deosebite. Din cuprinsul unei bogate activităţi pas
torale şi culturale, trebuie să amintim neapărat redeschiderea seminariilor, înfiin
ţarea unei tipografii bisericeşti, refacerea unor sfinte locaşuri, Legea sinodală din
1872, reluarea legăturilor cu Patriarhia Ecumenică.
Grija pastorală pentru sănătatea morală a societăţii şi o poziţie mai hotărâtă îm
potriva unor tendinţe liberale şi reformatoare, ba chiar anticlericale ale epocii, ati
determinat pe Mitropolitul Nifon să se ocupe de la început de luminarea clerului şi
de instrucţia religioasă generală. "Poporul român, cu toate frumoasele lui calităţi in
telectuale, citim în testamentul ctitoresc, zace în deasa umbră a neştiinţei, neavând
nimic propriu din miile de produse ale industriei altor popoare. Fără cunoştinţa va
lorii sale, a drepturilor sale sacre şi a misiunii ce are de împlinit, viaţa îi trece necu
noscută asemenea stării vegetalelor, crescând şi uscându-se, într-un timp dat"1.
"...Pentru că instrucţia religioasă se găseşte mai înapoiată decât cea laică,
încep mai întâi prin fondarea unui Seminar central în Bucureşti...". Gândurile
acestea ale ctitorului sunt precedate de următoarea mărturisire: "Fraţii mei întru
Hristos vor şti atât, că toată averea mea părintească, toate îndelungi le mele eco
nomii ce mi-am impus, tot ce am agonisit din frageda mea vârstă până acum, le
consacru cu inima voioasă la învăţământul fiilor prezenţi şi viitori ai României,
scumpa şi mult iubita mea patrie"2.
Odată înfiinţat, noul seminar a fost înzestrat de către ctitor cu mai multe uni
tăţi patrimoniale. Primele'dintre ele au fost: casele din strada 11 Iunie nr. 2, colţ
cu Calea Rahovei. Acestea au servit de local şcolii până la desfiinţarea ei. A doua
1. Actele testamentare ale J.P.S. Arhiepiscop şi Mitropolit al Ungrovlahiei şi primat al

României pentru fundaţia Seminarului Nifon j i pentru instituirea unui fond de instrucţie laică şi
acte de binefacere, Bucureşti, 1896, p. 8.
2. Ibidem, p. 9.
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proprietare a fost Hanul Dedu din Calea Mogoşoaiei, corespunzătoare actualei Căi a
Victoriei nr. 28. Moşia Letca nouă, din judeţul Vlaşca, cu o suprafaţă de 4980 de
pogoane, se completa cu suma de 948.000 de lei depuşi la Banca Imperială din Odessa.
Seminarul "Nifon Mitropolitul" a fost înzestrat, de asemenea încă de la înte
meiere, cu un fond testamentar special destinat învăţământului laic, pentru burse
studenţeşti şi pentru alte acte de binefacere. în sensul acesta -se stipulează:
"...Dacă mijloacele vor permite, se va trimite anual unul sau mai mulţi seminarişti,
dintre cei ce au trecut cu distincţie cel din urmă an, spre a-şi completa şi per
fecţiona cadrul cunoştinţelor religioase, în vreuna.din facultăţile teologice din
Atena sau (din) Rusia, şi a deveni astfel scriitorii Bisericii şi apărătorii drepturilor
poporului român"3. Capitalul acestui fond provenea din veniturile următoarelor
unităţi: moşia Chiajna (judeţul Vlaşca) în suprafaţă de 5501 de pogoane, o vie cu
livadă în actuala stradă Gramont, plus suma de 200.000 de lei în numerar.
Veniturile averii de mai sus au subvenţionat învăţământul nifonist. Se ştie că
această unitate şcolară nu a folosit nici un ajutor din afară. Bine chivernisite, fon
durile Seminarului "Nifon Mitropolitul" au fost suficiente pentru mersul normal
al instituţiei cu feluritele ei cerinţe.
Jumătate din acest venit al aşezământului s-a împărţit în opere de binefacere.
Pe lângă îmbrăcămintea unor elevi silitori, aici putem aminti şi alte categorii de
nevoi ale vieţii: contribuţii la Zestrea fetelor pentm măritiş, adaos la bugetul preoteselor bătrâne, ajutoare cetăţenilor săraci.
Epitropia' instituită de la înfiinţare cu supravegherea şi administrarea^fondului cuprindea trei membri. La început, aceştia au fost numiţi dintre mdele apropia
te ale distinsului ierarh. După moartea lor, consiliul profesoral i-a ales pe urmaşii
lor tot din membrii familiei fondatorului, dacă erau cunoscuţi ca oameni de valoa
re şi de moralitate4.
Pe lângă biblioteca personală şi mobilierul cabinetului său de lucru donate
Seminarului, actul de fundaţie mai prevedea: "Un stabiliment tipografic, depen
dent de Seminar, pentm tipărirea cărţilor bisericeşti, atât de trebuincios astăzi, se
va înfiinţa în cel mai scurt timp şi din cele dintâi fonduri ce ar prisosi"5. într-adevăr
imprimeria s-a înfiinţat curând. La 19 februarie 1852 s-au eliberat sumele nece
sare de la Casa' centrală, instituţie care strângea laolaltă veniturile mănăstirilor,
episcopiilor şi mitropoliilor. Iniţiativa s-a dovedit fericită. A fost posibil astfel să
se imprime majoritatea cărţilor liturgice ale Bisericii noastre şi să se susţină o pre
să religioasă, pentru o societate în care se afla "o mulţime de nemiloşi şi stricaţi
din reaua creştere şi din învăţătura greşită..."6.
*

2.
Oficializarea juridică a instituţiei
şi diagrama posibilităţilor ei de şcolarizare
Seminarul "Nifon Mitropolitul" a fost înfiinţat prin înaltul Decret Regal nr. 120
din 31 ianuarie 1872. La 19 noiembrie acelaşi an, în prezenţa ctitorului, încep
3 . Ibidem, p. 15.
4. Pr. Grigore N. Popescu, Din trecutul Seminarului "Nifon Mitropolitul" din Bucureşti,
Bucureşti, 1943, p. 71.
5. Art. XX, in Acte testamentare, p. 16.
6. Mitr. Nifon, Patrioţilor celor respectabili, în "Predicatorul", 1857, ianuarie; cit. la Pr. Gri
gore N. Popescu, ibid., p. 60.
%
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cursurile clasei I cu un număr de 63 de elevi. Majoritatea acestora provenea din
mediul sătesc şi meşteşugăresc.' Cei câţiva profesori aveau în fruntea lor ca direc
tor pe Ieromonahul Ghenadie Enăceanu, viitor profesor universitar de Teologie şi
apoi episcop al Râmnicului. Clasa a IV-a se va înfiinţa abia în anul şcolar 1876-1877.
iar următoarea, în 1882-1883. Clasa a VILa se adaugă în 1884-1885, iar ultima,
în 1893-1894. Se cunoaşte astăzi precis numărul absolvenţilor din fiecare pro
moţie, precum şi anul numirii profesorilor şi al eforilor. Dintre temele de la exa
menul de diplomă, la limba română, amintim: Viaţa şi activitatea mitropolitului
Veniamin Costachi (1894) şi Domnia lui Carol I (1897)7.
Fiind vorba de o instituţie bisericească de cultură şi de educaţie, se înţelege
că membrii corpului ei didactic erau selectaţi cu grijă. Atmosfera spirituală a celei
de a doua jumătăţi a veacului trecut putea prezenta, alătuţi de romantici, şi chipuri
de liber-cugetători şi de partizani ai ştiinţismului, dacă nu de-a dreptul anticlericali. De aceea, Seminarul nu se grăbea cu promovarea profesorilor la gradele di
dactice. Respectivul profesor trebuia să facă dovada pătrunderii tainelor lui Dum
nezeu, dincolo de un pretins conflict între credinţă şi ştiinţă. Afirmând acestea, nu
neglijăm reliefarea prezenţei materiilor laice în programa acestui seminar ca şi în
unităţile de profil omolog.
Alt eveniment juridic important este acela din luna martie 1916. Atunci s-a
votat Legea prin care Seminarul şi Aşezămintele "Nifon Mitropolitul" au fost re
cunoscute persoană juridică şi morală. Expunerea de motive a ei a aparţinut depu
tatului Emil Lăzărescu.
în anul şcolar 1917-1918, seminariile din teritoriile ocupate nu ţineau cursuri.
Această situaţie a determinat conducerea nifonistă să primească elevi din alte
eparhii,-şcoala lor funcţionând cu clase paralele^.
Inerente greutăţi au fost legate şi de epopeea anilor 1941-1942. Acestea au
adus şi în Seminar atmosfera războiului. Aici s-au perindat pe rând companiile a
V-a şi a IX-a de jandarmi, spitalul Z. I. 322 şi un subcentru premilitar. "La Nifon
a fost centml de colectare de lucruri pentm ostaşii de pe front, centru pentm aju
toarele de iarnă. (Elevii şi profesorii noştri au strâns prima dată 200.000 de lei;, a
doua oară, 146.000 de lei)"9.
.
Faţă de situaţia că 12 profesori erau mobilizaţi, cei pensionaţi au continuat să
facă lecţii în şcoală, devotamentul lor mergând până în sălile de curs ale orelor de
meditaţii gratuite. La rândul lor, elevii au dus mai departe o tradiţie veche a nifoniştilor, aceea a sărbătorilor naţionale. Dincolo de sentimentele patriotice care se
cereau exprimate, manifestările acestea suplineau în parte lipsa artiştilor Capitalei
plecaţi pe front. Este demn de amintit şi altă contribuţie de suflet a acestor semi-_
narişti. La defilarea armatei române, victorioasă la Odessa, pe.sub arcul de triumf
din Bucureşti, ei au însoţit cu răspunsurile liturgice slujba de mulţumire condusă
de Episcopul Partenie Ciopron.
m

*

•

7. Epitropia aşezămintelor Nifon Mitropolitul, Dare de seamă cu ocazia jubileului de 25 de
ani de la fundaţie, Bucureşti, 1898, p. 31.
8. Pr. Grigore N. Popcscu, ibid., p. 90.
9. Ibidem. d . 170.
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Un capitol cu lumini şi cu umbre este acela al epitropilor-administratori. Se
ştie că prima generaţie a lor, compusă din trei membri, a fost numită prin testa
mentul ctitorului, ca fiind rude apropiate cu el. După moartea acestora, alegerea
lor a revenit consiliului profesoral, care nu întotdeauna a reuşit să exprime uni
tatea scontată şi deci să fie la înălţimea dorită.
După aprecierea istoricului Seminarului M
Nifon Mitropolitul", în timpul man
datului lui Ioan Rozescu (1882-1911) şi Constantin Gogu (1882-1897), instituţia
a progresat în mod evident. "Sub aceşti doi bărbaţi cu pricepere, cu bun simţ s-au
făcut cele mai însemnate îmbunătăţiri, atât în ceea ce privea localul şi confortul
didactic şi economic cât şi în ce privea programul de studii şi corpul profesoral"
(Prof. C. I. Şonţu)10. Unele impresii de mai sus sunt confirmate şi de amintirile
altor cadre didactice. "Epitropii din acea vreme: Enescu, Gogu şi Rozescu nu erau
tocmai apropiaţi de elevi şi rar veneau în contact cu noi, îi vedeam numai urcând
treptele ca să se îndrepteze spre cancelaria care le era destinată. Se interesau însă
de mersul şcolii şi administrau cu multă pricepere şi cinste averea lăsată de dona
tor căutând să o mărească" (Prof. T. Iordănescu)11.
Dar dezinteresul după demnităţi şi liniştea sufletească pe care trebuie să o gă
seşti neapărat într-o instituţie bisericească se mai tulbura uneori. După moartea lui
Constantin Gogu şi după aceea a lui George Săvuicu (1897-1905), au fost astfel
de lupte între aspiranţii la Epitropie, flecare cu partizanii lui dintre profesorii titu
lari, constituiţi în colegiu electoral. în locul celui din urmă amintit, a fost ales
Ionel I. Rozescu (1905-1908). Acesta nu a activat mult în urma contestării lui în
justiţie şi a îndepărtării din funcţie. Au urmat alte frământări în vederea unei noi
alegeri. Ele au fost potolite prin iniţiativa Prof. C. I. Şonţu, care a stăruit să fie ales
colegul său, Mihai Ianculescu (1908-1913). Liniştea mult aşteptată nu s-a impus
totuşi nici acum, din pricina scandalurilor şi a proceselor pe care cel din urmă le-a
patronat. Fiind contestat, colegii l-au eliminat din Epitropie.
Alte tulburări, temperate de acelaşi arbitru, Prof. C. I. Şonţu, au dus la ale
gerea a câte unui reprezentant pentm fiecare dintre cele trei ramuri ale familiei
Mitropolitului Nifon. Dacă neînţelegerile ar fî continuat, s-ar fi favorizat acţiunea
pentru împărţirea întregii lui averi, în concordanţă cu unele prevederi ale testa
mentului. "...Epitropia alcătuită din cei trei care conduc şi astăzi: Al. Gogu, Emil
Lăzărescu şi Alex Ştefanescu a putut de atunci (1915) şi până azi (1937) timp de
ani să lucreze în pace pentru bunul mers al instituţiei la a cărei conducere fuseseră
chemaţi prin votul colegiului electoral profesoral"12.
O perturbare serioasă a mai suferit Epitropia în timpul războiului din 1916-1918.
în Bucureşti a rămas atunci numai Emil Lăzărescu, în lipsa celor plecaţi în Mol
dova. Curând a fost arestat şi el şi internat ca deţinut politic în lagărul, de la Săveni. In această situaţie, s-a instituit o comisie din trei profesori: Pr. Gheorghe Gibescu, Dem. Constantinescu şi I. Popescu-Pasărea. Aceasta a reuşit să obţină
aprobarea comandaturii germane pentm începerea cursurilor şi să repare strică
ciunile unei şcoli transformate de ocupanţi în grajduri pentru cai.
10. Cf. ibidem, p. 110.
11. Cf. ibidem, p. 125.
12. Ibidem, p, 112.
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3. D otările Sem inarului nifonist şi adm inistrarea lor

Odinioară numai partea din faţă a clădirii avea aspectul de azi. Aici se aflau
Epitropia, direcţia şi capela. Tot aici învăţau elevii de curs inferior, căci cei din
cursul superior - mai puţini la număr - erau repartizaţi în clasele foste grajduri.
Sălile erau aproape toate mici şi scunde. în fiecare dormitor se afla câte o candelă
în faţa icoanei. Elevii de serviciu, în patru schimburi, sunau clopoţelul de deştep
tare la ora cinci dimineaţa. Apa se aducea, în veacul trecut, cu sacaua şi se păstra
în putini mari aşezate în faţa bucătăriei.
încă de la început, prin dispoziţie testamentară, Seminarul a întreţinut un nu
măr de 40 de elevi interni. Totuşi, punerea în practică a tuturor virtuţilor creştine,
idealul educaţiei religioase, erau greu de înfăptuit în felul acesta. De unde, preo
cuparea trecerii tuturor elevilor la internat. La început nu s-a putut îndeplini inte
gral această dorinţă. Deocamdată s-a urmărit însă schimbarea gazdelor rele cu
unele mai bune şi situarea aproape de Seminar. Elevii erau supravegheaţi mai uşor
acum şi datorită faptului că li s-a impus o uniformă şcolară specifică şi ieftină,
"...în 1885, Epitropia a închiriat localul din strada Justiţiei numărul 57, în imedia
ta aproapiere de Seminar, în care a organizat un internat fiind aduşi toţi elevii
externi, care n-aveau loc în localul şcolii, unde, pentru suma de 450 de lei anual atât cât costa întreţinerea unui elev intern în Seminar - , li se dă toată întreţinerea,
afară de meditaţii, care se fac la Seminar în comun cu elevii interni"13.
Au existat, aşadar, două internate ale nifoniştilor: unul în clădirea principală
proprie, iar altul într-un pension închiriat în apropiere. în cel dintâi erau primiţi
bursierii şi semibursierii; iar dincolo solvenţii. Bineînţeles că cei din urmă erau
socotiţi mai norocoşi, deoarece îndulceau regimul seminarial strict cu alte aspecte
mai greu accesibile celorlalţi. Noutăţile presei, întâmplările din oraş, bunătăţile lui
ajungeau mai întâi la aceştia. întâlnirea celor două categorii în săli comune produ
cea de obicei învălmăşeală şi neorânduială.
între anii 1890-1891, Epitropia a întreprins construirea palatului "Nifon", si
tuat în calea Victoriei nr. 28. Noua realizare a adus fonduri de mare utilitate după
închirierea apartamentelor şi a prăvăliilor. Aşa s-a putut construi şi localul Semi
narului pe cele trei laturi. Imediat el a fost înzestrat cu mobilier nou, amenajându-se
săli moderne de bibliotecă, de gimnastică, de laboratoare pentru experienţe chimi
ce. Se verifică astfel.adevărul că şi din punctul de vedere al dotărilor moderne,
acest Seminar era destinat să devină o şcoală model. "
Epitropia a tras la timp concluziile care se impuneau din experienţa gospodă
rească de mai sus. De aceea s-a hotărât construirea unui nou local. Concursurile
publicate, planurile elaborate şi părerile educatorilor au rămas însă literă moartă.
Primul război mondial avea să dea altă directivă vieţii. Până la realizarea idealu
lui dorit atunci, s-a cumpărat un teren de 25.000 m2, situat pe şoseaua Kiseleff,
lângă hipodrom.
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4. Cronologia directorilor acestui seminar
Vom aminti pe scurt câteva nume mai importante, după criteriul cronologic
şi al realizărilor culturale şi gospodăreşti. Se ştie că unii au funcţionat mai mulţi
ani decât alţii şi că, neavând locuinţa în clădirea şcolii, ei nu şi-au putut îndeplini
misiunea în mod satisfăcător.
Ghenadie Enăceanu este întâiul director al acestui Seminar (1872-1877).
Născut la Iaşi, la 6 februarie 1835, călugărit la Socola, el este trimis la studii la
Şcoala teologică de la Halki şi apoi la Academia teologică de la Kiev (1861-1865).
Revenit în ţară, peregrinează pe la diferite şcoli medii bisericeşti, cu felurite demni
tăţi, pentm ca să poposească în cele din urmă ia Facultatea de Teologie din Bucu
reşti. Aici a predat Istoria bisericească universală. Ca episcop al Râmnicului
Noului Severin a făcut multe vizite canonice. Notaţiile celor întâlnite şi pisaniile
bisericilor pe care le-a reprodus întregesc studiile lui, publicate dc istorie14.
Pr. D. Popescu-Moşoaia (1905-1907; 1911-1915). După licenţa în Teologie
de la Bucureşti, el ajunge tot acolo preot la Parohia "Popa Chiţu", apoi la biseri
ca română din Paris (1927-1928).
A funcţionat ca profesor de Catehetică şi de Liturgică (1928-1940) la Facul
tatea de Teologie din Chişinău, fară ca să-şi lege numele de vreo lucrare ştiinţifică
de valoare15. Un observator al vieţii bisericeşti din epocă îl caracterizează astfel:
"Vorbeşte mult. Totdeauna cu îndrăzneală. Stăpân pe sine, stăpâneşte auditorul:
prin curajul său"16.
Pr. Dr. Constantin I. Popescu (1907-1911; 1915-1919). Născut la Târgovişte,
la 10 iulie 1862, îşi ia doctoratul la‘ Cernăuţi, după care se întoarce la locul de
baştină. In Bucureşti activează la cele două seminarii teologice. Este menţionat în
chip special ca un element care s-a dovedit aici capabil şi cu o activitate devotată
instituţiei17. I se spunea "rigurosul", din pricina înfăţişării sale severe, deşi alte
caracterizări atenuează înzestrarea aceasta. Pe lângă explicarea psalmilor mesia
nici, numele său aminteşte, în ştiinţa teologică românească, de o gramatică ebraică
tipărită (Bucureşti, 1904) şi de alta arabă rămasă în manuscris18.
Pr. Gheorghe Gibescu (1923-1926) provine din judeţul Argeş. S-a născut în
anul 1861 în comuna Alimăneşti. Ca slujitor a oscilat între Argeş şi Bucureşti, dar
şi între catedră şi administraţie bisericească. A fost profesor la diferite licee din
capitală, director al cancelariei 'Sfântului Sinod şi preot la biserica "Domniţa
Bălaşa". In posteritate i-a rămas amintirea unui preot de tradiţie bătrânească şi
meritul unei fidele biografii a Mitropolitului Ghenadie Petrescu19.
14. Pr. Prof. univ. Dr. Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, Bucureşti, 1996, p.
160; Dicţionarul literaturii române. De la origini până la 1900, Bucureşti, 1979, p. 332.
15. Pr. Prof. univ. Dr. Mircea Păcurariu, ibidem, p. 355. Biografia sa aminteşte totuşi de
Epistola câtre coloseni, Bucureşti, 1901 (Dumitru Brănişteanu; Almanahul magistraturii şi al cor
pului diplomatic consular, cu anexe: Parlamentul, clerul, finanţele, industria, comerţul, agricultura,
Bucureşti, f.a. sub voce).
16. Teodor P. Păcescu, Fotografii ortodoxe, Bucureşti, 1930, p. 23.
17. Pr. Grigore N. Popescu, ibid., p. 109, 148, 151; Onisifor Ghibu, Ziaristica bisericească la
români, Sibiu, 1910, p. 114. 120.
18. Pr. Prof. univ. Dr. Mircea Păcurariu, ibid., p. 342; Diac. Prof. EmilianVasilescu,
Orientalistică română, în "Ortodoxia", VIII (1956), nr. 4, p. 624.
19. Pr. Prof. univ. Dr. Mircea Păcurariu, ibid., p. 188; Onisifor Ghibu, ibid., p. 114, 120.
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Pr. Grigore N. Popescu (1941-1947). In numărul celor zece copii ai preotu
lui Nicolae şi ai soţiei sale, Zoia, se naşte şi ace'st viitor director al Seminarului
"Nifon Mitropolitul". După studiile medii terminate la Buzău, îşi ia licenţele în
Teologie şi în Litere. Preot la biserica "Hagiu" din Bucureşti, de la 2 decembrie
1933, desfăşoară aici o remarcabilă activitate gospodărească şi pastorală, precum
şi în alte instituţii bisericeşti înrudite.'
•
Ca activitate didactică, şi-a împărţit timpul între Seminarul nifonist, Liceul •
"Cantemir Vodă" din Bucureşti şi Şcoala normală de fete din Piteşti.
A funcţionat şi ca inspector misionar la direcţia căminelor culturale din Bu
cureşti (de la 1 februarie 1934 la l ianuarie 1941). Articolele sale de popularizare
din reviste arată în mod evident rodnicia acestor preocupări20.
Despre activitatea sa, desfăşurată cu suflet mare, sentimentală şi entuziastă,
uneori puţin populistă, au rămas mărturii autorizate. "...Părintele Grigore Po
pescu, care a fost un autor şi un foarte bun profesor de i s t o r i e . . a ş a îl caracteri
zează un ierarh21. Şi la nivelul conducerii instituţiei, acesta face constatări
deosebite: "Am găsit un director bun (într-adevăr era un director foarte bun popa
Grigore Popescu, era profesor de geografie) şi ne-a primit fară nici o taxă şi fară
alimente"22. Specialitatea acestui dascăl este'inexactă, dar atitudinea sa umană
faţă de refugiaţii basarabeni şi faţă de evrei este reală. Ca istoric a rămas cunos
cut pentru monografiile instituţiilor în care a lucrat şi pentru reconstituirea bio
grafiilor unor sfinţi români23.
%

5. Profesori mai sârguincioşi şi cu reputaţie deosebită
Expunerea începe de la înfiinţarea instituţiei şi se respectă ordinea înfiinţării
catedrelor. Precizăm de asemenea că preferinţele noastre privesc pe aceia mai
puţin gălăgioşi în epocă, dar oameni de valoare reală. Unii universitari sunt negli
jaţi aici, ca fiind mai bine cunoscuţi.
Ş T IIN Ţ E L E R E L IG IO A S E

Pr. Ştefan Călinescu, născut la Valea Plopilor la 10 august 1844, îşi ia licenţa
în Litere, după care activează în seminariile bucureştene. A mai predat la "Nifon
Mitropolitul" limba latină curs inferior (1874 şi următorii). Pe lângă o susţinută
20. Alte aspecte ale activităţii sale, în lucrarea proprie Vieţile Sfinţilor, voi. IV, Bucureşti, 1993,
p. 429-435; idem, Un colţ de oraş şi un sfânt locaş (parohia şi biserica "Hagiu" din Bucureşti), Bu
cureşti, 1935, p. 83-88, 130. Vezi, ilustrativ, Pr. Gr. N. Popescu, Ucenicii Părintelui Ion, în "Căminul
cultural", I (1935), nr. 3, p. 93-94; idem, Preoţii şi Serviciul social, ibid., V (1939), nr. 3, p. 208209; idem, Unirea fa ce puterea, ibid., nr. 4, p. 328.
21. Amintirile Mitropolitului Antonie Plămădeală. Convorbiri cu Dragoş Şeuleanu şi Carmen
Dumitru. Bucureşti, 1999, p. 54. Comp. p. 53: "(Seminarul) avea un director foarte bun şi foarte bun
gospodar, foarte bun istoric cum am spus, a scris câteva cărţi de istorie, avea şi aptitudini de condu
cător, dar nu era foarte aproape de elevi, deşi încerca, de pildă, să cânte la vioară şi, uneori, pe la
serbările şcolii, ne cânta chiar el la vioară câte ceva".
22. Ibidem, p. 30.
23. Amănunte şi diversificări în Vieţile Sfinţilor, voL IV. citat supra, p. 433 şi urm.
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publicistică în revistele bisericeşti ale epocii, el s-a preocupat de manuale secun
dare de Dogmatică şi de Morală creştină.
Amintirile foştilor săi elevi au apreciat că "acest preot era un teolog desă
vârşit (...) ca exactitate, metodă şi cunoştinţe"24. însemnăm şi altă caracterizare:
"In tot timpul lecţiei nu ne ţinea decât în persiflări şi batjocură —nesupărătoare mai ales pe cei slabi la înţelegere, cum zicea el: "corabie frumoasă, dar cârmaci
prost"25. A murit în toamna anului 1921.
Dr. Nicolae Nitziilescu (1882-1903) este profesorul cunoscut de la Facultatea
de Teologie din Bucureşti, unde a predat mai multe discipline. S-a ridicat prin
forţe proprii şi avea mândria demnităţii cucerite individual. "Cartea lui de istorie
bisericească veche era unica în acest sens, distingându-se prin coincizie care nu-ţi
permitea să laşi un singur cuvânt fară să nu strici înţelesul"26.
Faima lui de semitolog a însemnat nu numai o importantă gramatică de limbă
ebraică, ci şi cunoştinţe deosebite de arabă, de aramaică, de siriacă. O anumită
exagerare a profesorului o cenzurează Gala Galaction în memoriile sale.
Nu mai mică era competenţa lui în filologia greacă. Puţini mai ştiu astăzi că
acest teolog ortodox a dat o nouă traducere Noului Testament, care se îndepărta de
tradiţia Bibliei lui Şerban. Dimitrie Comilescu a prelungit în mod exagerat această
direcţie, dezavuată cândva şi de Academia Română27.
Pr. Ovicliu Musceleanu s-a născut la 25 decembrie 1858 în Capu-Piscului
(Muscel). Absolvent al Seminarului "Central", el slujeşte ca diacon la biserica
"Zlătari" de la 1881 până la 1886. în 1886, el este hirotonit preot pe seama bise
ricii "Mihai Vodă" din Capitală. A fost profesor la Liceul "Sfântul Sava" şi protoiereu al judeţului Prahova. în 1906 îşi ia licenţa în Teologie. Devine apoi sub
director la Seminarul "Central", profesor la "Nifon Mitropolitul" (1907-1923) şi
director al cancelariei Sfântului Sinod (din anul 1896)28.
Pr. Eugen Bărbulescu (1923-1933). Provenea dintr-o familie cu zece copii. A
intrat în Seminar în toamna anului 1901, dar l-a absolvit în 1909. "Lui Mitiţă Constantinescu îi datoresc toată ridicarea mea. A ştiut să-mi apreci&ze meritele şi să
mă pună la locul de frunte. I-am fost secretar, subdirector şi profesor la Seminar
aproape 20 de ani, după ce-i fusesem elevul apreciat în mod deosebit"29.
A fost preot la biserica "Silvestru" din Bucureşti şi consilier referent la Sfânta
Patriarhie.
Pr. Gheorghe Comana (1928-1933). Familia preoţească în care s-a născut el în
anul 1893 locuia în comuna Cegani, judeţul Ialomiţa. Licenţiat'al Facultăţilor de
Teologie şi de Litere, este hirotonit în 1916 pe seama parohiei Feteşti. Din punct de
vedere pastoral a fost un neobosit predicator şi animator al credincioşilor pe care i-a
organizat să cânte omofon. A ajuns apoi consilier cultural la Episcopia Tomisului.
Prof. T. Iordănescu, apuci Pr. Grigore N*. Popescu, ibicl.,p. 121 şi urm.
Pr. Prof. Eugen Bărbulescu, cit. ibidem, p. 156.
Prof. T. Iordănescu, cit. la Pr. Grigore N. Popescu, ibid, p. 120.
Pr. Conf. Dr. Gheorghe I. Drăgulin, Preocupările de istorie bisericească universală şi de
studiu biblic cde Prof. univ. Dr. N. Nitzulescu, în "Biserica Ortodoxă Română", III (1985), nr. 7-8, p. 5.
28. Dumitru Brănişteanu, op. cit., sub voce.
29. Pr. Prof. Eugen Bărbulescu, Amintiri din Seminar, la Pr. Prof. Grigore N. Popescu, ibid.,p. 156.
24.
25.
26.
27.
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Aceleaşi preocupări de trezire spirituală le-a avut şi după numirea ca slujitor
al bisericii "Sfinţii Apostoli" din Bucureşti (1926). Din punct de vedere al anali
zei psihologice este caracterizat astfel: "Persistent într-o direcţie, se autosuges
tionează, sugestionând pe alţii"30. în calitate de conferenţiar a păşit în multe insti
tuţii, precum Ateneul român, Universitatea de vară "Nicolae Iorga" de la Vălenii
de Munte, postul de radio ş.a.
A fost vicepreşedinte al Asociaţiei generale a clerului ortodox român31, re
prezentând preoţimea noastră la congresul de la Oxford. Aceeaşi demnitate a
avut-o în cadrul Societăţii profesorilor din România, luând parte la un congres în
rudit de la Paris.
A murit la 22 martie 1947, plâns de enoriaşi, de seminariştii nifonişti şi de
elevii şăi de la Liceul "Gh. Şincai". Numele său e amintit astăzi de câteva cărţi:
Chemări de departe. Predici la radio, Bucureşti, 1929 (în colaborare), Cântările
Sfintei Liturghii. întocmite pentm şcoală şi popor, Craiova, fa . (în colaborare).
Pr. Alexandru N. Constantinescu (1929-1941). Biografia acestui profesor
este interesantă din mai multe puncte de vedere. Ea cuprinde amănuntul studiilor
la Sankt-Petersburg. Doctorand cu mai multe specializări în străinătate, totuşi el
nu a năzuit către o catedră universitară. S-a mulţumit cu modestele posturi de la
seminariile din Galaţi şi din Bucureşti. De aceea şi lucrările pe care le-â publicat
sunt de mică anvergură şi în disonanţă cu presupusa lor posibilitate de docu
mentare. Un manual de Sectologie (ediţia a IlI-a, Bucureşti, 1943), a adus bune
servicii învăţământului seminarial de odinioară.
Pe lângâ postul de paroh al bisericii "Sfântul Ilie" Rahova, el a mai ocupat pe
acela de consilier la Eforia Bisericii Ortodoxe Române. A funcţionat mulţi ani şi
ca preşedinte al Consistoriului central bisericesc32.
Pr. Dr. Olimp Căciulă provine din mediul bisericesc al Buzăului. Studiile de
specializare la Facultatea de Teologie din Atena, unde şi-a trecut doctoratul în 1931,
îl predispuneau la multe realizări culturale şi universitare. în parte a onorat aceste
aşteptări, prin traducerile teologice din greaca veche şi din cea contemporană, pe
care le-a tipărit. Totuşi, neasumându-şi pe faţă şi cu curaj neîmplinirile vieţii, una
din ele de natură politică, a trebuit să ocupe doar posturi administrative, pe lângă
cele de director (1933-1941) şi de profesor la Seminarul "Nifon Mitropolitul"33.
Pr. Dr. Virgil Godeanu, născut în anul 1900, în Zăvoieni, Vâlcea, urmează
Teologia şi Filosofia la Bucureşti. în această epocă desfăşoară o activitate ştiinţi
fică meritorie prin articolele şi recenziile publicate în "Raze de lumină", în
"Logos" ş.a. Se preocupă intens de probleme de filosofie şi de sociologie, frec
ventând pe reprezentanţii ei cei mai faimoşi: N. Berdiaev, Julien Benda, D. Drăghicesco. Teza de doctorat s-a intitulat: Filosofia religiei după Maurice Blondei.
Aspecte din problemele filosofiei creştine în gândirea contemporană, Râmnicu
______________
*

30. Teodoro P. Păcescu, op. cit.,p. 54.
31. Vezi Dezbaterile Congresului preoţesc, Bucureşti, 1930, p. 51.
32. Pr. Prof. univ. Dr. Mircea Păcurariu, op. cit., p. 113; Nicolae I. Olteanu, Catalogul cărţilor
teologice, religioase şi morale, Bucureşti, 1939, p. 90 (Librăria "Cartea românească" din Bucureşti);
Dezbaterile Congresului preoţesc, p. 46.
33. Pr. Prof. univ. Dr. Mircea Păcurariu, ibid., p. 80; Pr. Grigore N. Popescu, op. cit., p. 96, 98.
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Vâleea, 1933, 178 de pagini. Această lucrare sintetizează cercetările sale din tim
pul specializării de la Paris. La întoarcerea în ţară funcţionează ca profesor la Se
minarul "Central" din Bucureşti şi la cel din Râmnicu Vâlcea, apoi la Seminarul
monahal de la Cernica şi la "Nifon Mitropolitul". într-o vreme îl întâlnim asistent
la Facultatea de Teologie din Bucureşti34 şi inspector eparhial până în anul
196535. Din păcate etapa maturităţii teologico-filosofice nu a avut aceeaşi înăl
ţime. Din pricina unor suferinţe trupeşti şi sufleteşti, poate chiar din temeri po
litice, cel care odinioară polemiza cu eminenţele culturale ale epocii36 nu a reuşit
să scrie decât câteva articole de> revistă.
De la biserica "Domnească" din Buşteni37, unde a fost numit paroh la 5 apri
lie 1936, a fost transferat la biserica "Hagiu" din Capitală în anul 1943.
S-a stins din viaţă la 30 august 1977 şi este înmormântat la Mănăstirea Cernica.
t

L IM B A R O M Â N Ă

Profesorul Constantin Banu (1903 şi următorii) este nu numai un literat, un
profesor de seamă al şcolii şi un om politic, ci şi un credincios preocupat de senti
mentul religios la români. Acest aspect din urmă a fost susţinut prin publicistica
din "Apostolul",-înfiinţat la Bucureşti de la 1 octombrie 1900 la 20 decembrie
1901. între cei 12 redactori ai lui, alături de Al. Tzigara--Samurcaş, M. Mihăileanu
ş.a., s-a aflat şi C. Banu38. Mai târziu a fost ministru al Cultelor şi Artelor*9 şi
membru al Camerei Deputaţilor.
Ajutat dc P. Locusteanu şi I. Pillat, Constantin Banu conduce săptămânalul
"Flacăra literară, artistică, socială", care apare în Bucureşti-între 22 octombrie
1911 şi 13. noiembrie ,1916. Datorită eclectismului ei şi diferitelor orientări, care
se întâlneau aici, a avut "un succes de răspândire extraordinar atingând patruzeci
de mii de exemplare"40,.La împăcarea bătrânilor cu tinerii, directorul pledează
pentru orientările clasice41, de unde eseurile sale despre Şt. O. Iosif, D. Anghel
ş.a. Cronicile publicate în "Flacăra" le-a adunat, sub pseudonimul Mefisto42, în
volumul Sub mască, Bucureşti, 1916.
Literatura umoristică de jnai sus contrastează oarecum cu imaginea de profe
sor de seminar. Un discipol şi-l aminteşte: "Dar Costică Banu? cu dulceaţa lui în
vorbire, ca fagurul de miere (...) Vorbirea lui despre luptele şi viaţa lui Napoleon
Bonaparte ne facea să-l ascultăm nemişcaţi ore întregi, trecând peste recreaţii şi
peste ora următoare, în care venea profesorul peste noi"43.
ni 34wProf. onor.iTjiG.iBuilat şi Pr. Conf. uniiVnAlexandrini. Gsurea, \75 rele* ani de ki\ întemeierea
Facultăţii de Teologie din Bucureşti, în "Biserica Ortodoxă Română", LXXV (1957), nr. 11-12, p. 1206.
35. Asistent, +Preotul iconom stavrofor Virgil Godeanu, în "Glasul Bisericii1', XX)ţVI (1977),
nr. 1-3, p. 158.
36. Comp. Virgil Godeanu, Răspuns unui filosof în "Raze de lumină", VI (1934), nr. 2, p. 86-88.
37. Pr. Dr. Virgil Godeanu, Biserica domnească din Buşteni 1889-1939, Bucureşti, 1939, p. 50.
*38. Onisifor Ghibu, op. cit., p. 428.
39. Pr. Grigore N. Popescu, Din trecutul Seminarului ”Nifon Mitropolitul”, p. 99.
40. G. Călinescu, Istoria literaturii române, Roma, 1980, p. 633; I. Hangiu, Reviste şi curente
în evoluţia literaturii române, Bucureşti, 1978, p. 154.
41. E. Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane, voi. I, Bucureşti, 1973, p. 437.
42. Ibidem, voi. I, p. 542.
43. Pr. Prof. Eugen Barbulescu, cit. după Pr. Grigore N. Popescu, ibid., p. 155.
i

DOCUMENTARE

493

Au rămas dc la el, printre altele, ştiri despre participarea clericilor noştri la răscoala
din 1907 şi Gradina lui Glaucon sau Manualul bunului politician, Bucureşti, 1937.
Alexandru L Bărcăcilă s-a născut lai 18 martie 1876 în comuna Bughea din
judeţul Argeş. După studiile universitare de la Bucureşti, a fost reţinut o vreme
asistent onorific la catedra de epigrafie a Universităţii. Paralel cu aceste îndeletni
ciri a predat limba română nifoniştilor de la 1904 la 1911. în restul vieţii a fost
profesor secundar la Drobeta-Turnu Severin. Paralel cu activitatea didactică, el a
desfăşurat şi o muncă de cercetare a regiunii, din punct de vedere arheologic,
istoric, aghiografic şi etnografic.
Studiul său despre Dacia şi Dania44 este intr-adevăr remarcabil.
IS T O R IA
✓

Angliei Demetriescu. Ridicat dintr-un modest mediu meşteşugăresc din
Alexandria (născut la 5 octombrie 1847), el are norocul obţinerii unei burse la
Berlin, de unde totuşi s-a întors fară doctorat. Nu a reuşit să ocupe o catedră uni
versitară de Istorie antică. A rămas un distins profesor de liceu, fapt care nu l-a
împiedicat să devină mai târziu membru corespondent al Academiei Române.
Erudiţia în filologie şi istorie veche i-a fost recunoscută şi respectată45. A publi
cat mai multe manuale, dintre care unul de istorie universală, neterminat, iar altul
de limba greacă. A tradus pe Dio Cassius.
Poetica, pe care a elaborat-o în linii mari, se întemeia pe estetica filosofilor
clasici, completată cu teoria determinismului mediului pe care a susţint-o H. Taine.
A portretizat mai mulţi oratori români şi străini (Al. Odobescu, Barbu Catargiu, Lord Macaulay), dar într-un spirit maliţios. O nefericită pornire a avut şi
împotriva lui Mihai Eminescu pe care l-a atacat la adăpostul anonimatului.
La Seminarul teologic la care a profesat (1882-1903), "lecţiile lui Anghel De
metriescu nu provocau entuziasmul celor pe care le ţinea* [Dr. Constantin]
Georgian"46 şi aceasta din cauza multelor sale ocupaţii47-.
•

*

G E O G R A F IA

Pamfil Georgian este fiul preotului C. Georgian de la Gura Teghii, judeţul
Buzău. După licenţa în Istorie şi Geografie, îl întâlnim director al Liceului de bă
ieţi "B. P. Haşdeu" din Buzău (1926-1927)48. între 1933 şi 1941 funcţionează la
44. Ibidem, p. 98; Acad. Ştefan Ştefanescu şi colab., Enciclopedia istoriografiei româneşti,
Bucureşti, 1978, p. 51.
45. Comp. Prof. T. Iordănescu, cit. după Pr. Grigore N. Popescu, ibid., p. 119: "îmbibat de spi
ritul clasicismului greco-roman, Anghel Demetriescu a fost un savant, nu numai în domeniul isto
riei, care nu se poate înţelege fară clasicism, dar şi un scriitor plin de profunzime, ale cărui teorii în
privinţa concepţiei artistice au rămas". Comp. Nicolae Lascu, Clasicii antici-'în România, Cluj,
1974, p. 78 şi 169.
46. Pr. Grigore N. Popescu, ibid., p. 119.
- 47. Le enumeră Dicţionarul literaturii române, citat supra, p. 21 \ ; Gabriel Ştrempel şi colab.,
Bibliografia românei moderna, voi. II, Bucureşti, 1986, p. 69. In privinţa convingerilor sale
filosofice, îndeosebi asupra evoluţiei şi progresului în istorie, vezi Nicolae Gogoneaţă şi colab., Isto
ria filosof iei româneşti, voi. I, Bucureşti, 1972, p. 475.
48.
Remus Ilie, Şcoalele secundare din regiunea Bucureşti (Provincia), în "Şcoala româ
nească", Bucureşti, 1943, nr. 10, p. 742.
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Seminarul "Nifon Mitropolitul", fiind şi inspector general şef în învăţământ. Se
menţine mereu în sfera istoriei bisericeşti, căci - în calitate de profesor la Colegiul
naţional "Sfântul Sava" din Bucureşti - publică lucrarea Chesarie, episcopul Buzăului (1825-1846), Buzău, 1946, 72+118 pagini. In vremea mai nouă, vechile lui
preocupări se văd din titlurile lucrărilor bisericeşti publicate49.
A

M A T E M A T IC A
#

Gheorghe Ţiţeica este savantul nostru, membru al Academiei Române (1913)
şi al mai multor academii din străinătate. Originar, după tată, din Cilibia (Buzău),
el se naşte la 4 octombrie 1873 la Tumu Severin şi moare la 5 februarie 1939. In
1900 este numit profesor titular de Geometrie analitică în locul lui Constantin Gogu. Acesta a predat matematica la "Seminarul Nifon" între 1873 şi 1875. Pentru o
‘ legislatură, cel din urmă este ales epitrop, cu începere din aprilie 188250. Preci
zând cele de mai sus, se dobândeşte şi prima explicaţie a prezenţei lui Gheorghe
Ţiţeica la amintita şcoală bisericească. La acest aspect de apropiere colegială prie
tenească dintre cei doi, a mai contribuit unul. Este vorba de profilul spiritual al sa
vantului. Fire de matematician ordonat, precis, punctual, trăia în lumea noastră
ceva din ordinea ideală şi cristalină pe care o întrevedea. De aceea el a predicat o
asemenea învăţătură cu caracter moral şi de la tribuna "Caselor naţionale".
Un elev al său, renumitul poet şi matematician Ion Barbu, şi-l aminteşte astfel:
«Smerenia şi pacea luminoasă a acestei figuri (ceva din ortodoxia raţională a sta
reţului Zosima, din Fraţii -Karamazov) la catedră şi tablă, se însufleţeşte. Gestul,
mai larg, arată rândurile oştirilor de algebre. Un călugăr-soldat ridicând Cruciada
de semne pentru cauza cea mai adevărată, cea mai importantă "cum sabia n-a ple
dat vreodată şi nici trâmbiţa n-a proclamat"»51. "Căci Ţiţeica, fire eseriţialmente
contemplativă, nu avea deloc temperament de luptător. Şi dacă şi el a dorit o
schimbare în bine pentru societatea în care trăia, mijloacele pe care şi le-a ales
pentru a obţine această schimbare erau altele decât cele obişnuite, anume: exem
plul şi cuvântul, în puterea cărora credea"52.
A

L IM B A L A T IN Ă
✓

Dr Constantin Georgian (1883-1907). Impunându-se atât prin ştiinţă cât şi
prin modestie, el nu a lăsat o biografie cunoscută în amănunt, Se ştie doar că s-a
născut în Bucureşti, pe strada Belvedere, în anul 1850, dintr-o familie cu mai
mulţi fraţi şi surori. Om dotat cu o inteligenţă vie, cu aplecare către frumos şi prie
tenie, viitorul profesor seminarial şi-a însuşit mai multe limbi europene şi asiati
ce. Studiile superioare le-a făcut întâi la Paris. Aici a prezentat teza de doctorat
Essai sur le vocalisme romain, întocmită sub îndrumarea lui Gaston Paris.
49. Dăm ca ilustrare articolul său Două schituri dispărute din fostul judeţ cd Săcuienilor, în
"Glasul Bisericii", XXXIV (1975), nr. 1-2, p. 155 şi urm.
50. Pr. Grigore N. Popescu, ibid.,p. 100 şi 96.
51. Citat la Nicolae Ciorănescu, învăţaţii noştri. Gh. Ţiţeica, Bucureşti, 1939, p. 19.
52. Ibidem , p. 29.
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Studiul limbii sanscrite pe care îl începuse încă din capitala Franţei l-a con
tinuat la Leipzig, frecventând pe sanscritologul Brockhaus şi pe cercetătorul indoeuropean Hiibschmann. Aceste preocupări s-au intensificat la Berlin, unde a fost
numit secretar al Legaţiei române din Germania.
După ce a fost rechemat în ţară, din pricina izbucnirii războiului din 1877, el
s-a străduit să înfiinţeze un curs de Gramatică sanscrită la Universitatea din Bu
cureşti. Iniţiativa nu a reuşit, după cum eşuase cândva şi încercarea de editare în
străinătate a unor texte 'sanscrite.
Nereuşitele de mai sus l-au îndreptat spre meditare şi spre trăire singuratică în
aria studiilor limbii persane şi a clasicismului greco-roman. A redactat o istorie a li
teraturii persane şi a tradus din opera lui Omar Khayam. Ceva din satisfacţiile trăirii
cu astfel de preocupări iradia şi în conferinţele asupra antichităţii greco-romane pe
care el le ţinea elevilor la festivităţi. Altădată le istorisea acestora şi despre multele
sale călătorii. "Pentru şcolari, chiar pentru cei mai puţin dotaţi, ora de limba latină
era o adevărată plăcere, căci prin explicaţiile lui Georgian totdeauna atrăgătoare şi
exemplificările lui aşa de apropiate de viaţă, te facea să uiţi că eşti la ora unui pro
fesor sever ci îţi părea că te găseşti într-o academie platonică (...). Georgian nu aler
ga după glorie, nici nu invidia pe a altora, de aceea a trăit pentm şcoală ca un sim
plu dascăl, consolându-se cu ştiinţa ce marile genii rie-au transmis-o"53.
A profesat de asemenea la Liceul "Lazăr", alteori la "Sfântul Sava" din Bu
cureşti, şi a publicat un volum de poezii (în colaborare)54.
Dr. Iorgu Stoian, 1939-1940. S-a născut la 22 august 1903 în satul Vârteju pe
lângă Bucureşti. După licenţa în filologie clasică din ţară, s-a specializat în Franţa
şi în Grecia. în urma unui stadiu în învăţământul secundar, ajunge profesor (din
1966) la catedra de Arheologie şi istorie veche universală a Facultăţii de istorie
din Bucureşti.
S-a dedicat epigrafiei Histriei şi Tomisului55 precum şi operei lui Ovidiu exi
lat aici.
L IM B A L A T IN Ă (cursul inferior)
*

Pr. Dr. Dumitru Fecioru, născut la 18 iulie 1905, în Poiana, judeţul Bacău, şi-a
luat doctoratul la Bucureşti şi a beneficiat de un stadiu de specializare la Facultă
ţile de Teologie din Atena, din Berlin şi din Miinchen. A funcţionat mai întâi la bi
blioteca Ateneului român, apoi - ca profesor - la seminariile teologice "Neagoe
Vodă" din Curtea de Argeş (1933) şi "Nifon Mitropolitul" (1937-1940).
In cadrul Facultăţii de Teologie din Bucureşti a străbătut toate treptele didac
tice, în concurenţă cu Pr. Prof. Ioan G. Coman, sfârşind ca titular al catedrei de
Patrologie (1971-1975).
A îndeplinit mai multe activităţi în administraţia bisericească superioară, la
Biblioteca Sfântului Sinod şi la sectoml Relaţii externe.
A

53. Pr. Grigore N. Popescu, Din trecutul Seminarului "Nifon Mitropolitul", p. 118; Prof. Diac.
iZmilian Vasilescu, Studiul Istoriei religiilor în România, în "Studii teologice", XI (1959), nr. 1-2, p. 96.
54. Gabriel Ştrempel şi colab., op. cit., p. 429; Pr. Gheorghe Cunescu, Gala Galaction, Galaţi,
1989, p. 77.
55. Acad. Ştefan Ştefanescu şi colab., op. cit., p. 304.
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A slujit ca preot la biserica "Cuţitul de argint" din Bucureşti.
Din punct de vedere strict teologic, el a stăruit asupra contribuţiei Sfântului
Ioan Damaschin. Dar gloria cea mare a Pr. Prof. Dumitru Fecioru rămâne aceea
de traducător al literaturii patristice şi greceşti. Fire entuziastă, hotărâtă şi la zi cu
achiziţiile culturii, el era omul chemat să ducă o iniţiativă până la capăt. Citim din
foaia de titlu a volumului 4*al colecţiei "Părinţi şi Scriitori Bisericeşti", cu scrieri
le lui Clemenţ Alexandrinul, următoarea dedicaţie: ’fPrea Fericitului Părinte
Patriarh Dr. Justin Moisescu omagiu şi preţuire pentru a fi adus la îndeplinire,
când bunul Dumnezeu l-a ajutat să fie întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române,
gândul nostru, al colegilor de studiu de la Atena, care osteneau împreună la învă
ţarea limbii greceşti, cu scopul deseori mărturisit de a traduce şi tipări în limba
noastră scrierile Sfinţilor Părinţi şi Scriitori Bisericeşti din vechime. Pr. D. Fecioru"preluând, aşadar, un proiect mai vechi pe care fosta Facultate de Teologie
nu l-a realizat, el s-a îngrijit de toate aspectele pe care le îmbracă o astfel de activi
tate: colaboratori competenţi, cataloage de traduceri,.desfacere a tipăriturilor, po
pularizare a realizărilor prin broşuri, pliante, rezumate. îi înveşnicesc numele în
teologia românească îndeosebi volumele cu operele Sfinţilor Ioan Damaschin,
Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare. A strâns într-o antologie principalele scrieri pa
tristice despre preoţie şi a întocmit mai multe cataloage de traduceri în româneşte.
La începutul activităţii s-a dedicat studierii omiliilor Sfinţilor Părinţi şi traducerii
predicilor lui Ilie Miniat.
L IM B A F R A N C E Z Ă
f

«

Activitatea lui Bonifaciu Florescu la Seminarul "Nifon Mitropolitul" (18751877) pare într-un fel neaşteptat de ciudată, dar îşi are totuşi raţiunea ei. Născut la 14
mai 1848 la Budapesta şi cu o paternitate discutată, el urmează liceul la Paris şi îşi ia
licenţa la Academia din Rennes. Căsătorit, vine în ţară la 1873. Se prezintă la con
curs pentru ocuparea catedrei de Istorie universală critică de la Facultatea de Litere
din Iaşi. Reuşeşte cu titlul de "provizoriu", dar este destituit de Titu Maiorescu.
Urmează transferul la Liceul "Sfântul Sava" şi va preda limba franceză la mai
multe şcoli bucureştene de grad mediu.
"Are o activitate bogată şi multilaterală, care-i deschide druniul către comparatism: ţine la Facultatea de Istorie un curs facultativ de istorie modernă critică,
cursuri de limba franceză şi alcătuieşte şi antologii de texte literare franţuzeşti
(unele în limba franceză, pe altele le traduce), precum şi un fel de manual de ver
sificaţie, care poate fi considerat un început de prozodie comparată"56.
Pe lângă popularizarea literaturii franceze la noi, pe lângă versuri proprii, el
a scris mai multe studii literare. In acestea, paralelismele şi influenţele între litera
turi se află în largul lor. Asocierile lui Bonifaciu Florescu privesc teoria literară,
folclorul, tipurile literare. A fost criticul obişnuit al "Literatorului" lui Alexandru
Macedonski57. Această situaţie îl obliga să aibă o concepţie estetică apropiată şi
4

A

56. Rodica Florea, Critici şi istorici literari precursori ai comparatismului, în voi. lui M. Bu
cur şi colab., Istoria şi teoria comparatismului în România, Bucureşti, 1972, p. 64.
57. Dicţionarul literaturii române: Dc la origini până la 1900, p. 360.
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aceleaşi simpatii literare ca maestrul. Aşa se explică şi atitudinea lui de frondă îm
potriva lui Mihai Eminescu. "în curând între Macedonski şi B. Florescu se ivi o
supărare şi ultimul se retrase. Poetul îl şfichiui. într-un număr din anul II (1881)
acuzându-1 că cumulase trei catedre de profesor, din care mai deţinea două"58. B.
Florescu a poposit curând la alte publicaţii literare59. A murit în anul 1899.
’

L IM B A G R E A C Ă

Dr. Gheorghe Zottu (1875-1877). Pentru această catedră nu se putea o per
soană mai potrivită decât un învăţat născut în Grecia la 26 octombrie 1842. După
studii teologice la Atena, a continuat pregătirea superioară în străinătate: Berlin,
Erlangen, Leipzig şi Tubingen. A obţinut astfel licenţa în Teologie şi doctoratul în
Filosofie, titluri pe care le-a consolidat prin alţi trei ani de studii în Franţa.
O primă urmare a acestei situaţii a fost legarea unor prietenii cu ortodocşii
din alte ţări. Aşa se explică, printre altele colaborarea sa la revista "L’union chretienne" a lui Wladimir Guettee60.
Stabilindu-se cu familia în România, obţine o catedră de Greacă şi alta de
Filosofie la Seminariile din Bucureşti şi la Liceul "Sfanţul Sava". Este membru al
comitetului de redacţie al "Bisericii Ortodoxe Române". Sub Mitropolitul Calinic
Miclescu a fost director al cancelariei Mitropoliei Ungrovlahiei, funcţie din care a
demisionat la 1 martie 1877. Se pare că ia aceasta a contribuit şi broşura Prof Dr.
colae Nitzulescu, Contra pseudoortodoxiei şi obscurantismului în Biserica Ro
mână, Bucureşti, 187661. Totuşi, la 19 decembrie 1877, el este întărit din nou în
postul de director părăsit mai înainte şi pe care l-a păstrat până la moarte (1885)62.
Publicistica bisericească pe care a propus-o prin ziarul propriu "Ortodoxul"
(1880-1886) era în vederile Mitropolitului Sofronie63. Prin acest organ de presă
şi prin alte reviste a publicat mai multe articole, în calitatea lui din urmă de pro
fesor de Introducere şi Exegeza Noului Testament la Facultatea de Teologie din
Capitală (1881-1883).
Ş T IIN Ţ E L E N A T U R A L E

Dr. Constantin Kiriţescu (1904-1907-1913) constituie oarecum o prezenţă
neaşteptată în învăţământul seminarial. Totuşi ea s-a dovedit compatibilă în gene
ral. Născut în Bucureşti, la 16 septembrie 1876, urmează tot aici studiile universi
tare, care se încununează cu doctoratul în biologie. A stăruit mai mult ca
funcţionar superior în învăţământ decât pe lângă catedra universitară.
\

58. G. Călinescu, Istoria literaturii române, p. 468.
59. Vezi I. Hangiu, Presa literara românească, voi. II, Bucureşti, 1968, p. 745.
60.LDr. Georghe I. Drăgulin, Din contribuţia Bisericii Ortodoxe la Mişcarea Ecumenistă. Wladimir
Guettee şi revista "L’union chretienne", în "Glasul Bisericii", XXIV (1965), nr. 5-6, p. 445-458.
61.
Vezi Dr. Gheorghe I. Drăgulin, Preocupările de istorie bisericească universală şi de studiu
biblic, p. 579-589.
62. Magistrand Mircea Păcurariu, Cancelaria Mitropoliei Ungrovlahiei şi slujitorii ei din 1831
până azi, în "Glasul Bisericii", XVIII (1959), nr. 5-6, p. 360.
63. Onisifor Ghibu, op. cit., p. 81.
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în opera memorialistică pe care a publicat-o se referă adesea la lumea dască
lilor şi duce unele campanii în numele raţiunii etice64. în presa literară a preferat
revistele de atitudine, precum "Ramuri”, "Viaţa românească" ş.a.65.
Istoriografia de astăzi îi perpetuează numele cu cinste pentru cercetările sale
privitoare la prima noastră epopee naţională. Istoria războiului pentru întregirea
României, Bucureşti, 1922-1924, are mai multe volume şi mai multe ediţii
române şi străine66. "...C. Kiriţescu e un alt pedagog român important prin aceea
că in ţara noastră el e cercetătorul unor probleme speciale ale şcolii şi neamului
nostru privitoare la educaţia fizică , la pedagogia păcii, la organizarea şcolii şi la
legislaţia şcolară "67.
F IL O S O F IA

Z. Demarat (1877-1893). "Era un elenist cu o pregătire solidă* şi cu care numai
Georgian se prindea în discuţie, căci nu-i erau străine nici cele mai complicate
chestiuni de lingvistică"68. Una dintre acestea era problema influenţei germane
asupra formării limbii române. între cele două războaie mondiale, ipoteza a fost-re
luată şi documentată de mari învăţaţi, precum Loewe, Constantin Diculescu şi alţii.
A tradus dintre autorii greci pe Plutarh, dar din nefericire versiunea lui nu a
văzut lumina zilei. Manuscrisul poate fi cercetat la Academia Română69.
Dar "Demarat era şi un profund gânditor, căci cursurile sale de Psihologie şi
de Etică dictate din acel cap ce părea că reflectează numai..."70. Au rămas de la el
mai multe manuale* bine întocmite. Dar chiar dacă litera scrisă nu i-a perpetuat
numele, legătura de suflet a dăinuit mult timp după-moartea sa. Caracterizat prin
blândeţe şi distincţie spirituală, profesorul a fost iubit de elevii pe care i-a instruit,
orele sale fiind aşteptate cu plăcere de către toţi.
Dr Ştefan Dinulescu (1910-1913). Este născut la Făcăeni, judeţul Ialomiţa.
Studiile universitare le-a urmat la Bucureşti şi la Cernăuţi, încununându-le cu doc
toratul în filologie. în 1905 îşi ia licenţa în drept, funcţionând apoi la baroul Capitalei.
De la Seminarul "Central" din Bucureşti, unde a fost subdirector, trece la Huşi, ca
director al Episcopiei şi predicator la catedrală. Aici a activat paisprezece ani, pentru
ca apoi să predea Filosofia şi Pedagogia la Seminarul "Nifon Mitropolitul".
«Un cărturar serios şi informat a fost Dinulescu, preocupat de literatura
română veche (...). Cunoscător de limbă greacă, latină şi slavonă, italiană şi ger
mană, Dinulescu face copioase referinţe bibliografice, în subsoluri ample, con
fruntând "problemele", contestându-le uneori, fom ulând unele ipoteze atunci
când datele sunt lacunare sau lipsesc cu totul"71. în lumina rezultatelor ştiinţei
4

64. G. Călinescu, ibid., p. 833.
65. Vezi I. Hangiu, ibid., p. 721.
66. Acad. Ştefan Ştefanescu şi colab., op. cit., p. 190; Al Zub, Istorie Ss7 istorici în România in
terbelică, Iaşi, 1989, p. 90 şi 342.
67. Şt. S. Bârsănescu, Pedagogia, în voi. Istoria filosofici moderne, voi. V, Bucureşti, 1941, p.
756 (subliniat în text).
68. Prof. T. Iordănescu, cit. după Pr. Grigore N. Popescu, op. cit., p. 120.
69. Vezi Nicolae Lascu, op. cit., p. 481.
70. Prof. T. Iordănescu, ibicl., p. 120.
71. Dicţionarul literaturii române. De la origini, până la 1900, p. 282.
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istorice de astăzi, se poate afirma că aproape toate caracteristicile de mai sus nu
se adeveresc. în afara cerinţei imperioase a testimoniilor pentru orice afirmaţie
istorică, polemicile şi ipotezele susţinute nu s-au impus; Ca cercetător, acest
istoric s-a pierdut în anonimatul, administraţiei bisericeşti. în afara câtorva studii
din anii doctoratului, el nu a mai publicat nimic notabil72.
Faţă de aceste constatări, credem că el a fost pe drept respins de la o catedră a
Facultăţii de Teologie din Bucureşti, pe care el a solicitat-o în mai multe rânduri73.
A concurat astfel pentru Dreptul bisericesc74, pentru Teologia dogmatică şi sim
bolică75, pentru Istoria Bisericii Române, pentru Patrologie şi Istoria dogmelor76.
Ş T IIN Ţ E L E F IZ IC O - C H IM IC E

Prof. Constantin I. Şonţu (1885-1933) avusese fericirea să fie în activitate
încă de la inaugurarea acestui Seminar, primind binecuvântarea Mitropolitului
Nifon. Era înzestrat cu darul expunerii clare a unor cunoştinţe ştiinţifice aride, A
funcţionat şi la Liceul MMatei Basarab", unde de asemenea a impresionat prin ex
perienţele pe care le efectua. Seminarul nifoniştilor era dotat şi el cu un amfiteatru
pentru lecţiile practice de specialitate. în anul 1883, Regele Carol I a vizitat în
chip neaşteptat toate clasele, intrând în ele şi punând unele întrebări. La urmă a
asistat la o oră a Prof. C. Şohtu, fiind foarte mulţumit de răspunsurile elevilor şi
de reuşita experienţelor anunţate.
Pentru probitatea sa morală, acesta a fost invitat în mai multe rânduri să pre
zideze colegiile electorale în scopul alegerii eforilor sau să împace tabere situate
în poziţie de adversitate. Colegii şi instituţia pe care a slujit-o aproape o jumătate
de veac au fost sensibili la statura lui demnă şi morală. Cu prilejul ieşirii la pen
sie, a fost sărbătorit în aula Seminarului şi i s-a oferit o plachetă metalică având
inscripţia: "Omagiu de iubire şi de admiraţie colegială"77.
A funcţionat şi ca inspector general şcolar.
M U Z IC A B IS E R IC E A S C Ă

Pr. Anton Uncu (1936-1940,1942-1948) urmează în acest post după marele său
profesor, I. Popescu-Pasărea. Născut în Beibugeac, judeţul Tulcea, la 18 ianuarie
1908, el a urmat Seminarul orfanilor de război de la Câmpulung, apoi Facultatea de
Teologie şi Academia de muzică religioasă din Bucureşti. Este reţinut cântăreţ la
catedrala patriarhală (1930-1935), unde ajunge cu timpul diacon (1939-1962), ba
chiar arhidiacon stavrofor. Din postul de profesor seminarial ajunge asistent la
secţia practică de la Institutul teologic universitar din Bucureşti (1949-1954)78.
A funcţionat ca preot-paroh la biserica "Sfânta Treime" - Ghencea (1962-1976).
72. Comp. Dr. Vasile Gheorghiu şi Dr. Vasile Tarnavsclii, Indice general al fo ii hisericeşti-literare "Candela”, Cernăuţi, 1925, p. 23.
73. Pr. onor. T. G. Bulat şi Pr. Conf. Alexandru I. Ciurea, op. cit., passim.
74. Ibidem, p. 1142.
75. Ibidem, p. 1143.
76. Ibidem, p. 1146, 1164.
77. Prof. C. I. Şonţu, Din memoriile mele..., la Pr. Grigore N. Popescu, ibid.,p. 113.
78. Prof. onor. T. G. Bulat şi Pr. Conf. Alexandru 1. Ciurea, ibid., p. 1227.
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Dintre preocupările sale de specialitate, amintim volumul Imne religioase.
Cuprinzând cântări bisericeşti, colinde, folclor religios - aranjate pe note, una şi
două voci, voi. I, Bucureşti, 1935, 112 pagini. Cartea răspundea unor cerinţe ale
Frăţiei ortodoxe "Patriarhul Miron". între alte lucrări de psaltichie se remarcă Antologhionul. Bucureşti, 1947, 224 de pagini. Aici a inclus el cunoscuta cântare Îm
părăteasa mea cea prea bună, culeasă de la un autor călugăr, şi Vai, înnegrite
suflete! al lui Macarie Ieromonahul.
Celelalte opere din perioada acţiunilor de uniformizare a cântărilor noastre
bisericeşti sunt mai bine cunoscute şi popularizate79.
D IC Ţ IU N E A
/V

însemnăm aici şi o catedră, care a fost încredinţată unui profesor de teatru,
ion Livescu funcţionând în anii 1913-191680. Preocupările sale de mai înainte îl
predispuneau să ocupe acest post81. Artist, cu versuri şi cu traduceri publicate, dar
şi cu cercetări ştiinţifice recunoscute, el devine profesor definitiv de Dicţiune şi
artă dramatică la catedra respectivă a Conservatorului din Bucureşti. La vremea
sa, I. L. Caragiale l-a preţuit în mod evident.
Specialitatea strictă şi-a urmărit-o de-a lungul anilor, fie cu preocupări de stu
diere a vorbirii pe scenă, fie cu referire la învăţământ82. O parte din ele le-a per
petuat fiica sa: "în paginile care urmează vor fi prezente multe din ideile tatălui
meu, artistul şi profesorul Ion Livescu, de a cărui experienţă beneficiez când re
dactez această carte"83 - se destăinuie aceasta.
Războiul care a urmat a determinat desfiinţarea acestei catedre de la o şcoală
bisericească. "Şi nu o dată mi-a încredinţat actuala Eforie, ca pe o mare dorinţă,
reînfiinţarea catedrei de dicţiune, îndată ce se va sfârşi actualul război!" mărturiseşte istoricul instituţiei84.
%

6. Absolvenţi de seamă în activitatea Bisericii
. ’• şi în largul societăţii civile
Alături de eminenţii profesori care au activat la Seminarul "Nifon Mitropo
litul", el se mândreşte şi cu numeroşi absolvenţi de elită. Aceştia s-au distins nu
numai ca elemente bine pregătite, din punct de vedere al cunoştinţelor teologice
/ şi laice, ci şi ca oameni îmbogăţiţi sufleteşte; cu râvnă pentru o viaţă superioară.
O statistică din anii 1942 vorbea de un număr total de 1367 de absolvenţi, dintre
care 848 de preoţi. Ceilalţi s-au răspândit pe la alte profesii, rămânând "preoţi ai
religiei, cinstei, hărniciei şi adevărului"85.
79. Vezi, pentru tipărituri şi manuscrise, Pr. Prof. univ. Dr. Mircea Păcurariu, op. cit., p. 467.
80. Pr. Grigore N. Popescu, ibid., p. 104.
81. Vezi Dicţionarul literaturii române. De la origini până la 1900, p. 514-515.
82. Georgeta Răduică şi Nicodim Răduică, Calendare şi almanahuri româneşti, 1731-1918.
Dicţionar bibliografic, Bucureşti, 1981, p. 705.
83. Anca Livrescu, Despre dicţiune, Bucureşti, 1965, p. 10.
84. Pr. Grigore N. Popescu-, ibid.,p. 76.
'
85. Ibidem, p. 77.
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Din rândul personalităţilor fomiate în acest Seminar, amintim întâi pe
Mitropolitul Tit Simedrea al Bucovinei. Născut în Naipu, judeţul Giurgiu, la 4 sep
tembrie 1886, el face studiile în ţară şi câţiva ani de specializare în Franţa. Acti
vează în mai multe sectoare ale administraţiei bisericeşti superioare, precum şi ca
director şi profesor la Academia de muzică religioasă din Bucureşti. Este un ie
rarh cu mai multe participări la întrunirile internaţionale şi cu notabile cercetări de
istorie şi de cultură românească medievală86.
Mitropolitul Antonie Plămădeală al Transilvaniei a ştiut să se ridice din con
diţiile de refugiat şi de deţinut care puteau să-i taie avântul spre sfere înalte. Cu
posibilităţile intelectuale native excepţionale şi cu o cultură multilaterală, înzes
tratul monah a străbătut relativ uşor treptele ierarhiei bisericeşti, deşi nu a fost
scutit de surprizele şi de persecuţiile regimului comunist.
La demnitatea de mitropolit s-au adăugat recunoaşterea şi cinstirea ca membru al
Uniunii Scriitorilor din România şi ca membru de onoare al Academiei Române.
A reprezentat cu competenţă şi demnitate Biserica noastră în străinătate, acti
vitate răsplătită cu numeroase medalii şi distincţii.
De vreme ce Î.RS. Sa este în faza scrierii memoriilor şi a ediţiilor prescurtate
(şi reluate), acesta încă nu se poate bucura de o apreciere multilaterală şi justă.
A scris "aproape 100 de studii, lucrări teologice, recenzii"87. Este de admirat
cum un intelectual menit adâncirilor teologice deosebite a cinstit atât de firesc pe
înaintaşii scaunului său, de alte specialităţi, şi le-a studiat activitatea şi opera în
cercetări remarcabile88.
Episcopul Ilarie Teodorescu (1867-1925). După o păstorire deosebită la bise
rica "Amza" şi de profesor la mai multe şcoli medii bucureştene, este promovat
episcop al Constanţei. De numele său se leagă înfiinţarea Seminalului eparhial din
localitate, câteva cărţi de predici şi mai multe manuale secundare89.
Arhiereul Evghenie Humulescu (1870-1931). Deşi moldovean de origine, el
a făcut studiile superioare la Bucureşti. "Fusese acum vreo treizeci de ani podoa
ba Sfintei Mitropolii din Bucureşti şi mândria şi nădejdea mitropoliţilor de pe vre
muri: Calinic Miclescu, Ghenadie Petrescu şi Iosif Gheorghian"90. Urmărit aici cu
aprobare şi cu măgulire, îşi aminteşte autorul citat mai sus, lăsa psaltichia "spre a
da în pierzătoare cântece lumeşti, plăcute acestui veac". Caracterizarea aceasta nu
exclude calităţile lui de predicator şi de teolog cultivat. A fost locţiitor de episcop
al Argeşului în trei rânduri91.
Episcopul Emil ian Birdaş (1921-1996). De origine maramureşană, el a fost
confmntat cu situaţia de orfan, cu anii ocupării Ardealului, apoi cu aceia ai trecu
tului regim. Ca episcop de Alba Iulia a desfaşurat o bogată şi recunoscută activi
8'6. Pr. Prof. univ. Dr. Mircea Păcurariu, ibid., p. 405.
87. Vera Maria Neagu, Teologi şi ierarhi, voi. 1 - Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti, 1997,
p. 137.
88. Vezi Antonie Plămădeală, De la Cazania lui Varlaam la Ion Creangă, 3 voi., Sibiu, 1997;
Amintirile Mitropolitului Antonie Plămădeală. Convorbiri cu Dragoş Şeuleanu şi Carmen Dumitriu,
Bucureşti, 1999, 315 pagini.
89. Pr. Prof. univ. Dr. Mircea Păcurariu, ibid., p. 452.
90. Gala Galaction, Ziua Domnului, Bucureşti, 1958, p. 268.
91. Pr. Prof. univ. Dr.Mircea Păcurariu, ibid., p. 200.
^
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tate pastorală. In timpul frământărilor din decembrie 1989 însă a demisionat.
După o scurtă utilizare pe lângă P.S. Episcop Timotei Seviciu, a fost chemat la
conducerea reînviatei Episcopii a Caransebeşului.
Se ştie că era pasionat de istorie, de arheologie şi de muzică, de aceea i s-a
conferit titlul de membru de onoare al Academiei Române în 199192.
Amintim acum câteva nume de profesori, care s-au format în şcoala nifonistă.
Pr. Dr. Niculae M. Popescu (1881-1963). Până la ocuparea catedrei universi
tare de Istorie a Bisericii Române de la Bucureşti, a fost utilizat în mai multe pos
turi în administraţia bisericească, deşi se specializase în Bizantinologie la Viena.
Pentru studiile sale de istorie, de istorie a culturii româneşti, de muzicologie a fost
ales membru titular al Academiei Române93.
Prof. Dr. Nicolae Chiţescu este elementul care s-a format şi a profesat la Semi
narul "Nifon". S-a distins ca urmaş al Mitropolitului Irineu Mihălcescu şi al direcţiei
sale de Dogmatică. Are cunoscute cercetări teologice, precum şi numeroase partici
pări la congrese creştine de peste hotare; de unele dintre acestea nu i-ar mai face plă
cere să-şi amintească în zilele noastre. S-a mutat la cele cereşti în 1991.
Pr. P rof Dr. Dumitru Popescu, născut la 29 ianuarie 1929, la Călugăreni, ju 
deţul Giurgiu. A făcut parte dintre ultimii absolvenţi ai Seminarului nifonist. După
mai multe specializări în străinătate, a ajuns profesor titular de Dogmatică, fiind
utilizat şi în domeniul administrativ ca rector şi ca decan al Facultăţii de Teologie
din Bucureşti. "A participat la numeroase întruniri cu caracter teologic, politic sau
social ale comisiilor din care a făcut parte, şi la altele"94.
în mai multe volume notabile a abordat raporturile creştinismului cu cultura,
cu arta, cu filosofia zilelor noastre.
Şi Stelian Popescu, fost ministru de justiţie şi director al ziarului "Universul",
mort în emigraţie, se mândrea cu calitatea sa de nifonist. Totuşi un învăţat teolog
şi scriitor îl califică drept "abjectul director al acestui ziar"95. '
•
Din rândurile celor 30 de ofiţeri superiori96, proveniţi dintre nifonişti, până
în 1943, amintim pe generalii losif Teodorescu, Gheorghe Bădescu şi Nicolae
Georgcscu97.
Cântăreţii Gheorghe Folescu şi Mihail Vulpescu ţineau să execute ei vestita
cântare bisericească "Doamne, femeia cea păcătoasă", la slujba respectivă, spre
aducerea-aminte a anilor petrecuţi în Seminarul "Nifon Mitropolitul".
/

%

7. Nifoniştii şi uncie preocupări majore ale lor
%

Dat fiind caracterul particular al ei, instituţia beneficia în plus de o Epitropie,
care administra şi averea lăsată de ctitor. Situaţia aceasta dădea posibilitate alege92. Vera Maria Neagu, ibid.,p. 37; Emilian Birdaş, Satul şi Mânăstirea Rohia, Bucureşti, 1994,
p. 262.
93. Vezi Gala Galaction, Jurnal, voi. II, Bucureşti, 1977. p. 594; Barbu Theodorescu,
Bibliografia politică, socială şi economică a lui N. Iorga, voi. II, Bucureşti, 1937, p. 358; Al. Zub,
op. cit., p. 404; Acad. Ştefan Ştefanescu şi colab., op. cit., p. 269.
94. Vera Maria Neagu, ibidem, p. 141.
95. Gala Galaction, ibid., p. 321.
96. Pr. Grigore N. Popescu, op. cit., p. 77.
97. Idem, Conferinţă ţinută la Radio la 16 mai 1941, Arh. Pr. Gr. N. Popescu, ds. 3, p. 6 (în
posesia noastră).
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rii cadrelor didactice dintre elementele intelectuale cele mai reputate. Şi elevii
puteau fi astfel mai bine supravegheaţi. De aceea ei se distingeau la diferite con
cursuri, fiind bine pregătiţi atât la disciplinele religioase cât şi la cele laice. Socie
tatea "Tinerimea română" de odinioară a numărat în mai multe rânduri printre pre
mianţii săi elevi de la această şcoală bisericească.
Cum era de aşteptat, seminariştii de aici erau admiraţi pentru muzica pe care
o studiau şi pentru corul bărbătesc pe care l-au format. Cu aceste posibilităţi, săr
bătorile Crăciunului şi ale Paştilor, aşteptate pentru datinile de care sunt înto
vărăşite, deveneau popasuri de lumină şi de bucurie mult aşteptate.
Pe lângă colindele amintitelor praznice, pe lângă aniversările patriotice, onomasticile dascălilor iubiţi constituiau de asemenea prilej de destindere şi veselie
tinerească. La Sfanţul Gheorghe şi la Sfinţii împăraţi îndeosebi se organizau astfel
de coruri şi de întâlniri pregătite cu mult timp înainte.
Dintre excursiile puse la cale de elevii seminarişti, cea de la mormântul M i
tropolitului Nifon era cea mai plăcută. împreună cu profesorii lor, aceştia se în
dreptau în luna mai către Mănăstirea Cernica, pe traseul înmiresmat de liliacul în
florit, luând cu ei viorile şi hrană rece. Slujbele la care asistau, manifestările artis
tice în aer liber întrerupte de cântecul cucului şi drumeţia erau urmate de evidente
rezultate pedagogice.
h

8. Evenimentele premergătoare ale unui deznodământ nedorit
4

Anii care au urmat după cel de al doilea război mondial au însemnat trecerea
ţării noastre în sfera sovietică de influenţă. Schimbările care se faceau în diferitele
instituţii româneşti s-au apropiat curând şi de Seminarul "Nifon Mitropolitul". La
20 decembrie 1946, eforul Alexandru N. Ştefanescu îşi prezintă demisia din pos
tul deţinut până atunci. în scurt timp, chiar a doua zi, a apărut articolul Un tribunal
inchizitorial la un seminar din Capitală, în "Naţiunea", I (21 decembrie 1946),
pagina 1-3. Intrepretându-se exagerat şi tendenţios banale realităţi din viaţa de
internat, ziaristul propunea neapărate "măsuri drastice". "Nu ne putem permite
luxul periculos de a lăsa educaţia tineretului în general, şi al viitorilor preoţi în
special, pe mâna unor elemente nedorite şi nechemate", conchidea autorul.
Articolul s-a comentat şi la posturile* de Radio.
Cum pe aceeaşi pagină se tipărise un titlu mare despre notil rol al Bisericii,
era limpede că se urmărea o colaborare cu această instituţie. Pe plan seminarial
însă acţiunea viza în primul rând pe director, Pr. Grigore N. Popescu, şi pe cei din
trecut, Pr. Dr. Olimp Căciulă. Articolul fusese scris de avocatul Prager. Acesta
însă primise informaţii de la Prof. lorgu Stoian, care "împlineşte o misiune din
partea unor profesori (dar nu precizează dacă-s de la Seminar) de a fi înlăturat”98.
Cadrul didactic de mai sus îndeplinea funcţia de preşedinte al sindicatului. El era
sprijinit de eforul A. Garoescu, de Gh. Priboianu, secretarul general al
Aşezământului, de Pr. Ion Marinescu şi de Ioan D. Ciufrilă. Cei doi din urmă erau
de la Seminar şi anume spiritual şi, respectiv, secretarul Prof. Iorgu Stoian, intere
sat de postul liber de efor: ”Vrea demisia mea! Pentru asta se osteneşte! Să aibă
98. Ibidem, ds. 5, p. 8.
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alt preşedinte la alegerea de la 19 ianuarie 1947!”" - precizează însemnările fostului director. Intr-adevăr s-a ţinut această şedinţă programată. Abilul candidat a
obţinut în consiliul profesoral 12 voturi, iar 7 i-au fost împotrivă. Contestarea la
care nu se aştepta se explică prin faptul că nu provenea din familia Mitropolitului
Nifon. încălcările din trecut ale prevederilor testamentului ctitorului au fost evo
cate acum din nou. De aceea Patriarhia a infirmat această alegere şi a fixat o nouă
dată pentru o şedinţă legală. Membrii electori au fost pedepsiţi. "Iar dl. Profesor
Iorgu Stoian, cel străin de neamul testatorului Aşezământului, şi care a îndrăznit
să batjocorească testamentul fondatorului, prin depunerea candidaturii sale, se tri
mite de Noi în judecata eforilor şi a Adunării electorale a Eforilor, ca să4iotărască
dacă, după cele petrecute, mai poate rămâne profesor acolo. Ştiut să fie însă că
agrementul nostru nu-1 mai are"100.
Cât priveşte directorul atacat, acesta mărturiseşte: "Toată vacanţa Crăciunului
a fost un chin pentru mine. Am umblat la Parchet, la Judecătorie etc. după probe,
copii de pe declaraţii etc. între timp, am făcut şi formele pentru alegerea de efor"101.
Sfătuit în diferite feluri şi neizbutind să publice o dezminţire în acelaşi ziar, el
recurge la soluţia eliberatoare de totdeauna: demisia. Ea îi este imediat acceptată şi
în locul devenit vacant este numit Pr. Dr. Olimp N. Căciulă, apoi Pr. Ion Ionescu-Amza.
Predarea ştafetei de către Pr. Grigore N. Popescu se face cu alte precizări caractero
logice. La dictarea sa, "procesele-verbale au fost scrise de cei doi mişei: Ion
Marinescu şi Dimitrie Balaur"102. Ceva mai înainte, automl precizează: "Drept
vorbind şi eu demult am constatat că e foarte greu să mai conduc şcoala cu vicleni
înjur ca Marinescu şi Balaur şi Ciufrilă. Cu Garoescu care le aranjează mai dinainte
în loc să-mi spună prieteneşte să plec - acest lucru mă doare!"103.
Cel care era îndepărtat în felul descris şi cu atâta amărăciune în suflet a avut
norocul să întâlnească doi oameni de cultură, care l-au ajutat în impasul în care
fusese târât: Gala Galaction şi George Călinescu. Cu prilejul unei conferinţe la
sala Dalles, autorul Roxanei a fost rugat să transmită profesorului, director al
amintitului ziar, o desminţire la articolul calomnios publicat în el. După a doua in
tervenţie la confratele lui cleric, Pr. Grigore N. Popescu a obţinut o întâlnire cu
George Călinescu în cancelaria Facultăţii. "Mi-a spus că el are toată bunăvoinţa,
dar nu poate să publice, chiar dacă Justiţia l-ar obliga, fiindcă pe lângă fiecare ziar’
este un redactor sau delegat comunist care are legăturile lui* cu oficiul de hârtie şi
partidul comunist şi chiar dacă în cele din urmă Justiţia ar hotărî cu aspre urmări
şi ar publica în "Naţiunea", ar apărea alte ştiri în "Scânteia" etc. (.;.).
29.1.1947. Azi la orele 12, dl. Călinescu mi-a dat scrisoarea făgăduită în care
spune că este peste puterile lui să publice desminţirea. Are cuvinte frumoase şi
99. Ibidem, p. 10. Spicuim din acelaşi raport către consiliul profesoral: «Am aflat şi chiar mi
s-a comunicat nespusa supărare şi înverşunare a colegului lorgu Stoian împotriva mea şi că desfiin
ţarea "conferinţei" ar fi unul dintre motivele pornirii sale! (...) Eforia a crezut de cuviinţă să împace
supărarea dlui. Stoian şi i-a reînfiinţat "conferinţa", dispunând a fi trecută chiar în ştatul de plată cu
suma de 250.000 de lei lunar".
100. Ibidem, ds. 4, p. 7.
101. Ibidem , ds. 5, p. 6.
102. Ibidem, p. 12.
103. Ibidem, p. 11.
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mulţumitoare pentru mine. E o scrisoare de preţ. Mi se pare un om cinstit sufle
teşte, cum mi-a spus Dan Lăzărescu despre el"104.
Pentru importanţa lui, în ceea ce priveşte stările cultural-politice, oamenii şi
temerile lor din epoca premergătoare instaurării comunismului la noi, reproducem
în întregime acest document autograf105.
"Stimate părinte Popescu,
t

Publicarea în ziarul Naţiunea a unor ştiri necontrolate cu privire la activitate
Sfinţiei Tale, de natură a atinge onoarea d-tale de om şi de prelat, s’a făcut fară
ştirea şi deci şi fară învoirea mea. în general părerea mea este că gazetele trebuie
să fie moderate în criticile aduse clerului, spre a nu se atinge înalta Instituţie a Bi
sericii pe care o socotesc fundamentală în viaţa unui popor.
Regret dar că în gazeta de sub direcţia mea au putut să apară ştiri de felul
celor care te privesc. Rectificarea lor în chiar corpul gazetei noastre ori al altora,
cu toată bunăvoinţa mea, întâmpină greutăţi care depăşesc buna mea intenţie. De
altfel, socotesc că nu este în interesul Instituţiei din care faci parte ca simple
zvonuri, uitate, să fie aduse, chiar şi sub forma desminţirii, în atenţia publică. De
aceea îmi permit de a-ţi da această scrisoare pentru a o produce în faţa Ierarhilor
d-tale în cazul când ştirea, nedovedită din Naţiunea, \i-a produce vreo stânjenire
de ordin moral.
Cu cele mai bune sentimente,
G. Călinescu
29.1.1947”
. Se întâlneşte încă o dată respectul pe care G. Călinescu l-a purtat valorilor
adevărate ale unui neam. Nu e de părere ca unele scăderi ale clericilor să fie pu
blic desminţite "spre a nu se atinge înalta Instituţie a Bisericii pe care o socotesc
fundamentală în viaţa unui popor”. De aceea, atent şi la demnitatea şi la valoarea
personală a oamenilor, el înmânează directorului, pe nedrept învinuit, această
scrisoare de desvinovăţire în faţa şefilor săi ierarhici.
Dar în această învolburare a intereselor politice, a ambiţiilor omeneşti şi a
sentimentelor umane de nesiguranţă, a intervenit Decretul nr. 177 pentru regimul
general al cultelor religioase, publicat în 4 august 1948. Prin această nouă regle
mentare toate seminariile teologice din ţară au fost desfiinţate.
Până la această dată, Seminarul "Nifon Mitropolitul” din Bucureşti a imprimat
unitate în dorinţa de luminare a neamului românesc pe care a nutrit-o marele ierarh
ctitor. Slujit de cadre didactice de înaltă ţinută intelectuală şi teologică, el a *dat
Bisericii nenumărate serii de preoţi, iar societăţii, învăţaţi şi cetăţeni loiali. Şi unii şi
alţii s-au dovedit prin acrivitatea lor însufleţiţi de un deosebit spirit moral şi civic.
Pr. Prof. univ. Dr. GHEORGHE 1. DRĂGULIN

104. Ibidem, p. 16 (subliniat în text).
105. Ibidem, p. 17 (în posesia noastră).

SITUAŢIA POLITICĂ, SOCIALĂ ŞI BISERICEASCĂ
A PRINCIPATELOR ROMÂNE LA SFÂRŞITUL
SECOLULUI AL XVIII-LEA,
ÎN VIZIUNEA CĂPITANULUI AUSTRIAC FRANZ JOSEPH SULZER
Numele lui Franz Joseph Sulzer, căpitan în armata habsburgică, este cuprins în
toate manualele de istorie a României, fiind trecut în rândul celor care au susţinut
teza imigraţionistă, teză adoptată şi argumentată ulterior de istoricul Robert Roesler.
Totuşi, informaţiile pe care le deţinem referitor la acest căpitan sunt puţine,
iar opera sa nu a fost pe deplin cercetată. Chiar Enciclopedia istoriografiei româ
neşti nu cuprinde decât foarte puţine date biografice, precizând însă că este "unul
din promotorii teoriei tendenţioase despre prezenţa elementului roman la nord de
Dunăre după retragerea aureliană"1.
1. C onsideraţii generale privind viaţa şi opera lui F ranz Joseph Sulzer

Fr. J. Sulzer s-a născut în prima jumătate a secolului al XVIII-lea (nu este cu
noscută data exactă) în micul orăşel Laufenburg (azi Laufenberg) pe valea Ri
nului2, chiar la graniţa dintre Elveţia (cantonul Aarau, regiunea Frickthal) şi Ger
mania (landul Baden Wurttemberg, provincia Breisgau). Până în anul 1801, pro
vincia Breisgau a făcut parte din aşa numita Vorderosterreich (Austria Anterioară),
fapt pentru care Sulzer a fost întreaga sa viaţă supus al Imperiului HabsbUrgilor'3.
După studii la Freiburg im Breisgau4, Sulzer s-a pregătit să intre în ordinul
iezuit şi să plece ca misionar în Irlanda. Nu ştim din care cauze nu a fost însă, până
la urmă, primit
în
acest
ordin,
astfel
că
a
urmat
în
continuare
o
carieră
militară,
*
•
fiind între anii 1759-1773 căpitan în Regimentul imperial de infanterie Lattermann. în această perioadă s-a căsătorit cu o fiică a senatorului braşovean Joseph
von Drauth, care i-a dăruit un băiat (născut în anul 1767) şi două fete. în aceste
condiţii a primit naturalizarea în oraşul Braşov5.
în anul 1776 a fost chemat în Ţara Românească de către Alexandru Ipsilanti
(în prima domnie a acestuia, 1774-1782), unde i s-a solicitat să predea Filosofia
şi Dreptul, dar şi să alcătuiască un cod penal6.
1. Enciclopedici istoriografiei româneşti, 1978, p. 307.
2. Joseph Trausch, Schriftsteller-Lexikon oder biographisch literarische Denk-Bldtter cler
Siebenbiirger-Deutschen (Lexiconul scriitorilor sau foi memoriale biografice şi literare ale ger
manilor ardeleni), voi. III, Braşov, 1871, p. 342; Constant von Wurzbach, Biographisches Lexicon
cler Kaisertufns Oesterreich (Lexicon biografic al Imperiului Austriac), voi. 40, p. 306-308.
3. In anul 1801, prin pacea de la Luneville, Imperiul habsburgic a pierdut provincia Breisgau. Partea
de la sud de râul Rin (aşa-numita regiune Frickthal) a fost cedată Elveţiei, în timp ce paitea nordică a fost
alipită, în 1805, Ducatului Baden. In acest fel, cea mai mare paite a oraşului natal al lui Fr. J. Sulzer a
revenit Elveţiei, pe partea germană rămânând doar o singură stradă (Bmckhaus' Conversations Lexikon,
Leipzig, voi. III, 1882, p. 496; voi. VII, 1884, p. 304 şi voi. X, 1885, p. 848-849).
4. F. J. S. Altes uiul neues oder dessen litteralische Reise..., s.l. 1782, p. 100.
5. J. Trausch, op. cit., p. 342.
6. Enciclopedici Română editată de Societatea "ASTRA" (voi. III, Sibiu, 1904, p. 1042.
_
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In anul 1782, după întoarcerea din Ţara Românească, a încercat să ocupe
funcţia de jude orăşenesc la Braşov, precum şi pe aceea de consul austriac la Bu
cureşti (fiind sigur că va obţine această din urmă funcţie, a cumpărat în Ţara Ro
mânească o moşie, ducând acolo o parte din averea sa7). Fiind refuzat8, a inten
ţionat să ocupe funcţia de profesor de statistică de la Universitatea din Freiburg
im Breisgau, dar nu s-a mai prezentat la concurs9. Până la urmă a reintrat în arma
ta imperială habsburgică, în calitate de ofiţer în regimentul de dragoni "Savoya",
cu sediul în Reghin. A murit în anul 1791 la Piteşti, unde se afla împreună cu regi
mentul său, în cursul războiului ruso-turc dintre anii 1788-1791. Decesul căpiţanului Sulzer a fost4semnalat şi de presa vremii: "In luna august a murit, după o
scurtă boală, la Piteşti, în Ţara Românească, Franz Joseph Sulzer, cavaler şi audi
tor al Regimentului de Dragoni Savoia . Statul pierde prin el un slujitor activ şi
folositor, iar lumea cărturărească, în care era cunoscut ca autor al unei Istorii criti
ce a Daciei Transalpine, un membm de preţ"10.
în anii 1781-1782, Fr. J. Sulzer a tipărit la Viena principala sa lucrare,
Geschichte des transalpinichen Daciens, das ist der Walachei, Moldau und Bessarabiens, im Zusammenhage mit der Geschichte des ubrigen Daciens (Istoria
Daciei transalpine, adică a Ţării Româneşti, a Moldovei şi Basarabiei, în legătură
cu istoria restului Daciei), operă în trei volume, însumând 1755 p. (voi. I: XXXVI
+ 464 p. + cinci hărţi; voi. II: 547 p. + cinci partituri; voi. III: 705 p. + registru).
Ea reprezintă, de fapt, prima parte (anume cea geografică) dintr-o lucrare mai
vastă, deoarece partea a doua (cea istorică, planificată să fie tipărită în alte două
volume) a rămas, în cea mai mare parte, până în ziua de azi, inedită (doar un frag
ment scurt, cu titlul Despre situarea adevărată a podului lui Traian, a fost tipărit
în periodicul sibian Siebenburgische Quartalschrift, an. VII, p. 81-8911). Date mai
amănunţite despre această parte istorică aflăm din Istoria Ţării Româneşti şi a
Moldovei, redatată de J. C. Engel. Acolo este publicată şi următoarea notă primi
tă de Engel, în anul 1802, de la Lucas Joseph Marienburg (1770-1821), rector, pe
acea vreme, al Gimnaziului din Braşov şi autor al unei celebre opere geografice
despre Transilvania (publicată în două volume în anul 1813). Conform părerii lui
Marienburg, partea istorică a lucrării lui Sulzer "este până la 1769 în întregime,
apoi din 1774 până în 1780 doar parţial corectă. Apoi campania din anii 17881789 este descrisă atât de complet, încât doar ea singură ocupă 50 de coli. încă
nicăieri nu am găsit o descriere atât de completă a acestei campanii"12. Prin ur
mare, partea istorică din vasta lucrare a căpitanului Sulzer nu acoperă anii 17701773 şi 1780-1788.
A

7. Nota de subsol din articolul Geschichtliche Bagatellen, în "Blătter fur Geist, Gemiith und
Vaterlandskunde", nr. 23, din 2 iunie 1845, p. 165.
8. Curtea a desemnat o alta pei'soană ("domnul R."), ale cărei slabe cunoştinţe de limbă română (după
trei ani petrecuţi în Ţara Românească) sunt dezvăluite de Sulzer în F. J. S. Alîes und Neues..., p. 157-160.
9. Conform scrisorii adresată din Reghin, la 23 noiembrie 1782, profesorului din Gottingen
Michael Hifimann (scrisoarea publicată în Magazin Jur Geschichte, Literatur und alle Denk-und
Merkwiirdigkeiten Sienbenburgens, Braşov, an. II, 1846, p. 241-243.
10. Periodicul Siebenburgische Quartalschrift, Sibiu, an. II, 1791, Trimestrul II, p. 229.
11. J. Trausch, op. cit., p. 343.
12. Conform J. Trausch, op. cit.,p. 344.
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In anul 1790, Sulzer a publicat o ştire despre intenţia sa de a da tiparului, în
două volume, această parte istorică, sub titlul Versuch einer allgemeinen dacischen Geschichte (încercări ale unei Istorii dacice generale), căutând subscribenţi.
Dintr-o scrisoare trimisă de Sulzer profesorului sas din Gottingen, Michael
HiBmann, la 23 noimbrie 1782, aflăm că primul volum cuprindea istoria veche şi
medie a celor două Ţări Române extracarpatice, în timp ce volumul al II-lea con
tinua cu istoria mai nouă13. Decesul căpitanului austriac Sulzer a oprit însă întrea
ga acţiune. în aceste condiţii, Engel a încercat, la rândul său să editeze cele două
volume, intenţie care nu s-a mai materializat14. *
Manuscrisul părţii istorice a fost consultat, în anul 1845, de cunoscutul publi
cist braşovean sas Anton Kurz. Pentru aceasta a fost însă nevoit să ceară permisiu
nea de la directorul de poliţie (fapt care demonstrează că manuscrisul se afla pe
lista lucrărilor interzise de cenzură. Poate tocmai din această pricină nu a putut fi
tipărit). Anton Kurz afirma că J. C. Engel s-a folosit în măsură mare de manu
scrisul sulzerian, fară însă să recunoască acest fapt15. în a doua jumătate a seco
lului al XlX-lea, manuscrisul se afla în Biblioteca Gimnaziunului superior evan„ ghelic din Sibiu16.
,
Lucrarea a fost recenzată într-o serie de reviste din Apusul Europei. Pro
fesorul de origine transilvană, stabilit la Gottingen, Michael Hifimann, a recenzat
sub pseudonim, fiecare din cele trei volume, în revista Gdttinger Gelehrten
Anzeigen din anii 1781-178317, susţinând formarea poporului român la nord de
Dunăre18. Iar într-o scrisoare trimisă din Gottingen, la 7 aprilie 1782, profesorul
HiBmann îi atrăgea atenţia lui Sulzer că o altă recenzie a apărut în revista
Biischings Wochent lichen Nachrichten (voi. II, 1782, p. 9 ş.u.) sub semnătura ge
neralului din armata ţaristă, Friedrisch Wilhelm von Bauer (1731-1783), autorul
altei descrieri a Ţărilor Române (Memoires historiques et geographiques sur la
Valachie, Leipzig, 1778), generalul aducându-i căpitanului austriac multe laude,
/ recunoscând unele erori din propria sa operă.
A doua operă a lui Fr. J. Sulzer a apărut în condiţii speciale. Este vorba de cu
prinsul a trei scrisori lungi, trimise de Sulzer, de la Viena şi Freiburg im Breisgau,
predicatorului sas din Braşov, Theodor Lange, în anul 1782. Aceste epistole au
fost răpite de pe biroul lui Lange şi publicate, fară ştirea lui Sulzer, sub titlul F. J.
S. Altes und Neues oder dessen litteralische Reise durch Siebenburgen, den
Temeswarer Banat, Ungarn, Oesterrich, Bciyern, Schwaben, Schweiz und Elsafi
("Chestiuni vechi şi noi ale lui F. J. S. sau călătoria literară a acestuia prin Tran
silvania, Banatul Temişan, Ungaria, Austria, Bavaria, Suabia, Elveţia şi Alsacia”),
s.l. (Trausch indică însă ca loc al publicării, Viena), 1782, 168 p. Editorul, rămas
13. Scrisoarea a fost tipărită în Magazin jur Geschichte, Literatur und al le Denk-utul
Merkwiirdigkeiten Siehenhurgens, Braşov, an. II, 1846, p. 242.
14. J. Trausch, op. cit., p. 343-344.
15. Nota de subsol din articolul Geschichtliche Bagatellen, în "Blătter fur Geist, Gemuth und
Vaterlandskunde", nr. 22, din 26 mai 1845, p. 157.
16. J. Trausch, op. cit., p. 344.
17. Cf. J. Trauch, op. cit., p. 343, nota 1.
18. Ladislau Gyemânt, Mişcarea naţională a românilor din Transilvania. 1790-1848,
Bucureşti, 1986, p. 66.
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anonim, a recunoscut furtul în introducerea la lucrare, atrăgând atenţia că nici ex
peditorul şi nici destinatarul scrisorilor nu au fost implicaţi în acţiunea de tipărire:
"Cititorule cu prestigiu şi putere! Vrei să aplici puterea împotriva autorului care a
scris aceste două (sic!) scrisori sincere sau împotriva celui căruia i-au fost ele
adresate, să ştii că ambii sunt nevinovaţi. Le-am găsit la acesta din urmă pe masă,
le-am băgat pe ascuns în,buzunar şi am lăsat să fie tipărite. Am crezut că întregul
lor cuprins a meritat acest furt. Ţi se par prea libere, atunci dă vina pe mine şi-l
urmăreşte-1 cât pofteşti pe editor"19.
Cu siguranţă că cele trei scrisori au fost considerate de către numeroşi cititori
ca având un conţinut revoluţionar pentm acele vremuri20, cu atât mai mult cu cât,
chiar la începutul primei scrisori, Sulzer, odată ajuns în Viena, îşi exprima convin
gerea că "acest oraş şi aproape întreaga Europă se afla în plină aşteptare a unor
lucruri importante"21. Aceste trei scrisori îl vădesc pe Sulzer drept un adept al Ilu
minismului şi lozefmismului, mai ales în ceea ce priveşte relaţia dintre Biserica
Catolică şi Stat, dar şi în ceea ce priveşte sistemul de învăţământ din Imperiu (de
la Viena şi din Ungaria).
Sulzer critică poziţia Bisericii Catolice de Stat în Stat în Regatul Ungar, con
siderând însuşi jurământ faţă de papă, făcut de fiecare episcop catolic la instalare,
drept un act de trădare faţă de autoritatea statală, în general, şi faţă de monarh, în
special. In numeroase pasaje este înfierată intoleranţa religioasă şi fanatismul
antiprotestant la ierarhiei catolice: "Chiar şi acum, când împăratul iubitor de
oameni şi cu adevărat creştin a desfiinţat constrângerea religioasă, maghiarii
protestanţi nu sunt la adăpost de mânia catolicilor" {Ibidem, p. 15), iar această
intoleranţă religioasă din Ungaria este pusă de Sulzer în paralel cu situaţia din
Elveţia (de fapt, cu aceea din cantonul Basel): "Altfel se gândeşte azi în Elveţia.
Nimeni nu este mai tolerant şi mai sociabil decât elveţianul; există o astfel de tole
ranţă, încât chiar şi calvinii nu doresc să publice vreo lucrare în care sunt criticaţi
catolicii sau papa (...). Nu, prietene! Virtutea nu este un nume lipsit de conţinut!
Abia aici, în Elveţia, m-aş putea bucura că sunt fiinţă umană. Numai că trebuie,
trebuie să plec de aici - peste Austria, înapoi în Ungaria. Poate voi apuca şi eu să
trăiesc clipa fericită, când se va gândi şi se va acţiona şi la voi tot aşa de binevoitor
şi de dumnezeieşte" ( Ibidem, p. 96-98).
Totodată, deşi de confesiune catolică, fiind însă căsătorit cu o protestantă,
Sulzer îşi exprimă în aceste trei scrisori adresate predicatorului sas evanghelic din
Braşov, simpatiile faţă de protestanţi: "Cât de fericit sunteţi, prietene, că nu v-aţi
născut în acest Regat (al Ungariei - n.n.), ci că sunteţi protestant din Transilvania"
{Ibidem, p. 15). Dorinţa lui Sulzer era aceea de a trăi într-un stat, în care confe
siunea fiecărui cetăţean să fie lipsită de importanţă: "Să se dea catolicilor cu sim
patii protestante libertatea de a alege una dintre partidele religioase, să se conti
nue punerea în practică a planului de acum, anume de a diminua puterea clerului
19. F. J. S. Altes und Neues...,p. 3-4.
20. Datorită apariţiei acestor scrisori, "prieteni" din Viena "l-au sfătuit" pe Sulzer să nu mai
candideze pentru postul de profesor la Freiburg (conform scrisorii adresată de Sulzer lui Hifimann,
la 23 noiembrie 1782, citată mai sus).
21. F. J. S. Altes und Neues..., p. 5.
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catolic, de a desfiinţa mănăstirile; de a pune o stavilă superstiţiilor, de a îmbu
nătăţi şcolile şi predicile din amvon, mai pe scurt, de a deschide ochii catolicilor,
(iar rezultatul va fi că - n.tr.) în 50 de ani toţi vom gândi şi vom crede la fel. în
acest mod, unirea dorită de mult se va înfăptui de la sine, fară să mai fie necesar
să se treacă de la o religie la alta; nimănui nu-i va mai veni în minte să-l înjure pe
celălalt că este papistaş, luteran, calvin, unitarian. Nu va avea importanţă ce
anume (adică ce credinţă - n.tr.) vom avea; doar buni cetăţeni şi creştini evlavioşi
trebuie să fim, fiecare dintre noi sub episcopul său, dintre care unul va avea soţie,
iar celălalt nu, însă toţi împreună sub cârmuirea monarhului” {Ibiclem, p. 52).
în toate cele trei scrisori se pot citi cuvinte (uneori chiar exagerate) de dispreţ
referitoare la clericii catolici, în special din.cauza a ceea ce considera el fanatis
mul cu care îi atacau din amvon pe protestanţi. Interesantă pentru Istoria Bisericii
Române este şi afirmaţia lui Sulzer despre episcopul ortodox de Timişoara: "Fru
moasa Timişoară este pustie, astfel că mândrul ungur poate acum, mângâindu-şi
mustaţa, să poarte sabia lungă pe străzile late de acolo, iar pe parchetul frumos
lustruit al casei de ţară (se referă la clădirea comitatensă -- n.n.) poate cât doreşte
să zgârie cu pintenul de la cizmă stema sa nobiliară. Aşa arată acum Timişoara şi
măreaţa, aşa-numita, clădire comitatensă. Despre oameni nimic; doar un episcop
schismatic supus (din punct de vedere administrativ - n.n.) episcopului catolic
care depinde, la rândul său, de un consilier şi care totodată se află din toate
punctele de vedere în inferioritate faţă de episcopul ortodox" {Ibidem, p. 6)22.
Sulzer îşi exprimă revolta şi cu privire la sistemul de învăţământ din Imperiu,
în special cu privire la Universitatea din Viena, sistem caracterizat a fi despotic,
impregnat de clientelism şi nepotism: "Despotismul nu poate convieţui cu
ştiinţele. Din acest motiv se şi gândeşte (în Universitatea din Viena - n.tr.) după
norme prescrise sau după cum porunceşte directorul sau după cum gândeşte el
sau, mai degrabă, cum pare că gândeşte. A merge mai departe e periculos. în acest
fel, dascălul austriac devine o maşină trasă de o sârmă, o maşină care nu gândeşte
pentru sine, care nu are voie să gândească; de aceea şi sunt universităţile noastre,
luate în totalitate, cele mai neînsemnate din întreaga Germanie (...). Un om din
oricare domeniu ştiinţific poate fi la înalta Şcoală de la Viena un profesor de ne
preţuit, deoarece abia poate fi folositor într-o altă şcoală" {Ibidem, p. 102 şi 107).
Aceste, cuvinte au şi încărcătură subiectivă, din cauza imposibilităţii sale de a
ocupa funcţia de profesor la Universitatea din Freiburg.
Nu este deci de mirare că aceste trei scrisori publicate au determinat apariţia
a două răspunsuri în anul 1783, ambele anonime, anume: Herrn Gideon Szolga
Anmerkungen iiber Herrn F J. S. litterarische Reise in so w eitsie Ungarn betrifft
("Observaţiile lui Gideon Szolga despre Călătoria literară a Domnului F. J. Sulzer,
în ceea ce priveşte Ungaria”), 1783, s.l., 79 p. şi Der irrende Don Quirot o der
Beilagezu Sulzers littărarische Reise ("Don Quirotte cel nebun sau adaos la
Călătoria literară a lui Sulzer”), 1783, s.l. Conform lui Trausch, autorul primului
răspuns este vestitul istoric maghiar Georg Pray23. Acesta îl caracterizează pe
22. Ne mirăm de unde a primit Sulzer informaţia greşită despre o subordonare, chiar şi admi
nistrativă, a episcopului ortodox de Timişoara (la începutul anului 1781 Moise Putnic) faţă de epis. copul romano-catolic.
23. Trausch, op. cit., p. 345.
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Sulzer ca fiind "certăreţ (zănksiichtig), care nu se poate nicăieri împăca cu vecinii
"(Herrn Gideon Szolga Anmerkungen..., p. 5). Pray îşi exprimă indignarea pentm
afinnaţiile (considerate atacuri) ale lui Sulzer cu‘privire la naţiunea maghiară. Ca
răspuns la expresiile anticlericale şi anticatolice ale lui Sulzer, Pray îl îndeamnă
pe acesta să reia citirea catehismului pentm copii, exprimându-şi convingerea că
"şi un turc ba chiar şi un renegat, ar scrie cu mai mult bun simţ despre sultanii,
muftii şi dervişii săi" decât căpitanul austriac despre ierarhia catolică, cerând adu
cerea lui Sulzer înaintea justiţiei (Ibidem, p. 32, 79 şi 67).

Observaţii cu privire la lucrarea Istoria Daciei transalpine. în introduce
rea masivei sale lucrări, Sulzer arată că a fost îndemnat să publice descrierea
geografică şi istorică a Ţărilor Române de o serie de profesori din Germania şi
Ungaria, dat fiind faptul că, până în acel moment, cei dornici să cunoască istoria
şi modul de administrare al statelor româneşti nu aveau la îndemână decât foarte
puţine lucrări, cea mai importantă fiind Descrierea Moldovei, scrisă de Cantemir
(voi. I, p. II).
Această parte geografică cuprinde, în primul volum, date generale despre
vecini şi graniţe, despre climă, faună, floră; apoi enumerarea şi descrierea vesti
giilor păstrate din epoca romană, precum şi descrierea detaliată a râurilor, mun
ţilor şi localităţilor din acea epocă din cele două Ţări Româneşti. Cu acest prilej
sunt enumerate şi descrise toate clădirile de piatră existente în sate, precum şi cele
mai importante din oraşe, punându-se accent pe mănăstiri şi conace boiereşti.
Pentru orientare, Sulzer a inclus în primul volum şi hărţile celor două Principate,
precum şi cele ale capitalelor Iaşi şi Bucureşti.
în voi. II, Sulzer se ocupă cu problema originii poporului român şi a naţiona
lităţilor conlocuitoare (turci, tătari, greci, saşi, unguri, sârbi, mteni, armeni, ţigani
şi evrei). Tot în acest volum, între p. 151-269, include şi a doua Gramatică româ
nească tipărită (după aceea a lui Samuil Micu şi Gheorghe Şincai, Elementa linguae daco-romanae sive valachicae, Viena, 1780). în continuare, descrie obi
ceiurile religioase şi "profane" (adică portul şi jocurile populare, modul de ali
mentaţie şi vestimentaţie), precum şi trăsăturile de caracter ale românilor. Tot în
acest volum realizează un studiu despre muzica populară a românilor, grecilor şi
turcilor, tipărind, spre exemplificare, şi cinci partituri.
Al treilea volum este o descriere a administraţiei şi a stării culturale a celor
două state. româneşti extracarpatice, prezentând nivelul dezvoltării diferitelor
ştiinţe şi a învăţământului (oferă cititorilor în original şi în traducere germană mai
multe poezii populare româneşti, ba chiar şi psalmi în versuri, prelucraţi de
Teodor Corbea), dregătoriile locale şi centrale, administraţia judecătorească, sta
rea armatei, ceremonialul de curte, administraţia financiară (cu prezentarea bilan
ţului bugetar), starea meşteşugurilor şi a comerţului, starea Bisericii Ortodoxe, dar
şi a celei Catolice şi Protestante (cu o istorie a'Episcopiilor acestor culte).
Din lucrare se pot extrage anumite completări la biografia căpitanului şi
istoricului amator Franz Joseph Sulzer. în 1776 a îndeplinit, la mgămintea lui Ipsilanti, o'm isiune secretă pe lângă domnitorul moldovean Grigore III Ghica
(17-74-1777), fapt care i-a facilitat obţinerea unui permis de liberă trecere prin
Moldova şi scutire de plata hranei şi a poştei (voi. II, p. 366; voi. III, p. 79). Sulzer
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nu oferă amănunte despre obiectul misiunii, afirmând doar că relaţiile dintre cei
doi domni nu erau tocmai bune. Totodată, Sulzer afirmă că încă înainte să por
nească în acea misiune diplomatică la Iaşi; Ipsilanti i-a făcut propunerea de a intra
în serviciul domniei, în calitate de profesor de Filosofie şi Drept, cu asigurarea că
va putea preda la şcoala domnească, reorganizată prin hrisovul din ianuarie 1776.
Tot cu acel prilej, Ipsilanti i-a solicitat redactarea unui nou cod penal. Sulzer
afirmă în continuare că Ipsilanti i-ar fi cerut însă şi un alt serviciu. Nici referitor
la această misiune nu prezintă amănunte, arătând doar că "orice patriot ar trebui
să o deteste", fapt pentru care el a refuzat să o îndeplinească. Din acest motiv,
după întoarcerea de la Iaşi, Sulzer a fost autorizat să predea cursuri de drept natu
ral, doar pentru scurt timp însă (căci elevii săi au fost împiedicaţi ulterior să-l au
dieze). Codul penal a apărut în anul 1780, dar fară contribuţia lui Sulzer (voi. III,
p. 80-81).
Totuşi, faptul că a predat cursuri la Bucureşti şi că i s-a cerut să redacteze co
dul penal a nemulţumit multă lume dincoace de Carpaţi, Sulzer arătând că anumiţi
oameni respectabili din oraşele vecine (probabil Braşov şi Sibiu) l-au acuzat de
trădare de patrie. In lucrare, Sulzer se dezvinovăţeşte în faţa opiniei publice din
Imperiul habsburgic, arătând că intenţia sa a fost ca "într-o aşa frumoasă parte a
Europei să predea dreptul şi să alcătuiască o carte de legi, prin care să aducă feri
cirea atâtor nefericiţi". Sulzer întreabă dacă nu este cumva mâi bine să ai ca vecin
un stat în care există legalitate şi în care vieţuieşte un popor educat, moral şi vir
tuos, iluminat prin ştiinţe şi obligat prin legi la un asemenea comprotament, decât
un popor care, din cauza nevoilor, a lipsei legilor şi a ştiinţelor, îşi încalcă
cuvântul şi alianţele politice. Sulzer îşi exprimă fericirea că a putut contribui la
progresul învăţământului din Bucureşti şi întreabă din nou" Faci rău patriei dacă
aduci altuia şi altundeva un mai mare folos?". Şi continuă apoi afirmând că la
toate acuzaţiile care i se aduc, poate răspunde că are "vina unui om cinstit", că tot
ceea ce a făcut a făcut din inimă, fară să ceară o răsplată anume, deoarece la sfâr
şitul perioadei în care a funcţionat ca profesor la Bucureşti, a primit doar jumătate
din salariul promis iniţial, ba chiar mai mult, că el însuşi a contribuit cu mai multe
mii de florini din averea sa personală pentru realizarea ţelului pe care l-a dorit
(voi. II, p. 93-95).
în timpul în care s-a aflat la Bucureşti, a primit însărcinarea să redacteze un
referat în care să-şi expună părerile despre metodele de revigorare a comerţului
dintre Imperiul habsburgic şi Imperiul otoman, dar în special cu Ţările Române,
iar în al doilea rând, despre sarcinile pe care ar trebui să le îndeplinească un con
sul în cele două Principate. Propunerea trimiterii de către Curtea Habsburgică a
unui consul la Bucureşti fusese făcută chiar de domnitorul Ipsilanti, acesta con
siderând că un asemenea diplomat ar putea să-i reprezinte mai cu folos pe
cetăţenii ţărilor Coroanei Habsburgice, aflaţi în Principatele Române (voi. III, p.
438-39). Sulzer şi-a împărţit raportulîn nouă capitole: 1) ştiri despre comerţ; 2)
cercetări şi informaţii pentru vremuri de război; 3) informaţii despre situaţia
‘politică; 4) date despre ciumă; 5) libertăţile supuşilor Imperiului habsburgic; 6) li
bertăţile clericilor catolici; 7) cărăuşii sau transportatorii de marfa din Braşov; 8)
mocanii ardeleni aflaţi cu turmele în Ţara Românească şi 9) refugiaţii ardeleni sau
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"ungurenii" din Ţara Românească (voi. III, p. 440-449). Arată că un viitor consul
austriac în Principate trebuia să cunoască mai întâi limbile română, franceză şi ita
liană, apoi să deţină cunoştinţe de contabilitate, drept şi comerţ, dar şi cunoştinţe
despre obiceiurile şi mentalităţile românilor (voi. III, p. 481). Este posibil ca
această operă în trei volume să fie un raport mai extins cu privire la realităţile ro
mâneşti. Este însă o certitudine faptul că motivul acestei opere a fost şi atragerea
atenţiei opiniei publice şi a Curţii asupra sa, pentru a fi numit în postul de con
sul24. îndemnul adresat Curţii de a cuceri în viitor cele două Principate Dunărene
(voi. III, p. 417-419 şi 702-703), precum şi o poezie în cinstea lui Iosif II (voi. III,
p. 482-483) dovedesc.patriotismul său şi loialitatea sa faţă de Curtea Habsburgică.
în orice caz, oricare va fi fost scopul redactării acestei lucrări, ea este un izvor
nesecat de ştiri despre cele două ţări româneşti extracarpatice. Este, aşa cum arată
şi Enciclopedia Română editată de Societatea ASTRA, "o operă clasică pentru
istoria noastră", care "îmbrăţişează toate manifestările vieţii poporului român,
istoria, geografia, etnografia, limba şi literatura"25.
Două au fost preocupările esenţiale ale căpitanului austriac Franz Joseph Sul
zer, atunci când a redatat această lucrare: 1. să analizeze originea poporului român;
2. să explice starea de înapoiere culturală şi economică în care se găseau Prin
cipatele Dunărene la acea dată. Toate celelalte ştiri şi amănunte din viaţa şi orga
nizarea Statelor Dunărene sunt folosite ca argumente în dezvoltarea acestor teme.
Tocmai de aceea, în capitolul destinat originii poporului român (voi. II, p. 162), autorul dă doar anumite date istorice şi trasează liniile generale ale demon
straţiei sale, ca apoi să revină aproape în toate celelalte capitole cu încercări de ar
gumentare.
Pe scurt, teza lui Sulzer despre originile poporului român (teză despre care la
un moment dat afirma că este o părere personală, la care a ajuns singur, necitind-o
din altă parte - voi. II, p. 284) este următoarea:
1. Românii au o dublă origine, romano-slavă, primul element fiind
preponderent ("Eu nu le contest românilor originea lor romană (...), este
chiar foarte probabil ca românii să provină din sânge roman. Dar au şi obi
ceiuri slave, cuvinte slave în’limba lor, ba chiar mai multe decât îşi închipuie
aceia care au scris despre originea lor" - voi. II, p. 6);
2. Romanii din care se trag românii nu sunt latini din Italia, ci traci peste
care s-au aşezat colonişti din toate părţile imperiului şi care au folosit latina
ca limbă de circulaţie (voi. II, p. 54);
3. Aurelian a strămutat în Moesia pe toţi locuitorii din Dacia Traiană
(voi. II, p. 8);
4. Slavii, după ce au trecut Dunărea, au dat peste o populaţie romanică
(se face referire la cronica preotului din Diocleea) (voi. II, p. 47);
5. în urma convieţuirii dintre romanici şi slavi, dar mai ales prin căsăto
rii, romanicii au asimilat numeroase cuvinte slave. Astfel, românii nu sunt
laici curaţi (voi. II, p. 58-63);
24. Acest lucru este recunoscut de Sulzer chiar în scrisorile răpite şi publicate fară ştirea lui în
1782 (despre care va fi vorba mai jos).
25. Enciclopedia Română, editată de Societatea ASTRA, voi. III, Sibiu, 1904, p. 1042.
33 - B. O. R. 1-6/2002
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6. Anul 1166 este prima atestare documentară a românilor la nord de Du
năre (cu ocazia campaniei militare a împăratului Manuil I Comnenul îm
potriva Ungariei) (voi. II, p. 8-9). într-un alt loc însă, Sulzer consideră drept
certitudine faptul că înainte de secolul al Xl-lea nu au locuit români la nord
de Dunăre (voi. III, p. 487), ceea ce lasă impresia că Sulzer crede că începutul
migrării românilor la nordul fluviului ar fi început încă din secolul al Xl-lea;
7. Diploma Ioaniţilor din anul 1247 este prima menţiune a unor cnezate
româneşti la nord de Dunăre. După marea invazie tătară din 1241, regele Bela
IV a permis, conform părerii lui Sulzer, ca anumiţi români din Balcani să co
lonizeze Regatul ungar depopulat din cauza tătarilor. Documentele interne
maghiare tac în această privinţă, deoarece interesul primordial al conducerii
Ungariei ar fi fost repopularea părţii centrale a Regatului Ungariei, în timp ce
Ţările Române ar fi fost lăsate pe seama Ioaniţilor şi a românilor, ca aceştia
să apere Ungaria în calitate de grăniceri (voi. II, p. 24-28).
Sulzer a adus trei argumente pentru susţinerea tezei sale:
1. Situaţia românilor din Transilvania. Sulzer prezintă cu acest prilej rea
lităţile ardelene din acea epocă: ”Numai românul singur nu are libertatea
conştiinţei, nici drept la cetăţenie şi nici proprietate; cu atât mai puţin are
acces spre funcţii publice. Numai el singur nu poate să-şi ridice capul din
praful în care îl afundă alţii" (voi. II, p. 13-14). Sulzer arată în continuare că
mândria naţională nedreaptă a unora putea avea ca urmare faptul că un inca
pabil ("cel mai din urmă om") putea accede la funcţii doar pentm că
aparţinea respectivei naţiuni, în timp ce altor oameni, cu toate că erau capa
bili, nu li se permitea acest lucm, deoarece aparţineau altei naţiuni. Căpita
nul austriac este intrigat că unii locuitori ai Transilvaniei duceau dispreţul la
adresa românilor atât de departe, încât nu permiteau nici chiar soţiei banului
Craiovei (deci celui mai înalt dregător din Ţara Românească) să meargă pe
trotuar. Consideră mai mult decât urât faptul că judecătorii ardeleni cereau
ca o anumită lege să rămână în vigoare tocmai pentru că cel care se împo
trivea nu era altceva decât un Bloch, adică un valah.
Această situaţie deplorabilă a românilor din Ardeal este explicată de
Sulzer prin aceea că românii ar fi venit ulterior în Transilvania, după sosirea
celorlalte etnii;
x
2. Credinţa ortodoxă a românilor. De unde au putut românii să fie
ortodocşi, dacă nu la sud de Dunăre, se întreabă Sulzer (voi. II, p. 19-20). De
asemenea, ataşamentul poporului român faţă de Ortodoxie ar avea, în con
cepţia lui Sulzer, o explicaţie tot în formarea poporului român la sud de Du
năre, unde ar fi îmbrăţişat, prin bulgari, Ortodoxia (voi. II, p. 284).
3.
Limba română. Afirmă că latina din care s-a format limba română a
fost larina vulgară din Balcani, aşa cum a putut fi ea vorbită de traci şi de
ceilalţi colonişti. Elementele slave nu au putut intra în limba română decât la
sud de Dunăre, deoarece la nord, conform opiniei lui Sulzer nu au mai exis
tat slavi. Comparând dialectul daco-roman cu cel macedoromân, Sulzer con
sideră că, iniţial, românii de la nord de Dunăre au fost acelaşi popor cu ro
mânii de la sud de Dunăre, dar că daco-românii au migrat mai târziu din
*
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sudul Dunării pe actualul teritoriu românesc. în acest sens, părerea lui Sulzer
diferă de aceea a istoricului german Thunrnann, care credea că a existat o migraţie inversă, anume a aromânilor de la nord spre sud (voi. II, p. 33). Tot
odată, Sulzer se întreabă de ce nu există în limba română nici o urmă din tim
pul migraţiilor.
Reamintesc faptul că această teză "imigraţionistă" a fost considerată de
'Sulzer drept o părere personală, o nouă contribuţie în cercetările privind originea
poporului român. In expunerea argumentelor sale, îi citează pe alţi doi istorici, pe
care îi combate: Johann Thunrnann şi Samuil Micu. Thunrnann a fost primul isto
ric străin (profesor IaHalle, în Germania) care s-a ocupat de istoria românilor, în
special a celor din Macedonia şi Albania, în lucrarea Untersuchungen iiber die
Geschichte des ostlichen europaischen Vdlker (Cercetări cu'privire la istoria po
poarelor este europene), Leipzig, 177426. Chiar la începutul capitolului despre
originea românilor, Sulzer redă un fragment din lucrarea acestui istoric: "Pentru
noi europenii occidentali, nu există în aceste părţi din lumea în care locuim po
poare mai necunoscute în ceea ce priveşte originea, istoria, limba decât albanezii
şi românii; şi totuşi sunt popoare importante, pe care oricare cercetător de istorie
ar trebui să dorească să le cunoască şi să umple astfel o mare lacună în istoria mai
veche şi mai nouă a Europei. Dar ele nu mai joacă azi nici un rol important, ele
sunt popoare supuse, sunt nefericite, iar istoricul este deseori tot atât de nedrept,
ca şi omul comun, el dispreţuieşte pe acela care nu este fericit" (voi. II, p. 4).
Sulzer trece în revistă diversele păreri emise de cercetătorii din epoca sa cu
privire la originea românilor: "Românii sunt când volohii lui Nestor, deci o se
minţie bulgaro-ungară, când slavi, când traci, când doar romani" (voi. II, p. 5)>
Exista convingerea, în epoca respectivă, că volohii pomeniţi în "Cronica lui
Nestor" erau de fapt bulgarii de mai târziu. Chiar şi Thunrnann considerase la în
ceput că acei volohi erau bulgari şi deci că românii erau bulgari (voi. II, p. 42-43).
Ulterior, Thunamnn şi-a revizuit concepţia, afirmând că poporul român s-a format
la nord de Dunăre, din traci romanizaţi. Concluzia lui Sulzer cu privţre la originea
românilor era următoarea: "Românii nu sunt asiatici, nu sunt un popor ugric sau
bulgar. Ei s-au format în Moesia, Tracia şi împrejurimi, nu în DaciaX-.) Ei au obi
ceiuri romane, datine romane şi liţpbă romanică, au însă şi obicciuri şi limbă şi
datini slave (...) Nu sunt aşadar nici doar slavi, precum nu sunt nici romani curaţi,
ci sunt un amestec din cele două popoare, amestec în care predomină însă ele
mentul roman" (voi. II, p. 53-54). Propunând teza imigraţionistă, el La combătut
pe Thunrnann, încercând să anuleze toate dovezile istorice aduse de acesta ni fa
voarea teoriei formării poporului român la nord de marele fluviu.
Referirile lui Samuil Micu sunt foarte numeroase. Este extrem de interesant
faptul că Sulzer nu intră în polemică cu vestitul iluminist ardelean în această
chestiune. Obiectul polemicilor este mai vast. Sulzer şi Samuil Micu se cunoşteau
personal. Sulzer i-a procurat'lui Samuil Micu Letopiseţul lui Miron Costin (voi.
III, p. 156), primind însă, spre lecturare, manuscrisul lucrării Brevis historica noti
fici originis et progressu nationis Daco-Romcinae, terminată în anul 1778 şi care a
rămas până azi în cea mai mare parte inedit (voi. II, p. 491). După ce a luat astfel
26. Enciclopedia Română, voi. III, p. 1093.
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la cunoştinţă afirmaţiile lui Micu, Sulzer a criticat foarte des părerile acestuia,
uneori chiar satirizându-le. Dar care sunt problemele în care cei doi au fost în de
zacord?
1. în ceea ce priveşte situaţia românilor ardeleni, Sulzer afirmă că nobilii
români care şi-au păstrat autonomia în Ţara Făgăraşului şi în cea a Haţegului
au fost înnobilaţi de principii ardeleni la sfârşitul Evului Mediu, respingând
ideile lui Samuil Micu despre vechimea nobililor români (voi. II, p. 15-16);
2. Sulzer contrazice afirmaţia lui Samuil Micu despre o primă încreştinare a ungurilor în ritul bizantin (voi. II, p. 283);
3. El nu este de acord cu afirmaţia lui Samuil Micu, conform căreia epis
copii Tcofil al Goţiei, Teotim şi Ulfila au fost primii episcopi români (cel
dintâi chiar cu sediul în Sarmizegetusa) nici cu aceea potrivit căreia cel mai
vechi scaun episcopal de la nord de Dunăre este cel de la Argeş, datând din
perioada romană (voi. II, p. 271-277; voi. III, p. 486-487);
4. De asemenea, Sulzer respinge categoric pretenţiile lui Samuil Micu
despre originea exclusiv romană a poporului român. învăţatul ardelean îşi ar
gumenta teza şi prin analiza obiceiurilor populare şi a superstiţiilor
româneşti. însă Sulzer, pe parcursul mai multor pagini (voi. II, capitolele
despre obiceiurile religioase şi profane), îl satirizează de-a dreptul pe Samuil
Micu, dar fără să-l nominalizeze, ci referindu-se doar la "autorul manuscri
sului deja citat". Sulzer recunoaşte posibilitatea ca aceste obiceiuri să aibă
origine romană, dar nu acceptă ca ele să fie folosite drept argumente pentm
dovedirea romanităţii, afirmând că şi alte popoare europene au datini asemă
nătoare, fără să fie însă de origine romană. Referitor la superstiţii, căpitanul
austriac continuă: "O istorie completă a tuturor superstiţiilor româneşti ar fi
o vistorie a superstiţiilor tuturor naţiunilor. Nu am găsit la români nici o super
stiţie, despre care să nu existe urme la alte popoare, aceasta insă intr-o mă
sură mai mare sau mai mică, în funcţie de gradul de cultură şi de iluminare
,a respectivelor popoare" (voi. II, p. 339). Cauza regăsirii aceloraşi superstiţii
la toate popoarele europene, consideră istoricul austriac, este fondul ancestral
indo-european al acestora;
5. Sulzer respinge ideea că limba slavonă a fost introdusă în Biserica ro
mânească doar după cucerirea turcească, aşa cum afirma Samuil Micu (voi.
III, p. 493-494).
6. Totodată, Samuil Micu afirmă că românii au fost "catolici" până la so
sirea turcilor, depinzând de episcopii latini ai Milcoviei şi ai Argeşului.
Sulzer consideră însă că românii au fost ortodocşi de la bun început, de
pinzând de episcopii de la sud de Dunăre (deoarece episcopii latini din teri
toriile extracarpatice au avut jurisdicţie doar asupra credincioşilor catolici
stabiliţi pe acele teritorii) (voi. III, p. 493-94);
7. De asemenea, Sulzer respinge şi o altă idee a lui Samuil Micu, aceea
că românii ar fi dorit cu ardoare, după adoptarea ritului bizantin, să revină la
vechile obiceiuri romane şi la Unirea cu Biserica Romei, răspunzând că toate
luptele românilor ardeleni pentm apărarea Ortodoxiei numai semn al dra
gostei pentm Roma nu pot fi considerate: "Ce nu s-a încercat şi întreprins ca
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această unire (cu Biserica Romei - n. tr.) să fie realizată? Românii care s-au
unit au fost ridicaţi în anul 1744 la rangul unei naţiuni recunoscute, fiind
făcuţi egali cu catolicii. Şi-au obţinut libertăţile, bisericile, episcopii şi drep
tul de a ocupa demnităţi publice, ca şi catolicii. Celorlalţi li s-au luat toate
acestea. Dar totul a fost în zadar”. Aminteşte, de asemenea, răscoala lui So
fronie, necesitatea de a se recunoaşte în sfârşit de către Curtea de la Viena
existenţa ortodocşilor în Transilvania, precum şi dreptul acestora la un epis
cop de legea lor. "Aceasta consider însă o iubire rea pentru unire şi pentru
romani, nu-i aşa?" (voi. III, p. 494-95). Iar într-un alt loc afirmă: "cu greu se
poate aştepta o unire generală şi de durată a tuturor românilor dacici cu Bi
serica Romano-Catolică" (voi. II, p. 281-82);
8.
Un alt motiv de polemică cu Samuil Micu îl constituie gramatica ro
mânească, Sulzer afirmând că autorii gramaticii redactată în limba latină şi
tipărită la Viena în 1780, au atentat asupra limbii române, prin folosirea
ortografiei etimologice. Sulzer dă o întreagă listă de cuvinte care, citite astfel
cum erau ele scrise în Gramatica lui Samuil Micu, nu au nici un înţeles în
limba română (voi. II, p. 152-155). Respingând lucrarea lui Samuil Micu,
Sulzer îl laudă astfel pe Dimitrie Eustatievici, autorul primei Gramatici ro
mâneşti: "un om de cel mai bun caracter şi un cunoscător al celor mai multe
limbi europene, mai ales al celor slave", care "a fixat regulile limbii române
şi a dovedit prietenie, înmânându-mi manuscrisul său" (Ibidem). In acest fel,
se poate afirma că eforturile dascălului român ortodox din sudul Transil
vaniei au dat roade, el putând fi considerat chiar coautor al capitolului referi
tor la gramatica limbii române, din întinsa lucrare scrisă de Sulzer.
A doua idee care străbate ca un fir roşu cele trei volume ale căpitanului de
origine elveţiană, intrat în serviciul Habsburgilor, este căutarea explicaţiei pentru
starea jalnică în care se găseau la acea dată Principatele Române. Potrivit lui
Sulzer, această situaţie provine din constituţia despotică a acestor state. Pe parcur
sul întregii opere a dat exemple ale acestui despotism. Toate trăsăturile negative
de caracter, pe care autorii (printre care chiar şi Cantemir) le atribuiau românilor
sunt, în opinia lui Sulzer, o dovadă a pericolului pe care îl constituia despotismul
pentru schimbarea în rău a comportamentului uman.
Sulzer afirmă însă că aceşti autori nu au putut fi obiectivi, necunoscând bine
poporul român (fie că au stat prea puţin timp în Ţările Române, fie că nu au tre
cut prin toate provinciile româneşti) (voi. II, p. 340-341). Analizează trăsăturile
pozitive şi cele negative de caracter. Compară de asemenea diferite provincii:
"Doar nu se poate cere ca românul din provinciile imperiale să gândească şi să
acţioneze tot la fel ca acela care suspină şi suferă sub jugul turcilor şi al grecilor
de dincolo de Carpaţi. Chiar şi limba şi portul au suferit de-a lungul timpului
schimbări remarcabile în aceste provincii deosebite, despărţite de munţi. Şi atunci
cum să nu aibă forma de guvernământ o influenţă şi mai puternică asupra datini
lor? (...) Nu doar timpul, izolarea provinciilor şi constituţia statului au contribuit
la diferenţierea caracterului şi al obiceiurilor românilor; fiecare nou principe, apoi
un război fericit sau nefericit dus împotriva Porţii, sau o răscoală, ba chiar şi îm
prejurări de mai mică importanţă stabilesc şi schimbă modul de comportament şi
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de gândire a românilor, de aici urmând faptul că niciodată caracterul lor nu este
stabil, ci întotdeauna duplicitar, nestatornic, şovăielnic şi, ca să zicem aşa, în
funcţie de moment" (voi. II, p. 341-42).
Toţi călătorii care treceau prin Ţările Române evocau starea culturală jalnică
în care se atlaujocuitorii. Sulzer arată cauza: "Nici un ziar măcar nu se poate co
manda (...) Boierul ar putea deveni prea deştept şi mult mai greu de supus dacă ar
afla ce se petrece în restul lumii. Despotul e chinuit tot timpul de teamă şi apoi de
suspiciune, două patimi nenorocite, fiecare din ele fiind deopotrivă cauză şi efect.
Chiar şi gândul este prea mult: să ştie supuşii că, sub o conducere blândă, în sta
tele vecine, ei ar fi mai bine apăraţi şi mai puţin asupriţi" (voi. III, p. 45-46). Din
acest motiv, cultura nu era promovată de principi. In şcolile domneşti se preda
istorie bizantină (plină de intrigi) şi romane uşoare, şi nu lucrări sistematice de
morală, drept, filosofie sau ştiinţe exacte. Nu e de mirare atunci că cele două prin
cipate sunt, în opinia lui Sulzer, "state ale neştiinţei şi ale superstiţiilor, unde se
citeşte puţin şi nu se gândeşte deloc" (Ibidem).
Şi totuşi, Sulzer apreciază talentul românesc: "Am afirmat mai sus că românii
nu au ajuns departe în nici o ramură a ştiinţei; însă am arătat şi că au inteligenţă, *
umor şi că au înainte de toate talent. Spun şi mai mult: ba chiar au şi geniu. Iar dacă
nu-şi pun inteligenţa la lucm în domeniul ştiinţelor, aceasta se datorează faptului că
nu au motive să se străduiască în acest sens şi că forma de guvernământ nu le oferă
nici libertatea şi nici liniştea necesară pentm dezvoltarea lor" (voi. III, p. 83-84).
Căpitanul austriac ţine să arate că existau o serie de învăţaţi străini, mai ales
greci, care au încercat să contribuie la dezvoltarea stării culturale a clasei boiereşti. Ii numeşte însă "lumini străine" care "au fost opacizate imediat de aburii urât
mirositori emişi de despotism" (voi. III p. 49).
Sulzer analizează domniile fanariote, făcând însă şi o incursiune în istoria
celor două Principate Dunărene. Arată că situaţia din acel timp data doar de câteva
generaţii, după instalarea domniilor fanariote. Până la începutul secolului al
XVIII-lea, continuă Sulzer, statele româneşti extracarpatice au avut un regim de
stări, domnitorii fiind aleşi de acestea, chiar dacă au existat şi momente când turcii
au intervenit direct în politica internă a celor două state (voi. III, p. 90-93). în se
colul al XVIII-lea, domnitorii au devenit doar funcţionari otomani, sultanul ale
gând pentm aceste posturi greci corupţi din Fanar. Este descris tot zbuciumul plin
de deşertăciune al fanarioţilor care se împrumutau pentru-a ajunge domni în cele
două ţări, ştiind că poate nici nu vor dispune de timpul necesar să-şi recupereze
banii. Sulzer îi consideră pe aceşti domni fanarioţi mai nefericiţi decât pe cei din
urmă supuşi ai lor (voi. III, p. 94-100).
Domnii pământeni au ayut grijă de statele lor. Astfel, Matei Basarab "a fost
un om care a dorit să dea ţării sale siguranţă, linişte şi fericire, prin legi care să nu
mai fie modificate", tipărind "Pravila Mare" din 1652. Urmaşii săi direcţi au respectat-o, însă o dată cu suirea pe tron a domnilor fanarioţi, aceasta a căzut în
uitare, astfel că Sulzer, în întreaga perioadă petrecută în Ţările Române, nu a auzit
pomenindu-se niciodată această pravilă, ea fiind cunoscută mai bine de juriştii ar
deleni şi unguri, decât de boierii din Ţara Românească. Domnii fanarioţi nu erau
A
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deloc interesaţi de fericirea ţării, din moment ce chiar propria lor fericire depin
dea de funcţionari din Constantinopol (voi. III, p. 72).
în acest mod, în locul legalităţii s-a instalat arbitrariul. "într-un stat despotic,
totul depinde de timp şi de împrejurări" (voi. III, p. 95).#Acest despotism a avut
consecinţe nefaste asupra caracterului poporului român.
Numeroşi autori au scris că românii erau leneşi. Şi Sulzer repetă acest lucru,
considerând însă că teritoriile extracarpatice fac parte, din punct de vedere geo
grafic, dar mai ales constituţional, din lumea Orientului, unde "oamenii sunt
sclavi naturali şi, prin aceasta, duşmani naturali ai fiecărei munci care nu are ca
scop realizarea interesului lor personal şi de moment (...) Hărnicia lor nu este
nimic altceva decât un interes personal şi de moment, având drept ţel ocuparea .
unei funcţii" (voi. III, p. 84).
Referindu-se la afirmaţiile multor istorici şi geografi apuseni care acuzau po
porul român de hoţie şi crimă, Sulzer arată că românii nu au nici o aplecare spre
crimă, ci doar spre tâlhării sau hoţii mărunte, dar că şi acestea încetează atunci
când sunt pedepsite pe măsură (voi. II, p. 342-44). Dar tot referitor la hoţie, Sulzer
continuă: "precum fură românul de rând, aşa înşeală dregătorul, poate ispitit de
stăpânii săi greci şi invitat spre aceasta de constituţia turcească" (voi. II, p. 364).
Iar în ceea ce priveşte judecarea răufăcătorilor, Sulzer constată că aceasta se facea
în funcţie de poziţia socială şi de mita plătită dregătorului însărcinat cu actul ju 
decătoresc (voi. III, p. 231). Ţăranul era întotdeauna pedepsit, în timp ce boierul
scăpa de fiecare dată (voi. III, p. 210-211). Şi dările erau plătite doar de poporul
de rând şi de micii boieri, înalţii dregători neflind niciodată constrânşi de domni
tor la plata acestora (voi. II, p. 347). Doar în caz de trădare putea marele boier să'
se aştepte la pedeapsa domnească (voi. III, p. 210-211).
Precum la "veneticii" greci, aşa şi la boierii români, prima dorinţă era aceea
de câştig fară scrupule, egoismul şi interesul. Chiar şi ospitalitatea de care dădeau
dovadă boierii era falsă, deoarece nu era dezinteresată, având scopul de a înşela
pe străin şi de a atinge, în acest fel, un scop personal (voi. II, p. 361). Boierii erau
"oameni care nu ştiu să-şi câştige banii prin osteneală sau hărnicie, ci numai prin
noroc şi şantaj" (voi. II, p. 399), ceea ce explica popularitatea în rândul clasei bo
iereşti a jocurilor de cărţi, la care nu puţini erau cei care îşi puneau în joc întrea
ga avere, în speranţa unui câştig rapid şi hazardat.
Sulzer îi judecă aspru doar pe boieri, arătând că "există mulţi oameni de rând
cu inima bună, săritori să ajute, ba chiar şi drepţi şi loiali. Numai că aceste calităţi
care ies atât de rar în evidenţă (...) ar lipsi mai puţin dacă oamenii nu ar fi obligaţi
şi ei la acte de înşelătorie, datorită jugului asupritor al turcilor şi grecilor, şi dacă
aceştia din urmă nu le-ar da zi de zi exemplu în acest sens" (voi. II, p. 365). Sulzer
descrie numeroase cazuri în care a beneficiat de ospitalitatea adevărată şi dezinte
resată a oamenilor simpli din popor.
Existau însă şi boie'ri învăţaţi care sufereau din cauza stării în care se aflau
Principatele Române şi care conştientizau cauzele acestei situaţii. Sulzer redă, în
acest sens, două maxime considerate de aceşti oameni responsabili drept "legi
fundamentale în constituţia Ţărilor Române": Aut capantui; aut capant şi Aut in
aula, aut in caula, concluzionând că "acolo unde nu există Legalitate şi dreptate,
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trebuie să ai o dregătorie şi autoritate, dacă nu vrei să fii aruncat la porcii din
coteţ” (voi. III, p. 83).
Cea mai clară şi mai profundă prezentare a situaţiei în care se aflau Principa
tele Române este facută^de istoricul austriac chiar în introducerea la opera sa. Citându-1 pe Voltaire, afirmă că nimic nu are mai mare probabilitate în această lume
decât viciile şi că aceste vicii trebuie dovedite şi conştientizate. în toate ţările şi
în toate părţile globului există vicii. Toţi oamenii au vicii, uneori aceste vicii par
a avea drept cauză dorinţa de săvârşire a binelui şi a virtuţilor. Viciile trebuie stă
vilite prin legi, astfel ca virtuţile să dobândească nume, prestanţă şi autoritate.
Acest lucru se întâmplă în statele morale. Există însă state despotice, în care lega
litatea este batjocorită în mod public. Exemple ar fi Roma Antică, stăpânită de
Nero, dar şi "Dacia transalpină, unde nici religia, nici legile şi nici ştiinţele nu
apără de vicii, unde şantajul, hoţia şi înşelătoria şi-au pierdut numele şi sensul
adevărat, primindu-1 pe acela de a câştiga" (voi. I, p. X). Aici Sulzer face o anali
ză lexicală, redând în textul original atât cuvântul românesc a câştiga , cât şi pe cel
german gexvinnen. Ori cuvântul german este într-adevăr traducerea verbului româ
nesc, însă doar în sensul de a câştiga un concurs sau a câştiga la cărţi. Pentm sen
sul de a câştiga bani pentm muncă, germanii folosesc cuvântul verdienen, adică a
merita , înrudit cu dienen (= a sluji).
Reflecţii despre regimul despotic de guvernământ se găsesc şi în ultimul ca
pitol. Sulzer afirmă că toate comparaţiile făcute între Principatele Dunărene şi şi
statele apusene au scopul de a-i scuza pe români de starea îri care se aflau, fiind
victime ale regimului despotic (voi. III, p. 685). Căpitanul austriac este convins
că "toţi oamenii se aseamănă în toate ţările şi în toate timpurile. Cei bătrâni nu
erau mai virtuoşi decât suntem noi acum, iar noi nu suntem mai buni decât sunt
românii, exceptând faptul că legile şi educaţia ne fac mai buni. Peste tot există oa
meni buni şi oameni răi, judecători şi funcţionari cinstiţi, dar şi interesaţi" (voi.
III, p. 195).
>
Sulzer deplânge cele două Principate Dunărene, considerând că, din punctul
de vedere al omului simplu, despotismul de aici era mai constrângător chiar decât
cel din teritoriile sud-dunărene, administrate direct de oficialii otomani, deoarece
acolo exista "un.sultan şi un paşă, pe când românii aveau în boieri 99 de despoţi,
iar cu domnul 100" (voi. III, p. 704). Iar lenea, hoţia, înşelătoria de care era acuzat
poporul român în atâtea lucrări istorice şi geografice nu este altceva decât rezul
tatul modului despotic şi arbitrar de conducere a acestor ţări care'au "belşug în
toate, în minerale, în animale şi plante", dar în care poporul de rând geme şi este
nefericit (voi. III, p. 702).

B. Viaţa spirituală din Principatele Române Dunărene
oglindită în opera lui Sulzer
O atenţie deosebită este acordată de Sulzer vieţii religioase a românilor din
Principatele extracarpatice, aceasta prezentând atât modul de organizare a Biseri
cilor Ortodoxă, Catolică şi Protestantă, dar analizând şi religiozitatea poporului,
viaţa liturgică, tradiţiile bisericeşti, precum şi superstiţiile populare. Deseori, şi
prin prezentarea acestor obiceiuri religioase, căpitanul austriac continuă polemi
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ca cu Samuil Micu, inflrmându-i, de câte ori îi este cu putinţă, părerea privind
continuitatea poporului român la nord de Dunăre, dar mai ales teza originii exclu
siv romane a poporului român. De asemenea, altă temă de dispută este istoria ve
che a creştinismului românesc.
A

începuturile creştinismului pe pământ românesc
Pentru început, trebuie remarcat faptul că Sulzer îşi exprimă mâhnirea pentru
slabul interes existent în Principatele Dunărene faţă de istorie, în special de cea bi
sericească. Nu a găsit nici o listă a ierarhilor din cele două Principate, Motivul
acestei stări de lucruri este/conform opiniei sale, faptul că vechile documente ale
celor două ţări erau redactate în limba slavonă, necunoscută decât de foarte puţini
intelectuali români. De altfel, Sulzer nici nu a fost prea interesat de prezentarea
unor asemenea liste cu ierarhi, arătând că mitropoliţii şi episcopii cei mai impor
tanţi vor fi pomeniţi în partea a doua (cea istorică) a vastei sale lucrări. Nu putem
decât să ne exprimăm părerea de rău pentru faptul că aceste trei volume dedicate
istoriei Principatelor Române (probabil cea dintâi sinteză de istorie românească) nu
au fost publicate până acum. In cele trei volume ale părţii geografice, Sulzer a cu
prins doar unele date necesare susţinerii poziţiei sale din disputa cu Samuil Micu.
Aidoma lui Samuil Micu, Sulzer este conştient de vechimea creştinismului
românesc: "Nimic nu e mai sigur decât faptul că, atât românii dacici de azi, cât şi
cuţovlahii, au aparţinut religiei creştine încă din primele secole, când încă nu se
cunoştea deosebirea dintre Bisericile Răsăriteană şi Apuseană" (II, p. 278).
Căpitanul austriac ştia că Sf. Apostol Pavel a propovăduit în Iliria, Moesia, în
timp ce S f Andrei a răspândit creştinismul în zona Mării Negre (II, p. 277). Pe de
altă parte, bazându-se pe scrierile lui Tertulian şi Eusebiu, căpitanul austriac ad
mite chiar şi posibilitatea ca o parte din dacii nord-dunăreni să fi fost creştini în
momentul în care au fost strămutaţi de Aurelian la sud de marele fluviu. Sigur este
însă faptul, continuă Sulzer, că la sfârşitul secolului al IV-lea, teritoriile sud-dunărene erau aproape în întregime încreştinate, acest fapt datorându-se, în mare parte,
şi misiunii Sf. Niceta, episcop în oraşul Romutia (sic!) (II, p. 278). In al doilea rând, Sulzer consideră că această populaţie romanizată din Bal
cani s-a repăgânizat ca urmare a invaziilor popoarelor migratoare. Este foarte in
teresant izvorul din care s-a inspirat Sulzer atunci când face această afirmaţie. în
cercetările sale în arhivele Ţărilor Române, Sulzer a găsit un manuscris latinesc
anonim, redactat însă de un principe fanariot, ca răspuns la o scrisoare a unui inte
lectual sas din Ardeal (Sulzer îl consideră pe Constantin Mavrocordat drept
autor), cu titlul Illustratio Articulorum quorundam historicorum, rern et historiam
Valachonun concernentium, cuprinzând 14 articole (sau capitole). Se afirmă şi
aici originea apostolică a creştinismului românesc (însă de la Sf. Pavel, datorită
unei legende conform căreia Sf. Pavel ar fi ajuns până la Nămăeşti, unde nu a gă
sit pe nimeni, spunând de aceea Nemo est), se aminteşte de scrierile lui Tertulian,
Eusebiu, Jordanes, dar şi de Sf. Niceta, "apostolul Dacilor". Atât sasul braşovean
Stephan Bergler, bibliotecarul lui Constantin Mavrocordat şi autorul unei lucrări
istorice, păstrată pe atunci într-o mănăstire din Ţara Românească, cât şi autorul
unei istorii a luteranilor din Ardeal, Schmeitzel, l-au influenţat pe istoricul ano
/V
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nim de origine princiară, determinându-1 să ia în considerare posibilitatea ca,
odată cu venirea popoarelor migratoare, românii să fi recăzut în păgânism (III, p.
570-572).
Reîncreş ti narea s-a petrecut, conform opiniei lui Sulzer, abia odată cu încreştinarea bulgarilor, ca urmare a propovăduirii ucenicilor Sfinţilor Chirii şi Me~
todie. Doar în acest mod şi-a putut explica Sulzer faptul că românii au adoptat
limba slavonă în cult, precum şi alfabetul chirilic (II, p. 279-281), el refuzând să
accepte părerea lui Samuil Micu despre trecerea românilor la ritul bizantino-slav
doar după cucerirea otomană (III, p. 491-494).
Sulzer nu poate fi de acord nici cu afirmaţia istoricului blăjean că până la "cu
cerirea otomană" din secolul al XV-lea, românii au fost uniţi cu Biserica Romei,
aflându-se sub jurisdicţia episcopiilor catolice de Milcovia, Argeş şi Şiret: "Părin
tele Clain şi susţinătorii săi vor striga: Noi toţi am fost uniţi şi am stat sub păsto
rirea aceloraşi episcopi de Argeş şi de Milcovia, până am avut nenorocul să deve
nim prada turcilor. Aceasta o spune în manuscrisul pe care a avut bunăvoinţa să
mi-1 dea" (III, p. 491). Sulzer aduce însă drept contraargument scrisoarea papei
Grigorie IX din anul 1234, în care se vorbea de pseudoepiscopii greci sub juris
dicţia cărora s-au aflat locuitorii români ai ţinuturilor sudcarpatice. Pe de altă
parte, Sulzer e convins că episcopiile de Argeş şi de Milcovia nu au avut sub
păstorire decât credincioşi catolici imigraţi din Transilvania (III, p. 492-494).
O altă problemă dezbătută de Sulzer este aceea a organizării canonice pe teri
toriul românesc. Samuil Micu afinnase că aceasta ar data chiar din primele secole
creştine, considerându-i pe episcopii Teofil al Goţiei, pe Teotim al Tomisului şi pe
Ulfila primii episcopi ai Bisericii româneşti, cu sediul la Sarmizegetusa (Teofil) şi
la Argos/Argeş (II, p. 271).' Din contră, Sulzer afirmă că începuturile ierarhiei
româneşti ar data doar din epoca medievală, din timpul lui Alexandru cel Bun în
Moldova şi Radu cel Mare în Ţara Românească. Prin urmare, afirmă căpitanul
austriac, a existat o perioadă, după admigrarea'românilor la nord de Dunăre, în
care ei nu au avut ierarhie naţională proprie (III, p. 486).
Despre episcopii Teofil şi Ulfila, Sulzer afirmă că nu pot fi consideraţi primii
episcopi ai Bisericii româneşti, deoarece erau goţi, nu români (II, p. 274). Existau
episcopii în epoca romană, dar acestea erau la sud de Dunăre sau în Sciţia Mică,
la Tomis.
Iar în ceea ce priveşte episcopia de la Argeş, Sulzer consideră că Samuil Micu
a confundat localităţile Argos din Ahaia cu Argidava de pe râul Argeş (conform
lui Sulzer, nu Argidava, ci Hydata s-a aflat pe locul oraşului Curtea de Argeş, în
timp ce Argidava s-ar fi aflat lângă Piteşti) (III, p. 486). Prima episcopie cu sediul
la Argeş, conchide căpitanul austriac, a fost înfiinţată abia în anul 1331, fiind însă
vorba de o episcopie catolică (II, p. 276).
Samuil Micu consideră de asemenea că un alt episcop al Bisericii Româneşti
a fost Ierotei, cel trimis de la Constantinopol pentru a-i încreştina pe ungurii din
Ardeal. Sulzer, pe de o parte, deşi susţine că problema originii creştinismului ma
ghiar nu are nici o importanţă pentm el (II, p. 275), este totuşi dc părere că nu se
poate dovedi originea orientală-bizantină a Bisericii ungureşti, această teză fiind
promovată de istorici protestanţi şi uniţi (II, p. 283). Sulzer nu poate fi convins de
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faptul că Ierotei a avut jurisdicţie în Transilvania, deoarece, în acest caz, chiar te
zele istoricilor uniţi despre vechimea creştinismului românesc nord-dunărean ar fi
fost contrazise: din moment ce românii s-au aflat în Trasilvania în număr mare,
fiind pe deasupra şi de religie creştină (aşa cum afirma Micu), de ce ar mai fi fost
nevoie de un ierarh trimis de la Constantinopol pentru ca ungurii să fie încreştinaţi? Rorfiânii ar fi putut face acest lucru mult mai eficient (II, p. 275).
Samuil Micu mai susţine, pe bună dreptate, că după ce regele Ştefan I cel
Sfanţ a aderat la ritul latin, episcopii de rit bizantin din Ardeal au fost înlocuiţi cu
episcopi latini. Totuşi, afirmă el mai departe, românii au continuat să fie păstoriţi
de episcopi de ritul bizantin, hirotoniţi de ierarhii români de la Argeş, aceştia do
bândind tocmai din acest motiv titulatura de exarhi ai plaiurilor (conform II, p. 272).
Sulzer respinge toate aceste păreri ale iluministului ardelean, îndoindu-se de fap
tul că regii unguri ai fi cutezat să înlăture ierarhia răsăriteană din teritoriile
extracarpatice, în care şi aşa românii săvârşeau acte de rebeliune faţă de Coroana
maghiară. Ori înlăturarea ierarhiei româneşti de la Argeş şi înlocuirea ei cu una de
rit latin, ar fi fost un act lipsit de tact din partea regelui ungar, căci i-ar fi întărâtat
şi mai mult pe români. In acest fel, Sulzer încearcă să demonstreze că episcopia
latină de la Argeş nu a înlocuit altă episcopie românească ortodoxă, întrucât
aceasta nici nu a putut exista (III, p, 490-491),
Ba mai mult, Sulzer este sigur că nu a existat ierarhie românească la nord de
Dunăre şi din cauză că regii maghiari nu admiteau aşa ceva, politica lor oficială
fiind aceea de atragere a românilor la catolicism. Căpitanul austriac face chiar o
paralelă între situaţia din timpul regilor angevini, pe de o parte, şi situaţia de la
sfârşitul secolului al XVIII-lea, pe*de altă parte: şi într-un caz, şi în celălalt, politi
ca oficială a statului faţă de români era aceea de a nu admite existenţa unei ierarhi
ortodoxe naţionale (III, p. 491). Intr-adevăr, Ghedeon Nichitici a fost instalat abia
la un an după publicarea voi. III al lucrării lui Fr. Sulzer.
Aşadar, Sulzer respinge ideea că românii au fost catolici până la cucerirea
otomană, a respinge şi posibilitatea ca ei să fi avut o ierarhie proprie în teritoriile
extracarpatice, iar aceasta şi din cauza politicii catolicizante a regilor unguri. Prin
urmare, continuă Sulzer, până la instituirea mitropoliilor româneşti, românii s-au
aflat sub jurisdicţia episcopilor ortodocşi de la sud de Dunăre. "Pseudoepiscopii"
pomeniţi de papa Grigorie IX în anul 1234 ar fi rezidat, conform lui Sulzer, în teri
toriile de la sud de fluviu. Prin tainele săvârşite de aceşti pseudo-episcopi ar trebui să înţelegem hirotonia preoţilor şi nu Euharistia sau Botezul. In acest loc,
Sulzer face din nou paralela cu epoca sa: românii din teritoriile extracarpatice din
secolul al XlII-lea preferau să-i trimită pe candidaţii la preoţie la episcopii greci
de la sud de Dunăre, la fel cum românii ardeleni ortodocşi din vremea sa îi trimi
teau pe candidaţii la preoţie la Buda, la episcopii de neam sârb (III, p. 490).
Posibilitatea instituirii unei ierarhii ortodoxe româneşti la sud de Dunăre a
apărut, conform opiniei lui Sulzer, abia după ce influenţa regalităţii catolice în te
ritoriile extracarpatice s-a diminuat, în special după bătălia de la Vama, din 1444
(III, p. 485-491).
Prin urmare, Sulzer nu a avut cunoştinţă de întemeierea celor două mitropolii
canonice româneşti în secolul al XlV-lea. El a încercat însă să clarifice, cât s-a
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putut de mult, împrejurările şi epoca în care au apărut acestea. De aceea, a căutat
el însuşi în arhive, ba chiar l-a rugat şi pe medicul sas din Sibiu, Andreas Wolf, să
facă cercetări în acest sens în Moldova. Medicul sibian i-a răspuns în decembrie
1781, trimiţându-i o listă cu 54 de mitropoliţi moldoveni din perioada 1400-1781,
cel dintâi fiind Teoctist, care şi-ar fi început păstorirea în timpul domniei lui Iuga,
predecesorul lui Alexandru cel Bun. Conform lui Wolf, Teoctist I a avut o păs
torire foarte lungă, de aproximativ 60 de ani (deci până în epoca lui Ştefan cel
Mare). Sulzer şi-a însuşit părerea lui Wolf despre Teoctist ca prim mitropolit mol
dovean, arătând însă că acesta a fost o perioadă doar episcop, anume până la în
fiinţarea celor două episcopii moldoveneşti de la Rădăuţi şi Roman, în timpul lui
Alexandru cel Bun (III, p. 503-509). De asemenea, Sulzer consideră că Alexandru
cel Bun a domnit mai mult decât indicau cronicile moldoveneşti. Căpitanul aus
triac crede că acest domnitor l-a trimis pe Grigore Ţamblac la sinodul de la Flo
renţa, din 1439. După realizarea unirii, Grigore Ţamblac ar fi adus de la Ohrida
cărţi slavone (III, p. 507-508, nota de subsol).
In ceea ce priveşte Biserica din Ţara Românească, Sulzer afirmă că primele
ştiri despre o organizare canonică în acea ţară ar data doar din epoca lui Radu cel
Mare care, într-adevăr, a reorganizat Biserica Ortodoxă, prin chemarea patriarhu
lui ecumenic Nifon (III, p. 485).
Privitor la episcopiile sufragane ale Mitropoliei Ungrovlahiei, Sulzer consi
deră că ambele (atât aceea de la Râmnic, cât şi cea de la Buzău) au fost înfiinţate
în anul 1645, de către domnitorul Matei Basarab. Generalul von Bauer însă cre
dea că ambele episcopii au fost întemeiate de către Radu cel Mare, în anul 1496
(III, p. 500).
Acestea sunt opiniile căpitanului austriac Sulzer cu privire la începuturile Bi
sericii româneşti. Trebuie să recunoaştem faptul că în anumite puncte, Sulzer a
fost mai aproape de adevăr, decât Samuil Micu. Desigur, datorită timpului în care
a trăit, Sulzer nu a reuşit să explice corect unele chestiuni neclare ale istoriei ro
mânilor din epoca mileniului întunecat.
A

2. Mănăstiri şi biscrici ortodoxe în Principatele Române dunărene
A

In capitolul IV al primului volum (p. 272-464), sub titlul "Descrierea topo
grafică sau descrierea celor mai importante localităţi, munţi, râuri etc. din Dacia
Transalpină de azi", Sulzer prezintă împărţirea administrativ-teritorială a Ţărilor
Române, enumeră principalele localităţi, împreună cu monumentele arhitectonice
cele mai importante. In acest fel aflăm numărul satelor, apoi pe cel al bisericilor
din localităţile mai importante, precum şi numele mănăstirilor existente în a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea. Din păcate, descrierea topografică a Moldovei
nu este tot atât de detaliată precum cea a Ţării Româneşti.
Ţara Românească cuprindea 17 judeţe: cinci în Oltenia (judeţele Romanaţi,
Vâlcea, Gorj, Dolj şi Mehedinţi), restul în Muntenia. Aceasta era împărţită, la rân
dul ei, în Ţara de Sus (judeţele Dâmboviţa, Vlaşca, Teleorman, Muscel, Argeş şi
Olt) şi Ţara de Jos (judeţele Râmnic, Buzău, Secuieni, Prahova, Ilfov şi Ialomiţa).
A
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Interesant este faptul că Sulzer pomeneşte districtul Loviştei drept o unitate terito
rială distinctă, aparţinând însă din punct de vedere administrativ de judeţul Argeş.
De asemenea, pe malul Dunării mai existau cele patru raiale: Brăila (cu 55 sa
te), Giurgiu (cu 35 sate), Turnu (cu trei sate) şi Orşova (sau Coşava, cu şase sate).
Principala localitate a judeţului Ilfov era Bucureştiul, considerată de Sulzer
drept capitală a ţării doar din timpul lui Constantin Brâncoveanu. Pe vremea
aceea, oraşul (a cărui hartă se găseşte la p. 288) era străbătut în lungime în timp
de o oră şi jumătate. Străzile centrale aveau grinzi de stejar. Casele boiereşti erau
mari, dar prost întreţinute, şi nu se aflau aliniate la stradă, ci erau situate în mijlo
cul unor grădini.
Existau în total peste 60 de biserici, cele mai multe din lemn. O treime din
acestea aveau între cinci şi nouă turnuri, astfel că Bucureştiul "avea de departe ima
ginea unui oraş falnic, impresie care dispărea însă odată cu intrarea prin cele două
’şiruri de case de chirpici locuite de negustori şi de crâşmari, case care se aflau de-a
lungul străzilor principale de la un capăt la celălalt al localităţii" (I, p. 290).
Clădirile cele mai impozante erau hanurile şi bisericile din zid. Cele mai
multe dintre acestea erau înconjurate de ziduri de apărare. Foarte frumoase i s-au
părut lui Sulzer bisericile Sf. Ioan, Sf. Gheorghe, Sărindar, apoi Văcăreşti, Radu
Vodă, Cotroceni şi Mitropolia.
Mănăstirea Colţea avea deasupra porţii de intrare un turn înalt, "în stil ger
man", pe care erau pictaţi doi soldaţi. Sulzer consideră că acest turn fusese con
struit de soldaţi suedezi, la începutul secolului al XVIII-lea, astfel că soldaţii
pictaţi deasupra porţii erau de fapt suedezi, nu austrieci.
Deosebit de frumoase i s-au părut căpitanului austriac mănăstirile Văcăreşti
şi Cotroceni, ambele amplasate pe înălţimi înconjurate de vii.
Cel mai frumos loc din Bucureşti era, conform opiniei lui Sulzer, insula Sf.
Elefterie: "Fiind cel mai frumos loc din sau de lângă Bucureşti, deşi nu are nici
măcar un deluşor, îmi permit să nu uit mica insulă Sf. Elefterie. Nu este necesar
să descriu în amănunt situarea fermecătoare a acestei insule la piciorul unui deal
cu viţă de vie, însă la poalele căruia se pierde până pe malul Dâmboviţei o minu
nată livată (...). Este un loc care nu se poate asemăna cu un oraş în care pulsează
luxul şi distracţia; este un colţişor care pare trist doar aceluia care nu află desfă
tarea în frumuseţea pură a naturii tăcute şi necosmetizate. Nici un han, nici o sală
de bal, ci doar o micuţă biserică, alături de locuinţa unui sărman preot care se hră
neşte din stupărit - aceasta este tot ceea ce se poate vedea pe această insuliţă. Abia
dacă este învrednicit acest loc de vizită, măcar o dată pe an, a vreunui român; doar
cu excepţia principesei de acum (soţia domnitorului Alexandru Ipsilanti - n.tr.),
din sentimentele căreia trebuie să întrezărim spiritul ei de dreptate. Nicăieri nu
află mai multă desfătare decât în acest loc, pe care îl vizitează zilnic, uneori chiar
şi la răsărit de lună, până spre miezul nopţii, pentru a scăpa în acest fel de plic
tisul de la Curte" (I, p. 295-296).
Judeţul Ilfov cuprindea 240 de sate, în care se aflau 70 conace boiereşti.
Ispravnicii nu locuiau la Bucureşti, ci în târgul Ierghitza (azi Gherghiţa, în jud.
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Prahova27), în care erau doar puţine case, localitatea având în schimb trei biserici.
Sulzer mai aminteşte mănăstirea şi spitalul Pandelemon (Pantelimon), în care se
aflau la vremea respectivă doar 14 bolnavi, apoi mănăstirile Plumboita, Căldăruşani şi Snagov (cea din urmă, închisoare pentru boieri), sau Marikutza, (azi
Mariuţa28), de unde se aducea zilnic apă de băut pentm familia domnitoare.
Aminteşte şi de palatul de la Mogoschoja (Mogoşoaia), cu amărăciune însă pentm
faptul că fusese distms în mare parte în timpul ultimului război.
Pe lângă marile mănăstiri ale Bucureştiului, Sulzer mai aminteşte alte 10 mă
năstiri: Obilescht (Obileşti), Kosescht (singura localitate cu acest nume menţio
nată de Stoicescu, se afla în judeţul Muscel. Poate Sulzer se referă la localitatea
Cocorăşti, azi jud. Prahova29), Bîtschina (azi poate Vişina-Oborani, azi în judeţul
Dâmboviţa30), Ruptura (schitul din localitatea Ruptura Prahovei, lângă
Gherghiţa31), Balamuth (Balamuci - schitul Malamuc - Gherghiţa32), Grujul (azi
biserica din satul Gmiu33), Wornitschiăna (schitul Iezerul de pe- Colentina34),
Negojescht (mănăstirea Negoieşti din comuna ŞoldanU, judeţul Ilfov35), Ratâliul
Surle (mănăstirea Surlari, comuna Petrăchioaia, judeţul Ilfov36) şi Kirnotscha pe
Dunăre (Chimogi, judeţul Ilfov37). Sulzer precizează însă că nu toate localităţile
acestea aveau mănăstiri adevărate, multe din ele fiind doar schituri sau având bi
serici din zid. Totuşi, numărul mănăstirilor adevărate era, în opinia căpitanului
austriac, foarte mare, chiar "mai multe decât necesar" (I, p. 304-305).
Judeţul Râmnic sau Slam Râmnic - Râmnicul Sărat (singurul care se înveci
na atât cu Carpaţii, cât şi cu Dunărea, ocolind raiaua Brăilei din trei părţi) avea un
număr de 140 sate, cinci conace boiereşti. Reşedinţa era oraşul Focşani, un târg
domnesc mare, cu şase biserici din zid şi opt din lemn, alături de mănăstirea Sf.
Ioan. Egumenul acestei mănăstiri, cu numele Varlaam, a slujit armata rusă în
ultimul război, astfel că a primit de la ţarină o cmce episcopală, un salariu lunar
şi egumenia mănăstirii Nişina. După încheierea războiului a fugit din ţară, stabilindu-se la Triest, şi a primit în continuare de la mşi salariul lunar (I,-p. 307).
Graniţa dintre Moldova şi Ţara Românească era de-a lungul unui mic braţ al
Milcovului. Dar datorită faptului că acest braţ era secat în cea mai mare parte a
anului, s-a săpat un şanţ care să facă vizibilă frontiera.
Râmnicul Sărat era al doilea târg al judeţului, avea o mănăstire, patm biserici
_ de zid şi şase mori. In ultimul război a fost ars pe jumătate.
27. Nicolae Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale clin România. / —Ţara
Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), voi. I. p. 330.
28. Ibidem, voi. II, p. 421.
29. Ibidem, voi. I, p. 183.
30. Ibidem, voi. II, p. 714:
^
31. Ibidem, voi. II, p. 714.
32. Ibidem, voi. I, p. 331.
33. Ibidem, voi. I, p. 354.
34. Ibidem, voi. I, p. 380.
35. Ibidem, voi. II, p. 445.
*
36. Ibidem, voi. II, p. 608.
37. Ibidem, voi. I, p. 156.
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In satele judeţului mai existau patru mănăstiri, cea mai importantă fiind Marineni (Măxineini?).
Judeţul Buzău avea 218 sate, dintre care însă cele mai multe erau părăsite. Buzăul era un târg domnesc şi reşedinţă episcopală. Sulzer nu are cunoştinţă de nici
un conac boieresc. De asemenea consemnează doar două mănăstiri, Pina (schitul
Pinul38) şi Ungerăn (schitul Ungureni39). Nu pomeneşte nimic de schitul Izvorani.
Judeţul Secuieni, situat între judeţul Buzău şi Prahova, era numit şi Scăieni,
datorită unui sat de pe valea Iasvei. Existau 150 de sate şi cinci mănăstiri: Bradul,
Bustulaki (nu este menţionat de Stoicescu). Poate este vorba despre Burciuleşti Rm. Sărat40), Glodăn (schitul Glodu, azi judeţul Prahova41), Scăeni (azi judeţul
Prahova42) şi Vălenii de Munte (azi judeţul Prahova43). Interesant este faptul că
deşi târg domnesc, Vălenii de Munte nu era reşedinţa judeţului, aceasta aflându-se
în satul Bucov (unde existau trei biserici).
Judeţul Prahova, numit de Sulzer Braowa sau Brahowa, cuprindea doar 103
sate, dar avea cel mai mare număr de târguri. Ploieştul, reşedinţa judeţului, avea
opt biserici, dar în urma războiului fusese aproape în întregime distms şi depopu
lat, astfel că şi ispravnicii erau nevoiţi să locuiască în cocioabe ţărăneşti. Alt târg
era Târgşoara sau Târgşov, cu trei biserici de zid, o mănăstire, un conac boieresc.
Al treilea târg era Câmpina, sediul vămii. Mai existau în judeţul Prahova opt
mănăstiri: Sinaj (Sinaia), Lespes (Lespezi), Pojana (Poiana), Brebu, Mifîla
(Mislea), Sanoga (biserica Zănoaga din comuna Dumbrava44), Proitza (schitul
Proviţa^5), Marschinăni (mănăstirea Mărgineni, comuna Mărginenii de Jos46)''
alături de cea din Târgşov. în ceea ce priveşte mănăstirea Sinaia, Sulzer arată că
din cauza zgârceniei egumenului, care nu-i hrănea pe călugări în mod satisfăcător,
cea mai mare parte a acestora au părăsit mănăstirea, stabilindu-se la Predeal, chiar
lângă graniţa cu Transilvania, unde au întemeiat un schit, câştigându-şi existenţa
prin găzduirea celor care treceau graniţa (I, p. 315).
Ialomiţa era cel mai depopulat judeţ al Ţării de Jos, având doar 67 de sate.
Judeţul avea însă păşuni foarte bogate, folosite de oierii ardeleni. Ipsilanti a avut
intenţia de a-i coloniza în acest judeţ pe ungurenii sau românii fugiţi din Transil
vania. Reşedinţa judeţului era Urziceni, cu două biserici şi două conace boiereşti.
Slobozia avea o mănăstire şi o biserică de zid. Alte biserici de zid se aflau în lo
calităţile Schilawci (Jilava), Stollnick (Stolnic - biserica Stelnica din comuna
Maltezi, judeţul Ialomiţa47), Timburetschty (Tâmbureşti48), Kalarăsch (Călăraşi),
Beilick (acum Iezeru49). Sulzer îşi exprimă nedumerirea cu privire la lipsa mănăs
tirilor din acest judeţ.
38.
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Judeţul Dâmboviţa avea 160 sate, fiind unul dintre cele mai populate ale
Munteniei. Reşedinţa de judeţ, Târgovişte, avea 19 biserici, două mănăstiri, dintre
care una fiind Dealu, numită şi Stelea (Sulzer confundă, pentru că mănăstirile
Dealu şi Stelea sunt două mănăstiri diferite50). Franciscanii aveau şi ei o reşedinţă
în care vieţuiau doi-trei călugări. Acest oraş era unul dintre cele mai frumoase ale
ţării, alături de Bucureşti şi Craiova. "Mănăstiri adevărate” sunt considerate de
Sulzer Gorgota (de fapt Golgota51), Skitok (de fapt Schitu52) şi Brlitta , lângă
Podu Văleni (de fapt schitul Pârliţi53).
Judeţul Vlaşca avea 160 de sate, muite însă doar cu numele, fiind pustiite în
război. Sulzer chiar arată ce se putea înţelege prin noţiunea de sat în judeţul
Vlaşca: "anume nimic mai mult decât un petec de pământ care mai poartă denumirea unui sat care mai exista acolo înainte de război. In unele din aceste sate, ca
de exemplu în loneştii Vechi sau doar simplu loneşti au mai rămas doar bisericile,
în altele morile sau pietrele de moară, nemaiputându-se vedea însă nici măcar o
singură casă. Aşa de pustiit şi de depopulat era acest judeţ, încât ispravnicii nu au
putut să-şi găsească nici măcar pentru ei o locuinţă, din acest motiv stabilindu-se
în Găieşti, sat care e situat dincolo de Argeş, aparţinând judeţului cu acelaşi
nume". Totuşi, Sulzer dă numele unor sate: Korby, sat locuit de refugiaţi ardeleni
(azi Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa54), Tschokăn (Ciocăneşti sau Toporu, azi
judeţul Teleorman55), Kelinescht (Călineşti, azi judeţul Teleorman56), Podu
Domni (Podul Doamnei sau Babele57), Kalugerăni (Călugăreni, azi judeţul
Ilfov58), Kumana (numit Comana, azi judeţul Ilfov59), Klawatschiock (Glavacioc,
mănăstire cu icoană făcătoare de minuni, azi judeţul Ilfov60). Privitor la locuitorii
acestui judeţ, Sulzer notează că "puţinii locuitori de aici se deosebesc de restul lo
cuitorilor din Ţara Românească atât prin port, cât şi printr-o natură mai sălbatică,
fiind foarte suspectaţi de hoţie la drumul mare" (I, p. 327).
Judeţul Teleorman era numit de români drept "Edenul Ţării Româneşti".
Dintre cele 120 de localităţi cunoscute aici "cel puţin cu numele" (semn că situaţia
din Teleorman nu era cu mult diferită de cea din Vlaşca), Sulzer pomeneşte în
primul rând Ruschy de Wedea (azi Roşiorii de Vede61), un târg domnesc, cu patru
biserici şi totodată reşedinţa acestui judeţ. Alt târg era Simnitza (Zimnicea).
Judeţul Muscel era situat în munţi, având doar 80-90 de sate, însă foarte dens
populate. Câmpulung era reşedinţa judeţului şi unul dintre puţinele târguri din ţară
cu străzi regulate (fapt pus de Sulzer pe seama vechilor locuitori saşi). Existau 13
_
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biserici şi două mănăstiri ortodoxe, apoi o mănăstire franciscană şi ruinele unei
vechi mănăstiri catolice de maici. Câte două biserici aveau şi localităţile Dragoslawile (Dragoslavele, azi judeţul Argeş62), Ruker (Rucăr, azi judeţul Argeş63)
Satul Nemojescht (azi Nămăeşti, judeţul Argeş64) avea o biserică de lemn şi alta
săpată direct în stânca muntelui. Sulzer mai aminteşte şi mănăstirea Anenoăsa
(Aninoasa), "mare, bogată şi vestită", situată pe Râul Turcului, aproape de graniţa
cu Transilvania (azi judeţul Argeş65).
Judeţul Argeş cuprindea 180 sate, reşedinţă fiind târgul Piteşti, cu opt biserici,
o mănăstire şi mai multe case boiereşti. "Mărimea oraşului şi numeroasele clădiri
de piatră îngropate în cenuşă demonstrează faptul că a fost o localitate importantă
şi vestită înainte de războiul în care a fost cucerită de mai multe ori de ruşi şi de
turci" (I, p. 336).
Curtea de Argeş era cel de-al doilea târg al judeţului, cu şase biserici şi o mănăs
tire mare, considerată de Sulzer "cea mai frumoasă a Ţării Româneşti" (I, p. 337).
Celelalte mănăstiri ale judeţului Argeş erau: Brifîloweschty (de fapt Berivoieşti66), Fedeleschoara (Fedeleşoiu, azi Fedelesciori în judeţul Vâlcea67),
Flemunda (Flămânda, azi în judeţul Vâlcea68), Bcischkcowa (Bascov69), Dotaha
(Tutana), Kottmăna (Cotmeana) şi Kornet (Cornet, azi judeţul Vâlcea).
Judeţul Olt cuprindea înainte de război 124 sate, însă în vremea sa rămăseseră
doar aproximativ jumătate. Motivul depopulării nu consta doar în războiul care
avusese loc, ci şfîn exploatarea la care erau supuşi ţăranii de către dregătorii în
casatori de dări.
Singurul târg al judeţului era Slatina, cu şase biserici, o capelă, o mănăstire
şi câteva case boiereşti.
Mănăstirile judeţului erau Dragideschtv (Drăguleşti, azi în judeţul Vâlcea70),
Sîricharetza (probabil Strehareţ, din Slatina71), Glokâwze (poate schitul Clocociov din cartierul cu acelaşi nume din Slatina72) şi Gilmă (posibil schitul
Gâlmeie73), "toate însă lipsite de importanţă" (I, p. 340).
La graniţa cu Transilvania, de o parte şi de alta a Oltului se afla districtul Loviştea, cu 22 sate, dintre care cele mai multe la est de Olt. Acest district făcea parte
din judeţul Argeş, dar avea o identitate proprie. In 1718 a fost acordat; prin trata
tul de pace de la Pasaroviţ, Imperiului habsburgic, însă austriecii au ocupat, din
motive de siguranţă, doar partea vestică. In acest fel, drumul care traversa Carpaţii
a rămas pe partea turcească, austriecii fiind nevoiţi să sape în stânci un nou drum,
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
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la vest de Olt, continuând vechiul drum roman oprit la Cozia. De asemenea,
austriecii au înlăturat şi mai multe stânci de pe fundul Oltului, reuşind să facă
acest râu navigabil.
Judeţul Vâlcea cuprindea 130 sate. Râmnic avea o mănăstire, a Episcopiei (to
tuşi chiriarhul locului rezida mai mult la Craiova sau la Bucureşti), cinci biserici din
zid şi o capelă. Ocna avea cinci biserici zidite, una din lemn şi trei capele. Aproape
toate satele vâlcene erau frumoase, având câte două biserici. Principalele mănăstiri
erau Kosia (Cozia), Urefî (Hurezi), BLsîritza (Bistriţa), ,4
îentrun lemn (Dintr-un
lemn), Schirbanescht (Şerbăneşti), lesor (Iezer) şi Surpatile (Surpatele).
Judeţul Romanaţi avea 118 sate. Reşedinţă era târgul Caracal, cu trei biserici,
Brâncoveni (azi în judeţul Olt74) avea două biserici, iar Flateori (poate Vlădila,
azi în judeţul Olt75) trei biserici.
Judeţul Dolj avea doar 60 sate, cele mai multe dintre ele părăsite. In schimb
reşedinţa judeţului Craiova, era foarte frumoasă, fapt datorat, conform opiniei lui
Sulzer, ocupaţiei austriece de la începutul secolului al XVIII-lea. Avea două mă
năstiri şi şapte biserici. După război au rămas în picioare doar puţine clădiri. Altă
localitate importantă din judeţ, care mai era consemnată, doar Sadowa, unde
exista o mănăstire.
Judeţul Gorj era în schimb foarte dens populat, având un număr de 270 sate,
însă doar două târguri: Târgu Jiu şi Brădiceni (acesta din urmă doar cu două bise
rici). Dintre mănăstirile acestui judeţ puteau fi consemnate Tismana, Crasna,
Pollowrâtsch (Polovraci) şi Strimba (Strâmba).
Judeţul Mehedinţi cuprindea între limitele sale mai mult de 200 de sate. Reşe
dinţa era la Cemeţi, un sat prăpădit, doar cu o singură biserică. Mănăstiri se aflau
la Strechăja (Strehaia), Topolniţa, Motrul şi Zinzarăny (Ţânţăreni, însă părăsită).
însumând toate satele din statistica lui Sulzer, ajungem la un număr de 1552.
Catagrafia Ţării Româneşti, realizată la cererea autorităţilor ruse în anul 1810,
consemna un număr de 24 de oraşe şi 2417 sate76. Ţinând cont de afirmaţia lui
Sulzer că un mare număr de sate erau pustii la data apariţiei cărţii sale (din cauza
războiului ruso-turc din anii 1769-1774), nu putem decât să ne convingem de ve
ridicitatea datelor culese şi publicate de căpitanul austriac.
/V

A

A

In ceea ce priveşte Moldova, este foarte interesant faptul că Sulzer înţelege
sub această denumire, vechea ţară a lui Ştefan cel Mare. Căpitanul austriac arată
că Dimitrie Cantemir împărţise ţara în 19 ţinuturi, 12 în Ţara de Jos, iar şapte în
Ţara de Sus. De la apariţia cărţii lui Cantemir însă, situaţia se schimbase, întmcât
Bucovina fusese, anexată de austrieci. Aşa că Sulzer se laudă cu faptul că este cel
dintâi care prezintă adevărata împărţire administrativ-teritorială a Moldovei şi
face distincţie între:
1.
Moldova princiară, împărţită în Ţara de Sus (cu ţinuturile Dorohoi, Hârlău,
Neamţ, Bacău şi ceea ce a mai rămas din vechiul ţinut Hotin) şi Ţara de Jos (cu
74. Ibidem , voi. I, p. 98.
75. Ibidem, voi. II, p. 716.
76. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Romane, ed. II, voi. II, Bucureşti, 1994, p. 570.
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ţinuturile Iaşi, Cârligătura, Roman, Vaslui, Tutova, Tecuci,. Putna, Covurlui, Făl~
ciu, Lăpuşna, Orhei şi Soroca);
2. Moldova austriacă (cu ţinuturile Cernăuţi şi Suceava);
3. Moldova turcească (raialele Bender şi Hotin);
4. Basarabia, împărţită, la rândul ei, în Basarabia turcească (ţinuturile Ismail,
Chilia şi Cetatea Altă) şi Basarabia tătărească (anume Bugeacul interior).
Din cele 12.000 case care existau în capitala Moldovei la mijlocul secolului
al XVII-lea, mai rămăseseră în 1780 doar 2.000, atât de însemnate au fost pagu
bele suportate în ultimul război ruso-turc, cât şi în incendiul din 1753. Iaşiul era
alcătuit practic dintr-o stradă pavată cu grinzi, care îl traversa de la un capăt la
altul. Sulzer arată că în vechime laşul avusese aproximativ 40 dc biserici, însă în
timpul său mai fiinţau doar jumătate dintre acestea. In schimb, capitala Moldovei
avea multe mănăstiri, fiind în acest sens la egalitate cu Bucureştiul.
Sulzer operează unele rectificări la o notă apărută în reeditarea în limba ger
mană a "Descrierii Moldovei” a lui Dimitrie Cantemir. Acolo se arâta că în 1753,
în incendiul care a distrus mare parte din Iaşi, au avut de suferit şi mai muite
mănăstiri catolice, precum şi o biserică luterană. Sulzer consideră că această notă
este falsă, deoarece nici nu a aflat urme arheologice şi nici nu a putut citi în
vechile cronici moldoveneşti informaţii despre existenţa în vechime a unor
mănăstiri catolice sau a vreunei biserici evanghelice. Această observaţie din reedi
tarea lucrării lui Cantemir nu reprezintă decât o dovadă în plus a gradului de ne
cunoaştere de către apuseni a Ţărilor Române.
Ţinuturile moldoveneşti sunt descrise, din păcate, foarte sumar, Sulzer dedi
când câteva rânduri doar reşedinţelor. Mănăstirile nu sunt nici măcar amintite, cu
atât mai puţin enumerate. Despre Târgu Frumos (reşedinţa ţinutului Cârligătura)
aflăm doar că era locuit de un mare număr de evrei. Vaslui trebuie să fi fost un
oraş frumos, dar în timpul său era în mare parte distrus, vechile curţi domneşti nemaiavând nici măcar acoperişuri (I, p. 392). Bârladul, capitala ţinutului Tutova,
abia merita numele unui sat, deşi aici ar fi trebuit să fie sediul vornicului Ţării de
Jos (p. 393):
Mai aflăm că la Focşaniul moldovenesc avea patru biserici. Galaţiul nu era
remarcat prin frumuseţe, dar era bine populat, având mai multe biserici din lemn
şi din piatră. Exista aici şi o biserică catolică, rămasă însă pustie din pricina lip
sei de credincioşi (p. 399).
In ceea ce priveşte oraşul episcopal Huşi, Sulzer notează că în vremea.sa mai
existau credincioşi catolici de origine maghiară. Aceştia afirmau că reşedinţa şi
catedrala episcopală ortodoxă fuseseră zidite de Ştefan cel Mare, însă pentru Bi
serica Catolică. După diminuarea numărului catolicilor, catedrala a ajuns în stare
de ruină, iar românii ortodocşi au reconstruit-o ca sediu al episcopiei. Sulzer con
sideră că într-adevăr, în vechime, Huşiul a fost populat în majoritate de unguri ca
tolici, la fel ca şi alte numeroase sate din jurul oraşului. Şi în vremea sa mai exis
tau destui unguri în satele din Fălciu, aceştia având chiar şi biserici (p. 403).
Ţinuturile de dincolo de Prut nu erau foarte populate. Ba mai mult, cea mai mare
parte din ţinutul Soroca era pustie din cauza lipsei de apă şi a pădurilor (p. 406).
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După ce Hotinul a fost transformat în raia turcească, ţinutul cu acest nume a
avut ca reşedinţe Noua Sălişe şi Perişani ("Berischan"). Târgurile din ţinutul Dorohoi erau localitatea Dorohoi, precum şi Ştefaneşti pe Prut. Ţinutul Hârlău era
"frumos şi roditor". Localităţile Botoşani şi Cotnari erau sărăcăcioase. Cât despre
localitatea Hârlău, Sulzer arată că era sediul celui de-al treilea episcop al Mol
dovei (p. 412), după Roman şi Huşi (cel de Rădăuţi se afla în Bucovina). Este mai
mult decât probabil că Sulzer face referire la episcopul Amfilohie al Hotinului,
retras după 1770 la schitul Zagavia de lângă Hârlău. .
Atât la Hârlău, cât şi la Cotnari, se puteau vedea în timpul lui Sulzer minele
bisericii catolice construite de Despot Vodă. Iar viile, nu doar că se aflau în para
gină, ci aproape că nici măcar nu mai existau (p. 413).
Bacăul era un "oraş odinioară mare, dar acum pustiit", situat pe o insulă a
râului Bistriţa. Sulzer a putut vedea minele vechii catedrala catolice. Biserici ca
tolice sau ruine ale unor vechi biserici catolice se găseau în numeroase sate din
ţinutul Bacău. Episcopul catolic avea în satul Batraş o moşie.
Date mai numeroase sunt prezentate cu privire la Bucovina. Aceasta cuprin
dea vechile ţinuturi Suceava şi Cernăuţi. Număra 253 de localităţi, 32 mănăstiri,
18 boieri mari, 119 boieri de clasa II, 154 mazili, 433 preoţi, 439 călugări, 87 că
lugăriţe, 51 negustori, 58 armeni, 526 familii de evrei, 294 familii de ţigani no
mazi, 13.051 de familii ţărăneşti (p. 428-429).
Cernăuţiul nu oferea nimic demn de vizitat, remarcate fiind în schimb multe
"evreice foarte frumoase". Suceava, dimpotrivă, avea 17 biserici, dintre care doar
patru mai erau folosite (două româneşti şi câte una armenească şi grecească - p. 430).
Rădăuţiul era încă sediul episcopiei ortodoxe.
Interesantă este însă descrierea administrativă a teritoriilor moldoveneşti sub
ocupaţie otomană, cu atât mai mult cu cât el nu a călătorit defel în acele regiuni,
informaţiile sale fiind preluate după o hartă rusească (p. 444). Astfel aflăm că
existau, pe de o parte, cele două raiale Hotin şi Tighina, iar pe de altă parte, trei
fortificaţii otomane la Ismail (împreună cu Reni), Chilia şi Cetatea Albă. Autori‘ tatea conducătorilor celor trei fortăreţe se exercita şi în satele din imediata veci
nătate. Paşa de Tighina însă era cel mai temut, deoarece avea ca distincţie trei cozi
de cal, fiind, prin urmare, superior în grad celor doi principi fanarioţi.
Toate celelalte teritorii din sudul Basarabiei se aflau sub ocupaţia tătărească.
Sulzer aminteşte şi două oraşe tătăreşti: Căuşeni şi Salcea (numită şi Salcuţa).

3. Modul de organizare a Bisericii Ortodoxe Române
din cele două Principate.
Situaţia clerului
$

a)
Ierarhii. "Fiecare provincie are mitropolitul ei, atât Ţara Românească, cât
şi Moldova" (III, p. 281). Sulzer aminteşte afirmaţiile lui Cantemir despre auto
cefalia de facto a mitropolitului moldovean, adăugând însă că aceeaşi situaţie se
potriveşte şi mitropolitului de la Bucureşti. Totuşi, în ceea ce priveşte rangul ono
rific, Sulzer consideră că mitropolitul Moldovei avea întâietate onorifică în faţa
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celui muntean, deoarece şi rangul domnitorului din Moldova era superior aceluia
din Ţara Românească (III, p. 497).
La fiecare mitropolie exista un aşa-numit "capitlu al catedralei”, adică un
corp al consilierilor format din: protosinghel (vicarul general), econom, ecleziarh,
sachelar şi arhidiacon (III, p. 498).
Sulzer atrage atenţia şi asupra diferenţei dintre Biserica Românească şi cea
Grecească, în ceea ce priveşte rangul arhiepiscopilor şi al mitropoliţi lor.
Arhiepiscopii greci erau superiori mitropoliţilor, căpitanul austriac considerându-i
chiar episcopi exempţi, supuşi direct jurisdicţiei patriarhului. In Biserica Româ
nească, în schimb, arhiepiscopii erau inferiori mitropoliţilor, întrucât aceştia nu
aveau nici un episcop sufragan. Pe de altă parte, în Biserica Românească epis
copii, arhiepiscopii şi mitropoliţii aveau aceeaşi titulatură de adresare, anume
aceea de ”Prea Sfinţia Ta —Panieratatos", în timp ce în teritoriile greceşti, epis
copii purtau titulatura de ”Teophilaxatoi - temători sau iubitori de Dumnezeu"
(III, p. 499).
Autoritatea mitropolitului în chestiuni civile se exercita, potrivit lui Sulzer, în
dreptul de vot în divan, precum şi în administraţia şcolilor şi a casei şcolare. In
exercitarea funcţiilor bisericeşti, mitropolitul se afla sub controlul domnului. M i
tropolitului îi reveneau venituri de la moşiile mitropolitane, precum şi din dări
speciale ale clerului mirean şi ale mănăstirilor. Episcopii eparhioţi erau plătiţi din
dările speciale ale preoţilor şi protopopilor (III, p. 500).
Sunt amintiţi şi numeroşi episcopi titulari greci, care trăiau din veniturile
unor mănăstiri (III, p. 500). Astfel Filaret, viitorul episcopal Râmnicului şi apoi
mitropolit al Ungrovlahiei, a fost hirotonit în calitate de mitropolit titular al Mirelor. Acest fapt s-a petrecut în 1776, deci înainte de a ajunge episcop la Râmnic, şi
când era doar arhimandrit de scaun al mitropoliei de la Bucureşti (Sulzer îl nu
meşte "vicar general al mitropoliei").
Mitropolitul Grigore II (1760-1787) era, potrivit lui Sulzer, "neînvăţat, foarte
bătrân, dar venerabil". Ne mirăm de această descriere a unuia dintre cei mai im
portanţi mitropoliţi ai Ungrovlahiei din secolul al XVIII-lea, care, în cei peste 25
de ani de păstorire, a sprijinit tipărirea aproximativ a 40 de cărţi româneşti, atât de
slujbă, cât şi de învăţătură77. Cosma Popescu, episcopul deja Buzău, este caracte
rizat drept "foarte simplu şi naiv, dar înălţător sufleteşte". în schimb Filaret, epis
copul de la Râmnic, îi întrecea pe toţi în ceea ce priveşte "ipocrizia şi cultura" (III,
p. 500-501).
Sulzer afirmă că a citit într-un document despre existenţa, în vechime, a unui
episcop la Giurgiu, ştire pe care însă nu a putut-o afla în cronicile ţării. Căpitanul
austriac se întreabă ce teritoriu putea să fi avut în subordine episcopul de la
Giurgiu? Doar raiaua Giurgiu, în care aproape că nu mai exista nici un creştin?
Căci celelalte teritorii se aflau sub jurisdicţia ierarhilor canonici ai ţării: episcopia
de la Râmnic cuprindea cele cinci judeţe din Oltenia, iar cea de la Buzău judeţele
Secuieni, Buzău, Râmnicul Sărat (interesant este însă faptul că raiaua Brăilei e
trecută de Sulzer tot sub jurisdicţia eparhiei Buzăului!). Celelalte nouă judeţe se
aflau sub jurisdicţia mitropolitului. Dacă a existat într-adevăr o episcopie la
77. Mircea Păcurariu, op. cit., p. 398.

534

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Giurgiu, concluziona Sulzer, atunci doar înainte de întemeierea mitropoliei de la
Bucureşti (III, p. 501). Cu siguranţă că ştirea pe care o aflase Sulzer, se refera la
Mitropolia Proilaviei.
A

In ceea ce priveşte Moldova, aici exista, înainte de ocuparea Bucovinei de
Iia&sburgi, o mitropolie cu trei episcopii sufragane: Roman (al cărei chiriarh purta
titlul de arhiepiscop); Rădăuţi şi Huşi. Sulzer arată că episcopul de Rădăuţi, Dosoftei Herescu, se bucura de foarte mare consideraţie la Curtea habsburgică, din
cauza caracterului său deosebit.
Totodată, fară să-l nominalizeze, Sulzer aminteşte şi de un arhiepiscop grec,
retras în timpul său în satul Ţichimovca, lângă Soroca, cu jurisdicţie peste raialele
Hotin, Tighina şi Brăila, cât şi peste creştinii din Basarabia. Deci iată o nouă menţionare a Mitropoliei Proilaviei, dar de data aceasta cu precizarea corectă că avea
jurisdicţie şi peste raiaua Brăilei (III, p. 502).
Ceea ce remarcă Sulzer este modestia în care trăiau ierarhii din Biserica românească. Insă nu pune această modestie pe seama sărăciei Bisericii: "Proce
siunile acestor ierarhi români sunt foarte diferite de splendoarea Bisericilor noastre
europene romane, cât şi a unora protestane; dar aceasta nu din cauză că le lipseşte
starea materială, nu, căci mănăstirile din Ţara Românească şi din Moldova sunt
atât de bogate şi înzestrate cu atâtea proprietăţi şi venituri, încât se poate spune că
jumătate din ţară le aparţine lor cu toate drepturile domneşti. Apoi, cum am mai
spus, bisericile mitropolitane şi cele episcopale nu sunt altceva decât mânăstiri,
astfel că aceşti domni au venituri suplimentare. Prin urmare, este de la sine înţeles
. că nu le poate lipsi nimic mitropoliţilor şi episcopilor de aici. Modestia şi măsura
lor nu o pot explica însă prin smerenie, când mă gândesc că pot fi nimiciţi doar la
un semn al principilor şi că pot să-şi continue viaţa lor de magnaţi spirituali doar
prin mila acestuia (...). De asemenea, în toate acţiunile lor, aceşti ierarhi români
arată aceeaşi mândrie interioară ca şi cei din alte Biserici, însă cu deosebirea că
această mândrie bisericească românească nu este vizibilă în aceeaşi măsură în
afacerile de stat, precum în Apus". Prin urmare, modestia şi reţinerea ierarhilor
din cele două Principate româneşti nu erau altceva decât un calcul politic de a nu
supăra puterea domnească, "căreia i se supunea de bunăvoie întregul cler româ
nesc" (III, p. 508-510).
Veniturile ierarhilor proveneau din "ploconul cârjei" şi alte dări de la preoţi
şi credincioşi. Erau scutiţi de vinărit. şi demărit. Oieritul îl plăteau odată la trei ani
(iar uneori domnitorii îi scuteau şi atunci). După desfiinţarea clăcii, ierarhii au do
bândit numeroşi scutelnici. Apoi, ierarhii încasau venituri de la unele vămi, aveau
dreptul de a pescui liber în numeroase iazuri şi de a lua gratis o cantitate de sare
din mai multe ocne. Pe de altă parte, domnitorii obişnuiau ca la sărbători să dea
' ierarhilor anumite cadouri constând în sume de bani. Iar în cazul unor adunări
publice, ierarhii deţineau primul loc (III, p. 523).
A

b)
Clerul inferior. In subordinea episcopilor se aflau protopopii, iar în subordinea acestora, preoţii de parohie. Diaconi existau în număr mare la catedralele
episcopale.
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în ceea ce-i priveşte pe preoţii de rând, Sulzer are numai cuvinte de compă
timire: "Cu cât sunt mănăstirile mai bogat înzestrate, cu atât este mai mare şi mai
înjositoare sărăcia în care trebuie să supravieţuiască dispreţuitul cler inferior sau
preoţii (numiţi în germană P o p e n - n.tr.). Nici salariu, nici zeciuială nu are săracul
preot, în afară de ceea ce parohienii săi îi aduc de pomană sau de ceea ce primeşte
de la Altar; venituri care însă abia se ridică Ia atât cât să-i permită să mănânce o
dată pe zi mâncare caldă. Singurul avantaj pe care îl aduce lor barba şi părul lung,
singurul semn al demnităţii lor duhovniceşti, este acela că nu plătesc dări regu
late. în schimb sunt nevoiţi să plătească episcopului sau mitropolitului, în a căror
eparhie se află, o dare anuală (dacă nu mă înşel aceasta valorează şase lei); iar
domnul protopop ştie de asemenea să le scoată din buzunar alţi bani suplimentari
ca plată pentru greşelile lor (...). Nimic nu este mai de dispreţuit în aceste ţări ca
acei clerici care nu sunt călugări. Dar ca să spunem adevărul: nimic nu e mai
demn de dispreţuit decât aceşti clerici, iar aceasta nu doar din pricina neştiinţci
lor, ci şi datorită faptului că ei lucrează pentru boier asemenea slugilor, schimbând
parohiile ca zilierii, astfel că unii preoţi trec într-un an prin 4-5 parohii, şi de cele
mai multe ori fară să se ştie şi fară să-l anunţe pe protopop, căci altfel acest pas i-ar
costa alţi bani. Această situaţie nu este decât o urmare naturală a sărăciei şi a dis
preţului cu care sunt priviţi, fiindcă cea mai mare parte dintre ei nu şti mai mult
decât să citească şi să cânte Liturghia pe nas, mergând la hirotonie doar pentru â
scăpa de dări.. Pe de altă parte, degradarea lor se poate întâmpla tot atât de rapid
precum consacrarea lor: nu este nevoie decât ca mitropolitul sau episcopul sau
principele să ordone să i se taie barba şi părul, şi iată că fostul preot, caterisit, este
înscris în catastiful dărilor, trebuind să plătească şi să muncească la fel ca oricare
ţăran" (voi. III, p. 508-512).
Sulzer consideră că mulţi preoţi au ales această misiune doar pentru a scăpa
de dările faţă de stat. Din cauza faptului că o simplă hotărâre a domnitorului sau
episcopului putea duce la tăierea bărbii şi a părului, deci la caterisirea sărmanului
preot, acesta accepta toate umilinţele din partea boierului.
Un merit al lui Sulzer este şi acela că prezintă evoluţia regimului fiscal al
preoţimii din Ţara Românească şi Moldova. Desigur că unele din datele sale nu
corespund adevărului. Astfel, afirmă că Nicolae Mavrocordat (1715-1716) a anu
lat scutirea de dări promulgată de predecesorul său, Ştefan Cantacuzino (17141715). Ştirea că fiul fui Nicolae Mavrocordat, Constantin (1731-1733; 17351741; 1744-1748), i-a scutit din nou, e adevărată. Totodată, Sulzer afirmă că acest
domnitor a numit o comisie de 10 clerici care să supravegheze veniturile mănăs
tirilor, instituind şi o casă centrală în care să fie adunate contribuţiile tuturor mă
năstirilor, atât a celor pământene, cât şi a celor închinate.
* Mihail Racoviţă (1741-1744) a anulat decizia lui Constantin-Mavrocordat,
încasând din nou de la mănăstiri două sferturi, iar de la preoţi patru sferturi. în
anul 1766, suma tuturor contribuţiilor date de clerul mirean a fost de 52.903 lei
(din care 25.858 reprezentau sferturile, iar restul de 27.045 constituiau dări excep
ţionale şi cadouri). Un an mai târziu, suma totală dată de cler vistieriei domneşti
a fost de 56.012 lei. în anul 1769, Grigorie III Ghica (1768-1769) a ordonat ca
fiecare preot să plătească o dare anuală de 4 lei (din care o parte era folosită în
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scopuri caritabile şi şcolare). Din păcate, nu ştim cântă credibilitate să dăm acestei
ultime informaţii, deoarece chiar Sulzer se întreabă cum de s-a ajuns ca până la
urmă această dare anuală să fie ridicată la şase lei (spune că nu ştie exact dacă cei
şase lei trebuiau plătiţi vistieriei domneşti sau episcopului) (III, p. 519-520).
c)
Clerul monahal. Situaţia călugărilor era diferită de cea a preoţilor de paro
hie. "Aceştia au ştiut, prin veşminte, cât şi printr-o sfinţenie aparentă, să se facă
atât de impunători, încât nici unuia nu i se poate întâmpla nimic rău, cu excepţia
egumenilor care pot fi înlăturaţi foarte repede, din moment ce şi această funcţie
este acordată aceluia care oferă sume cât mai mari" (III, p. 512).
Conform descrierii lui Cantemir, în Moldova existau, la începutul secolului
al XVIII-lea, mai mult de 200 de mănăstiri, dintre care patru conduse de arhiman
driţi. Sulzer se îndoieşte de faptul că ar putea exista în Ţara Românească un nu
măr atât de mare de mănăstiri, dacă nu cumva ar fi numite tot astfel şi acele bise
rici din zid care fuseseră în vechime cu adevărat mănăstiri, precum şi toate schi
turile cu un număr mic de călugări. în Ţara Românească existau, conform lui Sul
zer, 12 mănăstiri mari, conduse de arhimandriţi. Totuţi, în timpul ultimului război
ruso-turc,’numărul arhimandriţilor a crescut mult, deoarece oficialităţile militare
ruseşti au acordat multor doritori acest titlu, în schimbul unor sume şi cuvinte fru
moase. Arhimandriţii care erau egumeni, aveau cinstea de a li se spăla picioarele
de către mitropolit în Joia Patimilor. în schimbul acestei cinstiri, ei trebuiau să-l
împrumute pe mitropolit sau pe domnitor cu sume mai mari de bani decât egu
menii celorlalte mănăstiri.
Egumenii erau numiţi de obicei de către domnitor, dar după o consultare prea
labilă cu mitropolitul sau cu episcopii (III, p. 513). Egumenii puteau fi însă depuşi
chiar şi de către episcopii eparhioţi, din proprie iniţiativă. în cazul mănăstirilor cti
torite de boieri, egumenul era numit de familia ctitorului (III, p. 518).
Veniturile mănăstirilor însă erau supuse controlului vistieriei domneşti. Egu
menii mănăstirilor închinate erau numiţi de Locurile Sfinte. Acordau acestora o
anumită sumă, fixată în prealabil, iar în rest nu mai dădeau seamă nimănui de ve
niturile respectivei mănăstiri.
Călugării erau scutiţi de dări, cu excepţia oieritului. Uneori, domnitorul cerea
mănăstirilor bani împrumut sau chiar contribuţii excepţionale (plocoane). Toto
dată, mănăstirile trebuiau să ofere anumite sume destinate dezvoltării învăţă
mântului (III, p. 518).
Mihai Racoviţă (1741-1744) a impus mănăstirilor plata a două sferturi pe an.
Constantin Mavrocordat, după ce a ajuns pe tron în 1744, le-a obligat la plata a
patru sferturi. în schimb, Ştefan Racoviţă (1764-1765) a redus din nou darea la
două sferturi. In timpul lui Scarlat Ghica (1765-1766), mănăstirile plăteau anual
37.585 lei (din sferturi) şi 9.000 lei reprezentând diferite cadouri. Sub fiul acestuia,
Alexandru Scarlat Ghica (1766-1768), sferturile plătite de mănăstiri însumau
31.042 lei, iar suma din cadouri a rămas aceeaşi (III, p. 521).
Grigorie III Ghica (1768-1769) a micşorat foarte mult dările mănăstirilor, ast
fel că sub Ipsilanti ele nu mai plătea aproape nimic (Ibidem).
Fiecare mănăstire avea mai mulţi economi (în funcţie de moşiile aflate în stă
pânire) şi ecleziarhi. Economii aveau o situaţie destul de grea, primind de la egu-
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meni un salariu de 30-40 lei pe an. Nu este de mirare că se întâmpla ca economii
să plece din mănăstirile în care slujeau, căutându-şi un alt loc unde să-şi câştige
painea.
Sulzer arată că mănăstirile româneşti nu aveau un număr mare de călugări; în
cele mai multe dintre ele trăiau doar 4-5 monahi, însă uneori chiar până la 10. Doar
Mitropolia cuprindea un număr mai mare de monahi, cu speranţa de căpătuială.
însă în ultimul război ruso-turc, armata ţaristă a fost urmată de un mare nu
măr de călugări ruşi. în Ţara Românească ei s-au stabilit la mănăstirea Snagov, iar
după ce au adus-o pe aceasta la sapă de lemn, s-au mutat la Tismana, până ce au
fost alungaţi de Ipsilanti, cu multe insulte, înapoi în Rusia. Mănăstirea Snagov a
rămas cu doar trei călugări, un egumen, un econom şi un ieromonah.
In ceea ce priveşte arhitectura acestor mănăstiri, Sulzer remarcă modestia lor
şi, prin aceasta, deosebirea totală de cele din Apusul Europei: un zid scund cu chi
lii iară etaj, o curte mică în care se află o bisericuţă, astfel că până şi cea mai mică
mănăstire de capucini din vestul Europei este mai mare decât cea mai frumoasă
dintre mănăstirile româneşti. în cazul unui ctitor mai bogat, zidul mai cuprindea
o chilie mai mare destinată a fi locuinţă pentm familia ctitorului (sau cameră de
oaspeţi în cazul vizitei unui ierarh grec mai de seamă). De asemenea, mănăstirile
ctitorilor bogaţi puteau fi înfrumuseţate cu marmoră sau cu colonade frumos
sculptate. "în rest, bisericile lor sunt mici, întunecoase şi pictate în interior şi exte
rior cu imagini ale sfinţilor lor şi cu alte fresce comice care prezintă chinurile ia
dului, bucuriile raiului" (III, p. 516-517).
A

•

4. R eligiozitatea românilor. "O biceiurile legate de cultul d iv in ,?

în capitolul IV al celui de-al doilea volum, Sulzer analizează obiceiurile
românilor "legate de cultul divin", iar în cel următor alte obiceiuri, numite "p ro -'
fanc". De fapt, prin obiceiuri legate de cultul divin, Sulzer înţelege toate acele obi
ceiuri care au cât de cât legătură cu credinţa poporului, atât cele religioase, cât şi
cele legate de superstiţii. în capitolul dedicat "obiceiurilor profane", Sulzer anali
zează caracterul poporului, portul, bucătăria şi jocurile populare (un capitol întreg
este dedicat descrierii jocului căluşarilor). în acest mod, lucrarea căpitanului
Sulzer este o adevărată comoară pentru studiul etnografiei româneşti.
Sulzer nu îşi propune să descrie serviciile religioase din bisericile româneşti,
deoarece acestea sunt identice în toate bisericile ortodoxe. El doreşte să atragă
doar atenţia asupra unor elemente de religiozitate specifice româneşti.
întâi de toate face unele observaţii foarte interesante despre post. Acesta era
în vechime foarte sever. Chiar şi în timpul ultimului război ruso-turc românii nu
încălcau postul, chiarcu preţul vieţii (nu ofereau nici măcar bolnavilor o lingură
de zeamă de carne). însă, exemplul rău al ofiţerilor ruşi, care încălcau cu non
şalanţă prescripţiile privitoare la post, i-a făcut pe unii români să nu mai privească
Postul cu atâta seriozitate. Odată, în Post a mâncat came împreună cu un român
(II, p. 287). Cu toate acestea, cei mai mulţi dintre românii de rând considerau pos
tul drept principala poruncă a religiei lor. Tacâmurile care nu fuseseră spălate la
începutul Postului erau considerate spurcate. Iar cei care încălcau postul erau con
sideraţi că se lepădaseră de Dumnezeu, devenind fracmasoni (!).
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De altfel, Sulzer, în stilul său german, concis, enumeră cinci elemente care defi
neau întreaga religie sau religiozitate românească: anume postul, pomenile (făcute să
racilor sau Bisericii), mătăniile făcute repede una după alta, apoi ura împotriva celor
de altă confesiune creştină şi mânia împotriva turcilor (II, p. 288-289).
Cei care nu erau ortodocşi nu erau consideraţi creştini. Cei care treceau la
Ortodoxie erau rebotezaţi. Iar despre un convertit la Ortodoxie se spunea "s-ou
făcut creştin". Astfel apare menţionată încă din acea vreme identitatea dintre a fi
român, a fi ortodox şi a fi creştin. Iar acest lucru e explicat de Sulzer prin lipsa
pluralismului religios din Ţările Române.
Ura cea mai mare era îndreptată împotriva catolicilor, numiţi papistaşi. Nici
evanghelicii nu se bucurau de mai mult respect, iar posibilitatea de a se efectua
căsătorii mixte nici măcar nu putea fi închipuită. De aceea, soţia lui Ipsilanti a fost
foarte uimită aflând că Sulzer, de confesiune catolică, avea o soţie de altă confe
siune, anume luterană (săsoaică din Ardeal) (II, p. 289).
în ceea ce priveşte Euharistia, Sulzer a rămas uimit să vadă lipsa de respect
faţă de aceasta, în sensul că se întâmpla des ca împărtăşania să fie acordată muri
bunzilor de către laici. Odată a fost rugat chiar el să meargă în Altarul unei bise
rici şi să ia de pe S f Masă Euharistia pentru a o da unui băiat care să o ducă unui
slujitor al său aflat pe patul de moarte pe câmp, departe de sat. "Cu ce simţăminte
am săvârşit acest lucru pe care am fost nevoit să-l fac, lucru atât de necuviincios
faţă de Dumnezeu, din moment ce cred că Acesta e prezent în pâine, nu trebuie să
explic nimănui dintre aceia care au destule cunoştinţe sănătoase despre Dum
nezeu". Când băiatul a ajuns cu împărtăşania pe câmp, slujitorul murise. Sulzer a
încercat să afle ce s-a ales cu Euharistia învelită într-o bucată de hârtie, dar nimeni
nu i-a putut spune nimic (II, p. 290).
în privinţa predicii din biserică, aceasta lipsea cu desăvârşire, atât la sate, cât
şi în oraşe. Singurul ierarh despre care poate spune că l-a auzit predicând este
Chesarie al Râmnicului (la hirotonia lui Filaret ca.mitropolit titular al Mirelor).
Asemenea lui Antim Ivireanul, Sulzer remarcă răceala şi nepăsarea cu care par
ticipa poporul la slujbele de la biserică. Sulzer acuză însă şi pe numeroşi clerici
de aceeaşi indolenţă şi nepăsare în timpul slujirii (II, p. 291).
La Mitropolie exista însă un predicator, dar uneori această funcţie era ocupată
de oameni nepregătiţi. Căpitanul austriac ne relatează cazul unui anume arhiman
drit Alexi. Acesta, după numele de familie Ordek, era maghiar de neam, din
Ardeal, fost cancelar în Guberniul Regal (în acea vreme calvin). Hoţ şi cartofor,
s-a căsători cu o văduvă bătrână, pe care a chinuit-o până la moarte. începând răz
boiul ruso-turc, a plecat în Ţara Românească, unde a vândut ofiţerilor ruşi secrete
de stat ale Habsburgilor. Ruşii însă, având nevoie de neutralitatea austriecilor, l-au
respins, dar a găsit sprijin la Mitropolie. Sperând să se căpătuiască acolo, s-a
întorfc în Transilvania pentru a-şi lua toate lucrurile şi a se stabili definitiv în Ţara
Românească. Ruşii însă l-au pârât autorităţilor habsburgice, astfel că Ordek a
căutat refugiu în mânăstirea franciscană din Braşov. Sulzer l-a văzut cum se pre
gătea să depună voturile monahale în ordinul franciscan. înainte de a face acest
pas, a reuşit să fugă noaptea din Braşov, să treacă munţii şi să ajungă la Bucureşti.
Aici a devenit mai întâi călugăr, apoi predicator, arhimandrit şi chiar egumen al
•
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mănăstirii Brebu de lângă Câmpina. A furat mănăstirea cât a putut, îndatorând-o
peste măsură, astfel că după câteva luni a fost înlăturat, ba chiar închis în temniţa
Mitropoliei. După un timp a scăpat de aici, fiind numit de mitropolit în funcţia de
"inspector" al mănăstirilor din Oltenia. A abuzat şi de această funcţie, storcând bani
de la mănăstiri, pe care şi le-a ridicat în cap. Pedeapsa pe care a primit-o pentru
aceste fapte, i-a fost mărturisită lui Sulzer chiar de către Ordek-Alexi, anume că
mitropolitul l-a numit "ungur prost care nu se pricepe să-şi facă mai bine treaba"
(Sulzer remarcă aici "mitropolitul nu a vrut să spună înşelăciunea") (III, p. 41-44).
Căpitanul austriac remarcă şi puternica credinţă a românilor în sfinţi şi în mi
nuni, considerând că românii se pot lua la întrecere în acest domeniu cu credincioşii catolici (observaţie din care se .vede oarecum dispreţul său faţă de aceste
practici, vădind în el un adept al iluminismului). La Glavacioc, de pildă, exista o
icoană a Maicii Domnului facătoare de minuni. Egumenul de acolo (fost episcop
în Russe) i-a spus că această icoană apăruse din pădure de trei ori pe locul mănăs
tirii, fapt pentm care Radu cel Mare a zidit mănăstirea. Existau numeroase biserici
în care fie erau cinstite icoane facătoare de minuni, fie din altarul cărora curgeau
izvoare tămăduitoare. Desigur că Sulzer nu crede nimic din toate aceste "pretenţii
de minuni". Le pune, iar acest fapt este într-adevăr interesant, pe seama prostiei
preoţilor, şi nu pe seama dorinţei acestora de a păcăli popoml cu scopuri de câştig.
Totuşi, spune că trebuie să dea în vileag pe un preot care profita de pe seama
evlaviei poporului. în mănăstirea Sărindar din Bucureşti exista o icoană a Maicii
Domnului, căreia îi purta de grijă un călugăr de origine destul de nobilă din Cipru,
hirotonit chiar episcop titular pentru o eparhie din Imperiul otoman (Sulzer dă doar
numele general de in partibus ). în timpul războiului, acest episcop titular s-a refu
giat la Braşov, ducând cu el şi icoana. Sulzer l-a văzut în compania unor ofiţeri ai
armatei habsburgice, jucând cărţi şi mizând cu sume mari de bani. Ofiţerii au fost
miraţi de sumele pe care le punea în joc monahul. Răspunsul dat de acesta a fost
că nu are de ce să se îngrijoreze, deoarece Maica Domnului îi va da banii din nou,
de la soţiile boierilor care vin să se închine la icoană (II, p. 293).
Sulzer descrie şi unele ceremonii de la sărbătorile mai importante. Astfel
arată că de Bobotează, după sfinţirea Apei Mari, era obiceiul de a boteza pruncii
în apa rece a râului. Poporul considera acest Botez în râu, în ziua de Bobotează,
ca având mai multă putere, drept care erau numeroşi cei care amânau Botezul co
piilor până la Bobotează.
Mai observă şi faptul că apa sfinţită la Bobotează nu se strică. Fiind apusean,
caută o explicaţie ştiinţifică a acestui fenomen, pe care, de altfel, nu-1 contestă. Nu
a putut afla răspuns la întrebarea sa, în pofida faptului că a cerut părerea unui grec
specialist în ştiinţe naturale, de la curtea domnească, şi acela tot atât de nedume
rit ca şi Sulzer. Grecul considera nestrica’rea apei de la Bobotează drept o minune
dumnezeiască. Sulzer, totuşi neîncrezător, află, citind într-o carte, că asemenea lu
cruri s-ar petrece şi în Anglia. Motivul însă continua, în înţelegerea lui, să rămână
necunoscut. Totodată, căpitanul austriac arată că a încercat zadarnic să afle dacă
e sfinţită doar apa care curge în momentul rostirii formulei de sfinţire sau dacă e
sfinţită apa întregului râu, începând de la izvor. Este tentat să creadă că al doilea
%
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răspuns e cel corect, observând pe tineri venind toată ziua la râu, luând apă şi
stropindu-se cu ea, în ciuda frigului (II, p. 293-295),
Un alt obicei remarcat de Sulzer era scoaterea hergheliei domneşti pe câmp
în ziua de 1 mai şi binecuvântarea ei de către mitropolit. Sulzer îşi exprimă nedu
merirea asupra acestui obicei, neştiind dacă este bun sau rău, creştin sau necreştin
(II, p. 296).
Sulzer analizează şi obiceiurile de înmormântare ale românilor. Prezintă
modul în care se bocea şi nu uită să amintească pomenile din zilele a treia, şasea,
noua, a 40-a, apoi din luna a treia, a şasea, a noua şi la comemorarea unui an. Po
mana consta în ajutoare date pe stradă sau în oferirea colivei, "o prăjitură făcută
din grâu fiert". în primele 40 de zile, observă Sulzer, familia celui decedat cerea
unui preot mai evlavios, sau chiar episcopului, să slujească 40 de Liturghii în cinstea mortului, astfel ca sufletul acestuia să afle mai repede odihna. In primul an
după deces, familia se îmbrăca în culori închise, iar lumânările ardeau în perma
nenţă. Nici bărbaţii nu îşi acopereau capul, indiferent de vreme.
In continuare, Sulzer descrie ceremoniile legate de nuntă: peţitul, procesiunea
la biserică, nunta propriu-zisă ş.a.m.d. Apoi prezintă alte tradiţii: Mărţişorul, cre
dinţele din zilele Babelor, Floriile, Rusaliile, Paparuda, obiceiurile de Anul Nou,
precum şi numeroasele superstiţii ale poporului.
Desigur, fiind o persoană pătrunsă de ideile Iluminismului, Sulzer deplânge
existenţa acestor superstiţii în rândurile poporului, fiind însă conştient că ele
există la toate popoarele. Iar acest fapt e folosit de căpitanul austriac ca un contraargument împotriva lui Samuil Micu, care încercase să folosească tocmai aceste
superstiţii şi tradiţii populare româneşti (asemănătoare cu cele ale vechilor
romani) ca ărgument în favoarea originii romane a poporului nostru.
Sulzer deplânge însă mult rolul şi importanţa pe care o avea destinul sau soar
ta în mentalitatea românilor. Soarta era vinovată pentm faptul că o anumită per
soană devenea hoţ sau ucigaş. Chiar şi clerul se mulţumea cu această explicaţie,
spune Sulzer. De aceea, căpitanul austriac, adept al ideilor iluministe, le atribuie
clericilor o mare vină pentm scăderile morale din societatea românească, conside
rând adevărată observaţia generalului von Bauer, că religia era "folosită şi aici, ca
peste tot, să-i facă pe slujitorii ei oameni bogaţi pe cheltuiala statului" (III, p. 524).
_

✓

5. Despre situaţia catolicilor din Principatele Dunărene
*

Sulzer dedică acestei chestiuni un lung capitol (al IX-lea din volumul III,
p. 525-640), poate şi datorită faptului că el însuşi era de confesiune catolică. In
teresul căpitanului austriac pentru istoria catolicismului din Principate a'fost atât
de mare, încât a purtat corespondenţă cu mai mulţi arhivari din Polonia, şi nu a
ezitat nici să intre în arhivele din Braşov, în speranţa de a afla unele documente
istorice inedite. însă mai multe documente descoperite de el au ajuns să fie publi
cate de către pastorul calvin Jozsef Benko, în celebra sa lucrare Milcovia. Un prie
ten comun al lui Sulzer şi Benko, anume pastoml luteran din Honigsbach (poate
Honigberg sau Hărman de lângă Braşov), i-a atras atenţia lui Benko asupra fap
tului că Sulzer deţinea mai multe documente privind istoria catolicismului din te
ritoriile extracarpatice. Uimit de faptul că mai exista o persoană interesată de
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acest subiect, Sulzer i-a mărturisit lui Benko mai multe descoperiri de-ale sale. Nu
mare i-a fost apoi uimirea căpitanului austriac să afle că Benko a reuşit să-şi publi
ce lucrarea foarte rapid, fiind mai mult decât mâhnit însă să descopere în paginile
acesteia multe din ideile sale, împărtăşite din neglijenţă lui Benko. Cuvintele lui
Sulzer nu necesită nici un comentariu: "îşi poate cineva închipui cât de tare am
fost lovit în orgoliul meu, dat fiind faptul că Milcovia domnului Benko a ieşit de
sub tipar mai repede decât volumul meu, care fusese terminat cu mult timp
înainte, ba chiar că am găsit în ea aproape toate ideile mele" (p. 526). Benko însă
nu a putut să-şi corecteze întreaga carte potrivit cu noile descoperiri ale lui Sulzer.
Volumul I a rămas neschimbat, astfel că Sulzer a găsit prilej în prezenta lucrare
să-şi exprime propriile sale opinii cu privire la începuturile episcopiei Milcovului.
Nu este intenţia noastră aici să prezentăm în detaliu obiectul polemicii dintre
Benko şi Sulzer, o cercetare a lucrării Milcovia fiind indispensabilă. Pe de altă
parte, şi concluziile la care a ajuns Sulzer sunt cu mult depăşite azi. Pe scurt, Sul
zer nu admite părerea lui Benko despre o întemeiere în secolele IV-V a episcopiei
Milcoviei, de către episcopul Niceta, "vestitul apostol al dacilor". Nu este de
acord nici că episcopia Milcoviei a dăinuit la începutul Evului Mediu, având juris
dicţie peste huni, aşa cum afirma Benko în continuare. Conform acestui pastor,
mai târziu episcopia a decăzut, fiind însă refăcută de unguri, la sosirea acestora în
secolul al X-lea. Dar, se întreabă Sulzer, de unde să fi ştiut ungurii de existenţa -în
vechime a unei episcopii în teritoriile carpatine?
'însă la fel ca şi Benko, Sulzer admite că episcopia a fost restaurată în anul
1096 de către regele Ladislau I, care ar fi ctitorit şi biserici în Cetatea Albă, Galaţi
şi în alte oraşe moldoveneşti. Din 1096 şi până în 1228, nu mai există date istorice
cu privire la episcopia moldovenească. Convertirea cumanilor a dus la*restaurarea
episcopiei, dar nu pentru mult timp, din cauza invaziei tătarilor. De fapt, părerea
exactă a lui Sulzer a fost aceea că episcopia a existat doar cu numele, episcopii ti
tulari ai Milcoviei rezidând în Ungaria. Doar în 1370, o dată cu convertirea lui
Laţcu la catolicism, s-a putut construi un sediu episcopal la Şiret.
în acest mod, Sulzer consideră că nu au existat trei episcopii diferite în Mol
dova, anume cele ale Milcoviei, Şiretului şi Bacăului, ci că toate trei nu reprezintă
altceva decât diferite etape ale unei singure dieceze catolice din Moldova. Prin ur
mare, Sulzer nu are cunoştinţă despre episcopia de la Baia. El mai consideră că
această episcopie a fost sufragană arhiepiscopiei de la Strigoniu, dar că în 1370,
eparhia Milcoviei s-a divizat în două (capitlurile ardeleneşti ar fi rămas în subordinea Strigoniului, în timp ce capitlurile moldoveneşti ar fi fost trecute în subordinea episcopului cu sediul la Şiret, sufragan însă a arhiepiscopiei de Calocea).
După 1414, episcopia moldovenească ar fi trecut în subordinea Lvovului, iar
reşedinţa s-ar fi mutat la Bacău.
Dispute între Sulzer şi Benko au existat şi cu privire la jurisdicţia episcopiei
Milcoviei (pastorul ungur atribuindu-i mai multe capitluri în Transilvania, decât
în Moldova). Potrivit lui Sulzer, episcopia Milcoviei a avut unele capitluri şi în
Transilvania, dar acestea au fost scoase de sub jurisdicţia episcopiei cumanilor în
1370, cea din urmă rămânând doar cu următoarele capitluri moldoveneşti: Şiret
*
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(teritoriul bucovinean), Moldova (ţinuturile Neamţ şi Roman), Milcov (Trotuş şi
Bacău), Vrancea, Chilia şi Cetatea Albă.
Sulzer a încercat întocmirea unei liste a episcopi lor catolici din Moldova, fo
losind şi informaţiile primite de la Bamabas Kedzierski (gardian al mănăstirii
minoriţilor din Lvov). Acesta i-a trimis, printr-o scrisoare datată 13 februarie
1780, o listă a episcopilor de la Şiret (desigur inexactă, ceea ce este firesc pentru
acea vreme), precum şi a celor de la Bacău (aceasta însă exactă aproape în totali
tate), liste pe care Sulzer le-a preluat, încercând să le completeze după documente
descoperite de el, dar publicate de Benko. Necunoscând însă nimic despre epis
copia de Baia, Sulzer era nedumerit de faptul că în anumiţi ani (1444 şi 1484) do
cumentele păstrau numele a doi episcopi catolici din Moldova78.
Sulzer a primit însă şi date mai noi despre episcopia catolică a Moldovei,
anume de la Joseph M. Martinotti, conducătorul misiunii minoriţilor în Moldova
şi vicar general al episcopiei catolice din Bacău, printr-o scrisoare datată 29 mai
1799 (III, p. 556-569). Martinotti l-a însoţit pe episcopul auxiliar Petru Dominic
Karwosiecki (1776-1782; devenit ulterior episcop de Bacău între anii 1782-89)
într-o vizită pastorală în Moldova. Scrisoarea prezintă situaţia catolicismului mol
dovenesc de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Numărul credincioşilor catolici din
Moldova era de aproximativ 15.000, fiind împărţiţi în 12 parohii: Grosescht (Grozeşti, lângă Tg. Ocna79), Wallea seaca (Valea Seacă - Bacău80), Kalugera (Călugăra - Bacău81), Rekitin (de fapt Răchiţeni - Roman82), Sabowany (Săbăoani Roman83), Alautscheschty (Hălăuceşti - Iaşi84), Iaşi, Huşi, Iacobeşti (acestea din
urmă lângă Suceava). Fiecare parohie avea credincioşi şi în satele învecinate. Sul
zer se miră de faptul că Martinotti nu a inclus în listă şi parohia din Faraoni (Faraoani85), o localitate aflată nu departe de Bacău, dar care avea mulţi credincioşi
catolici. Numele unor parohii amintite de către Sulzer ca: Iarovano, Giudeni,
Cocotani nu le-am putut identifica în lucrarea lui Stoicescu.
In ceea ce priveşte bisericile catolice din Moldova, Martinotti le enumeră pe
cele din Cotnari (zidită de un rege polonez), Săbăoani, Trotuş (aflată însă aproape
în ruină, fapt pentru care catolicii au construit nu departe de vechea biserică din
piatră una nouă, din lemn). La Climoneşti (localitate neidentificată), lângă Trotuş,
se mai puteau vedea urmele unei vechi biserici din zid. La Bacău se aflau câteva
biserici din lemn (ruinele vechii biserici de zid se puteau încă vedea), dar credin
cioşii de aici erau păstoriţi de parohul din Călugăra. La Batraş (localitate neidenti78. Este vorba de Gregorius Jaurini (episcop al Milcoviei între 1433-1462) şi Petru Cziper
(episcop de Baia între 1438-1447), respectiv despre Michael Turon (episcop al Milcoviei între 1468' 1493) şi Fenesi Peter (episcop de Baia între 1476-1484) (cf. Jakubinzi Gyorgy, Romanicii Katolikus
Erclely Protestam es Izraelita vallcisi Archontologia, Alba Iulia, 1998, p. 18 şi 27-28.
79. Nicolae Stoicescu Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România-II-Molclova, Craiova, 1971, p. 510.
80. Ibidem, p. 402.
Ibidem, p. 330.
82. Ibidem, p. 287.
83. Ibidem, p. 313.
84. Ibidem, p. 193.
85. Ibiclemr p. 167.
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ficată) exista o moşie a episcopiei catolice, fapt pentru care satul Batraş putea fi considerat reşedinţă a episcopiei catolice din Moldova. In ceea ce priveşte Suceava,
Martinotti nu putea da amănunte, auzind doar că aici existau două biserici din zid.
Ruinele unei biserici catolice se aflau şi la Baia (unde însă nu mai trăiau deloc cre
dincioşi catolici). Martinotti auzise şi de existenţa unei biserici catolice din zid la
Cetatea Albă. Ruine ale unor biserici catolice se aflau şi la Hârlău şi Galaţi (credin
cioşii catolici din această localitate plecaseră doar cu puţini ani în urmă).
Martinotti acordă o atenţie deosebită localităţii Huşi, afirmând că bătrânii din
acel târg i-au spus că biserica ortodoxă care slujea drept catedrală episcopală fusese
construită de Ştefan cel Mare pentru credincioşii catolici, deoarece acel oraş fusese
populat în vechime mai mult de unguri decât de români. Martinotti adaugă faptul că
ungurii care mai locuiau în Huşi aveau diplome doveditoare, de care aveau multă
grijă. Totodată, nu departe de Huşi, se afla localitatea Lucani; locuită în vechime de
unguri, după cum arătau şi pietrele de mormânt din cimitirul satului.
In ceea ce priveşte libertăţile de care s-au bucurat credincioşii şi clericii ca
tolici, Martinotti spune că acestea au fost'în trecut foarte mari şi întinse, dar că de
cedatul domnitor Grigorie III Ghica (1774-1776) le-a restrâns aproape la nimic
(probabil din cauza răpirii Bucovinei de către austrieci - n.a.). în timpul acestui
domnitor, le-a fost răpită o clădire în valoare de 500 lei (această clădire avea des
tinaţia de hospitium - Gasthaus), revendicată de o altă persoană. Grigorie III
Ghica le-a dat totuşi un hrisov, prin care dascălii parohiilor şi un slujitor al fiecărui
preot au dobândit scutire de dări, iar vădrăritul a fost redus doar la 100 de găleţi
din două vii.
Următorul principe, Constantin Moruzzi (1777-1782), după ce a ajuns în Iaşi,
le-a cerut catolicilor toate hrisoavele vechi. Martinutti, în speranţa că acestea vor
fi întărite din nou, i-a dat domnitorului un număr de 12 acte vechi, pe care însă nu
le-a mai primit înapoi decât după un an. Domnitorul le-a acordat tuturor preoţilor,
dascălilor şi câte un slujitor catolic scutiri de dări. Cu toate acestea, scutirile nu
erau respectate, membrii parohiei plătind dările păstorilor lor.
în acelaşi timp, parohia catolică din Iaşi purta un proces pentm recuperarea'
casei de oaspeţi, răpită în timpul lui Grigorie IILGhica.
Acesta este, pe scurt, conţinutul scrisorii lui Martinotti, prefectul misiunii ca
tolice din capitala Moldovei..
Sulzer publică şi o listă a tuturor hrisoavelor de danie acordate de mai mulţi
domnitori moldoveni în favoarea Bisericii catolice, aceasta întocmită de un fost
prefect al misiunii catolice din Iaşi, Antonio Maria Mauro, şi preluată dintr-o scri
soare a unui prieten (publicată de Sulzer la nota de subsol de la p. 562-566):
A

_
_
_

1. Eustratie Dabija (1661-65; la Sulzer anul e redat greşit - 1592) i-a scutit
de dări pe locuitorii din Trebeş sau Batraş;
2. în anul 1676, Antonie Russet a poruncit ispravnicilor să nu ia dări de la
dascălii catolici; de altfel, toţi locuitorii catolici urmau să fie judecaţi doar de
către preoţii lor;
3. Mihai Racoviţă (1715-1726) dăruia reşedinţei preotului catolic din Iaşi o
oca de untdelemn în fiecare lună (hrisovul a mai fost‘reconfirmat de Grigorie
II Ghica în 1727 şi 1736 şi de Constantin Racoviţă în 1756;
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4. în 1696, Antioh Cantemir, îi scutea pe prefectul misiunii catolice din Iaşi,
apoi pe doi dintre dascăli şi pe patru slujitori de toate dările de vite şi de vii;
5. în 1701, Constantin Duca întărea diploma lui Antioh Cantemir;
6. în 1710, Nicolae Mavrocordat, a întărit-o din nou;
7. In 1733, Constantin Mavrocordat i-a scutit pe prefectul mişunii catolice
de tributul pentru 170 de stupi de albine, pe preotul catolic din Huşi pentru
30 de stupi, pe preotul din Săbăoani pentru 70 de stupi, iar pe cel din Iarovan
pentru 30 stupi;
8. în 1741, Grigorie II Ghica, l-a recunoscut pe prefectul misiunii catolice
din Iaşi în calitate de judecător al tuturor catolicilor;
9. Constantin Racoviţă (la Sulzer apare însă Mihail Racoviţă) i-a scutit în
anul 1750 pe şapte slujitori catolici străini din Iaşi de dările pentm 50 stupi
de albine, pentm-7 pogoane de vii din Copou şi alte şase pogoane din Miroslavie, precum şi pe prefect pentm cârciuma pe care o deţinea pe uliţa cen-.
. trală a laşului şi pentm opt vite cornute;
10. în anul 1753, Matei Ghica a reînnoit diploma predecesorului său;
11. în 1757, Scarlat Ghica i-a scutit de orice dări pe patru slujitori străini ai
prefectului misiunii catolice. Totodată, a întărit privilegiile domnitorilor an
teriori acordate prefectului;
12. Constantin Racoviţă a reîntărit în cea de a doua domnie (1756-1757) pri
vilegiile acordate în domnia anterioară;
13. Ioan Teodor Callimachi a reînnoit aceste privilegii în anul 1759, acor
dând scutire de toate dările altor patru slujitori străini;
14. Grigorie Callimachi a reînnoit în 1762 diplomele emise de principii anteriori;
15. Diferite alte hrisoave (nedatate) acordau scutire fiecărui preot catolic,
precum şi la jumătate din servitorii lor, pentm 50 stupi de albine, 10 porci şi
şase vite;
16. în 1773, casa de oaspeţi din Iaşi a fost recunoscută în calitate de mănăs
tire catolică, fiind scutită de vădrărit.
A

_____

A

In ceea ce priveşte situaţia catolicilor din Ţara Românească, Sulzer se îndo
ieşte cu privire la întemeierea episcopiei catolice din Argeş în anul 1330, tinzând
să accepte părerea, că, înainte de a porni Carol Robert de Anjou campania îm 
potriva Munteniei, a numit un episcop catolic pentm Argeş, acest episcop nemaiavând posibilitatea să-şi ocupe scaunul, datorită înfrângerii militare pe care au
suferit-o armatele maghiare. Căpitanul austriac crede că episcopia catolică de Ar
geş a putut lua fiinţă mai târziu, poate în timpul lui Nicolae Alexandru, căsătorit
cu doamna Clara (p. 629).
în a doua jumătate a'secolului al XVIII-lea, credincioşii catolici din Ţara Roma
nească erau supuşi episcopului catolic de la Nicopole, din Bulgaria4. Existau mănăstiri
franciscane în Râmnic, Câmpulung şi Bucureşti, precum şi o reşedinţă în Târgovişte.
Cei mai mulţi credincioşi catolici erau de neam armean şi bulgar. Episcopia de Nico
pole avea în subordine numai şapte sate; în unele locuiau doar trei familii, în altele în
schimb între 50 şi 80. în vechime, episcopia avea până la 20 de sate.
-Sulzer a fost martorul vizitei pastorale întreprinsă de episcopul Paulus Dovanlia (1777-1804) în Ţara Românească (acesta a şi decedat în 1804 la Bucureşti).

i

i
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Menţionează că domnitorul Alexandru Ipsilanti (1774-1782) nu i-a acordat însă
nici o atenţie.
Acestea sunt principalele infonnaţii pe care le deţinem cu privire la credin
cioşii catolici din cele două Ţări Româneşti. Nu putem fi decât recunoscători că
pitanului Sulzer pentru interesul de care a dat dovadă, contactând diverse per
soane care să-i furnizeze aceste date.

6. Situaţia confesiunii evanghelice în Ţările Române extracarpatice
In capitolul X al volumului al III-lea (p. 641-668), Sulzer descrie situaţia Bi
sericii Evanghelice din Ţările Române. Mai întâi traduce în germană un manu
scris redactat în limba italiană de credincioşii protestanţi din Bucureşti, manuscris
intitulat Descrizzione dello stato della Chiesa protestante in Bukurest.
Aflăm că începuturile protestantismului la Bucureşti datează de la sfârşitul
secolului al XVII-lea, mai precis din 1690, când o parte din curunţii ardeleni şi
ungureni s-au refugiat în Ţara Românească, având permisiunea turcilor. Sultanul
i-a cerut lui Constantin Brâncoveanu să le ofere 600 de boi şi 300 de vaci. Refu
giaţii au ajuns în stăpânirea unui loc gol, numit Fântâna Boului, unde au zidit şi o
biserică.
In anul 1746, reformaţii unguri din Bucureşti au cumpărat o nouă proprietate
de la un anumit ceauş Radu, cu preţul de 37 lei. Pe acea proprietate au construit o
nouă biserică cu turn şi clopot în anul 1752. Grigore II Ghica le-a dat un hrisov,
prin care le-a acordat dreptul de a săvârşi cultul divin.
In anul 1753, domnitorul Constantin Racoviţă le-a reînnoit libertăţile cultice,
scutindu-i totodată de dări pentm şapte vii, 100 berbeci, 100 porci şi 100 stupi de albine.
In anul 1755 au mai cumpărat o proprietate, pentru preţul de 22 lei.
Tot în acel an (dar, mai probabil, în 1756 - n.n.), au hotărât să constmiască o
biserică mai mare, din banii primiţi drept ajutoare de la regii Suediei, Prusiei şi
Danemarcei. S-au decis să ceară aprobarea noului domnitor Constantin Mavro
cordat. Cel însărcinat cu acest lucm a plecat în Transilvania, lăsând treburile nere
zolvate, dar asigurându-şi coreligionarii că totul se aranjase. Bazându-se pe vor
bele acestuia, reformaţii au început construcţia bisericii, pe locul celei zidite în
1752. Când construcţia a ajuns la acoperiş, au venit boieri care le-au cerut să
oprească lucrul, cerându-le dovezi pentru libertatea cultului. Le-au dat boierilor
diploma lui Racoviţă, dar nu au mai primit-o înapoi, astfel că biserica a rămas neconstmită până la începutul războiului ruso-turc.
Când tronul a fost ocupat de Scarlat Ghica, reformaţii au încercat din nou să
obţină pennisiunea pentru terminarea bisericii. Domnitorul a cerut diploma tatălui
său, pe care a refuzat apoi să o dea înapoi. In acele condiţii, cultul divin se să
vârşea în casa privată a pastorului reformat, casă în care puteau intra doar o treime
din credincioşii reformaţi ai Bucureştiului.
Sulzer continuă prezentarea derulării evenimentelor. Consulul suedez de la
Constantinopol a mijlocit la Poartă pentm acordarea permisiunii de construire a
bisericii, dar războiul început a făcut ca lucrurile să staţioneze.
A

A

A»
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Abia după război, Alexandru Ipsilanti, în al treilea an al domniei sale (1777),
le-a dat protestanţilor din Bucureşti un hrisov, în care a reînnoit libertăţile acor
date de domnitorii Grigorie II Ghica şi Mihail Racoviţă.
Dar problema care se ivise era lipsa unui preot. Pentru â evita să apeleze la
preoţii catolici sau ortodocşi, credincioşii protestanţi îşi îndeplineau singuri ser
viciile religioase (înmormântare, Botez). Au cerut saşilor ardeleni să le trimită un
preot, dar s-au lovit de refuzul lor, deoarece aceştia doreau să descurajeze migraţia saşilor dincolo de munţi. Căci nu doar români şi unguri se refugiau în Ţara Ro
mânească, ci şi saşi, ca de exemplu, 12 familii din Şercaia de lângă Făgăraş. Pană
la urmă, protestanţii din Bucureşti l-au angajat pe învăţătorul din oraş în calitate
de preot.
în ceea ce priveşte situaţia din Moldova, bazându-se pe scrisoarea papei
Grigorie IX din 1234, Sulzer consideră că saşii au sosit în Moldova încă în seco
lul al XlII-lea. La începutul secolului al XV-lea, alţi saşi şi unguri husiţi din Tran
silvania şi-au găsit refugiu în Moldova. Sulzer preia informaţiile din Timon
despre aşezarea saşilor la Baia şi la Neamţ, a ungurilor în mai multe localităţi
(prin care Bacău, Hârlău, Vaslui, Tecuci, Focşani, Comăneşti şi Huşi). Suceava,
Şiret şi Roman oferiseră adăpost, conform aceluiaşi Timon, atât ungurilor, cât şi
saşilor. Mai mult chiar, numele localităţii Huşi ar fi fost dat chiar de aceşti husiţi
refugiaţi în Moldova. Sulzer consideră însă multe din afirmaţiile lui Timon exa
gerate, refuzând teza conform căreia toţi ungurii şi saşii stabiliţi în Moldova au
fost de credinţă husită.
Cunoştinţele lui Sulzer privitoare la dezvoltarea Reformei în Moldova în se
colul al XVI-lea sunt inexistente. El a fost însă convins de faptul că au existat în
întreaga istorie a Moldovei comunităţi de protestanţi, unele cu o continuitate chiar
din epoca husiţilor.
In timpurile mai noi, o parte din curuţii unguri şi-au găsit refugiu între mol
doveni, primind aprobare de la paşa de Hotin să se stabilească în satul Stoicin
(Stoiceni?) din raiaua Hotin.
în apropiere de Hotin, tot pe malul Nistrului, dar în ţinutul Cernăuţi, în locali:
tatea "Filipşe sau Filipce" (de fapt Filipeni, chiar în faţa localităţii poloneze
Zalesczk), mai mulţi meşteşugari germani protestanţi, persecutaţi în Polonia din
motive religioase, au înfiinţat o fabrică de postav. în timpul lui Grigorie III Ghica
(1764-67), colonia de postăvari germani s-a mutat în satul Chipăreşti de la est de
Iaşi (tot pe valea Jijiei), numele german al localităţii fiind de Neu-Philippen, iar
în limba română de Filipenii Noi. Domnitorul le-a acordat drepturi întinse: scu
tirea de dări, dreptul de a-şi alege singuri pastorul sau dascălul. Judecător peste ei
a fost rânduit nobilul Johann Daniel Christiani, numit şi căpitan, şi având drepturi
egale cu ale oricărui alt boier. Procesele dintre un colonist german şi un moldo
vean urmau însă să fie judecate în divanul domnesc.
Din datele transmise de Sulzer aflăm că la Chipăreşti-Filipenii Noi locuiau 60
de familii de postăvari germani protestanţi. Fabrica era inspectată anual de turci,
ceea ce arăta interesul autorităţilor otomane pentru dezvoltarea acestei industrii
(de altfel, Sulzer crede că motivul pentru care muncitorii primeau un salariu bun
era tocmai acest interes din partea otomanilor).
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Preotul comunităţii, un anume Scheidenmantel, s-a dovedit a fi un spion,
reuşind însă să fugă înainte de a fi arestat. Locuitorii au angajat un alt pastor, din
Silezia, dar acesta a refuzat să îşi ia misiunea în primire, preferând să rămână la
Filipenii Vechi de pe Nistru. Domnitorul a trimis chiar un grup de amăuţi care să-l
aducă cu forţa la Chipăreşti, dar silezianul a trecut la timp Nistrul, pe teritoriul po
lonez. Rămânând fară cârmuitor sufletesc, germanii din Filipenii Noi au trecut la
catolicism, luând legătura cu misiunea franciscană din Iaşi.
Domnitorul Grigorie Callimachi (1767-1769) le-a plătit postăvarilor o sumă
de bani, cerându-le apoi să părăsească Moldova. Ei s-au mutat în Ţara Româ
nească la Pociovaliştea, în judeţul Ilfov, la fabrica de postav înfiinţată de
Alexandru Ghica. In acest fel, moşia de la Chipereşti a intrat din nou în proprie
tatea mănăstirii Sf. Ioan din Iaşi.
Conform unei ştiri primite din Moldova, domnitorul Constantin Moruzi
(1777-1782; în textul lui Sulzer apare în mod eronat Alexandru Momzi) s-a arătat
favorabil protestanţilor din Iaşi, oferindu-le un loc pentru zidirea unei biserici. A
fost adus şi un preot sas din Mediaş, Scharsius. Presupunem că favoarea de care
se bucurau protestanţii din Iaşi se datora, în parte, şi medicului sas din Sibiu, Andreas Wolf.
Acestea sunt datele transmise nouă de căpitanul austriac Sulzer, referitoare la
organizarea bisericească a Principatelor Dunărene la sfârşitul secolului al XVIII-lea.
Tot atât de detaliat sunt descrise şi alte realităţi ale celor două ţări româneşti extracarpatice: sunt publicate veniturile şi cheltuielile ţării, apoi este descrisă orga
nizarea industriei şi a comerţului.
*
* *
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In Ioc de concluzii. R eceptarea personalităţii şi operei lui Fr. J. Sulzer

Franz Joseph Sulzer a murit în luna august 1791. în aceeaşi lună îşi încheia
lucrările şi Dieta transilvană. Această primă dietă de după 1761 a avut drept
obiectiv aşa-numita "restituire sau restaurare a constituţiei" străvechi a Ardea
lului, zdruncinată în urma reformelor lui Iosif II de după 1780. Totuşi, vremurile
se schimbaseră. în ziua în care la Cluj se deschidea Dieta care dorea să reintro
ducă ţara în întunecatul Ev Mediu feudal (21 decembrie 1790), la Paris, în Adu
narea Naţională Franceză, se decidea înălţarea unui monument pentm Jean Jaques
Rousseau, considerat reprezentant al ideilor moderne şi luptător pentru recu
noaşterea libertăţii şi suveranităţii poporului: "Aproape la aceeaşi oră, când în în
depărtatul Paris ideile moderne erau omagiate prin ovaţii zgomotoase, începeau
aici lucrările unei adunări în care, în mod preponderent, era exprimată viziunea
medievală despre lume; în timp ce acolo democraţia extremă îşi sărbătorea trium
ful, aici era impusă extrema cealaltă, anume cea mai curată restaurare a statului
medieval al stărilor"86. Deşi departe de Paris, şi la Cluj răzbăteau ecourile care
vesteau totuşi semnele unei schimbări a vremurilor. Reprezentanţii celor trei
86. Ferdinand von Zieglauer, Die politische Reformbewegung in Siehenburgen zur Zeit Josej ’s
II. und LeopohVs II. (Mişcarea politică de reformă în Transilvania sub Iosif II şi Leopold II), ed. II,
Viena, 1885, p. 135.
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naţiuni politice au fost obligaţi, în şedinţa din 21 iunie 1791, să asculte "într-o tă
cere mută şi cu atenţie încordată"87, rescriptul imperial care cerea discutarea unei
petiţii semnată de cei doi episcopi români din Transilvania, Ioan Bob şi Gherasim
Adamovici. îngrijoraţi că procesul de restaurare a Statului medieval abroga toate
măsurile de reformă politică, socială şi administrativă iniţiate de Iosif II (în spe
cial decretul de toleranţă şi cel pentru concivilitate pe Pământul Crăiesc), cei doi
ierarhi au înaintat împăratului cunoscutul Supplex Libellus Valachorum, prin care
cereau ca românii, populaţia cea mai numeroasă şi cu vechime din Jară, să benefi
cieze de aceleaşi drepturi ca şi restul locuitorilor din Transilvania. într-una din ul
timele şedinţe, la 5 august 1791, deputaţii au redactat un răspuns împăratului, re
fuzând mare parte din cererile româneşti, considerând că "românii nu pot să-şi
tragă originea din locuitorii romani ai acestei ţări, cum susţin redactorii acestei
petiţii, deoarece această afirmaţie nu poate fi dovedită prin nici un document
(quales existere nullo evincipotest documento), ci ei trebuie să fie consideraţi ur
maşi ai imigranţilor care au venit din provinciile vecine şi şi-au stabilit locuinţele
în acest principat"88.
Petiţia românească se dovedea foarte periculoasă pentru sistemul consti
tuţional medieval pe care cele trei naţiuni politice din Transilvania se străduiau să
îl restaureze. în aceste condiţii, fundamentarea ştiinţifică a afirmaţiei deputaţilor
despre o imigrare ulterioară a românilor ardeleni devenea o prioritate.
Preotul catolic şi directorul şcolii normale din Sibiu, Joseph Karl Eder (17601810; fiul unui căpitan austriac originar din Tirol şi stabilit la Braşov) a luat asupra
sa această misiune. A tipărit Supplex-ul, adăugându-i însă 59 note critice (care întrec
ca amploare chiar textul petiţiei româneşti), intenţionând să combată, punct cu
punct, cererile şi argumentele româneşti, bătându-şi joc "în mod infam şi în publici
tate de postulatele naţiunii române"89. Susţinând imigrarea românilor în Transil
vania după invazia mongolă, Eder a citat lucrarea căpitanului Fr. J. Sulzer, tipărită
în urmă cu 10 ani. De acum înainte, numele lui Sulzer va fi legat în istoriografie de
cel al lui Eder, mai târziu adăugându-se şi J. Ch. Engel (care susţinea însă o imigrare
mai timpurie a românilor la nord de fluviu, anume în secolul al IX-lea90). Dicţio
narul istoriografiei româneşti, referindu-se la cei trei istorici, îi numeşte "tripleta
istoriografică ce a declanşat tendenţioasa teorie dubitativă cu privire la continuitatea
elementului roman la nord de Dunăre după retragerea aureliană, teorie ce va fi dez
voltată în a doua jumătate a veacului XIX de către R. Roesler"91.
Răspunsurile româneşti, redactate la notele lui Eder, fac referiri şi la Sulzer,
imputându-i acestuia imparţialitatea datorită urii pe care ar fiacumulat-o faţă de
români după nereuşita misiunii în Ţara Românească. Cea dintâi replică
(Widerlegung der zu Kausenburg 1791, iiber die Vorstellung der Wallachischen
*

«

87. Zieglauer, op. cit., p. 521-546 prezintă în detaliu discuţiile deputaţilor, privitor la Supplex-ul
românesc.
88. Zieglauer, op. cit., p. 539.
89. George Bariţiu, Părţi alese clin istoria Transilvaniei pre două sute de anidin urmă, voi. I,
Sibiu, 1889, p. 542-543.
90. Alexandru Philippide, Originea românilor, I, Iaşi, 1923, p. 676.
91. Enciclopedia istoriografiei ro m â n eşti I, Iaşi, 1923, p. 676.
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Nation herausgekommenen Noten), redactată de Ion Budai Deleanu92, îl conside
ră pe Sulzer drept un scriitor cu totul imparţial93. Gheorghe Şincai afirmă în cea
de a doua replică (Responsum ad crisim Josephi Caroli Eder in Supplicum Libelliun Valachorum Transylvaniae iuxta numeros ab ipso positosp 4 că ceea ce a
citat Eder din Sulzer nu are nici o valoare, deoarece "Sulzer, pe lângă că este un
neisprăvit născut ieri-alaltăieri, s-a şi simţit jignit de către români, pentm că nu au
vrut să-i acorde vreun serviciu atunci când* cu câţiva ani în urmă, trecuse la ei
(= în Ţara Românească); prin urmare nu e demn de încredere"95. Ideea urii pe
care ar fi purtat-o Sulzer românilor apare şi în lucrările polemice ulterioare. Ion
Budai Deleanu susţinea că Sulzer "pare să fi fost adus la această părere (ca să las
la o parte ura sa proprie) de necunoaşterea limbii române"96. Budai Deleanu resp
ingea mai ales afirmaţiile lui Sulzer despre o origine romano-slavă a românilor,
afirmând, în schimb, că românii sunt "romani propriu-zişi".
Petru Maior, care l-a cunoscut pe Sulzer personal, în timpul în care a fost pa
roh la Reghin (unde se afla şi garnizoana căpitanului austriac) confirmă faptul că
acesta nu cunoştea suficient limba română. Deşi au purtat numeroase discuţii,
Sulzer nu i-a vorbit niciodată lui Maior în limba română, ci doar în latină sau ita
liană. Soţia lui Sulzer, în schimb, cunoştea foarte bine limba română. Concluzia
lui Maior este aceea că "multe din cele ce a scris el (Sulzer - n.n.) pentru limba
românească, de la muierfea sa le-a împrumutat"97. Maior socoteşte afirmaţiile lui
Sulzer despre originea poporului român drept "fabulă", arătând că acesta s-a ins
pirat după cronica lui Greceanu, dar că a generalizat afirmaţiile logofătului cro
nicar despre treceri ale unor familii de romani de la sud la nord de Dunăre.
Generaţia paşoptistă a preluat afirmaţiile corifeilor Şcolii Ardelene referi
toare la Sulzer. Timotei Cipariu îşi exprima indignarea faţă de cutezanţa lui Sulzer
de a critica Gramatica redactată de Samuil Micu şi Şincai: "dumnealui, nemulţu
mit cu opul acelor doi români, care au lucrat acele Elemente, şi în oarba sa aro
ganţă, crezându-se că ştie mai bine româneşte decât ei, şi ar fi în stare chiar de a-i
şi critica, elabora tratatul său de gramatică98. Referindu-se la acea listă de cuvinte
româneşti scrise cu litere latine, în ortografie etimologică şi care nu puteau fi
înţelese dacă erau citite aidom (listă preluată de Sulzer din Elementa linguae
92. Publicată de losif Pcwain, Studii de literatură română, Cluj, 1971, p. 157-178. Cercetarea mai
recentă, în special Pompiliu Teodor, atribuie acest text lui Samuil Micu (conform Ladislau Gyemânt,
Mişcarea naţională a românilor din Transilvania. 1790-1848, Bucureşti, 1986, p. 72, nota 48).
93. losif Pervain, op. cit., p. 165.
94. Replica a fost publicată, în original şi cu traducere, de losif Pervain, op. cit., p. 42-77, însă
sub numele lui Samuil Micu. Istoriografia mai recentă atribuie acest răspuns lui Gheorghe Şincai
(conform Ladislau Gyemânt, op. cit., p. 72. nota 48).
95. Responsum..., la I. Pervain, op. cit., p. 68.
96. Ion Budai Deleanu, De originibus populorum Transylvaniae, ediţie de Ladislau Gyemânt,
voi. I; Bucureşti, 1991, p. 206.
97. Petru Maior, Istoria pentru .începutul românilor în Dacia, ed. III, Budapesta şi Gherla,
1883, p. 237-238.
98. Timotei Cipariu, Jenache Vacarescu şi Fr. Jos. Sulzer. în "Archivu pentru filologia şi isto
ria", 1870, nr. XXXV, p. 682.
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daco-romanae sive valachicae), Cipariu vorbeşte de "impertinenţa acelui ignorant
care nu ştie pronunţa româneşte, nici a scris cuvintele româneşti măcar după orto
grafia sa"99.
In acelaşi mod este judecat Sulzer şi de istoriografia mai nouă, cu deosebirea
că datele despre viaţa şi personalitatea acestuia s-au pierdut din vedere. De exem
plu, A. D. Xenopol afirma că Sulzer a fost un sas care îndeplinea în Transilvania
dregătoria de judecător şi care "împărtăşea toată ura conaţionalilor săi asupra ro
mânilor, cunoştea pretenţiunile acestora şi mizeria în care-i adusese apăsarea se
culară a naţiunilor privilegiate. îşi poate deci închipui cineva starea psihologică în
care se afla Sulzer, când întreprinse lucrarea sa. Totuşi, trebuie să mărturisim, spre
onoarea lui Sulzer, că dacă patima sa i-a falsificat raţionamentul, el n-a ascuns în
mod conştient nici un fapt istoric, după cum au facut-o cei ce au îmbrăţişat mai
târziu părerile sale"100.
In prima jumătate a secolului XX, opera lui Sulzer a fost considerată (printre
alţii şi de Gh. Brătianu) drept o reacţie la Supplex, iar căpitanul austriac drept un
purtător de cuvânt al intereselor naţionale săseşti101. Spre sfârşitul secolului, Ni
colae Stoicescu considera, la rândul său, că "pornirea lui Sulzer împotriva româ
nilor se datora edictului de toleranţă al lui Iosif II din 1781, care proclama egali
tatea românilor cu celelalte «naţiuni»; lucrarea sa, ca şi pitele de acest gen au fost
rezultatul reacţiunii împotriva «politicii iosefiniste»"102.
Aceasta este teza acceptată azi aproape în unanimitate de istoriografia româ
nească. Din păcate, cele trei volume ale Istoriei lui Sulzer nu au avut parte de o
ediţie critică, ceea ce explică poate faptul că s-au pus pe seama lui unele teze di
ferite de cele pe care le-a susţinut în realitater03.
Ne punem întrebarea dacă nu cumva criticile care i-au fost aduse lui Fr.
Joseph Sulzer de către istoriografia românească nu au fost exagerate? Este ade
vărat că I.C. Eder şi mai apoi Robert Roesler s-au bazat, în susţinerea tezei lor, şi
A

A

99. Ibidem.
100. A. D. Xenopol, Teoria lui Rosler, Iaşi, 1884, p. 10-11.
101. Conform Nicolae Stoicescu, Continuitatea românilor, Bucureşti, 1980, p. 25, nota 52.
102. Ibidem.
103. Prestigiosul istoric Ladislau Gyemânt, în Mişcarea naţională..., afirmă "Sulzer se stră
duieşte să argumenteze ipoteza originii românilor dintr-un amestec al coloniştilor romani din sudul
Dunării cu băştinaşii traci şi cu slavii, rezultând o limbă romano-slavă cu preponderenţa ultimului
element" (p. 62). Ori; Sulzer afirmase, în voi. II, p. 53-54 (citez, de data aceasta, din traducerea
făcută de Al. Philippide, Originea românilor, I, p. 672-673): "Valahii au luat fiinţă în Moesia,
Thracia şi în regiunile de colo de prin prejur, nu în Dacia. Ei au obiceiuri romane, limbă romană,
dar au şi obiceiuri şi limbă slave. Nu sunt prin urmare nici curat slavi, nici curat romani, ci un
amestec din amândouă aceste popoare, în care amestec însă predomină elementul roman. Prin xomani nu înţeleg aici pe coloniştii romani veritabili, care au fost trimişi de cei dintâi împăraţi în
Thracia, Moesia, Illyria, Macedonia, etc., ba nici măcar amestecătura de romani din Dacia, pe care
Aurelian a strămutat-o în Moesia ori Dardania. înţeleg prin romani pe coloniştii care, deja ameste
caţi cu vechile popoare thrace, s-au mai amestecat apoi cu aşa numiţii barbari sosiţi după aceia, cu
scyţi, bastarni-, sarmaţi, goţi, iazygi, huni şi cu mulţi alţii se numeau romani şi vorbeau o limbă la
tinească, căreia, pentru a se preface în valaha de mai târziu, îi lipseau numai cuvintele slave, care au
fost introduse apoi prin contactul şi relaţiile cu slavii".
*
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pe afirmaţiile căpitanului austriac. însă numeroşi istorici români, atunci când au
răspuns tezei imigraţioniste, s-au limitat să reproducă opiniile istoriografiei vechi
privitoare la Sulzer. Ori aceste opinii au fost formulate de la bun început de către
corifeii Şcolii Ardelene. Şi dacă ţinem cont de marea polemică dintre Sulzer şi Sa
muil Micu, nici nu ne mirăm de imaginea pe care i-au faurit-o Şincai şi Ion Budai
Deleanu căpitanului austriac. Astăzi trebuie să recunoaştem că Sulzer a avut drep
tate în multe privinţe atunci când a polemizat cu Samil Micu sau cu istoriografia
romantică a Şcolii Ardelene. Insă criticile şi persiflările opiniilor lui Samuil Micu
(cuprinse într-un manuscris pe care cel din urmă a avut bunăvoinţa să-l arate lui
Sulzer) explică, din punct de vedere uman, caracteristica pe care Şincai i-a facut-o
lui Sulzer, anume aceea de "neisprăvit născut de ieri-alaltăieri".
După cum am văzut, istoriografia românească de la început încerca să explice
opinia lui Sulzer prin ura acestuia dobândită împotriva românilor, datorită eşecu
lui misiunii sale în Ţara Românească. Ori, cercetând cu atenţie cele trei volume,
trebuie recunoscut faptul că acestea se deosebesc faţă de multe descrieri ale
Ţărilor Române, publicate de alţi autori. Chiar şi Dimitrie Cantemir este mai iro
nic faţă de românii moldoveni decât Sulzer. Acesta nu se mărgineşte să citeze fară
comentarii afirmaţiile lui Cantemir (cum o face, de exemplu, medicul sibian sas
Andreas Wolf), ci, căutând explicaţii, prezintă toate trăsăturile negative de carac
ter ale românilor ca pe o urmare a constituţiei despotice sub care gemea poporul.
De asemenea, nici reproşul făcut de Petru Maior lui Sulzer, că ar fi plin de
prejudecăţi, cu tendinţă de generalizare, nu se confirmă în cele peste 1750 de pa
gini ale operei lui Sulzer. Acesta ştie să facă deosebirea dintre boieri şi poporul de
rând, exprimându-şi însă mâhnirea că, după un timp, luând exemplu de la condu
cătorii lor, românii de rând s-au obişnuit să fure şi să înşele. Politeţea interesată,
întâlnită atât de des la boieri, nu a regăsit-o în schimb la poporul de la ţară.
Eşecul misiunii didactice în Ţara Românească nu i-a produs lui Sulzer ură
faţă de români. Fiind străin, într-o ţară în care domnea arbitrariul, nici nu se
aştepta la mai mult. Din paginile operei sale, se poate vedea că Sulzer a îndrăgit
poporul român, căci altfei nu s-ar fi aplecat cu atâta răbdare asupra obiceiurilor şi
#nici nu ar fi dorit că atâta ardoare să înţeleagă sufletul acestuia. Nu reiese de ni
căieri că s-a simţit jignit de români. Reiese, în schimb, că s-a simţit jignit de soar
ta pe care a avut-o în Imperiul al cărui cetăţean era. Acuzaţia de trădare adusă lui
de saşii ardeleni (pentru planurile lui în Ţara Românească, precum şi pentm rela
ţiile lui cu românii de dincolo de Carpaţi), faptul că nu a fost numit consul şi nici
ales senator la Braşov, apoi că a fost descurajat să candideze pentru funcţia de pro
fesor universitar la Freiburg im Breisgau l-au mâhnit profund. Iar acest lucm re
iese atât din Istoria Daciei transalpine, cât şi din cele trei scrisori publicate fară
ştirea sa, precum şi din corespondenţa purtată cu Michael HiBmann, publicată
post-mortem. Această mâhnire i-a fost mărturisită de către Sulzer chiar şi lui Petru
Maior, care scrie: "Eu pe Francisc Iosif Sulzer l-am cunoscut foarte bine, trăind
cu dânsul trei ani în oraşul Reghin {...). Era om neîndestulat cu soarta sa,
A
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crezându-se a fi demn de mai mare pâine; şi fiindcă muierea şi cele două fete ce
avea nu le putea-ţine cu acea pompă cu care dorea, se necăjea (...). Când a pornit
Sulzer (...) către Ţara Românească, unde a şi murit atunci de langoare în Piteşti,
încă fui de faţă la cortelul lui; multe, mâhnit, mi-a vorbit despre deşertăciunea
lumii, ca nu până aci; şi nevoindu-mă eu a-i întări inima, îi aduceam aminte că,
după moarte îi va rămâne o amintire lăudată din cărţile care le-a scris. Ci nici o
mângâiere din cărţile care le-a făcut nu vru să primească. Mai mult apoi nu m-am
întâlnit cu dânsul, ca cum zisei, el a morit la Piteşti în Ţara Românească"104.
Această mâhnire nu i-a fost produsă lui Sulzer de către români, ci de soarta pe
care a avut-o în Imperiul habsburgic. Spiritul său liber şi gândirea largă, în vădit
contrast, cu sistemul politic şi social încorsetat al epocii sale din Imperiul habs
burgic, i-au creat greutăţi lui Fr. J. Sulzer. Poate astfel se explică faptul că nu a
intrat până la urmă în ordinul iezuit. Dar, cu siguranţă, eşecurile ulterioare din ca
riera sa s-au datorat ideilor avangardiste chiar şi pentru epoca luminilor, promovate
de Sulzer. Defăimările care i-au fost aduse lui de diverşi autori austrieci, dar mai
ales unguri, îşi găsesc explicaţia. Dar faptul că ucenici ai lui Samuil Micu şi Şin
cai au folosit, în combaterea lui Sulzer, calomnii aduse acestuia de autori străini,
este de neînţeles, constituind o nedreptate făcută căpitanului austriac. Astfel, pro
topopul de Bobâlna, Vasile Coloşi, în prefaţa Lexiconului de la Buda, din 1825, îl
trimitea pe cititor la nimeni altul decât la Gedeon Szolga (adică la Pray) şi la
răspunsul acestuia la scrisorile răpite şi publicate fară ştirea lui Sulzer. Tot Coloşi
trimitea şi la un alt istoric bisericesc catolic, Martin G, .Kovatsits, pentru a-1 lămuri
pe cititor cu privire la personalitatea lui Sulzer. Având în vedere afirmaţiile acestuia
din urmă despre clerul catolic, precum şi despre alte realităţi din Imperiul habs
burgic, nu este de mirare că Martin Kovatsits îl caracteriza pe Sulzer drept un "om
ocăritor, mincinos şi că foarte puţin a ştiut despre lucrurile de care a scris"105. .
Tot nedreaptă este şi învinuirea pe care i-a adus-o istoriografia românească
mai nouă, că opera lui este o reacţie împotriva cererilor româneşti şi o expresie a
poziţiei cercurilor conducătoare săseşti de apărare a privilegiilor, căci în paginile.
Istoriei transalpine se poate citi nu odată indignarea lui Sulzer cu privire la situa
ţia poporului român (afirmaţiile din voi. II, p. 13 ar putea fi antologice). Fiind
obişnuit să caute explicaţii la toate, a considerat că această stare de inferioritate
juridică şi socială a românilor ardeleni ar avea drept cauză o imigrare ulterioară a
românilor în Transilvania. De altfel, cum ar fi putut Sulzer să se facă purtătorul de
cuvânt al cercurilor conducătoare săseşti, apărând menţinerea privilegiilor me
dievale, când, în toate operele sale, răzbate dispreţul său şi oroarea sa cu privire
la modul despotic de guvernare. Din păcate, cercurile intelectuale din Ungaria şi
Transilvania, care l-au duşmănit pe Sulzer datorită ideilor avangardiste şi liberale
104. Ibidem
105. Petru Maior, Istoria pentru începutul românilor în Dacia,p. 236-237..
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ale acestuia, au reuşit să transpună în rândul istoricilor români sentimentele lor
faţă de Fr. J. Sulzer. Au fost ajutaţi în acest sens de istoriografia romantică a Şcolii
Ardelene, cât şi de necunoaşterea conţinutului operei lui Sulzer de către istoricii
de mai târziu ai neamului românesc.
Acum, la începutul secolului XXI, publicarea într-o ediţie critică a întregii
opere sulzeriene ar fi mai mult decât necesară. Cenzura habsburgică nu mai
există, astfel că acum ar putea fi dată tiparului şi partea a Il-a, istorică, a vastei
lucrări a lui Sulzer. Dar chiar şi cele trei volume tipărite la Viena în anii 17811782 ar constitui pentru istoricii din ziua de azi o sursă documentară de prim rang
pentru cunoaşterea realităţilor politice, economice şi sociale din Ţările Române de
la sfârşitul veacului al XVIII-lea. Şi, cu riscul de a cădea în patetic, suntem con
vinşi că o ediţie critică ar constitui o mângâiere şi reabilitare post mortem a aces
tei personalităţi controversate de la sfârşitul secolului al XVIII-lea.
m
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PROBLEME DE ISTORIE BISERICEASCĂ
REFLECTATE ÎN OPERELE CRONICARILOR ROMÂNI

I,

\

Consemnarea pentru posteritate a evenimentelor de importanţă majoră, dar şi a
unor detalii semnificative din viaţa unui popor, - în cazul de faţă poporul român a fost idealul pe care l-au urmărit cu obstinaţie oameni ai cărţii, încă acum câteva
secole. A lăsa tăcerea, uitarea să se aştearnă peste trecut, însemna pentru cărturarii
împătimiţi ai scrisului comiterea unui veritabil sacrilegiu. De la cele mai vechi anale
până la cronicile propriu-zise şi ulterior, la primele scrieri cu caracter istoriografie,
fiecare pagină scrisă a constituit un progres: cărturari foarte diferiţi ca structură şi
motivaţie, de la simpli executanţi - dieci anonimi ai domnului Ştefan - , la mari con
ştiinţe care şi-au asumat din proprie iniţiativă truda scrisului, au încercat să recom
pună în spaţiul cuvintelor imaginea unui timp care fugea ireparabil, descoperind şi
învăţând şi pe alţii să descopere că scrisoarea este "lucru vecinicu" şi că istoria fară
"scrisoarea" istoriei moare prin înecare în tăcerea planetară.
Conştiinţa apartenenţei la o anumită naţie, dorinţa ca faptele lor să fie cunos
cute peste timp, i-au determinat pe domnitori să aleagă oameni învăţaţi pentm
alcătuirea unor cronici "de curte". în epoca respectivă, cronicile constituiau "una din
modalităţile de legitimare a efemerelor şi cel mai adesea a nelegitimelor domnii în
faţa contemporanilor şi, de ce nu, a posterităţii"1. Deşi cu caracter oficial, lauda
tive*, de un subiectivism exagerat, mult prea evident, chiar şi acestea îşi au valoarea
lor: o dată cu apariţia unor astfel de scrieri, s-a dezvoltat sentimentul responsabi
lităţii faţă de faptele trecutului, care constituiau un izvor de înţelepciune, oferind
exemple de conduită politică, dar şi de erori ce nu trebuiau repetate. Astfel, primii
mari cronicari, autori ai unor opere ample, care s-au desprins de scrierile oficiale,
abordând un stil independent, au realizat, cu timiditatea inerentă începuturilor, tre
cerea spre istoriografia propriu-zisă. Şi lor li se pot reproşa anumite aspecte: obiecti
vitate parţială, gândire impregnată de accente arhaice, adesea mistice. Toate sunt
însă scuzabile. Inexistenţa acestor scrieri ar fi făcut imposibilă cunoaşterea trecutu
lui, iar, fară istorie, fiinţa umană şi-ar fi pierdut propria identitate. Neancorat în
istoric, omul devine ignorant, se autodeplasează în sfera inconştienţei, a iraţionalu
lui. Nu în zadar îşi justifica Grigore Ureche nobilul act de a scrie istoria în acest
mod: "... ca să nu să înnece a toate ţărâle anii trecuţi şi să nu ştie ce s-au lucrat, să
se asemene fierălor şi dobitoacelor celor mute şi fară minte"2.
Conştiinţa responsabilităţii l-a animat şi pe Miron Costin, ca de altfel pe toţi
aceia la care ne vom referi. "Eu voi da seama de ale mele câte scriu"3 nu este o
afirmaţie gratuită, ci asumarea răspunderii nu numai în faţa omenirii, ci şi a divi
nităţii. Merită deci să acordăm atenţia cuvenită scrierilor cronicarilor; vom adop
1. Radu Mârza, Aspecte religioase în timpul domniilor lui Iliaş Rareş (1546-1551) şi Ştefan
Rareş (1551-1552), în Anuarul Institutelor de Istorie Cluj Napoca, XXXVI, 1997, p. 119.
2. Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, Ediţie îngrijită, studiu introductiv, indice şi glo
sar de Petre P. Panaitescu, ed. a Il-a revăzută, Editura de stat pentru literatură şi artă, Bucureşti,
1958, p. 63.
3. Miron Costin, Opere, voi. 1, Ediţie critică îngrijită de P. P. Panaitescu, Editura pentru litera
tură, Bucureşti, 1965, p. XXXIV.
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ta cel din urmă termen, cronicari, considerat mult prea generic, "vag şi impro
p riu ", dar utilizat atât de istoriografie, cât şi în istoriile literaturii. Mihail Berza,
cercetător al vechii culturi româneşti, îşi exprimă indignarea faţă de frecventa uti
lizare a acestui cuvânt, dar şi faţă de sintagma "spirit cronicăresc", considerând că
acestea conţin o "nuanţa de dispreţ pentru operele lor (ale cronicarilor n.n.) pe
■care numai faptul că stilul lor este mai puţin lustruit şi -p o a te - mai puţin facil
decât ar cere-o gustul nostru de azi, ...le fa c să fie, în genere, foarte puţin citite"4.
în noianul de evenimente care alcătuiesc în fapt istoria unei naţiuni, dar şi a
lumii, în relatările cronicarilor un loc aparte îl deţin problemele de istorie bise
ricească. Poate că ultima parte a frazei sună prea pretenţios. Departe de a consti
tui tratate de teologie sau manuale de istorie bisericească, scrierile aflate în dis
cuţie nu impresionează prin extinderea sau detalierea problematicii cu caracter bi
sericesc, dar, la o lectură atentă, înlăturând inadvertenţele pe care instrumentele
modeme ale cercetării istorice le-au constatat, constituie un reper care nu trebuie
ignorat în acest domeniu. Ele cuprind informaţii lacunare, punctuale de cele mai
multe ori. Cronicarii nu îşi propun să rezolve problemele Bisericii, nu se implică
în tumultul lor, - excepţie făcând cei doi episcopi cronicari: Macarie şi Eftimie,
precum şi călugărul Azarie - , ci se mulţumesc să le evoce, să le aducă la cunoş
tinţa generaţiilor viitoare. Ei se erijează însă, cu toată puterea scrisului şi a fiinţei
lor, în apărători ai creştinismului, ai Ortodoxiei. în această direcţie implicarea lor
afectivă răzbate printre rânduri.
Prezenţa Bizanţului ca factor cultural, politic şi bisericesc în viaţa Ţărilor Ro
mâne transpare din operele scrise de aceştia. Poate părea paradoxală această con
statare din moment ce unii dintre ei s-au format la şcoli iezuite din Polonia. In
fluenţa umanistă sau aceea catolică, prezente la vremea respectivă în Occident, nu
se resimt însă la lecturarea "Letopiseţelor" lor. Concepţia istorică a cronicarilor
este eminamente religioasă, iar sentimentul apartenenţei la Ortodoxie este de-a
dreptul acut.
Demersul nostru îşi propune, aşa cum reiese din titlu, să evidenţieze proble
mele de istorie bisericească detectabile în cronicile alcătuite de trei oameni ai
Bisericii, cărturari ai epocii (secolul al XVI-lea): Macarie, Eftimie şi Azarie - cu
scrieri mai puţin valoroase pentru interesul nostru, în care verosimilul e anihilat
de subiectivism - în Letopiseţele cronicarilor moldoveni, pionieri ai istoriografiei
româneşti: Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, dar şi în scrierile cronica
rilor munteni din secolele XVI-XVIII. Deşi nu îl putem considera cronicar, vom
face referiri şi la umanistul Dimitrie Cantemir, mai exact la opera sa intitulată
Descriptio Moldavie, deoarece cuprinde informaţii valoroase pentm cercetarea
noastră, necesare pentru a avea un tablou complet al epocii supuse atenţiei. Su
biectul este tratat pe regiuni, Moldova şi Ţara Românească, iar informaţiile redate
în ordinea cronologică a apariţiei Letopiseţelor, mai întâi în Moldova, apoi în Ţara
Românească.
Se impun încă de la început câteva consideraţii generale referitoare la aceste
opere de pionierat în istoriografia noastră. Ele înseamnă, în al doilea rând, litera
4.
Mihail Berza, Pentru o istorie a vechii culturi româneşti, Culegere de studii editată cu o in
troducere şi note de Andrei Pippidi, Bucureşti, 1985, p. 60.
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tură ca act involuntar, ca epifenomen al altei intenţii, istoriografice în esenţa ei, la
aceasta contribuind mulţimea faptelor şi culoarea vie cu care sunt descrise. In pe
rioada apariţiei acestor opere societatea românească trăia în formele tradiţiei bizantino-slave. Este certă apartenenţa Moldovei şi a Ţării Româneşti la comuni
tatea internaţională, căreia un subtil interpret al realităţii medievale, D.
Obolensky, i-a dat numele sugestiv de "Commonwealth" bizantin5. Ortodoxia de
vine formă de apărare a fiinţei naţionale româneşti faţă de dominaţiile străine,
suport puternic pentru cele două state. In operele cronicarilor este extrem de fa
miliară imaginea unei Biserici împărţindu-şi autoritatea cu domnia, asupra căreia
deţine un ascendent moral şi simbolic. Andrei Pippidi îşi pune problema incompa
tibilităţii dualităţii monarhiei româneşti cu ecumenismul bizantin, cu centralizarea
puterii în mâinile unui basileu: "Unde să fie noua Romă din nordul Dunării? La
Bucureşti, Târgovişte sau chiar la Câmpulung şi Argeş, centrele nelipsite de fast
şi o oarecare iradiere culturală ale Ţării Româneşti, ori în reşedinţele domnilor
moldoveni, nu mai puţin marcante prin pompa orgolioasă a curţilor lor, prin va
loarea artistică a ctitorilor lor: Suceava şi Iaşi?"6.
Moldova şi Ţara Românească trebuie privite "ca două corăbii pe o mare fu r 
tunoasă, unde rareori se gustă liniştea şi odihna "7, scria Del Chiaro, secretarul lui
Constantin Brâncoveanu (1688-1714), iar această realitate reiese din operele
supuse examinării. Viaţa tumultoasă din jur pătrunde în cronici, ceea ce determină
pierderea caracterului unitar. In Ţara Românească luptele dintre partidele boie
reşti transformă cronicile în pamflete virulente. în Moldova însă, o asemenea isto
riografie cu aspect de pamflet politic nu se întâlneşte. Aici detectăm însă influenţa
culturii umaniste, deşi nu foarte puternică, începând cu Letopiseţul lui Grigore
Ureche. Pătrunderea culturii greceşti constantinopolitane se poate întrevedea în
special la cronicarii munteni.
învăţătura creştină este mereu pe primul plan, fiind considerată de cronicari
revers al păgânismului, reprezentat în viziunea lor, de adepţii islamului, turcii.
Este folosit adeseori termenul de "păgâni", care îl substituie pe cel de otomani,
care indică naţia; rezultă că, pentru cronicari, acolo unde nu există creştinism, nu
există identitate, naţiune, civilizaţie.
Nicolae Costin, în scrierea sa, aminteşte persecuţiile la care au fost supuşi
creştinii în primele secole. în timpul împăratului Traian (98-117), "fu aruncat fio 
rilor sălbateci Svintul Ignat, episcop de Antiohia"8. împăratul Adrian (117-138)
"multe munci au făcut creştinilor "; este redat exemplul lui rEustafie Plachida
svintul şi dreptul, ce să numia al doile Iov... împreună cu fam eia sa şi cu copiii
săi, i-a pus pe bou de aramă, aprinşii de fo c"9. împăratul Piui ”au dat poruncă
tare, să nu cit iască cărţile Sivilelor, în care se afla mare hulă legilor păgâneşti şi
A

A

A

_
_
_
_
_
_

5. Andrei Pippidi, Tradiţia politică bizantină în Ţările Române în secolele XVI-XVIII, Bucu
reşti,.! 983, p. 9.
6. Ibidem , p. 10.
7. Del Chiaro, Istoria delle moderne rivoluzioni della Vallachia, Bucureşti, 1911, p. 119, în
Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţării Româneşti, Introducere şi ediţie critică întocmite de Con
stantin Grecescu, Studiu introductiv de Eugen Stănescu, Bucureşti, 1963, p. XI.
8. N. Costin, op. cit., p. 144-145.
9. Ibidem, p. 146-147.
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laudă mare legii creştineşti. Era pe aceea vreme papă în Râm Telesforos"1(). După
moartea lui Telesforos au urmat în scaunul papal Ighin şi Pius, care au avut un rol
remarcabil în fixarea datei Paştilor: "Au aşezat paştile să nu se facă de creştini cu
jidovii , a 14-a zi a lumii, ce după Paştile jidoveşti , în dumineca viitoare, să
sărbează creştinii Paştile"11. în acest context sunt amintiţi doi eretici: "Valentin
de la Eghipt şi Marchion din Pont", primul învăţa că sunt "30 de dumnezei", în
văţa cum "Hristos s-au născut din fecioară, luând trup din ceruri, cu care au tre
cut prin fecioară ", al doilea susţinea că ar fi doi dumnezei, unul bun şi altul rău,
acesta din urmă dând legea cea veche, cel bun, legea nouă12. Sunt evocate perse
cuţiile din timpul Jui Sever (193-211) şi Liciniu (308-324)13. Stolnicul Constantin
Cantacuzino oferă cititorilor câteva date despre greci şi credinţa lor.
Cronicarii nu îi privesc cu ochi binevoitori, toleranţi, nici pe adepţii celorlalte
confesiuni creştine. Printre rândurile scrise de aceştia putem observa nuanţe de dispreţ la adresa lor. In mod diferit trebuie considerat însă raportul cu catolicii. Un
factor important în stabilirea acestui raport îl constituie pregătirea a doi mari croni
cari moldoveni - Grigore Ureche şi Miron Costin - în şcoli iezuite poloneze, ceea
ce a determinat o atitudine mai rezervată faţă de adepţii acestei credinţe. Deşi am
bii rămân în esenţă buni ortodocşi, situaţia lui Miron Costin este discutabilă. Se
pare că acesta din urmă îi simpatiza pe catolici, ajutându-i chiar. Pentru citiţorii săi
din Moldova, Letopiseţul lui Costin nu lasă loc îndoielilor în privinţa Ortodoxiei.
Termenul "papistaşi" folosit de cronicar nu comportă nuanţe peiorative.
Sinodul unionist de la Ferrara - Florenţa (1438-1439) este prezentat succint
de Grigore Ureche: "In zilele acestui domnu (Alexandru cel Bun n. n.) fu săbor
mare în Florenţa, în ţara Italii, adunare mare de părinţi, ca să poată împreuna bise
rica răsăritului şi cu apusului... la care săbor însuşi patriarhul Ioasaf de Ţarigrad
(de fapt Iosif II; 1416-1439) cu împăratul Ioan Paleolog (Ioan VIII Paleologul;
1425-1448), cu mulţi mitropoliţi şi episcopi au fostu. Şi de ţara noastră încă au
fostu trimis pre Grigore Ţamblac... Unde pre urmă bun nimica nu s-au ales, că în
loc de împreunare, mai mare vrajbă şi zarvă şi dispărţire s-au făcut..."14. Este
amintită şi prezenţa mitropolitului Efesului, Marcu Eugenicul. Ureche concluzio
nează: "... atâta oţărâtură stătu întramândouă bisericile, de nu se pot vedea cu
dragoste, ce una pre alta huleşte şi defaimă şi una prealta va să pogoare şi să o
calce. Răsăritul este începător, apusul va să se înalţe şi aşa una alţiia nu va să
dea cale, cum răsăritul cu apusul n-ar fi fostu logodna lui Hristos"15. Există în
aceste cuvinte regret, există în aceste cuvinte regret, resemnare, conştiinţa nepu
tinţei de a schimba ceva într-o problemă care tinde să se complice, în loc să se cla
rifice. Trebuie semnalată însă şi prezenţa conştiinţei unităţii Bisericii: Răsăritul şi
Apusul sunt logodna lui Hristos. "El deplânge despărţirea bisericii apusene de cea
răsăriteană... Vinovată de ruperea unirii de la Florenţa c pizma grecească. în vre
__

___

Ibidem, p. 148.
Ibidem, p. 149.
Ibidem.
N. Costin, op. cit., p. 151.
G. Ureche, op. cit., p. 78-79.
15. Ibidem.

10.
11.
12.
13.
14.

__
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mea lui în Polonia era luptă mare a catolicilor pentru a atrage pe ortodocşi la
unire, pe când la Kiew în frunte cu Petru Movilă se dezvoltă o reacţie puternică,
cerând păstrarea individualismului pravoslavnic în formele vechii credinţe. S-ar
părea din citatele de mai sus că Ureche era de părerea celor dintâi mai mult decât
a ortodocşilor intransigenţi"16. Şi Radu Popescu face o scurtă menţiune referi
toare la acest sinod17. Referindu-se la ierarhia bisericească din Moldova, Dimitrie
Cantemir scria: "De la întemeierea scaunului până în timpul conciliului de la Flo
renţa, mitropolitul Moldovei primise hirotonia de la patriarhul Constantinopolului. Dar pentru că la acel conciliu mitropolitul, om simplu şi prea puţin cunos
cător al sfintelor scripturi, îşi pusese iscălitura pe hotărârile mincinoase şi înşe
lătoare ale acelui sinod, cu toată opunerea trimişilor lui Alxandfu cel Bun (!) care
îl însoţeau..., el n-a mai îndrăznit să se întoarcă în Moldova, arhiepiscopul
Efesului, Marcu, a făcut mitropolit al Moldovei pe arhidiaconul lui, bulgar de
neam, dar vestit prin faima cucerniciei şi dreptei credinţe..."^. Mitropolitul mol
dovean participant la Sinodul unionist era Damian. Acesta va fl rămas probabil la
Constantinopol, pe lângă Patriarhie. Cert este că numele său lipseşte din docu
mentele interne.
Constantin Cantacuzino arată şi el deosebirile dintre Biserica Răsăritului şi
credinţa Apusului, prerogativele pe care şi le-a arogat singur papa, care este "peste
toţi" şi- "care nu numai la ale bisericii şi la clerici iaste mai mare şi se amestecă,
ci şi la mireneşti şi la stăpâniri... au primit, ce şi în biserică şi în politia mirenească monarh să fie .
Miron şi Nicolae Costin scriu despre mustrarea pe care papa o adresează po
lonezilor, care prin acţiunile îndreptate lui Sigismund Bathory, care se lupta "să
dezbată Ţara de sub mâna turcului, să cuprindză Ţara Muldovei, să-i împreune şi
pre moldoveni cu sine împotriva turcilor. Iar leşii au împiedicat acest lucru, spre
scăderea creştinătăţii, ce au aşedzat Moldova sub bind turcilor...". Craiul polonez
încearcă să se disculpe printr-un sol trimis "la Papa, făcându-i ştire că are el de
grije Moldovei, să nu hie cu turcii şi mai denainte vreme fiindu sub grija sa... "2().
Date sumare ne oferă Grigore Ureche cu privire la organizarea Bisericii din
Polonia: "Au leşii (polonezii n. n.) doi arhiepiscopi şi 11 episcopi şi trei episcopi
la cneadzia Litvei (Litfa), patru la livoni, fără mitropolitul de Chiev şi alţi epis
copi ce-s pre ruşi, de legea grecească..."21. Nu putem cunoaşte însă corectitudi
nea acestor informaţii şi nu ne-am propus detectarea realităţii în acest sens.
Ureche prezintă opţiunile confesionale ale ungurilor, pe care'îi consideră dez
binaţi din acest punct de vedere: "Ungurii nu ţin tot o lege (credinţă n.n.), ce în
patru sau cinci legi sântu împerecheaţi, că unora le zic calvini, altora lotori (lu
terani n. n.), ...alţii-i chiiamă verăş ianoş, carii credu în Ioan Botezător iul... alţii
chiiamă sombotaşi, carii credu legea jidovască, alţii-i chiiamă papistaşi, carii
16. Petre P. Panaitescu, Influenţa polonă în opera şi personalitatea cronicarilor Grigore
Ureche şi Miron Costin , Bucureşti, 1925, p. 82-83.
17. Cronicari munteni, voi. I, p. 244-245.
18. Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldavie, Bucureşti, 1973, p. 351.
19. Cronicari munteni, voi. I, p. 41-43 şi p. 60.
20. M. Costin, op. cit., p. 14-15 şi N. Costin, op. cit., p. 588-590.
21. G. Ureche, op. cit., p. 124.
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cred până în jumătate legea grecească, de aceştiia să află la Ardeal, iar la
Ungur iia cea Mare foarte prea puţini”22.
Radu Popescu scrie: "Luther Marton (Martin Luther n.n.), pentru pizma
papii, ş-au lăsat legea şi au învăţat legea ce ţin acum luterii, Ja Vitemberga
(Wittenberg n. n.), şi la alte părţi”23; în acest mod simplu prezintă cronicarul
muntean luteranismul şi pe iniţiatorul acestuia. De asemenea, cronicarul vorbeşte
de transformarea bisericilor luterane şi calvine din "Ţara Ungurească dă su s”
(Maramureş n. n.) în biserici "papistăşeşti”, de către germani, fapt petrecut în pe
rioada în care domn al Munteniei era Antonie Vodă din Popeşti (1529-1530).
Constantin Cantacuzino realizează o prezentare critică a confesiunilor care
s-au îndepărtat de adevăr: catolicii, luteranii şi calvinii: ”însă toţi aceştia ale bise
ricii, cum zic ei, ai Apusului, dogme au apucat şi să zic că sunt catolici. Cărora
ai noştri luân de la greci, ...le zicpapistaşi, adecăte mai mult cred într-alepapei,
decât într-ale adevărului, zicând şi aceasta... că papa niciodată nu greşeşte.
Pentru care papă, luteranii şi calvinii carii s-au rupt dintr-înşii, au mai prigoane
şi întrebări... Care aceasta îmi pare că decât toate alalte turbură mai mult biseri
ca şi să pricineşte toată gâlceava şi certele între biserici şi' între limbile creştine
mai depărtate, de neunirea lor”24.
în operele pe care le-am analizat aflăm informaţii valoroase despre ierarhi ai
Bisericii din Moldova şi Ţara Românească, păştori şi îndrumători ai vieţii spiri
tuale din Ţările Române, aspecte din viaţa şi activitatea lor. Cronicarii, din păcate,
nu amintesc nimic despre înfiinţarea Mitropoliilor, de începuturile acestora.
în Moldova, mitropolitul Teoctist (1453-1478) este numit după ce ”au trimis
întâi la arhiepiscopul de Ohrida şi au luat blagoslovenie”pentru el25. Axinte Uri- ’
cariul scrie, la rândul său: "Află-se scris la un letopiseţ sârbescu de Azarie,
călugărul precum, în zilele acestui domnit, Alixandru vodă (1454), l-au hirotonit
Prea Sfinţitul mitropolit chir Theoctist de Nicodim din Ţara Sirbqscă, prin zilele
buh credinciosului cneazul Gheorghie clispot”26. într-adevăr, Teoctist a fost hiro
tonit de patriarhul sârb Nicodim de la Ipek (Peci)27. Motivaţiile pentm care nu a
fost hirotonit în ţară sunt următoarele: în 1453 Constantinopolul a fost ocupat de
turci, deci mitropolitul moldovean nu avea curajul să meargă acolo. Deşi se pare
că data indicată de Letopiseţ pentru hirotonie este verosimilă, chiar dacă am ad
mite că această solemnitate a avut în 1452, şi atunci oraşul se afla sub ameninţarea
turcească. Apoi, în 1450-1454, scaunul de patriarh ecumenic era vacant, până
22. G. Ureche, op. cit., p. 133-134.
23. Cronicari munteni, voi. I, p. 268.
24. Ibidem, p. 61.
25. G. Ureche, op. cit., p. 74.
26. Ibidem, p. 86.
27. Patriarhul Nicodim a păstorit în timpul despotului Gheorghe Brancovici. Trebuie să men
ţionăm faptul că arhiepiscopii sârbi din Ipek purtau titlul de patriarhi încă din 1346, recunoscut în
1375 şi de Patriarhia din Constantinopol. Hirotonia acestuia a avut loc în timpul lui Alexăndrel Vodă
(1452-1454), fiul lui Iliaş şi nepotul lui Alexandru cel Bun.
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atunci fiind ocupat'de unionişti. In plus, Biserica sârbă nu şi-a trimis reprezentanţi
la sinodul de unire de la Ferrara-Florenţa (1438-1439)28.
Mitropolitul Teoctist este prezent la "Direptate", în fruntea poporului, pentru
a-1 întâmpina pe Ştefan cel Mare, pe care, de altfel, l-a şi "pomăzuitu (uns n. n.)
spre domnie”29. El sfinţeşte, în 3 septembrie 1470, mănăstirea Putna.. Letopiseţul
lui Ureche menţionează încă doi ierarhi participanţi la acest eveniment; unul din
ei este episcopul Tarasie (1464-1473). Egumenul lăcaşului era la vrernea respecti
vă arhimandritul Iosif (Iosaf). Acesta, potrivit informaţiilor lui Ureche, s-a
"pristăvit" (murit n. n.) la 19 octombrie 148530. Detaliile referitoare la mănăstirea
Putna se succed. După moartea lui Iosif, comunitatea monahală de aici are, până
în 1502, în calitate de egumen, pe arhimandritul Paisie; în acelaşi an trece la cele
veşnice duhovnicul de la Putna, Athanasie Bolsun. Despre aceştia din urmă con
semnează cronicarul: "... amândoi lăudaţi de viiaţă bună şi curată, carii în viaţa
lor nimica n-au lipsitu ce li s-au căzut păstoriei lor, ca să nu fa c ă "31.
Teoctist îl întâmpină pe Ştefan al Moldovei cu Sfanta Evanghelie şi cinstita
cruce atunci se întoarce învingător de la războaie, asemenea "unui împărat şi biniitoriu de limbi păgâne" şi îl "blagoslovea ". El, care i-a fost alături în clipe de glorie,
dar şi în-momente dificile, s-a stins din viaţa pământească la 8 noiembrie 1477.
Interesantă este menţiunea lui Ureche referitoare la "călugărul Maximian",
solul lui Radu cel Mare la Bogdan, mesager al păcii între cei doi domni: "... Şi
acolo (la Şiret) de la Radul vodă l-au timpinat sol, un călugăr anume Maximian,
ficiorul lui Dispotu împăratul grecescu şi s-au rugat lui Bogdan vodă că să facă
pace cu Radul vodă, pentru că sântu creştini şi o seminţie. Deciia Bogdan vodă,
văzându atâta rugăminte de la acel călugăr, au jacut pace pentru voia Iui..."32.
Nici Radu Popescu nu ezita să scrie despre aceste fapte33. Este vorba de Maxim
Brancovici (1505-1508), care a contribuit, cu autoritatea sa de mitropolit, la apla
narea conflictului şi încheierea păcii între Radu cel Mare şi Bogdan III, oprind
vărsarea de sânge între moldoveni şi munteni.
După Teoctist, "au stătut altul, Ghiorghie mitropolit" { 1478-1508) în scaunul
mitropolitan al Moldovei. în timpul păstoririi acestuia, Ştefan cel Mare a zidit sau
refăcut cele mai multe din ctitoriile sale; rezultă de aici că Gheorghe a sfinţit bise
ricile respective. Lui i-a urmat Teoctist II (1508-1528).
Lui Despot vodă, mitropolitul Grigorie (1546-1551), episcopul Atanasie al
Romanului (1558-1572) şi Eftimie de Rădăuţi (1558 - c. 1561) "i-au cetit molitva
de domnie"34..
28. M. Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Ronume , voi. I, ed. II, Bucureşti, 1991, p. 351.
Faptul că a fost hirotonit în afara hotarelor ţării ne determină să credem că măcar unul din scaunele
episcopale ale ţării (Roman sau Rădăuţi) era vacant, deci nu existau pe atunci în Moldova alţi doi
arhierei, câţi prevede rânduiala ortodoxă pentru hirotonirea unui alt arhiereu.
29. G. Ureche, op. cit., p. 91.
30. Ibiclem, p. 95.
31. Ibiclem, p. 119.
32. G. Ureche, op. cit., p. 138.
33. Cronicari munteni, voi. I, p. 256.
34. Ibiclem, p. 174.
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Episcopul Macarie al Romanului (1531-1548 şi 1551-1558), - uccnicul lui
Teoctist, aşa cum reiese din însemnările sale autobiografice "ziditoriul şi începătoriid mănăstirii Mşcăi", a trecut în eternitate în prima zi a anului 1558, după 27 dc
ani de păstorire şi a fost îngropat la mănăstirea amintită. Tot din cronica sa rezultă
că a fost aşezat "pe scaunul Episcopiei a părţii de jos a ţării"35. Iliaş îl înlătură din
această demnitate în 1548, pentru ca în 1551 Ştefan Rareş să îi redea scaunul ierar
hic. "Pre locul lui fu sfinţit Anastasie, om destoinic a umplea slujba păstoriei sate,
carile 14 ani au fostu episcop, mai apoi şi la mitropolie au ajunsa "3^.
Călugărul Azarie şi Grigore Ureche, îb amintesc în Letopiseţele lor pe mitro
politul Gheorghe II (de ia Bistriţa; 1551-1552), care a fost ars de viu de domni
torul Ion Vodă cel viteaz (1572-1574); acesta din urmă dorea să-şi însuşească bu
nurile'sale, dar şi să răzbune persecuţiile armenilor, petrecute în timpul păstoririi
sale. Conform unor izvoare, Ion Vodă era armean37.
In 1564, la 23 septembrie, Teofan (1564-1572), ucenicul lui Macarie, "ce era
din tinereţe episcop, l-au pus AIixandru vodă (Alexandru Lăpuşneanu n. n.) mi
tropolit la Suceava"3**. Cronicarul se referă la mitropolitul Teofan II. Păstorirea lui
e întreruptă de cmzimile săvârşite împotriva preoţilor de Ion Vodă cel Viteaz, "re
gizor" al unor "morţi groaznice fără dumnezeire". Teofan a fost nevoit să se
ascundă "prin munţi de groaza lui", trecând deci în Transilvania. Petru Şchiopul
a fost acela care, în 1578 i-a redat scaunul mitropolitan. Aceste evenimente le
transcrie în Letopiseţul său şi Nicolae Costin39.
în timpul lui Iancu Sasul (1579-1582) care a avut o domnie despotică, mulţi
boieri, între care "Vlădica Gheorghe", împreună cu Movileştii, "au pribegit unii
la munteni, alţii în Ţara Leşască”. Este vorba despre episcopul Gheorghe Movilă
- care a păstorit la Rădăuţi până la începutul anului 1558, când a fost ridicat în
scaunul de mitropolit al Moldovei - , nevoit să-şi întrerupă activitatea şi să se re
fugieze în Polonia, împreună cu mitropolitul Teofan.
Miron Costin notează că Mihai Viteazul "au făcut şi episcopia la scaunul dom
nilor de Ardeal la Belgrad (Alba lulia n. n.)"40. Astfel s-a susţinut în istoriografia
noastră veche; mai mult, s-a afirmat că domnitorul a înfiinţat la Alba lulia Mi
tropolia românilor ortodocşi din Transilvania. Adevărul este însă altul: Mihai Vi
teazul a ridicat numai o nouă biserică la Alba lulia, care trebuia să slujească drept
catedrală mitropolitană, pe când Mitropolia - ca instituţie - este mult mai veche.
Acelaşi cronicar îl aminteşte pe mitropolitul moldovean Varlaam (16321653), care i-a dat dezlegare egumenului Ioasaf de la mănăstirea Aron vodă, de
lângă Iaşi, împiedicat de un jurământ să îî dezvăluie lur Vasile Lupu anumite pro
bleme legate de domnie. Lui Gheorghe Ştefan "i-au cetit molitva de domnie Ghe\leon (1645-1653) episcopul de Huşi, fiind mitropolitul Varlaam eşit la munte"4i.
Costin îl menţionează şi pe mitropolitul cărturar al Kievului, Petru Movilă, de
A

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

^

Cronicile slavo-romtme..., p. 98.
G. Ureche, op. cit., p. 172.
M. Păcurariu, op. cit., voi. I, p. 474.
Ibiilem, p. 192.
N. Costin, op. cit., p. 518 şi 552.
IVI. Costin, op. cit., Edit. Liviu Onu, p. 19.
Ibiclem, p. 70.

36 - B. O. R. 1-6/2002
%

C

562

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

sorginte română, descendent al Movileştilor: "cu vestită mitropoliia şi arhimandriia de mănăstirea mare, ce iaste anumepre limba rusească Pecerschii, unde stau
tnipuri, moştii a mulţi sfinţi întregi prin peşteri şi până astădzi cu multe minuni”42.
Nicolae Costin consemnează trimiterea de către Mihai Viteazul a unei solii la
Alba Iulia, în frunte cu mitropolitul Eftimie II (1594-1602), episcopii Teofil de la
Râmnic
(1591-1601) şi Luca de la Buzău (1583-1602), pentru a încheia o alianţă
_
cu Sigismund Bathory. In tratatul semnat ulterior, "în luna lui mai", se stipula ca
"toată rânduiala besericii şi a preoţilor şi a călugărilor, să o lasă Măriia Sa în
veche ţinere şi obiceiu, pravile, ţeremonii... să fie slobozi a-şi lua obicuite veni
turile sale. Aşijderea şi toate bisericile cele munteneşti... vor f i suptu giudecata
aşezământului Mitropoliei de Târgovişte..."43.
De la Ion Neculce aflăm că în timpul lui Dumitraşcu Cantacuzino era mitro
polit "părintele... chir Theodosie”44. Este vorba despre Teodosie Barbovschi
(1605-1608). Un spaţiu mai larg îi acordă cronicarul mitropolitului Dosoftei
(1671-1674 şi 1671-1674), la adresa căruia scrie cuvinte de laudă, fiind impre
sionat de înţelepciunea acestuia şi de cunoştinţele de care dădea dovadă: "Acestu
Dosoftei mitropolit nu era om prostu de felul lui. Şi era neam de mazâl; preînvăţat, multe limbi ştie: elineşte, lătineşte, sloveneşte şi altă adâncă carte şi în
văţătură. Deplin călugăr şi cucernic, şi blând ca un miel. In ţara noasfră pe ceasta
vreme nu este om ca acela”45. Rodnica sa păstorire este întreruptă însă brusc de
un nemeritat exil: "... au luat craiul (Ian Sobiescki n. n.) şi pe Dosofteiu mitro
politul din Iaşii cu toate hainele şi odoarele Mitropolia. ...Şi le-au dus... împreună
cu Dosoftei în Ţara Leşască, la un târgu... anume Jolfa (Zolkiew, oraş la nord de
Lvov n. n.)... Şi Dosoftei încă acolo au murit... După ce l-audus la Jolfa, îl punea
craiul... de face leturghii la dzile mari şi iordan la Boboteadză, după obiceiul
ţărâi noastre, de să mira craiul şi toţi domnii leşeşti şi lăuda frumoasă ţărămonia
ce are beserica ţărâi noastre”46.
în timpul celei de a doua domnii (1633), consemnează Neculce, Gheorghe
Duca îl trimite pe mitropolitul Misail (1702-1708), împreună cu Ioniţă Hatmanul
la Focşani "de.giurară boierilor că nu le-ar f i nemic despre domnul Constantin
Duca vodă "47. Mitropolitul Ghedeon (1708-1722) şi boierii scriau ruşilor împotri
va lui Dumitraşcu Vodă, "să nu-l creadză, că el este ca şi un turc şi ţine cu turcii"48. Ghedeon slujeşte la Iaşi Sfânta Liturghie la vizita pe care ţarul Rusiei,
Petru cel Mare, o întreprinde în Moldova49.
Pe Grigorie Vodă, în 1726, "l-au încununat spre domniie părintele Gheorghie
mitropolitul" (1722-1729)50. Pe Constantin Mavrocordat, în 1733, l-a întâmpinat
mitropolitul Antonie (1730-1739) cu episcopi şi cler, binecuvântându-151. La in___

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Ibiclem, Ed. Panaitescu, p. 25.
N. Costin,
cit., p. 575-578.
I. Neculce,
c i t p. 246.
Ibiclem, p. 314.
Ibiclem, p. 312-313.
Ibiclem, p. 420-421.
Ibiclem, p. 524.
Ibiclem, p. 563.
Ibiclem, p. 696.
Ibiclem, p. 730.
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trarea în Iaşi, în 1739, lui Constantin Cantemir acelaşi mitropolit "i-au ieşit
înainte... şi i-au închinat cheile (arai şi stiagurile slujitorilor”52. Tot Antonie face
"o sfeştanie" şi binecuvintează oştile mareşalului rus de origine germană "Menih"
(Cristoph Burchardt Munnich n. n.)53. O dată cu Cantemir părăseşte scaunul şi
Antonie, refuzând să se întoarcă la chemarea lui Grigorie Vodă, care s-a reinsta
lat la domnie. Neculce motivează gestul ierarhului: "S-au temut de Grigorie vodă,
să nu oblicească (afle n. n.) că au fost agiunsu mai denainte cu moscalii (ruşii n. n.)
şi s-au dus şi el la Moscu ". Supărat, domnitorul a trimis "la Ţarigrad de-(a)u făcut
afurisenie lui Anton m itr o p o litu l Acesta din urmă, merge la împărăteasa Anna
Ioanovna (1730-1740), "şi i-au făcut cinste şi l-au dăruit şi l-au pus mitropolitu
la Cernihoi (Cernigov n. n.), în Ţara Căzăcească... Iar în locul lui Anton au pus
mitropolit pe Nichifor, grec fiind"54. Despre Nichifor de Sidis cronicarul scrisese
şi în alt loc, arătând că a fost dus la "Meneh".
A

_____

In- Istoria Ţării Româneşti, stolnicul Constantin Cantacuzino aminteşte de
"Gothias, mitropolitul grecescu", - care "ascultă de patriarhul Ţarigradului"
ierarhul goţilor55. Aici este amintit, şi Sava Brancovici, mitropolitul Ardealului
(1656-1680), "om şi acela destul de învăţat, înţelept şi temătoriu de Dumnezeu ",
precum şi misiunea pe care i-a încredinţat-o "Racoţ Gheorghie cel tânăr ",
trimiţându-1 la "împăratul moschicescu, cu solie, la anul de la Hristos 1688"56.
Mitropolitul Sava a întreprins într-adevăr, împreună cu fratele său Gheorghe, o că
lătorie în Rusia, în 1688, la ţarul Alexei Mihailovici, însă în timpul lui Mihail
Apaffi, principele Transilvaniei (1661-1690). Este singura menţiune referitoare la
un ierarh ardelean.
Letopiseţul cantacuzinesc descrie păstoria lui Nifon, fostul patriarh al
Constantinopolului, cu "sfântă bună viaţă" şi "bărbăţii sufleteşti" care l-au impre
sionat pe Radu cel Mare. Acesta din urmă l-a chemat în Ţara Românească pentru
"a învăţa legea lui Dumnezeu şi a le trăi şi păstoria lui şi tuturor oamenilor, şi solitor la Dumnezeu". In continuare, este prezentat modul în care Nifon, în scurta sa
păstorire, organizează Biserica din această ţară. Scrierea menţionează hirotonia a .
doi episcopi de către Nifon, fiecare având eparhie "cu hotară, care câtu va
birui"57. Cei mai mulţi istorici au interpretat*aceste cuvinte ca desemnând înfiin
ţarea celor două Episcopii: a Râmnicului, în locul vechii Mitropolii a Severinului
şi a Buzăului. Interpretarea trebuie privită însă cu multă rezervă, deoarece nu se
bazează pe argumente solide, nici pe mărturii documentare. Nifon (1503-1505),
într-un timp atât de scurt, nu a putut transpune în faptă un program de mari pro
porţii. Gavriil Protul, autorul lucrării istorico-aghiografice referitoare la viaţa pa
triarhului, inclusă în Letopiseţul catancuzinesc, exagerează rolul său în reorgani
zarea Bisericii muntene. Este relatat conflictul cu Radu cel Mare, declanşat de re
fuzul mitropolitului de a aproba căsătoria surorii domnitorului cu un boier moldo________ ___
•
A

52.
53.
54.
55.
56.
57.

Ibidem, p. 815.
Ibidem , p. 828.
Ibidem , p. 841-842.
Cronicari munteni, voi. 1, p. 33.
Ibidem, p. 73.
Ibidem , p. 86-92.
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vean, împotriva canoanelor. Nifon s-a retras la Muntele Athos, la Vatoped şi ulte
rior la Dionisiu, unde s-a stins din viaţa pământească, la 11 august 1508.
Neagoe Basarab a ridicat "biserica cea căzută şip u e p e Macarie mitropolit a
toată Ţara Ungrovlahiei, Plaiului şi Severinului, cu blagosloveniia lui Pahomie,
patriarhul Ţarigradului". Acest domnitor, ne relatează autorul anonim, a adus în
ţară moaştele Sfântului Nifon de la Athos în Ţara Românească, pentru "a curaţi
şi tămădui greş ala Radului vodă şi altora carii făcuse Sfinţii sale rău fără de
vină"5H. Primite cu mare alai, acestea au fost puse deasupra mormântului lui Radu
cel Mare, la Dealu, rostindu-se rugăciuni pentru iertarea celui din urmă.
Autorul anonim al Letopiseţului îl aminteşte şi pe "vlădica Crimca" (Anastasie
Crimca n. n.), cel care a botezat-o, la Suceava, pe fiica lui Constantin Şerban, Elena59.
Mitropolitul Grigorie I (1629-1636) şi episcopul Teofil al Râmnicului (16181636) sunt trimişi de domnitorul Leon Tomşa, în 1631, în Transilvania, pentru a
lua legătura cu boierii pribegi şi a-i sfătui să se reîntoarcă în ţară. De ^semenea,
el l-a însoţit pe Matei Basarab la Constantinopol, în 1632, când a fost recunoscut
domn de către turci. Din impunătoarea solie care s-a prezentat în faţa vizirului fă
cea parte, desigur, şi mitropolitul Grigorie60.
Un alt ierarh amintit în Letopiseţul cantacuzinesc este Ignatie Sârbul "den
Necopole" (Nicopole n. n.)61. în timp ce Matei aga din Brâncoveni încerca să
obţină domnia Ţării Româneşti, preotul Ignatie din Nicopole făcea legătura dintre
el şi paşa Abaza din Rusciuc (azi Russe)62. Acesta l-a trimis, în 1632, la Făgăraş,
unde era refugiat Matei, pentru a-1 chema la Russe, unde urma să primească şi caf
tan de domnie pentru Ţara Românească. Matei Vodă, recunoscător pentru ajutorul
dat, îl ridică pe Ignatie în demnitatea de episcop al Râmnicului, pentru ca, peste
câţiva ani, acesta să ajungă în scaunul mitropolitan63.
în aceeaşi scriere este menţionată şi păstorirea mitropolitului Teodosie (16681672 şi 1679-1708), prezent alături de cei doi episcopi şi egumenii mănăstirilor din
ţară, la judecata vornicului Stroe Leurdeanul, vinovat de uciderea postelnicului'
Constantin Cantacuzino. Acest divan a avut loc în timpul domniei lui Antonie Vodă
din Popeşti (1669-1672). Vornicul a fost condamnat la pedeapsa capitală, însă
aceasta nu s-a aplicat până la urmă, inculpatul fiind doar călugărit la Snagov64.
După mazilirea domnitorului amintit, Grigore Ghica (1672-1673) declanşează o
puternică prigoană împotriva Cantacuzinilor, care nu l-a ocolit nici pe ierarh: "îl
scoaseră din scaun cu mare necinste şi-l trimiseră la zatocenie, aruncându-i multe
prihăni". în locul lui a fost numit mitropolit Varlaam, episcopul de la Râmnic65.
După o nouă schimbare pe plan politic, în 1678, când scaunul de domnie este
dat lui Şerban Cantacuzino, mitropolitul Teodosie, aflat de şapte ani la mânăstirea
Tismana, este repus în demnitatea deţinută anterior, ca urmare a deciziei unui
58.
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"sobor de arhierei ai ţării şi de alţi arhierei carii se întâmplase atuncea... şi toţi
egumenii din toată ţara şi cu toată boierimea”66, care l-a găsit pe Teodosie nevi
novat, verdict recunoscut şi de Varlaam, care şi-a depus singur cârja, înaintea tu
turor, renunţând la scaunul mitropolitan. Teodosie a păstorit până la moarte, sur
venită în 1708, şi a fost îngropat lângă altarul catedralei mitropolitane din Bu
cureşti. Din Istoria domniei lui Constantin Brâncoveanu, aparţinând lui Radu
Greceanu, aflăm că mitropolitul Teodosie a lăsat prin "diiată " ”să rămâie în urma
lui păstoriu sfinşia sa părintele Râmnicului chir Antim ”67, ceea ce s-a şi întâm
plat. Acest ierarh a sfinţit şi mânăstirea Hurezi, ctitoria domnului pe care l-a înco
ronat, Constantin Brâncoveanu.
”Vlădica Antim ” (Antim Ivireanul n. n.; 1708-1716) este prezent în relatările
referitoare la domnia lui Constantin Brâncoveanu, cuprinse în Istoriile atribuite
lui Radu Popescu. Mitropolitul Antim a fost şi un luptător hotărât împotriva opre
siunii turceşti, militând pentru apropierea de Rusia lui Petru cel Mare. Această ati
tudine s-a vădit mai ales în cursul războiului ruso-turc din 1711, când, potrivit
Istoriilor , ar fi deteniiinat pe spătaml Toma Cantacuzino şi alţi câţiva boieri să
treacă la mşi. în urma acestei "trădări", situaţia lui Brâncoveanu a devenit foarte
critică faţă de turci, Pentru a înlătura orice suspiciune care plana asupra sa, dom
nul şi-a propus să-l înlăture pe Antim din scaun, ştiind că este susţinătorul princi
pal al politicii de apropiere faţă de Rusia. Desigur, la această decizie au contribuit
şi unii duşmani personali ai mitropolitului, poate patriarhul Hrisant, mitropolitul
Mitrofan de Nissa sau unii boieri. Când i s-a cemt prezentarea demisiei, prin
Mitrofan de Nissa, Antim a întocmit două magistrale apărări, care au determinat
revocarea deciziei luate de Brâncoveanu68.
La sfinţirea bisericii mănăstirii Văcăreşti din Bucureşti, ctitorită de Nicolae
Mavrocordat, ”au fost mitropolitul ţării, kir Daniil (1719-1731), şi alţi arhierei
streini, şi au adus măriia sa şi pă episcopul de la Buzău, kir Ştefan (1719-1732)
şi pre egumenii ţării dupre la toate mânăstirile, şi preoţi mulţi din Bucureşti, şi
dupre a ţară...”69.
• .

Dacă am amintit mai sus moştenirea tradiţiei bizantine, o dovadă a acesteia
este ritualul conferirii puterii domneşti. Ceremonialul avea o accentuată tentă reli
gioasă şi o simbolistică aparte. Dreptul la domnie, asigurat în principiu de "osul
domnesc", în fapt, de alegere, nu era valabil decât graţie confirmării lui de către
Biserică prin dublul act al încoronării şi mirungerii. Din a doua jumătate a seco
lului al XV-lea, din accesorie, partea liturgică a ritualului devine esenţială70. Pri
mul domn moldovean "uns" a fost probabil Ştefan cel Mare (1457-1504). Unge
rea însenina legitimarea domnească, pe urmele ritualului imperial. Termenul, în
esenţa lui, ne trimite'cu gândul la Vechiul Testament, când regii se numeau şi erau
"unşi ai lui Dumnezeu". La doar câţiva ani după căderea Constantinopolului
(1453), tronul atât de râvnit al Moldovei este ridicat la înălţimea aceluia al
66.
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împăraţilor bizantini ortodocşi. Mitropolitul Teoctist legitimează asemenea pa
triarhului bizantin alegerea făcută de adunarea ţării. în Ţara Românească, deşi ca
litatea de "uns al lui Dumnezeu" este afirmată în acte de la Mihai I şi Vlad Dracul
(1436-1442; 1443-1447), trebuie să interpretăm aceasta ca având mai mult o va
loare metaforică pentru a aminti dreptul divin al domnilor71. Dovezi categorice în
acest sens există din secolul al XVI-lea, o dată cu venirea în Ţara Românească a
fostului patriarh ecumenic Nifon al II-lea şi urcarea pe tron, în 1512, a lui Neagoe
Basarab, când spiritul ierarhului, pătruns de tradiţia bizantină, şi-a regăsit forţa. în
absenţa unui patriarh, alegerea boierilor era ratificată de mitropolitul ţării, fără a
se aştepta confirmarea decisivă a Porţii. Astfel s-au petrecut lucrurile la alegerea
ca domnitor a lui Constantin Şerban, prezentată în Letopiseţul Cantacuzinesc72.
Ceremonialul încoronării şi al mirungerii este identic cu acela al basileilor
din secolul al XlV-lea, rezervat domnilor din vechea capitală imperială, când
psalţii Marii Bisericii cântau "vrednic este” şi rosteau rugăciuni prin care cereau
putere, izbândă, sănătate, statornicie, mântuire, pentru împăraţii "romeilor".
Scena este repetată în ţară, la biserica Sfanţul Nicolae Domnesc din laşi sau la Mi
tropolia din Târgovişte şi, ulterior, la Bucureşti: "Ştefan Vodă strâns-au boierii
ţării şi mari şi mici şi altă curte măruntă dimpreună cu mitropolitul Teoctist şi cu
mulţi călugări, la locul ce să chiamă Direptatea şi i-au întrebat p e toţi: iaste-le
cu voie tuturor să le fie domnu? Ei cu toţii au strigat într-un glas: în mulţi ani de
la Dumnezeu să domneşti! Şi decii cu toţii l-au rădicatu domnu şi l-au pomăzuitu
spre domnie mitropolitu Teoctistu”73, scrie Ureche. Miron Costin aminteşte şi el
ceremonialul: "Decii după obiceaiu, au mărsu Ştefan Gheorghe (1653-1658)
logofătul cu câteva gloate de ţară la biserica lui Svetii Nicolai şi i-au cetit molit
va de domnie Ghedeon episcopul de Huşi, fiind mitropolitul Varla am eşit la
munte”74. La Nicolae Costin aflăm că ”Dispot Vodă (1561-1563), ..., s-au întorsu
cu mare bucurie la laş, şi, pre obiceiul domnilor, i-au cetitjnolitva de domnie Grigorie Mitropolitul... ”75.
Pe Grigorie II Ghica (domn în Moldova în 1726-1733; 1735-1739; 17391741 ; 1747-1748 şi în Muntenia în 1733-1735; 1748-1752), în anul 1726, ne in
formează Ion Neculce, ”... l-au băgat cu mare cinste la Sfetii Nicolae, timpinându-l şi arhierei cu tot clirosu! bisericii. Şi l-au încununat spre domnie părintele
Gheorghie mitropolitul”76. De asemenea, pe Constantin Mavrocordat, în 1733,
”la Sfântul Nicolae a fost întâmpinat de mitropolitul chir Antonie cu episcopi şi
cler ", care ”l-au blagoslovit”77.
71. Ibiclem, p. 36.
72. Cronicari munteni, voi. 1, Ediţie îngrijită de Mibail Gregorian, Studiu introductiv de Eugen
Stănescu, Bucureşti, 1961, p. 163-165.
73. G. Ureche, op. cit., p. 91.
74. M. Costin, op. cit., p. Ediţie, postfaţă, tabel cronologic, note şi glosar de Liviu Onu, Bucu
reşti, 1958, p. 70.
75. N. Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumifpână la 1601, Introducere de Ioan
Ştefan Petre, Bucureşti, 1942, p. 453.
76. Ion Neculce, Opere. Letopiseţul Ţării Moldovei Ss7 O samă de cuvinte, Ediţie critică şi stu
diu introductiv de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, 1982, p. 695-696.
77. Ibiclem, p. 730.
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Radu Popescu, în Istoriile domnilor Ţării Româneşti notează că după
moartea lui "Şerban-vodă" (1678-1688), stolnicul Constantin Cantacuzino, boie
rii şi patriarhul "Dionisie Şeher-oglan" (Dionisie Seroglanul n. n.) aflat atunci în
ţară, precum şi un "capigi-başa împărătescu", s-au adunat la Mitropolie. Aceştia
"au făcut alegere pă Constantin Brâncoveanul şi îndată aducând caftan... l-au
îmbrăcat... Decii au întrat în beserecă şi i-au cântat... după obiceiu, ..., şi toată
râu du ia la ce să cade domnii şi au ieşit din beserică, şi încălecându au venit în
curtea domnească cu halai şi iar în beserică întrându, era gătit tratapod (tetrapod n. n.) cu evanghelia deasupra şi şăzând în scaun au pus pă toţi boiarii de au
jurat pă evanghelie că-i vor fi cu dreptate..."7
Radu Greceanu descrie cu amănunte ceremonia încoronării lui Constantin
Brâncoveanu, din care reproducem o parte: "... în biserică au mers şi, ducându-l
părintele patriarhul în oltar, molitvele de domnie i-au cetit, sfântul prestol înconjurându-l după cel ce domnii dup-obiceiu să încoronează... "79.
Dimitrie Cantemir descrie în detaliu ceremonia încoronării: după ce mitro
politul îl întâmpina pe cel nou desemnat să preia conducerea statului, dându-i să
sărute crucea, Sfânta Evanghelie şi introducându-1 în biserică, viitorul domnitor
"trebuia să îngenuncheze la altar în dreptul uşilor împărăteşti... să-şi rezeme
capul de marginea sfintei mese unde mitropolitul, punându-i omoforulpe cap ci
tea cu glas mare rugăciunile care se citesc de obicei la încoronarea împăraţilor
ortodocşi şi-i ungea pe frunte cu sfântul mir. După împlinirea acestor ceremonii
premergătoare, domnul... săruta cu evlavie sfânta masă din altar şi rând pe rând
sfintele icoane. La întoarcerea de la altar mitropolitul îi punea pe cap coroana de
aur... şi în timp ce psalţii cântau "vrednic este”... îl suiau pe^ tronul cu trei trepte
care este către peretele din partea dreaptă a b i s e r i c i i încoronarea echivala
într-o oarecare măsură cu o hirotesie: consacrare pentru o slujire sfântă, binecu
vântare prin ierarh de la Dumnezeu. Domnitorul îşi asumă aşadar responsabili
tatea conducerii poporului înaintea divinităţii, deoarece la timpul ales de dreptul
Judecător va răspunde pentm modul în care şi-a slujit ţara şi poporul ale cămi des
tine i-au fost încredinţate. De aici derivă importanţa ritualului, profunzimea "tai
nei", măreţia gesturilor şi solemnitatea.
Pe de altă parte însă, relaţia basileu-domnitor şi Biserică implică şi un alt
aspect. Domnilor români le revenea prerogativa de a confirma alegerile de epis
copi şi mitropoliţi, dându-şi acordul pentru unul din cei trei candidaţi şi înmânându-i cârja arhierească, decizie ratificată apoi de sinodul Patriarhiei ecumenice.
Această demnitate le conferea domnitorilor un statut aproape sacerdotal, similar
cu acela al împăraţilor bizantini. Transmiterea unuia din însemnele demnităţii
arhiereşti - toiagul - avea loc în cadrul procedurii cu caracter laic, în timp ce pen
tru conferirea celuilalt - mitra - , dacă viitoml ierarh primea aprobarea de la
Constantinopol, se organiza un ceremonial cu caracter religios. După moartea mi
tropolitului Teodosie, în 1708, toţi "s-au suit în casele vlădiceşti şi împreună cu
sfinţii pătriarşi şi arhierei, cu toată boierimea, ... au început a vorovi pentru
78. Cronicari munteni, voi. I, p. 467.
79. Ibidem , II, p. 15.
80. D. Cantemir, op. cit., p. 155.
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alegere de vlădică; fiind dar cu diiata răposatului părinte mitropolit kir Theodosie, ales ca să rămâie în urma lui păstoriţi sfiinţia sa părintele râmniceanul kir
Anthim... şi aşa văzând măriia sa că toţi aşa află şi găsescu să fie, l-au chemat
acolo în casa cea vlădicească şi i-au dat cârja... au trimis cărţi la biserica cea
mare la Patrierşiia Ţarigradului, ca după orânduiala bisericească să-i trimită
endosis şi metathesis,ca să poată f i arhiereu vlădica...
Din nou, lucrarea lui
Dimitrie Cantemir, clarifică rolul domnitorului: "Este adevărat că în fapt clerul
îşi alege conducătorii lui, dar numai atunci când este convocat de domn , de la
care se cere pe lângă aceasta confirmarea alegerii, care se face prin aceea că
domnitorul încredinţează... cu mâna lui noului ales cârja păstoriei..."**2.
Pentru înlocuirea unui ierarh existau două modalităţi, pe care cronicarii le no
tează, şi anume: destituirea de către patriarh la cererea expresă a domnitorului sau
depunerea demisiei. Relevant este cazul mitropolitului Antim Ivireanul: "Ci după
neastâmpărarea lui Antim vlădica , făcând sfat cu toţi boiarii, au trimis la Ţarigrad, la patriarhul, de i-au spus toate răutăţile şi amestecăturile lui, ..., şi de
acolo i-au venit catherisis şi au ales mitropolit pe Mitrofan, care mai înainte au
fo st de Nisis"*s . Cronicarul atribuie, în mod eronat, lui Constantin Brâncoveanu
vina destituirii mitropolitului. Acesta intenţionase să îl destituie, dar şi-a schimbat
decizia în urma luării la cunoştinţă a celor două apărări alcătuite de Antim, prin
care îşi demonstra nevinovăţia. In realitate mitropolitul şi-a găsit sfârşitul păsto
riei, dar şi al vieţii, în timpul lui Nicolae Mavrocordat (1703-1710; 1711-1715 în
Moldova; 1715-1716; 1719-1730 în Muntenia). Descrierea Moldovei evidenţiază
puterea pe care o are domnitorul "nu numai faţă de clericii de rang mai mic, dar
şi de mitropolit, episcopi, arhimandriţi, pe egumeni şi pe oricine din tagma bise
ricească, clacă au făcut vreo nedreptate, sau ceva care ar putea păgubi poporu
lui... domnul poate jară nici o oprelişte şi fără consimţământul patriarhului din
Constantinopol să-i scoată din scaunul şi rangul lor, bisericesc numai, nu şi
preoţesc", căci "are dreptul să cerceteze purtările şi învăţătura candidaţilor la
episcopat, să judece învinuirile celor ce ar trebui scoşi din scaim şi să dea hotă
rârea înlăturării lor"H4.
Pentru a doua situaţie găsim un exemplu sugestiv în Letopiseţul cantacuzinesc. Este vorba de cazul mitropolitului Varlâam (1672-1679): "... vlădica Varlaam... şi-au pus cârja pre masă înaintea domnului şi a lot săborul. Şi luând cârja
domnul au dat-o vlădicăi Theodosie"^5.
O problemă relatată de cronicari, dezbătută de cercetători, este aceea a con
flictelor de natură confesională declanşate în timpul unor domnitori, în Moldova
secolului al XVI-lea, dar şi în prima jumătate a secolului următor. Acestea derivă
din conflictele politice, existente între domni şi boieri. Protagoniştii acestor disen
siuni sunt domni precum Iliaş (1546-1551) şi Ştefan Rareş (1551-1552), - fii de
generaţi ai unui părinte glorios - , Vasile Lupu şi Ion Vodă cel Cumplit.
•
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Iliaş se află în conflict cu boierimea şi clerul; crescut la Istanbul, după
"moda" otomană, înconjurat de sfetnici turci, el nu cunoaşte ţara. Obligarea "stă
rilor” privilegiate la plata impozitelor, confiscarea unor moşii episcopale şi mă
năstireşti, desfrâul care domnea la curte, au scandalizat de-a dreptul înaltele feţe
bisericeşti, ceea ce a determinat, probabil, participarea unor ierarhi la complotul
boieresc urzit împotriva nestatornicului şi risipitorului fiu al lui Rareş de boieri.
Macarie, autorul cronicii laudative la adresa lui Petru Rareş, pare să fi fost cea mai
înaltă faţă bisericească căzută în dizgraţiile lui Iliaş, îndepărtată din funcţie, cu si
guranţă din cauză că a protestat împotriva abuzurilor domneşti. Fiul lui Rareş
sfârşeşte prin a se turci, convertindu-se la islam: "... fiu l întâi născut al satanei şi
fiu l pierzării, a pierdut împreună cu domnia sa şi însuşi sufletul său , care arde în
Gheena nestinsă "^6.
Actul lui nu uimeşte, dacă' avem în vedere comportamentul său de până atunci:
dispreţ faţă de tradiţiile religioase, injurii publice aduse credinţei, atitudini icono
claste; mai mult, s-a încetăţenit opinia conform căreia aceste treceri la islam aparţi
neau unui plan de supunere a Moldovei nu numai cu forţa armelor, ci şi printr-un
mijloc mai subtil decât cele politice: islamizarea87.
Indiferentismului şi dispreţului manifestate faţă de Ortodoxie de Iliaş, i-a
urmat rigorismul şi intoleranţa confesională a lui Ştefan, fratele său, a cărui atitu
dine îl plasează la antipodul antecesorului său. Acesta inaugurează o politică de
restauraţie ortodoxă şi de repunere în drepturi a Bisericii Ortodoxe din Moldova.
Macarie îşi redobândeşte scaunul episcopal de la Roman. Acesta e motivul pentru
care în cronica sa vom găsi numai laude la adresa lui Ştefan Rareş: "Acesta deci
(Ştefan Rareş-n. n.) prin pronia dumnezeească, dărâmă altarele şi închise biseri
cile, în care, întunecaţii armeni aduceau jertfe deşerte, şi stârpi necurăţiile mur
dare şi jertfele scârnave şi toate murdăriile, iar pe ei înşişi îi boteză pe toţi în bo
tezul adevărat al Dumnezeului înţelepciunii şi luminii, pe unii de bună voie, pe
alţii fa r ă de voie”™. Nu este o atitudine singulară, ci reprezintă o voce autorizată
a clerului, a cărui adeziune a câştigat-o domnitorul.
Ştefan interzice, sub ameninţarea cu moartea, portul veşmântului turcesc în
ţară. El declanşează prigoana împotriva armenilor "care s-au abătut de la dreapta
credinţă ortodoxă”. Aceste măsuri amintesc "excesele Reformei în ţările
apusene"89. Un document din acea perioadă vorbeşte chiar despre pregătirile fă
cute de domn în vederea convertirii populaţiei maghiare din Moldova la Orto
doxie90. Ureche însuşi scrie: "Toţi ereticii vrea în ţara sa, au să-i întoarcă să fie
la o lege au din ţară să iasă”91. La 11 aprilie 1552, un ungur aflat în Moldova (la
Piatra Neamţ), transmitea la Sibiu ştirea conform căreia domnitorul hotărâse să-i
convertească pe toţi ungurii la "credinţa valahă"92.
86. R. Mârza, st. cit., p. 119.
87. Ibidem , p. 116.
88. Şerban Papacostea, Moldova în epoca Reformei. Contribuţie la istoria societăţii moldove
neşti în veacul al XVJ-lea, în Studii. Revista de istorie , XI, 1958, nr. 4, p. 67.
89. R. Mârza, st. cit., p. 117.
90. Ibidem.
9 1. Ibidem.
92. Ş. Papacostea, op. cit., p. 68-69.
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Prigoana împotriva armenilor dezlănţuită de Ştefan Rareş, a fost considerată
"fenomen accidental, izolat, Jară antecedente şi fară urmări în istoria Moldovei,
în veacul al XVI-lea
Lucrurile însă nu se prezintă chiar în acest fel, aşa cum
vom constata mai jos.
Se pare că un martor ocular al atitudinii ostile comunităţii armene, diaconul
armean Minas din Tokhat, a compus un poem în versuri a cărui temă este această
prigoană; poemul reprezintă un izvor principal al istoriei persecuţiilor îndurate de
armenii din Moldova în acea epocă94. Autorul susţine că prigoana a fost precedată de
un mare sfat domnesc, în cadrul căruia a fost luată hotărârea, cu adeziunea boierimii
şi a înaltului cler; a urmat profanarea, dărâmarea bisericilor, confiscarea obiectelor de
cult, a cărţilor religioase, schingiuirea clerului armean, urmărirea de către armaşi a
celor ce se ascundeau prin case şi păduri, convertirea silită. De la Suceava, prigoana
s-a extins în toate centrele orăşeneşti, înglobându-i, aşa cum menţionează şi Ureche,
"pe toţi cei consideraţi eretici de domnie şi de autoritatea eclesiastică"95.
Comparând datele poemului cu rândurile cuprinse în Cronicile lui Macarie şi
Eftimie, vom constata o evidentă discrepanţă, rezultată din caracterul subiectiv al
respectivelor scrieri. Macarie îşi alcătuieşte lucrarea spre finele.anului 1552, la
sfârşitul domniei lui Ştefan Rareş. El relevă imoralitatea lui îliaş, măsurile antibisericeşti ale acestuia, persecuţia la care a fost supus el însuşi. Scriind pentru
Ştefan, nu-şi permite un discurs violent şi plin de patimă ca Eftimie. Acesta din
urmă, "învăţăcel al lui Macarie ", scrie în timpul lui Lăpuşneanu, iar atitudinea
faţă de Rareş este foarte rezervată.
Grigore Ureche, un veac mai târziu, leagă atitudinea lui Ştefan Rareş de turci
rea fratelui şi predecesorului său Iliaş, explicaţia fiind preluată până în istoriografia
modernă. Aceste fapte au fost atribuite şi înclinaţiilor morbide ale firii lui Ştefan
Rareş, rezultate din dorinţa domnului de a-şi însuşi averile negustorilor armeni96.
După moartea lui Ştefan, ucis .în cortul de la Ţuţora, seria persecuţiilor este
continuată însă de Alexandru Lăpuşneanu, la sfârşitul primei domnii. Despot vodă
(Ioan lacob Heraclid n.n.), rivalul domnitorului amintit mai sus, în eforturile pe
care le depunea pe orice căi pentru dobândirea domniei, a redactat o scrisoare în
care cerea concursul pecuniar şi militar habsburgic, menţionând între motive şi
violenta prigoană confesională97. O dată cu urcarea sa pe tron, atras de protestan
tism, el promovează libertatea confesională, mai mult, îi favorizează pe adepţii
Reformei. Este cunoscută proclamaţia sa prin care anunţa tuturor pribegilor
protestanţi din Europa că îi primeşte în noua ţară (Moldova n.n.): introduce un
episcop protestant, înfiinţează şcoala de la Cotnari, condusă de umanistul Ioan
Sommer. Reforma în Moldova cunoaşte astfel, în timpul domniei sale, momentul
culminant al progresului său.
\

93. Ibidem , p. 65.
»
94. Ibidem , p. 66. Tradus din limba armeană de Grigore M. Buicliu, sub titlul Cântec dejălire
asupra armenilor din Ţara Vlahilor cântat de diaconul Minas Tokatţi, în Convorbiri-literare, XXIX,
1985, nr. 1, p. 3-29 şi nr. 2, p. 137-150.
95. Ibidem , p. 68-69.
96. Ibidem.
97. Ibidem.
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Ion Vodă cel Cumplit este continuatorul conflictului cu clerul. Măsurile sale
împotriva înalţilor ierarhi sunt de o cruzime spectaculoasă de-a dreptul. Grigore
Ureche, îngrozit, notează: "facea morţi groaznice fără dumnezeire"; "băgat-au în
foc de viu pe vlădica Gheorghie, de au arsu, dăndu-i vină de sodomie, auzind că
are strânsură de avuţie. Mitropolitul Theofan n-arfi ieşit întreg de dânsul, de n-ar
fi fugit prin munţi de groaza lui. Temniţele pline de călugări. Şi îngropă de vii pre
Veveriţă şi pre popa Cozma şi, pre Molodeţu călugărul... De lege îşi râdiia, că în
postul cel mare s-au însurat şi alte călcături de lege multe faciia"98. Radu Popes
cu menţionează aceleaşi fapte îngrozitoare săvârşite de crudul dom nitor".
In Istoriile domniilor Ţării Româneşti sunt descrise disensiunile dintre Mih
nea cel Rău şi boierii Craioveşti, care au dus la distrugerea de către primul a ctito
riilor boierilor de la Bistriţa şi la chinuirea preoţilor din "satele lor"100. Iată că şi
acest diferend implică o latură religioasă.
Cele două atitudini sau "tradiţii politice"101, cum au fost numite, a voievo
zilor "buni” (de la Ştefan cel Mare la Petru Şchiopul) şi a celor "răi” (Iliaş, Ştefan
Rareş, Despot Vodă, Ion Vodă cel Cumplit), aflaţi în conflict cu Biserica ţării, cu
Ortodoxia însăşi, care apar foarte clar în scrierile studiate, şi-au găsit diferite ex
plicaţii. Chiar şi Ştefan Rareş, prin zelul său nelimitat, împins până la extrem,
pentru apărarea Ortodoxiei, devine duşman al credinţei. Atitudinea sa violentă a
discreditat mai mult credinţa, decât a promovat-o.
Domnitorii "buni", cum i-am caracterizat, acţionează în interesul Bisericii,
pentru sprijinirea acesteia, deoarece domnia lor se sprijinea pe Biserică, o caracte
ristică importantă a statului medieval fiind reprezentată de colaborarea strânsă
între cei doi factori. Măsurile energice, violente chiar, aplicate de domnitorii "răi",
care lovesc interesele Bisericii se înscriu într-un program mai extins de afirmare
a supremaţiei domneşti asupra feudalilor, fie clerici sau mireni102.
Unele vizite ale patriarhilor de Constantinopol, Antiohia, Alexandria şi Ieru
salim sunt consemnate de cronicari. Acestea au constituit un liant între credin
cioşii ortodocşi din diferitele părţi ale lumii, demonstrând faptul că Biserica Orto
doxă, atât în Moldova, cât şi în Ţara Românească, era un pilon important în sus
ţinerea acestei religii, iar eforturile pe care le-a făcut pentru apărarea creştinismu
lui nu au rămas în anonimat. Biserica Ortodoxă din Ţările Române are, în perioa
dele prezentate de cronicari, o identitate perfect conturată în întreaga lume orto
doxă. în special prin ajutoarele acordate de domnitorii noştri îşi câştigase un res
pect deosebit şi recunoaştere unanimă.
La prohodul lui Constantin Cantemir (1693), înmormântat în gropniţa lui
Antonie Vodă de la biserica Sfântul Nicolae, s-au "tâmplat" patru patriărhi: "unul
de Ierusalim şi altul de Antiohie şi altul de Alicsăndrie şi unul mazâl de Ţarigrad,
98. G. Ureche, op. cit., p. 197.
99. Cronicari munteni, voi. 1, p. 302.
100. Ibidem, p. 257.
101. A. Pippidi, op. cit., p. 104.
102. Ibidem, p. 105.
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Icicob”103. Iacob a ocupat scaunul ecumenic în trei rânduri (între 1679-1688). La
înmoiTnântarea domnitorului a fost- slujit alături de patriarhii Gherasim al
Alexandriei şi Dositei al lemsalimului.
La mânăstirea Golia din Iaşi, fostul patriarh de Constantinopol, Iâcov, o cu
nună pe fiica lui Constantin Brâncoveanu, Maria, cu Constantin D uca104.
Unele înalte feţe bisericeşti de peste hotare, aflate în Ţările Române, sunt tri
mise în diferite misiuni oficiale. De exemplu, Constantin Brâncoveanu trimite sol
la Constantin Duca "pe un mitropolit al patriarhului Dosoftei de lemsalim, anu
me Hrisantos, carele acel Hrisantos p e urmă au cădzut şi patriarhii la Ieru
salim "i()5. Acesta călătorise mult prin ţările noastre ca exarh al Sfântului Mormânt
şi ca însoţitor al lui Dosoftei, care l-a folosit în numeroase misiuni diplomatice.
Acelaşi Hrisant oficiază logodna unei fiice a lui Brâncoveanu cu unul din fiii lui
Iordache Ruset106.
Ion Neculce relatează un alt fapt interesant legat de Hrisant, ajuns patriarh al
lemsalimului: "împărăţia Turcului, înţelegând de moscali că vin mulţime multă,
tare s-au îngrijit că să va rădica toată creştinătate... asupra lui. Şi au trimis... de
au chemat pre sfinţiia sa kyr Hrisanth, patriarhul Ierusalimului, şi i-au dzis ca să
scrie o carte la Brâncovanul vodă, ...ştiind împăratul că avea prieteşug vechiu cu
moscalii”107.
In timpul Iui Constantin Mavrocordat (1741), a vizitat Moldova "prea ferici
tul părinte Partenie al Ierusalimului şi a toată Palestina" (1737-1766) 10H.
A

A

In timpul lui Neagoe Basarab, la sfinţirea bijuteriei arhitectonice zidită de
acesta la Argeş, în 1517, a venit în Ţara Românească "Theolipt, patriarhul Ţarigradului... şi cu dânsul patru mitropoliţi: de la Sires şi de la Sardiia, de la Midia
(Medopersia) şi de la Milinic"109. Este vorba de patriarhul ecumenic Teolipt I
(1514-1520).
La prohodirea lui Matei Basarab este prezent şi Macarie, patriarhul Antiohiei,
alături de mitropolitul Ignatie, de mulţi arhierei şi călugări110. Se face referire la
Macarie III Zaim (1647-1672).
Letopiseţul cantacuzinesc remarcă prezenţa în Ţara Românească a patriarhu
lui Dionisie de la Constantinopol, la prohodul mamei lui Constantin Şerban, în
gropată la Cotroceni111. Este vorba de Dionisie IV Seroglanul (Muselinul), care a
deţinut scaunul ecumenic în cinci rânduri (1671-1694). Dionisie se află în ţară la
alegerea ca domnitor a lui Constantin Brâncoveanu şi slujeşte la înmormântarea
lui Şerban Cantacuzino (1687), dar şi la ceremonia înscăunării noului domn. La
1 0 3 .1. Ncculce, op. cit., p. 345. S-a stins din viaţă la Iaşi, în 1700, fiind îngropat în mănăstirea
Golia, unde se mai păstrează piatra sa de mormânt.
'
104. I. Neculce, op. cit.
105. Ibidem, p. 430.
106. Ibidem.
107. Ibidem, p. 559.
108. Ibidem, p. 860.
109. Cronic uri munteni, voi. I, p. 110.
110. Ibidem, p. 163.
111. Ibidem, p. 214.
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alegerea celui din urmă participă şi "Ianache logofăt Cariofiî" (Ioan Carofil, teo
log şi filosof)1,2.
Radu Popescu scrie că "au murit... patriarhul Antiohii, kir Atanasie, şi mai
înainte până a nu să pristăvi au lăsat în urma sfinţii sale să puie patriarh pe Sil
vestru, protosinghelul său, şi au scris -şi la mării sa domnul ţării noastre, ca să
nevo iască la Poartă... să nu puie altul, ci să fie acesta...”113. Nicolae Mavrocordat
intervine pentru numirea lui Silvestru, renumit pentru calităţile de care dădea
dovadă. De aici rezultă rolul important pe care îl aveau domnitorii noştri şi cât de
decisiv era cuvântul lor în alegerea patriarhilor. Autorul se referă la Atanasie III
Dabas (1685-1694) şi la Silvestru Cipriotul. Atanasie a săvârşit slujba cununiei
fiicei lui Brâncoveanu, Safta, cu Iordache Creţulescu.
Acelaşi autor arată că în 1724 a murit la Bucureşti 'mitropolitul Maleahi al
Betleemului, care trăise în Ţara Românească în ju r de 30 de ani, în calitate de "is
pravnic” al mănăstirii Sfântul Gheorghe Nou şi al celorlalte aşezăminte româneşti
închinate Sfanţului Mormânt114.
Preocupările cronicarilor români pentru problemele Patriarhiei ecumenice
derivă din interesul manifestat pentru Ortodoxie în general: "... s-au întâmplat
preasfinţitului patriarh al Ţarigradului kir leremii, mare şi primejdioasă întâm
plare . Că vrând mitropolitul Iracliie... să ia patrierşia, l-au mazălit... şi l-au făcut
surghiun... la Sinai, şi în locul său au Jacutpatriarh pre Iracliia, şi când l-au chemat
la Poartă, ...p e loc au murit (judecata lui Dumnezeu cea dreaptă nu l-au putut
răbda), şi-n locul lui au Jacut patriarh pe mitropolitul Nicomidia, kir Paisie"115.
Radu Greceanu menţionează vizita patriarhului Hrisant, prezent în 1707, la
sfinţirea bisericii Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti, ctitoria lui Constantin
•Brâncoveanu, închinată Patriarhiei de Ierusalim în acelaşi an116.
în timpul celui de al douăzecilea an de domnie a lui Brâncoveanu, la Anul
Nou şi Bobotează s-au aflat în ţară "arhierei striini: Climentu proin odriianul şi
dârstoreanul A thanasie ”u 7.
Greceanu aminteşte alegerea lui Hrisant Notaras (1707-1731) ca patriarh al
Ierusalimului, în locul lui Dositei, care a trecut la cele veşnice în 7 februarie 1707.
Despre cel din urmă aflăm că a fost "mare om şi învăţat foarte, au păstorit tur
ma... ca un vrednic păstor, lumină multă şi bisericii lui Hristos... ştiut de monarşi
(monarhi n. n.) şi domni mari... că putere mare şi tare avea şi la cuvânt, şi la
scris... "118. Autorul ne aduce la cunoştinţă şi faptul că "părintele Gavriil, patriar
hul Ţarigradului, ...a u murit, puind în locul lui patriarhii pe părintele Kesarias
kir Chipriano. Acel Gavriil foarte om de treabă era şi păstoriu adevăratu al tur
mei cele preavoslavnice, om vrednic şi chivernisitoriu...”119. Este vorba de
Gabriel IV (1702-1707), înlocuit cu Ciprian I (prima oară 1707-1709).
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

ibiclem, voi. II, p. 15.
Ibiclem, voi. I, p. 465,
Ibiclem, p. 544.
Ibiclem, p. 553.
Ibiclem, voi II, p. 150-151-.
Ibiclem, p. 148.

Ibiclem.
Ibiclem, p. 156.

574

■

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Nu este omisă nici vizita lui Gherasim Paladas al Alexandriei (1688-1710).
Acesta, în ultima călătorie - din cele trei întreprinse în Ţara Românească - slu
jeşte la înmormântarea mitropolitului Teodosie al Ungrovlahiei, alături de Hrisant
al Ierusalimului, fiind de faţă şi la înscăunarea noului ierarh Antim Ivireanul
(1708)120. Radu Greceanu semnalează prezenţa a patru arhierei străini: "Climint
Udriianul, Afxentie Sofianul, Maxim Mar a Ierapoleos, Mitrofan Nisis"121. Ghe
rasim oficiază slujbe şi ţine predici: de asemenea, binecuvintează cununia unui fiu
al lui Brâncoveanu, Ştefan, cu fiica lui Ilie Cantacuzino, Bălaşa. Este relatată şi
plecarea patriarhului din ţară122.
Cea mai mare pondere între elementele cuprinse în sfera istoriei bisericeşti,
regăsite în operele cronicarilor, o deţin ctitoriile domneşti, lăcaşurile de închinare
ridicate pentru a uni pământul cu cerul într-o nuntire^ eternă. Găsim însă foarte
puţine menţiuni referitoare la ctitoriile boiereşti. înrâurirea pe care aceste
mănăstiri şi biserici au avut-o asupra vieţii spirituale, asupra culturii cu caracter
bisericesc, dar şi laic, este certă. Prin urmare, nici noi nu le putem trece cu vede
rea. Este important să cunoaştem istoricul lor, perioada în care au fost durate, dar
şi pe aceia care au contribuit la construirea şi fiinţarea lor în condiţii optime.
Cronica lui Macarie , scrisă la îndemnul şi la cererea lui Petru Rareş (15271538; 1541-1546) aminteşte, firesc, cea mai importantă din ctitoriile acestuia: mâ
năstirea Pobrata (Probota), locul unde şi-a găsit veşnica .odihnă domnitorul123.
Aceeaşi menţiune o găsim şi în Cronica lui Eftimie124. Grigore Ureche confirmă
aceste relatări, însă mai detaliat: ”Pre acele vremi (1528 n. n.) Patru vodă au urzit
mânăstirea Pobrata şi o au zidit până la jumătate"125. în 1541, după lupta de la
"Câmpul Lungu, din Ţara Ungurească", întors în Moldova, "într-aceia laudă au
sfârşit mânăstirea Pobrata, carea era zidită de dânsul şi o au sfinţit"126. Acelaşi
domn, tot atunci, "şi mânăstirea Râşca (1542) au început. Din Dobrovăţul încă
au săvârşitu, de la Căpriiana mânăstirea au lucrat, încă şi alte lucruri bune multe
să află făcute de dânsul, cumu-i la Mitropoliia de Roman (este vorba de catedrala
episcopală din acest oraş, cu hramul Cuvioasa Paraschiva, construită de Roman I
sau Alexandru cel Bun, la finele secolului al XlV-lea, începutul celui de-al XV-lea,
reconstruită de Petru Rareş, terminată însă de Iliaş, în 1542-1550) şi la Mitropolia
de Suceava (Rareş începe construirea unei noi catedrale mitropolitane, cu hramul
Sfântul Gheorghe, terminată de fiul său Ştefaniţă şi, tot aici, în oraş, zideşte, în
1534-1535, biserica purtând hramul Sfântul Dumitru, în care este îngropat fiul
său, Bogdan) şi la mânăstirea de Bistriţă şi bisericile de piatră în Hârlău (cu hra
mul Sfântul Dumitru, construită în 1540) şi în Bae (biserica Adormirea din Baia,
ridicată în 1532) şi încă şi alte lucruri bune multe..."127. Trebuie să menţionăm
120. Ibidem, p. 157.
121. Ibidem.
122. Ibidem, p. 166-168.
123. Cronicile slavo-ronume din secolele XV-XVI publicate de Ion Bogdan, Ediţie revăzută şi
completată de P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1959, p. 103.
124. Ibidem, p. 118.
125..G. Ureche, op. cit., p. 148.
126. Ibidem, p. 165-166.
127. Ibidem. Trebuie să menţionăm faptul că mânăstirea Căpriana este considerată ctitoria lui
Alexandru cel Bun, iar Dobrovăţul, ctitoria lui Ştefan cel Mare.
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aici că la "Sfântul Nicolae din Poiană" (Probota), prima mănăstire datează
dinainte de 1391, al doilea lăcaş, "mai la vale de pârâu", a fost construit de Ştefan
cel Mare ca necropolă domnească. Biserica este reclădită de Petru Rareş. Acesta
a terminat, într-adevăr, construcţia mănăstirii Dobrovăţ.
Nicolae Costin redă în Letopiseţul său relatările lui Ureche128 Ion Neculce
descrie jaful la care Dumitraşcu Vodă, în a doua sa domnie, a supus mănăstirea
Râşca: "Tâmplatu-s-au de s-au găsit câţiiva mii de galbeni acolo, în mănăstire în
Raşca, puşi de titori (ctitori) pentru treaba mănăstirei. Şi i-au luat toţii şi nemic
n-au lăsat mănăstirei de schivernisală (chiverniseală n.n.), sau să tocmască ceva,
fu n d mănăstirea săracă "I29, ceea ce denotă faptul că, în timp, lăcaşul de cult şi-a
pierdut strălucirea din timpul lui Rareş.
Istoriile domnilor Ţării Româneşti, atribuite de majoritatea specialiştilor lui
Radu Popescu, nu lasă sub tăcere mănăstirile ctitorite de fiul marelui Ştefan: întâi
au ridicat oaste asupra săcuilor... şi s-au întorsu cu pace la Suceavă şi au făcut
mănăstirea Pobrata"I3(); "Multe războaie au bătut acest Pătru vodă şi multe mâr
năstiri au făcut: Pobrata, Râşca, Dobrovăţul, Căprijana, la Roman Mitropolia,
Mitropolia Sucevii, Bistriţa, în Hârlău, în Baie"131.
Eftimie, cronicarul oficial al lui Alexandru Lăpuşneanu (1552-1561; 15641568), aminteşte în scrierea sa mănăstirea Slatina, ridicată în anii 1544-1558, pe
râul Suha Mare (la circa 40 km de Fălticeni), care l-a avut ca egumen mai întâi pe
un anume "Iacob, numit Molodeţ"132. Cronica luiAzarie menţionează această cti
torie domnească133, dar şi faptul că Lăpuşneanu a înzestrat mănăstiri mai vechi.
Grigore Ureche scrie în Letopiseţul său de acest lăcaş zidit "întru lauda lui Dum
nezeu", sfinţit la 14 octombrie 1557. Cronicarul completează: "Mai apoi şi
pângăraţul au făcut (mănăstire situată în apropiere de Piatra Neamţ), mai mult de
frică, decât de bună voie, că de multe ori arătându-i-să în vis sfântul mucenic Dimitrie, de-l îngroziia ca să-i facă biserică pre acel loc, s-au apucat cu toată osâr
dia şi o au făcut"134. Nicolae Costin aminteşte mănăstirea Slatina, unde a fost în
gropat spre veşnică odihnă crudul domn135. Nu credem că este de prisos să amin
tim faptul că Letopiseţul lui Grigore Ureche, - parte referitoare la domnia lui
Alexandru Lăpuşneanu
a constituit sursa de inspiraţie pentru scriitorul Costache Negruzzi, autor al unei nuvele care poartă numele domni torului.
Monahul Azarie, cronicar oficial al lui Petru Şchiopul, amintindu-1 pe epis
copul Macarie al Romanului, din a cărui cronică s-a şi inspirat de altfel, scrie că
biserica Episcopiei de Roman a fost refăcută de ierarhul menţionat136. Acesta din
urmă a fost însă îngropat la mănăstirea Râşca, pe care Grigore Ureche o numeşte
"ti sa", considerându-1 "ziditoriu şi începătoriu" al ei. Aidoma transcrie din le
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

N. Costin, op. cit., p. 354 şi p. 424-425.
I. Ncculce, op. cit., p. 292.
Cronicari munteni, voi. I, p. 277.
Ibidem, p. 289.
Cronicile slavo-ronuîne..., p. 125.
Ibidem, p. 140.
G. Ureche, op. cit., p. 171.
N. Costin, op. cit., p. 435 şi p. 490. ,
Cronici le slavo-române..., p. 141.
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topiseţul lui Ureche şi Nicolae Costin. Trebuie să înţelegem că episcopul l-a sfătuit
pe domnitor să ridice aceste lăcaşuri de închinare, nu neapărat că este ctitorul lor.
La Grigore Ureche referirile la ctitoriile domneşti sunt mai numeroase. La
mânăstirea "Eţcani” (Iţcani) au ''pogorât” vânătorii din Maramureş, la al doilea
descălecat al Ţării Moldovei13?. Nicolae Stoicescu menţionează în Repertoriul
său bibliografic faptul că Miron Costin explică originea numelui "Iţcani": de la
numele unui pustnic, Iaţco. în Letopiseţul său Costin reia relatarea138.
Alexandru cel Bun (1400-1432) "au făcut două mânăstiri mari în Moldova,
Bistriţa (înainte de 1407) şi Moldoviţa (atestată documentar din 1402 şi recon
struită înainte de 1410 de domnitor), în doi ani a domniei sale "139; "Aşijdiria şi
mitropolia de la Suceava şi episcopia de la Rădăuţi şi mânăstirea Neamţului şi
alte mânăstiri”140. Biserica Sfântul Dumitru din Suceava a fost construită de
Petru Rareş (1534-1535), lângă o biserică dispămtă din secolul al XlV-lea, Lăpuş
neanu îi adaugă doar un tum clopotniţă. Misail Călugărul, în interpolarea sa la
Letopiseţul lui Ureche, menţionează, la rândul său, aceste fapte, detaliind: "şi li-au
înzestrat cu multe sate şi cu vecini şi cu hăliştie şi cu veşminte scumpe înlontm şi
cu odoare.'.?'141.
In anul 1415, acelaşi domn a adus "cu multă cheltuială şi moştile sfântului
mucenic Ioan Novii de la Cetatea Albă, de la păgâni şi le-au aşezat în târgu, în
Suceavă, cu mare cinste şi cu litie, pentru paza şi ferinţa scaunului domniei sale,
carile se prăznuieşte miercuri, joi, în sjăptămâna Rusaliilor...”142. Este vorba de
Sfântul mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, prăznuit anual în ziua de 2 şi 24 iunie,
pe care domnitorul le-a adus de la Cetatea Albă, în 1402, depunându-le în biserica
Mirăuţi, într-o raclă de argint frumos împodobită. De două ori au părăsit sfintele
moaşte străvechea Moldovă: în 1686, când au fost ridicate de Ioan Sobieski, regele
Poloniei (1624-1696) şi duse la Zolkiew, pentru a fi aduse înapoi doar în 1783 şi
aşezate în biserica Sfântul Gheorghe din Suceava, precum şi în primul război mon
dial, când au fost trimise la Viena şi readuse în 1918. Cronicarul vorbeşte de
sărbătorirea sfântului în săptămâna Rusaliilor143: miercuri (slujba Vecerniei) şi joi
după Coborârea Sfântului Duh. Doar în 1955 s-a fixat data prăznuirii acestui sfânt
la 2 iunie; până atunci ea nu avea dată fixă şi varia în funcţie de Rusalii, sărbătoare
care, de asemenea, nu are o dată imuabilă144. Aceste informaţii au fost preluate de
Nicolae Costin, care le-a transcris în Letopiseţul său145.
%

A

137. G. Ureche, op. cit., p. 71. Este vorba despre mânăstirea Iţcani, ”a lui laţco clin ţarina
Sucevei ", cu hramul Adormirea Maicii Domnului.
138. N. Costin, op. cit., p. 173.
139. G. Ureche, op. c i t p. 75.
140. Ibidem, p. 78.
141. Ibidem, p. 15,
142. Ibidem, p 78.
143. Mitropolitul Varlaam în Cazania sa (1643) spune acelaşi lucru. Nicolae Costin scrie în
acest sens următoarele: "Afla-vei viaţa şi măceniia mucenicia n.n.) svinţiisale în... Păuceniilepărin
telui Varlaam mitropolitul, ce-i tipărită în zilele răposatului Vasilie Vodă”, p. 193.
144. M. Păcurariu, Sfinţi daco-romani şi romimi, Iaşi, 2000, p. 219-221.
145. N. Costin, op. c i t p. 193-194.
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Ctitoriile lui Ştefan ce! Mare, "prinţul renascentist a cărui domnie a însem
nat.epoca clasică a statului moldovenesc"146, sunt prezentate pe larg de Grigore
Ureche. Este firesc să fie astfel deoarece, pentru cronicari, Ştefan c un personaj
legendar, exponent al unei perioade de maximă glorie a Moldovei, a cărui forţă
iradiază istoria ţării, dar şi a creştinătăţii în general, domnitorul fiind prezentat
asemenea unui "campion" al Ortodoxiei.
"Iară în al zecilea an a domnii sale, în anii 6974 (1466), iulie 10, au început
a zidi mânăstirea Putna, spre slava lui Dumnezeu şi a Preacuraţii Maicii Fecioarii"/4?. A fost sfinţită în ziua de 3 septembrie a anului 1470, ocazie care a
reunit "multă adunare de călugări...: Theoctistu mitropolitul şi Tarasie episcopul
dimpreună cu lo sif (losaf) arhimandritul şi igumenul Putnii, zicu că au fostu la li
turghie arhiepiscopi şi episcopi şi preoţi şi diaconi 64 la jirtăvnic"î4H. Misail Că
lugărul scrie că Ştefan, după victoria de ia Podul înalt (1475), "an început a zidi
biserica Sveti Ioan...f în târgu Vasluiu"149, iar biserica Sfanţul Nicolae din laşi a
ridicat-o după victoria împotriva cazacilor150. Grigore Ureche notează că această
biserică e ridicată după înfrângerea turcilor conduşi de "Malcociu" (Malcoci, paşă
turc n.n.), în 1485, la "Catlabuga"l5]. De fapt, biserica domnească din Vaslui a
fost zidită în 1490, în amintirea victoriei asupra lui Suleiman Paşa, în faţa ora
şului. în anul .următor, "au discălicatu Ştefan Vodă în târgul Hârlăul, de au ziditu biserica cea domnească depiiatră (cu hramul Sfântul Gheorghe n.n.) şi curţile
acele domneşti cu ziduri cu tot..."152. în 1491, "au zidit Ştefan vodă biserica lui
Şfeti Nicolae din târgul Iaşii"153. în 1495 (după datarea lui Nicolae Stoicescu în
1494), Axinte Uricariul aminteşte de ridicarea sfintei episcopii "în târgu în Huşi,
hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel..."154. După victoria de la Codrii Cosminului, din 26 octombrie 1497, împotriva oştilor poloneze conduse de craiul Ioan
Albert (1492-1501), Ştefan se întoarce la Suceava şi zideşte "biserica pre numele
Sfântului mucenicii Dimitrie, în târgu..."155. Biserica din Bădeuţi, situată în apro
piere de Rădăuţi, este ctitoria lui Ştefan cel Mare, ridicată în memoria victoriei
sale asupra lui Basarab cel Tânăr, domnul muntean (1477-1481; 1481-1482), la
Râmnicu Sărat, repurtată în 1481.
Ureche conchide: "Au domnitu Ştefan Vodă 47 de ani şi 2 luni şi 3 săptămâni
şi au făcut 44 de mânăstiri şi însuşi ţiitoriu preste toată ţara ”156. Chiar dacă nu
mărul nu este exact, ci puţin exagerat (poate ar fi o cifră apropiată de realitate dacă
am include aici şi bisericile), oricum ctitoriile lui Ştefan al Moldovei sunt nume
146. R. Mârza, st. cit., p. 113.
147. G. Ureche, op. cit., p. 92.
148. Ibidem, p. 95. Ştefan sfinţeşte mânăstirea după victoria repurtată asupra tătarilor la Lipinţi.
149. Ibidem, p. 102.
150. Ibidem, p. 103.
151. Ibidem, p. 107-108.
152. Ibidem.
153. Ibidem.
154. Ibidem. In 1756, sub domnitorul Matei Ghica, ctitoria a fost dărâmată şi refăcută, încât azi nu
se mai rccunoaşte nimic din ctitoria Iui Ştefan. A slujit drept catedrală episcopală între anii 1598-1949.
155. Ibidem, p. 115.
156. Ibidem, p. 121.
A
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roase. Acesta este unul din motivele pentru care a fost trecut în calendarul sfinţe
niei şi înnobilat cu epitetul "binecredincios". Răsună puternic peste timp şi veşni
cie cuvintele cronicarului: "Ce după moartea lui, până astăzi îi zicu Sveti Ştefan
Vodă, nu pentru sujletu, ce este în mâna lui Dumnezeu, că el încă au fostu om cu
păcate , ci pentru lucrurile lui cele vitejeşti, carile nirninea din domni, nici mai
înainte, nici după aceia l-au ajunsu”157.
Bogdan III (1504-1517), "cel Orbu şi Grozavu”, a zidit, conform aceluiaşi
cronicar, o biserică în Bălineşti, ”ce este la ţinutul Sucevii”158. Despre această cti
torie scrie şi Costin159. Ureche aminteşte de moartea lui ”Alixandru Vodă, dom
nul muntenescu” (Alexandru II Mircea, 1568-1574; 1574-1577), survenită în
1577, fratele lui Petru Şchiopul (1574-1577; 1578-1579; 1582-1591): ”şi l-au
astrucat în mânăstirea Ostrovul aproape de Bucureşti, ce iaste zidită de dân
sul”160. De o biserică în Bucureşti, zidită de Alexandru, aminteşte şi Costin161.
Radu Popescu menţionează faptul că ”au făcut Alixandru Vodă den jo s de Bucu
reşti o mănăstire, hramul Sfânta Troiţă, care nepotă-său Radu Vodă, mai în urmă
o au stricat din temelie şi o au făcut mânăstire mare precum se vede”162.
Petru Şchiopul, în 1578, a zidit mânăstirea Galata" în vale şi nu după multă
vreme s-au risipit, care loc şi până astăzi se cunoaşte”163. însă completează Ni
colae Costin, - reluând informaţiile lui Ureche - , în a doua domnie, ”nu lasă în
uitare pomana sa, mânăstirea Galata, ce o zidisă în vale şi să răsăpisă,'ce cu
oserdie au silit şi au zidit Galata din deal", în condiţiile în care, aşa cum se arată,
mânăstirea din vale ajunsese în ruină16! Miron Costin amintise şi el această cti
torie a domnitorului165. Radu Popescu, în scrierea sa, menţionează Galata166.
Ultima ctitorie domnească amintită de Ureche este mânăstirea din ”ţarina Iaşiloru, care se chiamă Aron Vodă, pre numele domnului, unde este hramul Svetii
Nicolae”167. Este vorba de ctitoria lui Aron Vodă Tiranul (1591-1595), înălţată în
anii 1593-1594. Nicolae Costin redă, de asemenea, această informaţie168.
Dintre ctitoriile boiereşti, Grigore Ureche consemnează doar două: prima
este amintită de fapt într-una din interpolările lui Axinte Uricariul şi anume mâ
năstirea Trestiana, azi dispărută, durată în anul 1496, prin jertfa materială a logo
fătului Ioan Tăutu, "precum este scris numele lui pre clopot”169; a doua este mâ
năstirea Suceviţa, ctitoria Movileştilor170. în secolul al XVI-lea, la Suceviţa
/

157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

Ibidem.
Ibidem, p. 135.
N. Costin, op. cit., p. 326.
G. Ureche, op. cit., p. 60.
N. Costin, op. cit., p. 586.
Cronicari munteni, voi. I, p. 301.
G. Ureche, op. cit., p. 211.
N. Costin, op. cit., p. 559.
M. Costin, op. cit., p. 73.
Cronicari munteni, voi. I, p. 301.
G. Ureche, op. cit.
N. Costin, op.cit., p. 571.
G. Ureche, op. cit., p. 141. Informaţia trebuie privită cu rezerve.
Ibidem, p. 213.
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exista o biserică de lemn cu hramul înălţarea Domnului; biserica a fost reclădită
de mitropolitul Gheorghc Movilă şi Ieremia Movilă (1583-1586).'
La mănăstirea lui "sfeti Onufrie" din Lvov (în Polonia) sunt îngropaţi Ştefan
Tomşa, vornicul Moţoc, spătarul Spanciog şi postelnicul Veveriţă, ucişi pentru
"sluţirea a mulţi ce făcuse"171.
Miron Costin notează în Letopiseţul său ca lui Ieremia Movilă (1595-1600; 16001606), "rămasu-i-aupomană în ţară mănăstirea anume Suceviţa, de dânsul făcută"172.
In 1601, conform datării lui Sorin Ulea, Ieremia a zugrăvit biserica mănăstirii. Ştefan
Tomşa II, în a doua sa domnie, "s-au apucat cu toată osărdiia de obârşirea mănăstirei
Solcăi (în judeţul Suceava), care o urdzise la domnia dintâi, ce nu o jârşise. Este...
obârşită de dânsul şi sfârşită în anul 7131 (1622), după împăi'ăţiie”173. "Şi el au făcut
şi besereca domnească pe poarta curţii şi cu domnie fericită ţărâi"174.
La Hârlău existau "câteva biserici" ctitorite de Radu Mihnea (1616-1619;
1623-1626), care "îndrăgise" acel ţinut175.
Miron Barnovschi (1626-1629; 1633) "au fârşitu mănăstirea mare în dricul
oraşului leşilor întâi, ce să dzice Sfânta Mariia, şi apoi mănăstirea anume Han
gul, în munţi (aici a făcut un zid înconjurător, în 1 6 2 7 ) , şi Dragomirna au fârşit
iară el, urdzită de Crimca mitropolitul, aproape de oraşul Sucevei, aşijdere şi
Bârnova, lângă Iaşi, care apoi au fârşit-oă Dabije-vodă, ...şi beserica lui Sfetii
Ioanu, ...E l au lăsat moşia sa, Toporăuţii, ... la Hârlău, cu afurisenie a patru patriarşi mănăstirii sale Sfintei Măriei den tărgu de Ieşi..."176. Cronicarul mărtu
riseşte despre credinţa lui Barnovschi, "om dumnădzăirescu şi mare rugătoriu
spre Dumnedzău", dând deplină crezare vornicului Toma, care "în multe nopţi l-au
zăritu pe la miiadzănoapte îngenunchiatii înaintea icoanei la rugă, cu mare
osărdiie"177. Atât de frumos concluzionează Miron Costin: "Mănăstiri şi biserici
câte au făcutu, cişea în scurtă vreme, nice unu domnu n-au făcutu. Făcut-au alţi
domni şi mai multe, ..., în 40 de ani.unii, alţii în 20 de ani, iară elu în trei ani"17**.
Trebuie să evidenţiem faptul că mănăstirea Basnovschi este amintită şi de Axinte
Uricariul, care o evocă.în legătură cu "un uric, al lui Alexandru Vodă" (Alxandru
cel Bun n.n.) aflat la lăcaşul de cult respectiv179. Ion Neculce, în al său Letopiseţ
al Ţării Moldovei, scrie că Dabija Vodă (1661-1665) a finalizat construcţia Bârnovei, unde a şi fost îngropat, "iară din temeiul ei au fostu început-o Barnovschievodă şi n-au apucat s-i isprăvască, c-au perit la Poartă... "18°. ’
Gheorghc Ştefan a început să ridice mănăstirea Caşin, lângă Tărgu Ocna, iar
după ce a finalizat construcţia, "i-au venit maziliia" (1657)181.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.

Ibiclem, p. 190.
M. Costin, op. cit., p.
Ibiclem, p. 61-62.
Ibiclem, p. 65.
Ibiclem, p. 69.
Ibiclem, p. 72-73.
Ibiclem, p. 84.
Ibiclem.
G. Ureche, op. cit., p.
1. Neculce, op. cit., p.
M. Costin, op. cit., p.
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Un alt domn ale cărui ctitorii sunt amintite de Miron Costin este Vasile Lupu
(1634-1653): "Şi intr-a ceşti ani (1638) au zidit Vasile vodă şi lăudatele mănăstiri,
aice in oraşul Eşilor, îm i supt numele a trei sfinţi învăţători a bisericii, ce să dzice
Trieli Svetitelei (Trei Ierarhi n.n.; 1635-1639), mai pe urmă mănăstirea , a doua
a Golâi, ..., peste toate... aici în ţară mai iscusită... Şi în ceşti ani au adus ... şi
moştiile a sfin tei... Paraschevei..., căriia svinte viaţa şi de p e ce locuri au fostu
să citeşti viaţa ei petrecută cu mare dumnedzăire în luna lui octomvrie, în 14
dzile"182. Este îndeobşte cunoscut faptul că relatarea este exactă. într-adevăr, la
13 iulie 1641, moaştele sfintei ajung la Iaşi, fiind întâmpinate de mitropolitul Varlaam şi de domnul ţării, aflaţi în fruntea unui alai impresionant şi aşezate în bise
rica Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi, unde au rămas până la construirea catedralei
mitropolitane.
Nicolae Costin face referiri în Letopiseţul său la o biserică în localitatea
"Olovăţ" (Volovăţ, judeţul Suceava), însă, informaţiile pe care le deţine în acest
sens provin de la "oameni bătrâni" şi s-au transmis "din om în om": "o beserecă
de lemnu... făcută de Dragoş Vodă. Şi aceia beserică de lemnu au mutat-o Ştefan
Vodă cel Bun, de o au clădit la mănăstirea Putna... Iară pe locul besericei acei de
lemnu, la Olovăţ... au zidit beserică de piatră"1**3.
Ion Neculce nu poate omite, nici el, lăcaşurile de cult moldoveneşti ridicate de
domnitori spre lauda celor cereşti şi mântuirea celor pământeşti. In timpul celei de a
doua domnii (1669-1672), Gheorghe Duca "începu a zădi mănăstirea Cetăţuia (de
lângă Iaşi), că era ţara... agonisită bine"ii34. La "mânăstioara mică ce iaste sub cetate
la Hotin" are loc o minune: "au lăcrămat icoana Maicii Precis tei", căreia cronicarul
îi acordă importanţă deoarece "aufostu adevărat sămnu de pierirea a mulţi creştini în
Ţara Leşească (Polonia n.n.) şi începătura durerii şi stricării ţării noastre
Antonie Ruset (1675-1678) "au dires clopotniţa la Sfetei Neculaiu, o au şindilit
peste tot şi au Jacut zidu împregiur şi au zugrăvitu pristolul (prestoiul n.n.)... Zidit-au
şi la mănăstirea Sfetei Savei zidiilu împregiur, ce n-au apucat să-l istovească"1^6.
Este vorba de bisericile Sfanţul Nicolae Domnesc şi Sfanţul Sava din Iaşi.
Mihai Racoviţă, considerând că biserica mică, zidită de Ştefan Tomşa la cur
ţile domneşti din Iaşi este neîncăpătoare, "socoti că nu-i ticneală să fie biserică
mică la curte,
nici iaste cu cale să fie temniţa sub biserică. Ce să îndemnă şi
răsipi şi turnul şi visterie, şi tinda besericei, şi beciul... şi lasă numai altarul şi
turla cea înaltă... Şi s-au apucat a zădi din pământ şi au Jacut tinda largă... au
mai fcicut şi altă beserecă de lemnu, şi i-au pus hramul Sfetei Lazor (Lazăr
n.n.)..."; "Şi doamna mării-sale încă s-au apucat de-au tocmit şi şindilit Mitropo
lie ce vechi, cu toate cheltuieleli ce au trebuit..."1^7. în zilele lui Ioan Teodor s-a
zidit biserica de piatră cu hramul Sfântul Gheorghe (Mitropolia cea mică).
182. Ibiclem, Ed. L. Onu, p. 47.
183. N. Costin, op. cit., p. 175-176. Actuala biserică nu poate fi considerată însă de la Dragoş
Vodă, căci lemnul ar fi rezistat de atunci şi până astăzi.
184. 1. Neculce, op. cit., p. 211. Mănăstirea a îndeplinit un importantrol cultural, prin tipogra
fia grecească instalată aici.
185. Ibiclem, p. 214.
186. Ibiclem, p. 247-248. In 1678 declarată catedrală mitropolitană.
187. Ibiclem, p. 450.
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Antioh Cantemir (1695-1700; 1705-1707) a făcut "unde era manăstirea
tătăne-său, la Miera, zidul îrnpregiur cu clopotniţa de piatra" (în ţinutul Putnei,
la Milcov-Mira n.n.)1™. Mănăstirea a fost construită din lemn de Constantin Can
temir (1686-1690). Grigorie II Ghica, în al treilea an al domniei, "s-au apucat di-au
acoperit mănăstirea Balica (vechea ctitorie a hatmanului Melentie Balică) cu oale
şi au tencuit-o pre dinafară şi au făcutu-i şi tindă... şi zid îrnpregiur, şi clopotniţă,
şi curţi de piatră. Şi au îndzăstrat-o cu toate, cu veşminte, cu odoară şi cu bucate,
şi cu robi şi moşii şi vii, ca pre o mănăstiref deplin"1*9. Acest domnitor a făcut
curţi scumpe şi heleşteu cu iaz la Frumoasa (azi în Iaşi). De fapt, Grigore II Ghica
reface mănăstirea Balica, zidită de hatmanul cu acelaşi nume: construieşte tindă,
o zugrăveşte, face case domneşti, zid înconjurător, turn clopotniţă; de atunci i s-a
spus Frumoasa. De asemenea, "facnt-au casă frumoasă şi-n Galcita şi au tocmit
chiliile la Bărnova. Aşijderea şi la Bărboiu au făcut turn şi au acoperit-o. Şi multe
biserici au dires şi au to c m it" ^ .
în 1730, Nicolae Mavrocordat (1716-1722) este îngropat "în mănăstirea c.e-i
zidită de dănsul la Văcăreşti" (în Bucureşti)191.
Boierii Cantacuzineşti sunt ctitori la mănăstirea Bisericani, - realitate amin
tită de Neculce - , aceasta fiind loc de*îngropare a lui Dumitraşcu Vodă192.
Ion Neculce descrie împrejurările în care moaştele Sfanţului Ioan cel Nou, la
care am făcut referiri mai sus, au fost duse în Polonia: "Atunce au luat craiul (Ian
Sobieski n.n.; 1624-1696) şi pe Dosofteiu mitropolitul... şi moşteile lui Sfetei Ion
Novei de la Sucevii... Şi le-u dus... în Ţara Leşască (Polonia n.n.), la un tărgu a
craiului, anume Jolfa (Jolkiev n.n.)"193. Tot Neculce povesteşte despre tentativa
lui Antioh Cantemir de a le readuce în Moldova, rămasă fără rezultat194.
*

Cronicile muntene, un "capitol - dintre cele mai bogate şi interesante — al
istoriei scrisului romănesc în evul mediu"195, conţin numeroase referiri la lăcaşu
rile de cult înălţate de domnii şi boierii ţărilor române.
Radu Negru (c. 1377-c. 1383), "mare herţeg pre Almaş şi pre Făgăraş ", înte
meietor, conform tradiţiei, al Ţării Româneşti, "întâi au făcut oraşul... Câmpul
Lung. Acolo au făcut şi o biserică mare şi frumoasă şi înaltă. De acolo au descă
lecat la Argeş... făcând... şi o biserică mare şi frumoasă"196. Aceleaşi fapte le
menţionează şi Radu Popescu197.
188. Ibidem , p. 471. Construcţia mănăstirii Mira (Mera sau Miera) în Vrancea, a fost iniţiată
de vornicul Moţoc şi episcopul loan al Romanului şi finalizată de Constantin Cantemir (1685-1693).
189. Ibidem , p. 702.
190. Ibidem , p. 706.
191: Ibidem. Aici s-a păstrat renumita bibliotecă a ctitorului.
192. Ibidem, p. 302.
193. Ibidem , p. 312-313.
194. //?/V/^//7, p. 404.
195. Cronicari munteni, voi. 1, p. VI.
196. Ibidem , p. 83-84. Biserica săpată în stâncă de la Cetăţeni, pe malul stâng al Dâmboviţei,
la 25 km de Câmpulung, este numită "a lui Negru Vodă". Datează din secolul al XlII-lea, ca temelie
a două biserici descoperite în hotarul aceleiaşi comune.
197. Ibidem , p. 228.
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Mircea cel Bătrân (1386-1418) a zidit mănăstirile Cozia şi Cotmeana198,
Vlad Ţepeş (1456-1462; 1476) a construit "sfânta mănăstire ot Sneagov"199, Vla
dislav II, "Bătrânul ", a înălţat biserica domnească din Târşor (Târşor, lângă
Ploieşti)200, Radu cel Frumos (.1462-1473; 1473-1474; 1474-1475) a făcut mâ-'
năstirea Tânganu (azi pe teritoriul municipiului Bucureşti)201, Radu cel Mare,
mânăstirea "din Dial" (Dealu n. n., existentă din secolul al XV-lea)202. Aceste in
formaţii apar atât în Letopiseţul Cantacuzinesc, cât şi în Istoriile atribuite lui Radu
Popescu. Mânăstirea Dealu a fost zugrăvită şi împodobită de Neagoe Basarab.
Acest domnitor ''mari şi minunate mânăstiri au făcut": Tismana, pe care a acoperit-o
"cu plumb", la Nucet (judeţul Vâlcea) "multe au înnoit", la Mitropolie, în Argeş,
"zidi... beserică de piatră cioplită ", a cărei frumuseţe i-a impresionat pe cronicari,
aşa cum reiese din relatările lor. Acelaşi Neagoe a refăcut biserica Mitropoliei din
Târgovişte (terminată şi zugrăvită de Radu Paisie, în 1537) şi biserica Sfântul
Gheorghe din acelaşi oraş; a înnoit biserica veche de la Cozia şi a ctitorit renumita
mănăstire de la Argeş. "Acestea făcu bunul credincios domn Io Neagoe-vodă,
fericită să fie pomenirea lui!"203.
Despre mânăstirea Bistriţa din Oltenia, Letopiseţul Cantacuzinesc relatează
că aparţine Basarabeştilor204., Vintilă Vodă a ridicat mânăstirea Menedic (în păr
ţile Buzăului, cunoscută şi sub numele de Vintilă Vodă)205, iar Radu Paisie (15351545) a înălţat mânăstirea Mislea (judeţul Prahova), cu hramul Sfânta Treime206.
Mihnea Vodă (1577-1583; 1585-1591) a făcut mânăstirea de la Tutana (judeţul
Argeş)207. Mânăstirea a fost făcută de fapt de acest domn, fiind existentă din seco
lul al XV-lea. Petru Cercel (1583-1585) "au făcut biserica ce iaste în cetatea Târgoviştii”2()H (referire la biserica Adormirea).
Un mare ctitor de mânăstiri şi biserici a fost Matei Basarab (1632-1654), iar
cronicarii munteni nu uită aceasta. Domnitorul a ridicat "mânăstirea de la Câmpu
Lung cea surpată, ...o biserică în Piteşti (domnească) şi o mânăstire la Slobozia
lui Enache (judeţul Ialomiţa), şi o biserică la pod la Călugăreni, şi mânăstirea ot
Căldăruşani, şi o biserică la Gherghiţă (judeţul Prahova) şi preste Olt, la Sadova
(judeţul Dolj), o mânăstire, şi la Gura Motrului o mânăstire, şi la biserica De-unLemn o mânăstire, şi mânăstirea ot Arnota; la Craiova, biserica cea domnească
şi o biserică... şi la Brâncoveni (judeţul Olt) o mânăstire, şi o mânăstire la Negoeşti (judeţul Călăraşi) pre apa Argeşului, şi la Plătăreşti (judeţul Ilfov) o mâr
198. Ibidem , p. 85 şi p. 240.
199. Ibidem , p. 85 şi p. 241.
200. Ibidem , p. 85 şi 244.
\
201. Ibidem , p. 85 şi p. 248.
202. Ibidem , p. 85 şi p. 255.
203. Ibidem, p. 92-94; 107-112; 260-266.
204. Ibidem , p. 94. Biserica a fost distrusă din temelie de Mihnea cel Rău în 1509 şi refăcută
de boierii Craioveşti, în timpul lui Neagoe Basarab.
205. Ibidem , p. 282.
206. Ibidem.
207. Cronicari munteni, voi. I, p. 305 şi p. 342.
208. Ibidem , p. 309.
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năstire, la Breb(u) o mănăstire, la Târşoro biserică, la Ploieşti alta (domnească),
la Mărxineni, lângă Şiret, o mănăstire, episcopiia ot Buzău”209.
Şerban Cantacuzino (1678-1688) a zidit o mănăstire "din sus de Bucureşti,
unde-i zic Cotrăcenii (Cotroceni n.n.)". Soţia lui, doamna Bălaşa a ridicat mânăs
tirea Jitianu (lângă Craiova), "den sus de Craiova, lângă Jiu"210. Postelnicul Constandin a zidit mânăstirea de la Mărgineni, unde a şi fost îngropat211. Radu Vodă
a zugrăvit Mitropolia din Bucureşti212.
In Istoriile lui Radu Popescu ni se amintesc ctitoriile domnului unirii, Mihai
Viteazul (1593-1601): mânăstirea Mihai-vodă din Bucureşti, cu hramul Sfântul
Nicolae (pe locul vechiului lăcaş ridicat de Ghiorma banul), o biserică în "Beligrad (Bălgrad, Alba Iulia n.n.)". Este vorba despre catedrala mitropolitană din
Alba Iulia213.
Vistierul Pană a ridicat mânăstirea Sfânta Ecaterina214 din Bucureşti. Croni
carul aminteşte şi mânăstirea Mărcuţa din Bucureşti, fară a dezvălui numele cti
torului215. Acesta este vistiernicul Dan. Tot astfel sunt trecute în revistă mănăstiri
le de la Plătăreşti - despre care ştim dintr-un alt loc că a fost înălţată de Matei Ba
sarab - şi Brad (judeţul Buzău, refăcută în piatră de marele comis Radu Mihalcea)216. Nicolae Mavrocordat a înălţat, aşa cum menţionam mai sus, mânăstirea
Văcăreşti, a finalizat paraclisul de la Mitropolie, a dăruit teren bisericii din piatră
ctitorită de Iordache Creţulescu în Bucureşti, care-i poartă numele.
Radu Greceanu, autorul unei scrieri referitoare la viaţa lui Constantin Brân
coveanu, dar şi Anonimul Brâncovenesc menţionează ctitoriile acestui domnitor:
clopotniţa "cea domnească den Bucureşti”, mânăstirea Hurezi (Horezu; 1690^
1693), ”care din al doilea an de domniia... den temelie o au început şi o au ră
dicat", Mogoşoaia (lângă Bucureşti; terminată în 1688), Potlogi (judeţul Dâmboviţa)217, mânăstirea din Râmnic, mânăstirea Mamul, la sud de Vâlcea, biserica
din Doiceşti, în apropiere de Târgovişte. La mănăstirile Dintr-un Lemn şi Argeş a
făcut multe milostenii, la Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti a făcut unele îm
bunătăţiri, de asemenea la Mitropolia din Târgovişte şi, tot în acest oraş, a zidit
biserica Sfanţul Dimitrie (reparată şi pictată în 1697), apoi ”au învălit mănăstirea
Dealului paste lot cu tablă de aramă şi o au înfrum useţat" In Ardeal, a ridicat o
biserică în Făgăraş, cu hramul Sfântul Nicolae (1697-1698)218.
A

*

A

209. Ibidem, p. 155 şi p. 353-354. Mânăstirea Dintr-un Lemn a fost ctitorită de marele vornic
Preda Brâncoveanu.
210. Ibidem, p. 211; 214; 219. Mânăstirea Jitianul a fost refăcută de vistierul Ghinea Brătăşanu
şi vistierul Udrişte.
211. Ibidem.
212. Ibidem, p. 190.
213. Ibidem, p. 314 şi p. 328.
214. Ibidem, p. 348.
215. Ibidem, p. 350.
216. Ibidem, p. 469.
217. Ridicate pe când era boier.
218. Ibidem, voi. II, p. 32, 53, 67, 73, 86-87, 77-102, 141-143, 151.
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Doamna Maria Brâncoveanu a înălţat biserica dintr-o zi, în Bucureşti,
mânăstirea Surp.atele din judeţul Vâlcea, mânăstirea Viforâta (judeţul Dâmboviţa;
i-a adus unele îmbunătăţiri), bolniţa de la Horezu219.
Alexandru II Mircea a construit mânăstirea "Sfânta Troiţă, den jos de Bucureşti".
V

Acolo unde nu meţionează numele ctitoriilor, cronicarii nu omit să scrie, în
general, despre un domnitor sau altul şi familiile acestora, dacă au fost sau nu mi
lostivi faţă dc biserici, dacă le-au înzestrat cu cele necesare, scutindu-le de anu
mite impozite. Dezastrele care se abat asupra mănăstirilor: incendii, cutremure,
jafuri, cu consecinţe adeseori dramatice pentru viaţa monahală din lăcaşurile res
pective, nu sunt omise de autorii în discuţie. Este important să cunoaştem aceste
evenimente nefaste, pentm a ne da seama de motivele pentru care mănăstirile
respective nu şi-au păstrat aspectul originar sau situaţia materială iniţială, pentru
a avea dovezi că au existat cândva şi au fost, unele dintre ele, refăcute de-a Iungul timpului. Elocvent este un citat din opera lui Neculce: ”In 31 de dzile a lui
mai, ..., s-au făcuţii un cutremur mare, de-au cădzut mânăstire Golie şi multe...
'mânăstiri în gios, Răchitoasa şi alta ... la Focşeni” sau "turcii au spartu şi Mitro
polie de la Tărgovişte"220. Miron Costin relatează în Letopiseţul său jafurile să
vârşite în mănăstirile moldovene (Putna, Moldoviţa) de ostaşii lui Timuş Hamel, niţchi, venit.cu ajutorul lui Vasile Lupu, în 1635221.
Dorobanţii lui Gheorghe Rakoczi, în 1655, "călcară şi sfintele biserici ale lui
Dumnezeu, încă slujind preoţii Sfânta Liturghie. Iar ei intrară în biserici de-i
scotea de păr afară şi-i dezbrăcară de veşminte. Şi au jefuit sfintele biserici şi
prestoalele. Şi lua potirele de au vărsat jos sfântul sânge şi trup al domnului nostru
Iisus Hristos. Şi sjintele moaşte Ie călca cu pocioarele şi zicea că sunt farmece.
Tot ce au aflat în biserici au luat. Numai pietrile goale au lăsat”222. Oştile nem
ţeşti, în 1689, ”au venit prin mijlocul ţării de au făcut mare pradă, şi au călcat
mănăstirile, şi au stricat bisericile până au sosit la Rucăr”223.
In Istoriile domniilor Ţării Româneşti este amintit incendiul din 1715, care a
afectat şi mânăstirea de la Cotroceni: ”iar primăvara, luna lui februarie, s-au aprinsu
întâi mânăstirea Cotrocenii, şi au arsu tot învălişul şi<d caselor, şi al chiliilor.. ”224.
Din scrierile menţionate aflăm faptul că o serie de mânăstiri au fost jefuite
de-a lungul timpului sau că unii domnitori fară scrupule, dornici de înavuţire, îşi
însuşeau banii şi obiectele de preţ ale acestora, fară nici un fel de remiişcări. Tot
aici este consemnată o altă realitate: unele mânăstiri erau şi loc de prizonierat, în
chisoare pentru răufăcători sau pentru aceia care intrau în conflict cu puterea, ca
de exemplu mănăstirile Tismana, Snagov, Căhiăruşani etc.
Domnitorii ctitori aparţin grupului de personaje pozitive din istoria celor
două ţări române. în programul dc sprijinire a Ortodoxiei, pe lângă lupta antiotomană - căreia aspcctul religios îi conferă un caracter solemn, sacru - este
219.
220.
221.
222.
223.
224.

Ihidem, p. 209-210 şi p. 229, 264.
1. Neculce, op. cil., p. 807.
M. Costin, op. cit., p. 157-158. .
Cronicari munteni, voi. I, p. 166.
Ihidem. p. 222.
Cronicari munteni, voi. I, p. 219.
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inclusă şi ajutorarea Muntelui Athos şi a întregului Răsărit Ortodox. Cronicile amin
tite nu lasă neconsemnate aceste ajutoare substanţiale acordate de domnitorii noştri
lăcaşurilor de închinare din aceste părţi ale lumii. Radu Popescu menţionează
numeroasele ajutoare şi ctitorii ale lui Neagoe Basarab la Athos, dar şi la Con
stantinopol, Sinai, Ierusalim, Meteora, Macedonia etc. Matei Basarab, Şerban Can
tacuzino, Constantin Brâncoveanu sunt doar câţiva dintre domnii români care au
ocrotit Ortodoxia, din regiunile amintite, oferind bisericilor respective ajutoare sub
stanţiale225. Sunt menţionate şi închinările unor mânăstiri şi biserici din ţările române
anumitor Patriarhii şi mânăstiri străine, cărora le revenea întregul venit al primelor226.
Cronicarii moldoveni şi munteni au reuşit să surprindă în scrierile lor imaginea
unor epoci mai mult sau mai puţin îndepărtate, făurind, prin truda scrisului, istoria
- verosimilă poveste cu oameni şi locuri, cu pace şi războaie, invingători şi învinşi,
cu stăpânitori şi supuşi. Mai presus de acestea, ei i-au conferit istoriei o dimensiune
religioasă. Aşa cum am demonstrat, toate evenimentele semnificative sau cele aflate
sub semnul rutinei, se desfăşoară într-un cadru spiritual bine conturat. De aici
rezultă importanţa'cronicilor studiate pentru istoria bisericească, ale cărei aspecte şi
probleme şi-au găsit spaţiu şi ecou în letopiseţele şi istoriile amintite. Cronicarii le-au
acordat atenţie şi le-au tratat cu seriozitate şi pasiune, fie că a fost vorba despre
lăcaşuri de cult ctitorite de domnitori, despre ierarhi sau despre politici confesio
nale, fie că au abordat probleme ale lumii creştine în general, fireşte, în limitele
gândirii şi mentalităţii medievale. Din aceste motive considerăm că, în incursiunile
în istoria bisericească, aceste scrieri cu accente arhaice trebuie să constituie punctul
de plecare. Nu ne este permis aşadar, să lăsăm colbul şi uitarea să stăpânească
primele opere ale istoriografiei noastre laice, dar şi bisericeşti.
Drd. CLAUDIA DUMITRIU
Facultatea de Teologie "Andrei Şaguna", Sibiu

225. Ibidem , p. 155 şi p. 164.
226. 1. Neculce, op. cit., p. 859-860.

C L O N A R E A OM ULUI
O EXPRESIE A CRIZEI CIVILIZAŢIEI N O A ST R E
Prin donare (de la gr. klon, care înseamnă "germen" sau "vlăstar") se înţelege
posibilitatea "duplicării" materialului genetic a unei structuri moleculare1, cu ob
ţinerea a două individualităţi biologice identice genetic2. Există un tip de donare
naturală, în cazul gemenilor homozigoţi; provin din acelaşi zigot, prin diviziune,
rezultând doi embrioni identici genetic. In acest caz, nu poate fi vorba de o
"copie", căci cele două organisme ce iau naştere au propria individualitate, chiar
dacă au acelaşi patrimoniu genetic. Dar acest fenomen poate fi indus prin metode
tehnice: este donarea prin separaţia blastomerilor (embryo splitting). In acest caz,
donarea devine sinonimă cu un fel de reproducere asexuată sau agametică,
imitând un fenomen ce se petrece în natură. O altă metodă de obţinere a unei clone
se poate face prin transplant de nucleu (embryo cloning). Este metoda cea mai
frecvent folosită şi care, în ultimul timp, a ridicat cele mai serioase probleme de
natură etică. Procedeul constă în fecundarea ovulului de către spermatozoid,
înainte de prima diviziune, noua celulă este denucleată, iar în citoplasma ei este
introdus nucleul unei celule adulte. In acest fel, noul zigot moşteneşte întregul
material genetic de la persoana donatoare, iar nu de la cele două de la care prove
neau gârneţii.
Până în 1993, nici' nu se prea vorbea de donare3. în acel an, doi cercetători
americani, J. Hali şi R. Stilmann, au anunţat efectuarea unui experiment4 pe
celule umane. In 27 februarie 1997, revista "Nature" anunţă naşterea, prin donare,
a unei oi, Dolly, opera unor cercetători din Edimburg, I. Wilmut şi K. H. S. Camp
bell. în 1998, se anunţa naşterea a două vaci, prin aceeaşi tehnică. în iulie acelaşi
an, se afla despre obţinerea a 50 de copii de şoareci, într-un laborator din cadrul
Universităţii din Hawai, printr-un procedeu cunoscut sub numele de "tehnica
Honolulu"5. în acelaşi an, mass-media6 anunţa că în 11 decembrie, într-un centru
de sterilitate al spitalului din Kyunghee din Seul, profesorul Lee Po Yon a "pro
dus" un embrion uman prin "tehnica Honolulu". Embrionul a fost obţinut prin fe
cundarea unei celule ou, după care a fost denucleată şi transplantat în ea nucleul
unei celule adulte provenind de la aceeaşi persoană. Dar procesul a fost întrerupt
A

A

A

—

_
_
_
_

^

1. In mod curent, donarea înseamnă duplicarea întregului material genetic al unei celule. Prin exten
siune, donarea înseamnă şi duplicarea unei părţi cromdzomiale, ca şi a unei singure gene, prin tehnica
ADN-ului recombinat (cf. E. Sgreccia, Manuale di Bioetica, I, Vita e Persiero, Milano, 1988, p. 242).
2. Giovanni Russo, La clonazione di soggetti umani, in G. Russo (ed.), Bioetica della sessualită della vita nascente e pediatrica , Ed. Elladici, Leumann (Torino), 1999, pp. 417-418.
3. De altfel, Dizionario di Bioetica , nici nu conţine titlul "donare"; termenul apare tangenţial
acolo unde se vorbeşte de reproducerea asistată medical, p. 756.
4. J. S. Hali, D. Engel, P. R. Gindorf, G. L. Mottla, R. J. Stilmann, Experimental Cloning o f
Human Polyploid Embryos Using an Artificial Zona Pellucida, prezentat la Congresul de la Ameri
can Fertility Society, la Montreal, în Canada, în 11-14 octombrie 1993, şi publicat în revista Fertility
and Sterility, suplimentul 1-225, 1993.
5. Maurizio Soldini, Argomenti di bioetica , Armando Editore, Roma, 1999, p. 81.
6. A se vedea articolul lui M. Stolfî, Clonato ilprimo embrione unuino , în Avvenire, din 17 de
cembrie 1998.
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în stadiul de patru celule, datorită restricţiilor din partea guvernului coreean. în 24
noiembrie 2001, cercetători de la Advanced Cell Technology (SUA)7 anunţau obţinerea mai multor embrioni, prin tehnica transferului de nucleu, dar care au murit
în stadiul de 2, 4 şi 6 celule. Reacţiile, la nivel mondial, au fost violente, cele mai
multe de condamnare.
I

«

•

Posibile utilităţi ale donării
Dacă celulele to tip o ten te unnăresc obţinerea de embrioni umani, criticile ce
i-ar putea fi aduse ar fi aceleaşi ce se aduc fecundaţiei artificiale. La acestea se
adaugă alte anomalii, precum unicitatea patrimoniului genetic, întrucât provine de
la o singură persoană. Mai mult, există posibilitatea ca o femeie să aibă o fiică
provenind doar de la ea. Desigur, oamenii de ştiinţă văd în această tehnică o so
luţie pentru cazuri de sterilitate. Probleme la fel de grave se ridică în cazul în care.
embrionii sunt destinaţi să fie rezervoare de organe pentru transplant. Credem ca
motivaţia procreativă pusă în aceşti termeni nu justifică practica.
Celulele totipotente pot fi utilizate şi pentru obţinerea de ţesuturi ale organis
mului uman; astfel, ţesuturile n-ar risca reacţii imunitare de respingere. Numai că
aceste celule n-ar trebui să provină de la embrioni. Există posibilitatea obţinerii
de celule totipotente şi pe alte căi (de ex., din cordonul ombilical etc). Prin.clonare
genică (transfer de segmente cromozomiale sau de gene şi multiplicarea lor) se
pot obţine organisme sau vectori (microorganisme, ex. Escherichia coli) capabile
să producă substanţe sau hormoni absolut necesare tratării unor boli9.
La aceste motivaţii, se pot adăuga altele: obţinerea unui număr mărit de em
brioni care să fie transplantaţi în uter, prin tehnica FIVET, dat fiind ca şansa
reuşitei acestor tentative de procreaţie artificială este limitată; cercetări de diag
nostic prenatal, fără pierderea embrionului originar; obţinerea de gemeni identici,
separaţi de distanţe de timp; obţinerea unui gemen identic, pe care să-l crească pre
cum propriul copil; obţinerea unui embrion copie, bun de implantat, în cazul în
care moare copilul; obţinerea unui embrion de rezervă, ca sursă de organe de transpiant; obţinerea de embrioni de donat sau de vândut la alţii; obţinerea unei clone
a unei persoane dragi dispărute; obţinerea unei copii a unei persoane faimoase10.
%

Obiecţii dc natură bioetică
Reacţiile din partea opiniei publice mondiale au fost resimţite la multiple
nivele: lumea ştiinţifică, politică, religioasă.
Vorbind depre donare, cercetătorul şi filosoful Hans Jonas o considera, "în
metodă, cea mai despotică, iar în finalitate, cea mai sclavizantă formă de manipu
7. Jose B. Cibclli, Robert P. Lanza, Michael D. West şi Carol Ezzel au publicat rezultatele ex
perimentului lor în revista online "e-biomed: The Journal o f Regenerative Medicine"; republicat.şi
în Le Scienze , nr. 401, din ianuarie 2002, pp. 28-36.
8. Sunt acele celule în stare să dea naştere tuturor tipurilor de celule ale unui organism adult;
celulele plwipatente corespund unui stadiu succesiv de dezvoltare a celulelor totipotente, în stare să
dea naştere unui anumit tip de celule, iar nu oricărui tip de celule.
9. A. Bompiani, E. Brovedani, C. Ciorotto, Nuova genetica, San Paolo, Milano, 1997, p. 24.
10. G. Russo, La clonazione ..., op. cit., p. 436.
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lare genetică; obiectivul ei nu e o modificare arbitrară a substanţei ereditare, ci de-a
dreptul o arbitrară fixaţiune a sa, în contrast cu strategia dominantă în natură"11.
1. Natura merge în direcţia diversităţii genetice, ceea ce conferă organismelor
viabilitate. în schimb, donarea ia direcţia unei fixaţii genotipice, arătând corpul,
în constituţia sa genetică, identic cu cel al altui individ12.
2. în primul rând, donarea omului, prin tehnica utilizată în Coreea, se arată
o tentativă alternativă a procreaţiei, în care se obţin mai mulţi indivizi cu acelaşi
patrimoniu genetic, întrucât sunt copii ai aceleiaşi clone. Sunt unii care se tem de
fantasma creării de organisme toate identice13 şi care ar putea fi utilizate prin de
cizii totalitare14.
3. Prin donare, se ignoră principiul valorii personale a corpului uman.
Aceasta din urmă e manipulată în dimensiunea sa genetică15. Naşterea omului nu
se mai consumă natural, prin întâlnirea dintre doi gameţi şi ca fruct al iubirii dintre
părinţi, ci este "determinată" printr-o tehnică de laborator să provină de la unul
singur. Aceasta este o violenţă împotriva persoanei umane, pe care o transformă
într-un sclav, impunându-i - total sau parţial - un destin16. Faptul'e reprobabil şi
pentru că circumscrie rolul Providenţei divine în aducerea pe lume a unui copil,
în plus, determinismul poate fi manipulat eugenetic, atunci când se donează indi
vizi rezistenţi la radiaţii nucleare sau alţi poluanţi, care apoi să fie folosiţi în di
verse activităţi (inclusiv de război). Observaţia morală este aceea de a crea oa
meni pentru o anumită funcţiune şi astfel a le predetermina destinul17.
4. Violenţa împotriva identităţii şi individualităţii fiinţei umane nu trebuie vă
zută doar din punct de vedere biologic, ci şi relaţional. Prin donare, se răstoarnă
tipul de relaţie intra-familial. Genetic vorbind, fiul este "fratele" tatălui său, fiica
este "sora" mamei sale, fraţii gemeni sunt separaţi de distanţe temporale de una
sau mai multe generaţii18. De altfel, aceste relaţii de familie sunt de echilibru psi
hologic. Rupt acest echilibru, nu se va mai înţelege ce este o familie, care e rolul
raporturilor parentale şi de ce anumiţi copii nu au dreptul să se nască în mod "na
tural"19. Copilul-clonă poate fi "comandat" de un homosexual sau de o lesbiană;
în acest caz, lipseşte cu totul ceea ce se numeşte familie, ca celulă a societăţii.
Efectele asupra copilului ar putea fi maxime.
5. O traumă psihică la fel de gravă o constituie conştiinţa lipsei "originalităţii",
întreaga creaţie se bazează pe diversitate şi pe relaţii sociale. Copilul-clonă are însă
11. H. Jonas, Cloniamo un uomo: dai) 'eugenetica all ’ingegneria genetica , în Tecnica, medi
cina ed etica, Einaudi, Torino, 1997, pp. 122-154, aici: p. 136.
12. M. So!diniw4rgtt/?/ev?//...,op. cit., p. 108;
13. G. Berlingur, Bioetica quotidiana , Giunti, Fircnze, 2000, p. 37.
14. Robert Winston, II futuro della riproduzione assistita , Ed. Garzanti Previsioni 2000,
Milano, 1999, pp. 47-48.
15. M. Soldini, Argomenti..., op. cit., p. 108.
16. G. Berlinguer, Bioetica..., op. cit., p. 39.
17. Ibidem, p. 38.
18. M. Soldini, Argomenti..., op. cit., p. 108.
19. G. Russo, La clonazione..., op. cit., p. 444.
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conştiinţa că este un simplu "duplicat"20. Dificultatea devine şi mai mare atunci
când "originalul" nu este unul din părinţi, ci un necunoscut. Dacă donatorul de
nucleu a rămas anonim, copilul are dreptul să ştie cine este tatăl lui biologic?
6. Acelaşi Hans Jonas sublinia o altă violare, a dreptului la ignoranţă21. El
vede viaţa ca pe o loterie genetică, cu alte cuvinte, fiecare om are dreptul să vadă
viaţa deschizându-i-se dinainte şi să o descopere şi să se minuneze de neaştepta
tul ei. Cum se va simţi un copil, care, dincolo de a se vedea dator celui căruia îi
este identic, ar şti că asupra lui planează implacabil anumite defecte (sau calităţi)
determinate genetic sau care şi constituie motivul aducerii sale pe lume?
7. Clonarea e imorală şi atunci când intenţia este terapeutică: obţinerea unei
copii a unei persoane, pentru a avea ţesuturi sau organe de schimb pentru eventuale transplanturi. Ţesuturile şi organele deschid strada unui adevărat marketing,
produsele de donare putând fi comercializate22. Persoana umană devine mijloc,
iar nu scop.
8. La fel de discutabilă este clonarea atunci când se urmăresc motivaţii su
biective, precum dorinţa de a replica o persoană dragă ce nu mai este sau de a re
produce genotipul unor personalităţi din lumea culturii, politicii, sportului etc, sau
când vrei copia biologică a ta însuţi, dintr-un simplu capriciu23.
9. Mulţi cercetători consideră că se poate face clonarea, fară să se afle sub
ameninţarea vreunei prescripţii legale sau morale, până în a 14a zi de viaţă, dat
fiind faptul că, până la această dată, nu se poate vorbi de o fiinţă umană dotată cu
o individualitate biologică şi cu o identitate antropologică24. Comitetul consulta
tiv al laboratorului Advanced Cell Techonology, care în octombrie 2001 a tentat
clonarea omului, afirmă că, până la această dată, ar trebui să vorbim de "celulaou activată"25, iar nu de embrion uman.
10. Atentatul împotriva embrionului-clonă este condamnabilă şi pentru că
avem de-a face cu o fiinţă umană fară apărare; de fapt, este cea mai vulnerabilă
dintre fiinţe şi solicită o mai mare tutelă26.
11. Nu se poate ignora faptul că, cel puţin până acum, numărul experimentelor
reuşite este mai mult decât nesemnificativ. La clonarea oii Dolly, reuşita a venit
după 236 de eşuări27. Experimentele din 2001 au dus la obţinerea a 6 clone (în faza
de blastocisti), care au murit în diverse faze şi la scurte intervale; se începuse cu
22 de celule28. Obiecţiunea etică vine tocmai din perspectiva accidentelor ce duc
20. Ibidem.
21. H. Jonas, Cloniamo ..., op. cit., p. 151; G. Russo, La clonazione ..., p. 445.
22. G. Russo, La clonazione..., op. cit., p. 444-445.
23. M. Soldini, Argomenti..., op. cit., p. 110.
24. N. Ford, Quando comincio io? II concepimenîo nella storia, nella filosoful, nella scienza ,
Ed. Baldini e Castoldi, Milano, 1997, p. 48.
25. Jose B. Cibelli, Robert P. Lanza, Michael D. West, Carol Ezzel, IIprim o embrione umana
donato , in Le Scienza , nr. 4 0 l/ianuarie 2002, pp. 28-36, aici: p. 32.
26. M. Soldini, Human Cloning Research, in The New England Journal o f Med ic ine, iunie
1998; şi in Apendici, La clonazione umana e la ricerca , in Argomenti..., op. cit., p. 122.
27. G. Berlinguer, Bioetica..., pp. 37-38.
28. Giscppe Novelli, Clonazione. Ora ci siamo, in Newton , nr. 1/ianuarie 2002, pp. 15-20, aici:
p. 16.
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la moartea embrionilor29. Raportul este de aşa manieră, încât îţi este greu să spui
de care parte stau accidentele. Nu cumva reuşitele sunt, de fapt, "accidentale"?
12. De asemenea, trebuie avute în vedere eventualele erori de parcurs, şi care
nu sunt puţine. Nu se pot prevedea niciodată anomaliile induse de metodologiile
tehnologice. La fel de imprevizibile sunt bolile genetice ale persoanei donatoare
de nucleu, dar, mai ales, cele transmise prin intermediul ADN-ului mitocondrial30
şi originare din partea mamei (dat fiind că acest patrimoniu genetic este încă
foarte puţin cunoscut).
13. O problemă extrem de delicată priveşte fertilitatea şi longevitatea orga
nismelor donate. Se ştie că, odată cu îmbătrânirea, survine o progresivă scurtare
a secvenţelor dc ADN situate la extremitatea cromozomilor şi cunoscute sub nu
mele de telomeri. Dacă scurtarea telomerilor înseamnă îmbătrânire, rezultă că or
ganismul clonat, măcar din acest punct de vedere, se naşte deja bătrân31!
Ne-am referit până acum la obiecţiunile ce pot fi aduse donării organismului
uman. Putem aminti în treacăt şi unele neajunsuri ce pot apărea prin donarea ani
malelor.
14. Clonarea supranumerară a animalelor de laborator, utilizate pentru expe
rimente, poate duce la dezechilibre ale ecosistemului. Scăparea în natură a unor
animale de laborator modificate genetic (intenţionat sau accidental) în cursul pro
cedurilor de donare pot avea urmări neaşteptate. Pot fi produse, prin donare, ani
male de companie sau pentru industria de blănuri. Este ameninţătoare însă pro
ducerea, prin duplicare, a animalelor de biocultură, adică destinate alimentaţiei:
sunt animale modificate, intenţionat (ex., pentru masa musculară) sau accidental,
dar nu se cunosc consecinţele pe termen lung asupra sănătăţii populaţiei (fie că e
vorba~de carnea lor, fie a produselor, precum laptele de vacă etc., unele progra
mate să conţină substanţe cu efecte terapeutice, de ex., insulina, interferonul etc.).
Toate acestea sunt motive care ne îndreptăţesc să ne întrebăm: la ce ar folosi
clonarea omului? Nu trebuie nicidecum să demonizăm metoda, nici să împie
dicăm cercetarea ştiinţifică. Clonarea genică în vederea obţinerii de ţesuturi utile
transplantului, şi, într-un viitor, când posibilităţile tehnice o vor permite, obţinerea
chiar a unor organe reprezintă o adevărată cucerire pentm ştiinţa medicală.
Utilizarea de celule staminale, adică celule conţinând material genetic cu totul
nediferenţiat, provenind din cordonul ombilical, din placenta sau lichidul amnio
tic şi care să nu interfereze cu linia reproductivă, credem că ar putea fi acceptată
atunci când motivaţia este exclusiv terapeutică.
29. Chiar şi când donarea a reuşit, rămâne considerabil numărul de avorturi; avem de-a face
cu o preocupantă "risipă" de embrioni (cf. G. Russo, La clonazione ..., op. cit., p. 445).
30. M. Soldini, A r g o m e n t i p. 99.
31. Ibidem , p. 94; cercetătorii de la Advanced Cell Technology declară că, în experimentele fă
cute pe bovine, au reuşit activarea unei enzime (numită telomeraza) responsabilă de prelungirea telomerilor, deci de reîntinerirea filamentelor de ADN. Ar fi, cu alte cuvinte, enzima "eternei tinereţi",
care, din păcate, la om n-a putut fi activată până acum. In ce priveşte clonarea, e clar că, fară acti
varea acestei enzime, clona care, biologic, poate fi mai tânără cu o generaţie decât "originalul", ge
netic are aceeaşi vârstă. Şi ar mai fi un aspect de surprins: cum se ştie, orice copie este mai puţin
perfectă (este mai "ştearsă") decât originalul, sunt deci normale "erorile de copiere", care pot rezulta
catastrofale pentru noul organism.
A

DOCUMENTARE

591

Poziţia Bisericilor
Biserica Romano-Catolică a luat atitudine împotriva posibilităţii donării
omului, printr-un document al Academiei Pontificale "Pro Vita"32 din 1997, ulte
rior anunţului donării oii Dolly de către scoţienii Vilmut şi Campbell. Docu
mentul constată că perspectiva donării omului "a provocat anxie şi alarmă"33.
Proiecţia asupra omului a posibilităţii donării a indus deja, în imaginaţia unora,
"ipoteze inspirate de dorinţa de omnipotenţă: replicarea unor indivizi dotaţi cu ge
nialitate şi frumuseţe excepţionale, reproducerea imaginii «celui drag care nu mai
este», selecţionarea de indivizi sănătoşi şi imuni faţă de maladii genetice, posibili
tatea alegerii sexului, producerea de embrioni şi crioconservarea lor spre a fi ulte
rior transferaţi în uter, ca rezervă de organe etc."34. în contextul acestor utilizări
ale clonelor, documentul atrage atenţia asupra unor pericole: posibilitatea domi
naţiei unora asupra altora; lezarea demnităţii persoanei donate; suprimarea em
brionilor, înainte de naştere, din raţiuni de experimentare; instrumentalizarea radi
cală a femeii, redusă la unele din funcţiunile sale pur biologice (ca împrumutătoare de ovuli şi de uter); pervertirea relaţiilor fundamentale umane (filiaţia, consanguinitatea, rudenia, paternitatea)35. Pentru magisteriul Bisericii Catolice, "pro
iectul donării umane reprezintă o teribilă derivă către care e împinsă o ştiinţă fară
valori şi e semn al profundei crize a civilizaţiei noastre, care caută în ştiinţă, în
tehnică şi în calitatea vieţii surogatele sensului vieţii şi al mântuirii existenţei"36.
După anunţarea reuşitei experimentului de donare umană, diverse autorităţi
din lumea catolică37 au luat atitudine, exprimând îngrijorarea şi cerând instituirea
de legi care să controleze orice abuz.
Biserica Ortodoxă şi-a exprimat poziţia fie prin publicarea unor documente ofi
ciale din partea unor Biserici naţionale38, fie prin atitudini luate de diverşi teologi.
32. Documentul este semnat de Prof. Juan De Dios Vial Correa, preşedintele Academiei "Pro
Vita”, şi de Mons. Elio Sgreccia, vice-preşedintele aceleiaşi, publicat în Osservatore Romano , din
25 iunie 1997, p. 7, ulterior tipărit în fascicol, sub acelaşi titlu: Rijlessioni sulla clonuzione , Libreria
Editrice Vaticana, Citta;del Vaticano, 1997.
33. Ibidem, p. 5.
34. Ibidem, p. 8.
35. Ibiem, p. 11-14.
36. Ibidem, p 14.
37. Arhiepiscopul Renato Martino, delegat al Vaticanului pe lângă ONU a cerut "interzicerea
oricărei activităţi" de donare umană: "Dacă se deschide posibilitatea generării de fiinţe umane cu o
ereditare genetică sărăcită faţă de cele ce se bucură de o ereditate genetică şi maternă, cei născuţi ca
rezultat al donării şi-ar începe viaţa cu o anomalie în termeni de relaţie cu părinţii şi cu rudele,
printr-un act de predeterminare, care e, în acelaşi timp, deliberat şi arbitrar faţă de corpul uman" (cf.
Luigi Accatioli, Clonuzione , în II Regno-Attualiti, nr. 22/15 decembrie 2001, p. 770).
Biroul de Presă al Vaticanului exprimă o "condamnare fară echivoc" a donării embrionale
umane (Cf. II Regno-Attualitâ, nr. 22/15 decembrie 2001, p. 778).
Cardinalul K. Lehmann dedică un studiu: II diritto di essere un uomo, problemelor privind în
ceputul vieţii umane, cu directă referire la experimentele de donare umană (în II Regno-Attualitk,
nr. 22/15 decembrie 2001, p. 771-780).
38. Biserica Oitodoxă din America a publicat un document, în primăvara anului 1998, prin care cerea
un moratoriu asupra tuturor experimentelor, asupra celulelor embrionare umane (citat de John Breck, în
Daml sacru al vieţii, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2001, p. 247). Documentul nu ne-a fost accesibil.
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Considerăm, deci, de cuviinţă, să afirmăm că experimentele de donare a
omului merită mai multă atenţie din partea întregii umanităţi.
Deşi există unele dispoziţii la nivelul Uniunii Europene, privind donarea, ca
drul legislativ este încă destul de deficitar. O Rezoluţie, datată din 07.09.2000, a Co
misiei pentm probleme de bioetică a Parlamentului Europei interzice "utilizarea em
brionilor umani pentru producerea de celule staminalc"3^. Iar o decizie a UNESCO,
din 1997, în art. 17, afirma: "Nu vor fi permise practici contrare demnităţii umane,
precum reproducerea prin clonare a fiinţelor umane"40. Cu toate acestea, rezoluţiile
Uniunii Europene, după cum ştim, nu au caracter operativ decât după ce vor fi adop
tate de fiecare stat membru. Aşadar, se limitează la nivel de sugestie.
Credem că experimente precum donarea omului exprimă, mai degrabă, o
dramă a omului contemporan, o dramă care ameninţă umanitatea în întregul ei.
Omul secularizat şi-a asumat într-atât poziţia de stăpân şi exploatator al naturii,
încât "lucrează cu râvnă să substituie naturii un alt univers. Aspiraţia lui cea mai
constantă din ultima vreme este să modifice totul, să transforme toate produsele
naturale şi să le înlocuiască cu altele care să nu fie decât creaţia sa”41. Este vorba,
deci, de o ispită luciferică, din partea omului, de a se substitui lui Dumnezeu.
Nu ne vom opri acum asupra unor aspecte particulare, unele de-a dreptul senzaţionalq şi fantastice, precum propunerea de a-1 dona pe Hristos, după urmele de
sânge rămase pe giulgiul de la Torino. Nici nu vom intra în dezbaterea dacă o
dona are sau nu suflet. Ne limităm doar să atragem atenţia că, deşi a devenit posi
bilă, donarea omului nu este de nici un folos, ba devine extrem de periculoasă,
datorită lezării demnităţii persoanei umane.
Arhim. IUVENALIE lONAŞCU
Roma

*

39. Cf. Marccllo Matte, Cellule sîaminali e clomizione , in II Regno-Atlualita, nr. 22/15 decem
brie 2001, p. 774.
40. Cf. ibidem .
41. Dumitru Popescu, Teologie şi cultură , Bucureşti, 1993, pp. 102-103.

UN MANUSCRIS GRECESC, UNIC ÎN ROMÂNIA,
CU TEORIA NOTAŢIEI CUCUZELIENE
Odată cu întemeierea Ţărilor Române şi organizarea administrativ-bisericească din secolul al XlV-lea, a legăturilor lor cu Patriarhia de la Constantinopol
şi Muntele Athos, cântarea bisericească din Principatele Române r alături de cân
tecul popular - a fost timp îndelungat, principala formă de cultură muzicală din
această zonă geografică a sud-estului european.
După cucerirea Constantinopolului de către turci (1453), cântarea bizantină
şi de tradiţie bizantină din spaţiile româneşti a parcurs o nouă etapă, Principatele
Române devenind leagănul acesteia, "Byzances apres Byzances".
Acest filon al culturii muzicale s-a păstrat într-un număr impresionant de manuscrise psaltice care au rămas nestudiate timp de mai multe secole. In consecinţă,
necunoscându-li-se valoarea artistică, ştiinţifică, documentar-istorică etc, multe
au dispărut, fiind deteriorate, pierdute, distruse şi înstrăinate.
Mai târziu, în prima jumătate a secolului XX, specialişti de talia lui George
Breazul, a preotului Ioan D. Petrescu-Visarion au pus bazele cercetării lor ştiinţi
fice, a studierii monodiei bizantine şi de tradiţie bizantină. Totuşi, putem afirma
că şi în secolul al XlX-lea au fost teoreticieni români ai muzicii bisericeşti pre
cum Macarie Ieromonahul, Anton Pann, Oprea Demetrescu, Ion Popescu-Pasărea
etc., însă, lucrările lor, - gramatici muzicale cu caracter didactic - s-au referit
numai la- teoria notaţiei chrysanthice. De aceea, preot-profesor Nicolae M. Popescu, principalul biograf al lui Macarie, în anul 1908, afirma cu amărăciune:
"Ceea ce m-a împiedicat de a studia manuscripte de cântări ale noastre este fap
tul că sunt scrise într-o notaţie muzicală care nu se mai poate descifra de nici un
cântăreţ. Nădăjduiesc, ca prin studiile întreprinse în special de francezi asupra
muzicii vechi să pot ajunge să citesc şi aceste cântări"1.
Studiile şi lucrările lui George Breazul şi Ioan D. Petrescu-Visarion au stimu
lat pe unii dintre ucenicii lor - Diacon Grigore Panţiru, Gheorghe Ciobanu, Marin
Ionescu ş.a. - să studieze monodia bizantină şi de tradiţie bizantină, păstrată nu
numai în codicele scrise în notaţia chrysantică, ci şi în celelalte notaţii mai vechi,
începând cu cea ekfonetică, stăruind asupra unei tematici restrânse care, atunci,
prezenta mai mare interes pentru cultura românească: şcolile muzicale de la Putna
şi Bucureşti, procesul de românire al cântării bisericeşti etc. Apoi, s-a întocmit ca
taloage cu manuscrisele psaltice în vechea2 şi noua notaţie din ţară3 şi de la
Muntele Athos4.
1. Popescu, Nicolae, M., Viaţa şi activitatea dascălului de cântări Macarie Ieromonahul,Bucureşti, 1908, p. 4.
2. Moldoveanu, Nicu, Catalogul general al manuscriselor muzicale vechi-bizantine în
România. Lucrare dactilografiată, achiziţionată de Biblioteca Centrală Univ., Bucureşti, 1972.
3. Buzera, Alexie, Al., Cultura muzicală românească de tradiţie bizantină din sec. al XlX-lea.
Catalogul sistematic la manuscriselor psaltice în notaţie chrysanthică, Craiova, Scrisul Românesc, 1999.
4. Bueur-Barbu, Sebastian, Manuscrisele muzicale române.şti de la Muntele Athos , Bucureşti,
Editura Muzicală, 2000.
38 - B . O. R. 1-6/2002
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Se cunoaşte rezultatul cercetărilor lui Sebastian Barbu-Bucur în legătură cu
prima psaltichie în limba română de la 1713 şi cele 58 manuscrise psaltice în
notaţie cucuzeliană, aşa numitele propedii sau mici gramatici ale muzicii biseri
ceşti în vechea notaţie, precum şi cercetarea analitică a manuscriselor psaltice de
la B.A.R. cu "înţeleapta (savanta) paralaghie" sau "Copacul" şi "Roata" lui Cucuzel etc. Preocupări asupra aceluiaşi tip de propedii au manifestat Hrisanta TrebiciMarin, Gabriela Ocneanu ş.a., regretatul Titus Moisescu începuse prezentarea
unor scrieri teoretico-muzicale mai ample - traduse din limba greacă de cercetă
toarea Natalia Trandafirescu - aşa numitele tratate de muzică bizantină cu teoria
notaţiei cucuzeliene şi chrysanthice din ţară şi străinătate, iar în prezent, Nicolae
Ghiorghiţă, se ocupă de astfel de tratate păstrate în manuscrise din bibliotecile de
peste hotare.
In anul 1997, împreună cu profesor Delia-Ştefania Barbu, am descoperit la
Arhivele Statului Drobeta Tr. Severin, Ms. gr. 9 care cuprinde "Extrase referitoare
la Parallaghie din Matrofonia şi Parallaghia lui Ioannes Koukouzeles, "maestrul"
conţinând şi o expunere despre cele opt ehuri. Lucrarea a întocmit-o Demetrios
Damea Cretanul (F. l v), iar manuscrisul a fost copiat de către Theodor din Valahia
în anul 1751 (F. 86v)5.
Prima semnalare a manuscrisului aparţine lui Dan Buciumeanu care, în anul
1996, a întocmit şi tipărit Catalogul colecţiilor speciale de la Biblioteca "I. G. Bi
bicescu"6 din Drobeta Tr. Severin, înscris la nr. 1. Un an mai târziu, o parte din
manuscrisele bibliotecii respective a intrat în custodia Arhivelor Statului, filiala
Drobeta Tr. Severin, inclusiv cel pe care-1 prezentăm, având cota nr. 9.
In catalogul lui, profesorul Dan Buciumeanu a înscris acest codice cu titlul
convenţional, adoptat după însemnarea lui Ştefan Pălticescu (F. 87v), protopsaltul
Mânăstirii Sfântul Spiridon din Iaşi, în posesia căruia era la 14 octombrie 1856:
"Ioan Cucuzel, manual de muzică veche bisericească"7.
DESCRIEREA MANUSCRISULUI. Codicele conţine 91 file (182 pagini) şi
are dimensiunile de 280x163 mm. Primele 3 file de la început şi ultimele de la
sfârşit sunt de culoare alb-deschis, cu 10 linii vergeores la distanţă de 2 cm, care
sunt numerotate şi ne nescrise; excepţie face fila a IlI-a de la început care, pe
partea superioară, în dreapta, are aplicate două ştampile: a Băncii Naţionale a Ro
mâniei cu număr de înregistrare 466 şi a Bibliotecii "I. G. Bibicescu", fară număr
de înregistrare. Celelalte file ale manuscrisului, de culoare alb-gălbui, cu 8 linii
vergeores la distanţă de 2,5 cm, numerotate recent cu creion negru, conţin textul
propriu-zis al manuscrisului.
Se înţelege de la sine că filele cu 10 linii vergeores au fost adăugate mai târ
ziu, probabil, la jumătatea secolului al XlX-lea, de către Ştefan Păltinescu, în po
sesia căruia se afla manuscrisul care a şi aplicat propria ştampilă pe F. l r şi 87v,
A

5. Din grafia manuscrisului se constată că, în afară de Theodor din Valahia care a caligrafiat
textul, alt copist care şi-a tăinuit numele a scris exemplele muzicale (neumele, cadenţele, schemele,
figurile, diagramele) şi textul aferent acestora.
6. Buciumeanu, Dan, Comori de carte veche românească şi străină. Catalogul colecţiilor spe
ciale ale Bibliotecii "I G. Bibicescu", Craiova, Scrisul Românesc, 1996, p. 181.

1. Ibidem.
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iar pe aceasta din urmă, deasupra ştampilei, a scris cu cerneală violetă şi alfabet
latin următoarele: "Adastă carte este una din cărţile mele, s-a însămnat spre a să
şti ce cuprinde în sine, precum urmează, "Gramatica lui Ioan Cucuzelu, a
musichiei vechi bisericeşti” (subl. .), prescrisă la 1751 de Teodor cântăreţ din Valahia, amu însămnatu şi să ştie, la anul 1856 octomvri (e) 14 zile. Easii, Protopsaltul Monastirei Sf (ântul) Spiridon din Eaşu, Ştefan Păltinescu Pahamicu"; pe
fila 87, în caligrafierea unei persoane care şi-a tăinuit identitatea, scrie: "Altă
erminie în "casa" lui Ioannes Lampadarios", iar pe F. 89, "Erminia despre tererem;
de fapt, sunt fragmente - în reluare - ale unor elemente teoretice, prezentate deta
liat pe parcursul mai multor file interioare ale manuscrisului.
Coperţile sunt legate în piele maro, probabil, odată cu filele adăugate de
Ştefan Păltinescu, ambele având cinci figuri geometrice în formă de romb, în
scrise într-un dreptunghi - unul în mijlocul lui şi câte unul în cele patru unghiuri
interioare - în mijlocul fiecărui romb fiind câte un ornament floral.
Codicele este scris cu cerneală neagră şi roşie în greaca medievală, majus
culele iniţiale fiind adesea ornamentate; este bine păstrat.
Spre deosebire de alte manuscrise cu teoria muzicii în vechea notaţie, acesta
cuprinde numai elemente de teorie, fară obişnuitul repertoriu liturgic de la oficii
le Vecerniei, Utreniei, Sfintei Liturghii etc. (altfel spus, poate fi considerat un ve
ritabil tratat de teoria muzicii bizantine). Noţiunile teoretice sunt ilustrate - când
este cazul - cu neumele notaţiei cucuzeliene, diverse scheme, diagrame etc., pre
cum schimbările celor opt ehuri în chipul copacului şi Roata glasurilor după
Ioannes Koukouzeles (F. I4r~v). Diagrama lui Ioannes Plousiadenos (F. 15), mai
puţin întâlnite în manuscrisele psaltice din spaţiul românesc, o diagramă inedită
(F. l r) ş.a. Ms. gr. nr. 9 provine din biblioteca Băncii Naţionale a României8,
Colecţia Grigore N. Manu.
Cum a ajuns manuscrisul în posesia lui Ştefan Păltinescu din Iaşi, apoi în Co
lecţia lui Grigore Mânu din Biblioteca Băncii Naţionale a României şi, de acolo,
în Biblioteca "I. C. Bibicescu" este greu de spus, probabil, primit sau achiziţionat,
Grigore Mânu nu l-a dăruit Bibliotecii Naţionale, fond de carte cu care s-a în
fiinţat Biblioteca "I. C. Bibicescu" de la Drobeta Tr. Severin, din iniţiativa celui
care îi şi poartă numele, fost guvernator al Băncii Naţionale, originar din Cerneţii
Mehedinţului.
AUTORUL. F. l r conţine o diagramă dreptunghiulară, rar întâlnită, formată
din 40 cerculeţe uniform dimensionate - câte 5 pe orizontală şi 8 pe verticală scrise cu cerneală neagră pe un fond de figuri geometrice (romburi de dimensiu
ni mai mari) cu roşu, având ornamente la cele 4 laturi exterioare şi unghiuri inte
rioare ale dreptunghiului. în fiecare cerculeţ sunt înscrise mărturiile ehurilor au
tentice, plagale şi mijlocii sau mediane. Pe verso aceleaşi file este un preambul,
de fapt titlul real al manuscrisului în care este nominalizat autorul; iată titlul inte
gral: EXTRASE REFERITOARE LA PARALLAGHIE DINMETROFON1A ŞI PARALLAGHIA LUI IOANNES KOUKOUZELOU, ”MAESTRUL" ŞI O EXPUNE
RE DESPRE CELE OPT EHURI. LUCRAREA ESTE ÎNTOCMITĂ DE DEME TRIOS DAMEA CRETANUL. Deci, lucrarea conţine texte selectate de către De8. Ibidem , p. 182.
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metri os Damea Cretanul9 după Ioannes Damaskenos, Ioannes Plousiadenos,
Manouel Chrysaphes Pachomiee Hieromonachos şi, de bună seamă, Ioannes
Koukouzelos, supranumit "maestrul" pe care, Ioan Plusiadinos, în erminia lui in
clusă în acest manuscris îl consideră "... piatra de temelie şi îndrumătorul tuturor
celor mai buni dintre noi, ca un astru al ştiinţei" (F. 8V).
COPISTUL. Colofonul manuscrisului precizează numele copistului şi data
caligrafierii lui: "A luat sfârşit prezenta lucrare în anul 1751 de la Hristos prin
mâna mea, Theodor din Valahia, cu sprijinul şi remunerarea lui Kir Mihail exper
tul în muzică" (F. 86v) 10.
Comparând conţinutul colofonului cu însemnarea lui Ştefan Păltinescu
despre copist, constatăm că Theodor din Valahia, cel care i-a scris, nu afirmă că
era "cântăreţ", cum a însemnat protopsaltul ieşean, amănunt important deoarece,
apelativul poate deruta pe cercetători în identificarea copistului - mai corect spus,
copiştilor - şi odiseea circulaţiei manuscrisului.
Din Istoria României şi a Bisericii româneşti se cunosc numele a doi cărtu
rari români Scheii Braşovului, Teodor şi David Corbea, acesta din urmă, frate mai
vârstnic, veniţi în Ţara Românească la sfârşitul secolului al XVII-lea cu misiuni
culturale şi diplomatice importante la Curtea domnului-martir Constantin Brân
coveanu11. După lupta de la Stănileşti (1711), Teodor Corbea s-a refugiat în
Rusia, unde a rămas până la sfârşitul vieţii12. Cunoscut traducător, lexicograf,
diplomat şi copist în slujba lui Constantin Brâncoveanu, după statornicirea în
Rusia, a fost "vel pisar i canţelar" al lui Petru cel Mare; în urmă cu trei decenii,
Sebastian Barbu-Bucur a depus la "Biblioteca Naţională (fosta Bibliotecă Cen
trală de Stat) din Bucureşti, fotocopia unui manuscris psaltic descoperit la Sankt
Petersburg, semnat de Teodor Ungrovlahul"13 care ar putea fi una şi aceeaşi per
soană cu Theodor din Valahia, copistul Ms. gr. nr. 9.
CUPRINSUL MANUSCRISULUI
F. 1: Diagrama ehurilor;
F. l v: Titlul manuscrisului;
F. 2: Despre parallaghie, explicaţia naturală şi teologică;
9. Demetrios Damea Cretanul, compozitor şi copist de muzică bizantină din secolul XVII. Ca
autor apare în codicele 448 de la Mânăstirea Kutlumuş, Muntele Athos, descris de Gr. Stathis în voi.
III al Catalogului său la nr. 909, p. 324-326, 329. Domnul Daniel Suceavă mi-a comunicat că a iden
tificat 6 manuscrise ale psaltului cretan în calitate de copist şi autor de cântări în biblioteci din Ve
neţia, Atena şi Muntele Sinai, pentru care îi mulţumesc şi pe această cale.
10. Traducerea textului grecesc al manuscrisului s-a făcut de Doamna Natalia Trandafirescu,
cercetător principal ăl Arhivelor Statului Bucureşti, căreia îi mulţumesc şi pe această cale.
11. Struţeanu, Scarlat, Doi umanişti ardeleni la Curtea lui Constantin Brâncoveanu, "Ramuri",
Craiova, nr. 1-2, 1941, p. 42; Cardaş, Gheorghe, Teodor Corbea, poet-traducător al Psaltirii, "vel pisar i canţelar al împăratului Petru cel Mare, "Mitropolia Olteniei", Craiova, XIX (1967), nr. 1-2, p.
28-44; Păcurariu, preot, Mircea, Cultura în timpul lui Constantin Brâncoveanu , "B.O.R.", Bucu
reşti, XCIV (1996), nr. 7-12, p. 326.
12. Viaţa lui Constantin Brâncoveanu de Radu vel logofăt Greceanu, cu note şi anexe de
Ştefan D. Greceanu, Bucureşti, 1906, p. 200. Apud Cardaş, Gheorghe, op. cit., p. 25, infranota 44.
13. Catrina, Constantin, Muzica de tradiţie bizantină în Scheii Braşovului, teză de doctorat.
Lucrare dactilografiată, Braşov, 2000, p. 33, intranota 47.
A

__
_

_
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F. 2V: Ehurile autentice şi paraautentice;
F. 7V: ERMINIA ARTEI, NUMITA PARALLAGHIA LUI IOANNES PLOUSIADENOS:
- Despre forţa şi lucrarea ehurilor plagale (F. 7V-13V);
- "Copacul" şi "Roata" lui Ioannes Koukouzeles (F. 14-14v);
- Schiţa parallaghiei lui Ioannes Plousiadenos (F. 15);
- Erminia despre Ehul al treilea (F. 15V- 16);
-Tabel şi însemnări diverse, fară legătură cu conţinutul manuscrisului (F. 16M7);
- Despre Aporoi şi cele trei genuri ale melodiei (F. 17v);
F. 18 ERMINIE PENTRU LUCRAREA DE MUZICĂ A PREASFÂNTULUI
PĂRINTE IOANNES DAMASCHENOS. Dialog despre arta Papadichiei, despre
semne, intervale şi spirite; cratime şi parallaghii, toate cuprinse în arta Papadichiei.
F. 34: ALTA ERMINIE A ACELUIAŞI:
- Despre diplofonie (F. 37);
- Tonurile Papadichiei (semnele diastematice —neumele - explicate pentru
modul de folosire, singure sau în relaţiile cu altele (F. 38-65); .
F. 65v: ALTĂ ERMINIE A MAESTRULUI MANOUEL CHRYSAPHES:
- Despre cerinţele muzicii psaltice care sunt 6, sau portretul cântăreţului per
fect (F. 66);
- Semnele fonetice (15) şi afone (37), (F. 66v-67v);
- Despre fthorale (numite şi stricările glasurilor), (F. 68-73v);
- Fthoraua Nenano (F. 74-74v);
F. 75: ERMINIA IEROMONAHULUI PACHOMIOS DESPRE FTHORALE:
- Despre legăturile lui Nenano, numit de către perşi, Azizin (F. 75v-76);
- Obiectul de studiu al muzicii (F. 76v-79v);
-Portretul psaltului perfect (criterii esenţiale care definesc pe psalt, cum le-a expus
Manuel Chrysaf în erminia lui, preluate de Anton Pann în secolul al XIX-lea14 (F. 80);
F. 80v: ERMINIA DESPRE TEREREM15. Demonstraţia făcută de către mai
mulţi dascăli cum că, pe bună dreptate, se cântă de către ortodocşi în sfânta bise
rică. Ea a fost scrisă mai întâi în limba elenă de un bărbat preaînţelept, Nicolaos
al lui Malaxos, apoi tradusă şi explicată mai pe larg în limba "comună" (greaca
uzuală) de către dascălul Emanuel al lui Decarthos din Creta.
F. 83: ALTĂ ERMINIE ŞI DEMONSTRAŢIE A PREOTULUI
EMANOUEL AL LUI DECARTHOS DIN CRETA;
F. 86v: COLOFONUL MANUSCRISULUI;
F. 87: ALTĂ ERMINIE ÎN "CASA" LUI IOANNES LAMPADARIOS;
F. 87v: ÎNSEMNAREA LUI ŞTEFAN PALTINESCU;
F. 89: ERMINIA DESPRE TEREREM
Raportând conţinutul Ms. gr. ni. 9 la cele mai recente relatări şi elaborări ale
Muzicologiei româneşti, îl considerăm unicul codice din ţara noastră care cu
prinde - in extenso - teoria muzicii vechi bizantine după mai mulţi psalţi vestiţi,
teoreticieni şi practicieni ai domeniului, din perioada medievală. în comparaţie cu
14. Pann, Anton, Bazul teoretic şi practic al muzicii bisericeşti, Bucureşti, 1945, p. XIL
15. Barbu, Delia-Ştefania, I., Rolul şi importanţa lererum-urilor în cântarea bisericească .
Studiu daci. în curs de apariţie în: "Acta Musicae Byzantinae", voi. IV, Iaşi, 2002.
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cele 58 propedii ale muzicii psaltice în notaţie cucuzeliană, publicate în urmă cu
un sfert de veac şi cele două gramatici de muzică bizantină (Vaticanus Barberinus
graecus 300 şi Erminia lui Ioannes Plousiadenos, ambele din secolul al XV-lea),
. traduse şi editate în ultimul deceniu, valenţele sunt evidente atât prin conţinut cât
şi prin volum.
Nu este lipsit de importanţă să amintim că în bibliotecile din România un sin- *
gur codice păstrează - fragmentar - Erminia lui Plousiadenos (Ms. gr. 923 de lâ
B.A.R., F. 42-58) care, comparativ cu Ms. gr. nr. 9 de la Drobeta Tr. Severin, cel de
la Mănăstirea Dionysiou (Muntele Athos) şi cel de la Institutul Arheologic din Istanbul, este incompletă. Conform afirmaţiilor regretatului muzicolog-bizantinolog
• Titus Moisescu, după manuscrisul de la Istanbul s-a realizat un microfilm depus la
Arhivele Sţatului din Bucureşti, înregistrat la "Microfilme Grecia", rola 16. Dacă luăm în considerare travaliul de sistematizare ale acestor scrieri teoretice
despre arta muzicală bizantină, efectuat de cercetătorii dr. Ozana Alexandrescu şi
drd. Nicolae Gheorghiţă, Ms. gr. nr. 9 de la Drobeta Tr. Severin se încadrează
Tipului III, "un corpus teoretic complex în care sunt incluse tratate de tipul celor
scrise de Plousiadenos, Pseudo Damaskenos, Manouel Chrysaphes"16 etc.
Considerăm că traducerea şi editarea integrală a Ms. gr. nr. 9 de la Drobeta
Turnu Severin - aflat în stadiu avansat pe masa de lucru - va fi un mare câştig
pentru Muzicologia românească, facilitând cercetătorilor continuarea in
vestigaţiilor pentru acele probleme neelucidate, privind teoria şi practica muzicii
bizantine şi de tradiţie bizantină.
m

Pr. prof. univ. dr. ALEXIE AL. BUZERA
0
----------------------------------------------------------------------------------------------------- r

I

Gheorghiţă, Nicolae, drd., Tratate ale muzicii bizantine. Tratatul lui Manouel Chrysaphes
Lampadarul. Ms. gr. 11^0, Mănăstirea Iviron, Muntele Athos, iulie, 1458. Studiu dact., p. 3.
16.
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SFANŢUL SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMANE
Sumarul şedinţei de iucru din 12-13 martie 2002*
La convocarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist nr. 510/2002 făcută
în temeiul prevederilor art. 12-13 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bi
sericii Ortodoxe Române, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit
în prima şedinţă de lucru a sesiunii sale pe anul 2002, în zilele de marţi, 12 şi mier
curi, 13 martie 2002, ora 10:00, la reşedinţa patriarhală din Bucureşti.

Marţi, 12 martie 2002
1. OFICIEREA SFINTEI LITURGHII
La ora 8:00, în catedrala patriarhală a fost săvârşită Sfânta Liturghie de către
P. S. Nicodim Gorjanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, înconjurat de
un sobor de preoţi şi diaconi, cu participarea membrilor Sfântului Sinod, a părin
ţilor consilieri de la Administraţia Patriarhală, a numeroşi credincioşi.
2. OFICIEREA TE-DEUM-ULUI PENTRU DESCHIDEREA LUCRĂ
RILOR SFÂNTULUI SINOD
La ora 9:30 s-a oficiat Te-Deum-ul pentm deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod
de către P.S. Nicodim Gorjanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, împreună
cu un sobor de preoţi şi diaconi, în catedrala patriarhală, în prezenţa Prea Fericitului
Părinte Patriarhi Teoatist, a îî. PPj SS. Mitropoiiţii şii Arhiepiscopi, *a PPjiSSu Episcopi
şi a PP. SS. Episcopi-vicari şi Arhierei-vicari, membri ai Sfântului Sinod.
După Te-Deum, la ora 10:00 membrii Sfântului Sinod iau loc în sala sinodală
a reşedinţei patriarhale, sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
ŞEDINŢA SFÂNTULUI SINOD
3. APELUL NOMINAL
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, Preşedintele Sfântului Sinod, in
vită pe P. S. Episcop-vicar patriarhal Vincenţiu Ploieşteanu, secretarul Sfanţului
Sinod, să dea citire Apelului nominal.
Sunt prezenţi: Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, ÎI. PP. SS. Mitropoliţi: Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Antonie al Ar
* Sumar redactat de Pr. Dr. Augustin Rusu, consilier patriarhal, pe baza Procesului-Verbal al
şedinţei sinodale existent la Cancelaria Sf. Sinod.
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dealului, Teofan al Olteniei, Nicolae al Banatului, Petru al Basarabiei, Serafim al
Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa Centrală, Iosif al Mi
tropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală şi Meridională, Locţiitor
al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada; îî. PR SS. Arhie
piscopi: Teodosie al Tomisului, Nifon al Târgoviştei, Pimen al Sucevei şi Rădău
ţilor, Bartolomeu al Vadului, Feleacului şi Clujului, Andrei, al Alba Iuliei; PR SS.
Episcopi: Gherasim al Râmnicului, Eftimie al Romanului, Epifanie al Buzăului,
Calinic al Argeşului şi Muscelului, loachim al Huşilor, Timotei al Aradului,
Laurenţiu al Caransebeşului, Damaschin al Sloboziei şi Călăraşilor, Ioan al Covasnei şi Harghitei, Galaction al Alexandriei şi Teleormanului, Sofronie al Epis
copiei Ortodoxe Române din Ungaria; PP. SS. Episcopi-vicari patriarhali: Vincenţiu Ploieşteanu şi Ambrozie Sinaitul; PP. SS. Episcopi-vicari: Sebastian Ilfoveanul
şi Varsanufie Prahoveanul ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, Calinic Botoşâneanul
al Arhiepiscopiei Iaşilor, Visarion Răşinăreanul al Arhiepiscopiei Sibiului, Gurie
Strehăianul şi Nicodim Gorjanul ai Arhiepiscopiei Craiovei, Lucian Lugojanul şi
Daniil Partoşanul ai Arhiepiscopiei Timişoarei, Gherasim Putneanul al Arhiepis
copiei Sucevei şi Rădăuţilor; PP. SS. Arhierei-vicari: Irineu Slătineanul al Epis
copiei Râmnicului, loachim Băcăoanul al Episcopiei Romanului, Corneliu Bârlădeanul al Episcopiei Huşilor, Petroniu Sălăjanul al Episcopiei Oradei, Bihoru
lui şi Sălajului şi Iustin Sigheteanul al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.
A bsentează motivat: PP. SS. Episcopi: Ioan al Oradei şi Justinian al Mara
mureşului şi Sătmarului; PP. SS. Episcopi-vicari: Siluan Marsilianul al Mitropo
liei ortodoxe române pentru Europa occidentală şi meridională, Irineu Bistriţeanul şi Vasile Someşanul ai Arhiepiscopiei Clujului.
Constatând prezenţa statutară, Prea Fericitul Părinte Patriarh declară legal
constituit Sfântul Sinod în şedinţă de lucru a sesiunii pe anul 2002.
4. C U V Â N TU L PREA FER IC IT U L U I PĂRINTE PATRIARH TEO C TIST
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, în cuvântul de deschidere, îşi ex

primă bucuria că are prilejul, şi de data aceasta, să salute, să întâmpine şi să îm
brăţişeze cu toată dragostea pe membrii Sfântului Sinod prezenţi la deschiderea
acestei noi sesiuni sinodale şi la prima şedinţă de lucru a Sfântului Sinod din anul
2002. Informează, apoi, pe membrii Sfântului Sinod că ordinea de zi a lucrărilor
este foarte bogată atât în ce priveşte numărul temelor care vor fi discutate şi exa
minate, dar şi în ce priveşte conţinutul acestora. între ele se află şi recenta alegere
a noului Arhiepiscop al Arhiepiscopiei ortodoxe române în America şi Canada.
Anul 2001, pe care l-am încheiat, din care provin multe din temele ordinii de zi,
a fost plin de încercări, dar şi de activităţi înălţătoare şi dătătoare de speranţe.
Prea Fericirea Sa, adresând membrilor Sfanţului Sinod rugămintea de a se
apleca asupra acestor teme cu toată responsabilitatea ce revine Sfanţului Sinod, îşi
exprimă convingerea că vor fi aduse cele mai bune hotărâri menite promovării
vieţii noastre bisericeşti şi roagă pe Atotbunul Dumnezeu să binecuvânteze înce
putul noii sesiuni sinodale şi lucrările şedinţei, pe care o doreşte rodnică şi cu
spor. în încheiere, Prea Fericirea Sa adresează urări de bun venit tuturor membri-
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lor Sfântului Sinod, îi asigură de întreaga sa preţuire şi dragoste frăţească întru
Hristos şi, declară deschisă şedinţa de lucru a Sfanţului'Sinod.

5. COMPONENŢA COMISIILOR DE LUCRU ALE SFÂNTULUI SINOD
§

Potrivit art. 40 din Regulamentul Organelor Centrale, Prea Fericitul Părinte
Preşedinte supune discuţiei şi aprobării plenului Comisiile de lucru ale Sfântului
Sinod pentru sesiunea anului 2002, în următoarea componenţă:

Comisia pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială
A

1.1. P. S. Mitropolit Antonie al Ardealului
Preşedinte
2 .1. P. S. Mitropolit Petru al Basarabiei
Membru
3 .1. P. S. Arhiepiscop Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor
Membru
4. P. S. Episcop Eftimie al Romanului
Membru
5. P. S. Episcop Ioachim al Huşilor
Membru
6. P. S. Episcop Galaction al Alexandriei şi Teleormanului Membru
7. P. S. Episcop-vicar Visarion Răşinăreanul
Raportor
8. P.S. Episcop-vicar Daniil Partoşanul
' Membru
9. P. S. Episcop-vicar Gherasim Putneanul
Membru
10. P. S. Episcop-vicar Vasile Someşanul
Membru
11. P. S. Arhiereu-vicar Ioachim Băcăoanul
Membru
12. P. S. Arhiereu-vicar Petroniu Săiăjanul
Membru
13. P. S. Arhiereu-vicar Iustin Sigheteanul
Membru
Comisia canonică-juridică şi pentru disciplină

1. î. P. S. Mitropolit Teofan al Olteniei
Preşedinte
2. I. P. S. Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei
Membru
3. P. S. Episcop Gherasim al Râmnicului
Membru
Membru
4. P. S. Episcop Epifanie al Buzăului
Raportor
5. P. S. Episcop Calin ic al Argeşului şi Muscelului
Membru
6. P. S. Episcop Laurenţiu al Caransebeşului
Membru
7. P. S. Episcop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului
Membru
8. P. S. Episcop-vicar Sebastian Ilfoveanul
Membru
9. P. S. Episcop-vicar Calinic Botoşâneanul
Membru
10. P. S. Episcop-vicar Nicodim Gorjanul
Membru
11. P. S. Episcop-vicar Lucian Lugojanul
12. P. S. Arhiereu-vicar Corneliu Bârlădeanul
Membru
Comisia învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc
A.

1.1. P. S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei
2 .1. P. S. Arhiepiscop Teodosie al Tomisului
3 .1. P. S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului
4. P. S. Episcop Casian al Dunării de Jos
5. P. S. Episcop Ioan al Oradei
6. P. S. Episcop Damaschin al Sloboziei şi Călăraşilor

Preşedinte
Membru
Membru
Raportor
Membru
Membru
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7. P. S. Episcop-vicar Varsanufie Prahoveanul
8. P. S. Episcop-vicar Irineu Bistriţeanul
9. P. S. Arhiereu-vicar Irineu Slătineanul

Membru
Membru
Membru

Comisia relaţiilor externe bisericeşti
/V

I. I. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului
2 . 1. P. S. Mitropolit Serafim al Germaniei şi Europei
Centrale
3 .1. P. S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei
4 . 1. P. S. Arhiepiscop Iosif al Europei occidentale
şi meridionale
5. P. S. Episcop Timotei al Aradului
6. P. S. Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei
7. P. S. Episcop Sofronie al Episcopiei ortodoxe române
din Ungaria
8. P. S. Episcop Vincenţiu Ploieşteanu, vicar patriarhal
9. P. S. Episcop Ambrozie Sinaitul, vicar patriarhal
10. P. S. Episcop-vicar Gurie Strehăianul
II. P. S. Episcop-vicar Siluan Marsilianul
/V

Preşedinte

Membru
Raportor
Membru
Membru
Membm
Membru
Membru
Membru
Membm
Membru

întrucât P. S. Episcop Casian al Dunării de Jos, raportorul Comisiei pentru
pregătirea personalului bisericesc încă nu a sosit din misiunea pe care o are peste
hotare, î. P. S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, preşedintele Comisiei
respective propune plenului ca pentru această şedinţă, raportorul Comisiei învăţă
mântului să fie î. P. S. Arhiepiscop Teodosie al Tomisului care şi-a exprimat acor
dul prealabil cu această propunere.
Ca urmare a propunerii Prea Fericitului Părinte Preşedinte şi în urma discu
ţiilor purtate, Sfanţul Sinod hotărăşte:
* Aprobă componenţa Comisiilor statutare de lucru ale Sfântului Sinod pentru
sesiunea anului 2002 în forma supusă dezbaterii;
* încredinţează pentru prezenta şedinţă, funcţia de raportor al Comisiei în
văţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, 1. P. S. Arhiepiscop Teo
dosie al Tomisului.

6.
APROBAREA ORDINII DE ZI ŞI REPARTIZAREA LUCRĂRILOR
LA COMISIILE SINODALE
în continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh supune plenului propunerea
să se aprobe ordinea de zi prezentată şi eventuale noi propuneri de teme.
în urma discuţiilor purtate şi a completării cu propuneri venite din partea
membrilor săi, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Aprobă ordinea de zi prezentată cu completările aduse de membrii Sfântu
lui Sinod şi repartizarea pe Comisii sinodale de lucru, a mapelor de lucru.
După repartizarea lucrărilor la comisiile sinodale, Prea Fericitul Părinte Pre
şedinte semnalează plenului Sfântului Sinod faptul că datorită apropierii Duminicii
Ortodoxiei este necesar ca, înainte de examinarea lucrărilor în Comisii, să se pro
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cedeze la definitivarea şi aprobarea în plen a textului Pastoralei Sfanţului Sinod
pentru colecta Fondului central misionar din Duminica Ortodoxiei pe anul 2002,
astfel ca la întoarcerea membrilor Sfântului Sinod la eparhii să poată lua textul
Pastoralei, pentru distribuirea, prin Centrul eparhial, către parohii.
Ca urmare, la propunerea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, Sfântul
Sinod ia în discuţie:

Temei nr. 694/2002 - Proiectul Pastoralei Sfântului Sinod în legătură cu
colecta pentru Fondul central misionar din Duminica Ortodoxiei pe anul 2002
(24 martie).
Din referatul Sectorului II al Administraţiei Patriarhale, rezultă că, potrivit în
credinţării dată de Sfântul Sinod, proiectul Pastoralei a fost întocmit de P. S. Ioachim Băcăuanul, arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului.
Având în vedere că proiectul Pastoralei a fost înmânat tuturor membrilor
Sfântului Sinod pentru lecturare încă din seara zilei precedente, la propunerea
Prea Fericitului Părinte Patriarh s-a procedat în plen la definitivarea textului.
în urma lecturării proiectului Pastoralei în plen, a îmbunătăţirilor aduse po
trivit propunerilor, a definitării acestuia şi a discuţiilor care au avut loc, Sfântul
Sinod hotărăşte:
* Aprobă textul Pastoralei Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei din anul
2002 (24 martie), privind colecta pentru Fondul central misionar, în form a defini
tivată în plenul Sfântului Sinod;
* Sectorul II al Administraţiei Patriarhala este îndatorat cu luarea măsurilor
necesare pentru tipărirea şi difuzarea textului Pastoralei către toate unităţile bi
sericeşti din cuprinsul Patriarhiei Române, prin mijlocirea centrelor eparhiale,
împreună cu instrucţiunile stabilite anterior de Sfântul Sinod în această privinţă;
* Textul integral al Pastoralei, aprobat de Sfântul Sinod se publică în revista
"Biserica Ortodoxă Română ”, buletinul oficial al Patriarhiei Române.
%

7. SUSPENDAREA ŞEDINŢEI
Prea Fericitul Părinte Preşedinte suspendă şedinţa sinodală pentru examina
rea lucrărilor în cadrul comisiilor sinodale de lucru şi elaborarea referatelor ce ur
mează a fi supuse plenului.

8. RELUAREA LUCRĂRILOR ÎN PLEN CU PREZENTAREA RA
POARTELOR COMISIILOR SINODALE
După-amiază, la ora 17:00 se reiau lucrările Sfântului Sinod în plen în sala de
şedinţe a reşedinţei patriarhale, sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, cu participarea tuturor membrilor Sfântului Sinod.

Comisia pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială
Prea Fericitul Părinte Preşedinte invită pe P. S. Visarion Răşinăreanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, raportorul Comisiei pentru doctrină, viaţă
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monahală şi misiune socială să prezinte referatele asupra problemelor încredinţa
te, după cum urmează:
Temei nr. 1140/2002 - Expunerea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist în legătură cu necesitatea reactualizării, reorientării şi intensificării
activităţii pastoral-misionare, aprobată de Sfântul Sinod în cadrul Planului de
măsuri şi metode practice pentru promovarea activităţii pastoral-misionare şi
pentru păstrarea şi apărarea dreptei credinţe
In expunerea respectivă se arată că, din itinerariile pastorale ale ierarhilor, diri
dările de seamă asupra activităţii pastoral-misionare desfăşurate în eparhii, precum
şi din experienţa pastorală cu prilejul slujbelor religioase, a sfinţirilor de biserici, a
întâlnirilor cu clerul în cadrul conferinţelor preoţeşti, al vizitelor pastorale etc. reiese
că marea majoritate a clerului îşi împlineşte cu conştiinciozitate şi cu zel pastoral
întreita slujire preoţească: sfinţitoare, învăţătorească şi administrativă. Totuşi, sunt
şi clerici care’încalcă disciplina preoţească, îndatoririle misiunii sacerdotale, progra
mul liturgic etc. devenind exemple negative pentm alţi preoţi şi influenţând în rău
viaţa parohială, cazuri împotriva cărora autoritatea bisericească trebuie să ia măsu
rile cuvenite de îndreptare. Dintre acestea, expunerea semnalează:
- O seamă de constatări cu aspect negativ care se referă la slujirea liturgică (ino
vaţii, practici străine de duhul ortodox, încălcarea rânduielilor tipiconale,
lipsa unui program săptămânal al slujbelor religioase, lipsa predicii şi a ca
tehezei etc.);
- Alte constatări se referă la lucrarea misionar:pastorală (lipsa pastoraţiei indi' viduale care conduce la necunoaşterea pericolelor ce ameninţă stabilitatea
familiilor; necolaborarea cu organele parohiale, cu asociaţiile religioase,
situaţii care facilitează prozelitismul etc.);
- Iar alte constatări, cu privire la pregătirea şi disciplina clerului, navetism şi dis
ciplina financiară.
A

.

P. Ş. Episcop-vicar Visarion Răşinăreanul, raportorul Comisiei, informează
plenul Sfântului Sinod că în cadrul Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi
misiune socială, examinându-se expunerea scrisă a Prea Fericitului Părinte Pa
triarh, s-a întocmit un cod de măsuri menit să revigoreze activitatea pastoral-misionară.
Prea Fericitul Părinte Preşedinte invită pe Prea Sfinţitul raportor să dea
citire atât expunerii asupra problemei, cât şi codului de măsuri propus de Comisia
pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, spre a se da posibilitatea ca
membrii Sfanţului Sinod să ia cuvântul în cunoştinţă de cauză.
După ascultarea celor două documente, Prea Fericitul Părinte Preşedinte in
vită pe membrii Sfântului Sinod să ia cuvântul.
P. S. Episcop Damaschin al Sloboziei şi Călăraşilor propune ca la programul
de activitate al preoţilor să se adauge un punct special cu privire la programul şi
îndatoririle cântăreţilor bisericeşti şi a celuilalt personal parohial salarizat, care
trebuie încadrat într-un program de lucm care să justifice salarizarea, întmcât sunt
sesizări că personalul auxiliar nu este întotdeauna prezent la programul statutar şi
regulamentar.
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I. P. S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, luând cuvântul, subliniază
că propunerile Comisiei sunt foarte bune, dar este necesară confirmarea lor de către
Sfântul Sinod. La executarea măsurilor trebuie avută în vedere responsabilitatea
protopopilor, iar în lucrarea parohială coresponsabilitatea organelor parohiale, a
consiliului parohial, a epitropului. In problemele financiare, atât consiliul, cât şi
epitropul simt factori de echilibru. Lucrându-se cu consiliul parohial, cu epitropul,
se dobândeşte şi se sporeşte încrederea privind utilizarea fondurilor parohiale.
Potrivit prevederilor statutare, este necesar ca activitatea preoţilor să fie su
pusă evaluării de cel puţin de două ori pe an, evaluarea şi controlul activităţii tre
buie, de asemenea, prevăzute între măsurile autorităţii bisericeşti, preoţii foarte
buni urmând să fie distinşi şi recompensaţi.
/ P. S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului semnalează unele aspecte nega
tive din activitatea protopopilor, socotind că este cazul să se aducă unele măsuri
prin care să nu se ajungă la îngăduinţă şi delăsare, ci să se procedeze cu intransi
genţă faţă de abateri şi greşeli. Este de acord cu evaluarea şi controlul preoţilor,
aşa cum a propus î. P. S. Mitropolit Daniel şi arată că sunt cazuri în care ierarhii
trebuie să fie exigenţi şi intransigenţi, pentm restabilirea ordinei şi disciplinei bi
sericeşti. Apreciind măsurile propuse de Prea Fericitul Părinte Patriarh, apreciază
că prin dinamica fiecărui ierarh şi a organelor eparhiale, acestea vor putea deveni
viabile şi efective.
/ P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului socoteşte că fiecare dintre membrii
Sfanţului Sinod este de acord cu măsurile propuse de Comisie şi ar fi bine să se
aducă la cunoştinţa preoţilor că Sfântul Sinod este preocupat şi îngrijorat de cazu
rile de indisciplină în rândurile clerului, impunându-se în unele cazuri chiar luarea
de măsuri drastice pentru restabilirea disciplinei în cazurile care ştirbesc prestigiul
Bisericii.
7.
P. S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului împărtăşeşte propunerea î. P. S.
Mitropolit Nicolae şi socoteşte că ar fi cazul să se exprime mai multă fermitate
din partea ierarhilor în deciziile pe care le iau în privinţa disciplinei clerului.
Prea Fericitul Părinte Patriarh subliniază că lipsa de fermitate şi autoritate
în sancţionarea cazurilor de indisciplină din rândul clerului generează între aceştia
acte de nesupunere care sunt speculate neonest de o parte a presei şi de unele pos
turi de televiziune.
î. P. S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei este de acord ca Sfântul
Sind să dea un comunicat prin care să-şi exprime îngrijorarea pentru cazurile de
indisciplină, dar comunicatul să ia act şi să sublinieze, mai întâi, activitatea pastoral-misionară merituoasă a marii majorităţi a clerului, pentm că cei mai mulţi
sunt buni şi foarte buni.
Prea Fericitul Părinte Preşedinte atrage atenţia că referatul prezentat Sfântu
lui Sinod înfăţişează mai întâi lucrarea pozitivă a clerului şi apoi semnalează aba
terile care produc îngrijorare şi asupra cărora trebuie să intervenim prin măsuri
adecvate.
în finalul discuţiilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh propune amendarea co
dului de măsuri prezentat de Comisie, în conformitate cu spiritul discuţiilor care
au avut loc, iar comunicatul de presă care se va da în legătură cu activitatea pas-
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toral-misionară, să sublinieze mai întâi partea pozitivă a lucrării preoţilor şi, apoi,
să se exprime îngrijorarea Sfântului Sinod faţă de aspectele negative semnalate,
împotriva cărora trebuie să se ia măsurile cuvenite.
:
în urma luărilor de cuvânt şi a discuţiilor care au avut loc în legătură cu ex
punerea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, referitoare la activitatea pastoral-misionară şi în legătură cu măsurile propuse de Comisia pentru doctrină,
viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte:
*
Aprobă următorul Cod de măsuri şi metode pentru reactualizarea, reorientarea şi intensificarea activităţii pastoral-misionare a clerului cu privire la:
a. Slujirea liturgică, predică şi cateheză:

- Centrele eparhiale vor lua măsuri pentru cunoaşterea şi identificarea
preoţilor şi parohiilor care se fac . vinovaţi de introducerea în cadrul slujbelor
religioase şi a actelor de cult a unor inovaţii şi practici străine de duhul orto
dox şi de abateri de la rânduielile tipiconale, în vederea remedierii acestora;
‘ - Centrele eparhiale vor lua măsurile cuvenite şi vor reaminti preoţilor în
datorirea acestora de a săvârşi vecernia în ajunul duminicilor şi a sărbăto
rilor religioase, precum şi în duminici şi sărbători;
- Centrele eparhiale vor îndruma preoţii cu privire la îndatorirea de a
pregăti şi rosti predicile duminicale şi din sărbători, la Sfintele Taine şi la
alte slujbe ocazionale, manifestând interes pentru înlăturarea superfi
cialităţii şi formalismului. In lipsa predicii, în cazuri cu totul excepţionale,
se va citi Cazania sau Tâlcuirea Evangheliei;
- Centrele eparhiale vor lua măsuri severe împotriva preoţilor care nu fac ca
tehizarea credincioşilor săptămânal, cel puţin la una din slujbele de seară,
după acatist, după maslu sau vecernie, cu precădere în zilele de duminică;
- Centrele eparhiale vor lua Măsuri pentru ca fiecare parohie să afişeze, pe
zile şi ore, programul prezenţei personalului bisericesc, programul slujbelor
religioase cu menţionarea: Temei predicii din duminici şi sărbători reli
gioase; Temei catehezei săptămânale; Preotul propunător al predicii şi cate
hezei, în cazul în care sunt mai mulţi slujitori;
- Centrele eparhiale vor reînnoi şi reactiva dispoziţiile Sfântului Sinod cu
privire la obligativitatea cântării în comun în cadrul Sfintei Liturghii şi a
altor slujbe.
b. Lucrarea m isionar-pastorală:

- Centrele eparhiale vor îndruma preoţii să acorde mare atenţie pastoraţiei
individuale, pentru a putea cunoaşte: starea morală a credincioşilor, peri
colele care ameninţă stabilitatea familiei: lipsurile materiale, violenţa în fa 
milie, familiile numeroase, cazurile de bătrâni singuri, bolnavi, problemele
tineretului: drogurile, prostituţia etc., în rândul cărora prozelitismul este ceI
mai activ;
- Centrele eparhiale vor îndatora preoţii să accentueze colaborarea cu aso
ciaţiile religioase şi de tineret din parohie care funcţionează cu binecuvân
tarea Bisericii;
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- Centrele eparhiale vor îndatora preoţii ca, prin protoierii, să prezinte si
tuaţia curentelor sectare din parohie şi a acţiunilor prozeliste, în vederea
luării măsurilor adecvate.

c. Pregătirea şi disciplina clerului, navetism şi disciplină financiară:
- Centrele eparhiale vor obliga preoţii cu studii medii seminariale să-şi
completeze pregătirea teologică în Facultăţile de teologie, sub sancţiunea
scăderii notei administrative în cazul lipsei de interes şi al rezultatelor slabe
în procesul de instruire;
- Centrele eparhiale vor aplica măsurile statutare şi regulamentare preoţilor
care absentează de la conferinţele preoţeşti, conferinţele administrative şi
cursurile de îndrumare pastoral-misionare;
- Centrele eparhiale vor lua măsurile cuvenite pentru preîntâmpinarea ca
zurilor de destrămare a familiilor preoţilor, potrivit planului de măsuri mi
sionare, şi vor aplica dispoziţiile canonice, statutare şi regidamentare în
aceste cazuri;
- Centrele eparhiale vor sancţiona exemplar preocupările incompatibile cu
misiunea preoţească şi atitudinile necorespunzătoare (taxe exagerate, ma
gazine, firme, incompatibilităţi în ţinută, excesele şi lipsa unei vieţi
cumpătate vis-k-vis de enoriaşi în contrast cu calitatea de preot etc.);
- Centrele eparhiale vor lua măsuri severe împoriva preoţilor care nu locuiesc
în parohii practicând navetismul şi a absenţelor nemotivate din parohie,
prin reţinerea din salariu, corespunzător numărului de absenţe, impunând
obligativitatea construirii de case parohiale;
- Centrele eparhiale vor lua măsuri împotriva preoţilor care încalcă disci
plina financiară, a celor care nu activează rolul pangarului pentru consumul
lumânărilor rituale procurate de la protoierii sau a colportajului produs de
ateliere bisericeşti din cuprinsul Patriarhiei Române;
- Centrele eparhiale vor urmări, prin măsuri adecvate, aplicarea prevederi
lor statutare şi regulamentare bisericeşti potrivit cărora, cuantumul taxelor
benevole de cult în favoarea parohiei vor f i stabilite de către Adunarea paro
hială şi Consiliul parohial;
- Centrele eparhiale vor reaminti preoţilor rolul epitropilor parohiali de
semnaţi prin consiliile parohiale şi îndatorirea lor de a-şi îndeplini atribu
ţiile statutare şi regulamentare;
- Centrele eparhiale vor lua măsurile necesare şi vor îndatora preoţii ca, se
mestrial, să întocmească şi să prezinte organelor eparhiale de control (pro
topop, inspector) raport de evaluare (dare de seamă) asupra activităţii
desfăşurată în perioada respectivă;
- Centrele eparhiale vor lua măsuri şi vor îndatora organele eparhiale
statutare să întocmească procese-verbale de inspecţie în vederea notării
administrative anuale a preoţilor şi diaconilor;
- Centrele eparhiale vor aplica cu fermitate prevederile statutare şi regula
mentare bisericeşti privind aplicarea sancţiunilor în cazurile de neascultare
şi nesupunere canonică faţă de autoritatea bisericească, precum şi faţă de
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celelalte abateri de la disciplina canonică , acestea urmând a fi aduse la cu
noştinţă în conferinţele preoţeşti.
*

* Prezentul cod va întregi şi explicita PLANUL DE MĂSURI ŞI METODE
PRACTICE PENTRU PROMOVAREA ACTIVITĂŢII PASTORAL-MISIONARE ŞI PENTRU PĂSTRAREA ŞI APĂRAREA DREPTEI CREDINŢE,
aprobat prin hotărârea Sfântului Sinod nr 4334 luată în şedinţa din 5 iunie 1987.

Temei nr. 1273/2002 - Adresa Arhiepiscopiei Iaşilor nr. 1898/2002 cu pro
punerea L P. S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei de a se aproba Sinaxarul, Troparul', Condacul şi Icoana Sfântului Ierarh Petru Movilă, Mitro
politul Kievului, întocmite prin grija Arhiepiscopiei Iaşilor şi propunerea de
schimbare a datei prăznuirii sale de la 31 decembrie, la data de 22 decembrie,
cu înscrierea acesteia în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.
In referatul Cancelariei Sfanţului Sinod se arată că solicitarea I. P. S. Mitro
polit Daniel al Moldovei şi Bucovinei se înscrie în cadrul mai larg al manifestă
rilor teologice, duhovniceşti şi istorico-culturale programate de Arhiepiscopia Ia
şilor a avea loc în cursul anului 2002, când se împlinesc 360 ani de la Sinodul de
la Iaşi (1642) de către care a fost îndreptat şi definitivat textul Mărturisirii de cre
dinţă a Mitropolitului Petru Movilă al Kievului.
Cunoscând că prin hotărârea nr. 7207/1997, Sfântul Sinod al Bisericii noastre,
în duhul comuniunii şi al canonicităţii, "a luat acte de canonizarea Sfântului Ierarh
Petru Movilă, Mitropolitul Kievului, săvârşită la 6 decembrie 1996 de Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Ucrainiene şi proclamată la 15 decembrie 1996 " ur
mând a se înscrie în calendarul ortodox ucrainian la data de 31 decembrie;
Având în vedere că solicitarea î. P. S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Buco
vinei privind Troparul, Condacul, Sinaxarul şi Icoana Sfântului Ierarh Petru Mo
vilă, Mitropolitul Kievului este în concordanţă cu hotărârea Sfântului Sinod nr.
7207 luată în şedinţa de lucru din 13-14 februarie 1997, care, în cazurile canoni
zărilor de sfinţi îndatorează eparhiile respective să alcătuiască slujbele sfinţilor
canonizaţi şi să le înainteze Sinoadelor mitropolitane şi, apoi, Sfântului Sinod;
Ţinând seama că propunerea de schimbare a datei prăznuirii Sfântului Ierarh
Petru Movilă, Mitropolitul Kievului la 22 decembrie şi înscrierea acesteia în ca
lendarul Bisericii noastre, în locul datei de 31 decembrie, prevăzut în actul de ca
nonizare al Bisericii Ucrainiene, este în concordanţă cu data reală a mutării la
Domnul, consemnată în documentele istorice;
Luând act că după întocmirea Slujbei şi Acatistului Sfântului Ierarh Petru
Movilă, Mitropolitul Kievului de către obştea Mănăstirii Sfinţii Trei Ierarhi din
Iaşi, acesta va fi definitivat în cadrul Sinodului mitropolitan al Moldovei şi Buco
vinei şi înaintat Sfântului Sinod spre aprobare;
In urma lămuririlor suplimentare prezentate de I. P. S. Mitropolit Daniel, a
discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă mona
hală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Aprobă ca în Biserica Ortodoxă Română prăznuirea Sfântului Ierarh Petru
Movilă , Mitropolitul Kievului să se facă la data reală a mutării sale la cele veşA
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nice, 22 decembrie, urmând a fi înscris în calendarul Bisericii noastre la această
dată înainte de S f Mare Muceniţă Anastasia şi de S f Mucenici Hrisogon şi Teodota;
* Aprobă Troparul, Condacul şi Sinaxarul Sfântului Ierarh Petru Movilă,
Mitropolitul Kievului, în forma propusă de Arhiepiscopia Iaşilor, urmând ca acestea
să fie preluate şi în textul Slujbei şi Acatistului ce se vor elabora;
* Aprobă Icoana Sfântului Ierarh Peiru Movilă, Mitropolitul Kievului pre
zentată de Arhiepiscopia Iaşilor, care va deveni icoana oficială a Sfântului în în
treaga Biserică Ortodoxă Română;
,
* Menţine prevederile hotărârii Sfântului Sinod nr. 720 7 din 13-14 februarie
1997, cu privire la reprezentarea iconografică a Sfântului Ierarh Petru Movilă,
Mitropolitul Kievului în bisericile ce se vor picta din nou sau cele în care se va
restaura pictura şi nu sunt monumente istorice, unele dintre aceste locaşuri de
cult putând lua hramul Sfântului Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului;
* Arhiepiscopia laşilor este îndatorată să se îngrijească de finalizarea Sluj
bei şi Acatistului S f Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului, care, după ce vor
fi definitivate de Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, vor f i
înaintate Sfântului Sinod spre aprobare.
%

Temei nr. 800/2002 - Referatul Pr. Constantin Pârvu, vicar-administrativ
patriarhal, în legătură cu data serbării Sfintelor Paşti şi schema Calendarului
bisericesc pe anul 2003.
Din referat reiese că Pr. Constantin Pârvu, vicar-administrativ patriarhal a
elaborat, din încredinţarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, textul integral
al Calendarului bisericesc pe anul 2003, din care rezultă că în anul comun 2003
data Sfintelor Paşti este în ziua de duminică, 27 aprilie, fiind prezentate şi celc
mai importante date din ciclul pascal al anului 2003.
Referatul subliniază că, la fel ca în anii precedenţi, Calendarul pe anul 2003
arc un caracter unitar pentm întreaga Biserică Ortodoxă Română, cu înscrierea
Sfinţilor români canonizaţi de Sfanţul Sinod în anul 1992, urmând ca, după apro
bare, acesta să fie trimis tuturor eparhiilor pentm imprimare.
Pentru a se evita Ca textul calendarului să parvină în mod ilegal la diverse edi
turi şi tipografii străine de Biserică, se propune menţinerea hotărârilor Sfântului
Sinod nr. 8250/1994 şi 2505/2001, ca tipărirea calendarului să se facă, de prefe
rinţă, în tipografiile bisericeşti şi numai în ultimul trimestru al anului, cu impri
marea stemei Patriarhiei Române şi a stemei eparhiale, indicarea preţului de vân
zare şi a tipografiei îh care se face tipărirea, difuzarea urmând să se facă numai la
pangarele bisericilor şi în magazinele bisericeşti eparhiale, începând cu luna
decembrie 2002;
Având în vedere că se propune respectarea hotărârii Sfântului Sinod nr.
6157/1999, privind înscrierea în spaţiul special rezervat în calendar pentru înscrierea
rânduielilor bisericeşti şi a sărbătorilor legale, potrivit Legii nr. 75 din 12 iulie 1996;
Luând act că din discuţiile purtate a reieşit că, în prezent, Tipografia In
stitutului Biblic dispune de utilaje performante şi are capacitatea pentru a tipări
chiar pentru toate eparhiile necesarul de calendare bisericeşti;
3 9 - B. O. R. 1-6/2002
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Ca urmare, la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune
socială, Sfanţul Sinod hotărăşte:
* Ia act cu aprobare de textul Calendarului bisericesc pe anul 2003, elabo
rat de Pr. Constantin Pârvu, vicar administrativ patriarhal, text cu caracter uni
tar în Biserica Ortodoxă Română;
* Aprobă ca textul Calendarului sa fie difuzat centrelor eparhiale pentru a
putea fi tipărit, începând cu luna noiembrie 2002, eparhiile fiin d rugate să ia
toate măsurile necesare pentru asigurarea dreptului de exclusivitate al Bisericii
cu implicarea fiecărui Chiriarh, iar tipărirea acestuia să se facă, preferabil, în ti
pografii bisericeşti;
* Tot pentru asigurarea exclusivităţii Bisericii în privinţa tipăririi şi difuzării
Calendarului bisericesc se aprobă obligativitatea imprimării pe acesta a Stemei
patriarhale şi a eparhiei'respective. Difuzarea calendarului în unităţile parohiale
şi mănăstireşti se va face numai începând cu data de 1 decembrie 2002, numai la
pangarul şi magazinele bisericeşti;
* Aprobă înscrierea într-un spaţiu central în calendarele de perete pe anul
2003 a următoarelor zile de sărbătoare legală, în care nu se lucrează: 1 şi 2 ia
nuarie, 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);
* Preţul calendarului vcifi unitar pe întreaga Patriarhie şi se va tipări pe ca
lendar; '
* Tipografia Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române
va întocmi ofertă de tipărire a Calendarului bisericesc pe anul 2003 şi o va trimi
te tuturor centrelor eparhiale, cu toate detaliile şi datele necesare.

Temei nr. 677/2002 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod privind aplicarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 10/7 februarie 2002, pentru
modificarea Legii 142/1999, privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului.
Din referat reiese că, urmăre hotărârilor Sfântului Sinod şi intervenţiilor Prea
Fericitului Părinte Patriarh adresate Prim-Ministrului Guvernului României (nr.
2135/4 mai 2001, 3612/21 august 2001, 3575/28 august 2001, 4501/15 octombrie
2001, 4538/11 ianuarie 2002), Guvernul României a emis Ordonanţa de urgenţă
nr. 10/7 februarie 2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul
statului pentru .salarizarea clerului (publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr.
128 din 18 februarie 2002), prin care s-a aprobat: sumplimentarea posturilor de
ierarhi (Anexa IA), de personal de conducere (Anexa 1B) şi de preoţi şi diaconi
(Anexa 2), la acest punct precizându-se că, din cele 310 posturi de preoţi şi dia
coni aprobate prin ordonanţă, Bisericii Ortodoxe Române îi revin proporţional
265 posturi (200 - studii superioare şi 65 - studii medii).
Ca urmare, în vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor Ordonanţei de
urgenţă nr. 10/2002, Sfântului Sinod îi revine datoria de a proceda la examinarea
şi luarea de hotărâri cu privire la:
1.
Repartizarea pe eparhii a celor 200 de posturi de preoţi şi diaconi cu studii
superioare şi a celor 65 de posturi de preoţi şi diaconi cu studii medii, care au re
venit Bisericii Ortodoxe Române;
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2. Asimilarea la salarizare a personalului clerical de la anexa nr. 2 cu cadrele
didactice, prin înlocuirea vechilor grile de salarizare aprobate prin hotărârea Sfân
tului Sinod nr. 1001/2000, cu cele existente în învăţământul preuniversitar de stat,
stabilite prin Ordonanţa nr. 71/2001;
3. Revizuirea şi adaptarea condiţiilor de ocupare a gradelor profesionale
folosite în Biserică, în acord cu cele folosite în învăţământul preuniversitar de stat.
In cadrul discuţiilor care au avut loc în legătură cu problema salarizării cleiu
lui prin asimilare cu cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, ca
urmare a aprobării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 10/2002,
pentru modificarea Legii nr. 142/1999, privind sprijinul statutului pentru salari
zarea clerului şi la care au luat parte majoritatea membrilor Sfântului Sinod s-au
făcut următoarele precizări şi propuneri:
* Cele'265 de posturi de preoţi şi diaconi (200 pentru studii superioare şi 65
pentru studii medii) sa fie repartizate pe eparhii, în raport cu posturile vacante de
preoţi şi diaconi din fiecare eparhie, potrivit comunicărilor ce se vor face de către
acestea;
* Posturile de episcopi, episcopi-vicari şi posturile clericale de conducere să
fie rezervate eparhiilor nou înfiinţate sau prevăzute a se înfiinţa, putând ca, până la
organizarea acestora să fie utilizate provizoriu, potrivit nevoilor eparhiilor mame;
* După îndelungi discuţii şi lămuriri aduse în cadrul acestora, s-a apreciat de
Sfântul Sinod că proiectul Cancelariei Sf. Sinod pentru încadrarea la salarizare a
personalului clerical, pe grade profesionale şi tranşe de vechime, prin asmilare cu
cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat şi proiectul pentru adap
tarea condiţiilor de ocupare a gradelor profesionale din învăţământul preuniversi
tar de stat la cerinţele Bisericii noastre sunt corespunzătoare şi pot fi aprobate de
Sfântul Sinod pentm aplicare în situaţia clerului;
* întrucât multe parohii aflate în zone defavorizate nu au posibilităţi finan
ciare, se consideră necesar să se elaboreze un studiu asupra acestora, în raport cu
zonele defavorizate indicate în Buletinul Oficial pentru învăţământul de stat, pentru
a se solicita mai întâi salarizarea integrală de la bugetul de stat pentm preoţii din
parohiile din zonele defavorizate, P. S. Episcop-vicar patriarhal Vincenţiu Ploieşteanu fiind rugat să sondeze asupra acestor posibilităţi.
în urma amplelor discuţii purtate, a precizărilor care s-aii adus şi a explica
ţiilor date de personalul de specialitate, precum şi la propunerea Comisiei pentru
doctrină; viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Ia act de publicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr
10/2002 pentru modificarea Legii nr 142/1999 privind sprijinul statului pentru
salarizarea clerului, care se aplică cu data de 1 martie 2002;
* la act că posturile suplimentare asimilate funcţiilor de conducere prevăzute
în anexa nr IA de la Ordonanţa de urgenţă nr 10/2002 şi posturile suplimentare
de conducere prevăzute în anexa nr. 1B de la aceeaşi Ordonanţă au ca destinaţie
Episcopia Giurgiului, Episcopia Slatinei şi Episcopia care se va înfiinţa prin des
prindere de la Arhiepiscopia Craiovei, putând ca până la organizarea acestora
posturile să fie utilizate provizoriu de eparhiile mame;
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* Ia act că din cele 310 posturi clericale suplimentare prevăzute în Anexa nr.
2 la Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2002, un număr de 265 posturi se cuvin Bisericii
Ortodoxe Române, iar repartizarea lor pe eparhii se face pe studii superioare şi
medii calculate în raport cu numărul de posturi vacante de preoţi şi diaconi, co
municate de Eparhii şi Administraţia Patriarhală.
* Ia act cu aprobare de noile grile de încadrare la salarizare pentru persona
lul clerical din Anexa nr 2 la Ordonanţa de 'Urgenţă nr. 1072002 care s-au elabo
rat la Cancelaria Sfântului Sinod în raport cu grilele din învăţământul preuniversitar de stat în vederea asimilării la salarizare a personalului clerical cu per
sonalul didactic, aşa cum s-au prezentat Sfântului Sinod în prezenta şedinţă sino
dală şi care se vor aduce la cunoştinţa Secretariatului de Stat pentru Culte pentru
acord şi eparhiilor pentru aplicare, începând cu data de 1 martie 2002;
. * la act cu aprobare de propunerile Cancelariei Sf. Sinod privind revizuirea
şi amendarea condiţiilor de ocupare a gradelor profesionale stabilite prin hotă
rârea Sfântului Sinod nr 4115/1999 prezentate plenului Sfântului Sinod, care se
vor comunica Secretariatului de' Stat pentru Culte şi, apoi, Centrelor eparhiale
pentru aplicare, urmând ca de toate acestea să se ţină seama la modificarea pre
vederilor statutare şi regulamentare bisericeşti în cauză;
* Pentru anul 2002, contribuţiile de la bugetul de stat se alocă p e grade pro
fesionale şi tranşe de vechime la nivelul posturilor de preoţi şi diaconi existente
şi ocupate la data de 1 ianuarie 2002 în Schemele de funcţii şi personal ale uni
tăţilor bisericeşti;
* începând cu data de 1 aprilie 2002, salariile de încadrare ale personalului
clerical sunt echivalente cu cele din învăţământul preuniversitar de stat, stabilite
prin Ordonanţa de urgenţă nr. 33/2002 (conform anexelor I şi II) şi acestea nu se
modifică până la apariţia unui alt act normativ;
* Pentru anul 2002, promovarea şi salarizarea preoţilor şi diaconilor în
dreptăţiţi la încadrarea în grade profesionale superioare se poate face din fo n 
durile proprii ale unităţilor de cult, respectâmdu-se noile condiţii de ocupare a
gradelor profesionale, care se vor comunica de către Cancelaria Sfântului Sinod
imediat ce se va primi, în scris, acordul Secretariatului de Stat pentru Culte;
* Pentru elaborarea bugetului pe anul 2003, se va interveni la organele de
stat în drept în vederea modificării structurii, pe grade profesionale, a posturilor
existente în Anexa 2 la Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2002, conform cu cifrele ce se
vor solicita Centrelor eparhiale la data de 1 iunie 2002 şi care vor reflecta în mod
real situaţia de ocupare a posturilor de preoţi şi diaconi din schemele unităţilor
bisericeşti la acea dată, pe studii, grade profesionale şi grupe de vechime.
_ _____

*

%
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Temei nr. 933/2002 - Referatul sectorului I I Economic al Administraţiei
Patriarhale în legătură cu Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Fon
dului central misionar pe anul 2002
Referatul subliniază că Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2002 a fost întocmit la nivelul realizării colectei pe anul 2001, adică suma de lei
3.045.039.000 lei, în conformitate cu hotărârile sinodale din anii 2000 şi 2001, propunându-se repartizarea şi administrarea lui astfel: Subvenţii pentru completarea
salariilor preoţilor de la parohiile cu posibilităţi materiale reduse (40%) pentru
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Ac(hmi misionare externe (35%) şi pentru Subvenţii acordate pentru lucrări de
construcţii şi reparaţii, lucrări de pictură la parohii şi mânăstiri (25%).
In urma discuţiilor purtate în legătură cu Proiectul de buget al Fondului cen
tral misionar pe anul 2002, şi la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă mona
hală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Adresează membrilor Sfântului Sinod rugămintea de a dispune măsurile
corespunzătoare în vederea realizării colectei din Duminica Ortodoxiei pe anul
2002 la o sumă cel puţin egală cu cea realizată în anul 2001;
* Aprobă Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului central misio
nar pe anul 2002 la nivelul anului 2001, la suma de 3,045.039.000 lei, urmând ca
după realizarea colectei pe anul 2002, Sfântul Sinod să fie informat despre rezultatul
colectei şi, dacă este cazul, să aducă rectificări bugetului de venituri şi cheltuieli;
* Aduce mulţumiri ierarhilor de la Centrele eparhiale şi parohii, pentru efor
turile depuse în vederea realizării colectei Fondului central misionar în Duminica
Ortodoxiei din anul 2001.
La ora 20:00, Prea Fericitul Părinte Preşedinte suspendă şedinţa de lucru a
Sfântului Sinod, urmând ca examinarea problemelor înscrise pe ordinea de zi să
se continue în ziua următoare.
__

M iercuri, 13 m artie 2002
Dimineaţa, la ora 9:00, sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Pre
şedinte, se continuă lucrările Sfanţului Sinod cu aceeaşi prezenţă. Se rosteşte rugăciunea împărate ceresc.
'
9

,

Comisia pentru Doctrină viaţă monahală şi misiune socială
La invitarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, P. S. Visarion Răşiniîreanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, raportorul Comisiei pentru doc
trină, viaţă monahală şi misiune socială continuă cu prezentarea referatelor acestei
Comisii, astfel:
%

Temei nr. 934/2002 - Referatul Sectorului II al Administraţiei Patriarhale
în legătură cu procesul-verbal al Comisiei speciale privind necesitatea comple
tării hotărârii Sfântului Sinod nr. 4577/2001 în legătură cu contabilitatea în
partidă simplă la unităţile de cult în cuprinsul Patriarhiei Romane (parohii
mănăstiri schituri).
Referatul arată că, Sfântul Sinod prin hotărârea nr. 4577/2001 luată în şedinţa
din 14-15 noiembrie 2001, a aprobat modul de organizare şi conducere a contabi
lităţii în partidă simplă la unităţile de cult (parohii, mânăstiri şi schituri), docu
mentele (registrele) tipizate pentru ţinerea evidenţei contabile în partidă simplă,
precum şi cadml general de clasificare a veniturilor şi cheltuielilor folosite de
aceste unităţi de cult, pentru aplicare începând cu 1 ianuarie 2002.
După comunicarea hotărârii Sfanţului Sinod nr. 4577/2001, s-au primit de la
Centrele eparhiale unele observaţii telefonic şi scris (Episcopia Dunării de Jos,
adresa nr. 451/2002), care solicitau relaţii suplimentare cu privire la folosirea re
gistrelor de contabilitate (jurnal şi inventar), cât şi a cadrului general de clasifi-

,

,
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carc a veniturilor şi cheltuielilor, fiind semnalate, totodată, şi unele abuzuri ale
unor inspectori ai organelor de control fiscale locale.
In scopul studierii şi găsirii soluţiilor pentm reglementarea acestor aspecte,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, prin rezoluţia de la temei nr. 629/2002, a
aprobat organizarea la 28 februarie 2002, la Patriarhia Română a unei întruniri de
lucru cu participarea reprezentanţilor Administraţiei Patriarhale, a consilierilor
economici şi contabililor şefi de la centrele mitropolitane, de la Arhiepiscopia
Clujului şi de la Episcopia Dunării de Jos, precum şi a unor invitaţi de la Minis
terul Finanţelor Publice - Direcţia Reglementări Contabile.
In urma clarificării tuturor problemelor aduse în discuţie de către participanţii
la întrunire, aceştia au făcut o seamă de propuneri pe care Comisia pentm doc
trină, viaţă monahală şi misiune socială le-a examinat şi însuşit.
După discuţiile purtate în plen în legătură cu acestea şi la propunerea
Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfanţul Sinod
hotărăşte:
* Aprobă ca unităţile de cult (parohii, mânăstiri, schituri), din cadrul Bise
ricii Ortodoxe Române, să îşi organizeze şi conducă contabilitatea în partidă
simplă, respectând Ordinul nr. 2329/2001 al Ministerului Finanţelor Publice;
* Aprobă completarea hotărârii Sfântului Sinod nr. 4577/2001 cu privire la
folosirea, începând cu data de 1 ianuarie 2002, a Registrului jurnal (cod 14.1.2),
însoţite de îndrumările de completare - cadrul general al clasificaţiei venituri şi
cheltuieli pentru parohii şi cadrul general al clasificaţiei venituri şi cheltuieli
pentru mânăstiri, schituri, însoţite de îndrumătorul de încadrare în articole şi
alineate ale veniturilor şi cheltuielilor;
* Aprobă ca Patriarhia Română să intervină la Ministerul Finanţelor Pu
blice - Direcţia Reglementări Contabile, pentru ca în baza art. 4 din ordinul
2329/2001 , să aprobe folosirea registrelor contabile proprii - fară regim special
- (registrul jurnal de venituri şi cheltuieli, registrul partizi venituri, registrul partizi cheltuieli, ordin de plată, registrul de intrare-ieşire materiale (pangar), regis
trul inventar bunuri (incluzând mijloacele fixe şi obiectele de inventar) însoţite de
îndrumările de operare a cadrului de clasificare a veniturilor şi cheltuielilor
folosit la mânăstiri, schituri însoţite de îndrumătorul de încadrare în articole şi
alineate, a veniturilor şi cheltuielilor;
- Se va solicita Ministerului Finanţelor - Direcţia Reglementări Contabile să precizeze în scris care este sfera asupra căreia se extinde dreptul de control al
organelor fiscale şi în ce constă;
- Să se intervină la Ministerul Finanţelor pentru obţinerea aprobării de tipă
rire a modelului de chitanţă însoţită - conform modelului propus de Patriarhia Ro
mână a se folosi de către unităţile de cult din cadrul Bisericii Ortodoxe Române;
* Dispune ca unităţile de cult - parohii, mânăstiri, schituri - care conduc
contabilitatea în partidă simplă, să întocmească lunar situaţia disponibilităţilor
- conform modului transmis de Patriarhia Română, cuprinzând următoarele: sol
dul casei, soldurile din disponibilul de conturi, soldul registrului intrări-ieşiri
materiale (pangar), soldul registrului de inventar bunuri;
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• * Dispune ca transpunerea în noua clasificare a bugetului ele venituri şi
cheltuieli, aprobate pentru unităţile de cult (parohii şi mânăstiri-schituri) de către
unităţile centrale de cult, să se facă o dată cu prezentarea execuţiei bugetare a ve
niturilor şi cheltuielilor pe anul 2002;
* Aprobă tipărirea normelor metodologice privind organizarea şi conduce
rea contabilităţii în partidă simplă pentru unităţile de cult (parohii, mânăstiri,
schituri) într-un tiraj ce vaf i solicitat de Centrele eparhiale, care vor suporta cos
tul solicitării.

Teniei nr. 762/2002 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură cu
aducerea la îndeplinire a hotărârii Sfântului Sinod nr. 999/2002 privind întoc
mirea legitimaţiei tip pentru personalul monahal.
Cazurile de indisciplină din rândurile personalului monahal şi mai cu seamă
semnalarea prezenţei unor falşi călugări şi călugăriţe în diverse locuri publice,
colectând bani sub diverse pretexte au determinat Sfântul Sinod ca prin hotărârea
nr. 4325/1993 să introducă obligativitatea legitimaţiilor-tip pentru personalul
monahal, valabile în cuprinsul tuturor eparhiilor din Patriarhia Română, care a
fost reînnoită şi prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 999/2001, îndatorând Arhie
piscopia Bucureştilor, Arhiepiscopia Alba Iuliei, Episcopia Buzăului şi Episcopia
Dunării de Jos care au în uz astfel de legitimaţii să le trimită la Cancelaria Sfân
tului Sinod.
î. P. S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului a prezentat un proiect de legitima
ţie pentm personalul monahal, mai simplu concepută, pe care membrii Sfântului
Sinod o acceptă.
Discuţiile purtate au scos în evidenţă necesitatea unor legitimaţii similare şi
pentru preoţi şi diaconi, precum şi pentru ierarhi.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă
monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Aprobă introducerea legitimaţiei-tip obligatorie pentru personalul mona
hal din eparhiile Patriarhiei Române, care se va confecţiona după modelul
prezentat şi folosit în Arhiepiscopia Clujului;
* Legitimaţiile-tip pentru personalul monahal se vor putea imprima în
tipografia Institutului Biblic sau în alte tipografii bisericeşti, în care scop tipo
grafia Institutului Biblic va prezenta de urgenţă oferta eparhiilor, ţinând seama
că la încheierea anului 2001, dările de seamă ale eparhiilor consemnau cca 8000
de persoane în rândul personalului monahal;
* Modelul de legitimaţie-tip, valabil în toată Patriarhia Română, va f i trimis
pentru informare Ministerului de Interne, Ministerului de Justiţie şi Inspectoratului
General al Poliţiei de către Cancelaria Sfântului Sinod, iar eparhiile le vor trimite
fiecărui Inspectorat Judeţean de Poliţie din jurisdicţia sa canonică;
* Se interzic colectele stradale sau în locurile publice de către personalul
monahal constând în bani, alimente, materiale dc construcţie, medicamente etc.,
fară autorizaţia specială a Chiriarhului locului;
* Organele de control bisericeşti şi preoţii, pe raza lor de activitate, vor le
gitima pe cei în cauză pentru stabilirea identităţii, pentru informarea organelor
eparhiale şi a organelor de ordine publică.
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*
De asemenea, portul ilegal de uniformă monahală sau preoţească va Ji
adus Ia cunoştinţa autorităţilor bisericeşti şi de stat pentru a preîntâmpina cerşe
toria, vagabondajul şi impostura celor care se substituie personalului monahal şi
clerical autorizat;
*
Apreciind necesitatea unor legitimaţii şi pentru preoţi şl diaconi, precum şi
pentru ierarhi, similar cu modelul legitimaţiilor pentru personalul monahal, Can
celaria S f Sinod va prezenta proiecte de legitimaţii adecvate pentru proxima
şedinţă sinodală.

Temei nr. 763/2002 -A dresa Episcopiei ortodoxe române a Maramureşului
şi Sătmarului nr. 84/2002 prin care înaintează spre examinare propunerea ca
drapelul României să fie arborat în mod permanent la sediul tuturor unităţilor
bisericeşti (Patriarhie eparhii protoierii, catedrale eparhiale, biserici paro
hiale, mănăstiri şi schituri), împreună cu drapelul Patriarhiei Române.
Cu adresa nr. 84/5 febr. 2002, Episcopia ortodoxă română a Maramureşului
şi Sătmarului s-a adresat Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist cu solicitarea de
a supune examinării Sfântului Sinod propunerea de arborare a drapelului Româ
niei, cu caracter permanent, la sediul tuturor unităţilor bisericeşti (Patriarhie,
eparhii, protoierii, catedrale eparhiale, biserici parohiale, mănăstiri şi schituri),
împreună cu drapelul Patriarhiei Române.
Referitor la propunerea de arborare a drapelului României, menţionăm că la
art. 4 din Legea nr. 75 din 16 iulie 1994, privind arborarea drapelului României,
intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către
autorităţile şi instituţiile publice se prevede că "Drapelul României poate f i arbo
rat de persoane fizice la domiciliu sau reşedinţe, precum şi de persoane juridice,
altele decât cele prevăzute la art. 3,. la sediile acestora”.
Potrivit art. 2, lit. "b” din Legea respectivă, instituţiile de învăţământ au obligaţia
de a arbora, în mod permanent, drapelul României, în aceste prevederi fiind incluse
şi instituţiile de învăţământ teologic integrate în reţeaua învăţământului de stat.
In prevederile înscrise la art. 4 din Legea nr. 75/1994, privind arborarea dra
pelului României nu există impedimente pentru arborarea drapelului României la
sediul unităţilor bisericeşti, iar prin prevederile art. 2, lit "b", instituţiile de învă
ţământ au obligaţia de a arbora drapelul României în permanenţă.
Cu privire la propunerea de arborare a drapelului Patriarhiei Române, men
ţionăm că pană în prezent nu există o prevedere statutară, regulamentară sau
hotărâre 'sinodală pentru instituirea drapelului Bisericii Ortodoxe Române, în
schimb este în uz un drapel al Patriarhiei Române cu stema aprobată a Patriarhiei
Române cu următoarele semne distinctive: Drapel în formă dreptunghiulară,
lăţimea fiind egală cu 2/3 din lungimea sa; Culoarea de fond a drapelului este
alb; Conturul Stemei Patriarhiei imprimat în alb în centrul drapelului.
Constatând că este necesar ca Sfântul Sinod să aducă o hotărâre adecvată în
privinţa instituirii drapelului Patriarhiei Române care, apoi, să fie preluată în prevederile statutare, în acest caz putând fi adoptat drapelul folosit la Centrul patriar
hal în ultimii 10 ani;

,

,
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Urmare discuţiilor purtate, Sfanţul Sinod hotărăşte:
* Aproba instituirea drapelului Patriarhiei Române în următoarea descriere:
Drapelul are formă dreptunghiulară lăţimea fiind egală cu 2/3 din lungimea
sa; Culoarea de fond a drapelului este alb; în centrul drapelului se află impri
mată Stema Patriarhiei în descrierea aprobată prin Legea specială nr. 70/28
martie 1928 promulgată prin Decretul nr. 1148/25 aprilie 1928;
* Eparhiile Patriarhiei Române sunt libere să aprecieze cu privire la arborarea
permanentă a drapelului României şi drapelului Patriarhiei Române la sediile lor;
' * La sărbătorile naţionale şi hramuri, parohiile şi unităţile bisericeşti vor
putea arbora drapelul României şi drapelul Patriarhiei Române;
* Instituţiile de învăţământ teologic integrate în reţeaua învăţământului de
stat, vor respecta prevederile Legii nr. 75/1994 cu privire la obligativitatea arbo
rării permanente a drapelului României la sediile lor;
* Prevederile prezentei hotărâri sinodale privind instituirea şi descrierea
drapelului Patriarhiei Române vor fi avute în vedere în procesul de amendare a
Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române în vede
rea inseram in text.

,

,

-

Temei nr. 1130/2002 Propunerea Prea Fericitului Patriarh Teoctist de a
se acorda Cuv. Pro tos. Nicolae Corin Condrea secretar la Cabinetul patriarhal
rangul de Arhimandrit.
Având în vedere pregătirea sa teologică în ţară şi peste hotare, finalizată cu
titlul de doctor în Teologie, precum şi vârsta sa de 35 de ani, precum şi activitatea
pastorală depusă în străinătate de la hirotonirea sa în 1997 ca preot şi faptul că la
cererea sa a primit aprobarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist pentru tun
derea în monahism la mănăstirea "Radu Vodă" din Bucureşti, la 18 decembrie
2001 şi i s-a acordat rangul de protosinghel;
Pe temeiul art. 82 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române şi ale art. 27, al. 3 din Regulamentul pentru organizarea vieţii
monahale şi funcţionarea administrativă şi disciplinară a mănăstirilor, potrivit că
rora rangul de arhimandrit se acordă cu aprobarea Sfântului Sinod;
Ţinând seama de recomandarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi la
propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfăntul
Sinod hotărăşte:
*
Acordă Prea Cuviosului Protos. Dr. Nicolae Corin Condrea, secretar în ca
drul Cabinetului patriarhal, rangul de arhimandrit.

,

,

,

Temei nr. 606/2002 —Adresa Arhiepiscopiei Bucureştilor nr. 606/2002 cu
propunerea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist de a se acorda Cuv.
Protos. Ciprian Spiridon consilier patriarhal la sectorul "Biserica şi Societa
tea" din cadrul Administraţiei Patriarhale rangul de Arhimandrit.
Având în vedere că din recomandarea respectivă reiese că Părintele Ciprian Spi
ridon are vârsta de.36 de ani, a fost tuns în monahism la mănăstirea Crasna - având
în prezent 10 ani de vechime în monahism, beneficiază de o temeinică pregătire teo
logică în'ţară şi peste hotare, finalizată cu obţinerea titlului de doctor în Teologie;

,
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Ţinând seama de responsabilitatea cu care şi-a îndeplinit lucrarea depusă în
cadrul Administraţiei Patriarhale în calitate de consilier patriarhal la sectorul Bi
serica şi Societatea ;
Luând act de propunerea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist de a i se
acorda rangul de arhimandrit, făcută în temeiul prevederilor art. 82 din Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 27, al. 3
din Regulamentul pentru organizarea vieţii monahale şi funcţionarea administra
tiv disciplinară a mănăstirilor, potrivit cărora rangul de arhimandrit se conferă cu
aprobarea Sfântului Sinod;
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială,
Sfântul Sinod hotărăşte:
* Acordă Prea Cuviosului Protos. Dr. Ciprian Spiriclon, consilier patriarhal
la sectorul "Biserica şi Societatea” din cadrul Administraţiei Patriarhale, rangul
de arhimandrit.
%

0

Teniei nr. 966/2002 - Adresa Arhiepiscopiei Iaşilor nr. 872/2002, cu propu
nerea î. P. S. Mitropolit Danie! al Moldovei şi Bucovinei de a se acorda Prea
Cuv. Protos. Timotei Aioanei secretar al sectorului "Exarhat" al Arhiepis
copiei Iaşilor rangul de Arhimandrit.
Având în vedere pregătirea teologică, fiind licenţiat în Teologie şi cu studii
preuniversitare în Grecia şi ţinând seama de activitatea depusă în cadrul
Arhiepiscopiei Iaşilor ca secretar al sectorului "Exarhat", ascultare pe care o în
deplineşte cu vrednicie şi competenţă;
Ţinând seama de vocaţia sa pentm viaţa monahală pe care a manifestat-o în
cei 14 ani de monahism, precum şi vârsta sa de 36 ani;
Luând act de recomandarea î. P. S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bu
covinei de a i se acorda rangul de arhimandrit şi pe temeiul prevederilor art. 82
din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale
ârt. 27, al. 3 din Regulamentul pentm organizarea vieţii monahale şi pentru funcţio
narea administrativă şi disciplinară a.mănăstirilor, potrivit cărora rangul de arhi
mandrit se conferă cu aprobarea Sfântului Sinod.
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială,
Sfântul Sinod hotărăşte:
* Acordă Prea Cuviosului Protos. Timotei Aioanei, secretar al Sectorului
"Exarhat” al Arhiepiscopiei Iaşilor, rangul de Arhimandrit.

,

,

Temei nr. 558/2002 - Referatul sectorului "Biserica şi Societatea” privind
activitatea Asociaţiei Oastea Domnului desfaşurată în anul 2001.
Potrivit dării de seamă a Asociaţiei Oastea Domnului, aceasta a desfaşurat, în
anul 2001, o intensă activitate misionară, sub îndrumarea clerului din diferite lo
calităţi, domeniile prioritare avute în vedere fiind: activitatea de catehizare, mani
festări misionar-comemorative, activităţi cu caracter creştin umanitar, activitatea
publicistică.
Din raportul prezentat reiese că în cursul anului 2001, a fost clarificat de
asemenea, statutul grupărilor dizidente de la Cluj şi Sâmbăteni.
*
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In urma examinării dării de seamă, a discuţiilor din plen şi la propunerea Co
misiei pentru doctrină, viaţă-monahală şi misiune socială, Sfanţul Sinod hotărăşte:
* la act cu aprobare de activitatea desfăşurată de Asociaţia Oastea Dom
nului în cursul anului 2001.

-

Temei nr. 556/2002 Referatul sectorului "Biserica şi Societatea"privind
activitatea desfăşurată de Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi (ASCOR) în
cursul anului 2001.
Potrivit dării de sâamă prezentate de Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi
din România (ASCOR) pe anul 2001, această organizaţie a susţinut eforturile pe
care Biserica Ortodoxă Română le face în desfăşurarea activităţii sale misionare
şi catehetice.
' Faţă de anul trecut, s-a constatat că o serie de activităţi au căpătat un carac
ter permanent, enumerând în acest sens: efectuarea de vizite la Centrul de plasa
ment "Sf. Ana" şi la Căminul-Spital "Sf. Luca" - Bucureşti, pelerinaje la mânăs
tiri, organizarea de conferinţe susţinute de părinţi duhovnici şi oameni de cultură,
astfel de activităţi desfaşurându-se şi în cadrul filialelor ASCOR din ţară, aşa cum
reiese din rapoartele primite de la eparhii.
In afară dc aceste activităţi cu caracter permanent, ASCOR a desfaşurat şi
unele activităţi cu caracter extraordinar cum ar fi: organizarea de conferinţe du
hovniceşti şi pelerinaje în postul Paştelui, organizarea de tabere de rugăciune şi
munca voluntară şi a unei tabere etnografice, organizarea simpozionului "Serile
filocalice - Părintele Dumitru Stăniloae” şi a "Marşului colindătorilor” în amin
tirea celor căzuţi la Revoluţie;
în urma examinării referatului, a discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei
pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Ia act cu aprobare de activitatea desfăşurată în anul 2001 de tinerii stu
denţi, membri ai Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din România (ASCOR)
în cuprinsul eparhiilor Patriarhiei Române.
#

A

,

Teniei nr. 557/2002 - Referatul sectorului "Biserica şi Societatea" privind
activitatea Asociaţiei Frăţia Ortodoxă Română desfăşurată în cursul anului 2001.
Potrivit dării de seamă prezentate de Asociaţia Frăţia Ortodoxă Română pe
anul 2001, această organizaţie îşi desfaşoară activitatea cu binecuvântarea Sfântu
lui Sinod, aducându-şi aportul la înviorarea vieţii religioase şi morale a poporului.
Activitatea ei misionară s-a concretizat, la nivel central, prin organizarea de
conferinţe şi meditaţii susţinute atât de membrii ai organizaţiei, precum şi de
diverse personalităţi ale vieţii culturale şi ştiinţifice, organizarea unor seri de rugăciune şi meditaţii pe teme creştine la unele biserici din Bucureşti. In ceea ce
priveşte activitatea Asociaţiei Frăţia Ortodoxă Română în celelalte zone ale ţării,
merită a fi semnalate acţiunile filialelor din Galaţi, Suceava, Focşani, Olteniţa şi
Câmpu Mare-Vâlcea, filiala din Iaşi a acestei Asociaţii editând publicaţia reli
gioasă Cuvânt şi Suflet.
\

'
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In urma examinării prezentului referat, a analizei din plen şi la propunerea Co
misiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune sooială, Sfanţul Sinod hotărăşte:
* Ia act cu aprobare de activitatea desfăşurată de Asociaţia Frăţia Ortodoxă
Română în cursul anului 2001.

Temei nr. 554/2002 - Referatul sectorului "Biserica şi Societatea 99în legă
tură cu activitatea de asistenţă religioasă desfăşurată în unităţile din subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi a Ministerului de Interne în cursul
anului 2001.
Intre realizările Secţiei de asistenţă religioasă din Ministerul Apărării Naţio
nale referatul aminteşte: elaborarea normelor de ierarhizare a soldelor preoţilor
militari, ocuparea unor posturi vacante de preoţi militari, înfiinţarea de noi pos
turi, continuarea seriei de cursuri postuniversitare de pregătire.
In perioada 29-31 octombrie 2001, s-a organizat Convocarea anuală a
preoţilor de armată, în cadrul căreia s-au discutat probleme legate de imple
mentarea prevederilor Legii privind organizarea şi funcţionarea clerului militar,
astfel că în cursul anului 2001, în unităţile militare au funcţionat 56 de preoţi mili
tari ortodocşi, fiind înfiinţate un număr de 26 posturi, iar la nivelul ţării, în
unităţile militare există 17 biserici şi 39 paraclise, alte 7 aflându-se în diferite sta
dii de construcţie şi amenajare potrivit posibilităţilor materiale existente.
Referatul redă, succint, şi activitatea de asistenţă religioasă din cadrul Minis
terului de Interne care, încă, nu a ajuns la o dezvoltare pe măsura cerinţelor speci
fice structurilor militare din subordinea acestui Minister.
In urma examinării referatului prezentat şi la propunerea Comisiei pentru
doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte:
* la act cu aprobare de activitatea des/aş urată în cursul anului 2001 de
Secţiile de asistenţă religioasă din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi Mi
nisterului de Interne în cursul anului 2001.
A

A

*

Temei nr. 555/2002 - Referatul sectorului "Biserica şi Societatea” privind
activitatea de asistenţă religioasă desfăşurată în penitenciare în cursul anului 200L
Potrivit Dării de seamă prezentate de către Serviciul de asistenţă religioasă
din cadrul Ministerului Justiţiei, în cursul anului 2001, Serviciul a desfaşurat o
activitate susţinută în vederea unei cât mai bune pastoraţii a celor aflaţi în detenţie
în sistemul penitenciar.
Dintre realizările importante din acest domeniu, menţionăm: completarea
posturilor vacante de preoţi capelani la toate penitenciarele din ţară, în prezent
fiind încadraţi un număr total de 38 de preoţi otodocşi, continuarea lucrărilor la
capelele penitenciarelor Ploieşti, Arad, Bacău şi la biserica penitenciarului Bucu
reşti - Rahova, precum şi organizarea a patru conferinţe zonale cu preoţii capelani
de penitenciar.
în urma examinării Dării de seamă şi la propunerea Comisiei pentru doctrină,
viaţă monahală şi misiune socială, Sfanţul Sinod hotărăşte:
* Ia act cu aprobare de activitatea desfăşurată în cursul anului 2001, în sis
temul penitenciar de către Serviciul de asistenţă religioasă din cadrul Ministeru
lui Justiţiei.
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Temei nr. 553/2002 - Referatul sectorului "Biserica şi Societatea" privind
modul de gestionare a fondului "FiIantropia"în anul 2001 şi propuneri pentru
anul 2002
Potrivit hotărârii Sfântului Sinod nr. 3997/1999, parohiile trebuie să vireze
centrului eparhial, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, o contribuţie cu valoa
re diferenţiată, având titlul "Fondul Filantropia", destinată exclusiv activităţilor
socio-caritative desfăşurate în cuprinsul eparhiei. Un procent de 30% din totalul
colectat la centrul eparhial se virează, până la data d6 28 februarie a fiecărui an,
în contul special al Biroului de Asistenţă socială al Patriarhiei pentru derularea de
programe sociale.
Potrivit datelor existente, în anul 2001, la nivel central a fost colectată con
tribuţia de la 7 eparhii şi 4 protopopiate, sumă utilizată pentru derularea a 4 pro
grame sociale, organizarea a 4 seminarii în legătură cu fenomenele sociale cu im
pact negativ asupra societăţii, acordarea de ajutor financiar pentm persoane fizice
şi juridice, precum şi pentm sprijinirea Episcopiei Covasnei şi Harghitei.
Având în vedere numărul din ce în ce mai mare al persoanelor aflate în difi
cultate care se adresează Bisericii spre a fi ajutate, pentru mulţi dintre aceştia
Biserica fiind ultima speranţă de soluţionare a situaţiei lor disperate, în urma ana
lizei şi discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei pentm doctrină, viaţă mona
hală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Ia act cit aprobare de modul în care a fost gestionat fondul "Filantropia"
la nivel central în cursul anului 2001;
* Eparhiile care nu au virat contribuţia de 30% pe anul 2001, în contul fo n 
dului "Filantropia" al Patriarhiei sunt rugate a vira sumele aferente în contul
menţionat.

.

Temei nr. 1038/2002 - Referatul sectorului "Biserica şi Societatea" privind
implicarea eparhiilor Patriarhiei Române în derularea proiectului de ajutorare
a rromilor - victimele Holocaustului susţinut şi finanţat de Organizaţia inter
naţională pentru migraţie
Potrivit hotărârii sinodale nr. 4958/2001, Patriarhia Română a încheiat cu
Organizaţia internaţională pentm migraţie un protocol de colaborare în scopul
desfăşurării de programe de ajutorare a persoanelor victime ale traficului.
In baza acestui protocol, organizaţia mai sus amintită a propus Patriarhiei Ro
mâne un program de ajutorare a celor circa 4000 de rromi victime ale Holocaus
tului, ce se va desfăşură în perioada iunie 2002 - mai 2003, cu susţinerea finan
ciară a Organizaţiei internaţionale pentm migraţie de la Geneva.
Apreciind că implicarea Bisericii Ortodoxe în desfăşurarea unui astfel de pro
gram poate arăta încă o dată că ea se îngrijeşte de toţi fiii ei, indiferent de etnie,
stare socială sau opţiune politică şi că, în plus, programul asigură o finanţare su
plimentară asistenţilor sociali care îşi desfăşoară activitatea în'cadrul structurilor
bisericeşti, şi care, precum se ştie, au o salarizare mult sub nivelul celei din insti
tuţiile de asistenţă socială ale statului;

.

a
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în urma analizei şi discuţiilor în plen, la propunerea Comisiei pentru doctrină,
viaţă monahală şi misiune socială, Sfanţul Sinod hotărăşte:
* Aprobă propunerea Organizaţiei internaţionale pentru migraţie ca Patriar
hia Română să desfăşoare un program de ajutorare a rromilor victime ale Holo
caustului, în parteneriat cu aceasta, perioada iunie 2002 - mai 2003;
* Recomandă factorilor de resort din cadrul eparhiilor în care se va desjăşură acest program să acorde sprijinul necesar sectorului "Biserica şi Societa
tea " al Administraţiei Patriarhale, astfel încât activităţile de ajutorare să se
deruleze în condiţii optime.
I
\

Temei nr. 1245/2002 - Adresa Arhiepiscopiei Clujului nr. 616/2002 cu pro
punerea î. P. S. Arhiepiscop Bartolomeu de încheiere a unor protocoale de co
laborare între Patriarhia Română şi instituţiile statului care au în subordonare
unităţi de protecţie socială.
Cu adresa Arhiepiscopiei Clujului nr. 616/2002, î. P. S. Arhiepiscop Bartolo
meu prezintă situaţia preoţilor misionari care acordă asistenţă religioasă în insti
tuţiile de protecţie socială ale statului: centre de plasament pentru copii, cămine
pentru îngrijirea vârstnicilor, şcoli speciale etc. Această categorie de preoţi este
salarizată de Secretariatul de Stat pentru Culte, dar încadrarea în unităţile respec
tive s-a făcut, de cele mai multe ori, prin bunăvoinţa directorilor acestora, neexis
tând un cadru oficial în acest sens. Se menţionează că situaţia amintită de
Arhiepiscopia Clujului este comună tuturor eparhiilor, majoritatea preoţilor mi
sionari confruntându-se cu dificultăţi atât în ceea ce priveşte desfăşurarea activi
tăţii religioase, cât şi cu privire la salarizare, care se reduce doar la contribuţia din
fondurile proprii ale centrului eparhial.
Având în vedere numărul mare al persoanelor asistate prin unităţi de protecţie
socială, care au nevoie de sprijin moral şi spiritual din partea unui preot, precum
şi statutul insuficient definit al preoţilor misionari care îşi desfăşoară activitatea
în astfel de unităţi;
Luând în considerare faptul că Patriarhia Română, încă din 1996, a încheiat
o seamă de protocoale cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apărării Naţionale şi
Ministerul de Interne, prin care se reglementează activitatea religioasă desfăşurată
de preoţi în spitale, penitenciare şi unităţi militare;
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială,
Sfântul Sinod hotărăşte:
* Să se studieze modalităţile practice privind posibilitatea încheierii unor
protocoale de colaborare între Patriarhia Română şi Autoritatea Naţională pen, tru Protecţia Copilului şi Adopţie şi Secretariatul de Stat pentru Persoane cu
Handicap.

,

Temei nr. 1282/2002 - Referatul sectoruluirtBiserica şi Societatea11privind
adresele înaintate Patriarhiei Române de către Arhiepiscopia Craiovei,
Asociaţia medicală creştin-ortodoxă Christiana şi Liga Studenţilor de la Uni
versitatea din Bucureşti prin care se solicita Sfântului Sinod exprimarea unei
poziţii oficiale în legătură cu proiectul de legalizare a prostituţiei.
La Patriarhia Română s-au primit adresele Arhiepiscopiei Craiovei nr.
530/2002, a Asociaţiei medicale creştin-ortodoxe "Christiana" nr. 39/2002 şi a

,
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Ligii studenţilor din Universitatea Bucureşti, în cuprinsul cărora se solicită Sfân
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să-şi exprime oficial punctul de vedere
faţă de proiectul legislativ privind legalizarea prostituţiei care, precum se ştie, ur
mează a fi dezbătut în Parlament, în cursul acestei luni.
Apreciind că adoptarea de către Parlament a unui astfel de act legislativ pro
fund imoral ar avea consecinţe grave asupra conştiinţei morale a tinerilor, asupra
sănătăţii şi vitalităţii noastre etnice, încercându-se de fapt nu o simplă regle
mentare a fenomenului, ci o dezincriminare şi instituţionalizare a lui;
Luând act că prin străduinţa mai multor organizaţii bisericeşti şi laice (Aso
ciaţia filantropică medicală creştin ortodoxă "Christiana", Centrul de studii teolo
gice aplicate de pe lângă Mitropolia Olteniei, Grupul de iniţiativă pentru apărarea
familiei, Asociaţia pentru cultură şi ortodoxie, ASCOR şi Liga studenţilor din
Universitatea Bucureşti), s-a publicat, cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist şi cu sprijinul financiar al sectorului "Biserica şi Societatea" al
Administraţiei Patriarhale, broşura intitulată Faţa ascunsă a prostituţiei, care pre
zintă consecinţele negative din punct de vedere moral, religios, medical şi social
ale acestui fenomen;
Considerându-se că difuzarea broşurii, care a apărut într-un tiraj redus, nu a
răspuns întru totul aşteptărilor credincioşilor noştri faţă de promovarea unei atitu
dini a Bisericii noastre vis-â-vis de intenţia de legalizare a prostituţiei, în urma dez
baterilor care au avut loc în plen s-a conturat necesitatea exprimării unui punct de
vedere oficial al Bisericii Ortodoxe Româneprintr-o scrisoare deschisă a Sfântului
Sinod care să fie transmisă celor două Camere ale Parlamentului României.
Ca urmare a elaborării şi definitivării în plen a proiectului de Scrisoare des
chisă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române adresată Parlamentului Ro
mâniei cu referire la pericolul legalizării prostituţiei şi la propunerea Comisiei
pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte:
*
Aprobă următorul text al Scrisorii deschise a Sfântului Sinod care se va
adresa celor două Camere ale Parlamentului României, prin care Biserica Orto
doxă Română şi Sfântul Sinod îşi exprimă protestul faţă de pericolul legalizării
prostituţiei în România:
' .

Domnilor Preşedinţi ai Senatului şi Camerei Deputaţilor,
Doamnelor şi Domnilor Senatori şi Deputaţi,
"Sfanţul Sinod, for reprezentativ pentru credinţa şi voinţa a milioane de cre
dincioşi ai Bisericii Ortodoxe Române, este chemat să-şi exercite în societatea ro
mânească, ai cărei membri sunt în majoritate credincioşi ortodocşi români, respon
sabilitatea de a apăra şi promova valorile morale şi spirituale ale poporului român.
Pe fondul tot mai evident al înscrierii unor cercuri influente din ţara noastră
în aria unor concepţii fără legătură cu tradiţia creştină, cu moravurile poporului
nostru şi cu demnitatea fiinţei umane, Sfanţul Sinod al Bisericii Ortodoxe Româ
ne constată cu îngrijorare reluarea discuţiilor oficiale şi publice privind legaliza
rea prostituţiei.

I
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Din perspectiva Bisericii lui Hristos, o asemenea măsură legislativă nu are
doar un caracter anticreştin, ci şi unul antiuman prin transformarea unor persoane
în obiecte de satisfacere a plăcerilor.
Prostituţia este o realitate cumplită, un flagel social moştenit de lumea mo
dernă din cea mai neagră antichitate, din societatea întemeiată pe sclavie, pe dis
preţul şi abuzul faţă de fiinţa umană.
Departe de a contribui la sănătatea populaţiei, legiferarea prostituţiei favori
zează, într-o’formă mai subtilă, dar nu mai puţin dăunătoare, proliferarea diferi
telor boli, în special SIDA. Acolo unde prostituţia îmbracă haina respectabilă a
legalităţii, infracţionalitatea creşte, prostituţia ilegală nu dispare, iar per
soanele, în special femei, prinse în drama bordelurilor, li se afectează iremedia
bil sănătatea sufletească şi fizică.
Mai presus de toate, ierarhii Sfântului Sinod manifestă îngrijorare faţă de pe
ricolul legalizării prostituţiei, prin care se subminează unitatea şi demnitatea fami
liei, ca temei principal al societăţii..
Sfântul Sinod cheamă membrii Parlamentului României să nu uite că sunt exponenţii voinţei alegătorilor care, în marea lor majoritate, se declară împotriva le
galizării prostituţiei.
Dezaprobând hotărât acest proiect legislativ ca fiind antiuman, Sfântul Sinod
cheamă întreaga societate românească la apărarea demnităţii fiecărei fiinţe umane
şi la salvarea tinerelor şi tinerilor care practică prostituţia. In acest sens, sunt nece
sare programe speciale sociale adecvate, care pot fi susţinute şi de Biserică".
*

A

Preşedintele Sfântului Sinod
f TEOCTIST
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom âne
Comisia canonico-juridică şi pentru disciplină
în continuare, la invitaţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, rapor
torul Comisiei canonica-juridică şi pentru disciplină, P. S. Episcop Calinic cd'Ar
geşului şi Muscelului, prezintă rapoartele asupra problemelor avute în examinare
după cum urmează:
Temei nr. 1270/2002 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură cu
procesul-verbal al Congresului electoral bisericesc al Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române în America şi Canada întrunit la 9 martie 2002 la biserica Sfânta
Treime din Troy-Michigan, pentru alegerea noului arhiepiscop al Arhiepis
copiei ortodoxe române în America şi Canada.
Procesul-verbal a fost înaintat de I. P. S. Mitropolit Iosif al Mitropoliei orto
doxe române pentru Europa occidentală şi meridională, locţiitor de arhiepiscop al
Arhiepiscopiei ortodoxe române în America şi Canada şi relatează desfăşurarea
lucrărilor Congresului electoral.

,
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Din documentaţia aflată la Cancelaria Sfanţului Sinod şi din procesul-verbal
al Congresului bisericesc-extraordinar se constată următoarele:
- Prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 4986/2001, s-a luat act de propunerea
Comisiei speciale a Congresului Arhiepiscopiei prin care au fost recomandaţi
drept candidaţi pentru alegerea în postul vacant de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române în America şi Canada: P. C. Pr; Cor in Nicolae Condrea şi Prea
Cuv. lerom. Casian (Liviu Ionel) Tunaru.
- î. P S. Mitropolit Iosif al Mitropoliei ortodoxe române pentm Europa occi
dentală şi meridională şi locţiitor de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
în America şi Canada, prin adresa nr. 57 din 25 ianuarie 2002, a înştiinţat Patriarhia
Română că lucrările Congresului electoral pentm alegerea noului arhiepiscop al
Arhiepiscopiei ortodoxe române în America şi Canada au fost stabilite de către
Congres pentru data de 9 martie 2002, urmând a avea loc în biserica Sf. Treime din
Troy-Michigan (SUA).
In baza prevederilor Statutului pentm organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române, ale Statutului Arhiepiscopiei ortodoxe române în America şi
Canada, precum şi a hotărârii Sfântului Sinod nr. 2174 din 4 şi 5 iulie 2001, prin
care I. P. S. Mitropolit Iosif a fost desemnat locţiitor de arhiepiscop al acelei
Arhiepiscopii, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, în temeiul prevederilor art.
30, litera "g" din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române, a încredinţat î. P S. Mitropolit Iosif mandatul de a prezida lucrările Con
gresului electoral bisericesc extraordinar, programate în ziua de 9 martie 2002 şi
a fost îndatorat să transmită Cancelariei Sfântului Sinod procesul-verbal încheiat
cu acest prilej.
Din procesul-verbal se constată că respectivul Colegiu electoral extraordinar
al Arhiepiscopiei ortodoxe române în America şi Canada a fost legal convocat şi
legal constituit, potrivit prevederilor art. 3, 4 şi 6 din Statutul Arhiepiscopiei.
Lucrările Congresului electoral bisericesc extraordinar au fost prezidate de I. P S.
Mitropolit Iosif, potrivit mandatului încredinţat, acesta fiind alcătuit; potrivit pre
vederilor art. 6 din Statutul Arhiepiscopiei, din clerici şi delegaţi mireni în Con
gres în proporţie de 2/3 din totalul membrilor Congresului.
Procesul-verbal atestă că la Congresul electoral au participat 109 delegaţi,
mai mult de 2/3 din numărul membrilor Congresului.
Potrivit recomandării Comisiei speciale şi aprobării Sfanţului Sinod, cei doi
candidaţi la postul de Arhiepiscop au fost Cuv. Protos. Nicolae Condrea şi Cuv.
Protos. Casian Tunam.
Propunerea unui al treilea candidat a fost respinsă de Congresul electoral "în
mod covârşitor".
Alegerea s-a făcut prin vot secret. întrucât la primele două tururi de scrutin,
nici unul dintre candidaţi nu a întrunit 2/3 din voturile celor prezenţi, Congresul
a votat cu 105 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă ca la al treilea tur de scrutin cel
care primeşte majoritatea voturilor să fie declarat ales.
După al treilea tur de scrutin, rezultatul a fost: Protos. Nicolae Condrea - 63
de voturi, Protos. Casian Tunam - 39 de voturi, 7 voturi nule.
A

_
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Ca urmare, I. P. S. Mitropolit Iosif, preşedintele Congresului electoral biseri
cesc extraordinar a declarat ales pe Prea Cuviosul Protos. dr. Nicolae Condrea.
Totodată, Congresul electoral, la sugestia î. P. S. Mitropolit Iosif, pe baza
opiniei generale formulată în cadrul lucrărilor, s-a exprimat ca Prea Cuviosul
Arhimandrit Mitrofor Vasile Vasilache să fie propus Sfântului Sinod pentru a fi hi
rotonit episcop-vicar onorific, Congresul aprobând prin aplauze.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, luând act de procesul-verbal al lucră
rilor Congresului electoral bisericesc extraordinar din 9 martie 2002 pentru alege
rea noului arhiepiscop al Arhiepiscopiei ortodoxe române în America şi Canada,
l-a îndrumat la Sfanţul Sinod pentru ca, poţrivit prevederilor art. 3, al. 4 şi 5, prin
Comisia canonică-juridică şi pentru disciplină şi potrivit art. 129 din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, să se procedeze la exami
narea canonică a candidatului ales în vederea confirmării alegerii şi ridicării la
treapta arhieriei a acestuia.
Comisia canonică-juridică şi pentru disciplină, procedând la examinarea lucră
rilor Congresului electoral, constată că acestea s-au desfaşurat în mod statutar.
Totodată, procedând la examinarea canonică a Prea Cuv. Protos. Nicolae
Condrea constată că acesta întruneşte condiţiile de studii şi canonice cerute de
prevederile art. 129 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Orto
doxe Române pentru treapta arhieriei.
Ca urmare, ţinând seama că lucrările Congresului electoral al Arhiepiscopiei
ortodoxe române.în America şi Canada s-au desfaşurat statutar;
Că Prea Cuv. Protos. Nicolae Condrea întruneşte condiţiile de studii şi cano
nice, pentru ridicarea la treapta arhieriei, potrivit art. 129 din Statutul Bisericii
Ortodoxe Române;
Ţinând seama că Sfântul Sinod, în şedinţa sa de lucru din 12 martie 2002 a
acordat Prea Cuv. Protos. Nicolae Condrea rangul de arhimandrit, Comisia cano
nică-juridică şi pentru disciplină a propus Sfântului Sinod să valideze alegerea
Prea Cuv. Arhimandrit Nicolae Condrea în postul vacant de arhiepiscop al
Arhiepiscopiei ortodoxe române în America şi Canada şi să se aprobe ridicarea sa
la treapta arhieriei.
După încheierea luărilor de cuvânt, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
constatând rezultatul examinării şi cercetării canonice a alegerii noului arhiepis
cop al Arhiepiscopiei ortodoxe române în America şi Canada, precum şi rezulta
tul examinării canonice a candidatului ales, în urma căreia s-a constatat că întru
neşte condiţiile pentru ridicarea la treapta arhieriei, a propus plenului Sfântului
Sinod să-şi exprime votul, pe faţă, prin ridicarea mâinii.
Ca urmare, Sfanţul Sinod, în unanimitate, îşi exprimă votul pentru alegerea
Prea Cuviosului Arhimandrit Dr. Nicolae Condrea, în postul vacant de arhiepis
cop al Arhiepiscopiei ortodoxe române în America şi Canada şi ridicarea la treap
ta arhieriei.
Pe temeiul prevederilor art. 10, lit. "g", 129, 130 şi 131 din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 6 din Statutul
Arhiepiscopiei ortodoxe române din America şi Canada;
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Având în vedere rezultatul votului exprimat de Sfântul Sinod şi la propunerea
Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Validează lucrările Congresului electoral bisericesc extraordinar al Arhie
piscopiei ortodoxe române în America şi Canada în calitatea sa de Colegiu elec
toral bisericesc pentru alegerea Prea Cuviosului Arhimandrit dr. Nicolae Condrea în postul vacant de arhiepiscop;
* Confirmă alegerea Prea Cuviosului Arhimandrit Dr Nicolae Condrea în pos
tul vacant de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada;
* Aprobă ridicarea Prea Cuviosului arhimandrit dr. Nicolae Condrea la
treapta de arhiereu;
* Adresează Prea Fericitului Părinte Patriarh rugămintea de a lua măsurile
statutare pentru emiterea Gramatei Patriarhale de instalare în funcţie a noului
arhiepiscop şi de a stabili în înţelegere cu Consiliul eparhial al Arhiepiscopiei şi
cu locţiitorul de arhiepiscop data hirotonirii şi a instalării.
Prea Fericitul Părinte Preşedinte dispune invitarea în sala sinodală a noului
ales în funcţia de arhiepiscop al Arhiepiscopiei ortodoxe române în America şi
Canada.
Prea Fericitul Părinte Patriarh îi aduce la cunoştinţă rezultatul votului
Sfanţul Sinod, prin care s-au validat lucrările Congresului Arhiepiscopiei şi s-a
confirmat alegerea ca arhiepiscop, în urma căreia a fost adus la cârma acestei
Arhiepiscopii,, precizând că "rezultatul la care s-a ajuns este rodul colaborării
preoţilor, credincioşilor şi a tuturor celor care au fost implicaţi în acest moment
de importanţă covârşitoare pentru viaţa eparhiei". De asemenea, Prea Fericirea
Sa subliniază devotamentul preoţilor care l-au propus, l-au ales şi a celor care l-au
însoţit la Sfântul Sinod. Prea Fericirea Sa adresează felicitări noului ale&şi îi face
bune urări pentru lucrarea sfântă la care este chemat.
Prea Cuviosul Arhimandrit Nicolae Condrea, răspunzând, aduce mulţumiri
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, membrilor Sfântului Sinod care au con
firmat alegerea sa, î. P. S. Mitropolit Iosif, care a prezidat lucrările Congresului,
î. P. S. Arhiepiscop Bartolomeu şi î. P. S. Mitropolit Teofan, implicaţi sufleteşte
în această acţiune. Făgăduieşte colaborarea cu membrii Sfântului Sinod, supunere^
şi ascultare faţă de acest înalt for bisericesc, în care va fi de acum membru. Aduce
mulţumiri Bunului Dumnezeu pentru harul revărsat asupra sa.
î. P. S. Mitropolit Iosif mulţumeşte Sfântului Sinod care a vegheat la împli
nirea acestui act istoric din viaţa Arhiepiscopiei ortodoxe române în America şi
Canada şi, totodată, aduce la cunoştinţa Prea Fericitului Părinte Patriarh dorinţa şi
invitaţia Congresului Arhiepiscopiei de a hirotoni-pe noul ales şi de a prezida in
stalarea viitorului arhiepiscop.

Temei nr. 596/2002 - Referatul Cancelariei Sf. Sinod în legătură cu Adresa
Episcopiei ortodoxe romane din Ungaria nr. 50/2002, prin care supune Sfântu
lui Sinod spre examinare hotărârea Adunării eparhiale prin care se solicită ca
trei membri (un cleric şi doi mireni) să fie delegaţi în Adunarea Naţională Bi
sericească în calitate de membri "în situaţii excepţionale, istorice, de maximă
importanţă pentru toată suflarea ortodoxă românească, ţinând de Biserica
Ortodoxă Română".
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în vederea luării unei hotărâri care, în fond, priveşte şi celelalte eparhii orto
doxe române din afara graniţelor ţării, Cancelaria Sfanţului Sinod subliniază că
românii din afara graniţelor ţării sunt organizaţi, în prezent, în:

A. Eparhii ale românilor ortodocşi din jurul graniţelor ţării, organizate
autonom (Mitropolia ortodoxă a Basarabiei şi de stil vechi; Episcopia ortodoxă
română din Iugoslavia şi Episcopia ortodoxă română din Ungaria);
B. Eparhii care formează diaspora propriu-zisă a Bisericii Ortodoxe Ro
mâne , care la rândul lor au şi ele o autonomie (Arhiepiscopia ortodoxă română
din America şi Canada; Mitropolia ortodoxă română pentru Europa occidentală şi
meridională şi Mitropolia ortodoxă română pentru Germania şi Europa centrală);
C. In afara acestora, există alte structuri diasporale (Comunităţi diasporale
organizate ca parohii dependente de Patriarhia Română în Australia, Noua
Zeelandă, Bulgaria, Turcia, Cipru, Africa de Sud şi Aşezămintele ortodoxe ro
mâne de la Ierusalim, Iordan, Ierihon).
Din punct de vedere statutar, nu există prevederi exprese nici în Statutul
Bisericii Ortodoxe Române, nici în al eparhiilor respective în ceea ce priveşte par
ticiparea reprezentanţilor şi delegaţilor în Adunarea Naţională Bisericească.
Examinând această solicitare, Sfântul Sinod constată că Biserica Ortodoxă
Română în calitatea sa de Biserică-Mamă are îndatorirea firească de a se preocu
pa de organizarea administrativă şi canonică a fiilor săi, oriunde şi oricum s-ar
afla în afara hotarelor ei, aşa cum o îndreptăţesc prevederile art. 6 din Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
Totodată, Sfântul Sinod a apreciat că solicitarea respectivă priveşte, în egală
măsură, toate cele 6 eparhii ortodoxe române de peste hotare care au organe deli
berative şi executive proprii, dar că atât Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române cât şi statutele celorlalte eparhii din
afară nu cuprind prevederi care să reglementeze participarea delegaţilor eparhiilor
de peste hotare în calitate de membri în Adunarea Naţională Bisericească.
în cadrul discuţiilor purtate în plenul Sfântului Sinod s-a considerat că o
eventuală promovare a acestei solicitări conduce, implicit, la modificarea pre
vederilor statutare ale Bisericii-Mame şi ale eparhiilor româneşti de peste hotare,
problemă care trebuie studiată şi aprofundată sub multiple aspecte.
Ţinând seama că ierarhii eparhiilor ortodoxe române de peste hotare, potrivit
statutelor acestora, sunt membri ai Sfântului Sinod şi ai Adunării Naţionale
Bisericeşti, ca organe centrale deliberative, participând la examinarea tuturor pro
blemelor care privesc viaţa internă şi externă a Bisericii, inclusiv pe cele ale cre
dincioşilor ortodocşi români din afara hotarelor ţării;
în urma discuţiilor care au avut, a opiniilor care s-au exprimat şi la propu' nerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod a hotărât:
*
Se vor respecta, în continuare, prevederile Statutului pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale Statutelor proprii ale eparhiilor
din afara graniţelor ţării privind organizarea şi funcţionarea organelor delibera
tive şi executive centrale şi eparhiale, precum şi participarea ierarhilor acestor
eparhii la lucrările organelor centrale bisericeşti.
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Temei nr. 1286,1287/2002 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legă
tură cu adresele Arhiepiscopiei Craiovei nr. 1226 si 1227 din 11 martie 2002,
cuprinzând propunerea de aprobare a Deciziilor I. P. S. Mitropolit Teofan al
Olteniei privind atribuţiile PP. SS. Gurie Strehăianul şi Nicodim Gorjanul, epis
copi-vicari ai Arhiepiscopiei Craiovei.

-
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_

Examinând deciziile I. P. S. Mitropolit Teofan al Olteniei, Sfântul Sinod, con
stată că ele cuprind atribuţiile de principiu ale PR SS. Episcopi-vicari şi arhiereivicari aprobate prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 1681/1969, precum şi atribuţii
specifice în domeniul slujirii liturgice, al lucrării misionare şi pastorale, în
eparhie, dar şi atribuţii diferenţiate pentru fiecare în parte, privind asistenţa reli
gioasă, socială şi caritativ-filantropică în spitale, azile, orfelinate, armată şi peni
tenciare, atribuţii în probleme ale învăţământului teologic şi educaţiei religioase
şi economico-gospodăreşti, conform deciziilor aflate la dosar.
Luând act că aceste decizii sunt conforme cu prevederile statutare şi regula
mentare bisericeşti şi cu hotărârea Sfântului Sinod nr. 1681/18 martie 1969, pri
vind atribuţiile de principiu ale PP. SS. Episcopi-vicari şi Arhierei-vicari; .
Pe temeiul prevederilor art. 104, al. 6 din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi la propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte:
*
Aprobă deciziile înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Teofan al Olteniei, cu
prinzând atribuţiile PP. SS, Gurie Strehăianul şi Nicodim Gorjanul, episcopi-vi
cari ai Arhiepiscopiei Craiovei.

Temei nr. 452/2002 - Adresa Arhiepiscopiei Sibiului nr. 115 din 18 ianuarie
2002, cu solicitarea de a se aproba proiectul de stemă a eparhiei în forma propusă.
Urmare hotărârii Sfântului Sinod nr. 217074 iulie 2001, Arhiepiscopia
Sibiului a înaintat la Cancelaria Sfântului Sinod proiectul Stemei eparhiale, solici
tând aprobarea acestuia de către Sfântul Sinod în conformitate cu prevederile art.
198 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
Din descrierea stemei Arhiepiscopiei Sibiului se reţin următoarele elemente
heraldice: Medalionul rotund este bordat de imagini duble, în centrul căruia se
află un scut de aur, împodobit lateral şi jo s cu motive florale roşii, pe fundalul
căruia se află catedrala mitropolitană din Sibiu; Scutul aşezat pe crucea şi cârja
arhierească, încrucişate, străjuite de doi îngeri înveşmântaţi cu mantii albastre,
cu aripi argintii; Cei doi îngeri înlănţuiesc catedrala lateral cu un lanţ auriu,
care se încheie în partea inferioară cu Crucea Mântuitorului Hristos, aşezată
între motive florale argintii; Deasupra scutului se află monogramul lui Hristos,
pe fo n d galben, timbrat mitra arhierească de culoare roşie.
Examinând stema respectivă şi având în vedere documentaţia înaintată,
rezultă că Arhiepiscopia Sibiului a elaborat proiectul stemei eparhiale care cu
prinde elementele caracteristice heraldice bisericeşti;
în conformitate cu prevederile art. 198 din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi la propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte:
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* Aprobă proiectul stemei Arhiepiscopiei-Sibiului în forma înaintată Sfanţu
lui Sinod;
* îndatorează Arhiepiscopia Sibiului să pună de acord sigiliile eparhiei,
sectoarelor administrative eparhiale, protopopiatelor, parohiilor şi mănăstirilor
cu elementele de conţinut şi dimensiunile redate în hotărârea Sfântului Sinod nr.
2170/2001.
*

Temei nr. 1235/2002 —Adresa Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor nr.
338/2002, cu solicitarea de a se aproba proiectul de stemă a eparhiei în forma
propusă.
Potrivit hotărârii Sfanţului Sinod nr. 2170/4 iulie 2001, Arhiepiscopia Su
cevei şi Rădăuţilor a înaintat la Cancelaria Sf. Sinod proiectul Stemei eparhiale,
solicitând aprobarea acesteia de către Sfanţul Sinod, în conformitate cu art. 198
din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
Descrierea stemei Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor prezintă următoarele
elemente heraldice: Scutul, situat în poziţie centrală, este bicolor, jumătatea de
sus fu n d albastră, -iar jumătatea de jo s având culoarea roşie, ornat, pe lateral, cu
omofoare de culoare roşie p e exterior şi mov pe interior, pe care s-au adăugat
câte două cruciuliţe de culoare albastră; în mijlocul scutului se află Sfântul Ioan
de la Suceava, cu aureolă şi înveşmântat în haine de aur, ţinând în mâna dreaptă
Crucea şi o ramură de palmier, iar în mâna stângă, o spadă romană, cu vârful în
jos; Scutul este aşezat pe crucea şi cârja arhierească încrucişate şi este timbrat
de mitra arhierească, pe care se află, în medalion Sfinţii Evanghelişti.
întrucât din documentaţia înaintată rezultă că Arhiepiscopia Sucevei şi a Ră
dăuţilor a elaborat proiectul Stemei eparhiale cuprinzând elementele caracteristice
heraldicii bisericeşti;
în conformitate cu prevederile art. 198 din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi la propunerea Comisiei canonicăjuridică şi pentru disciplină, Sfanţul Sinod hotărăşte:
* Aprobă proiectul stemei Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor în forma
înaintată Sfântului Sinod;
* îndatorează Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor să pună de acord sigiliile
eparhiei, sectoarelor administrative eparhiale, protopopiatelor, parohiilor şi mâr
năstirilor cu elementele de conţinut şi dimensiunile redate în hotărârea Sfântului
Sinod nr. 2170/2001.
\

Temei nr. 1248/2002 - Adresa Episcopiei Huşilor nr. 305/2002, cu solicita
rea de a se aproba proiectul de stemă a eparhiei în form a propusă.
Urmare hotărârii Sfanţului Sinod nr. 2170/4 iulie 2001, Episcopia Huşilor a
înaintat la cancelaria Sf. Sinod proiectul Stemei eparhiale, solicitând aprobarea
acestuia de către Sfanţul Sinod în conformitate cu prevederile art. 198 din Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
Din descrierea stemei Episcopiei Huşilor şi documentaţia înaintată reiese că
proiectul stemei eparhiale redă elemente caracteristice heraldicii bisericeşti: Pe un
pavilion central de culoare azur în interior şi roşu în exterior, bordat cu margini
aurii şi legat în colţurile superioare cu şnur auriu, sunt reprezentaţi S f Apostoli
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Petru şi Pavel, înveşmântaţi în haine de culoare argintie şi aurie, respectiv roşie
şi verde, purtând pe braţe catedrala episcopală din Huşi, în reprezentare coloristică argintie cu turnurile şi acoperişul verde; Sfinţii Apostoli sunt încadraţi, în
partea dreaptă, de trei peşti argintii - emblema ţinutului istoric Fălciu, în partea
stângă de un miel argintiu - emblema ţinutului istoric Tutova, iar în partea de jos
un turn argintiu cu acoperişul verde - emblema ţinuturilor vasluiene; Pavilionul
este aşezat pe crucea şi cârja episcopală aurii încrucişate şi este timbrat cu mitra
arhierească de culoare roşie, bordată cu auriu; în partea de jos, p e o eşarfa ar
gintie, se află înscrisul "Nădejdea mea în Dumnezeu".
în conformitate cu prevederile art. 198 din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi la propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, Sfanţul Sinod hotărăşte:
* Aprobă proiectul stemei Episcopiei Huşilor în forma înaintată Sfântului Sinod;
* îndatorează Episcopia Huşilor să pună de acord sigiliile eparhiei, sectoa
relor administrative eparhiale, protopopiatelor, parohiilor şi mănăstirilor cu ele
mentele de conţinut şi dimensiunile redate în hotărârea Sfântului Sinod nr.
2170/2001.

,

Temei nr. 231/2002 - Adresa Episcopiei ortodoxe române a Oradei Biho
rului şi Sălajului nr. 182/2002 cu solicitarea de a se aproba proiectul de stemă
a eparhiei în forma propusă.
Potrivit hotărârii Sfântului Sinod nr. 2170/4 iulie 2001, Episcopia ortodoxă
română a Oradei, Bihorului şi Sălajului a înaintat la Cancelaria Sf. Sinod proiec
tul Stemei eparhiale, solicitând aprobarea acesteia de către Sfântul Sinod, în con
formitate cu prevederile art. 198 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române.
Documentaţia înaintată atestă că Episcopia ortodoxă română a Oradei, Biho
rului şi Sălajului a elaborat proiectul stemei eparhiale redând elemente caracteristice heraldicii bisericeşti, în următoarea descriere: In centru se află un scut de
culoare azur, în mijlocul căruia se află Sf. Arhanghel Mihail redat auriu, cu faţa
şi mâinile de culoare naturală, ţinând în mâna dreaptă sabia iar în mâna stângă
globul terestru, de aur; Scutul este timbrat cu mitra episcopală din aur şi aşezat
pe o cruce şi cârjă arhierească din aur, încrucişate, ornat pe lateral cu omofoare
roşii încărcate cu cruciuliţe negre şi bordate cu aur.
în conformitate cu prevederile art. 198 din Statutul pentm organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi la propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Aprobă proiectul stemei Episcopiei ortodoxe române a Oradei, Bihorului şi
Sălajului in form a înaintată Sfântului Sinod;
* îndatorează Episcopia ortodoxă română a Oradei, Bihorului şi Sălajului să
pună de acord sigiliile eparhiei, sectoarelor administrative eparhiale, protopopiatelor,
parohiilor şi mănăstirilor cu elementele de conţinut şi dimensiunile redate în
hotărârea Sfântului Sinod nr. 2170/2001.

,

Ak
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Temei nr. 715/2002 - Adresa Episcopiei Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului nr. 2852/2001 cu solicitarea de a se aproba menţinerea în vigoare a stemei
eparhiale aprobată de Sfântul Sinod în anul 1970.
Urmare hotărârii Sfântului Sinod nr. 2170/4 iulie 2001, Episcopia Aradului,
după o analiză pe plan local a stemei aflate în uz şi aprobate la vremea cuvenită,
prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 13192/24 noiembrie 1970, a apreciat că aceasta
poate fi menţinută în continuare şi a solicitat Sfântului Sinod aprobarea cuvenită,
încadrându-se astfel în prevederile art. 198 din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, care stipulează că "Stema Patriarhiei,
precum şi stemele Mitropoliilor, Arhiepiscopiilor şi Episcopiilor se vor stabili de
către Sfântul Sinod”.
Având în vedere solicitarea Episcopiei Aradului privind menţinerea în uz a stemei eparhiale aprobată prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 13192/24 noiembrie
1970, întrucât aceasta reprezintă, prin conţinut şi elemente heraldice, specificul
eparhiei, în următoarea descriere: în centrul medalionului auriu este plasat un
scut pe fond azuriu, în care se află catedrala episcopală din Arad, dedesubtul
căreia este reprezentat un corb cu inel în cioc; Scutul este aşezat pe crucea şi câr
ja arhierească de aur încrucişate, străjuit de doi lei de culoare naturală, bordat
lateral cu un şirag de mătănii, care se încheie în partea inferioară; Scutul este
timbrat de mitra arhierească.
Ţinând seama că, potrivit solicitării Episcopiei Aradului, este necesar ca, la
finalizarea noii catedrale episcopale din Arad, aceasta să fie introdusă, împreună
cu celelalte elemente ale heraldicii bisericeşti obligatorii recomandate de Sfântul
Sinod, în proiectul noii steme eparhiale, care va fi înaintat Sfanţului Sinod spre
examinare şi aprobare;
In conformitate cu prevederile art. 198 din Stătutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi la propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentm disciplină, Sfanţul Sinod hotărăşte:
* Menţine în vigoare stema Episcopiei Aradului în forma aprobată prin ho
tărârea Sfântului Sinod nr. 13192 din 24 noiembrie 1970;
* îndatorează Episcopia Aradului să pună de acord sigiliile eparhiei, sectoa
relor administrative eparhiale, protopopiatelor, parohiilor şi mănăstirilor cu ele
mentele de conţinut şi dimensiunile redate în hotărârea Sfântului Sinod nr.
2170/2001;
* Recomandăm Episcopiei Aradului ca la vremea cuvenită, potrivit solicitării
pe care a făcut-o , după ce se vor încheia lucrările la noua Catedrală episcopală
din Arad să solicite aprobarea Sfântului Sinod pentru modificarea stemei
eparhiale.
A

-

Temei nr. 1284/2002 Referatul Cancelariei Sfântului Sinod privind aspecte
le vieţii şi activităţii bisericeşti întocmit pe baza grupajului tematic al corespon
denţei, sesizărilor şi scrisorilor înregistrate la Patriarhia Română în anul 2002.
Având în vedere că în cursul anului 2002 la Cancelaria Sf. Sinod s-au primit
scrisori şi sesizări în cuprinsul cărora se fac referiri la: Aspecte din activitatea
centrelor eparhiale: nesoluţionarea în termen a sesizărilor şi scrisorilor şi sesiză
rilor credincioşilor; contestaţii cu privire la modalitatea ocupării parohiilor şi filii-

,
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lor vacante; lipsa de tact a persoanelor cu funcţii de răspundere de la centrele
eparhiale în relaţiile cu clericii şi credincioşii; nesoluţionarea la timp a cazurilor
de indisciplină semnalate eparhiilor care influenţează în mod negativ activitatea
bisericească; Aspecte din activitatea preoţilor, lipsă de promptitudine în
împlinirea îndatoririlor preoţeşti (slujbe, predică, cateheză); nelocuirea în parohie;
administrare incorectă a averii parohiale; lipsa de tact pastoral în relaţiile cu cre
dincioşii; neimplicare în activitatea de asistenţă socială şi filantropică; nerespectarea şi neaducerea la îndeplinire a hotărârilor organelor eparhiale sau contestarea
neîntemeiată a deciziilor chiriarhale, lipsa de colaborare sau colaborarea de
fectuoasă cu organele parohiale; implicarea în activităţi politice partizane şi exer
citarea de activităţi comerciale şi economice incompatibile cu slujirea preoţească;
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; solicitări privind organizarea de pelerinaje în ţară cu moaştele unor sfinţi;
solicitări pentru luarea de măsuri în legătură cu prozelitismul sectar; solicitări
privind apariţia de publicaţii bisericeşti pentru uzul creştinilor; solicitări privind
medierea Bisericii pe lângă organele publice în anumite cauze şi în mod special
cele cu caracter umanitar; învăţământul religios şi asistenţa socială; probleme tipiconale şi liturgice;
Constatând că aceste aspecte vizează un număr mic de preoţi, marea majori
tate împlinindu-şi îndatoririle sacramentale, canonice şi desfăşurând o lucrare
misionar-pastoral exemplară;
Luând act că, urmând procedura regulamentară şi canonică, sesizările care
privesc probleme din cadrul eparhiilor au fost trimise acestora spre competentă
soluţionare;
In urma examinării celor de mai sus, a discuţiilor care au avut loc şi la propu
nerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, Sfanţul Sinod a hotărât:
* Ia act de grupajul tematic rezultat din scrisorile şi sesizările primite şi în
registrate la cancelaria Sfântului Sinod pe anul 2001, privind diferite aspecte din
viaţa şi activitatea clerului şi a Bisericii;
* Centrele eparhiale sunt rugate să analizeze şi să soluţioneze cu atenţie, în
spiritul sfintelor canoane, al leguirilor bisericeşti şi de stat, cazurile de indisci
plină 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 genera critici la adresa factorilor
responsabili din Centrele eparhiale.

Comisia învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc
La invitarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, raportorul Comisiei în
văţământului pentiid pregătirea personalului bisericesc pentru această şedinţă, î. P. S.
Arhiepiscop Teodosie al Tomisului, prezintă următoarele referate:

Temei nr. 1135/2002 —Referatul Cancelariei Sf. Sinod în legătură cu orga
nizarea seriei a 87-a a Cursurilor pastorale şi de îndrumare misionară a cleru
lui în anul 2002.
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Frecventarea de către preoţi şi diaconi a cursurilor pastorale şi de îndrumare
misionară, organizate sub egida Sfanţului Sinod, constituie o îndatorire statutară
şi regulamentară.
Din referat rezultă că tematica pe baza căreia se desfăşoară Cursurile pastorale
şi de îndrumare misionară a fost aprobată de Sfântul Sinod prin hotărârea nr.
572/1998, îşi menţine actualitatea şi poate fi utilizată şi la seria a 87-a a Cursurilor;
Luând a,ct de propunerea î. P. S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei
ca pe lângă temele existente să se introducă un nou capitol, având ca preocupare
Patrimoniul cultural creştin;
Constatându-se, în urma rezultatelor pozitive obţinute la seriile din anii pre
cedenţi, că Metodologia de organizare şi desfăşurare a cursurilor pastorale şi de
îndrumare misionară aprobată prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 7284/1991, poate
fi menţinută în forma ei actuală;
Având în vedere că pentru anul 2002, Centrele eparhiale au comunicat că un
număr de 1385 de preoţi sunt îndreptăţiţi a participa, aceştia urmând a fi reparti
zaţi de eparhii în grupe de 50-100 preoţi la unul din următoarele 12 centre de cur
suri care au funcţionat în anul 2001 la Facultăţile de Teologie din Bucureşti, Iaşi,
Sibiu, Constanţa, Cluj-Napoca, Craiova, Alba Iulia, Oradea, Piteşti, Târgovişte şi
la Seminariile teologice liceale din Galaţi şi Caransebeş;
Pe temeiul prevederilor art. 10 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române şi art. 51 din Regulamentul Organelor Centrale şi art.
20 şi ca urmare a discuţiilor care au avut loc,
La propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului bise
ricesc şi în urma discuţiilor purtate Sfântul Sinod hotărăşte:
* Aproba organizarea seriei a 87-a a Cursurilor pastorale şi de îndrumare
misionară pentru anul 2002, în condiţiile hotărârilor Sfântului Sinod nr.
572/1998 şi 7248/1991.
* Aprobă menţinerea şi pentru seria a 87-a din anul 2002 a tematicii Cursu
rilor pastorale şi de îndrumare misionară aprobată de Sfântul Sinod prin hotărâr
rea nr. 572/1998, cu reformularea Capitolului IV, în "Patrimoniul cultural
creştinft şi introducerea celor două teme propuse de Comisia învăţământului
care, vor fi elaborate cu sprijinul unor specialişti din Ministerul Culturii şi Cul
telor şi din Patriarhia Română.
* Aprobă ca la fiecare centru de cursuri să se repartizeze grupe de la 50 la
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 facultăţilor şi semina
riilor organizatoare, potrivit următoarei arondări a eparhiilor, pe centre de cur
suri: Facultatea de teologie Bucureşti (Arhiepiscopia Bucureştilor, Episcopia
Sloboziei şi Călăraşilor, Episcopia Alexandriei şi Teleormanului), Facultatea de
teologie Iaşi (Arhiepiscopia Iaşilor, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Epis
copia Romanului, Episcopia Huşilor), Facultatea de teologie Sibiu (Arhie
piscopia Sibiului, Episcopia Covasnei şi Harghitei), Facultatea de teologie din
Constanţa (Arhiepiscopia Tomisului), Facultatea de teologie Cluj-Napoca
(Arhiepiscopia Clujului, Episcopia Maramureşului şi Sătmarului), Facultatea de
teologie Craiova (Arhiepiscopia Craiovei, Episcopia Râmnicului), Facultatea de
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teologie Piteşti (Episcopia Argeşului şi Muscelului), Facultatea de teologie Ora
dea (Episcopia Oradei), Facultatea de teologie Alba Iulia (Arhiepiscopia Alba
Iuliei), Facultatea de teologie Tărgovişte (Arhiepiscopia Târgoviştei), Seminarul
teologic liceal Galaţi (Episcopia Dunării de Jos, Episcopia Buzăului), Seminarul
teologic liceal Caransebeş (Arhiepiscopia Timişoarei, Episcopia Aradului,
Episcopia Caransebeşului);
* Aprobă durata cursurilor la 14 zile, urmând ca perioada de organizare să
se stabilească de către fiecare centm de cursuri numai cu aprobarea Chiriarhului
locului, de acord cu ceilalţi Chiriarhi care trimit preoţii eparhiei la centrul de
studii respectiv;
* 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 să atenţioneze preoţii şi diaconii programaţi că, potri
vit prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti, de participarea şi rezulta
tele obţinute la Cursurile pastorale şi de îndrumare misionară se ţine seamă la
solicitarea transferului şi la încadrarea la salarizare;
* Centrele eparhiale să comunice la centrele de cursuri şi la Cancelaria S f
Sinod numărul de preoţi şi diaconi din eparhia respectivă, programaţi pentru
seria a 87-a. cu precizarea nivelului de curs (definitivare/promovare) şi să în
ştiinţeze din vreme pe preoţii şi diaconii programaţi, inclusiv pe cei care-şi des
făşoară activitatea în instituţii bugetare (spitale, armată, penitenciare), precum şi
despre îndatoririle statutare'şi regulamentare ce le revin odată programaţi la
aceste cursuri;
* Centrele eparhiale în cadrul cărora se organizează cursuri pastorale şi de
îndrumare misionară, vor informa Cancelaria Sfântului Sinod asupra datei şi
duratei acestora, trimiţând şi orarul Cursurilor, iar la încheierea acestora vor
trimite şi rezultatele Cursurilor
»

Temei nr. 642/2002 - Hotărârile sinoadelor mitropolitane cu privire la
unele aspecte din învăţământul teologic universitar ortodox
La sectorul "învăţământ" al Patriarhiei Române s-au primit hotărârile sinoa
delor mitropolitane cu privire la unele aspecte din învăţământul teologic universi
tar ortodox aşa cum s-a solicitat în hotărârea Sfântului Sinod nr. 5014/2001.
Urmare analizării de către sinoadele mitropolitane a situaţiei facultăţilor de
teologie ortodoxă au fost formulate unele aprecieri, observaţii şi propuneri, după
cum urmează:
Mitropolia Munteniei şi Dobrogei: Toate centrele universitare au şcolarizat,
în funcţie de trebuinţele Bisericii şi de necesitatea completării studiilor superioare
de către preoţii absolvenţi de seminar; Necesitatea întocmirii unei metodologii
unice pentru admitere; Respectarea hotărârii Sfântului Sinod referitoare la
numărul de locuri solicitat de către Facultăţi, potrivit cerinţelor reale misionarpastorale ale eparhiilor; Respectarea cu stricteţe a hotărârii Sfântului Sinod, refe
ritoare la eliminarea locurilor "cu taxă" la Teologie pastorală, cu excepţia celor
care studiază Teologie-pastorală ca a doua facultate, potrivit Legii; încadrarea
personalului didactic strict în specializare şi îndeplinirea cu conştiinciozitate a
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atribuţiilor didactice* ştiinţifice şi de cercetare; Obligaţia facultăţilor de teologie
de a comunica permanent tuturor centrelor eparhiale situaţia şcolară şi discipli
nară a studenţilor şcolarizaţi; Constituirea unei Comisii de evaluare şi acreditare
pentru învăţământul teologic (universitar şi preuniversitar), comisie a Bisericii;
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei: La Seminarii şi Facultăţi candidaţii să fie
înscrişi numai cu binecuvântarea Chiriarhului locului; La numirea în parohiile din
eparhiile aparţinând acestei Mitropolii să aibă prioritate absolvenţii Facultăţii de
teologie ortodoxă din Iaşi; Să se solicite Ministerului Educaţiei şi Cercetării menţi
nerea Secţiei Teologie-patrimoniu cultural, sub denumirea de Teologie-conservare;
Mitropolia Ardealului: în urma estimării pentru următorii 10 ani a numărului
de preoţi, de posturi de profesori de Religie, asistenţi sociali, restauratori şi pic
tori bisericeşti, Facultăţile de teologie din cuprinsul Mitropoliei Ardealului vor
putea pregăti: 70 absolvenţi pentru specializarea Teologie-pastorală, 79 absolvenţi
pentru specializarea Teologie-literatură, 55 absolvenţi pentru specializarea Teologie-asistenţă socială şi 50 absolvenţi pentru specializarea Teologie-patrimoniu;
Situaţia actuală a fiecărei Facultăţi de teologie din Mitropolia Ardealului va con
stitui obiectul Consiliului de evaluare academică şi acreditare al Bisericii Orto
doxe Române care va fi stabilit de către Sfanţul Sinod.
Mitropolia Olteniei: Facultatea de.teologie a Universităţii din Craiova întru
neşte toate condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare şi răspunde
nevoilor pastoral-misionare ale eparhiilor din cuprinsul său;
Mitropolia Banatului'. Instituţiile de învăţământ teologic superior din cadrul
Mitropoliei Banatului funcţionează potrivit normelor de acreditare ale
Ministerului Educaţiei şi Cercetării drept pentru care propune păstrarea în conti
nuare a structurii actuale a învăţământului teologic universitar existente în Mitro
polie; Actuala structură a învăţământului teologic universitar este corespunzătoare
nevoilor pastoral-misionare ale celor cinci eparhii din cuprinsul Mitropoliei
Banatului; Instituţiile de învăţământ amintite îndeplinesc cerinţele metodologice
prevăzute de normele de acreditare ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în
felul acesta propunând păstrarea lor.
în urma aprofundării în plen a aspectelor prezentate în rapoartele sinoadelor
mitropolitane, a sugestiilor şi observaţiilor făcute în cadrul discuţiilor şi la propu
nerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfanţul
Sinod hotărăşte:
* Elaborarea unei Metodologii unice pentru admitere care să menţioneze: o
dată comună de susţinere a examenului de admitere, disciplinele de concurs, te
matica pentru fiecare disciplină;
* încadrarea cadrelor didactice strict în specialitate şi posibilitatea de a
preda doar la o a doua facultate, cu binecuvântarea celor doi Ierarhi sub juris
dicţia cărora se află facultăţile;
* Aprecierea corectă a numărului de locuri solicitate la admitere şi
şcolarizare, în concordanţă cu trebuinţele şi opţiunile eparhiei, cifra de
şcolarizare propwiându-se Sfântului Sinod cu aprobarea Ierarhului locului;
* Constituirea Consiliului de evaluare şi acreditare academică al Bisericii
Ortodoxe Române, în următoarea componenţă: Preşedinte: P. S. Dr. Damaschin,
i
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episcop al Sloboziei şi Călăraşilor; Membri: P. S. Prof. univ. lrineu Slătineanul,
arhiereu-vicar al Episcopiei Râmnicului, Pr. prof. univ. Nicolae Necula, decanul
Facultăţii de teologie ortodoxă "Patriarhul Justinian” (Bucureşti), Pr p ro f univ.
loan Ică (Cluj-Napoca), Pr, p ro f univ. Nicolae Achimescu (Iaşi);
* Eparhiile care au facultăţi de teologie vor suporta cheltuielile prilejuite de
activitatea Consiliului de evaluare şi acreditare academică al Bisericii Ortodoxe
Române;
* Consiliul va începe să lucreze, cel târziu, la 15 aprilie 2002, urmând ca
rezultatul final să fie prezentat Sfântului Sinod până la 31 octombrie 2002.
Temei nr. 1002/2002 —Referatul sectorului "învăţământ"privind raportul
Consiliului decanilor facultăţilor de teologie ortodoxă întrunit la Facultatea de
teologie ortodoxă din Cluj Napoca (12-13 februarie 2002).
Consiliul decanilor, întrunit în zilele de 12-13 februarie 2002 la Facultatea de
teologie ortodoxă din Cluj-Napoca, a luat în discuţie probleme stringente legate
de îmbunătăţirea şi perfecţionarea calităţii învăţământului teologic universitar ro
mânesc, cu scopul bine precizat de a se stabili un cadru unitar de funcţionare a
Facultăţilor de teologie ortodoxă din Patriarhia Română.
în urma aprofundării aspectelor luate în discuţie, Consfătuirea decanilor a
elaborat următoarele-concluzii pe care le supune dezbaterii Sfanţului Sinod:
- Pentru sfera curriculară, să fie numită o Comisie pentru curricula universi
tară teologică, care va urmări realizarea unor planuri de învăţământ şi programe
analitice unitare pentru toate Facultăţile de teologie ortodoxă;
- Reintroducerea disciplinei Apologetica ortodoxă şi desemnarea unui colec
tiv de redactare a unui manual modem de Apologetică;
- Orientarea Studiilor biblice (ale Noului Testament şi ale Vechiului Testa
ment) spre Teologia biblică şi spre Hermeneutică, pentru a oferi studenţilor o mai
bună stăpânire a textului biblic, fapt care va determina o dinamizare efectivă a
misiunii Bisericii şi o manifestare apologetică obiectivă;
- Se va acorda o atenţie deosebită disciplinelor: Pastorală, Misiologie,
Practică liturgică, Artă eclesială şi Drept bisericesc, pentru realizarea unei mai
bune pregătiri misionar-pastorale şi duhovniceşti a viitorilor slujitori ai Bisericii;
- Pentru specializările duble se vor propune cursuri care să cuprindă noţiuni
generale din toate disciplinele fundamentale teologice, după un plan de învăţă
mânt şi o programă analitică adecvată;
- Disciplina Formare duhovnicească va avea un caracter practic şi nu numai
teoretic, la care vor fi încadraţi spiritualii Facultăţii respective. De asemenea, se
propune unificarea disciplinelor Formare duhovnicească cu Practică liturgică ,
aşa cum a fost propus de către Sfântul Sinod, chiar de la început;
- Necesitatea realizării unei cât mai mari deschideri a Facultăţilor de teolo
gie ortodoxă spre societate şi posibilitatea ca la Facultăţile de teologie să poată
studia orice candidat, criteriile canonice urmând a fi aplicate numai în cazul soli
citării hirotoniei;
- Uniformizarea procesului de admitere în Facultăţile de teologie prin stabi
lirea următoarelor norme generale operabile începând cu admiterea din anul 2003:
Solicitarea locurilor să se facă de fiecare Facultate în parte, cu aprobarea ierarhu-
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lui locului, în funcţie de necesităţile pastoral-misionare, propunerea urmând a fi
înaintată Sfântului Sinod, în vederea aprobării şi trimiterii ei către Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, urmărindu-se alocarea numărului de locuri solicitate; Nu
se vor admite locuri cu taxă la specializarea Teologie pastorală, cu excepţia
înscrierii la a doua Facultate şi în cel al programului cu frecvenţă redusă (preoţi,
personal monahal şi cântăreţi bisericeşti), conform legilor în vigoare; Desemnarea
unui membru din cadml Comisiei sinodale pentru învăţământ, pentru relaţia cu
Ministerul, în vederea rezolvării tuturor problemelor ce privesc învăţământul teo
logic universitar din Patriarhia Română;
- Stabilirea fazelor constitutive ale procesului de admitere constând în:
Preselccţie şi A dm iterea propriu-zisă, propunându-se disciplinele de admitere
şi ponderea mediei de bacalaureat şi a mediei anilor de studii pentru fiecare din
cele 7 specializări existente, cu precizarea actelor de înscriere la concursul de
adm itere, a datei exam enului de admitere şi unele precizări în legătură cu î n 
văţăm ântul d e s c h is . la distanţă (IDD), apreciat ca total nepotrivite pentm
învăţământul teologic universitar ortodox, optându-se pentm forma de învăţământ
cu frecvenţă redusă;
- La elaborarea planurilor de învăţământ, se va avea în vedere alocarea uni
tară a numărului de credite la fiecare disciplină din trunchiul comun;
- Pentru angajarea şi folosirea unui număr cât mai mare din absolvenţii de
Teologie, este necesară crearea posturilor de asistenţi sociali în toate instituţiile
Bisericii, ca şi rearondarea parohiilor, pentm o mai eficientă lucrare pastoral-misionară, ca şi sporirea .exigenţei la selectarea şi numirea preoţilor în parohii.
Consiliul decanilor consideră că nu se impune obligativitatea examenului de
selecţie pentru doctorii în Teologie;
- Necesitatea formării şi îndrumării spirituale a studenţilor, atribuind un rol
cu totul.deosebit activităţii duhovnicului în cadml Facultăţilor de teologie, considerându-se importantă accentuarea practicii liturgice pentm formarea lor ca buni
slujitori, ceea ce reclamă prezenţa în Facultate a unui număr de spirituali în
funcţie de numărul studenţilor;
- Consiliul decanilor evidenţiază necesitatea respectării de către Facultăţile
de teologie ortodoxe a normelor legale ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi
ale hotărârilor Sfântului Sinod privitoare la învăţământul teologic universitar;
- S-a analizat şi s-a considerat necesară editarea, aducerea la zi şi reeditarea
manualelor pentru toate disciplinele teologice universitare;
- Pentru creşterea prestigiului Bisericii Ortodoxe Române în ţară şi peste
hotare, este necesară alcătuirea şi editarea unui Lexicon al teologiei ortodoxe
româneşti, cu participarea şi colaborarea tuturor Facultăţilor de teologie şi a unor
personalităţi marcante ale culturii române, sub patronajul Patriarhiei Române;
- întrunirea cel puţin o dată pe an a Consiliului decanilor, prin rotaţie, înainte
' de începerea anului universitar, acest organism urmând să aibă rol consultativ pe
lângă Comisia sinodală a învăţământului pentm pregătirea personalului bisericesc;
- Uniformizarea Masteratului la 2 ani de studiu, cu plan de învăţământ dife
rit de cel al cursurilor de licenţă, cu teme de cercetare corespunzătoare necesităţi-
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lor misionare ale Bisericii, acesta constituind o fază premergătoare obligatorie
pentru cursurile doctorale;
La dezbaterea aspectelor prezentate în raportul Consfătuirii decanilor de la
Cluj-Napoca din 12-13 februarie 2002, au participat cu intervenţii Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist, I. P S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, I. P S.
Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, î. P S. Bartolomeu, Arhiepiscopul Vadului,
Feleacului şi Clujului, P. S. Casian, Episcopul Dunării de Jos şi P. S. Vincenţiu
Ploieşteanu, Episcop-vicar patriarhal, care au adus numeroase lămuriri asupra
aspectelor puse în discuţie şi au formulat observaţii şi propuneri pertinente pentm
completarea concluziilor Consfătuirii decanilor facultăţilor de teologie, în raport
cu cerinţele misionar-pastorale ale Bisericii.
In urma discuţiilor în plen, a completărilor aduse şi la propunerea Comisiei
învăţământului pentm pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Aprobă reintroducerea temelor de Apologetică ortodoxă în cadrul disci
plinei Teologie Dogmatică Fundamentală şi Simbolică, programa urmând a f i în
tocmită în spiritul cerinţelor actuale, de către o comisie formată din: P. S. Prof.
dr. Irineu Slătineanu, Pr. prof. univ. dr. Ioan Ică, Pi: p ro f univ. dr. Dumitru Po
pescu, membru de onoare al Academiei Române;
* Formarea duhovnicească, într-o mai strânsă legătură cu Liturgica prac
tică, va urmări pe lângă aspectele teoretice, mai ales activitatea practică de fo r 
mare a viitorilor duhovnici:
* La specializarea Teologie pastorală nu se vor admite locuri cu taxă, cu ex
cepţia celor înscrişi la a doua Facultate şi a celor care urmează programul cu
frecvenţă redusă (preoţi, personal monahal şi cântăreţi bisericeşti angajaţi la
parohii cu diplomă de Seminar teologic) şi ia act de faptul că învăţământul
deschis la distanţă (IDD) nu este adecvat specializării Teologie pastorală, în
cazul şcolarizării la această formă urmând a se aplica regimul de Jară frecvenţă
(FF) sau frecvenţă redusă:
* Aprobă o nouă metodologie pentru examenul de admitere, care se va comu
nica eparhiilor şi instituţiilor de învăţământ teologic universitar din Patriarhia
Română:
* Măsurile aprobate privind admiterea vor intra în vigoare începând cu anul
universitar 2003-2004;
* Menţine hotărârea Sfântului Sinod, temei nr. 5014/2001, privind obligativi
tatea examenului de selecţie la ocuparea posturilor în municipii şi pentru doctorii
în teologie;
* întocmirea unor programe analitice în spiritul reformei curriculare universi
tare, iar pentru Vechiul şi Noul Testament cu orientare spre Teologia biblică şi
Hermeneutică şi alocarea unitară a numărului de credite la fiecare disciplină din
trunchiul comun, acţiune ce urmează a fi realizată de o comisie pentru curricula uni
versitară teologică, constituită în cadrul proximei şedinţe a Consiliului decanilor;
* Urgentarea acţiunii de reeditare a manualelor de teologie potrivit noilor
programe:
* Consiliul decanilor se va întruni cel puţin o dată pe an, într-un centru uni
versitar fixat prin rotaţie, înainte de începerea anului universitar şi în sesiune
A
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extraordinară la solicitarea a cinci decani. Convocarea Consiliului decanilor se
face la propunerea preşedintelui Comisiei învăţământului a Sfântului Sinod de
către preşedintele Sfântului Sinod ' iar măsurile propuse de Consiliul decanilor
vor fi înaintate Sfântului Sinod spre analiză şidecizie, Consiliului revenindu-i ast
fe l un rol consultativ;
* Uniformizarea Masteratului, după cum urmează: 2 ani de studiu, cu plan
de învăţământ diferit de cel specific cursurilor de licenţă şi cu temă de cercetare
corespunzătoare necesităţilor misionare ale Bisericii;
* Masteratul este fază premergătoare obligatorie pentru cursurile doctorale;
* La şedinţele Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului bise
ricesc a Sfântului Sinod , atunci când pe ordinea de zi sunt probleme privind
învăţământul teologic universitar, vor fi invitaţi şi doi decani;
* La prima întninire a Consiliului decanilor se vor lua hotărâri concrete privind
punerea în aplicare a celor hotărâte de către Sfântul Sinod prin prezentul temei;
* Editarea unui Lexicon al teologiei româneşti este necesară dar nu prioritară;
* Desemnarea unui membru din Comisia învăţământului a Sfântului Sinod
pentru relaţia cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu se impune, această relaţie
fiind realizată la nivel instituţional şi nu pr intr-o persoană;
* Hotărârile Sfântului Sinod se vor face cunoscute în toate consiliile profe
sorale ale Facultăţilor de teologie ortodoxă;
* Prezentele hotărâri completează precedenta hotărâre sinodală cu nr
642/2002.

"

Temei nr. 1006/2002 - Referatul sectorului învăţăm ânt99 privind revi
zuirea Regulamentului seminariilor teologice şi punerea sa în concordanţă cu
Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar
elaborat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Referatul subliniază că prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 7624/2000 a fost
aprobat Regulamentul pentm Seminariile teologice liceale ortodoxe în spiritul
unui Regulament al Ministemlui Educaţiei şi Cercetării din anul 1999. Ulterior,
prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 4747/2001 s-a aprobat un nou
Regulament şi, ca atare, urmează ca şi cel al seminariilor teologice să fie adaptat
la acesta.
In cadml discuţiilor din cadrul plenului Sfanţului Sinod, I. P. S. Daniel, Mi
tropolitul Moldovei şi Bucovinei, menţionează că Regulamentul a fost deja apro
bat de Sfântul Sinod, de această dată căutându-se punerea de acord cu cel elabo
rat de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
în urma discuţiilor şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru pregăti
rea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Aprobă noua formă a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Se
minariilor teologice;
* Să se înainteze, spre aprobare, Ministerului Educaţiei şi Cercetării noul
Regulament al Seminariilor teologice.
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Temei nr. 5471/2001 - Referatul sectorului "învăţământ" privind noile
planuri de învăţământ pentru seminariile teologice cu şcolarizare de patru ani,
profil pastoral şi patrimoniu, înaintate de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi
propuse spre aplicare începând cu anul şcolar 2003/2004 şi noul plan de învă
ţământ elaborat de sectorul "învăţământ" al Patriarhiei Române pentru Şcoli
le de cântăreţi bisericeşti cu şcolarizare de doi ani.
La sectorul "învăţământ" al Patriarhiei Române s-a primit adresa Mitropoliei
Moldovei şi Bucovinei, nr. 8933/2001, în care sunt prezentate noile planuri de în
văţământ pentru seminariile teologice, profil pastoral şi patrimoniu, pentru clase
le X-XIII, cu aplicabilitate din anul de învăţământ 2003/2004.
De asemenea, cu avizul î. P. S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei,
sectorul "învăţământ" al Patriarhiei Române a elaborat un plan de învăţământ
pentru Şcolile de cântăreţi bisericeşti cu o durată de 2 ani, acesta fiind propus a
intra în vigoare începând cu anul şcolar 2003/2004.
Semnalând, în cadrul discuţiilor din plen, că potrivit Legii învăţământului în
vigoare, începând cu anul şcolar 2003/2004, învăţământul de cultură generală va
fi prelungit la 9 ani de studiu, I. P. S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei,
precizează că planurile au fost analizate într-o consfătuire cu directorii seminariilor din Moldova şi că respectă structura vechilor planuri.
în urma discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Aprobă planurile de învăţământ propuse de Mitropolia Moldovei şi Buco
vinei pentru seminariile teologice, profilurile pastoral şi patrimoniu , clasele X-XIII,
urmând ca acestea să intre în vigoare începând cu anul şcolar 2003-2004, comunicându-se Seminariilor teologice liceale;
* Aprobă planul de învăţământ elaborat de sectorul "învăţământ" al Patriar
hiei Române pentru Şcolile de cântăreţi bisericeşti cu o durată de studii de doi
ani, acesta urmând a intra în vigoare începând cu anul de învăţământ 2003-2004.
_

Temei nr. 636/2002 - Referatul sectorului "învăţământ" cu privire la
proiectele unor manuale de Religie pentru învăţământulpreuniversitar, prezen
tate, spre analiză, de unele centre eparhiale.
Potrivit hotărârii Sfântului Sinod nr. 5011/2001, prin care s-a stabilit ca proiec
tele de manuale să fie supuse mai întâi analizei unei comisii locale formată din pro
fesori de Facultate şi de Seminar şi, apoi trimise sectorului "învăţământ" al Patriar
hiei Române. Unele centre eparhiale (Arhiepiscopia Sibiului, Episcopia Argeşului
şi Muscelului şi Episcopia Aradului) au înaintat la sectorul respectiv proiecte de
manuale având avizul favorabil al comisiilor locale, constituite în vederea analizării
şi avizării manualelor de religie din cadrul centrelor eparhiale respective, autorii
operând corecturile ce se impuneau, în urma observaţiilor primite.
în cadrul discuţiilor din plen, / P. S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovi
nei, preşedintele Comisiei sinodale de învăţământ, arată că există deja în derulare
un program de editare şi tipărire a manualelor de Religie pentru clasele I-XII dar
că se impune o şi mai atentă cercetare a celor care sunt prezentate spre aprobare.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei învăţământului
pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
41 - B. O. R. 1-6/2002
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* Sectorul "învăţământ " al Patriarhiei Române va studia şi se va pronunţa
dacă manualele respective întrunesc condiţiile pentru a f i luate în discuţie de
către Comisia sinodală de învăţământ.
%

Temei nr. 5477/2001 - Referatul sectorului "învăţământ" privind propu
nerile de cifre de şcolarizare făcute de către centrele eparhiale pentru anul de
învăţământ 2002-2003, la şcolile teologice de toate gradele.
La sectorul "învăţământ'' al Patriarhiei Române au fost comunicate propu
nerile cu cifrele de şcolarizare făcute de către centrele eparhiale pentru anul şcolar
2002-2003, în şcolile teologice de nivel liceal, profesional, postliceal şi universi
tar, care au fost înaintate şi Secretariatului de Stat pentru Culte în vederea comu
nicării către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, sub rezerva aprobării acestora de
către Sfanţul Sinod.
La propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului bise
ricesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Aprobă cifrele de şcolarizare la instituţiile de învăţământ teologic din cu
prinsul. Patriarhiei Române, conform celor propuse de către centrele eparhiale,
pentru anul de învăţământ 2002-2003.
Temei nr. 640/2002 - Referatul sectorului "învăţământ" cu privire la Ho
tărârea Guvernului României nr 1336/27.12.2001 prin care s-au fixat domenii
le şi specializările de referinţă din domeniul universitar.
Sfântul Sinod, prin hotărârea nr. 883/2001, a stabilit unele măsuri cu privire
la dublele specializări din cadrul Facultăţilor de teologie ortodoxă, prin care a
menţinut funcţionarea acestora în forma actuală.
Pentru a preîntâmpina suprimarea unora din specializările existente în confor
mitate cu mai noile reglementări legale în vigoare, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a dispus a se face intervenţie la Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
în urma examinării aspectelor prezentate şi la propunerea Comisiei învăţă
mântului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Ia act de faptul că Hotărârea de Guvern nr. 1336/27.12.2001, prin care s-au
fixat domeniile şi specializările de referinţă din domeniul universitar; nu este res
trictivă pentru dublele specializări din Facultăţile de teologie, cerându-se doar
reformularea lor şi adaptarea la noul nomenclator al domeniilor şi speciali
zărilor de referinţă din învăţământul universitar;
* Se vor face demersuri, atât la nivel de Facultăţi pe lângă Senatele univer-

.

nisterul Educaţiei şi Cercetării, pentru menţinerea actualelor specializări, în
forma actuală, întrucât corespund nevoilor pastoral-misionare ale Bisericii.
Temei nr. 824/2002 - Referatul sectorului "învăţământ"privind solicitarea
Episcopiei Oradei, Bihorului şi Sălajului de a înfiinţa o clasă cu profil teologic
la Colegiul naţional "Emanuil Gojdu" - Oradea, începând cu anul şcolar
2002-2003.
Episcopia Oradei, Bihorului şi Sălajului, cu adresa nr. 242/2002, solicită
aprobarea pentru înfiinţarea unei clase cu profil teologic la Colegiul naţional
"Emanuil Gojdu" din Oradea, începând cu anul şcolar 2002-2003, arătând că
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există acordul Inspectoratului şcolar judeţean Bihor şi al Direcţiei Colegiului
"Emanuil Gojdu" din Oradea.
In urma discuţiilor din plen şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc, Sfanţul Sinod hotărăşte:
* Aprobă constituirea, începând cu anul şcolar 2002/2003, a unei clase cu
profil teologic în cadrul Colegiului Naţional "Emanuil Gojdu” din Oradea.
A

Temei nr. 5286/2001 - Referatul sectorului "învăţământ" cu privire la Me
todologia examenului de admitere la Facultatea de teologie ortodoxă din Iaşi
propusă de către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei.
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, cu adresa nr. 8841/2001 înaintează spre
analiză şi aprobare de către Sfântul Sinod, a Metodologiei examenului de admitere la Facultatea de teologie ortodoxă din Iaşi, avizată şi de către I. P. S. Daniel,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.
La propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului bise
ricesc, Sfanţul Sinod hotărăşte:
* Aprobă Metodologia examenului de admitere la Facultatea de teologie
ortodoxă din laşi, propusă de către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, pentru
anul de învăţământ 2002-2003, urmând ca pentru anul universitar 2003-2004,
Facultatea de teologie din Iaşi să se alinieze hotărârii i'ecente a Sfântului Sinod
nr. 1002/2002.
0

A

Temei nr. 1004/2002 - Referatul sectorului "învăţământ" privind noile
proiecte de programe şcolare pentru definitivare şi obţinerea gradelor didactice
de către cadrele didactice din învăţământulpreuniversitar.
Referatul aminteşte că Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Direcţia generală
pentru educaţie continuă, formarea şi perfecţionarea personalului didactic, a soli
citat analizarea şi aprobarea de către Patriarhia Română a noului proiect de pro
gramă şcolară pentru definitivare şi obţinerea gradelor didactice de către cadrele
didactice din învăţământul preuniversitar, cu precizarea că proiectul de programă
înaintat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării a fost elaborat de Facultatea de teolo
gie ortodoxă din Bucureşti în concordanţă cu programa şcolară de Religie, cuprin
zând teme din întregul ei conţinut şi având o bibliografie corespunzătoare pentru
temele prevăzute.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei învăţământului
pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Aprobă noua programă propusă pentru examenul de definitivat şi obţinerea
gradelor didactice de către cadrele didactice din învăţământul preuniversitar;
* Programa va intra în vigoare începând cu anul şcolar 2003-2004, urmând
a f i înaintată spre aprobare Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi apoi Centrelor
eparhiale şi Facultăţilor de teologie abilitate a organiza, aceste examene.
Temei nr. 109/2002 - Referatul sectorului "învăţământ" cu privire la
situaţia candidaţilor pentru burse de studiu în străinătate, în anul universitar
2002/2003.
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Referatul prezintă situaţia candidaţilor ale căror dosare au fost trimise deja,
precum şi a celor care au primit avizul Comisiei şi urmează a fi expediate în pe
rioada imediat următoare.
în urma discuţiilor din plen şi la propunerea Comisiei învăţământului pentm
pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
* la act cu aprobare de situaţia prezentată de sectorul 'Învăţământ" al Patriar
hiei Române cu privire la candidaturile pentr u burse de studiu în străinătate, în
anul universitar 2002-2003 şi aprobă recomandarea către instituţiile de învăţământ
partenere a candidaţilor care au depus dosare după data de 18 ianuarie 2002;
* în adresele de recomandare se va arăta că se acordă prioritate doctoran
zilor şi maşteranzilor faţă de licenţiaţi;
* Cei plecaţi la studii în străinătate vor contacta parohiile ortodoxe române din
oraşele respective, integrându-se în viaţa religioasă a comunităţilor şi vor trans
mite periodic evaluări cu privire la stadiul studiilor şi cercetărilor întreprinse.

Temei nr. 830/2002 - Referatul sectorului "învăţământ" privind editarea
de către Arhiepiscopia Bucureştilor a unor materiale didactice auxiliare.
La sectorul "învăţământ11 al Patriarhiei Române s-a primit adresa Arhie
piscopiei Bucureştilor; nr. 1352/2002, în care este prezentat faptul că, prin planul
editorial pe anul 2002 a fost iniţiat un proiect de măsuri care să vină în sprijinul
actului predării religiei în şcolile de stat, prin imprimarea unor serii de materiale
didactice auxiliare, cum ar fi: hărţi, pliante, ilustrate, planşe şcolare etc., precitotodată, că hotărârea Sfântului Sinod nr. 432/2000, prevede că, pentru
L Xându-se,
i
asemenea materiale, care nu sunt manuale şcolare "ierarhii vor acorda binecuvân
tarea, consultând, în prealabil, Comisia de învăţământ a Sfântului Sinod".
în acest sens, sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Bucureştilor a pregătit deja pri
mele planşe, reprezentând: Ţara Sfântă (în timpul Mântuitorului), Călătoriile mi
sionare ale Sf. Apostol Pavel, Rugăciunea Domnească, Fericirile, Decalogul şi Ta
belul sinoptic al celor 7 sinoade ecumenice, preluate după manuale şi tratate oficiale.
Ca urmare, la propunerea Comisiei învăţământului pentm pregătirea persona
lului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Aprobă proiectul Arhiepiscopiei Bucureştilor cu propunerile pentru edita
rea unor materiale didactice auxiliare.
Comisia Relaţiilor Externe Bisericeşti
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită, în continuare, pe I. P. S. Arhie
piscop Nifon al Târgoviştei, raportorul Comisiei relaţiilor externe bisericeşti, dă
citire referatelor acestei Comisii, după cum urmează:
Temei nr. 13 7/2002 - Referat privind organizarea şi desfăşurarea S ă p tă m ă r
nii de rugăciune pentru unitatea creştinilor (18-25 ianuarie 2002).
Referatul arată că, în fiecare an, în penultima săptămână din luna ianuarie, se
organizează pe plan internaţional, la iniţiativa Consiliului Ecumenic al Bisericilor,
Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor. Anul acesta, al doilea al
celui de-al treilea mileniu creştin, prevesteşte noi încercări dar şi speranţe pentru
realizarea unităţii creştinilor, aşa cum sublinia Prea Fericitul Părinte Patriarh
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Teoctist în mesajul adresat cu privire la acest moment. Tema din acest an a fost cea
izvorâtă din cuvintele psalmistului ”că la Tine este izvonil vieţii" (Psalm 35, 9).
Timp de o săptămână, în fiecare seară, între 18-25 ianuarie, au fost oficiate
slujbe ecumenice în bisericile din Bucureşti şi din alte oraşe ale ţării.
La Bucureşti, Săptămâna de rugăciune a debutat vineri, 18 ianuarie la cate
drala patriarhală, prilej cu care din partea Bisericilor participante a vorbit repre
zentantul Bisericii Anglicane, pastorul Steven Hughes, care a subliniat ideea că
rugăciunea comună este esenţială în atingerea dezideratului unităţii creştine.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit un cuvânt de mulţumire pentru
participarea la această seară de rugăciune ecumenică şi a subliniat importanţa
unor astfel de întâlniri, care ne ajută să ne cunoaştem mai bine unii pe alţii şi, astfel
să putem da o mărturie comună provocărilor din acest început de mileniu creştin,
în apărarea vieţii şi a demnităţii umane.
Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor 2002 s-a încheiat vineri,
25 ianuarie, la catedrala romano-catolică "Sfântul Iosif' din Bucureşti.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe biseri
ceşti, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Se ia act de desfăşurarea Săptămânii de mgăciune pentru unitatea
creştinilor 2002 în România (18-25 ianuarie 2002) şi să se organizeze şi pe mai
departe această manifestare ecumenică.

Temei nr. 376/2002 — Referatul privind participarea î. P. S. Mitropolit
Daniel al Moldovei şi Bucovinei la ceremonia de acordare a premiului ecu
menic al Institutului de teologie ecumenică-patristică greco-bizantină "Sfântul
Nicolae99din Buri, Italia (26 ianuarie 2002).
Referatul arată că la Institutul de teologie ecumenică patristică greco-bizantină "Sfanţul Nicolae" din Bari, Italia a avut loc ceremonia decernării premiului
_
ecumenic al Institutului înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bu
covinei, Prof. Thomas Spidlik de la Institutul oriental din Roma şi Prof. Salvatore
Manna, fost rector al Institutului "Sf Nicolae” din Bari.
Cu acest prilej, î. P. S. Mitropolit Daniel a vorbit despre "Perspective orto
doxe privind vocaţia creştină pentru sfinţenie". Acest premiu ecumenic, care are
forma unei candele duble reprezentând Orientul şi Occidentul, candelă plasată
într-o corabie mică de argint, în care se află, de o parte şi dealta, o icoană aurită
a Sfântului Nicolae îmbrăcat în veşminte arhiereşti şi rugându-se pentru unitatea
Bisericii a mai fost acordat unor ierarhi şi teologi romano-catolici şi ortodocşi,
între care Cardinalului Johannes Willebrands, fost preşedinte al Consiliului ponti
fical pentru unitatea creştinilor, î. P. S. Ioannis Zizioulas, mitropolit de Pergam şi
Domnului Oliviei* Clement, profesor la Institutul de teologie ortodoxă "Sf
Serghie" din Paris.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe biseri
ceşti, Sfanţul Sinod hotărăşte:
* Ia act de participarea î. P. S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei la
ceremonia de acordare a Premiului ecumenic al Institutului de teologie ecumenicăpatristică greco-bizantină "Sf Nicolae”din Bari, Italia (26 ianuarie 2002).
^
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Temei nr. 138/2002 Referat privind participarea R S. Daniel Partoşanul,
episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei la Conferinţa internaţional-ştiinţifică a minorităţilor pentru Europa de mâine, organizată de ISCOMET şi finan
ţată de Consiliul Europei prin Ministerul de Externe de la Liuhljana, Slovenia
(14-15 decembrie 2001).
Din referat rezultă că, la această Masă rotundă, au participat aproximativ 50
de persoane, invitaţi, delegaţi, din spaţiul ex-iugoslav şi de la Geneva, Timişoara,
Bruxelles etc., reprezentanţi creştini şi necreştini, reprezentanţi ai societăţii civile
şi politicieni. Atmosfera în care s-a desfaşurat această Masă rotundă, vreme de
două zile, a fost una de deplină înţelegere, de căutare a unor răspunsuri la implica
rea, neimplicarea, sau implicarea greşită a unor oameni şi lideri religioşi în con
flictele sângeroase din fosta Iugoslavie şi de angajare şi găsire a unor soluţii pentru
prevenirea unor astfel de situaţii. Ideile generale care au dominat referatele, inter
venţiile, discuţiile purtate, dialogurile, au fost cele legate de toleranţă multiculturalitate într-un spaţiu multietnic, respectul diversităţii, încredere, dialog şi inte
grare europeană.
în discuţiile particulare, atât cu oficialităţi laice, cât şi cu cele bisericeşti, de
legatul nostru a susţinut ideea recunoaşterii Episcopiei ortodoxe române din Iugos
lavia, de către Biserica Ortodoxă Sârbă şi Statul iugoslav pe bază de reciprocitate.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe biseri
ceşti, Sfântul Sinod a hotărât:
* Se ia act de participarea P. S. Daniel Partoşanul, episcop-vicar al Arhiepis
copiei Timişoarei la Conferinţa internaţional-ştiinţifică a minorităţilor pentm
Europa de mâine, organizată de ISCOMET şi finanţată de Consiliul Europei prin
Ministerul de Externe de la Liubljana, Slovenia (14-15 decembrie 2001);
* Să se continue demersurile pe lângă autorităţile bisericeşti şi civile din
fosta Iugoslavie pentru recunoaşterea, p e bază de reciprocitate, a Episcopiei
ortodoxe române din Iugoslavia .
Temei nr. 1212/2002 - Referat privind participarea P. S. Episcop Ioan al
Covăsitei şi Harghitei la "Ziua de rugăciune pentru pace în lume " (24-27 ia
nuarie 2002, Assisi, Italia).
Din referat rezultă că, la acest eveniment au participat unsprezece delegaţii
din partea Bisericilor Ortodoxe. Din partea Patriarhiei Ecumenice a participat o
delegaţie importantă condusă de Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul ecu
menic al Constantinopolului. Au mai participat delegaţii din partea Bisericilor
Ortodoxe Orientale, un număr mare de comunităţi ecleziale, federaţii creştine,
alianţe şi organizaţii creştine din Occident.
Au fost prezenţi şi reprezentanţi ai altor religii:anozaism, islamism, shintoism,
budism, hinduism, confucianism, zoroastrism şi ai religiilor tradiţionale africane.
Din partea autorităţilor publice din Italia au participat: Dl Carlo Azeglio
Ciampi, preşedintele Italiei, Dl Silvio Berlusconi, prim-ministrul Guvernului ita
lian, Dl Ferdinando Casini, preşedintele Camerei Deputaţilor, Dl Pietro Lunardi,
ministrul transporturilor, Dl Giuliano Urbani, ministrul culturii.
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In Piaţa Sfanţul Francisc din Assisi, s-a desfăşurat prima parte a programu
lui, care a constat din prezentarea mesajelor de pace din partea unor Biserici creş
tine şi a unor religii participante la acest eveniment.
Primul mesaj a fost rostit de Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, ultimul prezentându-şi salutul şi mesajul, Sanctitatea Sa, Papa Ioan Paul II.
în acest cadru, P. S. Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei, delegatul Bisericii
noastre a prezentat mesajul Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, rostit în
limba italiană, care s-a bucurat de aprecierile participanţilor şi care a fost înmânat
apoi Sanctităţii Sale, Papa Ioan Paul II.
Partea finală a manifestărilor s-a desfăşurat tot în Piaţa Sfântul Francisc din
Assisi, unde toţi participanţii, indiferent de apartenenţă religioasă, au ajuns la con
cluzia că nu se poate folosi sintagma "război sfânt ", ci putem vorbi doar de o
"pace sfântă".
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe biseri
ceşti, Sfântul Sinod hotărăşte:
*
Ia act de participarea P. S. Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei la "Ziua
de rugăciune pentru pace în lume" (24-27 ianuarie 2002, Assisi, Italia).

-

Temei nr. 266/2002 Referat al sectorului "Comunităţi externe" privind
corespondenţa cu Sanctitatea Sa Pavle, Patriarhul Serbiei, în legătură cu
Episcopia ortodoxă română din Iugoslavia.
în referat sunt prezentate diferitele etape ce au marcat viaţa şi dezvoltarea
acestei structuri bisericeşti ortodoxe a românilor din spaţiul iugoslav, încă din
anul 1971, când a luat fiinţă Vicariatul ortodox român cu sediul la Vârşeţ.
Un prag important în această dezvoltare l-a constituit hotărârea sinodală nr.
562 din 13-14 februarie 1997, prin care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne a decis reactualizarea şi punerea în aplicare a mai vechii hotărâri a Sfântului
Sinod al Bisericii noastre din 23 octombrie 1933, care stipula organizarea pe bază
de reciprocitate a două eparhii în cele două părţi ale Banatului sârbesc şi româ
nesc, înfiinţându-se, astfel, Episcopia ortodoxă română din Iugoslavia.
Prin scrisoarea din 20 martie 1997, Prea Fericitul Părinte Patriarh a adus la
cunoştinţă Sanctităţii Sale Pavle, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, precum şi
autorităţile Statului Iugoslav, această hotărâre sinodală.
în data de 6 iulie 1998, Sanctitatea Sa a exprimat, printr-o scrisoare, poziţia
Bisericii Ortodoxe Sârbe privitor la înfiinţarea Episcopiei ortodoxe române din
Iugoslavia, propunând înfiinţarea unei Comisii de dialog pentru rezolvarea acestei
probleme, care să se întâlnească pentru discuţii la Belgrad. în urma acceptului
Bisericii noastre, partea sârbă a decis ca întâlnirea comisiei să aibă loc la 20
aprilie 1999.
Datorită agravării crizei din Kosovo, cu scrisoarea din 26 aprilie 1999, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a propus Sanctităţii Sale, Patriarhul Pavle amâ
narea discuţiilor după reintrarea situaţiei în normal, la o dată stabilită de comun
acord, propunere acceptată de Sanctitatea Sa.
Un eveniment important a fost cel de la 22 februarie 2001, când Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales pe Prea Cuv. Arhim. Daniil Stoenescu
în postul de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, încredinţându-i-se admi
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nistrarea şi grija pastorală a clerului şi credincioşilor din cadrul Episcopiei orto
doxe române din Iugoslavia.
La aceeaşi şedinţă din luna februarie 2001, Sfântul Sinod şi Adunarea Naţio
nală Bisericească au confirmat Statutul de organizare şi funcţionare al Episcopiei
ortodoxe române din Iugoslavia, votat în şedinţa extraordinară a Consiliului vicarial la 15 decembrie 2000.
La 8 aprilie 2001, P. S. Episcop Daniil Partoşanul a fost instalat în funcţia de
administrator al Episcopiei ortodoxe române din Iugoslavia.
La 28 iunie 2001, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist l-a informat pe
Sanctitatea Sa Patriarhul Pavle al Serbiei atât de faptul că, în virtutea reciprocită
ţii, i s-a încredinţat P. S. Daniil Partoşanul administrarea Episcopiei ortodoxe ro
mâne din Iugoslavia, precum şi de intervenţia Patriarhiei Române pe lângă auto
rităţile de Stat competente pentru includerea Episcopiei ortodoxe sârbe din
Timişoara în rândul cultelor recunoscute de lege în România.
La 4 decembrie 2001, Sanctitatea Sa Patriarhul Pavle face cunoscut Pa
triarhiei Române poziţia sa faţă de hotărârea-Sfanţului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române de a încredinţa P. S. Episcop-vicar Daniil Partoşanul misiunea de păstor
şi administrator al treburilor spirituale şi administrative pentru preoţii şi credin
cioşii din Episcopia ortodoxă română din Iugoslavia. De asemenea, Sanctitatea Sa
aduce la cunoştinţă constituirea unei Comisii speciale la nivelul Bisericii
Ortodoxe Sârbe, cu sarcina de a studia cu seriozitate problemele canonice legate
de Episcopia ortodoxă română din Iugoslavia, comisie formată din patru ierarhi,
între care se află şi P. S. Episcop Lukijan, care se îngrijeşte de sârbii ortodocşi din
partea română a Banatului. Ca urmare, Sanctitatea Sa Pavle al Serbiei propune
numirea unei Comisii similare din partea Bisericii Ortodoxe Române, care, prin
convorbiri cu Comisia Bisericii Ortodoxe Sârbe, să găsească o soluţie la proble
mele privind Episcopia ortodoxă română din Iugoslavia.
In scrisoarea de răspuns, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a exprimat
acordul Bisericii Ortodoxe Române în legătură cu această propunere, arătându-se
încredinţat că dialogul se va desfăşură în duhul legăturilor tradiţionale existente
între cele două Biserici surori de-a lungul secolelor şi al reciprocităţii pastorale,
ţinându-se seama de cerinţele clerului şi credincioşilor români din Iugoslavia, pre
cum şi de cele ale clerului şi credincioşilor sârbi din România.
în urma discuţiilor prin care Sfântul Sinod şi-a exprimat acordul cu compo
nenţa Comisiei propusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi la propune
rea Comisiei relaţiilor externe bisericeşti Sfântul Sinod hotărăşte:
* Aprobă constituirea Comisiei speciale de dialog a Bisericii Ortodoxe
Române cu Biserica Ortodoxă Sârbă în legătură cu Episcopia ortodoxă română
din Iugoslavia, în următoarea componenţă: P.P. SS. Episcop Timotei al Aradului,
Episcop Laurenţiu al Caransebeşului, Episcop Sofronie al Episcopiei ortodoxe
române din Ungaria şi Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei Daniil Parto
şanul, administrator al Episcopiei Ortodoxe Române din Iugoslavia.
* Comisia specială a Bisericii noastre este împuternicită să poarte discuţii cu
Comisia specială a Patriarhiei Sârbe, în vederea recunoaşterii Episcopiei orto
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doxe române din Iugoslavia de către Patriarhia Sârbă şi de către autorităţile de
stat de la Belgrad.
t

-

Temei nr. 412/2002 Referat al sectorului 99Comunităţi Externe"privind
corespondenţa cu Sanctitatea Sa Alexei al II-lea, Patriarhul Moscovei în legă
tură cu Mitropolia Basarabiei.
în referat se arată că după reînfiinţarea Mitropoliei Basarabiei, în anul 1992,
încă de la 30 aprilie 1995, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a avansat ideea
iniţierii unui dialog între Patriarhia Română şi Patriarhia Moscovei, pentru re
glementarea statutului Mitropoliei Basarabiei, aflată sub jurisdicţia Bisericii
Ortodoxe Române.
Ca urmare, începând cu 1997, au avut loc mai multe întruniri ale acestei
comisii, mai întâi la Geneva, apoi la Graz, Austria, iar ultima în 1999, la Chişinău.
Atât în discuţiile oficiale, cât şi în cele particulare, s-a subliniat "necesitatea
trecerii de la confruntare şi vrajbă, la conciliere şi conlucrare", reuşindu-se astfel,
ca printr-o abordare deschisă, directă, să se clarifice multe aspecte legate de
situaţia bisericească dificilă din Republica Moldova, iar în cele din urmă să se
ajungă la concluzia că ambele părţi doresc soluţionarea rapidă a acestei situaţii.
In contextul efortului de recunoaştere a sa de către autorităţile de stat din Re
publica Moldova - stat care a aderat la Consiliul Europei şi a ratificat Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului şi Libertăţilor fundamentale, acceptând astfel arbi
trajul Curţii Europene de la Strasbourg - Mitropolia Basarabiei s-a văzut nevoită să
apeleze şi la justiţia internaţională. Astfel, ca urmare a faptului că Mitropolia
Basarabiei a prezentat Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) o petiţie, la
26 ianuarie 1999, la 13 decembrie 2001, Curtea Europeană a dat câştig de cauză
Mitropoliei Basarabiei, aflată sub jurisdicţia Bisericii Ortodoxe Române, curtea
pronunţându-se în unanimitate în sensul că a avut loc o încălcare a articolelor 9 (li
bertatea religioasă) şi 13 (dreptul la un recurs efectiv) din Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului şi 11 (libertatea întrunirilor şi asocierilor) din Convenţie.
La data de 29 noiembrie 2001, Sanctitatea Sa Alexei al II-lea, Patriarhul
Moscovei, a adresat Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist o scrisoare, în care
subliniază importanţa rezolvării problemei Mitropoliei Basarabiei pe baze biseri
ceşti canonice şi exprimă speranţa continuării dialogului şi cooperării frăţeşti dintre
cele două Biserici surori, în vederea consolidării unităţii ortodoxe.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe biseri
ceşti, Sfântul Sinod hotărăşte:
*
Având în vedere existenţa pe teritoriul Republicii Moldova a Mitropoliei
Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei Moscovei, dialogid cu Patriarhia
Moscovei, în legătură cu Mitropolia Basarabiei se va relua îndată ce se constată
aplicarea deciziei Curţii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) de către
autorităţile de stat de la Chişinău.

,

Temei nr. 535/2002 - Referat al sectorului 99Comunităţi Externe99 în legă
tură cu activitatea pastoral-misionară pe anul 2001 a î. P. S. Mitropolit Petru
al Basarabiei.
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In referat se arată faptul că î. P. S. Mitropolit Petru al Basarabiei, în cursul
anului 2001, a desfăşurat o bogată activitate pastorală, administrativă şi liturgică
pentm păstorirea preoţilor şi credincioşilor din cuprinsul Mitropoliei Basarabiei.
Astfel, în cursul anului 2001, au fost înfiinţate noi parohii ("Sf Apostol An
drei", oraşul Durleşti, mun. Chişinău; "Sf Nicolae ", Copcui, jud. Lăpuşna).
Acestora, li s-au adăugat alte parohii, care au aderat la Mitropolia Basarabiei (Bubuieci, mun. Chişinău, Negureni, Jud. Orhei, Volintirovca, jud. Tighina), astfel
încât, număml comunităţilor aflate în jurisdicţia Mitropoliei Basarabiei a crescut
la 118, faţă de 65 cât număra la sfârşitul anului 2000. Celor 118 comunităţi din
Republica Moldova se adaugă 3 comunităţi în Ucraina, una în Lituania, una în Letonia. Comunităţile din Letonia şi Lituania au fost recunoscute de autorităţile
acestor state şi dispun de personalitate juridică.
î. P. S. Mitropolit Petm, cu un sobor de preoţi, a participat la slujba de sfinţire
a locurilor unor noi mânăstiri din cuprinsul Mitropoliei.
înalt Prea Sfinţia Sa a participat, de asemenea, la punerea şi sfinţirea pietrei'
de temelie a viitoarei biserici din satul Bâc şi la sfinţirea paraclisului cu hramul
"Pogorârea Sfanţului Duh” din satul Bâc, municipiul Chişinău, precum şi la
sfinţiri de noi biserici sau instituţii de caritate (biserica nou construită din loc. Ho
reşti, protopopiatul Bălţi; paraclisul "Sf. Ioan Botezătorul", oraş Leova, proto
popiatul Cahul; paraclisul în incinta liceului "Prometeu" din Chişinău; biserica
din loc. Chircani, protopopiatul Cahul (finisată constmcţia); Şcoala şi Azilul de
bătrâni din Cuza Vodă, jud. Cahul etc.).
în cursul anului 2001, au fost săvârşite 65 de slujbe arhiereşti, dintre care 30
în oraşul Chişinău şi 35 în cuprinsul Mitropoliei Basarabiei; au fost hirotoniţi 12
preoţi şi 6 diaconi.
In toată această perioadă, î. P. S. Mitropolit Petru a efectuat 16 vizite frăţeşti
la eparhiile din străinătate aflate în jurisdicţia Bisericii Ortodoxe Române, un mo
ment deosebit fiind, vizita efectuată la Arhiepiscopia ortodoxă română din
America şi Canada.
înalt Prea Sfinţia Sa a participat la mai multe manifestări culturale, simpo
zioane, seminarii şi conferinţe. Totodată, a avut întâlniri de lucru cu reprezentanţi
ai Administraţiei publice locale.
î. P. S. Mitropolit Petru a participat la toate şedinţele Sfântului Sinod şi ale
organelor centrale ale Bisericii Ortodoxe Române; la şedinţele cu Consiliul epar
hial şi Adunării eparhiale ale Mitropoliei Basarabiei, precum şi la şedinţele din
Protopopiatul Cahul.
în cuprinsul Mitropoliei Basarabiei, î. P. S. Sa a efectuat peste 45 de vizite
pastorale, culturale şi misionare. De asemenea, a avut întâlniri cu oameni de cul
tură şi artă, cu deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova; 17 întâlniri cu perso
nalităţi din alte ţări: ambasadori, reprezentanţi ai Guvernului şi Parlamentului Ro
mâniei, preoţi, oameni de afaceri; avut întrevederi şi a binecuvântat tinerii care
au plecat la studii teologice în România.
Pe plan administrativ gospodăresc, î. P. S. Mitropolit Petm al Basarabiei s-a
ocupat la Centml eparhial de continuarea lucrărilor de renovare a pereţilor inte__

__
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riori ai Sediului eparhial, mobilarea birourilor şi amenajarea paraclisului mitro
politan.
Cu purtarea de grijă directă a I. P. S. Mitropolit Petru al Basarabiei, multe din
parohiile Mitropoliei Basarabiei şi unele instituţii culturale nevoiaşe au primit
cantităţi importante de cărţi, îmbrăcăminte şi încălţăminte sub formă de ajutor
umanitar.
In viaţa bisericească a Mitropoliei Basarabiei, în anul 2001, au existat şi
unele aspecte neplăcute, şi ‘anume, incindente în timpul cărora unii clerici şi cre
dincioşi au fost intimidaţi şi împiedicaţi să-şi desfăşoare slujbele religioase.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe biseri
ceşti, Sfanţul Sinod hotărăşte:
* Se ia act de activitatea misionar-pastorală desfăşurată în anul 2001 de 1. P. S.
Mitropolit Petru al Basarabiei;
* Apreciază progresele misionar-pastorale şi administrative bisericeşti realizate de I. P. S. Mitropolit Petru în cursul anului 2001;
* Se reînnoieşte precedenta hotărâre a Sfântului Sinod privind sprijinul finan
ciar pe care Centrele eparhiale din ţară îl acordă lunar Mitropoliei Basarabiei.
A

"

Temei nr. 414/2001 - Referat al sectorului "Comunităţi externe în legătu
ră cu activitatea pastoral-misionară pe anul 2001 a î. P. S. Mitropolit Serafim
al Mitropoliei ortodoxe romane pentru Germania şi Europa centrală.
In referat se arată faptul că în anul 2001 ierarhul şi preoţii din Mitropolia Ger
maniei şi Europei centrale au desfaşurat o activitate susţinută pe linie pastoralmisionară, cât şi administrativă şi ecumenică.
Activitatea î. P. S. Mitropolit Serafim s-a desfaşurat pe mai multe planuri,
între care: participări la sesiunile de lucru ale Sfântului Sinod, participări în Ro
mânia la diferite momente din viaţa Bisericii noastre, întruniri ale Adunării
eparhiale, vizite canonice în parohii, hirotoniri şi instalări de preoţi, dezvoltarea
relaţiilor culturale şi ecumenice.
Din bogata activitate pastoral-misionară a î. P. S. Mitropolit Serafim se pot aminti:
Vizita pastorală. La 6 ianuarie - de Bobotează, la parohia "Buna Vestire" din
Miinchen, iar la 11 februarie la Aschaffenburg cu prilejul hramului parohiei.
La 18 martie, a slujit în parohia "Buna Vestire" din Miinchen", discutând
după Sfânta Liturghie cu Consiliul parohial în legătură cu procurarea unei biserici
proprii; la 25 martie - de Buna Vestire, a slujit în parohia din Mannheim, la 22
aprilie, la Tiibingen, la 23 aprilie, la Niimberg. La 6 mai, a slujit Sfânta Liturghie
şi a predicat în catedrala din Niimberg. Postul naţional ZDF al televiziunii ger
mane a transmis în direct Sfanta Liturghie. La 15 mai, împreună cu Pr. Ştefan
Anghel şi o delegaţie de la parohia din Offenbach, a făcut o vizită la primarul ge
neral al oraşului în legătură cu eforturile făcute de parohie pentm procurarea unui
locaş propriu de cult; la 27 mai, împreună cu î. P. S. Mitropolit Iosif a slujit Sfânta
Liturghie în cimitiml român din Soultzmatt (Franţa). La 24 iunie î. P. S. Mitropo
lit Serafim a slujit la Essen în noua biserică a parohiei, pusă la dispoziţie de
Episcopia catolică din acest oraş.
La 26 august, a slujit Sfânta Liturghie la Malmo (Suedia), la 7 octombrie la
Kiiln, iar la 14 octombrie, la noua parohie ortodoxă română din Schwăbisch Gmiind.
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La 21 octombrie, împreună cu L P. S. Iosif şi cu alţi ierarhi, între care î. P. S.
Teofan, Mitropolitul Olteniei, a săvârşit la Bordeaux Sfanta Liturghie, în cadrul
căreia a fost hirotonit întru episcop Părintele Siluan Şpan, ales de Sfanţul Sinod
al Bisericii noastre la propunerea I. P. S. Iosif, în demnitatea de episcop-vicar al
Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa occidentală şi meridională.
La 24 octombrie, împreună cu Pr. Drd. Costel Hăbelea a făcut o vizită prima
rului general al oraşului Wiirzburg, în legătură cu acordarea unui teren pentru
zidirea unei biserici româneşti. A slujit Sfanta Liturghie în catedrala din Nurnberg,
cu prilejul hramului şi sărbătoririi a 20 de ani de existenţă a parohiei de aici.
Participări Ia întrunirile Adunării eparhiale. La 23-24 februarie, a prezidat
întâlnirea cu preoţii Mitropoliei şi lucrările Adunării eparhiale ţinute la Nurnberg.
î. P. S. Mitropolit Serafim a săvârşit, de asemenea, mai multe hirotoniri, hirotesii şi a instalat mai mulţi noi preoţi.
Dezvoltarea relaţiilor culturale şi ecumenice. între acestea, pot fi menţionate:
săvârşirea Sfintei Liturghii, la 20 ianuarie, în capela Colegiului "învierii" din
Mirfield (Anglia), susţinând şi conferinţa "Sfânta Liturghie, centrul cultului orto
dox”. între 23-26 ianuarie, a vizitat mănăstirea Ortodoxă "Sf. Ioan Botezătorul"
din Essex (Anglia). î. P. S. Sa a slujit Sfanta Liturghie în Catedrala mitropolitană
din Nurnberg, împreună cu toţi episcopii ortodocşi din Germania.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe biseri
ceşti, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Se ia act de activitatea misionar-pastorală a î. P. S. Mitropolit Serafim al
Mitropoliei ortodoxe române pentru Germania şi Europa centrală pe anul 2001;
* Se apreciază progresele realizate de Mitropolie, inclusiv prin consolidarea
sediului mitropolitan la Nurnberg şi prin înfiinţarea de noi parohii;
* Să se continue eforturile pentrn obţinerea de către Mitropolia Ortodoxă
Română pentru Germania şi Europa centrală a statutului de Corporaţie de drept pu
blic, inclusiv prin intervenţia Patriarhiei Române pe lângă autorităţile competente.

Temei nr. 534/2002 - Referat al sectorului "Comunităţi Externe " în legă
tură cu activitatea pastoral-misionară pe anul 2001 a P. S. Episcop Sofronie al
Episcopiei ortodoxe române din Ungaria.
în referat se arată că, în cursul anului 2001, sub păstorirea Prea Sfinţitului
Episcop Sofronie, aflat în cel de-al treilea an al slujirii ca episcop, viaţa biseri
cească, sub toate aspectele sale (spiritual, pastoral-misionar şi administrativ) din
Episcopia ortodoxă română din Ungaria, a cunoscut o evoluţie pozitivă cu rezul
tate remarcabile pentru Biserica noastră.
Prea Sfinţia Sa a reprezentat Biserica Ortodoxă Română pe plan interna
ţional, prin participarea, la Roma, la Sinodul episcopilor catolici, ca delegat din
partea Bisericii Ortodoxe Române, unde a fost primit de Suveranul Pontif, pre
cum şi participarea la conferinţa internaţională "Creştinii ş i . musulmanii în
Europa", desfăşurată la Sarajevo, implicându-se ca moderator în organizarea Co
mitetului "Islamul în Europa" al Conferinţei Bisericilor Europene şi al Consiliului
Conferinţelor Episcopale din Europa.
La aceasta se adaugă, pe plan local, ca o strădanie de zi cu zi, purtarea de
grijă pentru împlinirea tuturor celorlalte lucrări ale Eparhiei ortodoxe române din
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Ungaria, inclusiv alcătuirea unui program liturgic respectat cu stricteţe, care se
concretizează prin săvârşirea zilnică a celor şapte Laude în catedrala episcopală
din Gyula.
Totodată, la iniţiativa Prea Sfinţiei Sale, au fost făcute demersuri către auto
rităţile de stat române, vizându-se o mai bună susţinere atât a comunităţii româneşti, cât şi a bisericilor încadrate în Episcopia ortodoxă română din Ungaria.
De asemenea, s-au întreprins demersuri pe lângă oficialităţile guvernamen
tale ale statului maghiar, solicitându-se sprijinul financiar al acestora, pentru în
fiinţarea unei mânăstiri ortodoxe române în localitatea Vecherd, unde singura bi
serică este cea românească.
P. S. Episcop Sofronie a săvârşit în cursul anului 2001, peste 44 slujbe
arhiereşti în catedrala episcopală "Sfântul Ierarh Nicolae " din Gyula, rostind
cuvânt de învăţătură. Au mai fost săvârşite, de asemenea, alte 43 slujbe arhiereşti,
în parohii ale Episcopiei sau în alte Eparhii, cu diverse prilejuri şi a participat la
48 manifestări cu caracter cultural, atât pe plan local cât şi internaţional.
Prea Sfinţia Sa a desfăşurat o activitate administrativă deosebită, participând,
de asemenea, şi la întrunirile Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Banatului, sub
a cărei oblăduire canonică se află Episcopia ortodoxă română din Ungaria.
Prea Sfinţitul Episcop Sofronie a avut, în cursul anului 2001, peste 35 de
întâlniri oficiale cu diverse personalităţi şi oameni politici şi 20 de primiri ale di
verselor personalităţi la Reşedinţa episcopală.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe bise
riceşti, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Se ia act de activitatea misionar-pastorală a P S. Episcop Sofronie al Epis
copiei ortodoxe române din Ungaria pe anul 2001;
* Patriarhia Română va interveni pe lângă autorităţile române în vederea
sprijinirii Episcopiei ortodoxe române din Ungaria de către statul maghiar.

"

Temei nr. 539/2002 - Referat al sectorului "Comunităţi Externe în legă
tură cu activitatea pastoral-misionară pe anul 2001 a R S. Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Timişoarei, Daniil Partoşanul administrator al Episcopiei orto
doxe romane din Iugoslavia
în referat se arată faptul că în cursul anului 2001, o serie de evenimente au
marcat viaţa religioasă a comunităţii românilor ortodocşi din Iugoslavia.
Astfel, Statutul pentm organizarea şi funcţionarea Episcopiei ortodoxe ro
mâne din Iugoslavia, după ce a fost aprobat de Adunarea eparhială din Vârşeţ la
15 decembrie 2000, a fost ratificat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre în şedinţa
de lucm din 20 febmarie 2001.
în şedinţa sa plenară din 22^ februarie 2001, Sfântul Sinod al Bisericii Orto
doxe Române, la recomandarea î. P. S. Nicolae, Mitropolitul Banatului, a ales pe
Prea Cuv. Arhim. Daniil Stoenescu în postul de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Timişoarei, încredinţându-i-se administrarea şi grija pastorală a clerului şi credin
cioşilor din cadml Episcopiei Ortodoxe Române din Iugoslavia.
în ziua de 1 aprilie 2001, în catedrala mitropolitană din Timişoara, a avut loc
hirotonirea noului episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, P. S. Daniil Parto
şanul, iar duminică, 8 aprilie 2001, de Praznicul Intrării în Ierusalim a Domnului

.
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nostru Iisus Hristos, P. S. Episcop-vicar Daniil Partoşanul a fost instalat în funcţia
de administrator al Episcopiei ortodoxe române din Iugoslavia de către î. P. S.
Nicolae, Mitropolitul Banatului.
Dintre activităţile pastoral-misionare ale P. S. Daniil Partoşanul, episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Timişoarei şi administrator al Episcopiei ortodoxe române din
Iugoslavia, în cursul anului 2001, sunt menţionate: săvârşirea Sfintei Liturghii
arhiereşti, în repetate rânduri, în oraşul de reşedinţă al Episcopiei, Vârşeţ, precum
şi în alte localităţi (Sân-Mihai, Nicolinţ, Toracu Mare, Straja, Satu Nou, Seleuş,
Voivodinţ, Kovin, Uzdin etc.), precum şi oficierea altor servicii religioase în paro
hiile din eparhie. Activitatea pastoral-misionară a fost susţinută de Prea Sfinţitul
Daniil Partoşanul prin efectuarea a 19 vizite canonice în diverse parohii din
cuprinsul eparhiei.
Prea Sfinţia Sa a depus eforturi susţinute pentru consolidarea relaţiilor frăţeşti
dintre Bisericile noastre surori şi autorităţile de Stat din Serbia şi pentru ca viaţa
bisericească, sub toate aspectele (cultural, pastoral, misionar şi administrativ) să
se desfăşoare în condiţii cât mai bune.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe bise
riceşti, Sfanţul Sinod hotărăşte:
*
Se ia act de activitatea misionar-pastorală a P. S. Episcop-vicar al Arhie
piscopiei Timişoarei Daniil Partoşanul, în calitate de administrator al Episcopiei
ortodoxe române din Iugoslavia pe anul 2001.

"

Temei nr,. 594/2002 - Referat al sectorului "Comunităţi Externe în legă
tură cu scrisoarea L R S. Mitropolit Iosif a Mitropoliei ortodoxe române pentru
Europa occidentală şi meridională privind unele aspecte canonice ale clericilor
monahilor şi absolvenţilor de teologie români aflaţi în Occident
în scrisoare se arată că, în contextul actual, sunt monahi şi clerici de mir ro
mâni, care doresc să emigreze şi care ar putea fi puşi în situaţia de a fi solicitaţi
să intre sub alte jurisdicţii decât cea a Bisericii Mame.
în acest sens, în şedinţa sa din 19-20 februarie 2001, Sfanţul Sinod a hotărât
că toţi clericii care călătoresc în străinătate, pentru perioade mai scurte sau mai
lungi au obligaţia de a avea binecuvântarea Chiriarhului locului, cu specificaţia
duratei şederii în străinătate, scopul deplasării şi, eventual, dacă au permisiunea
de a face colecte în ţara respectivă. De asemenea, pentru a nu mai exista sesizări
ale autorităţilor bisericeşti din diferite părţi ale lumii în legătură cu statutul cano
nic 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, sec
torul "Relaţii externe bisericeşti" al Patriarhiei Române a fost însărcinat să emită,
pe baza recomandării Chiriarhului locului, un act din care să reiasă scopul vizitei,
durata acesteia şi faptul că clericul respectiv 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.
în completarea acestei hotărâri sinodale, î. P. S. Mitropolit Iosif a propus ca,
în cazul în care clerici din cadrul Patriarhiei Române pleacă în Occident şi nu pre
zintă în prealabil acordul pentru slujire din partea episcopului român de la locul
de destinaţie, să fie opriţi de la slujirea celor sfinte pe toată durata şederii în

;
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străinătate, iar această măsură să le fie adusă la cunoştinţă de către Centrul
eparhial al cărui slujitor este.
Un alt aspect canonic adus în discuţie de î. P. S. Iosif este acela al aparte
nenţei canonice a unor absolvenţi ai Facultăţilor de teologie, monahi sau clerici
de mir aflaţi în Occident. Pentru a preîntâmpina dezbinări ale comunităţilor ro
mâneşti din Europa occidentală, America de Nord, America de Sud, Canada,
Australia, Noua Zeelandă etc., s-a propus ca absolvenţii Facultăţilor de teologie,
monahi sau clerici de mir din cadrul Bisericii noastre, să primească binecu
vântarea pentru înfiere doar în eparhiile care se află sub jurisdicţia Patriarhiei
Ortodoxe Române.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe bise
riceşti, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Se completează precedenta hotărâre a Sfântului Sinod nr 295/2001, referi
toare la modalităţile prin care clericii şi monahii români pot călătorii în
străinătate cu includerea absolvenţilor facultăţilor de teologie din cuprinsul Pa
triarhiei Române;
* In adresele eliberate de sectorul"Relaţii externe bisericeşti" al Patriarhiei
Române se va specifica, de asemenea, că, atât clericilor, monahilor, cât şi absol
venţilor Facultăţilor de teologie ortodoxă nu le este îngăduit a solicita sau a
accepta propunerea de trecere sub jurisdicţia unei alte Biserici Ortodoxe, decât
cu acordul Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române;
* Ierarhii eparhioţi din ţară şi din străinătate sunt rugaţi să informeze cu
promptitudine Patriarhia Română în legătură cu eventualele sancţiuni aplicate
clerului, monahilor sau absolvenţilor de teologie de p e cuprinsul eparhiilor lor;
* Prezenta hotărâre sinodală va fi adusă la cunoştinţa tuturor centrelor
eparhiale din cuprinsul Patriarhiei Române cu rugămintea de a fi comunicată
tuturor parohiilor, mănăstirilor şi Facultăţilor de teologie de pe cuprinsul respecti
velor eparhii;
* In jurământul pe care absolvenţii Facultăţilor de teologie îl fa c la obţi
nerea titlului de licenţiat în Teologie, se va introduce un alineat în care să se spe
cifice că le este interzisă ieşirea de sub jurisdicţia Bisericii Ortodoxe Române
fără binecuvântare.
La ora 13:00, Prea Fericitul Părinte Preşedinte suspendă şedinţa de lucru a
Sfântului Sinod.
A

*

9. DIVERSE
După-amiaza, la ora 17:00, sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist şi cu participarea tuturor membrilor săi, se reiau lucrările în plen ale Sfân
tului Sinod.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist arătând că Sfântul Sinod trebuie să
examineze şi să hotărască şi cu privire la următoarele probleme:
Aspecte privind relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu Biserica Catolică
Orientală de rit bizantin (Greco-Catolică)
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist arătând că în ultima vreme în relaţiile
dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Catolică de rit bizantin (greco-
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catolic) au apărut o serie de stări tensionate, întreţinute în mod artificial de massmedia, stări care contravin principiilor de dialog stabilite între cele două Biserici,
este necesar ca Sfanţul Sinod să analizeze şi să se pronunţe în cunoştinţă de cauză,
pe marginea celor ce se vor prezenta de către ierarhii eparhioţi. Drept urmare in
vită pe membrii Sfântului Sinod să ia cuvântul:
/. P. S. Arhiepiscop Andrei al Alba luliei , relatează că greco-catolicii, împotri
va unor evidenţe clare, vor cât mai multe biserici, chiar şi acolo unde nu mai au
credincioşi, arătând că deşi, în Arhiepiscopia Alba Iulia perioadele de acalmie au
alternat cu cele de învolburare în relaţiile cu greco-catolicii, au fost şi cazuri re
zolvate prin buna înţelegere.
în cazurile de la Ocna Mureş şi Mihalţ, greco-catolicii solicită bisericile pe
care le au şi le folosesc ortodocşii care formează marea majoritate. Deşi au pier
dut în justiţie, au început să picheteze în faţa şcolilor, organelor de stat din Bucu
reşti, ameninţând cu greva foamei şi, cu toate că Arhiepiscopia Alba IuHei doreşte
să-i ajute să-şi construiască o biserică, aceştia au refuzat. Cazurile amintite sunt
mediate negativ la adresa Bisericii Ortodoxe.
De aceea, propunem să se scrie Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul II la Vatican ca
să intervină şi să-i îndemne pe fraţii greco-catolici să revină la masa dialogului.
/. P S. Arhiepiscop Bartolorneu al Clujului relatează că în Cluj, greco-catolicii
au revendicat două biserici: Biserica "Bob" şi "Schimbarea la Faţă". Biserica "Bob"
lc-a fost retrocedată fară reticenţe. La vremea respectivă, în schimbul bisericii
"Schimbarea la Faţă", am solicitat să ne cedeze terenul pe care l-au obţinut în cen
tru pentru zidirea unei biserici şi n-au acceptat. Au acţionat injustiţie şi au câştigat.
Socotim că şi noi, asemenea lor, ar trebui să apelăm la presă şi dacă presa nu
este corectă să ne facem un ziar al nostru pentru a prezenta corect şi real stările de
fapt existente, contracarând gravele şi nefundamentatele acuze pe care grecocatolicii, cu sprijinul mass-mediei, le aduc Arhiepiscopiei noastre.
în cadrul şedinţei de dialog de la mănăstirea Râmeţi, când au prezentat lista
bisericilor pentru retrocedare, în cadrul listei nu era înscrisă mănăstirea Nicula.
Faţă de pretenţiile ridicate de greco-catolici în legătură cu mănăstirea Nicula,
Arhiepiscopia.Cluj ului a făcut un memoriu la instanţa din Cluj. Astăzi, mănăstirea
Nicula este un loc ecumenic, unde, în afară de ortodocşi, vin şi protestanţi şi ca
tolici pentru icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Mănăstirea Nicula nu
poate fi obiect de dialog în vederea retrocedării, nici ca speranţă. Pe fond, proble
ma relaţiilor dintre ortodocşi şi greco-catolici priveşte de fapt întreaga Biserică şi
nu numai o eparhie sau alta.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist arată că este bine să ne exprimăm un
punct de vedere pentru că problema este a tuturor, nu numai a unora dintre eparhii
şi ierarhi. în acelaşi timp, arată că este regretabilă imixtiunea, părtinitoare a nun
ţiului papal în problema dialogului dintre ortodocşi şi greco-catolici.
/. P S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei subliniază.că situaţia este
dificilă şi complicată când asistăm la astfel de cazuri, în care trebuie făcut ceva
pentru că altfel se consideră că ei au dreptate, iar aceste situaţii sunt folosite în
afară, în mod concret.
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Personal, socoteşte că ar trebui alcătuit un material publicat în presa biseri
cească din toată ţara. Dacă toţi preoţii vor fi informaţi prin acest material, bine
alcătuit, argumentat şi limpede, ei vor putea răspunde totodeauna tuturor celor
care întreabă şi vor putea informa şi pe credincioşii lor pentru a putea fi solidari,
aşa cum se manifestă greco-catolicii. în acest scop, este bine să se arate toate
actele noastre de retrocedări, de donaţii, de sprijin faţă de greco-catolici, să se
explice care sunt realităţile din teren, să se facă demersuri către toate forurile
competente pentm a se explica în Guvern ce se întâmplă în realitate.
Trebuie continuat dialogul nostru cu greco-catolicii şi trebuie avute în vedere
şi relaţiile cu Biserica Romano-Catolică.
La discuţiile care au avut loc au mai luat cuvântul: P. S. Vincenţiu Ploieştecmu,
episcop-vîcar patriarhal, P S. Iustin Sigheleanul; arhiereu-vicar al Episcopiei
Maramureşului şi Sătmarului, P S. Ioachim Băcăuanul, arhiereu-vicar al Epis
copiei Romanului.
In urma amplelor discuţii care au avut loc şi a opiniilor exprimate, Sfântul
Sinod hotărăşte:
* Se vor elabora şi se vor publica în presa bisericească cenirală şi locală
ştiri care privesc relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu Biserica Catolică
Orientală de rit bizantin (greco-catolică);
* Eparhiile din Ardeal sunt rugate să trimită Patriarhiei Române materiale
publicitare privind această problemă pentru publicare în presa bisericească cen
trală, precum şi la alte eparhii pentru publicare în presa bisericească locală.
$

A

9

Scrisoarea nr. 873 din martie 2002 a Ministerului Turismului
Prin Biroul de presă al Patriarhiei Române, membrii Sfântului Sinod au luat
la cunoştinţă despre scrisoarea Dlui Ministru al Turismului Dan Matei Agaton
care, solicită Bisericii Ortodoxe Române "o înţelegere atentă a finalităţii sociale
şi economice pozitive a construirii obiectivului turistic de la Sighişoara şi cuveni
tele indicaţii ca întreprinderea care va construi să nu fie supusă unor discuţii cu
conotaţie ostracizantă de soborul sau unii reprezentanţi ai Bisericii".
Pe marginea acestei scrisori au luat cuvântul: Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, 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 Ca
linic al Argeşului şi alţi membri ai Sfântului Sinod.
In urma discuţiilor purtate, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Ia act de conţinutul scrisorii Domnului Ministru al Turismului Dan Matei
Agaton în legătură cu care s-au exprimat diferite opinii, lăsându-i Sfântului Sinod
latitudinea de a cumpăni în libertate asupra răspunsului.
A

10. ÎNCHIDEREA ŞEDINŢEI DE LUCRU
ŞI PROROGAREA SESIUNII SFÂNTULUI SINOD
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, constatând că s-a încheiat exami
narea problemelor înscrise pe Ordinea de Zi, exprimă mulţumiri frăţeşti mem
42 - B. O. R. 7-12/2001
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brilor Sfanţului Sinod pentru contribuţia deosebită adusă la dezbaterile ce au avut
loc, manifestându-şi încredinţarea că acestea vor aduce un impuls binecuvântat
vieţii bisericeşti din cuprinsul eparhiilor Patriarhiei Române, un spor de unitate şi
de solidaritate în acţiunile menite ridicării prestigiului Bisericii noastre în rândul
instituţiilor din ţara noastră.
Mulţumeşte, de asemenea, pentru răspunsul la chemarea de a participa la lu
crările organelor centrale bisericeşti şi anunţă desfăşurarea lucrărilor Adunării
Naţionale Bisericeşti pentru a doua zi, 14 martie 2002, ora 10:00.
încheind şedinţa sinodală la ora 20:00, Prea Fericitul Părinte Preşedinte de
clară prorogată sesiunea sinodală pc anul 2002.
• Se rosteşte rugăciunea Cuvine-se cu adevărat.

Preşedintele Sfântului Sinod

tTEOCTIST
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom âne
SECRETARUL SFANŢULUI SINOD
•

*

f VINCENŢIU PL O IE ŞT E A N U
EPISCOP-VICAR PATRIARHAL

ADUNAREA NAŢIONALA BISERICEASCA*
S U M A R U L Ş E D IN Ţ E I DE L U C R U DIN 14 M A R T IE 2002
A

In conformitate cu prevederile art. 22 şi 30, din Statutul pentm organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 5, lit. "a" şi 59 din Regula
mentul Organelor Centrale din Patriarhia Română, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a emis convocarea nr. 509 din 31 ianuarie 2002, în baza căreia, membrii
Sfanţului Sinod şi membrii clerici şi mireni delegaţi ai celor 23 eparhii din cuprin
sul Patriarhiei Române, s-au întrunit la Bucureşti, în ziua de 14 martie 2002, pentru
a participa la lucrările şedinţei anuale a Adunării Naţionale Bisericeşti.
1. Oficierea Sfintei Liturghii şi a Te-Deum -ului
pentru deschiderea lucrărilor A dunării N aţionale Bisericeşti

La orele 9:30 în Catedrala Patriarhală, după Sfanta Liturghie, în prezenţa
membrilor Sfântului Sinod, 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
frunte cu I. P. S. Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa
Occidentală şi Meridională şi locţiitor de. Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române în America şi Canada.
După oficierea Te-Deum-ului, membrii Adunării Naţionale Bisericeşti, precum
şi ceilalţi invitaţi au trecut în Aula Mare din Palatul Patriarhiei, întâmpinând la orele
10:00 pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist însoţit de II. PP. SS. Mitropoliţi.
A

•

A A

2. Constituirea secretariatului A dunării
\

Potrivit prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist procedează la constituirea Secretariatului Adunării Na
ţionale Bisericeşti şi invită pe secretarii aleşi lâ şedinţa de constituire a acestui for
central bisericesc să ia loc la Biroul Secretariatului: Pr. Alexandru Hotărcin (Epis
copia Aradului) - secretar general, Dl Av. Ioan Morariu (Arhiepiscopia Sibiului)
şi Dl Av Mihai Sălcuţan (Episcopia Buzăului) - secretari.
%

3. Apelul nom inal

La invitarea Prea Fericitului Părinte Preşedinte, secretarul general al Adunării
face Apelul Nominal, în urma căruia se constată că din totalul de 118 membri, un
număr de 1'3 membri sunt absenţi motivat iar 5 locuri sunt vacante.
Constatând prezenţa statutară a membrilor ierarhi, clerici şi mireni, Prea Feri
citul Părinte Preşedinte declară legal constituit acest for central bisericesc şi deschide
prezenta şedinţă de lucru a sesiunii pe anul 2002 a Adunării Naţionale Bisericeşti.
* Prezentul sumar a fost elaborat de Pr. Dr. Augustin Rusu, consilier patriarhal, pe baza
Procesului-Verbal al şedinţei existent la Cancelaria Sf. Sinod.

660

BISERICA OR TODOXĂ ROMÂNĂ
t

4. C uvântul de deschidere al Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
A

In continuare, Prea Fericitul Părinte Preşedinte rosteşte următorul cuvânt de
deschidere:
Vă salut şi de această dată cu toată dragostea mulţumindu-vă pentru răspun
sul dat la chemarea Noastră spre a împlini această îndatorire de mare încredere
şi cinste a clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române. Deşi, fiecare în
parte purtăm chipul lui Dumnezeu şi, ,ajutaţi de harul Său, putem înainta până la
desăvârşire, totuşi într-o adunare ca cea de astăzi ni se potrivesc aidoma cuvin
tele Sfântului Apostol Pavel adresate corintenilor: "Că noi împreună cu Dum
nezeu suntem, voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu"'(I Cor. 3, 9). Dacă aceştia erau
mângâiaţi de Apostolul care, de curând, îi încredinţase, cu atât mai mult noi, cei
ce am păşit în cel de al XXl-lea secol simţim aievea adeverirea cuvintelor ce ne
spun că "suntem înpreună lucrători cu Dumnezâu" făcând parte din această Adu
nare Bisericească. înainte de a păşi la lucrările prevăzute în ordinea de zi, vă fac
cunoscut că dintre noi lipseşte un frate şi un membru al Adunării noastre, Dl Dr Dragoş Corlăţeanu, reprezentantul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, care a încetat din viaţă. In amintirea şi pentru sufletul său să ne rugăm şi să păstrăm un
moment de reculegei'e intonând nVeşnica pomenire şi Dumnezeu să-l ierte!
întreaga Adunare se ridică în picioare, intonează imnul " Veşnică pomenire!"
şi rosteşte creştinescul "Dumnezeu să-l odihnească /", după care Prea Fericitul
Părinte Preşedinte, continuând cuvântul de deschidere spune:
"Pe ordinea de zi a acestei şedinţe avem dările de seamă privind activităţile
depuse de slujitorii şi credincioşii Bisericii noastre în anul care s-a încheiat, în
cepând de la parohii, şcolile de învăţământ teologic şi mănăstiri şi până la
eparhii şi Administraţia Patriarhală.
La fe l ca şi altă dată, veţi avea posibilitatea să reflectaţi asupra acestor
activităţi şi să le apreciaţi. Dările de seamă au fost analizate şi discutate şi în
Consiliul Naţional Bisericesc de-a lungul celor două şedinţe din zilele de 25-26
februarie 2002. Vă pot împărtăşi bucuria Noastră de a constata sporuri duhov
niceşti în numeroasele domenii de activitate bisericească de-a lungul acestui an,
cu toate că au existat şi unele neîmpliniri.
Este o rânduială sfântă şi dreaptă, aceea de a privi înapoi pentru a-ţi da
seama de ceea ce s-a împlinit din cele care au fost dorite şi de cele care nu s-au
îndeplinit, spre a păşi cu mai multă hotărâre pe drumul anevoios al slujirii noastre.
Această continuă preocupare întreţine/ de fapt, vie prezenţa şi conştiinţa noastră,
a slujitorilor sfintelor altare şi a credincioşilor, în permanentă căutare de posi
bilităţi şi mijloace ca lucrarea 'noastră comună să ne aducă tuturor bucuria
sporurilor precum şi regretul neîmpliniţilor propuse a se face. Ceea ce mi se pare
deosebit de important este trăirea acestei comuniuni, universul preocupărilor
noastre, al tuturor şi al fiecăruia în parte, pentru viaţa noastră bisericească. Este
aici o trăire pe plan nevăzut, pe planul nostru sufletesc, al responsabilităţii perso
nale, dar şi al responsabilităţii comune, al întregului trup bisericesc, al Trupului
Tainic (Cf. I Cor. 11, 27) al Mântuitorului nostru lisus Hristos, care suntem noi
toţi, slujitori şi credincioşi.
n
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Cele ce le găsim menţionate în paginile acestor dări de seamă sunt, prin
urmare, doar frânturi din noianul eforturilor comune care se depun la faţa locu
lui, în parohii, în mănăstiri şi la centrele eparhiale unde se însumează strădaniile
din eparhie. Nu poate fi însumată şi consemnată în câteva pagini întreaga activi
tate, pentru care a gândit, a plănuit şi a căutat mijloace de realizarefiecare ierarh.
Se cuvine să adăugăm apoi şi ceea ce ne deosebeşte pe noi, slujitorii Bisericii, de
alte instituţii, similare oarecum,t şi anume faptul că atunci când împlinim ceva,
fiecare în parte, acolo unde ne desfăşurăm activitatea, nu suntem singuri niciodată.
Gândul că restaurăm un paraclis, zidim o biserică, întemeiem o mânăstire, gândul
că începem o activitate filantropică, într-un mod sau altul, că ajutăm un cămin de
bătrâni sau participăm la activităţi diverse pentru care se străduiesc şi (ara şi so
cietatea noastră, gândul acesta că putem şi noi să contribuim şi să fim prezenţi în
noianul de preocupări umanitare pe plan naţional şi mondial chiar, ne întăreşte şi
ne încurajează, ştiind că lumea are nevoie de asemenea lucrări. Şi pentru noi, pentru
Biserică, gândul acesta este foarte important fiindcă noi nu iniţiem activităţi pe
perioade scurte, şi nu ne propunem să le realizăm imediat, deşi de dorit aşa ar fi,
să le facem mai repede, ci le săvârşim ca pe o mânăstire, sau ca pe un schit, sau
ca pe o eparhie, sau ca pe alte împliniri care intră în veşnicia existenţei ş i .
dăinuirii Bisericii noastre, intrând apoi în universul lucrărilor şi manifestărilor
intercreştine, interortodoxe. Mai trebuie ţinut seama că astfel de înfăptuiri se încep
cu rugăciune, se proiectează în unitatea cugetului şi primesc apoi binecuvcintarea
Sfântului Sinod şi acordul nostru al celor chemaţi să facem parte din acest fo r de
conducere al Sfintei noastre Biserici strămoşeşti
De aceea, această Adunare a noastră, Adunările de la eparhii, Consiliile pa
rohiale, aceste întocmiri atât de frumoase ale Bisericii noastre, unde preoţii
lucrează împreună cu credincioşii, axând conştiinţa că ne ştim implicaţi, că suntem
părtaşi la un mare angrenaj de preocupări spirituale, sunt dătătoare de nădejde,
înviorătoare de puteri şi îndepărtează starea de singurătate, alungă rutina şi
simţământul slăbiciunii specific individualismului. In acest domeniu al nostru, de
trăire şi lucrare duhovnicească, nu lipseşte prezenţa şi lucrarea lui Dumnezeu.
Aşa se face că la noi, proverbul care spune că pentru mai bine totdeauna este loc,
îşi are o adeverire promptă. Desigur, lucrarea noastră se desăvârşeşte atât cât
omeneşte este posibil, căci desăvârşirea cea mare, perfecţiunea şi binele absolut
sunt dincolo, în veşnicie. Viaţa noastră este o "coloană a. infinitului”, a nesfârşirii,
gata întotdeauna de a mai împlini ceva, întotdeauna gata de a mai face încă paşi
înainte. Rareori adevărata operă creştină aduce satisfacţia deplină a terminării
ei ci, dimpotrivă, pune în lucrare noi cerinţe, dar şi noi griji pentru împlinirea ei,
astfel încât unele lucruri se cer împlinite de altele care aşteaptă. ‘
Aşa privim noi această împreună lucrare în Adunarea Naţională Biseri
cească. Ceea ce veţi găsi în dările de seamă sunt doar picături din activitatea de
anul trecut a Bisericii noastre. Iată, în chip văzut, aveţi în faţă pe ierarhii noştri
din afara graniţelor ţării, părinţii duhovniceşti ai fraţilor noştri ortodocşi români
de peste hotare: I P S. Serafim, Mitropolit al Germaniei şi Europei Centrale, î. P. S.
Petru, Mitropolit al Basarabiei, î. P. S. Io sif Mitropolit al Europei Occiden
tale şi Meridionale, P. S. Sofronie, Episcop al românilor ortodocşi din Ungaria
*
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şi P. S. Dciniil Partoşanul, Episcop al românilor din Iugoslavia. De curând bucu
ria noastră a atins o'nouă încoronare a ei prin alegerea noului ierarh al Arhie
piscopiei Ortodoxe Române din America şi Canada, în persoana Prea Cuviosului
Părinte Dr. Nicolae Condrea. împreună cu Prea Cuvioşia Sa se află aici trei preoţi
distinşi, membrii ai Consiliului şi Congresului Arhiepiscopiei din America şi
Canada, ca mărturie a dragostei şi unităţii noastre. Toate acestea şi cele pe care
le-ani spus mai înainte se-adaugă mereu şi sporesc împlinirile Bisericii noastre.
îmbrăţişâmdu-vă pe toţi, rog pe Bunul Dumnezeu să binecuvânteze şi astăzi
lucrarea şi întâlnirea noastră, spre slava Lui, spre bucuria noastră a tuturor şi
spre cinstea neamului nostru românesc. Bine aţi venit sănătoşi!”.
%

5. C om ponenţa Com isiilor Perm anente de lucru
şi aprobarea O rdinii de Zi

După cuvântul de deschidere, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist supune
plenului componenţa Comisiilor Permanente de lucru ale Adunării Naţionale Bi
sericeşti, aprobate de şedinţa de constituire a acestui for central bisericesc, după
care, potrivit prevederilor regulamentare bisericeşti supune aprobării plenului Or
dinea de Zi şi repartizarea lucrărilor pe Comisiile Permanente.
Ca urmare a propunerii Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, plenul Adu
nării Naţionale Bisericeşti hotărăşte:
—
Ia act de componenţa Comisiilor Permanente de lucru ale Adunării Naţio
nale Bisericeşti, în forma aprobată la şedinţa de constituire a acestui fo r central
bisericesc.
-A probă Ordinea de Zi a prezentei şedinţe de lucru şi repartizarea lucrărilor
la Comisiile Permanente ale Adunării Naţionale Bisericeşti, după cum urmează:
A. La Comisia Bisericească (Raportori: Pr. dr Marian Ciulei şi Pr. Corne
lul Irod):
* Darea de seamă a Cancelariei Sfântului Sinod pe anul 2001;
* Darea de seamă a Sectorului Relaţii Externe Bisericeşti pe anul 2001;
* Darea de seamă a Sectorului Comunităţi ortodoxe române peste hotare pe 2001;
* Darea de seamă a Sectorului Biserica şi Societatea pe anul 2001;
B. La Comisia Culturală (Raportor Pr. Gheorghe Nicolae Şine an):
* Darea de seamă a Sectorului învăţământ teologic şi educaţie religioasă pe 2001;
* Darea de seamă a Sectorului Patrimoniu Cultural-Naţional pe anul 2001;
* Darea de seamă a Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne privind activitatea Editurii, Tipografiei şi Atelierelor în anul 2001.
C. La Comisia Economico-Financiar ă (Raportor Pr. Constantin Savu):
* Raportorul Sectorului Economico-Financiar cu privire la contul de execuţie
bugetară şi'bilanţul pe anul 2001 al Administraţiei Patriarhale şi al Instituţiilor anexe.
D. La Comisia Bugetară (Raportor Pr. Ioan Dămbu):
* Raportul Sectorului Economico-Financiar în legătură cu proiectul bugetului dc
venituri şi cheltuieli al Administraţiei Patriarhale şi al Instituţiilor anexe pe anul 2002.
Invitând pe membrii Adunării Naţionale Bisericeşti să participe la lucrările*
Comisiilor Permanente potrivit componenţei acestora şi în sălile anume destinate,

.
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la orele 10:30, 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.

6. Prezentarea Rapoartelor Comisiilor Permanente
%

La reluarea lucrărilor în plen, la orele 11:00, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist invită pe raportorii Comisiilor Permanente să prezinte deliberării şi hotărârii
plenului Adunării Naţionale Bisericeşti rapoartele acestora, după cum urmează:

Pr. Dr. Marian Ciulei, protopop în Episcopia Alexandriei şi Teleormanului,
prezintă Referatul Comisiei Bisericeşti în legătură cu Raportul general al Con
siliului Naţional Bisericesc pe anul 2001 privind:
a. Activitatea Cancelariei Sf. Sinod
în introducere se arată că, întreaga activitate internă a Bisericii Ortodoxe Ro
mâne desfăşurată în anul 2001 în cuprinsul celor 23 de eparhii din Patriarhia Ro
mână, pe temeiul Sfintelor Canoane, a legiuirilor bisericeşti proprii şi în confor
mitate 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 cu rezonanţă istorică, religios-duhovnicească şi misionar-pastorală în viaţa Bisericii noastre derulate în
cursul anului 2001, constând în: ceremonii religioase şi manifestări dedicate
aniversării Centenarului naşterii Patriarhului Justinian Marina; Proclamarea de
către Sfântul Sinod a zilei de 30 noiembrie - S f Apostol Andrei, Ocrotitorul Ro
mâniei ca Sărbătoare Bisericească Naţională; Comemorarea, pe plan bisericesc,
a 400 de ani de la moartea martirică a Voievodului Mihai Viteazul; Consemnarea
prin manifestări religioase adecvate, a unor popasuri sărbătoreşti in viaţa
Bisericii noastre şi a ierarhilor care o slujesc: împlinirea a 15 ani de la alegerea
şi întronizarea Prea Fericitului Părinte Teoctist ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române; împlinirea a 600 de ani de la recunoaşterea Mitropoliei Moldovei şi a
10 ani de la alegerea şi întronizarea /. P S. Daniel ca Mitropolit al Moldovei şi
Bucovinei; Aniversarea a 75 de ani de viaţă a î. P. S. Mitropolit Antonie al Ardea
lului; Aniversarea a 80 de ani de la reînfiinţarea vechii eparhii a Feleacului şi a
80 de ani de viaţă a î. P S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului; Aniversarea a 80
de ani de viaţă a P. S. Episcop al Maramureşului şi Sătmarului şi a 75 de ani de
viaţă a P S. Episcop loan al Oradei, Bihorului şi Sălajului; Alegerea şi instalarea
/. P S. Teodosie şi instalarea 1. P S. Teodosie ca Arhiepiscop al Tomisului; alege
rea şi hirotonirea a 6 noi ierarhi; Înfiinţarea Episcopiei Slatinei, Ridicarea la ran
gul de Mitropolie a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală
şi Meridională; Schimbarea titulaturii episcopiei Oradei în Episcopia Ortodoxă
Română a Oradei, Bihorului şi Sălajului; Vacantarea scaunului de Arhiepiscop al
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada şi trecerea la cele veşnice
a î. P. S. Arhiepiscop Victorin Ursache, alte acţiuni şi evenimente prin care se sub
liniază prestigiul de care se bucură Biserica noastră, întâistătătorul ei, Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoctist şi toţi ceilalţi ierarhi.
JK
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Referitor la activitatea forurilor centrale ale Bisericii Ortodoxe Române, ex
punerea prezintă lucrările Sfântului Sinod, ale Adunării Naţionale Bisericeşti, ale
Consiliului Naţional Bisericesc şi a Colegiului Electoral Bisericesc, desfăşurate
potrivit competenţelor statutare în domenii privind: probleme de ordin misionarpastoral,'de asistenţă social-caritativă şi religioasă, de îndrumare a vieţii mona
hale, canonic, disciplinar şi juridic, de învăţământ teologic şi de educaţie reli
gioasă, comunităţile ortodoxe române de peste hotare şi relaţiile externe biseri
ceşti, chestiuni economico-administrative, financiare şi patrimoniale, alegeri de
Chiriarhi şi de Episcopi-vicari şi Arhierei-vicari, toate acestea având ca scop pro
movarea vieţii religioase a credincioşilor Bisericii noastre şi a unităţilor ei admi
nistrative din ţară şi de peste hotare.
Capitolul care priveşte lucrarea misionară a Bisericii este ilustrată cu reali
zările şi împlinirile din itinerariile pastorale ale membrilor Sfântului Sinod şi din
dările de seamă ale Centrelor eparhiale privind activitatea de teren pastoralmisionară, desfăşurată în cele 23 ele eparhii, 148protoierii, 13.227 de unităţi bise
riceşti (parohiale, filiale şi mănăstireşti) care, reflectă grija Sfanţului Sinod, a ie
rarhilor şi clerului, pentru a răspunde cerinţelor pastorale şi misionare impuse de
amploarea şi complexitatea vieţii moral-religioase a credincioşilor, preocuparea
pentru promovarea şi apărarea dreptei credinţe în faţa acţiunilor prozelitiste de
orice nuanţă, prin intensificarea slujirii liturgice, organizarea:catehezei, sfinţiri de
noi biserici, hirotoniri de preoţi, susţinerea activităţilor cu caracter filantropic,
caritativ şi de asistenţă socială, continuarea vizitelor canonice şi pastorale ale ie
rarhilor în parohii şi mănăstiri, exemplificând cu cele 6 vizite pastorale şi frăţeşti
ale Prea Fericitului Părinte Patriarh în 4 eparhii (Tomis, Cluj, Târgovişte, Arad),
cu schimbul de vizite frăţeşti ale celorlalţi ierarhi cu prilejul unor evenimente
deosebite din viaţa bisericească. întreaga lucrare misionară şi pastorală a Bisericii
noastre a fost susţinută deopotrivă prin activităţile editoriale ale Centrelor epar
hiale concretizate în anul 2001 în apariţia a 53 reviste şi publicaţii bisericeşti
(eparhiale, parohiale şi mănăstireşti), în afara celor 5 centrale şi peste 154 titluri
de carte teologică şi de cult, dintre care 33 apărute la Editura Institutului Biblic
şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.
Raportul evidenţiază bogata activitate desfăşurată în anul 2001 de cei 46
membri ai Sfântului Sinod , dintre care 5 păstoresc în eparhiile ortodoxe române
din afara graniţelor ţării, şi de cei 11.909preoţi şi diaconi (10.560 la parohii, filii
şi centre eparhiale; 453 la mănăstiri şi schituri; 359 în instituţii bugetare) care acti
vează în cele 14.347 locaşuri de cult (25 catedrale; 13.654 biserici, capele şi para
clise parohiale, filiale şi de cimitir; 399 biserici şi capele mănăstireşti şi de schi
turi; 321 biserici şi capele din instituţiile bugetare). Din punct de vedere adminis
trativ, credincioşii Bisericii Ortodoxe Române sunt arondaţi unui număr de
13.227 unităţi bisericeşti (23 eparhiale, 148 protopopeşti; 12.663 parohiale şi fi
liale; 521 aşezăminte monahale). Se aminteşte, de asemenea că în cuprinsul epar
hiilor Patriarhiei Române există 11.094 cimitire bisericeşti dintre care: 366 în
mediul urban, 10.437 în mediul rural, 205 la mănăstiri şi 80 la schituri.
In legătură cu promovarea şi susţinerea activităţilor misionare, de asistenţă
socială, cu caracter filantropic şi de manifestare a solidarităţii creştineşti, sunt
A
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consemnate apelurile Sfântului Sinod, ale întâistătătorului Bisericii şi ale tuturor
ierarhilor, dar şi acţiunile concrete pentru ajutorarea materială şi morală a parohii
lor sărace, a familiilor sărace şi cu mulţi copii, a persoanelor în dificultate, a copii
lor instituţionalizaţi, precum şi a unităţilor bisericeşti din Mitropolia Basarabiei.
In acest context se aminteşte că, pe lângă sprijinul de la Fondul Central Misionar ,
şi în anul 2001 a continuat în eparhii constituirea Fondului Special, din contri
buţiile parohiilor şi din alte surse, pentru sprijinirea activităţilor pastoral-misionare, a altor acţiuni în cazuri de calamităţi naturale şi în cazul unor cereri urgente de
•întrajutorare.
Grija deosebită manifestată de conducerea Bisericii pentru asigurarea sala
rizării cuviincioase a clerului şi a personalului bisericesc neclerical la nivelul
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, prin subvenţii de la bugetul de
stat şi completări din resursele proprii ale unităţilor de cult, potrivit legislaţiei în
vigoare, a adus un plus de stabilitate şi de siguranţă în desfăşurarea vieţii şi activi
tăţii religioase din parohii şi din celelalte unităţi bisericeşti.
Viaţa monahală în Biserica Ortodoxă Română în anul 2001 a continuat în rit
mul tradiţional al monahismului răsăritean dezvoltat în Biserica Răsăriteană, ca
racterizat de procesul de revigorare spirituală început în anul 1990. Raportul con
stată că pentru pregătirea personalului monahal au continuat să funcţioneze cele
.7 seminarii teologice monahale (2 pentru călugări şi 5 pentru călugăriţe), viaţa
monahală continuând să se deruleze, potrivit rânduielilor monahale, în cele 521
aşezăminte monahale (359 mânăstiri; 154 schituri şi 8 metocuri), în care au oste
nit împletind rugăciunea, studiul şi activităţile specifice creatoare şi productive de
bunuri bisericeşti un număr de 7.605 vieţuitori (2.810 călugări şi 4.795 călugăriţe)
dintre care, pentru activităţi deosebite în slujirea cu jertfelnicie a idealurilor mo
nahale dar şi pentru realizări deosebite în domeniul gospodăresc, un număr de 82
călugări au fost distinşi cu rangul de protosinghel, un număr de 29 călugăriţe au
fost distinse cu rangul de stareţă cu cruce, iar altor 11 monahi, Sfanţul Sinod le-a
acordat rangul de arhimandrit. Mănăstirile constituind şi cel mai mare izvor de
vestigii istorice, în"cuprinsul lor au fost valorificate ştiinţific aceste inestimabile
valori, prin cele 146 colecţii muzeale şi 18 sedii pentru conservare de carte veche
românească şi obiecte de cult, în cadrul cărora activează personal monahal cu pre
gătire de specialitate.
Un capitol special evidenţiază activitatea canonică a organelor statutare bise
riceşti, constând în urmărirea procesului de revizuire a Statutului pentru organi
zarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi a celorlalte regulamente bisericeşti. In strânsă legătură cu activitatea canonică şi legislativă bisericească stă
disciplina clerului de mir şi monahal, care a stat în permanentă atenţie a autorităţii
bisericeşti, în vederea respectării de către cler a canoanelor şi legiuirilor biseri
ceşti, pentru prevenirea eventualelor abateri şi delicte care pot aduce atingere
prestigiului Bisericii şi personalului slujitor, iar acolo unde a fost cazul, pentm
sancţionarea cu exigenţă şi în duh de îndreptare a celor vinovaţi potrivit cu gravi
tatea abaterilor şi delictelor săvârşite.
Raportul continuă cu aspecte privind pregătirea personalului clerical, în care
se aminteşte că din cei 11.909 clerici, inclusiv personalul monahal, un număr de
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7.387 sunt licenţiaţi în teologie, 400 sunt absolvenţi ele cursuri post-universitare
dintre care 135 doctori în teologie, 4.183 sunt absolvenţi de seminar teologic dintre
care 1.111 sunt în curs de şcolarizare în facultăţile de teologie. Sunt amintite apoi
formele statutare prin care se realizează perfecţionarea personalului clerical după
încheierea studiilor şi anume: Cursurile pastorale şi de îndrumare misionară care
se desfaşoară pe baza unei tematici speciale aprobată de Sfanţul Sinod şi se
încheie cu examene de definitivare şi promovare, cursuri ajunse în anul 2001 la
seria a 86-a şi care au fost organizate în 12 centre, pentru un număr de 913 de
preoţi şi diaconi programaţi de eparhii, inclusiv cei care îşi desfaşoară activitatea
în armată, la spitale şi penitenciare, precum şi Conferinţele preoţeşti semestriale
cu tematică aprobată de Sfanţul Sinod, la care s-au adăugat şi conferinţe adminis
trative, cu tematici stabilite de Centrele eparhiale în funcţie de cerinţele şi problematicile misionar-pastorale şi administrative locale.
Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte culte religioase recunoscute
legal în ţara noastră s-au desfaşurat în spirit ecumenic, de dialog şi deschidere,
chiar dacă au existat şi dificultăţi datorate modului diferit de a interpreta autono
mia, libertatea şi egalitatea în raporturile dintre ele. Cu toate acestea, şi în anul
2001, s-au făcut paşi semnificativi în direcţia consolidării toleranţei, respectului
reciproc şi a reconcilierii între cultele religioase, unul din instrumente fiind conti
nuarea Conferinţelor teologice interconfesionale, care a avut o bună şi temeinică
receptare în rândul cultelor religioase. în ceea ce priveşte relaţiile Bisericii
Ortodoxe Române cu Biserica Catolică Orientală de rit bizantin (greco-catolică),
în anul 2001 s-a ajuns la cea de a Vl-a întrunire a Comisiei Mixte de Dialog (Lugoj,
septembrie 2001), reînnoindu-se hotărârea comună asupra necesităţii continuării
dialogului, în vederea normalizării relaţiilor dintre cele două Biserici, cu toate că,
neînţelegerile, diferendurile şi continuarea acţionării parohiilor ortodoxe în justiţie
în problema bunurilor patrimoniale constituie încă stavile reale în calea dialogului.
Un capitol aparte reprezintă grija Bisericii, a ierarhilor, a preoţilor şi credin
cioşilor pentru locaşurile de cult , construirea de noi biserici, restaurarea, conser
varea, înţreţinerea şi valorificarea pe baze ştiinţifice a monumentelor istorice de
artă şi arhitectură religioasă, pictarea şi întreţinerea bisericilor parohiale şi mănăs
tireşti existente pentru care, în anul 2001 s-a cheltuit suma totală de peste 486 mi
liarde Iei, dintre care, potrivit datelor de la eparhii 80 miliarde lei pentru monu
mentele istorice. Sumele au provenit în cea mai mare parte din contribuţia bene
volă a credincioşilor, în pofida fenomenului de criză şi sărăcie pe care îl parcurge
marea majoritate a acestora, dar şi din subvenţii de la Guvern, Ministerul Culturii,
Secretariatul de Stat pentru Culte sau din sponsorizări. Pentm a sublinia efortul
general al Bisericii şi grija credincioşilor pentru locaşurile de cult se aminteşte că
în cursul anului 2001 s-a pus piati'a de temelie la 162 biserici, au continuat lucră
rile la un număr de 867 biserici noi începute în anii anteriori, au fost date în
folosinţă 136 biserici nou construite pe parcursul anilor anteriori, un număr de
186 locaşuri de cult se aflau în lucrări de reconstrucţie şi consolidare, alte 313
locaşuri de cult au fost în lucrări de restaurare, 304 biserici au fo st împodobite
cu pictură nouă, iar la un număr de 340 biserici s-au executat lucrări de repictare
sau de restaurare a picturii existente.
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Prezentarea se încheie cu redarea succintă a activităţii generale a Cancelariei
Sfanţului Sinod, ca organ executiv al forurilor centrale bisericeşti, cu serviciile
aferente şi a activităţii specifice a Cabinetului Patriarhal prin personalul de spe
cialitate existent, aflate sub directa şi înţeleapta conducere a Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist.

.

b Activitatea Sectorului Relaţii Externe Bisericeşti
Raportul Comisiei Bisericeşti a Adunării Naţionale Bisericeşti prezintă prin
cipalele repere ale vieţii şi lucrării Patriarhiei Române, atât ca parte integrantă a
vieţii Bisericii Ortodoxe Universale, cât şi în relaţiile sale ecumenici.
în contcxtul în care, Biserica Ortodoxă Universală şi-a continuat, şi în anul
2001, strădania misionară pentru a răspunde nevoilor spirituale ale propriilor cre
dincioşi şi a-şi face cunoscut mesajul adresat societăţii contemporane, aflată într-o
perioadă de transformări şi de provocări dintre cele mai variate, Biserica Orto
doxă Română a dus mesajul său de iubire şi preţuire altor Biserici din marea fam i
lie a Ortodoxiei Ecumenice. Pe această coordonată se înscrie vizita la Biserica Ar
meana, a delegaţiei Bisericii noastre, condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist (20-23 septembrie 2001), făcută la invitaţia Sanctităţii Sale Karekin al 11-lea,
Patriarhul Catolicos Suprem al tuturor armenilor, cu prilejul împlinirii a 1700 de
ani de la declararea Armeniei ca stat creştin şi a aniversării a 10 ani de la decla
rarea independenţei de stat.
Tot în planul relaţiilor inter-ortodoxe, între evenimente de seamă din viaţa
unor Biserici Ortodoxe surori, sunt demne de menţionat: îhtronizarea noului p a 
triarh al Ierusalimului, Prea Fericitul Irinea I (Ierusalim , 15 septembrie; Amman,
Iordania, 2 octombrie 2001) şi participarea I. P. S. Arhiepiscop Pimen al Sucevei
şi Rădăuţilor la festivitatea prăznuirii a 950 de ani de existenţă a Mănăstiri Lavra
Pecerska din Kiev (Ucraina, 28 august 2001).
în dorinţa de ă lucra mai bine pentru realizarea unităţii creştine, Biserica
Ortodoxă Română şi-a clădit relaţiile sale ecumenice plecând tocmai de la acest
imperativ esenţial al creştinismului acestui început de mileniu creştin. Cu toate
rezervele manifestate de unele Biserici Ortodoxe surori în ceea ce priveşte
.relaţiile lor cu celelalte Biserici creştine, Biserica Ortodoxă Română doreşte să
continue promovarea acestor relaţii, manifestându-şi, în acelaşi timp, preocuparea
faţă de anumite devieri existente în Mişcarea Ecumenică.
O astfel de conştiinţă misionară, în consens cu Ortodoxia Ecumenică, a deter
minat Biserica Ortodoxă Română să considere ca necesară exprimarea cu tărie a
vocii Ortodoxiei, pentru a se face auzită de către ceilalţi creştini, amintind, în
acest context, câteva aspecte ale relaţiilor Bisericii noastre, avute în anul 2001 cu
Biserica Romano-Catolica şi cu cele Protestante şi cu organismele ecumenice
interne şi internaţionale:
a. Organizarea la Bucureşti, în colaborare cu Biserica Romano-Catolică din
România a Congresului Internaţional "Familia şi viaţa la începutul unui nou mile
niu creştin" (25-27 septembrie 2001);
b. Participarea unor delegaţi ai Bisericii Ortodoxe Române la întruniri de lu
cru ale unor comitete ce pregătesc fie dialogul teologic internaţional cu Biserica
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Catolică şi cu cele Protestante (Anglicană, Luterană şi Reformată), fie pe cel bila
teral, cu Biserica Evanghelică din Germania;
c. Participarea delegaţilor Bisericii noastre la sesiuni ale organismelor condu
cătoare ale instituţiilor ecumenice internaţionale, cum ar fi Prezidiul Conferinţei
Bisericilor Europene şi Comitetul Ecumenic al Consiliului Conferinţelor Episco
pale din Europa - Conferinţa Bisericilor Europene, precum şi la întrunirea Ecu
menică organizată de Conferinţa Bisericilor Europene şi Consiliul Conferinţelor
Episcopale din Europa (Strasbourg, 17-22 aprilie 2001);
d. Prezenţa delegaţilor Bisericii noastre la Conferinţa Internaţională cu tema
"Creştinii şi musulmanii.în Europa. Responsabilitate şi angajare religioasă într-o
societate pluralistă" (Sarajevo, 12-16 septembrie 2001) şi la reuniuni ce privesc
relaţiile Bisericilor creştine de pe continentul nostru cu organizaţiile europene,
Uniunea Europeană şi Consiliul Europei;
e. desfăşurarea în Ungaria (Noiembrie 2001) a întrunirii plenului Comisiei
Speciale privind participarea ortodoxă în cadrul Consiliului Mondial al Biseri
cilor, în vederea găsirii de soluţii la dificultăţile pe care le întâmpină ortodocşii,
în condiţiile actuale, la viaţa Consiliului;
f. Organizarea la Bucureşti a întrunirii Responsabililor Ecumenici din Biseri
cile membre ale Consiliului Mondial al Bisericilor (9-15 mai 2001).
Raportul aminteşte şi elemente referitoare la prezenţa Bisericii noastre în
activitatea Asociaţiei Ecumenice a Bisericilor din România — AIDRom, a So - .
cietăţii Biblice Interconfesionale din România, precum şi aspectele legate de des
făşurarea, în diferite localităţi din ţară, a Săptămânii de Rugăciune pentru
Unitatea Creştină, în luna ianuarie a anului 2001.

c. Activitatea Sectorului Comunităţi ortodoxe române peste hotare
Raportul prezintă succint diferitele aspecte ce caracterizează viaţa şi activi
tatea misionar-pastorală bisericească desfăşurată în cursul anului 2001 în cuprin
sul comunităţilor ortodoxe române din afara graniţelor României.
într-o primă parte sunt prezentate date şi informaţii referitoare la viaţa comu
nităţilor ortodoxe româneşti din jurul graniţelor ţării noastre. Astfel, într-o strânsă
comuniune cu Biserica Ortodoxă Română Mamă şi în condiţiile existenţei atâtor
dificultăţi de ordin economic şi a unor resurse limitate, comunităţile româneşti din
jurul graniţelor s-au străduit, şi în anul 2001, să-şi menţină identitatea şi să
păstreze vie legătura cu ţara.
Mitropolia Basarabiei, condusă de I. P. S. Mitropolit Petm şi care are în cuprin
sul său peste 90 de parohii, nu este încă'recunoscută legal de către autorităţile Re
publicii Moldova, după aproape un deceniu de la reactivare, în ciuda dialogului
iniţiat între Patriarhia Română şi Patriarhia Moscovei, cât şi a deciziei din 13 de
cembrie 2001, prin care Curtea Europeană de Justiţie, a dat câştig de cauză Mitro
poliei Basarabiei, în procesul de consfinţire a drepturilor ei de a fi recunoscută ofi
cial ca entitate bisericească aflată sub jurisdicţia Bisericii Ortodoxe Române. Cu
toate acestea, Mitropolia îşi continuă lucrarea misionară (construcţii de biserici, pu
blicaţii etc.), prin solidaritatea eparhiilor din ţară şi a Centrului Patriarhal, nutrind
nădejdea că, într-un viitor nu prea îndepărtat i se va face dreptate.
%
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Viaţa şi activitatea bisericească a românilor din Ungaria şi Iugoslavia con
tinuă să se dezvolte sub oblăduirea canonică a Episcopiei Ortodoxe Române din
Ungaria şi a Episcopiei Ortodoxe Române din Jugoslavia, cu toate dificultăţile
existente.
Astfel, Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, cu sediul la Gyula, este
condusă de R S. Episcop Sofronie, are în cuprinsul său de 21 de parohii şi desfă
şoară o intensă activitate misionar-pastorală şi culturală pentru menţinerea limbii
şi identităţii spirituale şi culturale a românilor care vieţuiesc în Ungaria.
La rândul său, Episcopia Ortodoxă Română din Iugoslavia, cu sediul la
Vârşeţ, are în cuprinsul său 40 de parohii şi-, în luna aprilie 2001 a fost încredinţată
spre administrare R S. Daniil Partoşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timi
şoarei. Pentru reglementarea, pe bază de reciprocitate şi în spiritul relaţiilor
frăţeşti tradiţionale dintre Biserica noastră şi Biserica Ortodoxă Sârbă, a tuturor
aspectelor ce privesc existenţa celor două eparhii,.una românească în spaţiul
ex-iugoslav şi cealaltă sârbă, în România, la finele anului 2001 s-a constituit o co
misie bilaterală de dialog, ce urmează a se întruni la o dată ce se va stabili de co
mun acord.
Biserica Ortodoxă Română veghează, după posibilităţi, şi la viaţa religioasă
a Vlahilor din Sudul Dunării, ca şi a românilor din Ucraina, Nordul Bucovinei,
Herţa, Transcarpatia şi Sudul Basarabiei, răspunzând constant, adeseori cu mari
eforturi materiale şi financiare, cererilor de sprijinire a acestor fii ai neamului nostru,
prin trimitere de literatură religioasă şi prin acordare de burse la şcolile teologice
din ţară.
Intr-o a doua parte a raportului, este evaluată situaţia comunităţilor ortodoxe
române din diferite părţi ale lumii care sunt organizate în eparhii cu statut auto
nom, după cum urmează:
Mitropolia Ortodoxă Română pentru Germania şi Europa Centrală , păstorită
de î. P. S. Mitropolit Serafim, având 38 de parohii şi filii în Germania, Austria,
Luxemburg şi ţările scandinave. în prezent, Mitropolia, prin efortul comun al cre
dincioşilor e\, finalizează lucrările la noul ei sediu şi locaş de cult din Niirnberg,
la rândul lor, alte parohii, cum este cea din Viena, străduindu-se să-şi edifice pro
priul locaş de cult.
Mitropolia Ortodoxă Română pentru Europa Occidentală şi Meridională ,
condusă de î. P. S. Mitropolit Iosif, cuprinde 53 de parohii şi filii organizate în
Franţa, Elveţia, Italia, Spania, Marea Britanie, Irlanda, Portugalia, Olanda, Belgia.
Un moment important din viaţa acestei eparhii l-a constituit aprobarea de către
Sfântul Sinod la 5 iulie 2001 a propunerii Adunării Eparhiale de ridicare a Arhie
piscopiei la rangul de Mitropolie şi a Chiriarhului ei la rangul de Mitropolit,
moment consemnat în cadrul ceremoniilor bisericeşti din 21 octombrie 2001, pre
cum şi alegerea, în aceeaşi şedinţă sinodală, a P. S. Siliian Marsilianul ca epis
cop-vicar al acestei eparhii şi hirotonirea sa întru arhiereu la 21 octombrie 2001.
Viaţa Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, cu 52 de paro
hii, a fost marcată, în cursul anului 2001, de trecerea la Domnul, la data de 16 iu
lie, a Arhiepiscopului Victorin Ursache, retras din scaun din motive de sănătate,
după aproape trei decenii de arhipăstorire la cârma acelei eparhii. Eparhia a fost
A
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condusă prin locotenenţă, din încredinţarea Sfântului Sinod, mai întâi de î. P. S.
Mitropolit Teofan al Olteniei şi apoi de î. P. S. Mitropolit Iosif al Europei Occi
dentale şi Meridionale. După o perioadă de locotenenţă a scaunului arhiepiscopal,
Congresul Electoral al eparhiei, întrunit la data de 9 martie 2002 a ales, prin vot
secret, pe Prea Cuviosul Arhimandrit Dr. Nicolae Condrea în înalta slujire de
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada.
Intre comunităţile ortodoxe române care depind canonic direct de Patriarhia
Română sunt amintite cele din Australia, Noua Zeelandă,.Sofia (Bulgaria'), pre
cum şi Aşezămintele Româneşti din Ţara Sfântă, cărora Patriarhia Română lera
acordat un sprijin substanţial, în special celui de la Ierihon, aflat în fază de finali
zare a construcţiei.
Raportul relevă şi uncie aspecte privind prezenţele româneşti in cadrul altor
jurisdicţii cum ar fi: Episcopia Ortodoxă Română din America şi Canada, condusă
de î. P. S. Arhiepiscop Nathaniel, Aşezămintele româneşti din Sfântul Munte
Athos, Comunitatea Ortodoxă Română din Cipru, Parohiile româneşti din Istanbul, Turcia şi Johancsburg, Africa de Sud, fiind menţionate şi iniţiativele de con
stituire ale unor parohii româneşti în diferite ţări precum: Kuwait, Argentina,
Australia ş. a.
Analizând cuprinsul rapoartelor Sectorului Relaţii Externe Bisericeşti şi Sec
torului Comunităţi Ortodoxe Române de peste hotare, Comisia Bisericească a
Adunării Naţionale Bisericeşti evidenţiază următoarele consideraţii:
a. credincioasă principiului fundamental al sobornicităţii, şi în anul 2001, Bi
serica Ortodoxă Română, prin Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, ierarhii şi
teologii ortodocşi români şi-a reafirmat cu tărie poziţia de participant activ la efor
tul misionar al Ortodoxiei în lumea contemporană;
b. prezenţa Bisericii Ortodoxe Române în Mişcarea Ecumenică s-a concre
tizat prin participarea, în diferite feluri, în organismele acestui for ecumenic şi la
viaţa altor comunităţi creştine;
c. eparhiile ortodoxe române din afara graniţelor României, precum şi paro
hiile şi comunităţile aflate sub directa oblăduire a Bisericii noastre au fost spriji
nite, în diferite moduri, pentru a rămâne, în continuare, prezenţe cât mai active pe
tărâm misionar-pastoral ale Bisericii Ortodoxe Române printre românii din aceste
zone ale lumii;
d. în ciuda dificultăţilor pe care Biserica Ortodoxă Română şi ţara le au în
această vreme, comunităţile ortodoxe româneşti din afara graniţelor României au
beneficiat, şi în anul 2000, de oblăduirea spirituală a Bisericii Mame, precum şi
de sprijin material, după putinţă, pentru afirmarea identităţii lor culturale, reli
gioase şi lingvistice.
^
4Expunerea se încheie cu prezentarea succintă a activităţii Sectorului Relaţii
Externe Bisericeşti şi a Sectorului Comunităţi Externe din cadrul Administraţiei
Patriarhale, prin personalul de specialitate, desfăşurată sub îndrumarea părin
tească a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
d. Activitatea Sectorului Biserica şi Societatea
în raportul Comisiei Bisericeşti se arată că, şi în cursul anului 2001, Sectorul
Biserica şi Societatea al Administraţiei Patriarhale şi-a desfăşurat activitatea prin
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cele patru birouri din structura sa: Biroul de Asistenţă Socială, Biroul de Asistenţă
religioasă în Unităţile Bugetare, Biroul de Misiune şi Cultură şi Biroul de presă
şi comunicaţii, manifestându-şi în permanenţă receptivitatea la problematica so
cială indusă de transformările petrecute în societatea românească actuală. Din în
credinţarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, personalul de specialitate
din cadrul Sectorului a continuat dialogul cu instituţii şi organisme de stat şi pri
vate, cu responsabilităţi în domeniul social, s-a implicat în soluţionarea proble
melor sociale ce afectează diverse categorii de persoane defavorizate, a intensifi
cat contactele şi intervenţiile pe lângă organismele abilitate pentru extinderea
prezenţei preoţilor în cât mai multe segmente ale vieţii sociale - armată, poliţie,
spitale, penitenciare, aşezăminte de ocrotire socială - împlinind astfel o latură
fundamentală a slujirii şi misiunii Bisericii în societatea contemporană.
Activitatea social-filantropică în Biserica Ortodoxă Română în anul 2001 s-a
desfăşurat potrivit principiului fundamental al iubirii aproapelui şi în conformitate
cu structura canonico-organizatorică, prin mijloace specifice, atât în cadrul unită
ţilor bisericeşti, cât şi în diferitele aşezăminte de protecţie socială.
Astfel, activitatea desfăşurată de Biroul de Asistenţă Socială din Cadrul Ad
ministraţiei Patriarhale a constat în:
-A ctivităţi teoretice şi de consultanţă cu privire la modalitatea de înfiinţare,
' organizare şi funcţionare a unor aşezăminte de protecţie socială, ca de exemplu
centre de zi, adăposturi de noapte pentru persoane fără locuinţă, cantine sociale,
în examinarea şi aplicarea legislaţiei din domeniul asistenţei sociale şi în funda
mentarea programelor de finanţare a proiectelor sociale ale Bisericii prin progra
mele PHARE ale Uniunii Europene;
- Activităţi practice cu caracter social-pastoral, vizând implementarea unor
programe de asistenţă şi ajutorare a persoanelor aflate în dificultate: vizitarea de
către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi alţi ierarhi a unor cămine de
bătrâni şi copii şi oferirea de hrană, îmbrăcăminte, medicamente; sprijinirea fam i
liilor care au în îngrijire copii cu handicap mintal şi asociat; punerea pietrei de
temelie la Aşezământul social de la Parohia S f Ilie din Bucureşti (30 ianuarie
2001); ajutorarea familiilor de nevăzători din Bucureşti; dezvoltarea programului
privind amenajarea şi funcţionarea Centrului de plasament de tip familial din
comuna Domneşti, jud. Ilfov; finalizarea programului de ajutorare a sinistraţilor
din judeţele Bistriţa-Năsăud şi Maramureş, organizat de Patriarhia Română şi
Organizaţia Internaţională de Caritate Creştină din SUA (22 martie 2001); acor
darea de sprijin pentru înfiinţarea şi amenajarea unui Centru comunitar pentru
tineret în oraşul Bistriţa; organizarea programului Crăciunul copiilor destinat aju
torării copiilor aflaţi în dificultate; încurajarea pregătirii de personal pentru slu
jirea în limbaj mimico-gestual în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Piteşti.
- Organizarea de seminarii, cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist şi elaborarea unor documente reflectând atitudini ale Bisericii
Ortodoxe Române faţă de principalele fenomene sociale negative existente la ni
velul societăţii civile în cursul anului 2001, şi anume: Seminarul 'Prostituţia, de
la păcat la incriminare” (Bucureşti, 25 ianuarie 2001); Seminarul ''Violenţa fam i
lială. Cauze. Consecinţe. Remedii” (Bucureşti, 3 februarie 2001), desfăşurat sub
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patronajul Patriarhiei şi Preşedinţiei României; Participarea Prea Fericitului Pă
rinte Patriarh Teoctist la Conferinţa Naţională privind drepturile Copilului (Bucu
reşti, 22 martie 2001); Simpozionul "Implicarea cultelor religioase din România
în programul naţional de protecţie a copilului", organizat în colaborare cu Minis
terul Culturii şi Cultelor, la care $ participat Dl Adrian Năstase, Prim-Ministrul Ro
mâniei; ‘ Simpozionul "Asistenţa religioasă a copilului infestat cu virusul
HIV/SIDA şi a familiilor acestora" (Bucureşti, 26 aprilie 2001), organizat de Pa
triarhia Română, la care au participat preoţii slujitori din spitale; organizarea unor
întâlniri cu preoţii care activează în spitale (Bucureşti şi Cluj); Seminarul inter
naţional "Tineretul creştin şi pericolul traficului de fiinţe umane " (Bucureşti, 7 no
iembrie 2001), organizat de Patriarhia Română şi Organizaţia Internaţională pentru
Migraţie; Constituirea Comisiilor locale pentm probleme de bioetică, la Bucureşti,
Iaşi şi Cluj-Napoca; Constituirea Comisiei Naţionale a Bisericii Ortodoxe Române
pentru probleme de Bioetică (Bucureşti, 13 noiembrie 2001); Mesajul cu prilejul
Zilei Internaţionale de sprijinire a victimelor torturii, trimis de Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist clerului şi credincioşilor (26 iunie 2001).
Susţinerea financiară a acestor programe a fost realizată din Fondul Filan
tropia, precum şi din donaţii ale unor persoane fizice şi juridice din ţară şi
străinătate.
Raportul arată că în cadrul Administraţiei Patriarhale funcţionează Sectorul
pentm opera de caritate "Diaconia” care a desfăşurat o serie de programe sociale
şi activităţi prin autofinanţare, între care sunt amintite: Ajutor de la distanţă pentru
o fam ilie săracă din România destinat prevenirii abandonului familial şi şcolar;
Din suflet pentru suflet - Discipol destinat reintegrării socio-profesionale a tineri
lor proveniţi din centre de plasament şi familii sărace; Centml social "Aşezămân
tul Patriarh Justinian Marina" destinat femeilor şi copiilor victime ale violenţei
familiale; campania "Ajutorpentru viitor”, ajutor de urgenţa pentm familii sărace.
Pe lângă aceste programe, Sectorul pentru opera de caritate ”Diaconia” desfă
şoară şi activităţi specifice pentru cţutofinanţarea*programelor proprii prin Centrul
de servicii specializat în copiere, legare, prelucrare informatică documente, Libră
ria de carte religioasă, Biroul de Pelerinaje.
într-un alt capitol, raportul prezintă Activitatea social-filantropică desfăşurată
în cadrul eparhiilor, asigurată prin osteneala celor 103 asistenţi sociali-teologi şi
19preoţi misionari, încadraţi la cele 37 birouri de asistenţă socială constituite la
nivel de eparhie, protopopiat şi în cadrul unor parohii, ale căror servicii de asis
tenţă socială, tot mai diversificate şi amplificate, au constat în: acordare de asis
tenţă religioasă; întreţinere şi îngrijire zilnică în cadrul instituţiilor de protecţie
socială; acordarea de ajutoare materiale şi financiare; acordarea de consultaţii
medicale şi medicamente gratuite; oferirea de hrană zilnică la domiciliu persoa
nelor bolnave, nedeplasabile, singure, fiiră susţinători legali;' acordarea de medi
taţii copiilor proveniţi din familii sărace; activităţi culturale şi recreative adre
sate copiilor din familii cu risc social şi celor din centrele de plasament ale statu
lui; asigurarea mesei de prânz la cantinele sociale parohiale pentru persoanele
sărace. Pentru exemplificare, raportul enumeră, pe baza datelor primite din epar
hii o serie de programe sociale desfăşurate în anul 2001: Programul "Pentru voi "
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vizând înfiinţarea centrului de pregătire profesională a adolescenţilor din centrele
de plasament ale statului, derulat de Mitropolia Banatului în parteneriat cu Direc
ţia judeţeană pentru protecţia drepturilor copilului din Timişoara; Programul de
prevenţie a abandonului şcolar desfaşurat de Asociaţia "Christiana" - filiala
Cluj, în sprijinul copiilor de vârstă şcolară provenind din familii cu risc social;
Programul de sprijinire a copiilor cu nevoi speciale din "Centrul de zi pentru
copii cu sindrom Down" înfiinţat de Arhiepiscopia laşilor în colaborare cu Aso
ciaţia "Renaşterea speranţei" şi Inspectoratul judeţean pentru persoane cu handi
cap; Programul "Alter E go'\ destinat ajutorării la domiciliu a persoanelor vârst
nice, fără venituri, fară susţinători legali, derulat de Biroul de asistenţă socială al
Arhiepiscopiei Alba Iuliei; Programul de sprijinire a copiilor din fam ilii sărace
în scopul prevenirii abandonului şcolar, derulat de Biroul de asistenţă socială al
Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului; Programul "Masa dragostei" destinat
celor nevoiaşi, desfăşurat în parohia "Sf. Petru şi Pavel" din Episcopia Roma
nului; Programul "Mama şi copilul" de consiliere a victimelor violenţei domes
tice, derulat de Biroul de asistenţă socială al Episcopiei Aradului; Programul
"Dreptul Iov" pentru acordare de asistenţă socială şi spirituală copiilor cu handi
cap neuro-nsiho-motor din centrele de neuropsihiatrie infantilă din Galaţi, derulat
de Biroul ac asistenţă socială din protoieria Galaţi, precizându-se că prin aceste
programe au beneficiat de sprijin din partea Bisericii un număr de 36.275 de copii,
21.865 de bătrâni şi 18.770 de familii cu risc social. ' ~
In raport se arată că, în cursul anului 2001, prin grija Bisericii Ortodoxe Ro
mâne au funcţional 82 aşezăminte de asistenţă socială , dintre care următoarele 10
înfiinţate în anul 2001 ; Centrul "Sf Nicolae"pentru persoane sărace bolnave
de TBC din Iaşi, loc. Golăcşti; Cabinetul medical clin protopopiatul Săveni,■
judeţul laşi; Centrul de consiliere şi informare locală pentru consilierea familii
lor ajlate în criză, în Hârlău, jiul. Iaşi; Centrul de plasament "Diaconiţa Febe"
ce acordă îngrijire, protecţie, asistenţă şi educaţie unor copii orfani din Arhie
piscopia Timişoarei; Centrul comunitar pentru tineret din Bistriţa, judeţul
Bistriţa-Năsăud, înfiinţat de Arhiepiscopia Clujului în colaborare cu Organizaţia
Internaţională pentru caritatea creştin ortodoxă; Căminul de bătrâne ele la Mâr
năstirea Dumbrava, judeţul Alba; Cantina mobilă de la protopopiatul Sebeş;
Centrul de copii de tip familial "Bunavestire" din parohia Almaşu, Arhiepis
copia Alba Iuliei; Cantina socială din Piteşti.
Prezentarea activităţii de asistenţă religioasă în instituţiile bugetare (unităţi
militare, penitenciare, spitale şi aşezăminte de ocrotire socială) constituie o altă
componentă a raportului supus plenului, subliniindu-se că desfăşurarea acesteia
este în concordanţă cu prevederile Legii cierului militar (nr. 195/2000) şi ale
Protocoalelor încheiate de către Patriarhia Română cu instituţiile de stat în cadrul
cărora se desfăşoară activităţi organizate de asistenţă religioasă.
Privitor la asistenţa religioasă în unităţile militare subordonate
Ministerului Apărării Naţionale s-a bucurat de sprijinul atât din partea autorită
ţilor bisericeşti, cât şi a celor militare, cei 56 de preoţi militari ortodocşi desfclşurâmlu-şi activitatea pastorală şi misionară în 17 biserici şi 39 de capele , altele 7
aflâmdu-se în diferite stadii de construcţie şi amenajare. Pentru evaluarea activi43 - B. O. R. 7-12/2001
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• taţii de asistenţă religioasă specifice Ministerului Apărării Naţionale, cu binecu
vântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, în perioada 29-31 octombrie
2001, s-a organizat Convocarea Anuală a Preoţilor de Armată, în garnizoana Bu
cureşti. Pentru asigurarea cerinţelor crescânde de asistenţă religioasă în armată, în
anul 2001 s-au înfiinţat 26 de posturi care urmează a fi ocupate prin concurs, orga
nizat la Patriarhie în anul 2002.
Asistenţa religioasă în penitenciare a fost asigurată în cursul anului 2001 de'
un număr de 38 de preoţi ortodocşi care au slujii în 34 biserici şi capele amena
jate în incinta penitenciarelor, cilte 4 fiind în curs de construcţie. Pentru promo
varea de noi metode de activitate specifice, în perioada 29 octombrie - 13 noiem
brie 2001 au fost organizate patru conferinţe zonale la Penitenciarele din TârguOcna, Gherla, Bucureşti-Rahova şi Penitenciarul de minori şi tineret - Craiova,
temele abordate fiind: Aplicarea legii Clerului Militar pentru preoţii de peniten
ciar; Activitatea misionarilor şi voluntarilor creştini; Problema personalului auxi
liar bisericesc. Cu această ocazie s-a analizat stadiul aplicării "Programului de in
tensificare a activităţii religioase în penitenciar ", aprobat de Sfântul Sinod, relevându-se implicarea şi atenţia deosebită a Centrelor eparhiale în implementarea
acestui program.
Asistenţa religioasă în unităţile Ministerului de Interne s-a derullt prin Ser
viciul de Asistenţă Religioasă şi s-a concretizat, pe lângă activităţile specifice
misionar-pastorale, printr-o susţinută activitate editorială şi prin eforturi constante
vizând extinderea activităţii de asistenţă religioasă în unităţile ministerului, chiar
dacă încă mai există dificultăţi de aplicare a prevederilor Legii Clerului Militar la
nivelul acestui Minister. .
Asistenţa religioasă în spitale şi unităţi de ocrotire socială a fost asigurată
de către 151 preoţi încadraţi şi salarizaţi de Ministerul Sănătăţii, alături de ei slu
jind alţi 98 de preoţi salarizaţi din fondurile centrelor eparhiale. Activităţile spe
cifice s-au derulat în cele 123 biserici şi capele în funcţiune, altele 12 capele aflându-se în diferite stadii’dc construcţie în incinta acestor unităţi.
Sunt prezentate apoi asociaţiile şi fundaţiile cu caracter religios care
funcţionează cu binecuvântarea Sfântului Sinod'. Asociaţia Studenţilor Creştini
Ortodocşi Români, Frăţia Ortodoxă Română, Asociaţia Oastea Domnului; precum
şi activităţile desfăşurate în cursul anului 2001* între care sunt amintite: Organi
zarea de pelerinaje şi tabere de rugăciune la mănăstirile din România, vizite la
Centre de plasament şi spitale; Conferinţe duhovniceşti, seri creştine la Palatiil
Patriarhiei, la Facultăţile de Teologie Ortodoxă din ţară şi seri de rugăciune la
unele biserici din Bucureşti şi din alte mari centre universitare din ţară; editarea
de publicaţii religioase; Activităţi de catehizare a credincioşilor cu sprijinul preo
ţilor şi organizarea de manifestări misionar-comemorative; Sprijinirea înfiinţării
de noi comunităţi ortodoxe de surdo-muţi în Cluj, Iaşi, Timişoara, Bucureşti,
Sibiu şi în Republica Moldova, şi mediatizarea realizărilor studenţilor creştini
*ortodocşi în presă şi la televiziune.
Raportul se încheie cu prezentarea activităţii Biroului de Presă şi Comunicaţii
al Patriarhiei Române în cursul anului 2001, constând în: aducerea la cunoştinţa
opiniei a prezenţei şi implicării active a Bisericii Ortodoxe Române în societatea
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românească contemporană, în special activitatea, hotărârile, punctele de vedere în
diferite probleme ale Sfântului Sinod şi ale celorlalte organisme centrale de con
ducere bisericească; mediatizarea activităţii Bisericii Ortodoxe Române la nivel
central şi, după caz, local, în diferite domenii de activitate (pastoral misionar,
social-filantropic, învăţământ, relaţii cu alte culte din România, relaţii externe bi
sericeşti şi ecumenice etc.); monitorizarea informaţiilor, articolelor, comentariile
bisericeşti din presa centrală şi parţial cea externă referitoare la Biserica Ortodoxă
Română precum şi la alte aspecte de ordin social, politic, economic, cultural etc.,
interne şi internaţionale, care se interferează cu interesele şi problemele bise
riceşti; păstrarea legăturii cu Societăţile Naţionale de Radio' şi Televiziune şi cu
posturile particulare, cu-agenţiile de presă româneşti şi străine, cu cele 12 cotidiane centrale de mare tiraj şi alte publicaţii; realizarea de analize ale imaginii pu
blice a Bisericii Ortodoxe Române induse de presa scrisă. Este subliniat, saltul
calitativ al emisiunilor religioase care aprofundează astăzi teme majore cu carac
ter pastoral-misionar, moral, istoric-cultural, prezenţa tot mai activă a Bisericii în
viaţa socială, susţinute şi prezentate în general de jurnalişti cu studii teologice sau
teologi cu cunoştinţe în arta comunicării prin mass-media, cu concursul reprezen
tanţilor Bisericii: membri ai Sfanţului Sinod, profesori, preoţi, monahi, mireni im
plicaţi în viaţa bisericească.
Ca urmare, în conformitate cu prevederile statutare şi regulamentare biseri
ceşti, 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 anu
lui 2001 de Cancelaria Sfântului Sinod, de'Sectorul Relaţiilor Externe Bisericeşti,
de Sectorul Comunităţi ortodoxe române peste hotare şi de Sectorul Biserica şi
Societatea ale Administraţiei Patriarhale.
____

/

*

Pr. Nicolae Gheorghe Şincan, protopop în Arhiepiscopia Alba Iuliei, pre
zintă plenului Referatul Comisiei Culturale în legătură cu Raportul General al
Consiliului Naţional Bisericesc pe anul 2001 privind: *
a. Activitatea Sectorului învăţământ teologic şi educaţie religioasă
Raportul subliniază că misiunea.învăţătoreaşcă a Bisericii, în primul an al mi
leniului trei, s-a concretizat prin măsuri care au avut în vedere diversificarea şi
aprofundarea învăţământului teologic ortodox şi a învăţământului religios .în şco
lile de stat, în conformitate cu cerinţele actuale de reformă ale învăţământului ro
mânesc şi cu necesitatea păstrării specificului şcolilor teologice şi de predare a
Religiei în şcoală.
învăţământul-religios în şcolile de stat. Prezentând realităţile din domeniul
învăţământului religios din şcolile de stat aşa cum au fost ele sintetizate pentru
anul 2001, se remarcă faptul că, în acest proces este cuprins aproape întreg tinere
tul şcolar de la grădiniţă până la-ultimele clase de liceu şi de şcoli profesionale,
realizându-se activităţi de educaţie religios-morală potrivit reglementărilor
Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi hotărârilor Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române. In anul 2001, în învăţământul primar, gimnazial şi liceal, pre
darea disciplinei Religie s-a făcut de .către un număr de 10.479 cadre didactice ,
mare parte dintre acestea cu studii teologice superioare, iar restul cu studii medii

I

i

BISERICA OR TODOXĂ ROMÂNĂ

676

*

de teologie sau în curs de finalizare a celor superioare, îndrumarea şi controlul
procesului de învăţământ fiind realizate de cei 34 inspectori de specialitatea Re
ligie, dintre care 19 cu normă întreagă iar 15 cil jumătate de normă, precum şi de
către inspectorii eparhiali de învăţământ.
Predarea Religiei se face pe baza programelor şcolare îmbunătăţite şi apro
bate de către Sfântul Sinod şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în baza căreia
s-a trecut la revizuirea manualelor de Religie existente sau elaborarea unora noi,
multe aflate în fază înaintată-de realizare iar altele date spre retipărire sau tipărire
(manualele de clasa a IX~a şi a X-a).
•
■
în scopul evaluării, a îmbunătăţirii metodologiei şi a creşterii interesului faţă
de orele de Religie, în ziua de 6 august 2001 a avut loc consfătuirea cu inspectorii
de specialitatea religie din cadrul Inspectoratelor Judeţene şi al municipiului Bu
cureşti organizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în colaborare cu Patriarhia
Română, desfăşurată în Palatul Patriarhiei din Bucureşti şi a fost aprobat de
Sfântul Sinod Ghidul de Evaluare pentru disciplina Religie , material menit să îm
bunătăţească sistemul de apreciere şi notare a elevilor.
Sunt menţionate, cu rol pozitiv, activităţile extracurriculare cu caracter reli
gios, remarcându-se la loc de frunte, Concursul Naţional "Bxu\venit mileniului III
creştin ", organizat de Patriarhia Română în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, precum şi alte tipuri de activităţi constând în organizarea de serbări
şcolare, excursii tematice, tabere şcolare, pelerinaje şi alte manifestări religiosmorale, toate reprezintă acţiuni educative în vederea completării cunoştinţelor şi
deprinderilor însuşite la orele de religie. La loc de cinste sunt înscrise: participă
rile directe ale Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi a celorlalţi membri ai
Sfântului Sinod la deschiderea anului şcolar 2001-2002; Mesajul Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist la deschiderea noului an de învăţământ (15 septembrie
2001)'; Organizarea celei de a IX-a ediţii a Concursului Icoana din sufletul copilur
lui - 2001, sub patronajul Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
Raportul •continuă cu prezentarea reţelei instituţiilor şi activităţile din învăţă
mântul teologic ortodox preuniversitar în anul şcolar 2000-2001, enumerând, pe rând:
38 Seminalii Teologice Liceale (dintre care 7 monahale), încadrate de le
gislaţia şcolară actuală în categoria liceelor de specialitate de profil teologic, cu
specializările teologie şi patrimoniu, cu un efectiv de 4.775 elevi (1.075 absol
venţi cu Diplomă de Bacalaureat şi Atestat teologic), în cadrul cărora au activat
657 de profesori, din care 345 predau discipline teologice.
în cadrul procesului'de reformă a învăţământului seminarial, prin hotărâri ale
Sfântului Sinod luate în concordanţă cu normele Ministerului Educaţiei şi Cerce
tării, în cursul anului 2001 s-a luat o serie de măsuri importante privind: revizuirea actualului Plan de învăţământ cu perspectiva elaborării unuia nou în con
diţiile trecerii la învăţământul seminarial de 4 ani odată cu generalizarea învăţă
mântului obligatoriu de 9 ani, începând cu 2003-2004; aprobarea unei noi tema
tici pentru admitere; aprobarea unei noi variante de probe de aptitudini la exame
nul de admitere la specializarea patrimoniu; punerea de acord a Regulamentului
de organizare şi funcţionare al Seminariilor cu Regulamentul unităţilor şcolaVc
A
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din învăţământul preuniversitar; reeditarea unui număr de 16 manuale pentru în
văţământul seminariaL - 2 1 Şcoli de cântăreţi bisericeşti, care în anul şcolar 2000-2001 au avut un
efectiv de 884 elevi (283 absolvenţi), reprezentând o creştere semnificativă faţă
de anul precedent, ceea ce denotă interesul şi preocuparea Bisericii pentm califi
carea acestei categorii de personal'neclerical atât de necesar în parohii, în care
scop s-a avut în vedere elaborarea unui nou Plan de învăţământ, precum şi a unei
noi programe analitice ce se vor aplica cu anul 2003-2004.
- 9 Şcoli fjostliceale teologico-sanitare, în cadml cărora, elevii dobândesc
cunoştinţe privind implicarea în actul medical cu mai multă dăruire, afectiv şi caritabil. In perspectivă, potrivit normelor Ministerului Educaţiei şi Cercetării, se
merge pe linia restrângerii acestor şcoli, pregătirea urmând a se face în Colegii
Universitare Medicale.
In capitolul următor, raportul prezintă reţeaua instituţiilor şi activităţile din
învăţământul-superior teologic ortodox în anul şcolar 2000-2001 astfel:
- Cursurile ele licenţă, au funcţionat în cadml celor 15 Facultăţi de Teologie
cu următoarele specializări: Teologie Pastorală, Teologie-Asistenţă Socială,
Teologie-Litere (Română, Franceză, Engleză), Teologie-Limbi clasice, TeologiePictură Bisericească, Teologie-Patrimoniu, Teologie-Filosofie, Tcologie-Istorie,
Teologie Muzică Bisericească şi Teologie-Comunicare prin limbaj mimico-gestual,
în cadrul cărora au desfaşurat activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică-teologică 384 cadre didactice (68 profesori, 51 conferenţiari, 134 lectori, 131 asis
tenţi şi preparatori), cursurile de licenţă, cu o durată de 4 ani la zi, fiind urmate de
12.244 studenţi şi studente, dintre care 6.614 studenţi la Teologie Pastorală care a
dat 1.404 licenţiaţi în teologie.*
In anul 2001, Sfântul Sinod a făcut o analiză amănunţită asupra învăţămân
tului superior teologic din punct de vedere al activităţii didactice, al managemen
tului şi a finalităţii acestui învăţământ, hotărând ca, într-o primă etapă aceasta să
fie continuată în cadrul Sinoadelor Mitropolitane, rezultatul acestora urmând ă fi
evaluat de Sfanţul Sinod. De asemenea a avut loc şi Consfătuirea Decanilor la
Cluj, ale căror propuneri vor 11 avute în vedere pentru viitor.
Ca expresie a cinstirii memoriei unor personalităţi ale Bisericii Ortodoxe Ro
mâne şi a recunoştinţei faţă de activitatea lor, în cursul anului 2001 Sfântul Sinod
a aprobat ca Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti să primească numele
"Patriarhul Justinian” iar Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, numele "Du
mitru Stăniloae".
Sunt prezentate apoi, în cuprinsul raportului structura şi modul de organizare
al Cursurilor post-universitare care, în decursul anului şcolar 2000-2001, au fost
organizate astfel:
- Ciclului de studii aprofundate, cu o durată de 2 ani, organizate la Facultăţile
de Teologie din Bucureşti, Iaşi, Sibiu, Cluj, Oradea, Craiova, Târgovişte, Piteşti şi
Reşiţa, prin 5 specializări: Exegeză şi Ermineutică; Istorie şi Tradiţie; Doctrină şi
Cultură; Pastorală şi Viaţă liturgică; Misiune îîbcială la care, în cursul anului 20002001 au fost înscrişi 335 de studenţi şi au obţinut diploma de maşter 246 absolvenţi.
A
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Doctoralul în teologie, cu o durată de 4 ani, organizat numai la Facultăţile
de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, Sibiu, Cluj şi Oradea la care, în cursul a n u -'
lui 2000-2001 au fost înscrişi 279 candidaţi, dintre care doar 26 doctoranzi la
cursurile de zi, un număr de 11 candidaţi obţinând titlul de doctor în teologie.
Referitor la schimbul de bursieri cu Bisericile şi organizaţiile creştine din
străinătate, raportul aminteşte că în anul de învăţământ 2000-2001 au fo st primiţi
48 de tineri elevi şi studenţi români din afara graniţelor ţării care au dorit să stu
dieze în instituţii de învăţământ teologic din România (19 la studii preuniver- ,
sitare, 21 Ia studii universitare, 8 la studii post-universitare), alţi 15 cetăţeni
străini studiind în şcolile teologice ortodoxe din România , aceştia provenind din
Bulgaria, Cehia, Coreea, Grecia, Germania, Etiopia, Egipt, Italia, Polonia şi SUA.
Prin grija Patriarhiei Române şi ca urmare a contactelor cu celelalte Biserici
Ortodoxe şi creştine, precum şi cu organizaţiile intercreştine, în cursul anului
2000-2001, pe baza unor riguroase selecţionări, 16 tineri din România au fost tri
mişi cu burse în străinătate , pentru continuarea, completarea sau definitivarea
studiilor teologice, în prezent aflându-se la studii în diferite universităţi din
străinătate un număr de 143 bursieri, după cum urmează: Grecia (39), Italia (25),
Germania (19), Elveţia (20), Franţa (19), SUA (8), Anglia (6), Austria (2) şi câte
unul în Iugoslavia, Finlanda, India, Spania şi Israel.
Toate strădaniile expuse rând pe rând în raportul privind activitatea de învă
ţământ teologic şi educaţie religioasă din anul 2000-2001, au fost depuse sub
atenta purtare de grijă .a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi a celorlalţi
membri ai Sfântului Sinod angajaţi direct în procesul didactic sau de coordonare
a învăţământului teologic.
b Activitatea Sectorului Patrimoniu Cultural-Naţional Bisericesc
Valoroasa zestre patrimonial-culturală bisericească răspândită pe întreg teri
toriul României (monumente, muzee, colecţii, centre de ocrotire ş. a.) constituie
o imagine grăitoare asupra rolului nedezminţit ăl Ortodoxiei în istoria româneas
că, a contribuţiei sale la promovarea limbii, culturii şi spiritualităţii româneşti în
concernul european, precum şi asupra continuităţii neîntrerupte a lucrării sale de
slujire şi de exprimare a virtuţilor creatoare ale poporului român dreptcredincios.
în acest context, având în vedere semnificaţiile majore pe care patrimoniul
cultural bisericesc le exprimă în conturarea bogatei spiritualităţi a poporului
român, este firească atenţia pe care conducerea Bisericii Noastre o manifestă, la
cel mai înalt nivel, dar şi în teritoriu, în cadrul fiecărei unităţi bisericeşti, pentru
păstrarea, evidenţa, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a comorilor de
istorie, cultură şi artă bisericească tradiţională.
Raportul subliniază că, şi în anul 2001 Sectorul Patrimoniul Cultural Naţio
nal Bisericesc a continuat să îndeplinească treptat unele dintre obiectivele majore
ale activităţii sale specifice, între care, un loc important îl reprezintă constituirea
patrimoniului muzeal al Patriarhiei Române , continuându-se până la finalizare,
cu toate activităţile pe care le implică (igienizare, catalogare, depozitare etc.): pre
luarea colecţiei muzeale de la Mânăstirea Antim compusă din 2366 de obiecte
(icoane, obiecte de cult, tablouri, veşminte, mobilier, piese de sculptură, monede
etc.), precum şi preluarea colecţiei de obiecte bisericeşti provenite, cu titlu dc
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custodie, de la bisericile parohiilor de p e raza municipiului Bucureşti şi din
judelui Ilfov , cuprinzând 4528 cărţi de cult, 169 de icoane, 65 diverse obiecte de
cult, depozitată în Palatul Patriarhiei; expertizarea condiţiilor de depozitare şi ex
punere a spaţiilor existente; demararea acţiunilor pentru organizarea unor labo
ratoare de restaurare şi conservare icoane şi carte veche; începerea operaţiunii
de recondiţionară şi pregătire pentru dotarea spaţiilor din Palatul Patriarhiei, cu
instalaţii muzeale specifice conform normelor muzeotdinice modeme.
Raportul prezintă, în 'continuare, modul de organizare şi desfăşurare a
cursurilor anuale de instruire şi perfecţionare a ghizilor, muzeografilor şi conserva
torilor de la muzeele şi colecţiile bisericeşti din Patriarhia Română (Mânăstirea
"Sf. Maria", Techirghiol, 17-27 septembrie), la care au participat 100 de cursanţi
de la muzeele, colecţiile, centrele de ocrotire şi depozitele patrimoniale din cadrul •
. eparhiilor Bisericii Noastre şi, în cadrul cărora s-a urmărit ridicarea nivelului pro
fesional, conform prevederilor legislaţiei patrimoniale în vigoare.
Pe linia măsurilor privind evidenţa şi siguranţa patrimoniului, s-a urmărit
aplicarea Protocolului încheiat l a .4 aprilie 2000 de Patriarhia Română cu
Ministerul de Interne pentru prevenirea şi combaterea furturilor din colecţiile
bisericeşti şi îmbunătăţirea sistemului propriu al Bisericii de evidenţă patrimonia
lă, în cursul anului 2001 demarând în aproape toate eparhiile, în colaborare cu
Inspectoratele Judeţene de Poliţie, acţiunea de identificare şi inventariere a bunu
rilor susceptibile a face parte din patrimoniul cultural naţional bisericesc, însoţită
de realizarea documentaţiei foto.
Sunt prezentate unele măsuri, la nivelul Centrului Patriarhal, pentru punerea
în valoare a patrimoniului cultural bisericesc: Sesiunea de comunicări ştiinţifice
Patrimoniul Eclezial-Patrimoniu Cultural (ediţia a V-a) organizată la 4 decembrie
2001 sub egida Patriarhiei Române şi a Ministerului Culturii şi Cultelor; Verni
sajul expoziţiei de artă plastică Grecia - M untele Athos ce a reunit lucrări de gra
fică şi acuarelă ale arhitecţilor Dan Corneliu şi Ion Teodor; sprijinirea* în colabo
rare cu alte sectoare ale Patriarhiei Române, organizarea expoziţiei de icoane şi a
concursului Icoana din sufletul copilului (mai-iunie 2001) şi spectacolul Colindă
Sfântă desfăşurat în întâmpinarea Sfintelor Sărbători ale Crăciunului şi Anului
Nou; colaborarea'cu Televiziunea Română pentru realizarea unui film-documentar de prezentare a monumentelor bisericeşti de pe Dealul Patriarhiei, asigurând
baza documentară, consultanţa ştiinţifică şi comentariul. Se menţionează, de ase
menea, că in toate eparhiile Bisericii Noastre, au fost organizate numeroase ex
poziţii, simpozioane, sesiuni de comunicări, conferinţe etc. Cu tematică legată de
punerea în valoare a mărturiilor de istorie, cultură şi artă bisericească care au
contribuit, în chip specific, la exprimarea prezenţei vii a Ortodoxiei în societatea
românească contemporană.
Raportul Comisiei se încheie cu aprecierea activităţii Sectorului Patrimoniul
Cultural Naţional Bisericesc, exprimând satisfacţia pentru cele împlinite, precum
şi pentru proiectele înnoitoare din ogorul fertil al patrimoniului cultural ortodox,
realizări rodite din înţelepciunea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist şi a celorlalţi ierarhi pentru punerea în valoare a vestigiilor p atri-'
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moniale ale Bisericii noastre, carte de învăţătură pentru viitorul neamului şi Bise
ricii noastre.

c.
Activitatea Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane
prin Sectoarele Editură, Tipografie şi Ateliere
Raportul Comisiei debutează cu prezentarea activităţii Editurii Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, «arătându-se că activitatea edi
torială pe anul 2001 a fost, în continuare, sprijinită şi supravegheată de un Consiliu
editorial, constituit cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist din
Academician Pr. prof. univ. dr. Dumitru Popescu, Pr. prof. univ. dr. Constantin Galeriu, Dl Academician Virgil Cândea şi Pr. conf. univ. dr. Constantin Coman.
In colecţiile iniţiate de Editura Institutului Biblic s-a continuat publicarea în '
versiune românească a unor însemnate scrieri din părinţii şi scriitorii bisericeşti:
Sf. Ioan Gură de Aur (Despre feciorie, Apologia vieţii monahale, Despre creşterea
copiilor), Viaţa a însuşi Marelui Hrisostom, după istoricii bisericeşti: Paladie,
Socrates, Sozomen, Teodor al Trimitundei şi Fer. Teodoret al Cirului, Sf. Irineu de
Lugdunum (Demonstraţie a propovăduirii apostolice), Fer. Teodoret al Cirului
(Vieţile sfinţilor din Siria).
Planul editorial pe anul 2002 cuprinde, în ceea ce priveşte scrierile biblice, con
tinuarea tipăririi scrierilor biblice şi începerea imprimării întregului text al Bibliei
comentate, în versiunea revizuit, redactată şi comentată de I. P. S. Arhiepiscop
Bartolomeu al Clujului, precizându-se că textul Vechiului Testament din Biblia
comentată este în întregime revizuită, redactat şi comentat, după Septuaginta. Prin
formatul impunător, introducerile lămuritoare la fiecare carte biblică, notele mar
ginale ale sistemului referenţial, prin extinsele note explicative infrapaginale ca şi
prin concordanţa biblică şi hărţile inserate la sfârşitul cărţii, această ediţie jubiliară
a Sfanţului Sinod al Bisericii noastre - aşa cum a fost denumită Biblia comentată ce
va apărea în următoarele luni - va reprezenta cu certitudine evenimentul editorial
major al acestui an. De asemenea, în planul editorial pe anul 2002 vor vedea lumi
na tiparului scrieri dogmatice, exegetice, omiletice, ascetice şi aghiografice,
aparţinând Sfinţilor Ioan Gură de Aur, Chirii al Ierusalimului, Sofronie al
Ieaisalimului şi #lui Chirii de Schitopolis, în cadrul colecţiei de texte patristice,
urmărindu-se, în acelaşi timp, pregătirea pentru tipar a cărţilor de cult mai stârnitor
solicitate, reeditarea unor manuale şi tratate universitare destinate învăţământului
teologic ortodox, ca şi publicarea unor lucrări cu conţinut pastoral şi omiletic.
Raportul continuă cu prezentarea succintă a Tipografiei Institutului Biblic şi
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, a bazei materiale şi a înnoirilor teh
nologice care au avut loc în anul 2001, precum şi c u . prezentarea activităţii
desfăşurată în cursul anului 2001, constând în imprimarea, legarea şi difuzarea
unui număr de 1.006.300 exemplare de cărţi, reviste, precum şi a numeroaselor
broşuri, icoane şi alte tipărituri bisericeşti, valoarea producţiei globale fiind de
2/,8 miliarde lei. Dintre lucrările imprimate sunt menţionate, în primul rând,
scrierile biblice: Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, Psaltirea, Mica Biblie,
reeditarea, într-o ţinută grafică aleasă, a unui apreciabil număr de cărţi de cult, ne
cesare atât slujirii preoţeşti, stranei, cât şi cultivării evlaviei dreptmăritorilor
creştini, precum şi consistente volume de călăuzire pastorală şi omiletică a cleru%
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lui, precum şi cărţi de rugăciuni şi de zidire duhovnicească. Este apreciată şi acti
vitatea de tipărire a Calendarului Bisericesc şi, în acest context, reluarea după mai
mulţi ani a tipăririi acestuia pentm eparhii din Patriarhia Română, datorită pre
ţului avantajos, precum şi calităţii deosebite a artei şi imprimării grafice. Capi
tolul privind activitatea Tipografiei detaliază, în încheiere proiectul planului de
activitate pe anul 2002 , cu referire la investiţiile tehnologice, la producţie şi la
desfacerea acesteia.
In partea privind activitatea Atelierelor Institutului Biblic şi de Misiune al Bi
sericii Ortodoxe Române, raportul subliniază că aceasta s-a desfăşurat în cursul
anului 2001, cu mijloacele tehnice existente, unele dintre ele reabilitate, altele
înnoite, prin compartimentele sale speciale care funcţionează în sediul de la Po
peşti: Secţia metale - confecţionare obiecte de cult, Secţia pictură bisericească,
Secţia tâmplarie-sculptură, Secţia tămâie, precum şi prin Atelierele de ţesătorie
stofa bisericească şi broderie de la Mânăstirea Ţigăneşti şi Atelierele de croitorie
a veşmintelor preoţeşti de la Mânăstirea Pasărea. Raportul menţionează lucrarea cu
caracter de unicat realizată în cadml Atelierelor şi anume, setului de Sfinte Vase din
argint şi aur masiv, lucrare excepţională, sub raport artistic şi al valorii materiale,
oferită Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist la împlinirea a 15 ani de la alegerea
ca întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, pe care Prea Fericirea Sa a donat-o
Catedralei Patriarhale. Pe lângă obiectele de cult executate în serie, în cadml
Atelierelor au fost executate lucrări de recondiţionare a unor opere cu valoare artis
tică cu caracter special şi unicate şi lucrări, multe dintre acestea fiind oferite în dar
unor personalităţi bisericeşti şi ale vieţii publice în ţară sau cu prilejul unor vizite
oficiale ale reprezentanţilor Bisericii noastre la alte Biserici. în anul 2001, valoarea
producţiei globale a Atelierelor Institutului Biblic a fost de peste 18,3 miliarde lei,
desfacerea produselor proprii realizându-se prin magazinele Administraţiei
Patriarhale, prin magazinele eparhiale şi direct prin unităţile bisericeşti. Capitolul
privind activitatea Atelierelor Institutului Biblic prezintă, în final, proiectul planu
lui de activitate pe anul 2002 , sub aspectul investiţiilor şi al producţiei.
Expunerea privind activitatea Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române prin Sectoarele Editură, Tipografie şi Ateliere desfăşurată în
cursul anului 2001, se încheie cu precizarea că aceasta constituie rodul strădanii
lor personalului de specialitate, depuse sub îndrumarea nemijlocită a P. S. Episcop-vicar patriarhal Vincenţiu Ploieşteanu şi sub înţeleapta conducere a Prea Fe
ricitului Părinte Patriarh Teoctist.
In 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 desfăşurată în cursul anului
2000 de Sectorul învăţământ teologic şi educaţie religioasă, de Sectoml Patrimoniul
Cultural-Naţional Bisericesc, precum şi de Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române prin sectoarele Editură, Tipografie şi Ateliere.
- Să aprobe proiectele planurilor de activitate pe anul 2002 prezentate de
Sectoarele Editură, Tipografie şi Ateliere din cadrul Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.
A

A
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Pr. Constantin Savu, Consilier administrativ la Arhiepiscopia Tomisului,
prezintă Referatul Comisiei Economico-Financiare în legătură cu activitatea
Sectorului I I Economico-Financiar al Administraţiei Patriarhale , Contul de
execuţie bugetară şi Bilanţul pe anul 2001 al Administraţiei Patriarhale şi al
Instituţiilor anexe.
Raportul prezintă activitatea desfăşurată în cursul anului 2001 de către
Sectorul II al Administraţiei Patriarhale prin compartimentele sale: Serviciul Bu
nuri, Comisia de Pictură Bisericească, Fondul Central Misionar, Fondul Filan
tropia şi Serviciul Economic, pe baza documentaţiilor de specialitate, a îndru
mărilor şi hotărârilor organelor centrale bisericeşti şi prezintă în mod amănunţit:
Purtarea de grijă faţă de zestrea imobiliară a Administraţiei Patriarhale (sedii,
date de identificare, administrare); Stadiul demersurilor privind organizarea con
cursului naţional pentru proiectul Catedrala Mântuirii Neamului pe noul său
amplasament aprobat în zona Bd. Unirii, Bd . Mircea Vodă şi Str. Nerva Traian;
Iniţierea demersurilor pentru construirea unei Clinici Medicale în Str. Povernei
nr. 34 din Bucureşti; Lucrări de reamenajare la reşedinţa patriarhală (consoli
dare, restaurare, reabilitarea instalaţiilor sanitare şi termo-electrice, reamenajarea
sălii sinodale); Lucrări de consolidare ale Paraclisului ”S f Mare Mc. Gheorghe "
de la reşedinţa patriarhală, valoros monument istoric; Lucrări la clădirea
Administraţiei Patriarhale (reparaţii generale interioare şi exterioare, introduce
rea încălzirii centrale); Lucrări la Palatul Patriarhiei (reamenajări interioare,
■xrş;<vtrarea a 6 săli, modernizări şi dotări; Stadiul lucrărilor la stăreţia Mănăs
tirii Antim (consolidare şi restaurare); Continuarea lucrărilor de construcţii la
Aşezământul Ortodox Român de la Ierusalim, Iordan şi Ierihon; întreţinerea
Caselor de Odihnă de la Cozia şi Olăneşti; Activitatea Comisiei de Pictură
Bisericească (avizarea devizelor, adjudecarea şi recepţia lucrărilor de pictură, ca
lificarea pictorilor bisericeşti); Organizarea colectei şi administrarea Fondului
Central Misionar pe anul 2001 potrivit bugetului aprobat, a Fondului Filantropia,
precum şi a sumelor colectate pentru ajutorarea Mitropoliei Basarabiei.
Raportul menţionează că, tot în cursul anului 2001 Administrarea Com
plexului "Lebăda" - Panteiimon a trecut de la Secretariatul de Stat pentru Culte la
administrarea Patriarhiei Române, precum şi măsurile luate de Consiliul Naţional
Bisericesc pentru administrarea corespunzătoare a acestui important obiectiv.
Din datele expuse în cuprinsul raportului rezultă preocuparea Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist şi a colaboratorilor apropiaţi în privinţa administrării şi
gestionării judicioase şi echilibrate a bugetului pe anul 2001 al Administraţiei
Patriarhale şi Instituţiilor anexe, în conformitate cu hotărârile Adunării Naţionale
Bisericeşti şi ale Consiliului Naţional Bisericesc, precizându-se că, la venituri,
suma totală realizată de 106,5 miliarde lei, a provenit din contribuţiile de la buge
tul de stat pentru salarizarea personalului, din activităţile de cult, din colectele la
Fondul Central Misionar, la Fondul Filantropia şi la Fondul pentru Mitropolia Bii
sarabiei, precum şi din activităţile specifice ale Editurii, Tipografiei şi Atelierelor
Institutului Biblic, ale magazinelor bisericeşti, afe administrării Blocului Patriai
hiei, din activităţi de cult, din donaţii, subvenţii, dobânzi etc., iar la cheltuieli,
suma totală de 88,7 miliarde lei a fost destinată, potrivit bugetului, pentru plala
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salariilor angajaţilor Centrului Patriarhal şi pentru completarea salariilor preoţilor
din parohiile cu posibilităţi materiale reduse, pentru cheltuieli administrativ-gospodăreşti şi finalizarea unor investiţii, pentru sprijinirea activităţilor sectoarelor
Administraţiei Patriarhale, pentm alocarea de ajutoare şi subvenţii pentm con
strucţii, reparaţii şi restaurări de biserici din cuprinsul Patriarhiei Române, pentm
sprijinirea acţiunilor filantropice şi social-umanitare iniţiate de Patriarhia Română
şi pentm ajutorarea familiilor sărace, pentm acordarea de ajutoare comunităţilor
ortodoxe române de peste hotare şi celor din juml graniţelor României. Datorită
modului echilibrat al administrării sumelor din bugetul de venituri şi cheltuieli pe
anul 2001, bilanţul financiar-contabil al Administraţiei Patriarhale prezenta la
31 decembrie 2001 un excedent de 43,2 miliarde lei.
Raportul se încheie cu prezentarea succintă a activităţii Corpului de Control
CFI pe anul 2001, subliniindu-se că urmare a verificării a 31 de obiective din
cadrul Administraţiei Patriarhale, nu s-au constatat deficienţe majore.
Pe temeiul prevederilor art. 20, lit. "i" din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi art. 59, lit. "j" din Regulamentul Or
ganelor Centrale din Patriarhia Română, Comisiei Economico-Financiară, pro
pune plenului Adunării Naţionale Bisericeşti:
- Să ia act şi să aprobe Referatul Comisiei Economico-Financiare în
legătură cu activitatea Sectorului II Economico-Financiar al Administraţiei
Patriarhale p e anul 2001;
- Să aprobe Contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli, rezulta
tele financiare şi bilanţul pe anul 2001 al Administraţiei Patriarhale, Tipografie
şi Atelierele Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă;
- Să aducă mulţumiri credincioşilor şi PP. CC. preoţi, protopopi şi Centrelor
Eparhiale, pentru modul în care s-a realizat colecta din "Duminica Ortodoxiei”pentru
Fondul Centrnl Misionar, pentru Fondul Filantropia şi alte colecte din anul 2001.

Pr. loan Dâmbu, protopop din Arhiepiscopia Clujului, prezintă plenului
Raportul Comisiei Bugetare în legătură cu proiectul Bugetului de venituri şi
cheltuieli al Administraţiei Patriarhale şi al Instituţiilor anexe p e anul 2002:
In cuprinsul raportului este prezentat, pe capitole, proiectul Bugetului de ve
nituri şi cheltuieli al Administraţiei Patriarhale şi Instituţiilor anexe pe anul 2002
în sumă totală de 307 miliarde lei, elaborat, ţinându-se seamă de: rezultatele f i 
nanciare ale anului 2001, identificarea de noi surse de venituri suplimentate,
limitarea cheltuielilor din anul 2002 la nivelul cerinţelor reale, rata estimativă a
inflaţiei pe anul 2002, evoluţia cursului leu/euro/dolar, subliniindu-se preocu
pările Centmlui Patriarhal pentm asigurarea resurselor financiare necesare finali
zării unor investiţii începute în anii anteriori, pentm sprijinirea activităţilor tot mai
diversificate ale Sectoarelor Administraţiei Patriarhale în diferite domenii ale
vieţii bisericeşti şi, în mod prioritar, pentru realizarea activităţilor filantropice,
socio-umanitare, cultural-misionare, de sprijinire a comunităţilor ortodoxe
romane de peste hotare. In raport se precizează că, deşi proiectul de buget pe anul
2002 pare îndrăzneţ, în contextul recesiunii economice internaţionale şi al crizei
interne, organele specializate ale Administraţiei Patriarhale şi ale Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, nădăjduiesc ca prin măsuri
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economice adecvate şi printr-o administrare corespunzătoare a veniturilor şi chel
tuielilor, sub îndrumarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi al Consiliului
Naţional Bisericesc, acesta să poată fi realizat în întregime.
Constatând că proiectul de Buget pe anul 2002 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, lit. "j" din Regulamentul Organelor Centrale din Patriarhia Română, Comisia
Bugetară propune plenului Adunării Naţionale Bisericeşti:
Sa aprobe proiectul Bugetului ele venituri şi cheltuieli al Administraţiei
Patriarhale şi Instituţiilor Sale anexe pe anul 2002, care va f i realizat şi adminis
trat potrivit prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti.

7. Luări de cuvânt din partea membrilor
Adunării Naţionale Bisericeşti
Prea Fericitul Părinte Patriarh Preşedinte constatând că s-a încheiat prezenta
rea referatelor, potrivit Ordinii de Zi aprobată invită pe membrii Adunării Naţionule Bisericeşti să-şi prezinte intervenţiile în plen, după cum urmează:
Dl Avocat George Chilea de la Arhiepiscopia Tomisului, în intervenţia sa
cere îngăduinţa de a se face purtătorul de cuvânt al credincioşilor dobrogeni şi
?.duce în discuţie necesitatea reactivării Mitropoliei Dobrogei, pe temeiuri isto
rice, canonice şi de natură socio-economice.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, răspunzând, apreciază că problema
trebuie studiată şi dezbătută la nivelul organelor eparhiale ale Arhiepiscopiei
Tomisului şi apoi, pe calea statutară, trebuie examinată în forurile centrale biseri
ceşti competente, cu toate implicaţiile sale istorice, canonice şi pastorale-misionare.
Dl Economist Petre Petria de la Arhiepiscopia Craiovei, prezintă succint
realizările din cuprinsul Arhiepiscopiei Craiovei de la instalarea î. P. S. Teofan ca
Mitropolit al Olteniei, suflu înnoitor al activităţii, sub toate aspectele, care s-au
derulat în anul 2001, cu un puternic impact în activitatea misionar-pastorală şi de
asistenţă socială din cuprinsul eparhiei, arătând că acestea sunt roadele înţeleptei
purtări de grijă a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi a Sfântului Sinod al
Bisericii noastre pentru promovarea vieţii bisericeşti în ţara noastră la începutul
mileniului al III-lea creştin, aşa cum s-a desprins din rapoartele prezentate în faţa
plenului, rapoarte pe care le recomandă aprobării.
Dl Avocat Vitalie Zvincu de la Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor , subliniază
că rapoartele prezentate plenului au oglindit cu mare fidelitate realităţile vieţii bi
sericeşti din ţara şi Biserica noastră şi complexitatea activităţii desfăşurată, sub
multiplele ei aspecte, de la parohie şi mânăstire până la eparhie şi Centrul Patriar
hal. Domnia sa, accentuează în acest context paşii uriaşi pe care i-a făcut Biserica
noastră în ultimii ani şi, în mod excepţional, referindu-se la situaţia din Basarabia,
marele merit al Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist de a fi susţinut reunirea
spirituală a românilor despărţiţi de Prut, prin reactivarea în anul-1992 a Mitropo
liei Basarabiei la sânul Bisericii Mame, arătând că este nevoie să se continue spri
jinirea acestei eparhii.
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D l dr. Sorin Costina de la Episcopia Aradului, arată că diversitatea proble
melor cu care se confruntă Biserica astăzi şi-ar putea găsi o mai bună soluţionare
dacă ar exista o lege a Cultelor, lege care ar reglementa şi raporturile dintre stat şi
biserici dar ar elimina şi neclarităţile care se ivesc în prezent în cadrul acestor
raporturi. Domnia sa arată că, pe lângă lipsa acestei legi, încă nu au fost soluţiona
te corespunzător probleme majore cum ar fi: salarizarea clerului, lipsa fondurilor
pentru monumentele istorice, problema aplicării Legii nr. 103/1992. în acelaşi
timp, elogiază atitudinea Bisericii noastre în probleme care aduc atingere moralei
(avort, pornografie, prostituţie etc.), precum şi modul în care Biserica Mamă spri
jină Mitropolia Basarabiei. Apreciind că, deşi sunt vizibile lucrările Bisericii,
Domnia sa subliniază că este necesară mai multă promptitudine şi fermitate în sto
parea atitudinilor şi abaterilor unor preoţi neconforme cu statutul şi demnitatea
preoţească şi care aduc atingere prestigiului celorlalţi preoţi şi Bisericii noastre.
Dl dr. Ionel Căndea de la Episcopia Dunării de Jos, arată că intervenţia
Domniei Sale are două obiective: Primul dintre acestea şi care este onorant pentru
Domnia Sa, este să ofere Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist Medalia de
aur instituită cu prilejul aniversării a 520 de ani de la prima atestare docu
mentară a Judeţului Brăila (1481-2001) şi a 120 de ani de la întemeierea Mu
zeului Brăilei (1881-2001), amintind bogatul trecut religios al acestui judeţ în
care, odinioară, a funcţionat Mitropolia Proilaviei care a avut o contribuţie deo
sebită la întărirea spiritualităţii româneşti şi ortodoxe la Dunărea de Jos. Al doilea
obiectiv este acela de a prezenta succint bogata activitate desfăşurată de Episcopia
Dunării de Jos în anul care a trecut, sub păstorirea P. S. Episcop Casian, precum
şi neajunsurile generate de lipsa unei mai strânse colaborări între instituţiile abili
tate ale administraţiei de stat şi locale şi unităţile bisericeşti în privinţa adminis
trării fondurilor destinate monumentelor istorice.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, luând cuvântul, mulţumeşte pentru
acest gest de preţuire care vine de la Dunărea de Jos, subliniind că prin acesta este
preţuită întreaga Biserică Oitodoxă Română şi slujitorii ei, pentru continuarea cu
sârg a lucrării înaintaşilor de propovăduire şi apărare a valorilor spirituale, culturale,
istorice şi tradiţionale româneşti într-o epocă de profunde şi uimitoare schimbări şi
înnoiri ale lumii şi societăţii româneşti în care, valorile autentice, mai ales cele care
izvorăsc din Evanghelie şi ne conduc spre Hristos, îşi au rolul lor pentru menţinerea
în deplină sănătate morală şi socială a poporului nostru drept-credincios.
Dl Vaier Moga de la Arhiepiscopia Alba Iuliei, în cuvântul său, face referire
la situaţia existentă în unele localităţi din Ardeal, generată de ocuparea abuzivă a
unor parohii ortodoxe (Mihalţ şi Ocna Mureş) de către greco-catolici şi la modul
tendenţios şi subiectiv în care presa a prezentat aceste stări de lucruri, totalmente
defavorabil Bisericii noastre şi în contradicţie flagrantă cu realităţile locale şi spi
ritul promovat de dialogul dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Catolică
Orientală de rit bizantin (greco-catolică) din România. De aceea, Domnia sa se
crede că este util ca în cadrul Facultăţilor de Teologie să se accentueze, în mod
irenic, aspectele istorice de drept patrimonial pentru lămurirea şi pregătirea viito
rilor preoţi în acest domeniu atât de sensibil. Abordând problema recensământu
lui populaţiei care va începe în luna martie a acestui an, Domnia sa elogiază
____
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prezenţa de spirit a organelor bisericeşti care au luat măsurile necesare şi au reco
mandat preoţilor antrenarea în acest proces, în conformitate cu prevederile legale.
Dl Prof. Ioan Lăcătuşu de la Episcopia Covasnei şi Harghitei, subliniază
că, pornind de la multele lucruri care au fost prezentate plenului, ar fi util, pe
viitor ca rapoartele să fie difuzate de o manieră sintetică, tuturor membrilor Adu
nării în vederea cunoaşterii şi aprofundării, astfel ca la şedinţele în plen să se
poată acorda mai mult timp intervenţiilor şi dezbaterilor propriu-zise. în conti
nuare, Domnia sa, prezintă unele coordonate ale activităţii culturale, misionare şi
bisericeşti desfăşurată în cuprinsul Episcopiei Covasnei şi Harghitei, precizând că
grijile nu scad ci, din contră acestea sporesc de la o zi la alta, în contextul pastoraţiei şi misiunii Bisericii într-o zonă multi-culturală şi multi-etnică, cunoscute'fiind
aspectele convieţuirii românilor, aflaţi în minoritate, cu populaţia majoritar
maghiară din judeţele Covasna şi Harghita.
Dl Prof. univ. Vasile Dobrescu de la Arhiepiscopia Alba luliei, în intervenţia
sa arată că, toate cele prezentate în rapoartele supuse dezbaterii plenului au arătat
că Biserica Ortodoxă Română continuă să se întărească şi să se impună cu demni
tate în societatea românească actuală, devenind "sufletul naţiunii române", elo
giind activitatea ierarhilor care ştiu să conducă, să înnoiască şi să impună Biserica
noastră pe plan internaţional, caracterizat prin toleranţă, putere şi dăruire deplină
în slujirea lui Dumnezeu şi a oamenilor. Făcând referire la problema Fundaţiei
Emanuil Gojdu , Domnia Sa arată că aceasta nu este o problemă numai a Ardealu
lui, ci, a tuturor românilor, iar Biserica Ortodoxă Română, prin prestigiul şi
echilibrul său, poate avea un rol precumpănitor pe lângă guvernele român şi ungar
pentru relansarea procesului de redobândire a patrimoniului acestei Fundaţii de
care ar beneficia întreaga societate românească.
Pr. Ioan Florescu de la Episcopia Râmnicului, luând cuvântul arată că toate
rapoartele prezentate plenului conţin mesajul lucrării şi fiinţării majorităţii româ
nilor în unitate de credinţă şi neam, sub mantia ocrotitoare a Bisericii Ortodoxe
Române, angajată fară echivoc în slujirea credincioşilor ei, sub toate aspectele.
Abordând unele aspecte privind protejarea patrimoniului bisericesc culturalnaţional, Cucernicia sa apreciază că este necesară o mai mare preocupare a statu
lui pentru acest domeniu în strânsă conlucrare cu Biserica, monumentele istorice
fiind înscrisuri ale poporului român în faţa lumii şi mesaje vii ale trecutului nostru
pentru tinerele generaţii de români.
î. P. S. Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa
Occidentală şi Meridională , în cuvântul său, prezintă unele aspecte ale pastoraţiei şi misiunii ortodoxe române în diasporă, arătând că în situaţia actuală în care,
zeci de români pleacă în străinătate pentru un loc de muncă sau la studii, existând
riscul ca aceştia să fie înghiţiţi voit de societăţile în care se duc, rolul Bisericii şi
al slujitorilor ortodocşi români din afara graniţelor ţării este acela de a se îngriji
ca aceştia să rămână fiii Bisericii Ortodoxe Române în care s-au născut şi au cres
cut, să rămână fideli spiritualităţii româneşti şi să preîntâmpine orice prilej de dezrădăcinare. In acest scop, în toate eparhiile de peste hotare au fost create noi struc
turi parohiale şi mănăstireşti, iar în America, Arhiepiscopia Ortodoxă Română are
noi perspective acum, când, de puţine zile, a fost ales noul Arhiepiscop. Arătând
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că există dificultăţi materiale şi de altă natură, că există o criză acută de locaşuri
de cult, comunităţile fiind nevoite să închirieze biserici de la alte Biserici creştine,
rămâne o prioritate a eparhiilor de peste hotare problema construirii de locaşuri de
cult, care poate fi soluţionată şi cu ajutor din ţară, de la Biserică şi de la Stat, ne
uitând să sublinieze că şi celelalte mijloace şi metode tradiţionale de slujire, pastoraţie şi misiune creştină ortodoxă rămân pe acelaşi loc prioritar în preocupările
ierarhilor şi preoţilor care activează în structurile diasporale româneşti din afara
graniţelor ţării.

8.
Cuvântul de încheiere
al Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
A

Incheindu-şi şirul intervenţiilor, Prea Fericitul Părinte Preşedinte rosteşte ur
mătorul cuvânt de încheiere:
"Jată-ne ajunşi la sfârşitul acestei şedinţe, una dintre cele mai vii p e care le-am
întâlnit în această sală. Un număr de zece persoane au luat cuvântul şi m-am
bucurat foarte mult văzând printre ei şi credincioşi, care au adus propuneri foarte
interesante şi urgente pentru o mai vie lucrare a Bisericii noastre.
Noi, ierarhii, venim la această Adunare după două zile de şedinţe ale Sfân
tului Sinod unde, fiecare din problemele p e care le-aţi amintit aici şi altele pe care
le-aţi adus în luările de cuvânt, au fo st ascultate cu atenţie urmând a se lua mă
surile cuvenite. Adăugând şi unele propuneri foarte importante p e care le-aţi
/acut, ne-aţi încredinţat atât de cunoaşterea cerinţelor Bisericii, cât şi a unor
lipsuri din lucrarea ce s-a derulat în amil trecut.
Sfântul Sinod, chiar în -şedinţa de ieri, a examinat şi a dat o seamă de îndmmăiri preoţilor de la parohii pentru sporirea efortului lor în chivernisirea paro
hiei, pe plan material şi spiritual, şi mai ales în înviorarea activităţii pastorale,
liturgice şi filantropice, precum şi alte multe încurajări care se leagă de misiunea
noastră acum, în libertate largă. Ne bucurăm să avem sugestii în această privinţă
şi din partea dumneavoastră.
In ceea ce priveşte Fundaţia Gojdu, am aflat că a avut loc o reuniune pentru co
memorarea marelui mecena român Emanuil Gojdu. Am stăruit să fie prezent acolo,
alături de P S. Episcop Sofronie al românilor ortodocşi, din Ungaria, şi P S. Epis
cop Timotei de la Arad. M~a bucurat să vă ascult vorbind aici despre importanţa pe
care şi noi, Biserica, trebuie să o dăm cunoaşterii acestei probleme. Cu străduinţa
dumneavoastră, a celor care aveţi experienţă, cum am înţeles, acum, după re
înfiinţarea acesteijundaţii, să putem să repetăm demersurile pentru refacerea memo
riei sale, dar şi a dobândirii unei moşteniri scumpe poporului nostru românesc.
Aşa cum ne vedeţi aici şi cum auziţi din cuvântările şi din pastoralele noastre,
suntem întru totul în slujba credincioşilor şi în slujba clerului nostm de la paro
hii şi de la mânăstiri, şi în slujba ţării noastre. Tot ceea ce este înalt, bun, de
laudă, de vrednicie, promovăm şi insistăm a se face. Cu prilejul şedinţei Sfântului
Sinod am adresat un cuvânt către forurile legiuitoare ale ţării pentru ca legile să
fie pătrunse de învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos, iar despre recensământ şi
alte probleme s-a discutat şi în conferinţa de presă care a avut loc acum o oră,
unde ierarhii noştri au arătat răspunsurile Bisericii noastre.
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Aşa ne rugăm lui Dumnezeu să ne păstreze. Valurile vieţii sunt mari, cum le
vedeţi. Uneori ele pot să descumpănească corabia sufletului nostru, dar nu pot
descumpăni corabia Bisericii noastre şi a neamului nostru românesc. Noi, cei de
faţă, suntem o picătură din aceste două entităţi, care constituie dăinuirea noastră
pe pământ şi în lume, dăinuire care a făcut să avem ocrotitori, luminători şi
călăuzitori şi în cer, nu numai pe pământ. Privim mereu spre cer, spre valorile
Bisericii, valorile Mântuitorului Iisus Hristos, pentru a ne ţine cumpătul în aceste
valuri. Trebuie să fim pătm nşi de împlinirea voii lui Dumnezeu, după cum
Domnul Iisus Hristos deseori a repetat: "Nu caut voia Mea, ci voia Celui care M-a
trimis" (Ioan 5, 3). Ierarhii, clerul, fraţii creştini, familia creştină, trebuie să fim
cuprinşi numai de acest gând în aceste vremuri de răzvrătire când omul, ca fiinţă
alunecătoare spre păcat, se îndreaptă spre secularizare. Din acest motiv şi creaţia
lui Dumnezeu aşteaptă ajutorul nostru, ajutorul miliţii omeneşti şi ajutorul valo
rilor Creatorului, care a făcut cerul şi pământul. Către acestea să tindem noi,
către acestea să ne îndreptăm întreaga activitate. Acesta este şi cuvântul meu
acum, la terminarea lucrărilor Adunării noastre, să ne formăm ca deziderat uni
tatea sfântă, unitatea dumnezeiască, unitatea Sfintei Treimi, care trebuie să dom
nească în mijlocul nostru al tuturor, fără nici o deosebire, credincioşi şi cler al
Bisericii Ortodoxe Române.
Faţă de dumneavoastră, membrii Adunării Naţionale Bisericeşti, aleşi pentru
o perioadă de patm ani, nu am decât cuvinte de preţuire. Să nu rămâneţi cu senti
mentul că, de acum înainte, dacă nu veţi mai fi aleşi, nu sunteţi alături de noi.
Rămâneţi cu noi întotdeauna şi noi suntem cu frăţiile voastre, pentru că v-am
ascultat glasurile, v-am preţuit gândurile şi iniţiativele la modul cel mai înalt în
timpul mandatului dumneavoastră. Aşteptăm acum noile alegeri, să vă revedem
pe unii dintre dumneavoastră cu toată bucuria cuvenită. Contează mult nu numai
prezenţa dumneavoastră la şedinţele noastre, la consiliile parohiale, la consiliile
eparhiale, ci şi cunoaşterea problemelor Bisericii. Desigur, o perioadă de patm
ani este puţin pentru a cunoaşte bine structurile noastre şi problemele înăuntrul
lor. Trebuie şi în această privinţă să facem mai mult, să depunem eforturi pentm
a face cunoscută credincioşilor învăţătura de credinţă şi a-i ajuta să conştien
tizeze de ce sunt ortodocşi, acum, când atâtea şi atâtea tendinţe îşi afirmă existen
ţa pentru dezbinarea lor.
Cu aceste cuvinte le mulţumesc, foarte călduros, atât în faţa dumneavoastră
cât şi în faţa lui Dumnezeu, înalt Prea Sfinţiţilor şi Prea Sfinţiţilor Părinţi, mem
brii ai Sfântului Sinod, pentm lucrarea depusă de fiecare şi aici, pe vatra noastră
strămoşească, dar şi dincolo, peste hotare. Este o mare minune a lui Dumnezeu
că, în vremuri grele ca acestea , noi am reuşit să ducem la împlinire ceea ce amin
teaţi dumneavoastră, înfiinţarea unei episcopii pentru judeţele Harghita şi Covasna, cu reşedinţa în Miercurea Ciuc, la care se adaugă, asemenea unei mari
binefaceri, întronizarea unui ierarh pentru fraţii români din Ungaria şi a unuia
pentru cei din stânga Prutului. Nu au fost uşoare aceste realizări, dar Dumnezeu
ne-a ajutat. Acum ne aflăm pe punctul de a rezolva într-un fe l problema credincio
şilor ortodocşi români din Iugoslavia. întâmpinăm însă rezistenţă la tot pasul,
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contrar aşteptărilor noastre, chiar şi din partea unor Biserici cu care am avut le
gături foarte bune de-a lungul timpului.
Dumnezeu ne-a ajutat, deşi, recunoaştem, suntem uneori şi noi puţini la su
flet şi mai alunecăm, atât noi cât şi fraţii noştri preoţi. Nu ne îngrijorează atacu
rile din presă, despre care s-a vorbit aici, atâta vreme cât vedem ce putem reali
za, în ciuda greutăţilor de tot felul. De unde se pot ivi atâtea posibilităţi ca P. S.
Episcop Ioan de la Covasna şi Harghita să organizeze, în acest vremuri atât de
grele, şapte-opt mănăstiri acolo, în numai câţiva ani? Am fo st şi am văzut. L-am
instalat în scaun împreună cu regretatul Patriarh Partenie al Alexandriei. S-au
văzut semne dumnezeieşti. In anii aceştia din urmă ne-au vizitat şi patriarhi apos
tolici, ai Constantinopolului, Antiohiei, Ierusalimului, şi au văzut aproape toate
oraşele din Transilvania dar şi pe cele din Moldova şi Muntenia. Prezenţa acestor
înalţi oaspeţi a reprezentat o binecuvântare a lui Dumnezeu. Pentru noi trebuie
să fie o lecţie neîncetată, care să ne îndemne spre păstrarea unităţii şi conştiinţei
vii, împlinind prin aceasta voia lui Dumnezeu, voia Mântuitorului Iisus Hristos
spre a fi ucenicii Lui adevăraţi, păstrând unitatea între noi, aşa cum mărturisim
unitatea Sfintei Treimi: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi ne
despărţită. Aşa gândind şi făcând vom bine merita cuvântul apostolic "suntem
împreună lucrători cu Dumnezeu" (I Cor. 3, 9).
9. Componenţa Comisiei pentru verificarea
şi semnarea Procesului-Verbal
Prea Fericitul Părinte Patriarh Preşedinte prezintă apoi plenului componenţa
Comisiei pentru verificarea şi semnarea Procesului-Verbal al lucrărilor Adunării
Naţionale Bisericeşti, stabilită în şedinţa de constituire a acestui fo r bisericesc
din anul 1998, alcătuită din: Pr. prof. univ. Costachi Galeriu - Arhiepiscopia Bu
cureştilor; Protopop Corneliu Irod-E piscopia Sloboziei şi Călăraşilor; Dl Acad.
Virgil Cândea - Arhiepiscopia Bucureştilor şi Dl Ing. Spiridon Didi - Episcopia
Alexandriei şi Teleormanului.
#

10. Supunerea spre aprobare de către plen a rapoartelor
şi propunerilor Comisiilor Permanente
Potrivit prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti, Prea Fericitul
Părinte Preşedinte supune aprobării plenului Adunării Naţionale Bisericeşti
propunerile Comisiilor de lucru, formulate în referatele prezentate acestui for
central bisericesc.
Ca urmare, pe temeiul prevederilor statutare bisericeşti şi la propunerea Prea Fe
ricitului Părinte Patriarh Teoctist, plenul Adunării Naţionale Bisericeşti hotărăşte:
*
Ia act de referatele prezentate de Comisia Bisericească, Comisia Culturală,
Comisia Economică-Financiară şi de Comisia Bugetară în legătură cu lucrările
înscrise pe Ordinea de Zi şi cu Raportul general anual al Consiliului Naţional
Bisericesc privind activitatea desfăşurată în anul 2001 de Sectoarele Administra-

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

690

ţiei Patriarhale şi ale Instituţiilor anexe şi aprobă propunerile formulate în cu
prinsul lor.
*
Exprimă mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, IL PP. SS.
Mitropoliţi şi Arhiepiscopi, PP. SS. Episcopi Eparhioţi, Episcopi-Vicari şi
Arhierei-vicari, clendui, monahilor şi credincioşilor pentru lucrarea pilduitoare
desfăşurată în cel dintâi an al celui de al III-lea Mileniu Creştin, cu nădejdea ca
propunerile prezentate în rapoarte şi intervenţii să-şi găsească materializarea
prin soluţii adecvate potrivit rânduielilor canonice, statutare şi regulamentare bi
sericeşti şi cu cerinţele misiunii Bisericii noastre străbune în slujirea lui Dum
nezeu şi a poporului român drept- cred mei os.
____
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La orele 14:00, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist declară închisă prezen
ta şedinţă de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti din sesiunea p e anul 2001.
Se rosteşte rugăciunea "Cuvine-se cu adevărat!".

Preşedintele Adunării Naţionale Bisericeşti
m

fTEOCTIST
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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SECRETAR DE ŞEDINŢĂ
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Bibliografia revistei "Biserica Ortodoxa Română” (1874-1994), Pr. Alexandru
Stănciulescu-Bârda voi. I, Bârda, Ed. "Cuget Românesc", 2000, 391 p.
Tânărul preot-profesor şi talentatul scriitor, Al. Stănciulescu-Bârda, şi-a luat asupra
sa greaua şi nobila însărcinare de a da în regie propria Bibliografie Revistei "Biserica
Qrtodoxă Română" în trei volume, din care a apărut primul volum pe o perioadă întinsă
de 120 de ani, respectiv 1874-1994. Din dorinţa de a realiza un incontestabil act major de
cultură, tânărul autor a pornit cu tot elanul său la realizarea bibliografiei buletinului ofi
cial al Sfanţului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul jubileului de 120 ani de
la apariţia primului său număr. Lucrarea, cum o recunoaşte însuşi autorul, a necesitat un
volum apreciabil de trudă, şi a presupus nenumărate hăţişuri, greutăţi şi riscuri, cu atât mai
mult cu cât era prima bibliografie integrală, adnotată, a unei reviste teologice în cultura
noastră. Autorul recunoaşte că lucrarea nu este perfectă, că n-ar mai suporta îmbunătăţiri,
dar principalul este că după atâta timp trecut s-a făcut primul pas, avându-se în vedere că
s-a avut de conspectat şi organizat peste 22.000 de titluri, ceea ce înscrie lucrarea în rân
dul celor mai voluminoase bibliografii de cultură Română.
In vederea sărbătoririi a 110 ani de la apariţia primului număr al revistei "Biserica
Ortodoxă Română", directorul de atunci, azi I. P. S. Arhiepiscop al Clujului, Bartolomeu
Valeriu Anania i-a făcut autorului cinstea, de a-i încredinţa întocmirea bibliografiei revis
tei. Proiectul l-a aprobat şi patriarhul de atunci, Iustin Moisescu. După mai mulţi ani de
muncă, la termenul stabilit, autorul a predat lucrarea, dar din motive necunoscute lucrarea
a rămas în manuscris de sertar. Prin bunăvoinţa Părintelui Patriarh Teoctist s-a reuşit să se
publice nouă fragmente din lucrarea, sub formă de serial, în revista "Biserica Ortodoxă
Română" până prin 1992, după care apariţia serialului s-a întrerupt fară explicaţii. Prin
voinţa lui Dumnezeu, autorul reuşeşte sâ dea la lumină, în regie proprie, primul volum din
Bibliografia Revistei "Biserica Ortodoxă Română" pe o perioadă de 120 ani şi se aşteaptă
apariţia în curând şi a următoarelor două volume.
Repunerea în circuitul bibliografic a peste douăzeci de mii de piese constituie un act
de cultură majoră.
Bogatul material cuprins în revista "Biserica Ortodoxă Română" în cei o sută
douăzeci .de ani de apariţie ai săi, organizat în trei volume distincte cuprinde: Primul vo
lum - Secţiunea Biblică (Biblia în general, Vechiul Testament şi Noul Testament), Secţiu
nea Sistematică (Dogmatica, Morala, Filosofia creştină) şi Secţiunea Practică (Dreptul
bisericesc, Liturgica, Omiletica şi Catehetica, Pastorala, Muzica, Pedagogia şi îndrumă
rile misionare sau Sectologia).
A.
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Al doilea volum cuprinde: Istoria Bisericii Universale, Bizantinologia şi Istoria lite
raturii creştine sau Patrologia.
Al treilea volum cuprinde: Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria României, Li
teratură, Folclor, Redacţionale.

Fiecare volum este însoţit de câte un indice de autori. Din motive de spaţiu nu s-a
putut să se prezinte şi un indice general de materii, care ar 11uşurat mult utilizarea lucrării.
S-a adoptat această împărţire generală având în vedere organizarea învăţământului
teologic, urmărindu-se prin aceasta să se pună la dispoziţia cadrelor din învăţământul teo
logic, doctoranzilor, studenţilor şi teologilor în general un mijloc de orientare şi docu
mentare rapidă şi eficace. în cadrul fiecărei părţi menţionate materia a fost organizată pe
obiecte de studiu, capitole şi subcapitole, care urmăresc de aproape programa analitică a
învăţământului teologic. în afară de aceasta s-au avut drept criterii de organizare şi siste
matizare a materialului principii de ordin alfabetic şi cronologic. S-a folosit forma de
citare obişnuită în revistele noastre teologice; acolo unde s-ra resimţit nevoia, s-a oferit, pe
lângă elementele de bază (autor, titlul articolului, locul unde se află tipărit) şi un scurt
rezumat sau simple note care ajută la înţelegerea mai exactă a conţinutului materialului
respectiv. Acolo unde a fost cazul s-au folosit parantezele pentru a indica nume de autori,
titluri de articole şi cărţi care, în textul propriu-zis al revistei nu figurau ca titluri ci doar
erau deduse din context. Materialele nesemnate au fost puse pe seama redacţiei etc.
în general, s-a respectat ortografia originală a titlurilor, cât şi limba acestora etc.
Revista dispune de o documentată Prefaţă care cuprinde viaţa celor 120 ani de vieţuire.
Postfaţa lucrării, sugestive, reţinută de autor, merită subliniată:
"A realiza bibliografia unei reviste, personalităţi, eveniment istoric sau monument de
seamă este acelaşi lucru cu munca de restaurare a unei biserici vechi. D%
e sub perdeaua de
fum şi de praf a verii, bibliograful scoate la lumină valori şi frumuseţi uitate, chiar ne
bănuite, desfatând sufletul cititorilor şi cercetătorilor. Este o muncă de rob, pe care puţini
ştiu s-o preţuiască.
Revista "Biserica Ortodoxă Română" a fost cartea de vizită a uneia dintre cele mai
de seamă instituţii româneşti. Ea a focalizat efortul celor mai capabili teologi şi cărturari
români pe o perioadă de mai bine de o sută douăzeci de ani. S-au dezbătut teme şi teze, s-au
dat învăţături, s-a făcut lucrare apostolică în plan pastoral, misionar, social şi cultural.
Acest material inestimabil îl punem acum în circulaţie, convinşi fiind de utilitatea lui".
Aşteptăm şi apariţia volumelor II şi III ale lucrării şi sperăm că vor ocupa de acum locul
în fiecare bibliotecă parohială, ca şi în orice instituţie şi aşezământ bisericesc şi sperăm şi laic.
Se cuvine toată recunoştinţa noastră adusă autorului şi mulţumirile noastre pentru
munca sa depusă.
*

Pr. I. IONESCU

Istoria Clipei, Pr. Alexandru Stănciulescu-Bârda - Ed. "Cuget Românesc", Bârda,
.1999, 285 pag.
încep cu postfaţa lucrării revelatoare: "Călători suntem prin lume de-a lungul vieţii
noastre, pelerini anonimi între poarta de intrare şi cea de ieşire a lumii, între leagăn şi mor
mânt. Călători pe drumuri ştiute sau neştiute, pe poteci nebătătorite, prin hăţişuri şi hârtoa
pe, escaladând înălţimi, ori prăbuşindu-ne spre adâncuri, fiecare clipă este un pas pe dru
mul nostru, dar şi un moment de creaţie. Depinde doar de noi dacă observăm, dacă auzim,
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dacă simţim frumuseţea şi măreţia clipei. Un răsărit ori un apus de soare, culoarea unei
flori, forma unei gâze, emoţii şi sentimente, oameni, fapte şi întâmplări sunt doar câteva
dintre "evenimentele" ce le surprindem de-a lungul unei clipe. Fiecare dintre acestea are
frumuseţea, comicul şi hidoşenia ei, dar toate formează marea piesă ce se derulează pe
scena lumii. Spectator şi actor în acelaşi timp, fiecare dintre noi avem misiunea de a con
tribui cu cât de puţin la victoria Binelui, Frumuseţii, Adevărului şi Dreptăţii".
Frumoasă relevare şi distinsă gândire! Pentru tânărul nostru talentat scriitor, scrisul
său este o chemare şi o răspundere slăntă, după cum o şi afirmă clar: "Orice intelectual,
fie că e preot, profesor, învăţător, medic, inginer, savant în orice domeniu, orice om de
bine, orice suflet curat şi credincios are datoria sfântă în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor
să fie sămânţa moralităţii şi a culturii.
Aprindeţi, oameni buni, faclia sufletului vostru şi luminaţi întunericul din jur. în
orice domeniu aţi trăi sau aţi lucra, încercaţi să faceţi Binele, sau măcar nu faceţi răul.
Rugaţi-vă neîncetat pentru victoria Binelui în lume" (p. 99).
Pentru autorul nostru, preot la două biserici pe care le-a renovat şi profesor de liceu
în Tr. Severin, de religie, căruia am avut cinstea să-i fiu şi eu director şi profesor la Semi
narul teologic-liceal de la Craiova (perioada, dacă reţin bine, 1965-1971) scrisul său este
o lucrare de pastoraţie. A înfiinţat, caz unic, într-un sat, Bârda, corn. Malovăţ, din jud. Me
hedinţi, o Editură, "Cuget Românesc" şi scoate cartea de suflet creştină la preţuri modeste
pe care o trimite în toată ţara ca şi peste hotare. O arată bogat rubrica "Poşta Editurii". O
cititoare din Brăila îi scrie: "De multă vreme simt nevoia unui serviciu de carte creştinortodoxă prin poştă. Mă întreb de ce Patriarhia nu a iniţiat nimic în acest sens? (p. 283).
Ne gândim ca asemenea cereri să fie luate în evidenţa administrativă şi de conducerea Mi
tropoliei de la Craiova, făcând ca Editura "Cuget Românesc" - Bârda să poată fi sprijinită
şi ajutată şi de Eparhie.
Scrisul autorului este prezent şi în ziaristică. în ziarul "Datina" din Tr. Severin s-a
ajuns până acolo încât cititorii care cumpără ziarul întreabă mai întâi dacă în ziar scrie şi
Pr. Al. Stănciulescu. O arată la "Poşta Editurii" cititoarea Prof. Mariuca Dumitraşcu, p. 284.
E cea mai frumoasă recunoştinţă ce i se poate aduce de cititorii săi, autorului nostru, pentru
care îl felicităm din suflet!
Cartea sa, a câta nu mai reţin din plinul adus până acum, "Istoria Clipei", repartizată
în XI capitole, ne prezintă o frescă vie a vremurilor trăite, în schiţe, momente literare, po
vestiri, comunicări, din viaţa satului său în care-şi desfăşoară viaţa pastorală, a oraşului
Tr. Severin unde este şi profesor secundar, din viaţa copilăriei sale, a şcolilor urmate, din
viaţa instituţiilor statului, din viaţa oamenilor întâlniţi, o cronică a vremurilor noastre in
trată acum în analele istoriei pe care o trăim.
Cap. I al cărţii începe cu Rugăciuni necanonice, emotive, în imn de psalmi: Rugă
pentru Basarabia, Rugă la vreme de primejdie, Rugă pentru Ştefan Vodă, Rugă pentru
Eminescu, Rugă pentru drumul crucii. In cap. II se redau Scrisori netrimise, Scrisoare
către un preot, pe care o reproducem în întregime pentru patetismul ei, Frate preot dintotdeauna, Mă plec înaintea feţei tale şi-ţi mulţumesc: ca om, ca român şi creştin. Iţi mulţu
mesc pentru tot ce-ai dat neamului meu de-a lungul veacurilor, pentru drumurile pe care i
le-ai deschis pe pământ, în suflet şi spre cer. Iţi mulţumesc pentru strădania ta neostoită
de a revela Frumosul, Binele şi Adevărul, de a sculpta întru Fiinţă cu dalta cuvântului,
milei şi dragostei. Iţi mulţumesc pentru ceasurile şi anii de zbucium, când cu sufletul tău
A
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sfâşiat de durere, mi-ai ancorat fraţii pe stâncile Carpaţilor, ca să nu-i ducă diluviile în cele
patru vânturi. Iţi mulţumesc pentru toate speranţele semănate, pentru umilinţele şi marţiriul ce ades le-ai îndurat. Iţi mulţumesc pentru merindea împărtăşită din potir, pentru
mângâiere, pentru dojană, pentru sfat. Iţi mulţumesc pentru binecuvântarea pruncilor şi
caselor, a nunţilor şi roadelor dintâi, a fântânilor şi troiţelor din câmp, a parastaselor şi
bulgărilor de pământ. Iţi mulţumesc pentru binecuvântarea steagurilor şi oştilor ce mi-au
ctitorit ţara, pentru cuvintele înţelepte ce mi le-ai rostit la ceas de cumpănă şi bejenii, pentru
Gândul curat cu care m-ai învăţat ce este Ţara. îţi mulţumesc pentru zilele înjugate cu
nopţile la diortosirea cărţilor de strană, de suflet şi de grai, pentru miile de file pe-ncetul
izvodite, pentm minunile plămădite cu migală în lemn, în piatră şi-n metal. Iţi mulţumesc
fiindcă, prin grai şi Captă, m-ai chemat spre înălţimi. îţi mulţumesc pentru epistolele, jal
bele, izvoadele de tot felul, pe care, ca cel mai luminat din sat, mi le-ai scris, ori le-ai citit
şi cumpănit cu înţelepciune. Iţi mulţumesc că tu, mai înainte de a fi ABECEDARUL, pe
CEASLOV şi PSALTIRE m-ai învăţat să buchisesc. îţi mulţumesc, Părinte, că m-ai
învăţat ce-nseamnă iubirea de Ţară, de lege şi de neam; m-ai învăţat ce-i sfanţ, ce-i bun,
frumos şi drept; m-ai învăţat când să pretind şi când s-aştept. Iţi mulţumesc că din făclia
ta mi-ai dat şi mie o fărâmă să-mi lumineze calea aici şi-n veşnicii. După sufletul tău curat,
după inima ta nobilă, după Gândul îndrăzneţ, mă plec cu veneraţie înaintea ta şi, în prag
de Sfinte Sărbători, rog pe Dumnezeu să te binecuvinteze şi până la sfârşitul veacurilor să
rămâi tu însuţi".
Frate Părinte Alexandru, pentru nobleţea sufletească a mărturisirii tale, îngăduie-ne
să-ţi mulţumim şi noi coslujitorii tăi, ca şi foştii tăi dascăli, cărora le cinsteşte şi zestrea lor
ce ţi-au încredinţat-o, şi cei plecaţi dincolo, ca şi cei rămaşi, care te sărută cu dragostea lor!
Iubite cititorule, te încredinţez să nu zăboveşti să nu te bucuri şi tu de lectura de
suflet a acestei cărţi, pe care s-o procuri de la Editura autorului "Cuget Românesc", cu
preţul său modest, com. Malovăţ, jud. Mehedinţi, cod 1521.
A
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Viaţa Cuviosului Paisie de la Neamţ, tipărită cu binecuvântarea înalt Prea
Daniel Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Ediţie îngrijită de
, Diac. Prof. Ioan Ivan - după manuscrisul nr. 154 din biblioteca mănăstirii
Neamţ - Iaşi - 1997.
9

A

Din Cuvânt înainte semnat de înalt Prea Sfinţitul Daniel reţinem că Viaţa Sfântului
Cuvios Paisie de la Neamţ a fost scrisă de mai mulţi biografi, aproape toţi ucenici ai săi
(Vitalie, Mitrofan, Isac Dascălu, Grigorie Dascălu, Platon), în forme mai succinte sau mai
bogate. De data aceasta este publicată pentru prima dată de către Mitropolia Moldovei şi
Bucovinei Viata Sfântului Cuvios Paisie de la Neamţ, aşa cum se află descrisă în Manus
crisul nr. 154 din biblioteca Sfintei Mănăstiri Neamţ.
Trei sunt motivele publicării acestei vieţi:
în primul rând, cu prilejul aniversării a 500 de ani de la sfinţirea bisericii "înălţarea
Domnului" din Mânăstirea Neamţ (1497-1997), publicarea fiind un omagiu adus memo
riei Sfântului Cuvios Paisie de la Neamţ (1722-1794) precum şi autorilor manuscrisului
nr. 154 din biblioteca Mănăstirii Neamţ, Stareţul Gherasim Miron şi Arhimandritul
I
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Augustin Braha, care l-au compus între anii 1852-1856, cu intenţia de a scrie o "Istorie a
Sfintelor Mănăstiri Neamţului şi Secului".
In al doilea rând, publicarea Vieţii Sfanţului Cuvios Paisie de la Neamţ, după ultima
sinteză nemţeană ce datează de la mijlocul secolului al XlX-lea are ca scop reîmprospă
tarea comuniunii spirituale a obştii Mănăstirii Neamţ cu duhul Sfântului Cuvios Paisie,
care a fost canonizat în 1988 de Sinodul Bisericii Ruse, iar în 1992, a fost înscris ca sfânt
şi în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Publicarea acestei Vieţi este astfel menită să
contribuie la intensificarea cultului Sfanţului Paisie de la Neamţ.
In fine, se consideră că publicarea Vieţii Slântului Paisie ar putea contribui la întări
rea vieţii monahale, mai ales că unele din ispitele şi încercările veacului nostru, ca de
pildă, secularizarea Europei, prozelitismul confesional şi instabilitatea politică se
aseamănă, într-o anumită măsură, cu frământările veacului al XVIII-lea.
Şi după cum Sfanţul Paisie de la Neamţ, în veacul raţiunii revoltate al iluminismului ra
ţionalist şi reducţionist, a ştiut să afirme - ca normă a existenţei -, sfinţenia sau raţiunea ru
gătoare ca legătură vie a raţiunii create cu Raţiunea divină a Creatorului, tot aşa azi, în vea
cul raţiunii rătăcitoare şi a religiozităţii confuze, Biserica trebuie să afirme că fară rugăciune
nu există iubire sfântă şi fară pocăinţă pentru păcat nu există libertate şi bucurie adevărată.
Sfanţul Cuvios Paisie de la Neamţ, născut la Poltava, în 21 decembrie 1722, a fost un
dar al Ucrainei pentru Moldova, după cum mitropolitul moldovean Petru Movilă, născut la
Suceava, lot în 21 decembrie, dar în anul 15%, a fost un dar al Moldovei pentru Ucraina.
Cu prilejul celei de-a 500 aniversări a Mânăstirii Neamţ, în prezenţa Sanctităţii Sale,
Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a Prea Fericitului Părinte Pa
triarh Teoctist al României, a Prea Sfinţitului Episcop Augustin de Lvov (Ucraina),'a dele
gatului Bisericii Ortodoxe Ruse, Arhimandritul Elisei Ganaba şi a multor ierarhi români,
a fost inaugurat muzeul memorial "Sfanţul Paisie de la Neamţ - trăitor şi traducător al Filocaliei", pe locul în care în timpul stăreţiei sale, în aprilie 1794 - cu şapte luni înainte de
moartea sa (15 noiembrie 1794) - au fost puse temeliile laturii de vest a Mânăstirii Neamţ.
In timpul Sfântului Paisie, cum afirma un episcop cărturar rus, Mănăstirea Neamţ era
o şcoală duhovnicească a întregului Răsărit. Monahi de neamuri diferite s-au adunat aici
în jurul acestui stareţ sfanţ, deoarece el însuşi adunase darurile Sfanţului Duh, în inimă şi
scrierile sfinţilor în chilie, iar apoi, împreună cu ucenicii români şi slavi a tradus din
greacă în slavonă monumentala Filocalie, tipărită în 1793 la Moscova, cu un an înainte de
moartea sa.
Cartea respectivă respectă în general limba română de la mijlocul secolului al XlX-lea,
ceea ce face lectura mai interesantă, deşi mai greoaie. Ca util, poate fi folosit glosarul de la
sfârşitul cărţii. Se afirmă că, "asceza" acestei lucrări cere timp de înţelegere a textului şi de
simţire a contextului istoric şi spiritual în care a fost scrisă viaţa Sfântului Paisie. Cartea se
citeşte "întru răbdare" şi "smerită cugetare" pentru folositoarea pace a sufletului.
Se subliniază că meritul cel mare al iniţiativei şi ostenelii publicării acestei Vieţi a
Sfântului Paisie de la Neamţ revine venerabilului profesor şi statornicului diacon Ioan
Ivan, vecin cu confraţii zidurilor Mânăstirii Neamţ, devenit un "stâlp simbol" în susţinerea
zidirii duhovniceşti a monahilor nemţeni şi a pelerinilor în căutare de pace şi lumină.
Părintele diacon Ioan Ivan este cel care l-a convins pe înalt Prea Sfinţitul Daniel de
folosul publicării acestei scrieri" nu numai pentru că Sfinţia Sa are o percepţie teologicoA
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duhovnicească a istoriei noastre, ci şi pentru că el însuşi este un m artor direct al trăirii şi
p ăcii din rugăciunea isihastă.
Lucrarea dispune de o

Introducere

docum entată privind descrierea şi însem nătatea

m anuscrisului 154, în raport cu manuscrisele scrise despre viaţa S fanţului Paisie, sem nată
de diac. Ioan Ivan, din care reţinem câteva date.
-

U n calcul foarte sumar, arată că în patria sa natală C u v io su l Paisie a trăit 20 de ani

(1722-1742); în Sfanţul M un te A thos a stat 17 ani (1746-1763), iar pe păm ântul ro m â
nesc, în două faze principale: 4 ani (1742-1746), în Schiturile d in ţinutul B u zău lu i şi ale
V rancei-Dălhăuţi, Trăisteni, C â m u şi Poiana M ăru lu i, cu o scurtă trecere prin M o ld o v a la
Vorona şi N eam ţ, iar la revenirea din Athos a trăit 31 de ani; la D ragom irna 12 ani
(1763-1775), la Secu 4 ani (1775-1779) şi la N eam ţ 15 ani (1779-1794). Pe p ăm ân t ro
m ânesc, a stat 35 de ani plus cei 17 la Athos şi cu 20 de ani n e îm p lin iţi d in ţara sa, se to
talizează anii vieţii sale la 72 de ani.
O viaţă petrecută în mare tensiune duhovnicească prin căutarea celor m ai iscusiţi
îndrum ători, a dobândit o mare experienţă, o deosebită evlavie, punctualitate în tot ce
săvârşea, o frică de D um nezeu pornită din dorinţa de a nu aduce jig n ire m aiestăţii divine,
inundată de dragostea de D u m n e ze u şi de oam eni, cu practica R u g ă c iu n ii lu i Iisus, pentru
care s-a ostenit a o cunoaşte docum entat cu învăţătura S finţilo r Părinţi. De la A thos,
C uviosul a adus gândul îm p lin it parţial acolo şi întărit în R o m ân ia :

consolidarea vieţii de

obşte şi buna rănduială în toată desfăşurarea vieţii monahale. R evenit în

R o m â n ia a putut

aplica "M etoda Sfintei rugăciuni şi a atenţiei", respectând p rincip iu l sincronism ului psihofizic prin corectarea erorilor m edievale îndepărtând elementele com prom iţătoare. A apărat
învăţătura despre "R ugăciunea lu i Iisus" cu tăria unui om care i-a experim entat focul sera
fic şi cu aparatul doctrinar al u n u i savant în materie, pentru a face din ea un bun com un al
O rtodoxiei m oderne" (Cit. N ic h ifo r Crainic,

Sfinţenia, împlinirea umanului Curs

de teolo

gie m istică 1935-1936 Iaşi, 1993, p. 155).

*

—

In Ţara M untenească a învăţat care "este începutul şi sfârşitul cel fară de sfârşit a ade
văratei m onahiceşti lucrări, şi ce este privirea, şi a m in ţii adevăratei linişti şi rugăciunea
cea cu luarea am inte carea prin m inte în in im ă se săvârşeşte". D in tim p ul vieţii a fost
num it: "Prea bunul şi Sfanţul Părinte", "Prea Fericitul şi M arele Stareţ", "M arele făcător
de bine", "B u n u l păstor", etc. A creat în ju ru l său o şcoală şi u n curent care a înviorat viaţa
m o n ah ală şi religioasă în Ţările R o m ân e şi în R usia - A fost u n "Prea iubit şi prea dulce
părinte", "Către D o m n u l rugător" - un sfânt în viaţă cu chip îngeresc.
*

In

IXAnexe

se com pletează d in diferite izvoare viaţa şi trăirea S fân tu lu i Paisie sem

nată de D iac. I. Ivan.
Un

Glosar explicativ vine

în înţelesul lexical al

Manuscrisului 154 (p.

132-138). U n

n u m ăr de ornamente de frontispicii, lespedea de m arm ură de pe m o rm ân tu l C uviosului
Sfânt Paisie, reproducerea M anuscrisului 154 din B iblioteca M ân ăstirii N eam ţ - în tartaj
de carton îm brăcat cu piele, vignetă im prim ată în tartajul d in faţă cu chipul Sfanţului
A po sto l A ndrei răstignit, diferite reproduceri ale C uviosului Paisie, alte reproduceri şi pa
g in i d in M anuscrisul 154 - Toate au explicaţiile bilingve, în ro m ân ă şi engleză. O erată
încheie lucrarea realizată în condiţii grafice optime.

Pr. Prof. I. IONESCU
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* P5\ $TOR?ue •
DESCHIDERE DE AN ŞCOLAR 2002-2003*
“ Veniţi, să ne sârguim să cunoaştem cine este D om nul”
(O sea 6, 3)

Prea C ucernice P ă rin te Director,
Prea Cucernici Părinţi Profesori,
Onoraţi reprezentanţi ai autorităţilor de stat,
Dragi elevi,
Acum, la deschiderea unui nou an de învăţământ, cum e şi firesc, gândurile în
văţăceilor care urmează calea slujirii Bisericii se îndreaptă către viitor. De aceea, şi
cuvântul de deschiderc la acest început de an nou şcolar, ne atrage luarea aminte
asupra valorilor spre care trebuie să se îndrepte astăzi învăţământul nostru. Pentru că
fiecare moment, fiecare etapă din viaţa noastră vine cu semnificaţia ei aparte şi adaugă
noi cerinţe şi răspunderi strădaniilor noastre. Deschiderea către un nou an şcolar,
îndeosebi pentru elevii şi profesorii Seminalului Teologic din Bucureşti, ca succesor
al Seminarului “Nifon Mitropolitul”, celebra odinioară în Capitala noastră, presupune pe de' o parte - rânduieli şi metode noi de învăţământ, şi - pe de altă parte - consoli
darea cunoştinţelor acumulate până acum, atât cele ce au început să încolţească pre
cum seminţele Semănătorului din Sf. Evanghelie de astăzi (Luca 8, 5-15), cât şi cele
în curs de creştere, de maturizare, spre a aduce roadă Bisericii noastre.
Ne aflăm, aşadar, cu toţii, şi reprezentanţii Bisericii şi reprezentanţii Minis
terului Educaţiei şi Cercetării, cu aceleaşi griji, pentru ca pasul pe care-1 facem
acum, în noul an de învăţământ, să fie un pas binecuvântat de Dumnezeu. Şi
aceasta este rostul rugăciunii cu care se începe anul şcolar. Atât noi, cât şi dum
neavoastră, profesorii şi elevii acestui seminar, suntem apăsaţi de nenumărate ne
cunoscute ale viitorului, de care - de altfel - întreaga omenire este stăpânită
astăzi, pentru că evenimentele se petrec şi se succed cu aşa mare iuţeală, tulburându-ne chiar gândirea, încât avem nevoie de repere, de adevăruri care să ne
toarne în suflete încredere, să ne dea curaj. Din rândul acestor adevăruri face parte
credinţa în Dumnezeu şi valorile noastre evanghelice, care rămân absolut rodi
toare, nu numai pentru un an, ci pentru veşnicie. Iar în învăţământul teologic are
*
C uvânt rostit de Prea Fericitul Părinte patriarh Teoctist la deschiderea anului de învăţăm ânt
la Sem inarul T eologic din B ucureşti - Biserica M ănăstirii R adu-V odă, 12 septem brie 2002.
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însemnătate şi faptul că fiecare generaţie de elevi descoperă mereu câte ceva nou
în acest izvor nesecat de credinţă, care este Sf. Scriptură şi Sf. noastră Tradiţie.
Avem în Biserică, deci, acest drum deja bătătorit de înaintaşii noştri, iar noi
trebuie să venim cu vrednicia personală cu sufletul ascultător, răbdător, care
primeşte cuvântul lui Dumnezeu, primeşte sămânţa pe care o seamănă Mântuitorul
Iisus Hristos şi care rodeşte în sufletul nostru. în sufletul ofilit de spini sau golit
de rugăciune şi lipsit de lucrarea Duhului Sfânt, sămânţa rămâne fară roadă, deşi
a pornit din aceeaşi mână a Semănătorului, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Dar cei ce primesc acest bob de aur strălucitor, care este învăţătura Mântuitorului
Hristos, cum o numeşte în Omiliile sale Sf. Ioan Gură de Aur, aceia o valorifică
şi ea rodeşte în sufletul lor curat, cum aţi auzit din Sf. Evanghelie de astăzi.
Pentru slujitorii Sf. Altar şi pentru cei care se pregătesc să fie preoţi, această în
văţătură este totodeauna nouă şi actuală. Deschiderea anului şcolar însemnează
deschiderea tocmai către aceste valori pe care Biserica noastră se străduieşte să le
vestească în lume. Când vorbim de Biserica luptătoare înţelegem că noi suntem cei
care luptăm, cum zice Sf. Apostol Pavel; “Lupta cea bună m-am luptat” (II Tim. 4,
7), ca să păstrăm credinţa şi să cucerim viaţa veşnică, la care suntem chemaţi. Şi
lupta o ducem, în primul rând cu păcatul din noi, ca să-l smulgem din fiinţa noas
tră. Iar păcatul îi pândeşte mai ales pe tineri. Ei sunt ţinta, terenul potrivit pentru
ispitele diavoleşti, pentru plantarea relelor, a fărădelegilor. Şi acesta este rostul
Bisericii, ca să apere tineretul, să-l ajute în lupta cu păcatul, cu răul, şi nu numai
tineretul care se pregăteşte pentru slujirea Altarului, ci în general tinerelul ţării noas
tre. Tinerii din şcolile noastre de teologie trebuie însă, să fie model de comportare,
pildă de hărnicie la studiu, de prietenie cu cartea, chip de rugăciune la Sfântul Altar,
exemplu de legătură cu biserica, pentru ca “lupta cea bună” a credinţei să fie încu
nunată apoi cu coroana cea pururea strălucitoare a lui Hristos, Dumenzeul nostru.
Chiar şi atunci când Biserica aceasta luptătoare a suferit persecuţii şi pri
goane, cum a şi suferit la noi, în cei 50 de ani de dictatură comunistă, rugăciunea
şi valorile Sf. Evanghelii i-au ţinut pe credincioşi, pe preoţi şi pe vieţuitorii din
mănăstiri strâns legaţi de adevărul mântuitor, păstrând în sufletul lor comoara cea
mai de preţ a învăţăturii Domnului nostru Iisus Hristos. Şi aşa ei s-au învrednicit,
unii şi din neamul nostru românesc, să treacă din rândul Bisericii luptătoare în Bi
serica triumfătoare, în cetele sfinţilor.
Deschiderea aceasta vrea să ne arate drumul pe care trebuie să mergem
fiecare din noi în viaţă, fie că ne găsim în funcţii de mare responsabilitate pentru
ţara şi pentru Biserica noastră, la conducerea unor ministere şi instituţii, sau aici,
înveşmântaţi în odăjdii, în locul acesta de rai, pentru a ne împlini datoria noastră.
Şi aşa ne rugăm pentru toţi cei care au responsabilităţi şi se ostenesc pentru binele
obştesc. Precum şi pentru tot clerul şi poporul, pentru armata ţării, pentru pace a
toată lumea şi pentru unirea tuturor. Privim, deci, cu recunoştinţă aceste persona
lităţi ale vieţii noastre publice, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetă
rii, primarul Scctorului 4, împuterniciţi ai Inspectoratului şcolar al Capitalei, care,
nc-au onorat şi astăzi cu prezenţa la acest nou început de an şcolar la Seminarul
Teologie din Bucureşti. Căci şcoala aceasta ne onorează pe toţi. Ea face cinste şi
Capitalei noastre, nu numai Biserici, şi de aceea osteneala nu este zadarnică.
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Orice pas şi orice gând pe care dumneavoastră îl închinaţi binelui obştesc, binelui
ţării şi poporului nostru, este un aport extraordinar de valoros pe drumul acesta
deschis nouă tuturor, acum. la acest început de an şcolar. Iar atunci când noi păşim
pe drumul slujirii Bisericii avem o chemare pentru Hristos, care este dătătoare de
harul, ce nu trebuie zădărnicit, nu trebuie lăsat nelucrător, “căci prin har suntem
mântuiţi” (Efes. 2, 8).
Şi la aceasta contribuie - desigur - şi profesorii şi elevii, facându-şi cu toţii
datoria cum se cuvine, precum şi strădania noastră, de a termina noua clădire a
seminarului, spre a ieşi din situaţia în care, ne aflăm şi acum, la început de an
şcolar, tot în spaţii dispersate şi improvizate, şi nu într-un local amenajat cores
punzător, aşa cum ne dorim cu toţii. Este un gând frumos, care a întrecut
aşteptările noastre, de a vedea Seminarului din Bucureşti instalat aici într-o
clădire pe măsura valorii lui de leagăn al culturii noastre teologice. Locul acesta
din Bucureşti, numit Dealul Radu Vodă, este un izvor nu numai de istorie, ci şi de
odihnă sufletească, de mângâiere duhovnicească pentru noi ca persoane şi ca
popor chiar, în lumea atât de frământată astăzi. De aceea, onoraţi reprezentanţi ai
autorităţilor de stat, preţuim foarte mult prezenţa şi ajutorul dumneavoastră şi
înţelegem că jugul pe care noi ni l-am asumat, şi îndeosebi direcţiunea seminaru
lui, va fi uşurat, ca şi până acum, şi mângâiat chiar, de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, personal de doamna ministru'Ecaterina Andronescu, de autorităţile
locale şi dc toţi cei care pot să ne sprijine în urgentarea lucrărilor de aici, la vatra
noastră, ca să ne împlinim datoria, în condiţii corespunzătoare.
Este şi pentm voi, dragi elevi, ziua de astăzi, o împrejurare deosebită, mai
ales că unii sunteţi veniţi aici şi de la Seminarul din mănăstirea Căldăruşani, unde
nu erau condiţii optime de studiu şi de cazare. De aceea am apreciat că este mai
bine să vă aducem la Bucureşti, unde părintele director şi corpul profesoral, gene
roşi ca întotdeauna, v-au primit cu bucurie. Să vă adaptaţi la disciplina din acest
seminar. De pe acum să vă îngrijiţi cu toţii de formarea personalităţii şi carac
terului, pentru că sunteţi mlădiţe în creştere şi trebuie să vă modelaţi potrivit valo
rilor poporului român, păstrător al credinţei în- Dumnezeu şi a datinilor noastre
străbune, cu care Biserica noastră se identifică. Şi poate şi din cauza aceasta ea
este ţinta unor atacuri din partea celor care nu înţeleg Ortodoxia, nu cunos 9 viaţa
Bisericii noastre, specificul Liturghiei ortodoxe. Desigur, Liturghia şi slujbele
Bisericii constituie pentru noi o lucrare din cele mai importante. Un preot care nu
iubeşte biserica, nu iubeşte Liturghia, care nu respectă disciplina preoţească şi în
general rânduielile din societate, care nu este punctual acasă, în familie, nu va fi
un bun păstor în comunitatea pe care o slujeşte şi pentru care el trebuie să fie un
far călăuzitor, o columnă de învăţătură, de înţelepciune şi dc lumină, pildă de
trăire ca părinte duhovnicesc, ca soţ şi ca cetăţean, în acelaşi timp.
Vremea pe care o străbatem, cere o mai mare atenţie din partea noastră, a
slujitorilor Bisericii, ca să ne apropiem şi mai mult de cele bisericeşti, pentru că
de cele lumeşti, de cele laice are cine să ne îngrijească. Noi le avem pe cele ale
Bisericii noastre, care însă nu sunt desprinse de cele obşteşti, de cerinţele poporu
lui nostru. Grija pentru biserică, pentru înfrumuseţarea ei, pentru păstrarea valo
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rilor pe care ca le are, trebuie să fie preocuparea noastră de căpctenie. Aveţi un
exemplu această biserică Radu Vodă, carc, nu arăta ca acum, cu această strălucire
deosebită, cu această înfaţişare călduroasă şi primitoare, înainte de a veni aici Prea
Sfinţitului Episcop Varsanufie. Aşa trebuie să arate şi bisericuţa pe care o veţi
avea în încredinţare ca să o slujiţi. Dar preocuparea aceasta pentru sfanţul lăcaş se
completează în Biserica ortodoxă nu numai cu rugăciunea, cum am spus, ci şi cu
grija faţă de cei suferinzi, de cei bolnavi, dc orfani şi de familiile nevoiaşe din pa
rohie, căci preotul trebuie să activeze şi în domeniul acesta social-caritativ şi
filantropic cu slujirea sa.
Prin urmare, iubiţi elevi, aveţi o deschidere precisă a drumului pe care trebuie
să păşiţi în viaţa dumneavoastră. Iar cei care socoţiţi că nu aveţi puterea sufle
tească să primiţi seminţele învăţăturii Mântuitorului Iisus Hristos şi să aduceţi
roade Bisericii, decât să-i faceţi rău, să-i pricinuiţi neajunsuri, mai bine vă retrageţi acum din seminar şi nu după ce veţi fi îmbrăcaţi în veşmintele preoţeşti. îi
rog pe părinţii profesori să stăruiească asupra rostului social al preotului, ca exem
plu de moralitate în familie, în poziţia lui de soţ, de preot căsătorit, cum este în
Biserica ortodoxă, şi totodată ca pildă de bun chivernisitor al bunurilor Bisericii.
Bunurile Bisericii nu sunt bunuri personale. Biserica are bunurile ei şi preotul n-are
dreptul să se atingă de ele. Totul este al Bisericii. Lucrul acesta trebuie să-l
cunoască foarte bine elevii, ca şi trăinicia căsătoriei, pentru că avem, cum
spuneam, mai ales după 1990 încoace, cazuri de şubrezenie în familiile unor tineri
preoţi. Să se ştie că un preot care divorţează nu mai are dreptul să se căsătorească.
Un preot care rămâne văduv, chiar prin decesul soţiei, nu mai poate să se re
căsătorească, şi trebuie să-şi ducă această cruce până la moarte. La noi, în Biserica
Ortodoxă, se admite pentru preot o singură căsătorie. Un preot cu o stare morală
precară nu poate să aibă rezultate frumoase în lucrarea preoţească, nu poate să
obţină roadele Semănătorului din Evanghelia de astăzi.
Examinaţi-vă starea sufletească, şi autodisciplina, pentru ca să rezistaţi solici
tărilor lumii de astăzi, care sunt atât de ispititoare pentru voi, pentru tineri, mai
ales că seminarul acesta se găseşte în mijlocul Bucureştilor, unde sunt şi cele mai
multe tentaţii amăgitoare. Trebuie să vă gândiţi foarte bine la lucrul acesta, să
aveţi voinţă puternică, să aveţi convingeri clare. Credinţa nu este obligaţie. Nu se
impune din afară. Aţi auzit cum este aruncată sămânţa. Una cade pe pământ bun,
alta cade pe pământ uscat. Ea nu alege locul. Noi însă trebuie să ne alegem în
Biserică locul şi situaţia noastră, ca să aducem roade.
Noi ne vom ruga întotdeauna pentru dumneavoastră toţi care sunteţi îm
preună cu noi, după cum ne rugăm pentru ţara noastră şi pentru lumea întreagă.
Dumnezeu să binecuvânteze acest început de an şcolar şi să fie voia Lui ca nici
unul dintre cei pe care El i-a chemat la slujire să nu se piardă, ci să se învredni
cească a ajunge un slujitor demn al Sfintei noastre Biserici strămoşeşti. Amin!
f T E O C T IST
PA TRIA RH U L BISERICII O R T O D O X E R O M Â N E

rVinŢR*BI$£RUen$Cft*
SESIUNEA CELEI DE-A IX-A ADUNĂRII GENERALE
INTERPARLAMENTARE EUROPENE A ORTODOXIEI,
BUCUREŞTI, PALATUL PARLAMENTULUI,
27-30 IUNIE 2002
Tema:

"GLOBALIZARE ŞI ORTODOXIE"
între 27-30 iunie 2002, a avut loc la Bucureşti, la Palatul Parlamentului, Sesiunea
celei de-a IX-a Adunări Generale Interparlamentare Europene a Ortodoxiei (AIEO).
Iniţiativa înfiinţării Adunării Interparlamentare Europene a Ortodoxiei a
aparţinut Parlamentului Grec şi a fost lansată în luna iunie 1993, la Chalkidiki
(Grecia), prin adoptarea unui Manifest la încheierea unei reuniuni pe tema:
"Ortodoxia în noua realitate eurpeană". Actul fondator al AIEO a fost semnat la
Atena, în luna noiembrie 1994, iar în art. 2 al actului fondator, se precizează:
"Adunarea Interparlamentară Europeană a Ortodoxiei este alcătuită din delegaţii
de parlamentari ortodocşi din ţările membre. Desemnarea membrilor delegaţiilor
naţionale se va fa ce conform procedurilor interne ale fiecărui parlament naţional.
în prezent, în AIEO sunt reprezentate parlamentele a 20 de state din Europa,
printre care enumerăm: Albania, Armenia, Belaius, Bulgaria, Cipru, Estonia, Grecia,
Ţările Baltice, Rusia etc.
Printre obiectivele acestei structuri interparlamentare europene, amintim: în
tărirea rolului Ortodoxiei în cadrul Uniunii Europene în contextul configurării
noilor realităţi europene; evidenţierea rolului culturii ortodoxe ca factor unifica
tor în Europa de Este şi ca o punte a Europei în relaţiile cu alte culturi; promo
varea respectului pentru harta culturală şi religioasă a Europei şi combaterea
oricărei forme de prozelitism; apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor sale, in
diferent de apartenenţa religioasă.
Autoritatea supremă a acestei structuri interparlamentare este Adunarea Ge
nerală, care se întruneşte anual. Pentru pregătirea reuniunilor şi implementarea re
zoluţiilor adoptate de Adunarea Generală a fost înfiinţat un Secretariat Internaţio
nal, compus din şapte membri aleşi de Adunare. Sediul Secretariatului Interna
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ţional se află la Atena, iar postul de Secretar General este ocupat în permanenţă
de un reprezentat al Greciei.
Preşedintele Adunării Generale a AIEO şi membrii Secretariatului Inter
naţional sunt aleşi pentru un mandat de doi ani. în prezent, preşedinţia Adunării
Generale este deţinută de un membru al Dumei de Stat de la Moscova.
Cea de-a VlII-a Sesiune s-a desfăşurat pe insula Patmos, în luna iunie 2001,
şi.a avut ca temă: "Contribuţia Ortodoxiei în Uniunea Europeană lărgită".
Deschiderea oficială a Sesiunii a celei de-a IX-a Adunări 'Generale Inter
parlamentare Europene a Ortodoxiei s-a desfăşurat în ziua de joi, 27 iunie a.c., în
Sala Nicolae Iorga a Palatului Parlamentului. Invitat de onoare la Sesiunea inaugu
rală a fost Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
La ceremonia de deschidere a acestor lucrări, mesajele de salut au fost adre
sate de către Preşedintele AIEO, Dl. Viktor Zorkaltsev, şi de către Dl. Vaier Dor
neanu, Preşedintele Camerei Deputaţilor.
în cuvântul său de salut adresat participanţilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh
a spus:
«Domnule Preşedinte al Camerei Deputaţilor din România,
Domnule Preşedinte şi onoraţi membri ai Adunării Interparlamentare a
Ortodoxiei,
Domnule Secretar General,
Prea Cuvioase Părinte Arhimandrit Athenagoras, reprezentantul Sanctităţii
Sale, Patriarhului Bartolom eu I al Constantinopolului,
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Această Sesiune a Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei, care se
desfăşoară în aceste zile la Bucureşti, noi, slujitorii Bisericii, o tălmăcim a f i ne
întâmplătoare, pentru că ne aflăm acum în Săptămâna Pogorârii Duhului Sfânt.
Cincizecimea noastră, a Ortodoxiei, mai ales, care este plină de daruri dum
nezeieşti şi sfinte, îmbracă acelaşi veşmânt nemuritor în întreaga Biserică. Dar
minunea pogorârii Duhului Sfânt peste fiecare dintre apostolii şi ucenicii Dom
nului ne arată nu numai particularitatea şi felurim ea darurilor Duhului Sfânt, ci
şi unitatea credinţei Bisericii noastre Ortodoxe. Acest lucru, iată, îl tălmăciţi
dumneavoastră astăzi, aici. Iar ca slujitor al Bisericii Ortodoxe Române văd în
această întâlnire a dumneavoastră actualitatea lucrării de răspândire a acelor
daruri ale Duhului Sfânt, unice în lume, care s-au pogorât peste apostoli la Cincizecime şi le-a dat lor puterea să vorbească în limbile celorlalte neamuri şi culturi
(Fap. 2, 1-4) şi să le dea valoare, adunându-le, în acelaşi timp, într-o valoare su
premă şi comună tuturor, aceea a credinţei în Dumnezeu.
Aşadar, întâlnirea dumneavoastră este o lucrare deosebit de valoroasă, căreia
îi acordăm toată preţuirea noastră, a Bisericii Ortodoxe Române. Mă bucur că
am prilejul acesta unic să rostesc un cuvânt de întâmpinare şi să salut p e distinşii
membri ai Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei, pentru că, în acelaşi timp, în
mod harismatic, fiecare reprezentaţi aici şi Bisericile dumneavoastră, în această
lucrare comună, o lucrare a Duhului Sfânt, menită să lumineze mintea conducă
torilor de state şi popoare, a celor care sunt chemaţi de istoria şi de frăm ântările
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lumii de astăzi să aducă un spor de înţelegere între oameni, să apere pacea, să
ocrotească viaţa, să promoveze dreptatea şi libertatea pentru toţi, Jară nici un fe l
de deosebire.
Adunarea dumneavoastră, a parlamentarilor ortodocşi din diferite ţări ale
lumii, adevereşte şi, în acelaşi timp, tălmăceşte foarte frum os minunea Cincizecimii, a unităţii în diversitate a credinţei Bisericii noastre. Ortodoxia, cum ştiţi,
pune mare preţ p e valoarea tezaurului spiritual, cultural, artistic, p e valoarea
limbii fiecărui popor, într-un cuvânt, p e identitatea naţională, şi aduce această
identitate naţională în procesul de globalizare, cum sună şi tema întâlnirii de
astăzi "Globalizarea şi Ortodoxia". Este o temă de mare actualitate, mai ales pentru
noi, slujitorii Bisericii, căci, la chemarea vremurilor de astăzi, Ortodoxia nu
poate rămâne nepăsătoare aşa cum n-a fo st niciodată indiferentă fa ţă de provo
cările timpului în istoria ei de două mii de ani. Asistăm astăzi la adânci transfor
mări sociale, economice şi politice, la o nouă ierarhizare a valorilor demult
consacrate. La orizontul nu prea îndepărtat se profilează, tot mai pronunţat, chi
pul omului poslmodern, ale cărei concepţii diferă în mare parte de felu l în care
lumea şi valorile ei au fo st percepute până de curând. în acest context, globa
lizarea ne deschide nouă, slujitorilor Bisericii, noi perspective şi responsabilităţi
pentru împlinirea misiunii de vestire a Evangheliei păcii şi înţelegerii între
oameni şi popoare.
Dumneavoastră, parlamentarii ortodocşi, vorbiţi limbile şi purtaţi darurile
Cincizecimii. De aceea, gândul şi voinţa dumneavoastră şi a noastră, a celor care
suntem astăzi aici, stau sub semnul păzirii "unităţii Duhului în legătura păcii"
(Efes. 4, 3), cel mai înalt principiu care poate j'olosi ideii de înfrăţire a popoare
lor. Este o legătură în Duhul lui Dumnezeu a feluritelor lucrări şi damri, o uni
tate în diversitate, care îi adună p e toţi. indiferent de neam, limbă, cultură. Căci
Dumnezeu dă felurite daruri, dar păstrează acelaşi duh (I Cor. 12, 4). Această
unitate a duhului nu poate f i decât "în legătura păcii", care este însuşi M ântuito
rul Hristos. "împăratul păcii" (Evr. 7, 2) şi "Lumina lumii" (Ioan 8, 12). Numai
unitatea în Hristos, care este "Calea, Adevărul şi viaţa noastră" (Ioan 14, 6),
poate duce la înţelegere şi iubire între fraţi. Nu există o altă lumină, un alt adevăr
şi o altă cale.
De aceea, glasul nostru, al ţărilor ortodoxe, al fiilor lor, clerului şi credin
cioşilor, trebuie să se facă mai bine auzit în lume, acum, la începutul acestui nou
secol şi mileniu. Lumea însetează astăzi după această lumină, după acest adevăr
al lui Hristos. Iar Biserica Ortodoxă, între celelalte Biserici creştine, p e care le
respectă deplin, acordă o mare valoare fiinţei umane şi îl ridică p e om deasupra
preocupărilor economice, politice, diplomatice şi ele tot felu l p e care le presupune
globalizarea în zilele noastre. Realitatea lumii de astăzi arată că globalizarea,
care oferă largi posibilităţi de dezvoltare a ştiinţei, tehnologiei, descoperirilor în
toate ramurile de activitate umană, lipsită însă de lumina dumnezeiască, de va
loarea supremă care este Hristos, poate să aducă o mare primejdie omenirii, p e
lângă cele în care ea se află acum. Există pericolul, în procesul de globalizare,
ca omul, creat de Dumnezeu, din iubire pentru om, cu raţiune, cu libertate de
voinţă, de alegere şi încununat de El, "cu mărire şi cu cinste", ca stăpân peste
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"lucrul mâinilor Sale" (Ps. 8, 5-6), pentru a-L slăvi pe Dumnezeu (Mat. 5, 16), să.
fie manipulat şi, prin neascultare ele Creatorul său, să se abaiă de la caleu
dreptăţii şi să-şi folosească libertatea "drept acoperământ al răutăţii" (I Petru 2,
16), devenind "robul stricăciunii, al păcatului" (II Petru 2, 19).
Pe acest temei, Biserica noastră Ortodoxă, cum veţi auzi din referatele teo
logilor ce se vor expune aici, arată grijă deosebită şi preţuire deplină omului
zilelor noastre, ca fiinţă divino-umană, purtătoare nu numai de valori materiale,
de raţiune, de voinţă, ci mai ales de valori spirituale, de însuşiri duhovniceşti,
care-l fa c capabil să aducă în lume, între semeni, dragostea fa ţă de aproapele,
puerea de a se privi unul p e altul fa ţă către fa ţă şi de a se înţelege ca fra ţi şi
surori, cu iubire şi respect reciproc, văzândJiecare în celălalt chipul luminos al
lui Dumnezeu. Pentru aceasta, noi, Biserica Ortodoxă Română, am salutat iniţia
tiva dumneavoastră de a înfiinţa, în urmă cu mai mulţi ani, această Adunare
internaţională a parlamentarilor ortodocşi, acest adevărat Parlament al Ortodo
xiei, şi am participat cu dragoste la toate lucrările lui. Aflându-vă acum la
Bucureşti, pentru lucrările Sesiunii de anul acesta, veţi avea ocazia să vizitaţi şi
aşezămintele noastre bisericeşti şi o să vedeţi că noi acordăm o mare importanţă
îndeosebi participării credincioşilor, alături de clerici, în forurile noastre de
conducere ale Bisericii.
Vă mulţumesc, Domnule Preşedinte al Adunării Interparlamentare a Ortodo
xiei, că mi-aţi dat cuvântul la deschiderea acestei Sesiuni anuale şi Vă salut din
toată inima pe toţi participanţii. Fiecare dintre dumneavoastră reprezentaţi aici
într-un fe l şi Biserici cunoscute de noi, prietene nouă, în frunte cu Patriarhia
Ecumenică din Constantinopol, cu Sanctitatea Sa Bartolom eu /, Patriarhul
Ecumenic, care a binecuvântat această Adunare cu inima deschisă şi cu multă
dragoste şi nădejde. Trebuie să privim cu încredere strădaniile noastre şi mai ales
să avem răbdare, pentru că o lucrare ca aceasta, p e care v-aţi asumat-o dum
neavoastră, de întărire a rolului Ortodoxiei în stnicturile europene, ca important
factor cultural şi spiritual, de promovare, prin soluţii paşnice, a păcii, înţelegerii
şi cooperării între stal şi popoare, se poale fa ce numai p e calea aceasta a
preţuirii omului, creai după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (Iacov 3, 9),
apărarea drepturilor lui religioase împotriva oricărei form e de prozelitism, des
curajarea fenom enelor de intoleranţă confesională, de antagonism religios, şi a
manifestărilor de fanatism etnic şi rasial în Europa şi pretutindeni în lume.
Aici, în România, noi, slujitorii Bisericii Ortodoxe, suntem nu numai oaspeţi
la acest f e l de adunări şi întâlniri, ci suntem împreună-lucrători cu credincioşii,
aşa cum îi priveşte şi Sfântul Apostol Pavel pe colaboratorii săi, întotdeauna
împreună-lucrători cu apostolii (Filipeni 4, 3). Cu voia şi cu puterea lui Dum
nezeu, iată, împreună-lucrători suntem şi noi astăzi aici. Câtă vreme aveţi în
mijlocul dumneavoastră reprezentanţi ai Patriarhiilor Ortodoxe, să aveţi curaj,
căci noi am străbătut o cale hingă şi avem experienţă de lucrare, atât în ţările
Ortodoxe care n-au cunoscut dictatura, cât şi în cele care au trăit-o, cum am fo st
şi noi, românii. Biserica Ortodoxă Română, ca şi marea Biserică Ortodoxă Rusă,
Bisericile Ortodoxe vecine nouă din Bulgaria, din Serbia şi celelalte Biserici
Ortodoxe din ţările fo ste comuniste, ne-am confruntat cu o ideologie de Stat f i n -
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damentalistă, exclusivistă, căreia am răspuns împreuna cu răbdarea şi cu slujirea
jertfelnică a Bisericilor noastre, înlr-o prietenie pilduitoare. în Ortodoxie, toate
Bisericile au experienţa valoroasă şi sunt egale întru toate, cu respectul p e care
întotdeauna îl acordăm împreună prezenţei, cuvântului şi prezidării noastre de
către Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic.
Aşadar, conştientă de marea răspundere p e care o are fa ţă de realizarea de
plină a omului, în toate timpurile, Ortodoxia îşi păstrează identitatea ei şi îşi
aduce contribuţia la înfăptuirea unei lumi în care să domnească pacea, dreptatea
şi adevărul. Pentru Bisericile Ortodoxe care au cunoscut dictaturile atee, noul
context european caracterizat, în primul rând, prin preţuirea omului şi respecta
rea drepturilor şi libertăţilor sale este adevărată binecuvântare a lui Dumnezeu.
Veghind la apărarea demnităţii persoanei umane, a identităţii ci spirituale, ele
limbă şi cultură, Biserica Ortodoxă Română îşi exprimă ataşamentul fa ţă de va
lorile autentice ale democraţiei şi este alături de poporul român în dorinţa lui sta
tornică de a se integra în structurile euro-atlantice şi în marea fam ilie a popoa
relor Europei unite. De altfel, noi, reprezentanţii Bisericii Ortodoxe şi ai celor
lalte Biserici din România, am intervenit p e lângă Uniunea Europeană, semnând
cu toţii împreună un document foarte important de sprijinire a eforturilor guver
nului român pentru primirea ţării noastre, dintre care unii sunt prezenţi şi aici,
precum şi a profesorilor de la facultăţile noastre de teologie pentru întâlnirea
parlamentarilor de la Bucureşti. Unii vor participa la lucrările din aceste zile şi,
alături de dumneavoastră, vor contribui la promovarea temei luată în discuţie,
pentru ca noi, ortodocşii, se cuvine să îmbogăţim moştenirea spirituală a Europei
creştine de mâine.
Sunt bucuros să vă salut şi bucuros să salut, în acelaşi timp, şi pe Domnul
Preşedinte al Camerei Deputaţilor şi a Parlamentului României, cu care deseori
ne încrucişăm gândurile pentru mai bine în ţara noastră. Este foarte important de
subliniat că binecuvântarea Sanctităţii Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I
pentru această Adunare, iată, s-a făcut roditoare. Ştim că fraţii noştri deputaţi
greci au avut iniţiativa înfiinţării acestei Adunări interparlamentare a Ortodoxiei,
îm i aduc aminte că, în urmă cu câţiva ani, a venit o delegaţie la Bucureşti cu
această preocupare arzătoare şi i-am auzit cum îi frăm ântă inima pentru consti
tuirea unui asemenea forum. După un schimb de păreri, i-am îndemnat să obţină,
mai întâi, binecuvântare de la cel in drept, de la Scaunul Sfintei Biserici Ecume
nice, de la Sanctitatea Sa Patriarhul Bartolomeu I. Cum se ştie, ne-am întâlnit
deseori şi ne-a vorbit de această lucrare, spunându-ne că are multă încredere în
roadele strădaniilor acestui Parlament al Ortodoxiei. Mă bucur, cum am spus, de
la început, că îl văd aici şi îl salut p e Prea Cuviosul Părinte Arhimandrit
Athenagoras, reprezentantul Sanctităţii Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I.
Vă doresc tuturor, fraţii mei, mult succes la lucrările acestei sesiuni, p e care
o desfăşuraţi în aceste zile aici, la Bucureşti, în lumina Cincizecimii, a Pogorârii
Duhului Sfânt, implorând binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi toţiir
Pentru Biserica Ortodoxă, Biserică cu vocaţie profund ecumenică atât exten
siv, cât şi intensiv, globalizarea reprezintă o provocare şi o şansă. în contextul globalizării, posibilităţile împlinirii poruncii dum nezeieşti de a propovădui
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Evanghelia la toată făptură sunt nemăsurate. In atmosfera unităţii paneuropene şi
sperăm, mondiale, popoarele ortodoxe îşi pot prezenta valorile cultural specifice
ca pe un dar la efortul umanităţii de a se îmbogăţi cât mai mult din punct de vedere
spiritual. Acest fapt constituie garanţia păstrării identităţii specifice în contextul
afirmării şi acceptării valorilor universale.
Lucrările au continuat în ziua de vineri, 28 iunie a.c. cu conferinţa la tema
principală: "Globalizarea şi Ortodoxia", prezentată de Pr. Prof. Dr. Dumitru Po
pescu, membru corespondent al Academiei Române.
Tema propusă la această sesiune, "Globalizare şi Ortodoxie", este de o mare
actualitate, mai ales pentru slujitorii Bisericii lui Hristos. La chemarea vremurilor,
Ortodoxia nu poate rămâne indiferentă - aşa cum niciodată nu a rămas nepăsătoare în istoria ei de două milenii faţă de provocările timpurilor. în vremea noastră,
este unanim acceptat faptul că suntem martorii unui proces de ample transformări
sociale şi de reierarhizare a valorilor clasice consacrate.
La orizontul nu prea îndepărtat se profilează, tot mai pronunţat, chipul omu
lui postmodern, ale cărui concepţii diferă în mare parte de felul în care lumea şi
valorile ei au fost concepute până de curând. în acest context, globalizarea ne
deschide nouă, tuturor, noi perspective şi responsabilităţi majore pentru împlini
rea misiunii de propovăduire a Evangheliei păcii şi a bunei înţelegeri între oameni
şi popoare, la toată făptură.
Pentm participanţii la Sesiunea celei de-a IX-a Adunări Generale Inter
parlamentare Europene a Ortodoxiei, momentul deosebit l-a constituit primirea
delegaţiei reprezentantive de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, în ziua
de sâmbătă, 29 iunie a.c., orele 13,00, la Reşedinţa Patriarhală. în cursul întrevede
rii, au fost abordate teme de interes comun atât în ceea ce priveşte viaţa religioasă
la nivel naţional - la nivel de Biserică Ortodoxă locală, cât şi la nivel european.
Prea Fericitul Părinte Patriarh a accentuat bunele relaţii pe care Biserica
noastră le are cu celelalte Biserici Ortodoxe surori, precum şi importanţa pe care
a avut-o vizita Papei în România pentru afirmarea deschiderii caracteristice Bise
ricii Răsăritului. în acelaşi timp, Prea Fericirea Sa a încredinţat Parlamentarilor
prezenţi şi prin ei, tuturor celorlalţi, misiunea de a reprezenta în forurile legisla
tive ale ţărilor din care provin interesele Bisericii Ortodoxe.
Ca o recunoaştere a meritelor AIEO, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a acordat Preşedintelui Viktor Zorkaltsev şi Secretarului General, Stylianos-Angelos Papathemelis, distincţia "Crucea Patriarhală pentru mireni".
în după-amiaza zilei de sâmbătă, delegaţii AIEO au vizitat Mânăstirea Căldăruşani, iar în ziua de duminică, 30 iunie a.c., au participat la Sfânta Liturghie de
la Mânăstirea Pasărea.
Deplin conştientă de răspunderea pe care o are faţă de realizarea plenară a
omului, în toate timpurile, Ortodoxia îşi păstrează identitatea ei, aducându-şi con
tribuţia specifică la realizarea unei lumi în care să domnească pacea şi buna voire,
dreptatea şi adevărul. Pentru majoritatea Bisericilor Ortodoxe, care au trecut prin
infernul dictaturilor atee, noul context social, politic, economic şi cultural, carac
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terizat în primul rând prin preţuirea faţă de drepturile omului şi libertăţile sale,
este o adevărată binecuvântare dăruită de Dumnezeu, Stăpânul veacurilor. Cu aju
torul lui, nădăjduim că, noi, ortodocşii, ne vom învrednici să dăm răspuns bun
înainte Lui, de la care vine toată darea cea bună, pentru această nepreţuită bine
cuvântare.
în acest sens, vom veghea, cu toate puterile noastre, la apărarea demnităţii per
soanei umane, a identităţii ei cultural-spirituale, precum şi la păstrarea identităţii
de limbă şi cultură a comunităţii largi - poporul român - din care ea face parte.
Veghea noastră devine un imperativ, mai ales astăzi, când neamul românesc,
în întregul său, îşi exprimă ataşamentul faţă de valorile autentice ale democraţiei
şi dorinţa statornică de a se integra în structurile euroatlantice şi în familia
popoarelor Uniunii Europene. Cunoscându-şi prea bine zestrea culturală şi spiri
tuală pe care i-au lăsat-o înaintaşii, poporul nostru nădăjduieşte că i se va oferi
şansa reală de a îmbogăţi moştenirea spirituală a Europei creştine.
A consem nat: Pr. V A LE N T IN FÂ TU
Sectorul R elaţii E xterne B isericeşti

VIZITA PREA FERICITULUI PĂRINTE
PATRIARH TEOCTIST, ÎN CANADA
11-16 Iulie 2 0 0 2

HIROTONIREA ŞI ÎNTRONIZAREA
ÎNALT PREA SFINŢITULUI PĂRINTE Dr. NICOLAE CONDREA,
NOUL ARHIEPISCOP AL ARHIEPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE
ÎN AMERICA ŞI CANADA
în perioada 11-16 iulie 2.002, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, însoţit
de o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române, a efectuat o vizită la Montreal,
Canada.
Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a fost formată din: înalt Prea Sfinţitul
Părinte Mitropolit Dr. Teofan al Olteniei, înalt Prea Sfinţitul Părinte Mitropolit
Dr. Serafim al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa Centra
lă, înalt Prea Sfinţitul Părinte Mitropolit Dr. Iosif al Mitropoliei Ortodoxe
Române pentru Europa Occidentală şi Meridională şi locţiitor de Arhiepiscop al
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada până la hirotonia şi insta
larea noului Arhiepiscop, Prea Cuviosul Părinte Arhimandrit Dr. Nicolae Condrea, Prea Sfinţitul Părinte Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei, Pr. Dr. Michael
Tiţa, Consilier Patriarhal pentru Relaţii Externe Bisericeşti, Pr. Prof. Dr. Aurel Jivi
de la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Andrei Şaguna" din Sibiu, Pr. Costel
Stoica, Consilier pentru Presă al Patriarhiei Române, Diac. Mircea Oros, direc
torul Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Cluj-Napoca, Diac. Costin Spiridon, inspector în cadrai Sectorului Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Ro
mâne şi Diac. Asist. Matei Zaharia, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Pa
triarhul Justinian" din Bucureşti.
Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române în Canada a fost însoţită de o echipă de
jurnalişti de la Televiziunea Română, Radiodifuziunea Română şi Agenţia de Presă
Mediafax, care a transmis în ţară corespondenţe în direct sau înregistrate, materiale
informative pentru presa scrisă în timpul vizitei sau a realizat alte reportaje şi docu
mentare, difîizate ulterior, la întoarcerea în ţară. Au mai făcut deplasarea în Canada
şi rude apropiate ale viitorului ierarh, P. C. Arhimandrit Dr. Nicolae Condrea.
Momentul central al vizitei l-a constituit hirotonia întru arhiereu şi instalarea
de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, înconjurat de alţi arhierei orto
docşi români şi străini, a Prea Cuviosului Arhimandrit Dr. Nicolae Condrea, noul
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada. Eveni
mentul a avut loc în Catedrala parohiei ortodoxe române "Sfântul Ioan Botezăto
rul" din Montreal, la 14 iulie a.c., în duminica a treia după Rusalii.
Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în Canada a reprezentat în
cununarea perioadei ultimilor ani, de clarificare şi normalizare a vieţii şi activităţii
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, aflată de mai multă
vreme într-o criză internă. Dc aceea considerăm că semnificaţia acestui eveniment
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deosebit din viaţa Bisericii Ortodoxe Române nu poate fi percepută ca atare tară
cunoaşterea cel puţin succintă a contextului în care ea a avut loc. Evaluarea acestui
moment deosebit din viaţa şi activitatea Bisericii Ortodoxe Române, la care îi în
demnăm pe cititorii acestor rânduri, nu poate fi făcută fară o scurtă trecere în re
vistă a istoriei Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, dintru
început şi până astăzi.
Scurt istoric al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
în America şi Canada
Primii români pe continetul american au ajuns în jurul anului 1895, în urma
valului de emigrări din Transilvania, Bucovina şi Banat, aflate atunci sub stăpâni
rea austro-ungară.
în 1913, aproximativ 120.000 de români au părăsit locurile natale, iar în
1920, cota de'emigraţie ajunsese la 167.399 de persoane. Motivaţia principală a
emigrării a fost situaţia economică precară.
Prima parohie ortodoxă română din Canada a fost Sf. Nicolae din Regina,
Saskatchewan, în 1902. De numirea preotului s-a ocupat Mitropolitul Partcnie al
Moldovei, trimiţându-1 pe Arhim. Evghenie Ungureanu. Micile biserici de ţară din
Canada, cu enoriaşi predominant din Bucovina, au continuat o vreme să se afle
sub jurisdicţia Mitropoliei Moldovei.
La 15 august 1904, românii din Cleveland au hotărât să întemeieze prima
Biserică Ortodoxă Română din S.U.A., cu hramul "Sf. Maria". Mitropolitul Transil
vaniei, Ioan Meţianu, l-a trimis în misiune, în luna noiembrie 1903, pe Pr. Zaharia
Oprea. Mai târziu, în 1912, Mitropolia Transilvaniei a organizat primul protopopiat
american condus de Pr. Podea, ce avea în componenţa sa 16 parohii. în acea
perioadă, ortodocşii din America de Nord şi Canada aparţineau, indiferent de origi
nea lor etnică, de Eparhia rusă, condusă între 1898-1908 de către Episcopul Tihon.
în total, în America de Nord se constituiseră până la începutul primului război
mondial 24 de parohii. După terminarea primului război mondial, s-au înmulţit
iniţiativele de constituire a unei eparhii româneşti în America. Primul pas l-a con
stituit Adunarea de la Youngstown de la 24 februarie 1918, la care au participat
13 preoţi şi 57 de laici. La această adunare s-a hotărât în unanimitate trecerea pa
rohiilor româneşti din America de sub jurisdicţia Mitropoliei Transilvaniei în ju 
risdicţia Mitropoliei Ungrovlahiei. La Bucureşti a fost trimis un Hrisov în care se
cerea înfiinţarea unei Episcopii Ortodoxe Române în America. Această iniţiativă
nu a găsit însă momentul istoric favorabil. După câţiva ani, la 5 februarie 1924, s-a
înfiinţat al doilea protopopiat, sub conducerea Pr. Mureşan.
înfiinţarea Episcopiei Misionare (1934). Biserica Ortodoxă Română din
S.U.A. şi Canada, prin reprezentanţii săi aleşi dintre clericii şi mirenii parohiilor
care o compun, s-a constituit la Congresul bisericesc, întrunit la Detroit, Michigan, la 25 aprilie 1929, în Episcopie Misionară, supusă canoniceşte Sf. Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române. Patriarhul Miron Cristea a decretat Episcopia Mi
sionară Ortodoxă Română din S.U.A. şi Canada ca înfiinţată canoniceşte, prin
înaltul decret nr. 10.219/1.11.1930.
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Cu toate acestea, crahul financiar din 1929 şi alte conjuncturi economice ne
favorabile au întârziat cu câţiva ani apariţia de facto a unei eparhii româneşti. De
abia în mai 1934, Senatul României a adoptat "Legea pentru întemeierea Episco
piei Misionare pentru creştinii ortodocşi români din ţările apusene non-ortodoxe".
Articolul 1 din Statutul eparhial menţiona astfel: "Episcopia Misionară (cu
prinde) pe toţi creştinii ortodocşi români de pe teritoriul ţărilor apusene, (euro
pene), din S.U.A, din Canada şi din America de Sud..."; iar articolul 2: "Limba
oficială a Episcopiei Misionare... este şi rămâne limba română".
Primul episcop titular: Policarp Moruşca (1935-1939). în urma alegerilor, în
anul 1935 a fost hirotonit ca episcop al Episcopiei Misionare Ortodoxe Române
din S.U.A. şi Canada, Arhim. Pompiliu (Policarp) Moruşca, stareţul mânăstirii
Hodroş-Bodrog. Instalarea episcopului a avut loc la Detroit, în catedrala Sf. Gheorghe,
pe data de 4 iulie.
în anul izbucnirii celui de-al 2-lea război mondial (1939), Episcopul Policarp
a făcut o călătorie în România, lăsându-1 ca locum lenens pe Pr. Simion Mihălţan.
Din mai multe pricini legate de evenimente politice şi militare, întoarcerea Epis
copului Policarp în America nu a mai fost posibilă.
Alegerea Episcopului Andrei Moldoveanu (1950). De situaţia românilor orto
docşi din străinătate s-a ocupat în acea perioadă tulbure Mitropolitul Visarion
Puiu, stabilit la Paris. El l-a numit în 1950 ca "Vicar pentru America" pe Arhim.
Atanasie Opreanu. în vederea rezolvării acestei prelungite situaţii de criză, Con
gresul bisericesc întrunit la 17 mai 1950 la Detroit l-a ales pe Protopopul văduv
Andrei Moldoveanu de la Akron, Ohio, ca Episcop titular.
Alegerea ca Episcop a Părintelui Victorin Ursache (1966). După moartea
Episcopului Andrei, a fost ales, ca episcop misionar, Părintele Arhimadrit Victorin
Ursache, hirotonit la 7 august 1966.
Ridicarea la rang de Arhiepiscopie autonomă (1973). După ce Sf. Sinod Per
manent al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat în şedinţa sa din 12 iulie 1950 au
tonomia "Episcopiei autonome a românilor din America de Nord şi de Sud",
având în vedere situaţia eparhiei la începutul anilor ’70, s-a luat hotărârea ridicării
acesteia la rangul de Arhiepiscopie.
Astfel, Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât în şedinţa sa din 12 de
cembrie 1974, ridicarea Episcopiei autonome a românilor din America de Nord şi
de Sud la rangul de Arhiepiscopie, cu titulatura "Arhiepiscopia Ortodoxă Română
în America şi Canada", acordându-i-se totodată şi statutul de autonomie.
în perioada anilor 1995-2000, la Patriarhia Română s-au primit diverse
scrisori din partea unor clerici şi credincioşi din cuprinsul Arhiepiscopiei Orto
doxe Române în America şi Canada, în care se prezentau unele dificultăţi pe care
Arhiepiscopia a început să le întâmpine din cauza, în special, a problemelor de
sănătate, ale Arhiepiscopului Victorin Ursache.
Ca urmare, Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât în şedinţa sa din
13-14 iunie 2000, potrivit temeiului nr. 3079/2000, să delege pe P.S. Episcop
Teofan Sinaitul, Vicar Patriarhal şi Secretar al Sfântului Sinod, actualul Mitropolit
al Olteniei, să participe la Congresul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din
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America şi Canada. Tot cu acel prilej, Sf. Sinod a mai hotărât ca: "în funcţie de
deciziile luate de Congres, Sf. Sinod va sprijini demersurile pentru găsirea unei
soluţii viabile pentru Arhiepiscopie, respectându-se statutul de autonomie al acestei
eparhii din cadrul Patriarhiei Române".
Congresul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America şi Canada întrunit
la 1 iulie 2000, sub co-preşcdinţia Arhiepiscopului Victorin şi a Episcopului
Teofan Sinaitul, a dccis constituirea unei Comisii Spccialc pentru recomandarea
dc candidaţi consideraţi potenţiali cpiscopi vicari ai Arhiepiscopiei.
Retragerea din scaun a Arhiepiscopului Victorin şi numirea Înalt Prea
Sfinţitului Mitropolit Teofan al Olteniei ca locitm tenens al Arhiepiscopiei (2001).
în urma amplelor discuţii purtate în plenul S f Sinod în şedinţa sa din 22 fe
bruarie 2001, asupra constatărilor, concluziilor şi propunerilor Sinodului Perma
nent din zilele de 19-20 februarie 2001, privind problemele Arhiepiscopiei Orto
doxe Române în America şi Canada, precum şi a precizărilor care s-au făcut cu par
ticiparea la discuţii a membrilor Sfântului Sinod, a Arhiepiscopului Victorin, a P.C.
Arhim. Mitrofor Vasile Vasilache, a preoţilor Nicholas Apostola şi Ion Gherman reprezentanţii Comisiei Spccialc împuternicită de Congresul Arhiepiscopiei Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a confirmat hotărârea anterioară,
adăugând faptul că de la data de 22 februarie 2001 se declară vacant scaunul de
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada.
Potrivit discuţiilor purtate în Sinodul Permanent şi a propunerilor şi opţiuni
lor exprimate de membrii Comisiei Speciale, Sf. Sinod a încredinţat înalt Prea
Sfinţitului Mitropolit Teofan al Olteniei mandatul de Arhiepiscop Locţiitor al
scaunului dc Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi
Canada, începând cu 22 februarie 2001.
Urmare acestei hotărâri a Sf. Sinod, înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Victorin a
decis să îşi depună cererea de retragere din scaunul de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române în America şi Canada, începând cu data de 22 februarie 2001.
Congresul Anual al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada
(2001). în sesiunea din 30 iunie 2001, sub preşedinţia înalt Prea Sfinţitului
Teofan, Mitropolit al Olteniei şi Locum Tenens Arhiepiscop al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române în America şi Canada, s-a discutat problema alegerii unui nou
Arhiepiscop.
Numirea înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Io sif al Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române pentru Europa Occidentală şi Meridională ca Locum Tenens. în urma
discuţiilor purtate, delegaţii la Congresul Anual al Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române în Amcrica şi Canada au luat în considerare şi dorinţa exprimată de înalt
Prea Sfinţitul Mitropolit Teofan, accea de a fi degrevat de responsabilitatea de a
funcţiona ca Arhiepiscop Locum Tenens al Arhiepiscopiei. în acest sens, delegaţii
la Congres au exprimat Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist dorinţa de a numi
pe înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Iosif în funcţia de Arhiepiscop Locum Tenens
pentru Arhiepiscopie, până când noul Arhiepiscop titular va fi ales şi instalat.
Urmare acestor evoluţii, Sf. Sinod, în şedinţa sa din 4-5 iulie 2001, a hotărât
să se încredinţeze înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Iosif al Arhiepiscopiei Orto
doxe Române pentru Europa Occidentală şi Meridională mandatul de Arhiepiscop
2 - B. O. R. 7-9/2002
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Locţiitor al scaunului dc Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în
America şi Canada, începând cu 5 iulie 2001.
Trecerea Arhiepiscopului Vietor in la cele veşnice. în dimineaţa zilei de 16 iu
lie 2001, întâistătătorul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada,
Arhiepiscopul Victorin, a adormit în Domnul, la vârsta dc 88 dc ani. Trupul
Arhiepiscopului a fost depus la Biserica Ortodoxă Română "Sf. Treime" din Troy,
Michigan, pentru ca toţi credincioşii pe carc i-a slujit pe întreg teritoriul Statelor
Unite şi al Canadei să aibă posibilitatea să-i aducă un ultim omagiu. Apoi, potri
vit dorinţei exprimate în mai multe rânduri, trupul neînsufleţit al înalt Prea
Sfinţitului Arhiepiscop Victorin a fost adus în ţară, fiind înmormântat în cimitirul
mânăstirii Putna, la 21 iulie 2001.
Alegerea noului arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America
şi Canada (2001). în ziua de 27 septembrie 2001, Consiliul Eparhial al Arhiepis
copiei Ortodoxe Române în America şi Canada s-a întrunit la Biserica Ortodoxă
Română "Pogorârea Duhului Sfânt" din Windsor, Ontario, având pc ordinea dc zi
alegerea unui nou arhiepiscop.
Pr. Nicholas Apostola a raportat despre lucrările Comisiei Speciale care s-a
întrunit la Windsor între 25-27 septembrie 2001 sub preşedinţia înalt Prea Sfinţi
tului Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală
şi Meridională şi locum tenens al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi
Canada. în urma discuţiilor purtate, Consiliul Eparhial a votat să fie respectată
hotărârea Comisiei Speciale şi să nominalizeze pentru candidatură pe P.C. Pr. Ni
colae Corin Condrea şi pe Fratele - Casian (Livius Ionel) Tunaru.
Consiliul Eparhial a votat autorizarea Comisiei Speciale pentru fixarea unei
date a Congresului electoral la începutul lui martie 2002 şi înlesnirea pentru can
didaţi de a vizita cât mai multe parohii posibil înainte de alegeri. Această dată a
fost stabilită a fi cea de sâmbătă 9 martie, iar locul desfăşurării lucrărilor să fie Bi
serica "Sf. Treime" din Troy, Michigan.
în şedinţa sa din 15 noiembrie 2001, Sf. Sinod a hotărât, potrivit temeiului nr.
4986/2001, să ia act de propunerea Comisiei Speciale prin care erau recomandaţi
ca şi candidaţi pentru postul de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
în Amcrica şi Canada: P.C. Pr. Corin Nicolae Condrea şi P. Cuv. Ierom. Casian
(Livius Ionel) Tunaru.
în sesiunea Congresului electoral de sâmbătă, 9 martie 2002, organizată la
Biserica Ortodoxă Română "Sf. Treime" din Troy, Michigan, părintele Nicolae
Condrea a fost ales Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în Amcrica
şi Canada, de către cei peste 100 de clerici şi delegaţi laici reprezentând parohii şi
mănăstiri ale Arhiepiscopiei, Congresul Electoral Special fiind prezidat de
locţiitorul de Arhiepiscop, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif al Mitropoliei Orto
doxe Române pentru Europa Occidentală şi M eridională..
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa din 13 martie
2002, a ridicat pe părintele Nicolae Condrea la treapta de Arhimandrit şi a confir
mat alegerea sa de către Congresul Electoral Special ca Arhiepiscop al Arhiepis
copiei Ortodoxe Române în America şi Canada.
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Noul Arhiepiscop - Nicolae (Corin) Condrea. Părintele Arhimandrit Dr.
Nicolae s-a născut în 1967, la Constanţa. S-a mutat la Bucureşti în perioada ado
lescenţei, unde şi-a finalizat studiile liceale. în 1988, şi-a început studiile teologi
ce la Facultatea dc Teologie din Sibiu, iar în 1993, pe cele de doctorat tot la Sibiu,
după care a continuat-aprofundarea ştiinţifică la Universitatea Marc Bloch, Uni
versitatea din Strasbourg. în noiembrie 2001, a obţinut titlul de Doctor în
Teologie. Titlul tezei sale a fost: "Probleme psihologice la Evagiie din Pont".
în noiembrie 1996, a fondat parohia "Naşterea Domnului" la Stuttgart, Ger
mania, cu binecuvântarea înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Serafim al Mitropoliei
Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa Centrală. în martie 1997, a fost
hirotonit diacon, iar luna următoare, preot. A intrat în viaţa monahală la Mânăstirca Radu Vodă din Bucureşti, în decembrie 2001, în timp ce funcţiona ca Secretar
Patriarhal.
Din noiembrie 1999 până în toamna anului 2001, P. Cuv. Arhim. Nicolae a
funcţionat ca delegat al Biscricii Ortodoxe Române în Comitetul dc Dialog pentm
Integrare Europeană, în cadrul Conferinţei Bisericilor Europene (Bruxelles).
\
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Joi, 11 iulie, dimineaţa. După o mgăciune pentm călătoric şi închinarea la
sfintele icoane şi la racla cu cinstitclc moaşte ale Cuviosului Părinte Dimitrie Cel
Nou din Basarabi în Catedrala Patriarhală, Prea Fericitul Părinte Teoctist şi dele
gaţia Bisericii Ortodoxe Române au plecat spre aeroportul internaţional Bucureşti-Otopeni. Delegaţia a fost condusă la aeroport de înalt Prea Sfinţitul
Arhiepiscop Dr. Nifon al Târgoviştci, Prea Sfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu
Ploieşteanu, Vicar patriarhal, Prea Sfinţitul Părinte Episcop Ambrozie Sinaitu],
Vicar patriarhal, Prea Sfinţitul Părinte Episcop Sebastian Ilfoveanul şi Prea
Sfinţitul Părinte Episcop Varsanufie Prahoveanul, Vicari ai Arhiepiscopiei Bucu
reştilor, Părintele Arhimandrit Dr. Ciprian Spiridon, Consilier patriarhal, Părintele
Arhimandrit Grigorie Băbuş, Consilier patriarhal, alţi colaboratori de la Centrul
patriarhal.
Călătoria spre Montreal a avut o escală de câteva ore la Amsterdam. Pe aero
portul internaţional Schiphol, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi delegaţia
însoţitoare au fost întâm pinaţi de Excclenţa Sa Domnul Iulian Buga,
Ambasadorul României la Haga şi de Domnul Consul Nicolae Anton. Prea
Fericirea Sa împreună cu înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Dr. Teofan al Olteniei,
înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Dr. Serafim al Mitropoliei Ortodoxe Române pentm
Germania şi Europa Centrală şi Prea Sfinţitul Ioan, Episcop al Covasnei şi
Harghitei, însoţiţi de diplomaţii români în Olanda au vizitat localitatea Voledam,
situată la jumătatea distanţei dintre Amsterdam şi Haga (20 km nord dc
Amsterdam); ca un amănunt de reţinut, 30% din teritoriul acestui oraş a fost
câştigat de specialiştii olandezi din marc.
După cclc câteva ore petrecute în compania reprezentanţilor diplomaţiei româ
neşti în Olanda, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi delegaţia Bisericii
Ortodoxe Române s-au îmbarcat la zborul companiei KLM, cu destinaţia Montreal.
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REÎNTÂLNIRE DE SUFLET
ÎNTRE PREA FERICITUL PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST
ŞI COMUNITATEA ORTODOXĂ DIN MONTREAL

După un zbor de aproximativ şapte ore, în salonul oficial al Aeroportului
Internaţional Dorval din Montreal, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost
întâmpinat de înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif, sosit mai devreme direct de la
Paris, Preotul George Chişcă, Parohul parohiei ortodoxe române "Sfântul Ioan
Botezătorul" din Montreal, Domnul Iulian Mihai Hurba, preşedintele Consiliului
Parohial, preoţii Nicholas Apostola şi Ioan Ghcrman, reprezentanţi ai Congresului
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, numeroşi credincioşi
ortodocşi români din Montreal, câţiva dintre ei în cărucioare. A fost, de asemenea,
prezent Domnul Virgil Goagă, Consilier al Ambasadei României la Ottawa, care
a însoţit permanent delegaţia Bisericii Ortodoxe Române în timpul vizitei la
Montreal. Un grup de copii îmbrăcaţi în costume naţionale şi cu coroniţe de flori
pe cap l-a întâmpinat pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist cu pâine şi sare,
urând Prea Fericirii Sale bun venit pe pământ canadian.
După o călătorie de aproximativ 20 de minute cu automobilul, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist şi delegaţia Bisericii Ortodoxe Române au ajuns la cate
drala Parohiei ortodoxe române Sfântul Ioan Botezătorul din Montreal. Acolo,
numeroşi credincioşi, între care foarte mulţi tineri şi copii au ţinut să îl întâmpine
pe Prea Fericirea Sa. Unii dintre ei fuseseră binecuvântaţi de Părintele Patriarh
într-una dintre cele şase vizite anterioare (începând din 1963) ale Prea Fericirii
Sale la Montreal. Alţii, în special cei tineri, născuţi în Canada, îl întâmpinau pentru
prima oară pe Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Cu toţii erau vizibil
emoţionaţi.
Drumul de la intrarea în biserică şi până la jilţul arhieresc a fost parcurs destul
de încet, Prea Fericirea Sa răspunzând cu dragoste părintească salutului de "Bun
venit!”, binecuvântându-i pe cei prezenţi şi mângâindu-i pe copii pe creştet. Părin
tele paroh George Chişcă l-a întâmpinat pe Prea Fericitul Părinte Teoctist cu
Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce.
în continuare, înalt Prea Sfinţitul Iosif, înconjurat de preoţi şi diaconi, au ofi
ciat un Te Demn cu polihroniu, în onoarea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist. în numele preoţilor şi credincioşilor Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în
America şi Canada, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif, în calitate de Arhiepiscop
“locum tenens” a adresat Prea Fericirii Sale următorul cuvânt de b'un-vcnit:
"Prea Fericite Părinte Patriarh,
Este un mare prilej de bucurie pentru preoţii şi credincioşii Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române în America şi Canada de a vă avea în aceste zile în mijlocul lor,
în aceste momente de marc har, reprezentate de hirotonia noului Arhiepiscop orto
dox român. Nu am pretenţia că vă adresez cuvinte deosebite, dar acest moment
este mai presus de puterea noastră şi de smerenia de care a dat dovadă această
Arhiepiscopie misionară în America şi Canada zeci de ani de zile sau de secole de
când românii se găsesc pe aceste meleaguri.
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Niciodată un episcop român ortodox nu a fost hirotonit de un Patriarh al B i
sericii mame pe acesle meleaguri. Şi iată acum, noi, creştinii ortodocşi, ne rugăm
pentru sfinţirea acestui pământ şi astăzi Biserica Ortodoxă Română îşi trimite Pa
triarhul să binecuvânteze cu harul lui Dumnezeu aceste meleaguri şi bineînţeles
să lase harul în urmă, care va binecuvânta, va sfinţi spre mântuire urmaşii nea
mului nostru românesc pe accst pământ.
Vă spunem bine aţi venit din partea preoţilor şi a credincioşilor şi rugăm pe
Bunul Dumnezeu să vă dea sănătate şi multă bucuric duhovnicească".
Mulţumind pentru primirea călduroasă, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a adresat celor prezenţi următorul cuvânt:
"înalt Prea Sfinţite Părinte lo sif
Prea Cucernici Părinţi Consilieri .şi onoraţi membri ai Consiliului eparhia/
al Congresului Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada,
Prea Cucernice Părinte paroh Gheorghe Chi.şcă,
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul nostru Iisus Hristos,
Trăim astăzi şi în accste clipc deschiderea unor zile foarte frumoase, cu o în
cărcătură nespus de mare, în istoria Bisericii Ortodoxe Române în America şi
Canada. Viaţa Bisericii noastre de aici, întotdeauna în legătură cu Biscrica-Mamă,
a tost păstrată dc-a lungul deceniilor cu credincioşie, cu dragoste şi cu multă
râvnă din partea credincioşilor, mărturie fiind şi această adevărată catedrală a pa
rohiei ortodoxe din accst frumos şi mare oraş al Canadei.
Viaţa însă nu stă pe loc. Fiecare din noi avem un timp pc care îl scriem în
viaţa şi în istoria noastră, dar şi în istoria Bisericii noastre, aşa cum a fost ferici
tul de pomenire, Arhiepiscopul Victorin, cu care am slujit de mai multe ori în
această biserică şi, împreună cu dumneavoastră, ne-am rugat Iui Dumnezeu pentru
pace, pentru sănătate şi pentru unirea fraţilor români de pretutindeni în aceeaşi
credinţă strămoşească şi pentru ca Biserica de aici, dc pe pământul acesta atât de
ospitalier al Canadei şi al Statelor Unite ale Americii, să înflorească. Dumnezeu a
rânduit ca aşa precum natura se împrospătează neîncetat, pierzând din frumuseţea
ei doar la soroacele hărăzite ei, tot aşa să sc petreacă şi în viaţa noastră, a tuturor,
în realitate, generaţii de oameni ce se perindă de-a lungă istoriei nu o împuţinează,
ci o îmbogăţesc cu vrednicia fiecăruia dintre ei. Asemenea unui organism viu, se
dă, astfel, posibilitatea unei înnoiri a Bisericii, carc este Trupul cel viu al Domnu
lui nostru Iisus Hristos. Din acest trup tainic facem cu toţii parte, noi, cei care ne
găsim aici, ca şi cei care sunt în inima şi în mintea noastră, fraţi şi surori români
de pretutindeni. Astfel, ne poartă Dumnezeu de grijă, ca după un răgaz şi o durere
a despărţirii dc cel carc a păstorit decenii întregi cu râvnă multă, cu dragoste şi cu
multă abnegaţie bisericească, înalt Prea Sfinţitul Victorin, care odihneşte acum la
streaşina ctitoriei voievodale a lui Ştefan cel Mare, la Mânăstirea Putna, viaţa
acestei Arhiepiscopii a românilor ortodocşi din Statele Unite şi Canada îşi con
tinuă firul ei în istorie şi în viaţa noastră. înţelepciunea clerului şi a preoţilor ex
primată prin hotărârea Congresului Arhiepiscopiei a făcut ca să fie ales aici un
distins.slujitor al altarului nostru ortodox român, Părintele Arhimandrit Nicolae,
aflat în dreapta mea, doctor în teologie, cu studii şi în Grecia şi în Occident,
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încărcat de cunoştinţe ca un pom roditor. Prezenţa dânsului aici ne-a adunat pe noi,
ierarhii din Sfântul Sinod, sosiţi în zilele acestea, aici, pe pământul canadian, din ţinu
turile binecunoscute şi frumoase ale ţării noastre, ca să fie un simbol de unitate, un
simbol de armonie. Duminică vom implora harul dumnezeiesc, pentru ca Părintele
Nicolae să fie ridicat la rangul de arhiereu şi la treapta de arhiepiscop, fiind apoi insta
lat după canoanele şi rânduielile noastre bisericeşti. Am răspuns la rugămintea înalt
Prea Sfinţitului Mitropolit Iosif, a părinţilor consilieri şi a credincioşilor de a veni per
sonal la acest moment. Am venit cu multă dragoste, cu prisos de recunoştinţă pentru
slujitorii altarelor noastre străbune de aici, preoţi şi credincioşi deopotrivă vrednici,
care în deceniile de existenţă ale acestei Arhiepiscopii, s-a înscris în istoria Bisericii
Ortodoxe din America, în istoria Ortodoxiei în general şi a Bisericii Ortodoxe Române
îndeosebi, cu fapte şi cu vrednicii alese, începând cu familiile păstrătoare, de datini şi
de credinţă, până la părinţii consilieri, părinţii protopopi şi până la ierarh.
Văzând aceste fapte deosebit de valoroase, am răspuns invitaţiei Dumnea
voastră, transmiţându-vă personal dragostea Sfântului Sinod, precum şi preţuirea
noastră, a tuturor, pentru vrednicia credincioşilor şi a preoţilor care au păstrat în
condiţii grele unitatea canonică, liturgică şi administrativă a acestei Arhiepiscopii
cu Biserica-Mamă. Biserica Mamă, în iubirea ei, ne ţine pe toţi aproape de ea. Toţi
suntem fiii ei şi de aceea aceste zile vor constitui momente de bucurie şi de dăruire
sufletească reciprocă, foarte rare, am putea spune unice în viaţa unei eparhii, în
viaţa unei Biserici. Căci, sfinţirea şi întronizarea unui ierarh se fac numai o dată în
viaţa lui, în cuprinsul unei eparhii. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu în aceste clipe,
ca să ne învrednicească să săvârşim o lucrare după înălţimea Tradiţiei Bisericii şi
a zilelor pe care le trăim noi şi potrivit aşteptărilor clerului şi credincioşilor din
această Arhiepiscopie, care cuprinde un continent întreg. Şi dacă mai adăugăm şi
comunitatea românească înfloritoare din Venezuela, unde am fost şi am sfinţit bise
rica cea nouă, ne dăm seama că această Arhiepiscopie are încă de lucru foarte mult
şi cu ajutorul lui Dumnezeu se vor împlini toate.
Prea Cuvioase Părinte Nicolae, chiar de la întâmpinare, începând cu copilaşii, cu
îngerii acestei Arhiepiscopii, încoronaţi cu florile recunoştinţei şi bucuriei lor pentru
a-şi primi păstorul duhovnicesc, ai în faţa frăţiei tale credincioşi statornici, vrednici,
din Canada şi din America. în zilele.ee vor urma îi vei cunoaşte mai bine şi pe ceilalţi
dâruindu-lc din cunoştinţele şi din vigoarea frăţiei tale, vigoarea duhovnicească şi
tinerească a vârstei. Acestea sunt premise, fraţii mei şi surorile mele, pentru o lucrare
rodnică pe care noi, cu toţii, o aşteptăm de la noul arhiepiscop al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române din America şi Canada. Dumnezeu să binecuvânteze această
lucrare. Vă mulţumim pentru primirea caldă pe care ne-aţi facut-o şi care semnifică
primirea Mântuitorului Hristos, pentru că noi suntem slujitorii Lui.
Bine v-am găsit sănătoşi."
în încheiere, părintele paroh George Chişcă a mulţumit Prea Fericirii Sale
pentru cuvântul adresat, a rememorat pe scurt cele şase vizite anterioare ale Părin
telui Patriarh Teoctist la Montreal, subliniind semnificaţia deosebită a celei de-a
şaptea vizite. Seara s-a încheiat cu o cină românească în sala de recepţie a Parohiei
ortodoxe române Sfântul Ioan Botezătorul din Montreal.
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ÎNTÂLNIRE CU PRIMARUL MONTREALULUI
ŞI CONFERINŢA PASTORALĂ SUSŢINUTĂ
DE PREA FERICITUL PĂRrNTE PATRIARH TEOCTIST
ÎN FAŢA PREOŢILOR ŞI CREDINCIOŞILOR ARHIEPISCOPIEI
ORTODOXE ROMÂNE ÎN AMERICA ŞI CANADA

Vineri, 12 iulie. Ziua a doua a vizitei delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române
la Montreal a debutat cu Sfânta Liturghie oficiată în catedrala Sf. Ioan Botezătorul
de înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Teofan al Olteniei, înconjurat de un sobor de
preoţi ai Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada. La Sfânta Litur
ghie au asistat înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Serafim al Germaniei şi Europei
Centrale, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif al Europei Occidcntalc şi Meri
dionale, Prea Sfinţitul Ioan al Covasnei şi Harghitei, preoţi ai Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române din America şi Canada şi numeroşi credincioşi din Montreal.
După Sfanta Liturghie, a fost oficiată o slujbă de pomenire a Arhiepiscopului
Victorin Ursachc.
În continuare, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif, locţiitor al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române din America şi Canada, înconjurat de preoţi şi diaconi ai acestei
eparhii, a oficiat slujba Te Dcum-ului care a marcat începutul lucrărilor Consi
liului eparhial şi ale Congresului Arhiepiscopiei în America şi Canada, convocat
la Montreal în catcdrala Parohiei ortodoxe române Sfântul Ioan Botezătorul, în
zilele de 12-14 iulie a.c.
Consiliul eparhial a trecut în revistă pe dc o parte problemele care urmau să
fie discutate sau supuse aprobării Congresului, a doua zi, iar pe de altă parte, pro
blemele legate de finalizarea organizării lucrărilor accstui for.
în cursul dimineţii de vineri, la hotelul Universel din Montreal, unde dele
gaţia Bisericii Ortodoxe Române a fost găzduită, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a primit numeroşi preoţi şi credincioşi din diaspora românească din
S.U.A. şi Canada, cu toţii dornici să-i împărtăşească patriarhului Bisericii Orto
doxe Române bucuriilc, dar şi problemele cu carc sc confruntă.
La ora 16.00, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, însoţit de delegaţia Bi
sericii Ortodoxe Române, l-a vizitat pe primarul oraşului Montreal, Domnul
Gerald Trcmblay. în timpul întrevederii, în discuţia purtată în limba franceză, Prea
Fericirea Sa l-a prezentat primarului oraşului Montreal pe noul Arhiepiscop al
Arhiepiscopiei Ortodoxe în America şi Canada, Prea Cuviosul Părinte Arhiman
drit Dr. Nicolae Condrea şi a subliniat importanţa momentului hirotonirii şi
instalării (care urma să aibă loc peste două zile) în viaţa comunităţii româneşti de
pe continentul american în special şi a Biscricii Ortodoxe Române în general.
Părintele Patriarh a amintit în continuare despre prezenţa românilor în
Canada cu peste un secol în urmă şi a ţinut să mulţumească Domnului primar
G. Trembley, în calitate de reprezentant al autorităţilor canadiene, pentru sprijinul
oferit comunităţii româneşti, în păstrarea şi afirmarea conştiinţei şi identităţii sale
de neam, credinţă şi limbă.
Prea Fericirea Sa a subliniat şi respectul pe care românii îl poartă oraşului în
care trăicsc, una din parohiile ortodoxe având ca patron spiritual pe Sfântul Ioan
Botezătorul, ocrotitorul Montrealului.
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Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a mai făcut o scurtă prezentare a
situaţiei actuale a României şi a Ortodoxiei româneşti, în urma unei întrebări a
Domnului primar, inclusiv a modalităţii de alegere a clerului superior în Biserica
Ortodoxă Română.
La rândul său, primarul Montrcalului, a apreciat că prezenţa românilor în Ca
nada, într-o ţară care şi-a făcut un stindard din afirmarea multicu 1tura 1ităţii, re
prezintă un privilegiu datorită competenţei intelectuale şi profesionale deosebite.
"Comunitatea românească a avut întotdeauna o importanţă deosebită în dezvolta
rea, economică şi socială, a Canadei. Noi trebuie să mulţumim românilor pentru
că au venit aici, deoarece au contribuit întotdeauna la succesul oraşului şi la a-1
facc tot mai agreabil", a afirmat primarul Montrcalului.
G. Trembley a ţinut să-i spună Părintelui Patriarh că se simte foarte legat de
comunitatea românească şi că are o relaţie deosebită cu românii din Montreal, cu
atât mai mult cu cât, în 1996, a fost cununat religios într-o biserică ortodoxă ro
mânească, iar unul din consilierii săi de bază este de origine română.
în semn de preţuire, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a acordat domnu
lui G. Trembley, primarul oraşului Montreal, Crucea patriarhală pentru mireni şi
i-a oferit două albume Icoana clin sufletul copilului şi România, biserici, mănăs
tiri şi schituri, precum şi un CD, care sintetizează slujirea de până acum a Prea
Fcricirii Sale în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
La încheierea întrevederii, Domnul G. Trembley, primarul Montrcalului, i-a
oferit Părintelui Patriarh câteva CD-uri cu oraşul Montreal, apoi l-a invitat să
semneze în Cartea de onoare a Primăriei şi la o fotografie oficială.
După aceea, primarul oraşului, domnul G. Trembley şi Prea Fericitul Părinte
Tcoctist au acordat presei româneşti scurte declaraţii de presă:
G. Trembley, Primarul oraşului Montreal:
"Sunt foarte emoţionat. Este prima oara când îl întâlnesc pe Prea Fericitul
Teoctist şi p e reprezentantul Patriarhiei Române în America şi Canada, înalt Prea
Sfinţitul Nicolae Condrea.
Această întâlnire a fo st foarte importantă, deoarece comunitatea românească
joacă un rol extrem de important în dezvoltarea economică, socială şi culturala a
Montrealului. Astăzi mulţumim în special Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist pentru că ne-a onorat cu prezenţa. L-am primit astăzi cu multă smerenie
şi această vizită ne încurajează, cu atât mai'mult cu cât ştim că noul reprezentant
al Patriarhiei Române pentru America şi Canada, a fo st ales în mod democratic,
în sânul comunităţii.
In aceste condiţii, după o întâlnire ca cea care tocmai s-a încheiat, eu perso
nal mă consider privilegiat. întâlnirea cu Prea Fericirea Sa ne determină să
acţionăm pentru a găsi condiţii cât mai bune pentru românii care vin aici, sau pentru
românii care sunt clcja la Montreal şi care participă la dezvoltarea oraşului."
La rândul Său, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a făcut următoarea
declaraţie dc presă:
"Am ţinut mult să avem această întâlnire cu Domnul Trembley, primarul
Montrcalului şi cu colaboratorii săi, la începutul lucrării noului Arhipăstor al
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Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, care are numeroşi cre
dincioşi aici, în Montreal.
Suntem bqcuroşi că atmosfera aici, la-Montreal, este atât de favorabilă şi că
întâlnirea noastră a constituit o adevărată stare de bucurie şi de cunoaştere reci
procă. Domnul primar şi colaboratorii săi ne-au impresionat prin claritatea mesa
jului transmis şi prin afirmarea principiilor moralei crcştinc, pe care trebuie să fie
respectatc în socictatea actuală.
A fost salutată cu acest prilej ncccsitatea prezenţei Bisericii în rezolvarea ma
rilor probleme ale lumii de astăzi, prin rolul favorabil pentru binele omenirii întregi
şi pentru salvarea vieţii, familiei şi a tinerilor din capcanelc unor libertinaje, ale
unor idei străine de identitatea spirituală şi naţională a popoarelor. De aceea, avem
nădejde că înecputul slujirii pastoral-misionare a noului Arhiepiscop Nicolae în
cepe, iată, într-o atmosferă favorabilă pe continentul nord-american şi ne rugăm
Bunului Dumnezeu să-i ajute în lucrarea sa.
Românii aşezaţi în această ţară, după cum am constatat de-a lungul anilor şi
aşa cum o mărturisesc şi ci, s-au bucurat de multă atenţie din partea reprezen
tanţilor autorităţilor de stat, centrale şi locale canadiene. Ca urmare, ei s-au bucu
rat de libertatea de a-şi zidi şi îngriji bisericile şi a-şi afirma identitatea naţională,
îndcplinindu-şi datoriile lor cu toată dragostea şi râvna fiind sprijiniţi, deseori, de
autorităţile canadiene.
Aşa se cxplică cuvintele de apreciere şi de mulţumire faţă dc români şi dc
darurile cu care ei îmbogăţesc viaţa aici, în muzică, arhitectură, ştiinţă, tehnolo
gie, sport ctc, Deci ci înşişi, ca cctăţeni canadiene, aduc o contribuţie atât dc în
semnată dezvoltării sociale a acestei ţări, aşa cum sublinia şi domnul primar al
oraşului.
Dc altfel, este o constatare cunoscută peste tot, că în toate ţările unde ajung
şi se aşază români, sunt foarte bine primiţi şi foarte bine apreciaţi de autorităţile
respective. Sunt poate şi excepţii, dar aici, în Canada, am auzit numai lucruri
bune, ca acelea dc astăzi".
După întrevederea cu primarul oraşului Montreal, Prea Fericitul Părinte
Teoctist şi delegaţia însoţitoare s-au deplasat la Catedrala Sf. loan Botezătorul.
Acolo, membri, clerici şi mireni ai Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America
şi Canada, ca şi numeroşi credincioşi ortodocşi români din Montreal şi împrejurimi,
au făcut Prea Fericirii Sale o primire călduroasă.
înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif i-a urat Prea Fericirii Sale "Bine aţi
venit!" şi l-a rugat să împărtăşească din bogata experienţă dc arhipăstor un cuvânt
de învăţătură şi mângâiere.
în faţa tuturor, Prea Fcricitul Părinte Patriarh Teoctist a susţinut o Conferinţă
pastorală de aproximativ 90 de minute, cu tema "Biserica de acasă şi Biserica din
diaspora. Exigenţele pastoral-misionare ale clerului Bisericii Ortodoxe Române la
începutul celui de-al treilea mileniu creştin". Conferinţa Prea Fericirii Sale a fost
urmărită cu viu interes de cci prezenţi şi datorită stilului în care a fost susţinută,
într-un limbaj direct, fără termeni convenţionali, alert, îmbogăţit cu exemple prac
tice din activitatea pastoral-misionară a clcrului Bisericii Ortodoxe Române astăzi.
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Vă prezentăm în continuare Conferinţa pastorală a Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist:
"îmi exprim bucuria deplină că mă găsesc în această biserică şi în mijlocul
clerului şi credincişilor din Arhiepiscopia Ortodoxă Română din Amcrica şi
Canada. Suntem chemaţi să înscriem una din cele mai importante pagini din viaţa
Bisericii Ortodoxe Române, din viaţa acestei Arhiepiscopii româneşti de peste
ocean şi chiar din viaţa noastră, a tuturor. în numele Sfântului Sinod al BisericiiMamc îmbrăţişez părinteşte pe fiecarc dintre dumneavoastră, cei de ieri şi de
astăzi, cu carc ne-am întâlnit de la sosirea pe pământul ospitalier al Canadei. Ne
vom întreţine acum, în limita timpului îngăduit de împrejurarea aceasta excepţio
nală şi vom aborda împreună unele aspecte din viaţa Sfintei noastre Biserici
Ortodoxe Române de acasă şi de aici. Acestea fiind zise, cerând îngăduinţa şi răb
darea dumneavoastră, chiar înainte de a-mi face semn gazda noastră a tuturor,
Părintele Gheorghe Chişcă, că timpul hărăzit s-a consumat, vom pune capăt firu
lui gândului, carc într-o împrejurare ca cea de acum ne inundă tuturor sufletele.
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Prea Cuvioase Părinte Arhimandrit Mitrofor Vasile,
Prea Cucernici Părinţi Consilieri ai Arhiepiscopiei,
Domnilor consilieri,
Fraţi şi surori în Domnul,
Membri ai Congresului Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America şi Canada,
Este pentru prima dată, socot, când părintele duhovnicesc al credincioşilor
ortodocşi români de pretutindeni, înconjurat de ierarhi din ţară şi din diaspora
românească, se găseşte aici cu prilejul hirotoniei şi instalării noului Arhiepiscop
ales, în mijlocul credincioşilor şi preoţilor din Arhiepiscopia Ortodoxă Română,
care cuprinde canoniceştc clerul şi credincioşii din două ţări de frunte din lumea
de astăzi, Statele Unite ale Americii şi Canada. Ce temă s-ar putea aborda în ase
menea împrejurări? Cum am putea să deschidem porţile inimii noastre, ale gân
durilor, ale aceluia care trebuie să vorbească în aceste clipe, ca să răspundă la
aşteptările şi mulţimea întrebărilor şi frământărilor carc invadează în mod fîreasc
sufletele preoţilor şi credincioşilor sau ale credincioaselor, la acest început de
secol şi pe aceste nesfârşite ţinuturi cu ţări avansate, în care ştiinţa şi tehnica au
început să-şi spună cuvântul uneori până la îngrijorarea raţiunii umane.'Pe lângă
progresul ştiinţei, tehnicii, civilizaţiei, economiei ş.a., atât 'de mult dezvoltate,
încât valorile noastre tradiţionale, sfinte şi dumnezeieşti, care în cei 2.000 de ani
de viaţă au călăuzit o bună parte din creştinătatea lumii şi mai ales au ocrotit viaţa
şi sufletul, comoara de mare preţ a neamului nostru românesc, au început să fie
subestimate, cine, zic, ar putea să răspundă la aceste întrebări, pe de o parte, iar
pe de altă parte să găsească formule şi să aducă în sufletele zbuciumate şi veşnic
căutătoare, în nemişcare ca şi valurile oceanului, răspunsuri cuvenite? E greu dc
prevăzut. E greu şi de formulat aceste răspunsuri atât de aşteptate.
înainte de a păşi la abordarea firului cuvântului, să ne gândim mai ales noi,
cei veniţi de acasă, la faptul cunoscut că Sfânta Vineri, ziua de astăzi, în viaţa po
porului nostru a avut un rol extraordinar de mare. Chiar în viaţa creştină, cum ştiţi,
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Sfanta Vineri, aşa i-a rămas numele zilei de astăzi, cu însemnătatea ci, ca zi de
jertfă a Mântuitorului lisus llrislos pentru răscumpărarea lumii din robia morţii şi
restabilirea stării de nemurire a noastră. O apropiere deci s-ar putea face la un
moment dat, că cea mai grea situaţie, cea mai teribilă povară pe care a dus-o nea
mul românesc timp de 50 de ani de dictatură, a fost dezlegată şi zdrobită într-o
Sfântă Vineri, 22 decembrie 1989. Am trăit la Bucureşti, fraţii mei, ziua aceea dc
Vineri, cu nespusă credinţă şi bucurie, zi urmată apoi şi dc alte evenimente tot de
mare însemnătate pentru neamul nostru românesc. Iată, o apropiere este de la sine *
înţeleasă, deoarece poporul român, mărturisitor al lui Hristos din predica Sfântu
lui Apostol Andrei, cel întâi chemat, avea şi menirea şi chemarea ca în sfânta sa
aşteptare să aibă o şansă de izbăvire şi de mântuire de teribila dictatură pe care o
priveam în ultimele decenii ale ci ca atotbiruitoare, atât era de necruţătoare. Şi
iată, în zi de Sfântă Vineri să se petreacă minunea cea dumnezeiască, prin jertfa
de vieţi tineri şi vârstnice, cum au numit această minune mulţi intelectuali şi poeţi.
Chiar în acea zi, când am deschis televizorul, cineva dintre tinerii revoluţionari a
strigat cu emoţie: "Să ne închinăm, fraţilor, şi să mulţumim lui Dumnezeu că Şi-a
întors faţa spre poporul român". Au fost cuvinte izvorâte atunci în acele momente
dc groază, dai- şi dc bucurie, care exprimau tocmai valoarea credinţei poporului
nostru şi valoarea Sfintei Vineri, a zilei acesteia, pe care poporul român, de când
sfintele moaşte ale Cuvioasei Paraschiva străjuiesc ţara şi credincioşii în cetatea
de scaun a laşilor a asociat-o şi a alăturat-o acestei sfinte al cărei nume îl şi poartă.
Numele şi pilda de credinţă i-a îndreptăţit însemnătatea, ca cea care este mult
nevoitoare, postitoare şi rugătoare în faţa lui Dumnezeu pentru noi.
Aşadar, vom încerca să privim spre întâmplările trăite, unde s-a văzut valoa
rea credinţei, a prezenţei lui Dumnezeu în viaţa noastră, spre a fi în stare să
abordăm această întâlnire foarte importantă cu Dumnezeu şi Sfinţii Lui care tre
buie să fie călăuzitorii paşilor noştri. Sunt încredinţat că numai cel care vă
vorbeşte este pătruns dc însemnătatea şi responsabilitatea păstrării acestui adevăr,
ci şi toţi cei de o lege şi de un neam. Să le privim pe toate sub lumina unui plan
dumnezeiesc pe care noi nu-1 descifrăm nici atunci când suntem fericiţi şi
mulţumiţi, dar nici atunci când oarecum am aştepta dc la Dumnezeu împlinirea
unor rugăciuni ale noastre. Dezlegările vin şi se petrec în planul Său necunoscut,
în înţelepciunea Sa dc negrăit şi în credincioşia Sa dumnezeiască cu care iubeşte
lumea şi pe om, în primul rând.
Iar noi facem parte din lume. biserica Ortodoxă Română şi fiecare din noi
suntem din lume, care în vocabularul Mântuitorului lisus Hristos a dobândit
înţelesuri, după interpretări, fie legate de lumea păcatului, fie de lumea iubirii
dumnezeieşti. Şi una şi alta ne arată că Dumnezeu iubeşte omul şi iubeşte lumea.
Biserica Ortodoxă Română, cunoscută în istoric târziu faţă de existenţa şi rolul ei
în istoria universală, când a început să răsară lumina candelei aprinse la Curtea de
Argeş la 1359, dc Sfântul întâi Mitropolit al Ţării Româneşti, Iacint de Vicina, iar
la Iaşi, la 1400, Mitropolitul Iosif Muşat din viţă de domn. Este bine cunoscut fap
tul prezenţei unui creştinism şi a unei Biserici organizate în Dobrogca şi a unei
vieţi bisericeşti, precum o dovedesc documentele şi mărturiile arheologice din su
dul şi nordul Dunării, de-a dreapta şi de-a stânga celui mai mare fluviu al Europei,
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unde au fost înscrişi preoţi, mucenici şi ierarhi, participanţi la sinoadele ecu
menice şi locale. S-a străduit acest popor român să păstreze o limbă, frumoasă,
limba noastră românească, o limbă care a creat o cultură şi civilizaţie unitare mai
ales când limba a exprimat sentimentele de mărturisire a credinţei şi de slăvire a
lui Dumnezeu. Păstrarea acestei unităţi în secolele vitrege a fost considerată o
minune văzută de numeroşi istorici din lume şi de la noi, începând cu marele nostru
istoric, Nicolae Iorga, care aşa a şi calificat viaţa poporului român, care şi-a
, păstrat credinţa ortodoxă şi unitatea limbii române, deşi înconjurat şi dezbinat de
imperiile vecine, de imperii care, o lungă perioadă din timpul istoriei noastre, s-au
luptat pe pământul Principatelor Române care suportau pagube şi cotropiri deza
struoase. In ciuda acestora, românii au păstrat credinţa în Dumnezeu şi aici este
minunea cca mare: credinţa ortodoxă şi limba română unitară pe întregul teritoriu
al românilor.
Minunea cea marc, dacă o putem numi aşa, a revenit apoi în viaţa poporului
nostru, când fiii lui au fost nevoiţi să se răspândească în lume, începând din a doua
jumătate a secolului al XlX-lea, când fraţii români din Bucovina şi din Transilva
nia, au luat calea Oceanului spre Canada şi America. Drumul acesta atractiv, la
vremea aceea, când ei mânaţi de suferinţele şi de lipsurile lor, mai ales cei din
Transilvania şi din Bucovina de sub stăpâniri străine, ameninţaţi şi cu pierderea
legii strămoşeşti, a credinţei ortodoxe, venind aici au întemeiat pe pământul
nord-amcrican, pe continentul acesta, Biserica Ortodoxă de aici. Aşadar, Biserica
noastră de acasă şi Biserica noastră din diaspora ar fi un subiect foarte interesant
pentru cel care l-ar aborda cu pregătire şi cu timpul cuvenit.
în cclc şase vizite de până acum realizate în Canada şi America, începând din
1963 am trăit clipc emoţionante, auzind povestirile unor credincioşi în vârstă, cum
au biruit neînchipuitele greutăţi şi cum şi-au păstrat credinţa ortodoxă şi şi-au adus
preoţi din ţară. Personal, socot întâlnirea noastră de acum o adevărată minune:
Biserica de acasă, pe care noi, cci câţiva care ne aflăm aici o reprezentăm, înalt
Prea Sfinţitul Mitropolit Teofan al Olteniei, Prea Sfinţitul Ioan al Covasnei şi
Harghitei, consilieri, cu Biserica din diaspora, în majoritate aici, ca semn de iubire
şi de preţuire pentru fraţii români, preoţi şi credincioşi din afara hotarelor ţării. Ei,
înalt Prea Sfinţitul Serafim, Mitropolitul Germaniei şi Europei Centrale, care
acum, la proaspăta şedinţă a Sfântului Sinod a ccrut şi i s-a aprobat încă un epis
cop vicar, în persoana tânărului doctor în Teologie, Părintele Arhimandrit Sofian
Braşoveanul, păstorind Mitropolia din Germania şi Europa Centrală, înalt Prea
Sfinţitul Mitropolit Iosif, care a ţinut până acum locul dc Arhiepiscop al preoţilor
şi credincioşilor români din această parte a lumii, tot din diaspora, păstorind tot
Biserica Ortodoxă Română din Europa Occidentală şi Meridională cu reşedinţa la
Paris. Avem apoi parohii şi preoţi în Australia, un arhimandrit pentru aşezămintele
româneşti la Locurile Sfinte pe care le cunoaşteţi. Acolo, la Locurile Sfinte, sunt
înfăptuiri frumoase şi dc folos, căminelor noastre de acolo adăugându-se cel aflat
în construcţie în oraşul Ierihon.
Dând laudă lui Dumnezeu, am putea îndrăzni să afirmăm că Biserica din
afara graniţelor ţării, ca şi Biserica de acasă, şi-au sporit misiunea specifică după
ziua cea mare a Sfintei Vineri din 22 decembrie 1989, de când am devenit liberi
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în lucrarea de slujire a vocaţiei noastre, având libertatea introducerii de către
Sfanţul Sinod a unor amendamente în Statutul de organizare şi funcţionare a Bi
sericii Ortodoxe Române, afinnândU-ne în societatc în a ne spune cuvântul întru
apărarea autonomiei bisericeşti şi a principiilor evanghelice şi morale creştine faţă
de autorităţile în drept. Biserica de afară, de aici, îşi încheie acum, la Montreal, în
Canada, şirul ei de frământări, de dureri, de îngrijorări, produse prin îmbolnăvirea
gravă a înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Victorin Ursache şi trecerea sa la
Domnul. Am interpretat frământările, nedumeririle sau chiar uncie critici expri
mate, iubiţi fraţi şi surori în Domnul, ca o părtăşic la grija pentru mai binele Bi
sericii din această îndepărtată lume de ţara noastră, că sunteţi aici în Canada, ca
şi cei din Australia, cei mai îndepărtaţi. Acum, prin tinereţea şi hărnicia ierarhilor
noştri, cum l-aţi ales pc înalt Prea Sfinţitul Nicolae, care, suntem siguri, va depune
eforturi pentru afirmarea Arhiepiscopiei şi se va bucura de sprijinul preoţilor şi
credincioşilor, la fel ca înalt Prea Sfinţitul Iosif şi vicarii săi. care au organizat
parohii în Africa de Sud.
Deci, românii din afara hotarelor ţării sunt, pe de o parte, obiectul grijii noastre,
a Sfântului Sinod, a Patriarhiei, iar pe de altă parte, sunt cei care ne dau curaj, ne
aduc multă nădejde în viitorul structurilor canonice în legătură cu Biscrica-Mamă.
Deşi condiţiile sunt destul de grele, Biserica de acasă şi Biserica de afară, cu
aceiaşi credincioşi şi credincioase ortodoxe române, îşi arată toată grija sub că
lăuza duhovnicească a ierarhilor şi preoţimii, bine pregătite, atât teologic, cât şi
pastoral, străduindu-se pentru mai binele sfintelor locaşuri, pentru mai binele
vieţii bisericeşti. Şi aici şi acasă sunt preocupări pentru noi biserici, pentru noi pa
rohii, pentru noi organizări şi chiar multe înfăptuiri.
înfaptuirea noastră, a tuturor, a consiliului eparhial şi venerabilului Congres
de a dobândi Arhiepiscop într-un interval de timp în care s-a gândit mult şi fru
mos şi şi-a spus fiecare dintre distinşii membri ai Congresului şi credincioşii Bi
sericii, părerea şi cuvântul lor. S-a petrecut o adevărată revărsare de daruri ale
Duhului Sfanţ în această lucrare. Iată, s-a ajuns să particip personal însoţit de ie
rarhi din ţară şi din diaspora românească, la stăruinţa clerului şi credincioşilor şi
la invitaţia înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Iosif. Am venit cu multă bucurie şi
dragoste, iubiţi părinţi şi fraţi, pentru a împlini lucrarea începută de înaintaşii şi
cei de acasă şi cei de aici, acum la început de mileniu.
Acasă, dumneavoastră ştiţi, s-au înfiinţat eparhii, parohii şi mănăstiri noi, cu
aportul şi obolul credincioşilor. Sărăcia de care se vorbeşte atât de mult şi pe care
unii potrivnici Bisericii şi credinţei noastre o speculează, este motivul pentru care
unii combat, spre exemplu, ideca construirii Catedralei Mântuirii Neamului, sau
unele activităţi de contrucţie de biserici şi mănăstiri noi; în ciuda acestora, credin
cioşii n-au micşorat o clipă contribuţia şi bucuria lor pentru sfanta Biserică. Ceea
ce este însă un fapt demn de a fi reţinut, pentru că sunteţi în legătură cu Transil
vania. în Transilvania, dumneavoastră cunoaştcţi bine că îndeosebi de la 1761 n-au
mai existat mânăstiri ortodoxe, rămânând nici câte degete avem la mâna dreaptă,
după focul şi tunurile sinistrului general Bukow. Prin hărnicia şi grija ierarhilor
din Transilvania şi îndeosebi a înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Bartolomeu
Anania, care, în ciuda dorinţei noastre de a fi împreună cu noi aici, acum, nu a
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putut să fie şi din această cauză, având în eparhia sa, peste douăzeci dc mănăstiri
noi până acum. Şi la celelalte eparhii din Transilvania, cele care au fost cu tunul
lovite şi demolate au fost aproape în întregime reconstruite şi altele noi au luat
fiinţă. Este o adevărată minune; în aceşti 12 ani monahi şi monahii au împânzit
Transilvania cu mănăstiri şi cu schituri, unde nu mai era tradiţia monahismului.
De aceea, ierarhii din Transilvania, după alegere şi înainte de hirotonie în treapta
de Arhiereu erau nevoiţi să meargă la singura mănăstire sau la una din puţinele
mănăstiri de călugări, la Hodoş-Bodrog, din apropierea Aradului. Acum, iată, o
adevărată minune într-adevăr şi în domeniul monahismului românesc. Eu perso
nal, sigur, mărturisesc acest lucru, acest adevăr, şi am obligaţia să o fac. Vedeţi că
sunt înconjurat numai dc ierarhi tineri, dar am străbătut, cu darul lui Dumnezeu,
toate deceniile dc dictatură şi am cunoscut ca elev sau student sau diacon la Ca
tedrala patriarhală, viaţa bisericească de dinainte de cel de-al doilea război mon
dial, încât pot să mărturisesc în cunoştinţă de cauză toate aceste realizări pe care
eu personal le împărtăşesc şi le trăiesc dens şi cu prilejul şedinţelor Sfântului
Sinod. Pentru mine înseamnă o bucurie faptul că şedinţele au loc cel puţin de două
ori pe an, câtcodată de trei ori, când vin înalt Prea Sfinţiţii carc, din 12, câţi eram
până în ’89, acum suntem peste 50. Sala Sfântului Sinod de altădată aproape că
nu mai este încăpătoare pentru toţi cei prezenţi. Este acesta un semn foarte încu
rajator şi simbolic în acelaşi timp despre lucrarca Bisericii noastre. Mă gândesc, şi
meditez mult la drumul actual al Sfintei noastre Biserici, dar şi la suferinţele, la
strâmtorările din cei 50 de ani dc dictatură. Dar acum când privim înapoi, apar cu
evidenţă realizările din acele decenii. Preoţii pe care-i aveţi aici sau tinerii ierarhi
sunt roadele strădaniilor, ale eforturilor şi ale stăruinţei Patriarhului adormit întru
veşnica pomenire Justinian, cel mult, mult atacat şi blamat şi atunci când era în
viaţă şi după accea. Prea Fericirea Sa a dorit foarte mult să calce pe pământul
acesta, aş zice sfanţ acum, pentru că pământul american a fost sfinţit de către
înaintaşii dumneavoastră, părinţi şi fraţi credincioşi care au adus credinţa jertfelnică de pe plaiurile natale aici şi au sfinţit locurile acestea cu urmele lor: biserici,
troiţe, aşezăminte, iar Patriarhul Justinian a avut la inimă şi rezolvarea multor
probleme ale eparhiei acesteia. în acele decenii grele, cu înţelepciunea şi răbdarea
sa, a reuşit să păstreze fiinţa Bisericii, să păstreze Biserica întreagă, din punct de
vedere al învăţăturii ei, înarmând clcrul şi credincioşii cu Biblia, cu scrierile
Sfinţilor Părinţi, izvoarele noastre de credinţă şi să sporească totodată şi bunurile
Bisericii, atunci când se voia distrugerea ei. Nici un sat sau localitate nu a rămas
fară biserică. Ba încă s-au zidit din nou şi toate mănăstirile au fost restaurate, con
solidate şi cu bogată viaţă monahală.
Spun aceasta, iubiţii mei, pentru că i-am fost vicar, şi colaborator din 1945,
când a fost ales de Sfântul Sinod episcop-vicar, la recomandarea Mitropolitului
cărturar Irineu Mihălcescu, al Moldovei, până în 1977, când a trecut la Domnul.
O altă minune s-a petrecut şi v-o spun, că poate ştirea nu a ajuns la cunoştinţa
dumneavoastră. La noi, acasă, o problemă care dezbătută mult, pe bună dreptate,
a fost aceea a dosarelor din arhiva securităţii. Trebuie să cunoaşteţi că atunci când
s-a început această lucrarc, Parlamentul României s-a adresat nouă, Sfântului
Sinod, solicitându-ni-se părerea despre cunoaşterea şi a dosarelor noastre. Foarte
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senini, toţi membrii Sfanţului Sinod, chiar şi cei mai vârstnici, am fost de acord.
Nu avem de ascuns nimic. Noi am slujit în anii aceia Biserica şi am intervenit pe
la primarii de atunci, pe la primii secretari de atunci, cum am fost la primarul
Montrealului, astăzi, nu pentru politică mergeam, ci pentru Biserica noastră. Şi
dcci am comunicat acordul Sfântului Sinod. Cred că aţi aflat, au fost foarte multe
discuţii şi comentarii pe această problemă a dosarelor noastre în primul rând. E
drept că noi am publicat un protest în presă, pentru că se facea mare caz că preoţii
ar fi dezvăluit Taina Spovedaniei. Lucrul accsta a tulburat mult simţirea creştină
şi a.m primit din partea credincioşilor proteste, fiindcă îi întrista mult, iar noi să nu
tăcem într-un asemenea caz. Nu se cuvine să fie batjocorită Taina Spovedaniei,
pentru că sfintele canoane, ştiu părinţii, cu toţii, prevăd excluderea, caterisirea
celui care ar dezvălui Taina Spovedaniei. Nu se poate face aşa ceva.
Or, cei care erau contra credinţei, şi s-au strecurat mulţi acolo, şi sectanţi şi
care aveau interesul acesta, au spus că preoţii trebuie urmăriţi în dosarele lor, pentm
că au fost cei care au dezvăluit Taina Mărturisirii, şi atunci noi, Sfântul Sinod, am
făcut o intervenţie care a adus după sine alte discuţii tot împotriva noastră. Sunt
lucruri absolut normale într-o societate care încă nu-şi găseşte aşezarea în ierarhia
valorilor, şi este de înţeles lucrul acesta. Deci, în ciuda tuturor acestora, noi avem
biserici noi, multe, aproape că nu ajungem să le vedem. Personal, sunt deosebit de
ocupat în responsabilitatea mea, în slujirea mea şi de aceea mi-am luat, şi la recenta
şedinţă a Sfântului Sinod, încă un vicar cu pregătirea necesară la rang de episcop.
A apărut în urmă eu puţin timp primul volum din felul cum securitatea a pri
vit Biserica, editat pe bază de documente de Institutul pentru Studiul Totalitaris
mului. în această carte sunt rapoartele şi comentariile secrete referitoare la felul
cum erau urmăriţi oamenii Bisericii, despre mine, despre alţii şi despre Patriarhul
Justinian în primul rând. El a fost ales Patriarh, cum ştiţi, în 1948 şi în toată
perioada, până la 1977, sigur, a avut activităţi şi realizări bogate. Aflaţi, fraţi şi
surori în Domnul, aflaţi cu multă bucurie că a ridicat Dumnezeu această ocară de
deasupra Bisericii şi a noastră, a tuturor fiilor ei. Rapoartele speciale dc urmărire
a Patriarhului Justinian îl caracterizează pentru activitatea lui şi a colaboratorilor,
a călugărilor şi preoţilor ca cel mai mare duşman împotriva comunismului. Cel
mai înverşunat duşman al comunismului a fost deci Patriarhul Justinian. O declară
într-o analiză secretă ministrul dc interne de atunci, Alexandru Drăghiei. Puteţi
citi în această lucrare. V-am adus câteva exemplare pe care vi le ofer şi frăţiilor
voastre, ca să vedeţi cum lucrează Dumnezeu, cum ştie numai El, nu cum dorim
noi, să arate adevărul şi dreptatea. Şi cum răbdarea, sprijinită pe motive duhovni
ceşti, suportată în folosul Bisericii zideşte fiinţa umană. Nimeni nu se aştepta la
această clarificare cu adevărat dumnezeiască. Se vedea că Patriarhul zidea biserici,
restaura mănăstiri, avea iniţiative de îmbunătăţire a învăţământului teologic,
depunea efortul să nu rămână nici o parohie vacantă în cuprinsul Patriarhiei, cu
precădere în Ardeal, se îngrijea de starea celor ce ieşeau din temniţă şi intervenea
să li se dea posturile lor de mai înainte. Când a ieşit din închisoare Prea Cuviosul
Părinte Vicar Vasilc Vasilache l-a îndrumat la înalt Prea Sfinţitul Teofil de la Cluj,
unde a ocupat postul de paroh la o biserică foarte frumoasă, unde este pomenit şi
acum. S-a luptat numai pentru apărarea Bisericii, a preoţilor, profesorilor şi mona
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hi tor. Şi iată, după cât timp, apar documentele de la securitate, rapoartele care s-au
făcut asupra lui şi a clerului. Nu căutaţi, spune un asemenea raport, să duşmăniţi
pe cheaburi, pe proprietari, pe intelectuali, pe academicieni de faptul că comunis
mul nu merge cum trebuie. Cel mai mare duşman este Patriarhul Justinian Marina
cu vicarii lui, preoţii şi cu călugării lui. De acolo dc unde Biserica Ortodoxă, în
comparaţie cu Biserica Grcco-Catolică sau Catolică era atât de mult blamată, iată
acum s-a ajuns la o situaţie nouă şi se poate să citească oricine în accastă carte. Să
fie Dumnezeu lăudat.
Iubiţii mei, timpul zboară. Am dorit să înccrc a prezenta Biscrica de acas.ă şi
Biserica din diaspora. Dacă facem o uşoară paralelă între activităţile din diaspora
şi activităţile dc acasă nu e greu să se vadă că au acelaşi izvor. Noi, preoţii, şi
arhierii mai ales, slujim credincioşii. Aici dumneavoastră v-aţ'i luptat cu foarte
multe lipsuri şi greutăţi - personal i-am cunoscut înainte la vremea lor pe sluji
torii dumneavoastră şi mi-am înscris în inimă admiraţia că în mijlocul unui ocean
de străini, aici, în Amcrica sau Canada, parohiile noastre au rămas oaze unde
fiecarc nou-venit găsea un pahar de apă vie, de învăţătură vie. Chiar şi cei de alte
naţionalităţi şi alte credinţe. Ortodoxia este prielnică pentru aceasta. Nu respinge
pe nimeni. îmi vorbea - cu multă bucuric - Domnul primar al Montrealului astăzi,
că cl este cununat ortodox şi constata că la ortodocşi celui care bate nu i se închid
ferestrele şi uşile.
Mâine veţi avea oaspeţi din partea celorlalte Biserici. Biserica noastră are o
ţinută a ei, un echilibru al ci în soborul celorlalte Biserici. Sunt aşteptat la Vatican
pentru a răspunde ia invitaţia ce mi s-a făcut. L-am primit, la Bucureşti, pc Epis
copul Romei, ceca ce era inimaginabil înainte. Chiar cci care s-au îndoit până în
ajunul acelei vizite au rămas dezamăgiţi.
Sunt aşteptat de asemenea în Suedia, cu care avem legături bisericeşti bune,
prin mijlocirea românilor care se găsesc acolo, cu Biserica Suediei, suntem şi în
dialog teologic, pentru că noi Ie legăm toate de slujirea unităţii creştine. Avem o
misiune şi Sfântul Sinod al Bisericii noastre gândeşte că, de vreme ce suntem
martorii învierii prin strămoşii noştri, prin sfinţii apostoli, prin predica Sfanţului
Apostol Andrei, recunoscut acum şi de papa Romei, în timpul vizitei sale la Bu
cureşti, când a declarat că suntem ortodocşi prin predica Sfântului Andrei; înainte
de accastă vizită, toată cohorta de teologi catolici scriau şi învăţau că suntem
ortodocşi prin predica şi influenţa vecinilor noştri de la sud, adică din secolele
VII-VIII. Iată că a venit o mărturie, şi cum papa nu poate greşi, nădăjduim că
aceasta va deveni dogmă, adică adevăr istoric de necontestat.
Aş vrea să vă pun la inimă rolul râvnei noastre, a membrilor Sfântului Sinod
a profesorilor, a preoţilor în slujirea Bisericii. Ca unul care am trecut prin viaţă şi
nu am pus niciodată ceva pe umerii colaboratorilor mei care să nu fi fost încercat
de mine mai întâi dacă poate să ducă jugul respectiv, de la cele mai neînsemnate
lucrări bisericeşti sau lucrări gospodăreşti. Am fost martorul multor împliniri sau
neîmpliniri. Aş cutcza să pun la inima părinţilor, pentru că m-a anunţat părintele
moderator că voi vorbi preoţilor din Congres prezenţi aici. Depinde de noi, de
acum înainte, iubiţi părinţi, în mileniul acesta, cum va fi Biserica, cum va fi ea
privită de credincioşi şi de societate. Va depinde deci de slujitorii Bisericii, de noi,
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de arhierei, de preoţi, de protopopi, de toţi, de râvna noastră de a ne implica total
în slujirea Bisericii lui Hristos. Lumea de astăzi, mai ales cea de acum înainte, cu
atâtea făgăduinţe şi formule de fericire omenească care nu s-au împlinit şi nu se
vor împlini niciodată, afară de cele pe care ni le făgăduieşte Mântuitorul Iisus
Hristos. în lumea aceasta nu va mai fi de ajuns numai cuvântul frumos, oratoria
atrăgătoare şi vocea frumoasă; vor trebui faptele noastre să premeargă, exemplul
nostru.
Cu noi îl avem în delegaţie pe Părintele nostru Episcop Ioan de la Covasna şi
Harghita. Sunt fericit să afirm că Prea Sfinţia Sa a devenit model pentru noi. El se
află la rang de episcop, dar tot ca dumneavoastră episcopii şi preoţii de aici, în
Harghita şi Covasna, credincioşii ortodocşi sunt în vădită minoritate. Şi dânsul,
dacă are zece credincioşi într-o localitate, dacă are 20, dacă are 100, e lucru marc.
Dar nu lipseşte de la ei, de la slujbă şi de la cei lipsiţi, înfriguraţi sau speriaţi. M-a
impresionat adânc - am fost la faţa locului - şi mi-au spus preoţii şi alte persoane
că atunci când Prea Sfinţitul primeşte ajutoare de undeva pentru cei lipsiţi (unii
preoţi şi mânăstiri primesc ajutoare pentru copii), Părintele Episcop Ioan le oferă
la toţi, şi la ceilalţi, care nu sunt ortodocşi, ţinând cont că aceştia sunt mai mulţi.
Cred însă că nimeni dintre preoţii diasporei noastre nu a fost pus într-o situaţie
atât de grea, cum a fost pus dânsul acolo, la Miercurea-Ciuc, unde îşi are
reşedinţa. Multe din acestea numai el le ştie. Noi le-am auzit de la alţii. Este o
pildă aşadar, iubiţii mei fraţi, scumpi părinţi.
Sunteţi foarte tineri faţă de mine. Numai de noi, slujitorii altarelor, depinde
de acum înainte starea Ortodoxiei în general. Libertatea dobândită prin jertfe va
fî greu de a aduce roade fară implicarea noastră. Pentru că libertatea ca dar al
Duhului Sfânt are multe înţelesuri şi multe piedici. Nu putem face tot ce gândim
noi, dar personal putem să arătăm credincioşilor şi lumii că nu suntem numai
oamenii timpului actual şi ai vremii, ci suntem ceva şi pentru veşnicie, aşa cum
ne-a zidit Dumnezeu, trup şi suflet şi trebuie să facem acest efort de a lăsa mai
mult faptele să vorbească în viaţa noastră.
- Noul Arhiepiscop cunoaşte realităţile lumii de astăzi, având studiile teologi
ce, ca tânăr teolog, înrădăcinate în gândirea teologică patristică. Tineretul de la
noi din ţară, atras şi stăpânit de aceste valori, se află în organizaţia numită
ASCOR. Aceştia sunt foarte devotaţi şi cred că Părintele Nicolae este stăpânit de
aceste principii foarte frumoase şi cu ele vă va întâmpina de câte ori veţi avea fel
de fel de probleme care vă preocupă. Trebuie să fim absolut deschişi cu credin
cioşii noştri şi în primul rând cu preoţii, însetaţi de cuvântul filocalic. Dacă cine
va nu este prieten cu rugăciunea şi cu învăţăturile Sfinţilor Părinţi, pentru
pregătirea slujbei bisericeşti, a Sfintei Euharistii, va fi foarte greu de străbătut şi
păstrat valorile izvojâtoare de reînnoirea duhului la care ne cheamă cuvântul
apostolic. Este greu şi dureros să afli că un preot slujeşte cu potirul gol sau nu
săvârşeşte cu punctualitate toate slujbele divine. Unii preoţi aşteaptă să vadă dacă
vin credincioşii la biserică şi pe urmă încep sau nu slujba. Sigur, acestea sunt
cazuri cu totul excepţionale, dar din nefericire se mai întâmplă şi aşa. Dar să nu
fie! Făcând însă sumarul, cu bucurie constat că mai multe sunt cele care ne încu
rajează în activitatea noastră preoţească, arhierească şi administrativă, activitate
3 - B. O. R. 7-9/2002
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atât de lăudată şi recomandată stăruitor de Sfinţii Părinţi, de Sfântul Ioan Gură de
Aur şi de marele Andrei Şaguna. Deşi la mari distanţe de timp, ne adeveresc într-un
glas "că de m-aş mai naşte încă o dată aş îmbrăţişa tot preoţia" - cea mai frumoasă
slujire în lumea aceasta.
Putem noi oare să spunem cuvântul acesta? Cu toată sinceritatea, rămâne să
răspundem fiecare.
Vă doresc succes la lucrările care vă aşteaptă mâine, rugând pe Bunul Dum
nezeu să binecuvinteze gândurile şi cuvintele tuturor celor care vor lua cuvântul."
La sfârşitul conferinţei, cei prezenţi subliniau actualitatea, consistenţa şi coe
renţa conferinţei susţinute de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
După conferinţă, Părintele Patriarh a răspuns întrebărilor auditoriului intere
sat dc diferite aspecte ale vieţii şi activităţii Bisericii Ortodoxe Române astăzi, de
grija pentru românii din jurul graniţelor ţării, de situaţia Mitropoliei Basarabiei şi
de posibilitatea unităţii bisericeşti a românilor de peste ocean, acum organizaţi în
două eparhii româneşti.
EVENIMENTE DE EXCEPŢIE.
PENTRU PRIMA DATÂ ÎN ISTORIE
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE A LUAT CUVÂNTUL
ÎN CONGRESUL ARHIEPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE
ÎN AMERICA ŞI CANADA

Sâmbătă, 13 iulie, dimineaţa, în Catedrala Sf. Ioan Botezătorul au continuat
lucrările Congresului Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, sub
preşedinţia înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Iosif al Europei Occidentale şi
Meridionale, locţiitor de Arhiepiscop.
în cuvântul său, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif a abordat diferite aspecte
legate de starea duhovnicească a credincioşilor, cum ar fi: Sfanta împărtăşanie, ca
centru al vieţii spirituale a parohiei, angajarea tineretului la aceasta şi relaţia per
manentă a preotului cu enoriaşii săi; înalt Prea Sfinţia Sa a tras un semnal de
alarmă asupra pericolului pe care îl reprezintă ataşarea de cele materiale, care ne
poate priva dc creşterea duhovnicească şi slujirea lumii contemporane, care tre
buie să înceapă cu noi înşine.
Părintele Nicholas Apostola, secretarul Arhiepiscopiei, a prezentat Raportul
de activitate al Consiliului eparhial, în care, după ce a evocat personalitatea înalt
Prea Sfinţitului Arhiepiscop Victorin, a vorbit despre alegerea noului Arhiepiscop
al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada şi de alte probleme care
vizau viaţa Arhiepiscopiei şi viaţa parohială în general, ca şi de posibilitatea în
fiinţării de noi parohii, misiuni şi mănăstiri.
în spirit practic american, problemele abordate sunt dezbătute sistematic, co
misiile lucrează eficient, rând pe rând, membrii congresului, preoţi şi mireni iau
cuvântul de la tribună. La final, se citeşte comunicatul la încheierea lucrărilor.
Pe măsură ce se apropia ora 12.00, verificarea orei exacte se intensifica, iar
biserica începea să se umple de credincioşi români din Montreal, dornici să fie
prezenţi la un eveniment istoric: pentru prima oară, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
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Române va lua cuvântul în Congresul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în Ame
rica şi Canada.
Ora 12.00. Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, însoţit de înalt Prea Sfin
ţiţii Mitropoliţi Teofan şi Serafim şi de Prea Sfinţitul Ioan al Covasnei şi
Harghitei, intră în Catedrală. în mod spontan, cei prezenţi, intonează imnul pa
triarhal. înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif îl întâmpină cu Sfanta Evanghelie, îi
adresează salutul de bun-venit şi după o scurtă introducere în care a subliniat sem
nificaţia istorică a momentului, îl invita pe Prea Fericirea Sa să adreseze un
cuvânt membrilor clerici şi mireni ai Congresului.
Vizibil emoţionat, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist mulţumeşte pentru
invitaţie şi adresează tuturor celor prezenţi următorul cuvânt:
înalt Prea Sfinţite Părinte Preşedinte Iosif,
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Prea Cuvioase Părinte Arhimandrit Mitrofor Vasile,
Onorat şi mărit Congres al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America şi
Canada,
Prea Cucernici Părinţi Consilieri,
Fraţi şi surori în Domnul nostru Iisus Hristos,
Din cuvântul de întâmpinare şi de deschidere a acestei sesiuni a Congresului
rostit de înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif, locţiitor până mâine al postului de
Arhiepiscop al acestei eparhii, precum şi din revista "Credinţa", am reţinut cum, an
de an, lucrările Congresului Arhiepiscopiei nu au însemnat numai o întâlnire de
protocol sau de rutină, de dări de seamă, ci, acest for de conducere cu statut de
autonomie bisericească, a adus importante contribuţii teologice, pastorale, sociale,
culturale, abordând diferite aspecte ale vieţii duhovniceşti, cum ar fi importanţa
Sfintei împărtăşanii, ca mijloc şi izvor al creşterii spirituale şi a unităţii parohiei şi
eparhiei, găsirea şi aplicarea metodelor pastorale specifice şi necesare vieţuirii de
zi cu zi a enoriaşilor aşezaţi la distanţe mari de biserică, implicarea tineretului în
păstrarea valorilor creştine ortodoxe, evidenţierea relaţiei preotului cu păstoriţii
săi, şi alte probleme importante pentru viaţa Bisericii, în general, pe drumul ei în
istorie spre împărăţia lui Dumnezeu. Ce am mai putea adăuga tuturor acestor con
tribuţii, care constituie fiecare din ele posibilităţi nebănuite de a da naştere la
diferite detalii de învăţături atât de necesare nouă tuturor? Voi încerca, deci, să vă
înfăţişez unele din preocupările Bisericii-Mame, de acasă, care îşi sprijină întrea
ga misiune, tot pe această formă canonică şi tradiţională, exprimată în elaborarea
eforturilor dintre slujitorii altarelor şi credincioşi.
Dumneavoastră, membrii Congresului Arhiepiscopiei, preoţi şi enoriaşi, aveţi
în această calitate, o responsabilitate şi un rol deosebit de însemnat în viaţa Bise
ricii în ceea ce priveşte susţinerea şi răspândirea credinţei, a apărării drepturilor
ci, ca patrimoniu şi ca tezaur sacru de învăţătură, a pregătirii tineretului în spiri
tul Sfintei Evanghelii de iubire şi respect faţă de ţara adoptivă, dar şi a păstrării,
prin credinţă, a limbii şi tradiţiilor neamului nostru românesc. Această formă de
organizare a Bisericii Ortodoxe Române de pretutindeni este o adevărată bine
facere pentru desfăşurarea şi dezvoltarea activităţilor bisericeşti în timp şi spaţiu.
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Participarea credincioşilor şi a credincioaselor la viaţa parohiei, alături de preot,
la viaţa eparhiei în general, alături de cler sub călăuza ierarhului, valorează foarte
mult, pentru că fiecare fiu şi fiică a Bisericii are posibilitatea de a participa la
împlinirea misiunii ei în lume. Se pune astfel în valoare nu numai însăşi definiţia
Bisericii, potrivit învăţăturii ei, ci se dă posibilitatea unor necontenite înnoiri şi a
unui spor de lucrare, atât pe tărâm spiritual cât şi pe cel material, venite din partea
creştinilor.
De curând, am ţinut şi noi, la Bucureşti, în urma alegerii noilor membri, re
prezentând clerul şi credincioşii din toate eparhiile din ţară, şedinţa de constituire
a Adunării Naţionale Bisericeşti, forul central de conducere al Bisericii Ortodoxe
Române. Din acest for fac parte, ca membri de drept, toţi ierarhii Bisericii noastre
din ţară şi din afara hotarelor ei. De la sine se înţelege că atât Adunarea Naţională
Bisericească de la Patriarhie, cât şi Adunările eparhiale şi Consiliul parohial sunt
prezidate de ierarh şi respectiv de preotul paroh. Se mai adaugă reprezentanţii în
văţământului teologic, decani ai Facultăţilor de teologie şi directori de Seminarii,
care constituie Colegiul Electoral Bisericesc. înscrisă în Statutul de organizare şi
funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române, şi aplicându-se, fară întrerupere, par
ticiparea credincioşilor aici şi în Adunările Eparhiale, am avut deci prilejul să con
statăm contribuţia şi noutatea cu care se prezintă ei în luările lor de cuvânt.
Cu mult interes ascultăm la aceste şedinţe sau la cele ale Sfântului Sinod, pe
înalţi Prea Sfinţiţii Părinţi care păstoresc credincioşii români de peste graniţă,
înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Petru al Basarabiei, vine cu necazurile sale în
mulţite şi înăsprite, pe care acum le ştiţi şi dumneavoastră; Prea Sfinţitul Episcop
Sofronie din Ungaria vine, de asemenea, cu problemele specifice locului aceluia,
unde românii au rămas foarte puţini; aceştia ne transrhit rezistenţa românilor în
apărarea limbii şi credinţei.
înfiinţarea Mitropoliei Basarabiei şi a Episcopiei românilor din Ungaria,
aceasta pentru prima oară în istorie, cu reşedinţa în oraşul Gyula, unde Adunarea
eparhială l-a ales pe Prea Sfinţitul Episcop Sofronie, s-au dovedit a fi acte dum
nezeieşti. De aceeaşi valoare este şi hotărârea Sfântului Sinod de a ridica Vica
riatul ortodox român din Banatul sârbesc, cu centrul la Vârşeţ, la rang de epis
copie, iar Prea Sfinţitul Dr. Daniil Partoşanul, în calitate de Episcop vicar al
Arhiepiscopiei Timişoarei, să administreze deocamdată această episcopie, până la
definitivarea formelor documentare. Se ştie, de altfel, că şi Patriarhia Ortodoxă
Sârbă a organizat de mulţi ani Episcopia Ortodoxă Sârbă şi a numit un episcop,
care are reşedinţa în Timişoara. Aceşti Prea Sfinţiţi Episcopi ai noştri au adus un
spor duhovnicesc în viaţa românilor ortodocşi din Ungaria şi din Banatul sârbesc,
unde, pentru a continua şi definitiva lucrarea noastră, trebuie, încă să facem in
tervenţiile cuvenite. Trebuie să depunem încă multe eforturi pentru a convinge
atât autoritatea bisericească de la Belgrad, cât şi autoritatea politică din Serbia,
căci acum, în lumina hotărârilor luate de structurile europene, s-au elaborat norme
valabile obligatorii pentru toate ţările, asupra respectării drepturilor religioase,
credinţei şi limbii minorităţilor naţionale.
Abordându-se astfel diferite aspecte legate de cerinţele Bisericii, uneori,
Adunările noastre bisericeşti de la Patriarhie sau de la eparhii se transformă în
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adevărate foruri de abordare a unor teme de actualitate şi însemnate ca: familia
creştină, preoţia, formarea viitorilor preoţi, activitatea ierarhilor, păstrarea como
rilor noastre de credinţă ortodoxă, cultura noastră naţională, misiunea pe care o
avem de a apăra unitatea de credinţă, de tradiţii şi de viaţă, pe care ne-au transmis-o strămoşii şi părinţii noştri şi ne-au lăsat-o ca pe o moştenire atât de scumpă.
Am înţeles, aşadar, că şi aici, pe pământul canadian şi american, Congresul
Arhiepiscopiei a acordat atenţie vie valorilor Ortodoxiei, atât de scumpe iden
tităţii noastre naţionale. Pentru conservarea acestor tradiţii strămoşeşti şi împli
nirea lor în această parte a lumii, unde condiţiile sunt mult mai grele decât la noi,
acasă, s-a impus pe bună dreptate de la început o participare largă a credincioşilor
români, deveniţi cetăţeni ai acestor ţări. Deşi distanţele sunt mari, acestea au fost
totuşi biruite în decursul deceniilor prin evlavia şi râvna credincioşilor şi a
preoţilor de a-şi construi spaţiul necesar, de a fi împreună, de a ne regăsi în atmo
sfera liturgică românească, de a ne privi unii pe alţii şi a se crea astfel imaginea
satului natal, a oraşului şi a ţării. In acest îndelungat proces, preoţii şi credincioşii,
constituiţi în Congres sub călăuza ierarhului, au avut un rol extraordinar în
păstrarea acestei conştiinţe de comuniune, de identitate românească, în păstrarea
tradiţiilor atât de frumoase, aduse aici din toate părţile Ţării Româneşti. Această
înfăptuire răbdătoare a constituit, într-adevăr, pentru toţi cei veniţi aici, peste
ocean, motive de admiraţie şi de preţuire, nu numai din partea noastră, care le
cunoaştem de câteva decenii, ci şi din partea conducerilor acestor ţări. Aici,
respectându-li-se libertatea individuală şi libertatea de credinţă, organizaţiile bise
riceşti, românii şi-au întocmit viaţa creştinească, bisericească, potrivit celei de
acasă. Dar, cu voinţă şi demnitate ei s-au afirmat, în acelaşi timp, prin cultura,
vredniciile şi darurile lor sufleteşti din neam în neam.
Este o mare bucurie pentru mine, pentru Sfântul Sinod şi pentru toţi cei din
ţară, a căror inimă vibrează de dragoste faţă de fraţii şi surorile de aici, faptul că,
pentru prima dată în istoria Arhiepiscopiei America şi Canadei, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, însoţit de ierarhi, preoţi şi diaconi, atât din ţară,'cât
şi din diaspora românească, participă acum la această şedinţă istorică a Congresu
lui Arhiepiscopiei. Cu aceeaşi iubire, veneraţi membrii ai Congresului, îmi în
gădui să vă transmit, de asemenea, preţuirea pe care v-au purtat-o înaintaşii mei,
cei patru mari Părinţi şi Patriarhi ai Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române:
Miron, Nicodim, Justinian şi Iustin, pe care am avut cinstea să-l însoţesc ia
împlinirea a cincizeci de ani de la înfiinţarea Eparhiei române din Statele Unite şi
Canada. Păstrez în sufletul meu imaginea lor alături de cea a părinţilor mei şi de
icoanele cele mai scumpe nouă, tuturor. Odată cu respectul meu şi al nostru, al
tuturor, nu uit statornicirile lor pastorale, aşezămintele pe care le-au făcut fiecare
la rândul său în arhipăstorirea Patriarhiei noastre, începând cu cel mai dăruit
bărbat al Bisericii noastre, primul Patriarh al României, Miron Cristea, până la
vrednicul de pomenire, eruditul teolog, Patriarhul Iustin Moisescu, înaintaşul
meu. Acestui slăvit fiu al Topliţei române, primul nostru Patriarh din ţinutul Har
ghitei şi Covasnei, îi datorăm atât de mult, şi Biserica, şi ţara, şi Arhiepiscopia
aceasta. El, împreună cu colaboratorii săi de la Sibiu, pe când era consilier, a fost
cel dintâi care, în calitate de întâistătător al Bisericii a depus suflet şi efort ca să
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ia naştere Episcopia, devenită apoi Arhiepiscopie. Dumnezeu a rânduit în aşa fel
ca la împlinirea celor 15 ani de slujire a mea ca smerit urmaş al lor, să înscriem şi
un spor în responsabilitatea în care am fost ales în 1986. Mi-a fost scumpă, spre
exemplu, ideea sa de ridicare a Catedralei Mântuirii Neamului, idee mai veche,
dar reluată de Fericitul întru pomenire Patriarhul de atunci Miron Cristea, idee pe
care am pus-o la inimă. în ciuda multor piedici, am ţinut totuşi ideea vie. Acum,
am obţinut locul de amplasare, am lansat şi realizat concursul pentru ceea ce
dorim să facem, ca mărire, ca mesaj sacra şi ca expresie a arhitecturii noastre
româneşti. Juriul, care a fost prezidat de înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Teofan al
Olteniei şi din care a făcut parte şi înalt Prea Sfinţitul Bartolomeu Anania al
Clujului şi alţi teologi, arhitecţi şi învăţaţi, s-a aflat în faţa a numeroase greutăţi.
Tristeţea a fost că din cei 18 concurenţi, doar trei proiecte cu machetele respec
tive au fost reţinute de Juriu, urmând ca la 1 octombrie cei trei concurenţi să
împlinească recomandările Juriului, iar noi, Biserica, să alegem exemplarul cores
punzător. Am ajuns, consider, la un punct important, dar nu propriu-zis la
înfaptuirea începutului, pentru că urmează încă documentări şi un şir de lucrări şi
de intervenţii tot atât de importante, pe care nădăjduim să le învingem. Am intro
dus această idee, scumpă primului nostru patriarh, Miron Cristea, pe lângă multe
alte vrednicii, rodnice din viaţa Bisericii noastre, rămase ca un mesaj îndatoritor
pentru toţi urmaşii săi.
în amintirea şi cinstirea celor patru înaintaşi, am turnat o plachetă omagială
cu chipurile lor, iar colaboratorii mei au pus în mijloc şi chipul meu, cu prilejul a
cincisprezece ani de slujire în această ascultare. în cadrul Sfintei Liturghii de
mâine, acest "Omagiu al Patriarhilor" va fi oferit Congresului şi acestei biserici,
care a organizat cum se cuvine solemnităţile ipopsifierii, hirotonirii şi instalării
noului Arhiepiscop. După 15 ani de păstorire, îndeplinită întotdeauna cu dragoste
pentru Biserică, omagiul acesta cuprinde acum, iubiţi părinţi şi fraţi, şi piatra pe
care o vom pune mâine, împreună, cu prilejul sfinţirii şi instalării noului
Arhiepiscop al românilor ortodocşi din Statele Unite ale Americii şi Canada, Dr.
Nicolae Condrea.
Aşadar, acest Congres, căruia noi îi spunem la Bucureşti "Adunarea
Naţională Bisericească", valorează foarte mult în viaţa unei instituţii bisericeşti.
Foarte preţioasă este alături de noi, ierarhii Bisericii, prezenţa clerului şi a credin
cioşilor, pentru că Biserica pluteşte pe valurile lumii, pe marea vieţii şi are tre
buinţă de mulţi vâslaşi puternici şi cunoscători ai valurilor mării. Chiar ucenicii
care se aflau cu Mântuitorul Hristos în corabie, văzând furtuna, L-au rugat zicând:
"Doamne, mântuieşte-ne că pierim!" (Matei 8, 25). Valurile lumii sunt mai mari
acum decât cele de pe Marea Galileii şi de aceea se cuvine să-L rugăm pe Mântui
torul Hristos să ne ajute să avem mai mulţi vâslaşi spre a birui valurile greutăţilor
ridicate în calea lucrării noastre. Asemenea şi noi, acum, avem nevoie de vâslaşi
înţelepţi, de secerători mulţi şi înţelepţi şi, prin rugăciune, Dumnezeu ni-i
dăruieşte prin lucrarea Duhului Sfanţ.
Revenind la temele de pe ordinea de zi a Congresului de astăzi: rolul preotu
lui în parohie şi societate, zestrea sufletească a acestuia, pregătirea sa intelectuală
acum, la începutul noului mileniu, rolul femeilor în Biserică, rolul familiei preo
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tului în parohie etc., trebuie spus că au o mare importanţă. Sunt frumoase şi actuale
aceste teme. Confruntările dintre confesiuni, dintre ştiinţă şi religie, dintre valorile
evanghelice şi duhul de secularizare impun o pregătire teologică temeinică preotu
lui ca factor dc lumină, dc călăuzirc şi dc sfinţire al credincioşilor. Şi din acest
punct de vedere exprim Congresului recunoştinţa noastră, a Bisericii-Mamc, a
Sfântului Sinod, pentru vrednicia clerului şi a credincioşilor de-a lungul deceniilor,
pentru activitatea pastorală pilduitoare a cleiului acestei Arhiepiscopii, pentru
cinstirea şi ascultarea statornică arătată vrednicului de pomenire, Arhiepiscopului
Victorin Ursache. Respectarea sfintelor canoane şi păstrarea în ciuda multor
greutăţi a legăturii sfinte cu Biserica-Mamă, îl arată pe acest ierarh la înălţimea
chemării sale, rămânând totdeauna în rugăciunile noastre.
Din lecţiile trecutului ştim că, atunci când o idee vine de sus, de la stăpânire,
nu lucrează şi nu rodeşte decât în cazul în care cei aleşi şi chemaţi să exprime un
adevăr o fac în cunoştinţă de cauză. Frământările, ca şi dorinţele pentru împliniri
le cerate de o eparhie sau de o parohie, nu le poate îndeplini nimeni mai bine,
decât cei ce le trăiesc la faţa locului. Prin alegerea noului Arhipăstor aţi trecut un
examen, pe care Sfanţul Sinod l-a întâmpinat cu multă dragoste, cu multă preţuire
şi admiraţie pentru înţelepciunea tuturor membrilor Congresului Arhiepiscopiei.
Iată, de fapt, dumneavoastră, sub preşedinţia şi răbdarea înalt Prea Sfinţitului
Mitropolit Iosif, puneţi acum temelii noi acestei Arhiepiscopii.
Nu întâmplător aţi stabilit aici, în oraşul Montreal şi în ţara aceasta, Canada,
sesiunea solemnă a Congresului, iar acum rânduiala hirotonirii şi întronizării înalt
Prea Sfinţitului Arhiepiscop Dr, Nicolae Condrea. Iată cât de binefăcător şi de
rodnic aţi lucrat în virtutea autonomiei, acordată de Sfântul Sinod sub preşedinţia
Prea Fericitului Părinte Justinian. Acest oraş, la rândul său, se află şi el sub
ocrotirea Sfântului Ioan Botezătorul, care îi oferă, atât oraşului Montreal cât şi lo
cuitorilor lui, distincţie creştină deosebită. înaintaşii de aici, românii, preoţi şi
credincioşi, când s-au hotărât să organizeze această parohie la Montreal, au ţinut
să îndrepte nădejdile şi dorinţele lor de viitor către ocrotitorul religios al oraşului
şi către rânduielile ţării acesteia, pentru ospitalitatea ei arătată faţă de cei cc
veneau aici mânaţi de lipsurile vieţii, stabilind hramul bisericii "Sfântul Ioan Bo
tezătorul", care e foarte important şi pentru noi, românii, ca cel mai mare născut
din femeie, cum spune însuşi Mântuitorul Hristos (Matei 11, 11). împlinind accst
gând sfânt, fondatorii sfântului locaş şi-au plecat cu evlavie frunţile şi au sărutat
icoana Sfântului Ioan din catapeteasmă. Precum ştiţi, în Liturghia ortodoxă şi în
teologia noastră, Sfântul Ioan Botezătorul se bucură de mare cinstire, găsindu-1
întotdeauna în catapeteasmă, la dreapta Maicii Domnului, în rândul icoanelor
numite "împărăteşti".
Onoraţi membri ai Congresului, aţi înscris, aşadar, nu numai o pagină fru
moasă şi unică a acestei Arhiepiscopii, ci aţi rectitorit ceea ce a ctitorit Fericitul
de pomenire Patriarhul Miron Cristea şi au consolidat apoi cu multă înţelepciune
ceilalţi trei patriarhi de după el. Fiecare a fost pentru Biserica noastră o lumină,
un luceafăr pe bolta Ortodoxiei noastre. Nu în zadar noi ne aflăm în atenţia bine
voitoare a tuturor Bisericilor din lume, ortodoxe şi creştine. Avem relaţii bune cu
Biserica Romano-Catolică, care, prin vizita istorică a Papei Ioan Paul al II-lea la
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Bucureşti, a aşezat pe frontispiciul Bisericii Ortodoxe Române o pecete plină de
strălucire în faţa celorlalte Biserici, România fiind prima ţară ortodoxă şi prima
Biserică Ortodoxă care l-a invitat pe Papa de la Roma într-o vizită.
Cum spuneam şi ieri, prezenţa mea la Congresul dumneavoastră îmi trezeşte
emoţie, şi respect, şi dragoste, dar şi o responsabilitate mai mare, acum, când din
locul acesta vă vorbesc şi când Părintele Arhiepiscop Nicolae va porni la slujirea
sa, atât de aşteptată aici, în lumea tuturor libertăţilor - cum se vorbeşte despre
America şi Canada - şi unde se pot face lucruri minunate, aşa cum le-aţi făcut
fiecare la parohiile pe care le reprezentaţi.
Din prima clipă când, în 1963, am păşit în Canada şi am văzut biserica de la
Hamilton, cea nouă de la Windsor, şi am sfinţit-o pe cea de la Timmins, am admi
rat grija celor care le-au zidit şi slujesc cu dăruire. Biserica nu este numai locaş
de rugăciune, de reînnoire sufletească şi trupească, ci ea este şi spaţiu de întâlnire,
de suflet, de comuniune şi comunicare, de a vorbi româneşte şi de a slăvi datinile,
colindele şi celelalte creaţii din folclorul nostru atât de bogat. în deceniile de
dictatură, marii artişti din ţară, când veneau pe pământul american sau canadian,
se adresau părinţilor parohi şi la ei găseau loc de întâlnire cu românii ale căror
nume ajungeau la noi cu laude pentru vrednicia preoţilor. De multe ori, unii din
cei rămaşi aici, s-au desăvârşit în ramura lor de activitate şi au devenit persona
lităţi în domeniile specializării lor. De aceea, repet, vă transmit acest cuvânt de
preţuire şi iubire din partea Sfântului Sinod, iubire care e mai presus decât orice
şi calde rugăciuni către Bunul Dumnezeu ca să ne ajute tuturor, nouă, celor de
acasă şi dumneavoastră, de aici. La fiecare slujbă ne rugăm pentru românii de pre
tutindeni.
Le spun deseori celor care nu ştiu - nu ştiu pentru că nu vin la biserică, nici
acasă şi nici aici - că Biserica ne este călăuză în grijile noastre, fie că nc găsim
aici, pe pământul acesta american sau canadian, fie că suntem acasă, având ori
unde aceleaşi îndatoriri. Rolul nostru şi contribuţia noastră a tuturor în Congres,
în Adunare, în Biserică, sunt egale ca importanţă, egale ca frumuseţe, atât pentru
slujitorul sfântului altar, cât şi pentru credincioşi. Cred că aţi dezbătut problema
aceasta, a importanţei laicilor în Biserică. Foarte importante sunt temeiurile, prin
cipiile aduse de marele nostru Mitropolit Andrei Şaguna în organizarea Bisericii
Ortodoxe din Transilvania. România se afla sub stăpânire străină, duşmănoasă
Ortodoxiei, dar datorită prezenţei credincioşilor în Consiliul parohial, în Con
gresul eparhial, în formele acestea de lucrare în Biserică, aceasta se menţinea în
misiunea ci, pentru că ceea ce preoţii nu puteau să spună, spuneau consilierii,
spuneau credincioşii.
Dumneavoastră, prin alegerea, acceptarea şi validarea în acest Congres, vă
bucuraţi, cu toţii, de aceeaşi preţuire şi cinstire ca şi cei ce sunt hirotesiţi, căci
toate slujirile noastre din Biserică sunt binecuvântate. Pentru orice slujire din Bi
serică este necesară o binecuvântare: cântăreţul, cel ce citeşte psaltirea, cel ce
toacă sau trage clopotul, toţi au o binecuvântare din partea Bisericii, o alegere, o
hirotesie specială. Cred că această conştiinţă a ajutorării lucrărilor bisericeşti de
către laici aici, pe pământ ospitalier, în lumea aceasta liberă, este mult mai pro
fundă decât la noi, acasă, unde ne întâlnim permanent unii cu alţii. Aşadar, păstraţi
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calitatea aceasta, păstraţi ţinuta de creştin ortod ox rom ân, aşa cum au păstrat-o
înaintaşii noştri.
V ă asigu r pe toţi de dragostea şi preţuirea m ea şi vă în cred in ţez că vă voi
purta p erm anent în ru găciun ile m e le » ,

Cuvântul Prea Fericirii Sale a fost apreciat de membrii Congresului, care l-au
înconjurat imediat cu aplauze pe Părintele Patriarh.
LANSAREA CĂRŢII TEOLOGULUI CLUJEAN AUREL SASU
DESPRE POLICARP MORUŞCA,
PRIMUL EPISCOP AL ARHIEPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE
ÎN AMERICA ŞI C A NADA

După întâlnirea Părintelui Patriarh cu membrii clerici şi mireni ai Congresu
lui a urmat dejunul în sala de recepţii a Parohiei Sf. Ioan Bolezăloinl. Cu bine
cuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, în timpul dejunului a avut
loc lansarea cărţii teologului clujean Aurel Sasu, "Cazul Policarp Moruşca",
primul episcop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada. Cartea
face parte dintr-un proiect mai larg al autorului, intitulat "Cultura română în
America şi Canada" şi a apărut la Editura Limes, Cluj.
în cuvântul său, autorul a ţinut să precizeze că a fost copleşit de personali
tatea episcopului Policarp Moruşca şi s-a simţit dator să o facă cunoscută genera
ţiilor tinere de pe continentul american.
în continuare, Părintele Teodor Damian, parohul Parohiei ortodoxe române
Sf. Apostoli Petru şi Pavel din New York, S.U.A. a făcut următoarea prezentare:
Policarp Moruşca - zbor întrerupt
Nu este uşor a creiona portretul unei personalităţi aşa de controversate în vre
mea sa ca cea a episcopului Policarp Moruşca, adevărat arhanghel al românismu
lui şi al Ortodoxiei în mijlocul românilor din America şi Canada ca şi al celorlalte
părţi. Din cei patru ani ai săi de activitate pe pământ american, se poate scrie o
biografie, cel puţin un roman şi mai multe studii tematice legate de diversele
aspecte ale dificilei sale munci.
Policarp Moruşca, născut Pompei Moruşca, vede lumina zilei în comuna
Cristeşti, judeţul Alba, fiu al preotului Ioan Moruşca şi al preotesei Ana. Urmează
gimnaziul la Alba Iulia şi Blaj, precum şi Institutul Teologic "Andreian" din Sibiu.
După absolvirea acestuia, între 1905-1908 este învăţător la diferite şcoli confe
sionale ortodoxe din judeţele Alba şi Sibiu; în 1908 este hirotonit preot pentru paro
hia Şeica Mare, Mediaş, unde funcţionează până în 1919, după care ocupă o serie
de funcţii administrative bisericeşti: consilier dirigent la Culte şi Instrucţie, referent
la Consistoriul eparhial din Cluj, secretar general al Asociaţiei clerului "Andrei
Şaguna", duhovnic la Institutul Teologic din Sibiu unde predă şi Pastorală şi Drept
bisericesc, director al Oficiului de statistică al Mitropoliei Ardealului, redactor al
Revistei Teologice din Sibiu, director al Internatului fiilor de preoţi din Sibiu.
în 1925 este tuns în monahism sub numele Policarp şi numit stareţ la mănăs
tirea Hodoş-Bodrog (1925-1935). Până la această dată publică mai multe lucrări
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dintre care: "Petru Maior şi Unirea", "Feminism şi feminitate în lumina Evanghe
liei", "Sfanta Scriptură şi Sfânta Tradiţie", "Cuvântul lui Dumnezeu şi sufletul
omului", "Mănăstirea Bodrog", "Căsnicia creştină", "Omenirea în faţa crucii",
"Porunca iubirii" ş.a:
în 1935 este ales episcop misionar pentru românii ortodocşi din America şi
din celelalte ţări apusene, calitate în care rămâne până în 1939. în acest an revine
în ţară şi nu se măi poate întoarce în S.U.A. în 1941 îl găsim locţiitor de episcop
al Cetăţii Albe, Ismail, în 1944 este director la Institutul Teologic din Bucureşti,
apoi locţiitor dc episcop al Maramureşului până în 1948 când se pensionează şi se
retrage la Alba Iulia slujind la Catedrala "Reîntregirii". între 1955-1958 este stareţ
la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia; la 26 octombrie 1958 se
stinge din viaţă în acelaşi oraş (vezi Drumul vieţii de Policarp Moruşca, ediţie în
grijită de Aurel Sasu, Ed. Atos, Bucureşti, 2001, pp. 10-13).
Cei patru ani de arhipăstorirc în America (nu a mai apucat să organizeze şi
diaspora română diri celelalte ţări apusene cum o cerea numirea şi titulatura sa) au
fost o piatră de încercare atât pentru el cât şi pentru comunitatea românească de
pe acest continent; lucrare dificilă, ca orice pionierat.
Policarp Moruşca şi-a luat misiunea în serios. El a venit aici cu un scop pre
cis de la care nu s-a abătut nici o clipă, pe care l-a afirmat cu vehemenţă şi pentru
împlinirea căruia s-a luptat cu o încăpăţânare demnă de admiraţie. Scopul a fost
acela de a organiza diaspora română la nivel bisericesc şi a cultiva şi consolida în
sufletele românilor conştiinţa apartenenţei la neamul de baştină şi la Biserica
mamă. Limba română şi credinţa ortodoxă, deci cultura şi spiritualitatea de acasă
au reprezentat nu numai un ideal în viziunea episcopului, nu doar o dimensiune
sentimentală a vieţii românilor pe pământ american, dar şi singura şi cea mai
solidă temelie pe care se poate clădi integrarea acestora în societatea americană.
Cine nu este un bun român şi bun creştin nu poate fi bun cetăţean american,
spunea în mod repetat ierarhul.
Policarp Moruşca a intuit încă de atunci una din marile realităţi şi necesităţi
ale societăţii multiculturale americane azi: cultivarea identităţii etnice de origine,
cu toate caracteristicile şi valorile ei. Corectitudinea politică a termenului "multiculturalism" în societatea de astăzi, cultivarea lui în instituţiile politice, acade
mice, culturale şi sociale îi atestă valoarea. Moruşca a înţeles că a-ţi pierde limba
şi credinţa este o sărăcie intelectuală şi spirituală care văduveşte noua societate de
adopţie de esenţiale posibile contribuţii; toată păstrarea identităţii de origine
creează acea posibilitate psihologică absolut necesară individului care vrea să se
integreze în mod eficient într-un alt sistem. Din punctul de vedere al acestui ideal,
Policarp Moruşca poate vorbi omului contemporan american de la orice amvon şi
de la orice catedră.
Deci episcopul a avut un scop precis atunci când a păşit pe pământul lumii
noi. Se înţelege că planul de acţiune era doar vag conceput, el urmând a fi ajus
tat, potrivit realităţilor cu care urma să intre în contact. In nici un caz planul de
acţiune nu i-a deviat scopul, chiar şi atunci când el a fost dificil de pus în aplicare
sau nu a putut fi dus la îndeplinire decât parţial. Cei patru ani dc arhipăstorire au
fost ani extrem de intenşi. Iată cum relatează, într-un raport către Patriarhul
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Nicodim din 27 Mai 1942 (vezi Aurel Sasu, Cazul Policarp Moruşca, Ed. Limes,
Cluj, pp. 228-231), dar şi în cuvântul său de deschidere a Congresului bisericesc
de la 4 Iulie 1939, publicat în Solia nr. l-£ din August acelaşi an (vezi Policarp
Moruşca, Drumul vieţii, pp. 187-193).
Primul an (1935-1936) a fost numit de cunoaştere şi orientare; acum a făcut
vizite canonice în aproape toate parohiile şi misiunile româneşti din S.U.A. şi Ca
nada, cu multe greutăţi şi din multe motive, între care părăsirea sa de către cei care
trebuiau să-l însoţească până la sfârşit în acest tur de forţă.
Anul al doilea (1936-1937) s-a numit de organizare, întrucât acum a avut loc
primul congres al românilor din nou înfiinţata episcopie, la Youngstown, OH,
ocazie cu care a fost întocmit şi aprobat statutul de organizare şi funcţionare al
Episcopiei.
Anul al treilea (1937-1938) a fost de realizare. Acum se împlineşte visul ie
rarhului de a avea pentru episcopie o "vatră română", prin achiziţionarea unui
teren şi întemeierea acolo a acestui centru de cultură şi spiritualitate românească.
Cuvântul "vatră" ales pentru acest centru pentru care o parte importantă de bani a
venit şi de la guvernul român, indică în mod adecvat destinaţia pe care Policarp
Moruşca a avut-o în minte pentru el. Ea trebuia să fie un loc în care dorul dc casă,
dragostea de neam, ţară şi Biserică să ardă intens precum cărbunii aprinşi şi
flacăra vie. O vatră fară cărbuni aprinşi, fară foc, nu e vatră. Vatra românească tre
buia să devină un centru de gravitate atât pentru tineri prin şcoala românească ce
trebuia să ia fiinţă acolo, cât şi pentru bătrâni, prin facilităţile ce trebuiau să fie
puse acolo la dispoziţie. Vatra era menită a fi, cum el însuşi zice, "reazemul fiinţei
şi experienţei noastre", suflet din sufletul neamului românesc.
Ultimul an a fost "al consolidării", prin punerea în practica muncii de zi cu zi
a experienţei acumulate în anii precedenţi.
O realizare importantă a episcopului Policarp Moruşca a fost publicarea
revistei Solia, tribună dc "duh de credinţă ortodoxă", "de duh de viaţă româneas
că". Prioritatea revistei deci era promovarea "legii româneşti", pentru strângerea
legăturii între românii de aici şi cci dc acasă.
în întreaga sa activitate, fiind un om convins de ţelul său, de nobleţea misiu
nii, determinat şi perseverent, Policarp Moruşca a avut neîncetate conflicte cu
diferiţi români şi grupuri care dintr-un motiv sau altul nu împărtăşeau viziunea sa
sau modul în care aceasta urma să fie transformată în realitate. Cele mai mari difi
cultăţi în acest sens le-a avut cu societăţile culturale româneşti grupate în ceea ce
s-a numit "Uniunea şi Liga". Volumul lui Aurel Sasu, Cazul Policarp Moruşca,
ilustrează acest conflict cu prisosinţă. Cartea cuprinde o bogată corespondenţă a
episcopului cu autorităţile bisericeşti din ţară, cu autorităţi de stat din ţară şi de la
Ambasada şi consulatele româneşti din SUA, articole publicate în Solia ca
răspuns la diferite atacuri şi acuzaţii venite din partea adversarilor săi.
Aceste conflicte au contribuit la deznodământul dramatic al misiunii lui Po
licarp Moruşca în America. Nu e greu de imaginat cum aceste adversităţi au
apărut în calea vieţii sale. Policarp Moruşca şi-a luat munca în serios; era exigent
cu sine, dar şi cu alţii, disciplina bisericească pe care a introdus-o în Episcopie la
nivel de organizare, de funcţionare şi comportament era rigidă. Episcopul nu
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accepta compromisul. E de înţeles că astfel de măsuri ce intervin în viaţa cuiva
după un stil de funcţionare cu totul diferit, nu e uşor de acceptat.
în pofida oricăror greşeli de tact pe care ar fi putut să le aibă, Policarp Mo
ruşca a lăsat în urmă un testament valabil pentru toate generaţiile de după el, acela
al păstrării valorilor culturii şi spiritualităţii româneşti în mod integral.
în acest testament rezidă şi actualitatea muncii şi viziunii sale, din el se degajă
şi azi cu deplină forţă apelul de suflet al mamei pentru copii, apel la neuitare şi la
respect nu în mod teoretic, ci concret, prin trăirea şi aplicarea acestor valori de
limbă şi credinţă în viaţa de zi cu zi şi transmiterea lor generaţiilor următoare.
în încheierca lansării, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, l-a bine
cuvântat şi l-a felicitat pe teologul clujean Aurel Sasu pentru lucrare, Prea Ferici
rea Sa considerând apariţia acestei cărţi ca un moment binecuvântat de Dum
nezeu, cu numai o zi înainte de hirotonirea şi instalarea noului Arhiepiscop al
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada.
CEREMONIA ANUNŢĂRII ŞI CHEMĂRII PREA CUVIOSULUI ARHIMANDRIT
Dr. NICOLAE CONDREA LA TREAPTA ARHIERIEI

După-amiază, în biserica Sf. Ioan Botezătorul, a fost oficiată slujba vecerniei de
către înalt Prea Sfinţiţii Mitropoliţi Teofan, Serafim şi losif, înconjuraţi de un sobor
de preoţi şi diaconi ai Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada.
Slujba vecerniei a fost urmată de anunţarea şi chemarea Prea Cuviosului
Părinte Arhimandrit Dr. Nicolae Condrea, ales de Congresul Arhiepiscopiei ca
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada şi validat
de Sfanţul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la treapta arhieriei. Candidatul a
fost prezentat şi condus de P.C. Preoţi Ioan Gherman şi Nicholas Apostola înain
tea ierarhilor delegaţi de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist pentru această ce
remonie: înalt Prea Sfinţiţii Mitropoliţi Teofan al Olteniei, Serafim al Germaniei
şi Europei Centrale, losif al Europei Centrale şi Meridionale şi Prea Sfinţitul Ioan,
Episcopul Harghitei şi Covasnei, aşezaţi pe jilţuri în mijlocul bisericii, având în
faţă o masă cu Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce. Atât la vecernie, cât şi la cere
monia anunţării şi chemării candidatului la treapta arhieriei au fost prezenţi şi
înalt Prea Sfinţitul Natanael al Episcopiei Ortodoxe Române din America, Prea
Sfinţitul Nicolae de Detroit, peste 60 de preoţi ai Arhiepiscopiei Ortodoxe Ro
mâne în America şi Canada şi mulţime de credincioşi ortodocşi români, majori
tatea din Canada şi SUA, dar şi din Venezuela, Franţa, Germania şi din ţară, dor
nici să fie martori oculari la eveniment.
Am fost impresionaţi de atmosfera duhovnicească deosebită, specifică sfinţeniei
momentului. Cuvântul de învăţătură a fost rostit de înalt Prea Sfinţitul Serafim al
Germaniei şi Europei Centrale, care a vorbit despre locul şi rolul episcopului în
Biserică şi despre exigenţele slujirii arhiereşti, pe care îl prezentăm în continuare:
înalt Prea Sfinţiţi Părinţi,
Prea Cuvioşi şi Prea Cucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi,
Am săvârşit în cadru liturgic chemarea la treapta de Arhiereu a Prea Cuvio
sului Părinte Nicolae Condrea, ales de Congresul Arhiepiscopiei Ortodoxe
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Române în America şi Canada pentru postul de Arhiepiscop al acestei Arhiepis
copii şi aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Fiindcă Părintele Nicolae Condrea mi-a fost student şi fiu duhovnicesc la Fa
cultatea de Teologie Ortodoxă "Andrei Şaguna" din Sibiu şi în Germania mi-a fost
fiu duhovnicesc în calitatc dc preot la Parohia ortodoxă română din Stuttgart, aş
fi ţinut ca în seara aceasta să îi pun la inimă un cuvânt, poate ultim, de învăţătură
ca şi părinte, ca şi preot.
Chemarea la Arhierie este cea mai înaltă chemare pe care o poate primi cine
va în Biserica lui Hristos. Aceasta este nu numai o cinste pentm cel care este
chemat să îl urmeze direct pe Hristos, în treapta cea mai înaltă a preoţiei, deci ca.
Arhiereu, ci este şi cea mai mare responsabilitate, .cea mai mare cruce pe care o
poate primi un membru al Bisericii lui Hristos. Cineva a spus cu multă dreptate
că arhieria este urcare pe cruce, căci orice înălţare în rang este o crucificare. Dacă
nu este crucificare, înălţarea este o crucificare cu capul în jos, nu valorează nimic.
Arhiereul este chipul viu al lui Hristos în Biserică şi în lumea aceasta. Ca şi
Hristos, Arhiereul trebuie să poarte crucea lui Hristos, crucea suferinţei, crucea
păcatelor lumii întregi, pe care le ia asupra lui, în modul cel mai real. Toate
suferinţele, toate neputinţele, toate păcatele lumii şi în primul rând ale diocezei pe
care o va păstori trebuie luate în modul cel mai real asupra lui.
Arhiereul nu are nici o putere, dacă nu are puterea dragostei, prin care
cucereşte inimile, sufletele oamenilor. Nu avem o autoritate în sensul lumesc al
cuvântului, ci autoritatea noastră, a arhiereilor este exclusiv duhovnicească, este
puterea dragostei. Părintele Nicolae, în calitatea sa de păstor sufletesc al unei
parohii în Germania a purtat deja crucea aceasta a suferinţei, a necazurilor, a greu
tăţilor pe care credincioşii încredinţaţi lui i le-au transmis, ca părinte duhovnicesc.
De acum înainte trebuie să ia crucea suferinţelor şi necazurilor nu numai a unei
parohii, ci a tuturor parohiilor încredinţate lui, a tuturor preoţilor şi tuturor credin
cioşilor din Arhiepiscopia sa, dar în general crucea suferinţei pentru întreaga Bi
serică a lui Hristos şi pentru întreaga lume.
Sfântul Apostol Pavel mărturiseşte grija care era asupra lui pentru toate biseri
cile, suferinţele, durerile, necazurile tuturor, ispitele personale, ghimpele satanei
care era asupra lui, în trupul său şi pe deasupra ispitele dinafară, ispitele lumii întregi
le purta asupra lui, ca şi noi, arhiereii şi preoţii şi toţi credincioşii în Biserică.
Aici, în diaspora, crucea aceasta a arhieriei este poate şi mai greu de purtat decât
acasă, într-o biserică ortodoxă tradiţională, unde toată lumea urmează mai mult sau
mai puţin învăţătura lui Hristos. Diaspora ortodoxă, cum ştim cu toţii, se confruntă
cu foarte mari şi complexe probleme şi problema diâsporei este principalul motiv
care împiedică încă întrunirea viitorului Sfânt şi Mare Sinod Ortodox Ecumenic.
Nimeni nu contestă faptul că aici, pe pământul american şi în general în
Occident, unde Ortodoxia este minoritară, viitorul ei este o Biserică sau mai multe
Biserici locale, implantate pe pământurile şi în culturile respective. Nimeni dintre
ortodocşi nu contestă această dezvoltare naturală în ţările în care ea este astăzi
minoritară şi sub formă de diaspora, de împrăştiere. Problema este că se întâlnesc
în acelaşi loc adeseori ortodocşi care sunt la a treia, a patra sau chiar la a cincea
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generaţie şi ortodocşi care au venit de câteva luni sau de câţiva ani aici şi care nu
sunt încă integraţi suficient în cultura ţării în carc trăiesc.
Există aici, mai ales în Amcrica, o Ortodoxie, am putea spune, cu mai multe
viteze. Cei care sunt mai vechi, la a patra, a cincea generaţie, ar dori cât mai
repede constituirea unei Biserici Ortodoxe locale şi autocefale, ceea ce este nor
mal. Ce facem însă cu cei carc au venit icri-alaltăieri şi care vor să trăiască în bise
rică aşa cum au trăit în seara aceasta, într-un mediu în cazul nostru pur românesc,
să audă numai limba română, cântările, rugăciunile în limba română? Nimeni nu
le poate împiedica accastă dorinţă. Ce facem cu copiii noştri, care nu vor mai
vorbi limba română şi se vor trezi aici în biserică, într-o situaţie în care ei nu mai
înţeleg nimic şi atunci nimic nu îi va mai atrage spre biserică, dacă ei nu înţeleg
limba care se vorbeşte în biserică?
Ortodoxia trebuie să fie neapărat misionară, să transmită credinţa ortodoxă ge
neraţiilor viitoare şi lumii care nu o cunoaşte încă, dar care o caută, o doreşte. Şi
afirm aceasta în cunoştinţă de cauză, ştiind realitatea şi dc aici, din America, dar mai
cu seamă cea din Europa Occidentală. Occidentalii de diferite confesiuni, altele
decât ortodoxia, doresc spiritualitatea ortodoxă, o caută şi o îmbrăţişează foarte ade
seori atunci când găsesc un mediu ortodox care este deschis să îi primească.
Episcopul şi preoţii trebuie să se facă tuturor toate, să satisfacă nevoia pro
fundă a fiecărui credincios, şi a celor care sunt mai puţin credincioşi, şi a celor
care sunt necredincioşi, dar care caută, se trezesc, poate din întâmplare, să intre
într-o biserică ortodoxă şi să descopere Ortodoxia. Preotul şi în primul rând epis
copul trebuie să răspundă necesităţii tuturor, pentru ca toţi să găsească în Biserica
Ortodoxă identitatea lor profundă, pentru că Ortodoxia nu este altceva decât firea
umană însăşi.
De aceea aş dori să îi pun la inimă părintelui Nicolae., de mâine Arhiepiscopul
Nicolae, ca să fie cu foarte multă luare aminte, cu inimă mare, deschisă spre toţi
credincioşii săi şi spre credincioşii de toate celelalte confesiuni şi spre toţi
oamenii şi să-şi aplece inima spre durerea, spre necazul tuturor, să îi înţeleagă pe
toţi şi să încerce să se unească cu ei prin compasiune, să pătimească împreună cu
ei, pentru ca oamenii, văzând că părintele lor duhovnicesc este aproape de inima
lor, se identifică cu ei, cu necazurile şi suferinţele lor, să aibă încredere în Biseri
că, în Hristos.
Aş dori să închei cu aprecierea spiritualităţii noastre ortodoxe, care poate să
salveze lumea de astăzi dacă ea este transmisă, dacă ea este deschisă spre ceilalţi.
Ortodoxia, cred eu şi credem noi, că poate salva lumea de astăzi. Dumnezeu să îi
dea Părintelui putere în comuniune şi colaborare cu toţi ierarhii ortodocşi de aici,
din Amcrica şi Canada, cu toţi ceilalţi creştini, care trăiesc aici, pentru binele Bi
sericii lui Hristos.
După acest ceremonial emoţionant, ierarhii delegaţi pentru ceremonia ipopsifierii au semnat procesul verbal prin care se constată chemarea ipopsifiului la
treapta arhieriei, apoi, însoţiţi de consilieri şi preoţi, l-au prezentat spre bine
cuvântare pe Prea Cuviosul Arhimandrit Nicolae Condrea, Prea Fericitului Părinte
Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. In dimineaţa zilei de sâmbătă,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist i-a prim it la reşedinţa sa de la hotelul
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Universel pe înalt Prea Sfinţitul Natanael al Episcopiei Ortodoxe Române din
America, însoţit de Prea Cuvioşii Părinţi Arhimandriţi Roman Braga şi Felix
Dubneac, precum şi de alţi reprezentanţi ai diasporei româneşti de pe continentul
american.
Seara s-a încheiat cu o recepţie în onoarea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, oferită de familia domnului Timu, consilier al Parohiei ortodoxe române
Sf. loan Botezătorul din Montreal la reşedinţa din Laval, localitate aflată la 30 de
km de Montreal, unde trăieşte o puternică comunitate românească.
Au participat delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, preoţi ai Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române în America şi Canada, E.S. Domnul Sorin Ducaru, Ambasadorul
României la Washington, Domnul Drăguş Ţigâu, însărcinat cu afaceri al Ambasadei
României la Ottawa, membri ai comunităţilor româneşti din Montreal şi Laval. într-o
atmosferă românească s-au rostit rugăciuni şi s-au intonat imne religioase.
U N ALT EVENIM ENT ÎN PREMIERĂ. PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ISTORIE,
ARHIEPISCOPUL ARHIEPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE
ÎN AMERICA ŞI CANADA
ESTE HIROTONIT DE PATRIARHUL BISERICII-MAMĂ

Duminică, 14 iulie. "Ziua cea mare", cum metaforic a numit-o Părintele
paroh G. Chişcă. O superbă zi de vară. începând cu ora 8.00, familii ortodoxe de
români din Montreal, în haine de sărbătoare, se grăbesc spre catedrala Sf. loan Bo
tezătorul. Lor li se alătură credincioşi români din SUA, majoritatea însoţiţi dc
preotul paroh al comunităţii, dar şi din Europa, veniţi special la eveniment.
La intrarea în biscrică, majoritatea tresărea la vederea unor publicaţii în lim
bile română şi engleză, ale Patriarhiei Române. în aproximativ o oră şi jumătate,
trei sute de exemplare din periodicul de informaţie bisericească, teologie şi spiri
tualitate al Patriarhiei, Vestitorul Ortodoxiei, 250 de exemplare în limba engleză
ale revistei News Bulletin şi cca. 50 de exemplare din revista pentru copii şi pă
rinţi Chemarea Credinţei s-au epuizat. Fiecare se grăbea să intre în posesia lor, iar
apoi să le răsfoiască.
începând cu ora 8.30, au sosit rând pe rând, înalt Prea Sfinţiţii Mitropoliţi
Teofan al Olteniei, Serafim al Mitropoliei Ortodoxe Române din Germania şi Eu
ropa Centrală, Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Centrală şi
Meridională, Prea Sfinţitul Părinte Episcop loan al Covasnei şi Harghitei, ceilalţi
membri - preoţi şi diaconi ai delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, E.S. Domnul
Sorin Ducaru, Ambasadorul României la Washington, Domnul Aurelian Creţu,
Consulul general al României la Montreal, Prea Fericitul Părinte Sotirios al
Mitropoliei Ortodoxe Greceşti de Ottawa şi Canada, Prea Sfinţitul Serafim de
Ottawa şi Canada, Prea Fericitul Părinte Teodosie al Bisericii Ortodoxe din întreaga
Americă şi Canada, înalt Prea Sfinţitul Natanael al Episcopiei Ortodoxe Române
din America, Prea Sfinţitul Nicolae de Detroit.
La ora 9.20, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a venit la catedrala româ
nească S f loan Botezătorul din Montreal, însoţit de Părintele Consilier Michael
Tiţa. Imediat a fost înconjurat de credincioşi dornici de binecuvântare. Drumul
până în catedrală a fost parcurs cu dificultate. înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif,
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înconjurat de preoţi şi diaconi, l-a întâmpinat pe Părintele Patriarh Teoctist cu
Sfânta Cruce şi Sfânta Evanghelie. Diaconii îi pun mantia Prea Fericirii Sale, apoi
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române este condus pc solea generoasă din faţa
Sfântului Altar.
A urmat ceremonia cercetării şi desemnării candidatului (ipopsifiului) la
treapta arhieriei. Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, înconjurat de înalt Prea
Sfinţiţii Mitropoliţi Ţeofan, Serafim, Iosif şi Prea Sfinţitul Părinte Episcop Ioan,
ca şi ceilalţi ierarhi oaspeţi, se aflau pe jilţuri în mijlocul bisericii.
în partea dreaptă se aflau peste 60 de preoţi, iar în biserică erau peste 1000
de credincioşi. Părintele Arhimandrit Dr. Nicolae Condrea, candidatul la treapta
arhieriei, cu Sfânta Evanghelie în mâini, în care se aflau mărturisirile de credinţă
ortodoxă, a fost condus de Prea Cuvioşii Arhimandriţi Vasile Vasilache şi Nicodim înaintea Prea Fericirii Sale. Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a început
rânduiala cercetării candidatului, pe care apoi l-a binecuvântat. Timp de aproape
3 minute bliţurile aparatelor foto nu contenesc, fiecare dorind să păstreze pentru
sine momentul istoric la care poţi fi martor ocular o dată în viaţă. La terminarea
ceremoniei, Părintele Arhimandrit Dr. Nicolae Condrea a semnat mărturisirea de
credinţă ortodoxă, iar Prea Cuvioşii Arhimandriţi Vasile Vasilache şi Nicodim l-au
condus din nou în faţa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, care l-a bine
cuvântat şi l-a înaintat la treapta arhieriei ca Arhiepiscop al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române în America şi Canada.
După aceea, a înccput Sfânta Liturghie oficiată de Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist, înconjurat de înalt Prea Sfinţitul Sotirios, Mitropolit ortodox grec
de Toronto şi Canada, Prea Fericitul Mitropolit Teodosie al Bisericii Ortodoxe din
întreaga Americă şi Canada, înalt Prea Sfinţiţii Mitropoliţi Teofan al Olteniei,
Serafim al Germaniei şi Europei Centrale, Iosif al Europei Occidentale şi Meri
dionale, înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Natanael al Episcopiei Ortodoxe Române
din America cu sediul la Vatra, Prea Sfinţitul Ioan al Covasnei şi Harghitei, Prea
Sfinţitul Nicolae, Episcopul Grec din Detroit, Prea Sfinţitul Serafim de Ottawa şi
Canada, preoţi şi diaconi aparţinând de Arhiepiscopia Ortodoxă Română în
America şi Canada. în sobor am remarcat şi pe Arhimandriţii Felix Dubneac şi
Roman Braga, colegi de seminar cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist.
Pe măsură ce se apropia momentul sfinţirii noului Arhiereu, la cântarea Sfinte
Dumnezeule, o emoţie sfântă citim atât pe chipurile ierarhilor slujitori, preoţilor şi
diaconilor, cât şi pe cele ale credincioşilor. Fraţii şi sora înalt Prea Sfinţitului
Arhiepiscop Nicolae abia îşi stăpânesc lacrimile de bucurie, care au curs din
belşug în momentul propriu-zis al hirotoniei.
La momentul rânduit pentru hirotonia Arhiereului, Părintele Arhimandrit Dr. Ni
colae, după cele 3 metanii mari făcute în faţa Sfanţului Altar, este adus până la
uşile împărăteşti de Părinţii Arhimandriţi Vasile Vasilache şi Nicodim.
Dintre uşile împărăteşti este purtat de către înalt Prea Sfinţiţii Mitropoliţi
Teofan, Serafim şi Iosif în partea dinspre miazănoapte a Sfintei Mese şi prezentat
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, pentru binecuvântare şi înconjurul
Sfintei Mese. După a treia ocolire, Părintele Arhimandrit Dr. Nicolae, având pe
creştet Sfanta Evanghelie deschisă, omofoarele şi mâinile ierarhilor, spre a fi hiro
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tonit în treapta arhieriei, a îngenunchiat în faţa Sfintei Mese, moment imortalizat
de câteva zeci de aparate foto.
Invocarea Sfântului Duh de către Prea Fericitul Teoctist a constituit momen
tul cel mai profund, când toţi cei prezenţi - cler şi credincioşi - se roagă în taina
inimii lor pentru dumnezeiasca învrednicire a celui chemat acum pe nume să
poarte jugul lui Hristos şi, după pilda Lui, să tic Păstorul cel Bun. Ca dintr-o li
nişte fară sfârşit se aud cuvintele de prezentare şi de consultare a adunării, rostite
de Intâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, vestind tuturor "Vrednic este", intonându-se de toţi într-un cuget şi o inimă confirmarea: "Vrednic este".
înveşmântat pe rând cu toate odăjdiile, având pe piept însemnele arhiereşti,
engolpionul şi crucea, înalt Prea Sfinţitul Nicolae dă cu dicheotricherele prima
binecuvântare arhierească. De bucurie sfântă, unii credincioşi au şi aplaudat.
Un detaliu semnificativ pentru interesul stârnit în rândurile românilor de hiro
tonirea şi instalarea noului Arhiepiscop, ne-a fost relatat de reporterul Televiziunii
Române, Comeliu Matache. Acesta, aşteptând la telefonul Cancelariei parohiale,
pentru a transmite în direct la jurnalul de ştiri al TVR, a fost impresionat de fap
tul că numeroşi români din alte parohii româneşti din Montreal au sunat pentru a
întreba adresa parohiei Sf. Ioan Botezătorul, dornici să fie părtaşi la eveniment.
ÎNTRONIZAREA ŞI PROCLAMAREA CA ARHIEPISCOP
A ÎNALT PREA SFINŢITULUI DR. NICOLAE CONDREA

La chinonic, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Teofan al Olteniei, asistat de
Părinţii Gherman şi Apostola, a citit din faţa uşilor împărăteşti "Gramata patriar
hală" dată la 8 iulie a.c., referitoare la alegerea, hirotonia şi instalarea înalt Prea
Sfinţitului Dr. Nicolae Condrea în scaunul de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române în America şi Canada, Prea Fericitul Părinte Patriarh şi ceilalţi
arhierei fiind prezenţi pe soled?. Iată textul:
fTEOCTIST
Din mila lui Dumnezeu, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei
şi Patriarh al Bisericii Autocefale Ortodoxe Române

Prea iubitului cler şi dreptmăritorilor creştini din de Dumnezeu păzită
Arhiepiscopie Ortodoxă Română în America şi Canada şi tuturor ascultă
torilor şi cititorilor acestei GRAMATE PATRIARHALE, har, milă şi pace de
la Dumnezeu, Părintele nostru Cel din ceruri, iar de la Noi arhipăstorească
binecuvântare.
Se cuvine să facem cunoscut tuturor că Mântuitorul nostru lisus
Hristos prin trimiterea din ceruri; în chipul limbilor de foc, a Prea Sfântu
lui şi de viaţă Făcătorului Duh peste Sfinţii Săi Ucenici şi Apostoli, i-a în
tărit p e aceştia în darul de a propovădui cuvântul Evangheliei Sale, iar
prin punerea mâinilor, le-a dat puterea de a aşeza în Sfânta Sa Biserică,
trepte şi vrednicii preoţeşti deosebite, într-o neîntreruptă înlănţuire de la
Sfinţii Apostoli şi până azi, să continue slujba preoţiei până la sfârşitul
4 - B. O. R. 7-9/2002
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veacurilor ca diaconi, preoţi şi arhierei, drept păstori şi arhipăstori ai turmei
cuvântătoare a lui Hristos şi vrednici părtaşi ai aceloraşi daruri şi haruri.
Ca smerit urmaş al lor în slujirea de Patriarh al Bisericii Autocefale
Ortodoxe Române, luând aminte la responsabilitatea Bisericii noastre
Mame privind bunăstarea şi viitorul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în
America şi Canada şi ca urmare a hotărârii Sfântului nostru Sinod din 22 fe 
bruarie 2001, prin care a fo st declarat vacant scaunul vlădicesc de
Arhiepiscop, în care au păstorit vrednicii de pomenire şi vie memorie Epis
copul Policarp Moruşca (1935 -1939), Episcopul Andrei Moldovan
(1950-1963) şi Arhiepiscopul Victorin Ursache (1966-2001);
Îndemnat fiind de îndatorirea canonică ce avem de a nu lăsa această
Arhiepiscopie lipsită de arhipăstorul şi îndrumătorul ei canonic, spre a
păstra comuniunea spirituală şi unitatea dogmatică, de organizare canoni
că şi de cult cu Sfântul Sinod al Bisericii Autocefale Ortodoxe Române şi,
prin aceasta, cu Biserica Ortodoxă Universală;
In temeiul prevederilor canonice şi ale Statutului pentru organizarea
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, I.P.S. Mitropolit
Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală şi Meri
dională, Arhiepiscop-Locţiitor al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în
Afiicrica şi Canada a convocat Congresul Electoral Bisericesc Extraordinar
al Arhiepiscopiei, constituit statutar din delegaţi clerici şi mireni, pentru
alegerea arh ipăs torului ei canonic, în ziua de sâmbătă, 9 martie 2002, în
Biserica "Sfânta Treime" din Troy, Michigan, Statele Unite ale Americii.
Acest Congres Electoral, prezidat, din încredinţarea Noastră, de I.P.S.
Mitropolit, Arhiepiscop-Locţiitor al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în
America şi Canada, după săvârşirea Sfintei Liturghii, a ales cu majoritate
de voturi pe Prea Cuviosul Arhimandrit Dr. NICOLAE CONDREA ca
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada şi
a propus Sfântului Sinod al Bisericii noastre confirmarea alegerii şi ridica
rea noului ales la treapta arhieriei.
Constatând că alegerea Prea Cuviosului Arhimandrit Dr. NICOLAE.
CONDREA s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 6 din Statutul pentru
organizarea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada apro
bat prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 14.079 din 12 decembrie 1974 şi că
noul ales întruneşte condiţiile canonice şi cele prevăzute de art. 129 din
Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române
pentru ridicarea la treapta arhieriei, după cercetarea canonică a alegerii,
Sfântul Sinod al Bisericii Autocefale Ortodoxe Române, în şedinţa sa de
lucru din 13 martie 2002, a confirmat alegerea Prea Cuviosului Arhiman
drit Dr. NICOLAE CONDREA ca Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe
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R om âne în A m erica şi C anada şi a aprobat ridicarea Prea C uvioşi ei Sale
la treapta arhieriei, ca unul care s-a arătat vrednic de această sfântă
chemare, p rin statornicia sa întru dreapta credinţă ş i p rin îm brăţişarea
vieţii m o n ahale în istorica M ănăstire R adu Vodă din Bucureşti, p rin p re g ă 
tirea teologică dobândită în cadrul cursurilor de licenţă şi d o ctorat la F a 
cultatea de Teologie O rtodoxă "Andrei Şag u n a " a U niversităţii din Sibiu,
p rin râvna p e n tru cercetarea teologică încununată cu obţinerea titlului
academ ic de D octor în Teologie la F acultatea de Teologie C atolică M arc
B loch a U niversităţii din Strasbourg (Franţa), p rin vocaţia sa p e n tru slu ji
rea sfâ n tu lu i altar, p rin dăruirea cu care a slujit B iserica în încredinţările
care i s-au rânduit ca p reo t slu jito r la P arohia O rtodoxă R o m â n ă N aşterea
D om nului ilin Stuttgart (G erm ania), ca reprezentant a l B isericii noastre la
întruniri teologice internaţionale şi apropiat colaborator a l N ostru în p o s 
tul de S ecretar Patriarhal.
Pentru toate cele arătate m ai sus şi pentru întărirea acestei aşezări ca
nonici, facem cunoscut tuturor preoţilor şi dreptcreclincioşilor A rhiepisco
p ie i O rtodoxe R om âne în Am erica şi Canada această GRAM ATA PATRIAR
H A L Ă şi dăm în a lt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Dr. N IC O L A E CO ND REA
îm puternicirea canonică de arhipăstorire ca A rhiepiscop a! acestei de
D um nezeu p ă zite Arhiepiscopii, cu toate parohiile din ţările câte ţin astăzi şi
vor ţine şi în viitor de această eparhie, drept m ărturie că în a lt Prea Sfinţia
Sa are darul şi puterea de a aşeza, după rânduiala Sfintei noastre Biserici,
cele ce sunt în îndatorirea sa ca arhipăstor de suflete, îm plinind toate câte i
se cuvin ca ierarh spre zidirea sufletească a turm ei sale duhovniceşti.
D in p a rte a în a lt Prea Sfinţiei Sale aşteptăm cinstire şi ascultare către
S fâ n tu l S in o d a l B isericii A utocefale O rtodoxe Rom âne, care l-a confirmat,
şi al cărui m em bru este, precum şi neobosită ş i je rtfe ln ic ă lucrare p a sto ra 
lă şi m isionară.
îndeosebi, întem eiaţi p e slujirea arhierească ce-i revine p rin Sfintele
Canoane, precum şi p e drepturile ş i îndatoririle p revă zu te de S tatutul
A rhiepiscopiei O rtodoxe R om âne în A m erica şi Canada, îndem năm p e
în alt P rea Sfin ţitu l A rhiepiscop Dr. N IC O L A E C O N D REA cu toată dra
gostea N oastră părintească, să depună neobosită stăruinţă p e n tru realiza
rea unităţii spiritua le a tuturor credincioşilor şi p re o ţilo r acestei A rh iep is
copii, p e n tru îm preuna lucrare în via B isericii O rtodoxe locale cu ceilalţi
ierarhi canonici ai B isericilor O rtodoxe A utocefale reprezentate în Statele
Unite ale A m ericii, Canada, A m erica de S u d şi A ria P acificului.
Totodată, îndem năm p e în a lt Prea Sfinţia Sa să aibă la inim ă unitatea
creştină p e n tr u care S-a ru g a t M â n tu ito ru l nostru Iisu s H risto s înainte de
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P atim a Sa şi să p rom oveze contacte şi relaţii ecum enice p e n tm apropierea
tuturor creştinilor
R ugăm p e A totputernicul D um nezeu ca p rin m ijlocirea Prea Sfintei
N ăscătoare de D um nezeu, a Sfinţilor B isericii celei "Una, Sfântă, A postolească şi Sobornicească", a Sfântului A p o sto l A ndrei - cel întâi chem at,
o crotitorul rom ânilor şi a S finţilor odrăsliţi din binecuvântatul p ă m â n t ro
m â n esc să -l întărească p e în a lt P rea S finţitul A rhiepiscop Dr. N IC O L A E
C O N D REA în m isiunea Sa de arhipăstor sufletesc a l p re o ţilo r şi credin
cioşilor, încredinţaţi lui spre păstorire, ajutându-l s ă -i p ă streze în credinţa
ortodoxă, în iubirea de neam şi de sem eni, în respectul fră ţe s c fa ţă de cei
cu care D um nezeu i-a râ n d u it să convieţuiască în această p a rte a lumii.
Aşadar, p e toţi cei ce fa c p a rte din de D um nezeu p ă zită A rhiepiscopie
O rtodoxă Rom ână în A m erica şi Canada îi povăţuim duhovniceşte să-l
întâm pine p e înalt Prea Sfinţitul A rhiepiscop Dr. N IC O L A E CO ND REA şi
să -l cinstească după cuviinţă, sprijinindu-l p en tru conducerea treburilor bi
sericeşti, în spiritul autonom iei acestei A rhiepiscopii şi în strânsă legătură
dogm atică, canonică şi ele cult cu Preasfânta B iserică A utocefală O rtodoxă
P- 'mână M amă, po trivit rânduielilor canonice şi statutare bisericeşti.
i’a<' ca să se îm plinească, după cuviinţă, toată datina Sfintei noastre
J ise ric i, astăzi, dum inică, 14 iulie 2002, în D um inica a IlI-a după R usalii
—a Sfin ţilo r P ărinţi ele la Sinodul al IV-lea E cum enic - în C atedrala O rto
doxă R om ână din M ontreal, Canada, cu hram ul S fâ n tu l Ioan B otezătorul,
înm ânăm cârja arhipăstorească şi înscăunăm p e în a lt Prea Sfin ţitu l Dr.
N IC O L A E C O N D R E A în sc a u n u l de A rh iep isc o p alt A rh iep isc o p ie i
O rtodoxe R om âne în A m erica şi Canada, înconjurat de ceilalţi ierarhi din
Sfâ n tu l N ostru Sinod, în prezen ţa ierarhilor celorlalte B iserici O rtodoxe
surori care au coliturghisit cu acest sfâ n t prilej, a clericilor şi credincioşi
lor a cestei Arhiepiscopii, invitaţi din R om ânia şi din alte ţări, precu m şi a
înaltelor p erso n a lită ţi clin viaţa bisericească şi din viaţa p u b lic ă locală.
Şi astfel, cu un cuget şi o inimă, să pream ărim p e Tatăl, p e F iu l şi p e
Sfântul Duh, Treimea Cea de o fiin ţă şi nedespărţită, Căreia I se cuvine loată
mărirea, cinstea şi închinăciunea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. A m in!
D ată în reşedinţa N oastră patriarhală din B ucureşti la 8 iulie 2002, în
a l şaisprezecelea an a l A rhipăstoririi N oastre ca M itro p o lit al M u n ten iei şi
D ohrogei şi P atriarh a l Sfintei B iserici A u to cefa le O rtodoxe Rom âne.
fTEOCTIST
PATRIARH AL BISERICII AUTOCEFALE ORTODOXE ROMÂNE
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ÎNVESTIREA ŞI INSTALAREA ÎN TRONUL ARHIERESC
A NOULUI ARHIEPISCOP

Ca urmare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist l-a învestit pe noul Arhie
piscop, înalt Prea Sfinţitul Nicolae, aqordându-i mantia arhierească şi toiagul
păstoresc, însoţite de formula consacrată: Primeşte toiagul acesta, ca să păsto
reşti turma lui Hristos cea încredinţată (ie; şi celor ascultători să le fie de la tine
reazem şi întărire, iar pentru cei neascultători şi nestatornici să-l ■întrebuinţeze pe
el, ca toiag de deşteptare, toiag de certare.
Astfe! pregătit, noul Arnipăstor a fost condus dc Părintele Patriarh şi ceilalţi ie
rarhi şi aşezat în tronul arhieresc, în timp ce preoţii şi întreaga biserică intonau
"Vrednic este", auzindu-se şi aplauze de bucurie. Prea Fericitul i-a oferit veşmintele
arhiereşti, sfinte vase, icoana Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, Sfânta Cruce, Sfânta
Scriptură, ediţia jubiliară a Sfântului Sinod şi un set de medalii cu cei 5 patriarhi ai
Bisericii Ortodoxe Române. Prea Fericitul Părinte Teoctist a însoţit fiecare dintre
aceste daruri cu înţelesurile lor liturgice, dogmatice şi pastorale.
Adresându-se noului Arhiepiscop şi celorlalţi oaspeţi şi credincioşi, Prea Fe
ricitul Teoctist a rostit următorul cuvânt:
înalt Prea Sfinţite Părinte Arhiepiscop Nicolae,
Onoraţi membri ai Congresului Arhiepiscopiei,
Prea Cucernici Părinţi Consilieri şi Protopopi,
înalt Prea Sfinţite Părinte Mitropolit Sotirios de Toronto,
Prea Fericite Părinte Teodosie,
Arhiepiscopul Bisericii Ortodoxe din întreaga Americă şi Canada,
Domnule Ambasador al României la Washington, înalt Prea Sfinţite Iosif
înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile Voastre,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,
Am înscris astăzi, cu puterea şi cu lucrarea Duhului Sfânt, o pagină nemuri
toare în viaţa Bisericii noastre Ortodoxe Române şi îndeosebi în dăinuirea Sfintei
Arhiepiscopii Ortodoxe Române în America şi Canada.
Pagina aceasta va vorbi şi va păstra peste veacuri ceea ce noi, cler şi credin
cioşi, am îm plinit astăzi ea urmare a chibzuinţei Congresului Arhiepiscopiei şi or
ganizării hirotoniei şi instalării noului Arhiepiscop aici, la Montreal. Fiecare
credinţă din lume, fiecare ţară, fiecare categorie de oameni de ştiinţă, de diplomaţi
etc., îşi au Carta lor, îşi au Constituţia lor, într-o formă şi într-o expresie specifice.
Biserica noastră Ortodoxă îşi are Constituţia ei, înscrisă dc Sfinţii Apostoli şi
Sfinţii Părinţi, cu valoare dc veşnicie.
Iubite Părinte Arhiepiscop Nicolae, veniţi aici şi urcaţi în locul cel înalt al
arhieriei, purtânt toiagul păstoresc înmânat de noi în numele Sfântului Sinod al
Bisericii-Mamc. Păşiţi în acest loc încărcat dc ştiinţă teologică, dumnezeiască, cu
o muncă depusă întru dobândirea unor titluri academice, precum s-a auzit din
Grainata patriarhală. Acestea toate arată că sunteţi plin şi de daruri duhovniceşti
pe care să le răspândiţi de acum credincioşilor şi vrednicilor preoţi şi monahi, în
credinţaţi păstoririi înalt Prea Sfinţiei Voastre dup^ pilda Păstorului celui Bun
(Ioan 10, 14).
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Cunoştinţele teologice pastorale, pe care lc-aţi agonisit până acum, le veţi re
vărsa şi răspândi în sufletele acestor fii şi fiicc duhovniceşti, care V-au primit
astăzi cu lacrimi de bucurie spre a-şi îndestula setea lor duhovnicească din apa cea
vie a sfintei noastre învăţături. Aceasta [e va fi izvor pentru urmarea lui Hristos,
pentru grijile lor de zi şi de noapte în strădaniile întocmirii vieţii creştine, a vieţii
de familie, ca aceasta să se clădească pc piatra credinţei, să fie binecuvântată cu
fii şi fiicc, să-şi facă o situaţie şi pentru viitor, în condiţiile societăţilor adoptate
dc ei ca a doua patrie. Ca fiu al unei asemenea familii, viţa din care aţi odrăslit
înalt Prea Sfinţia Voastră, din părinţi şi fraţi credincioşi, care V-au trimis şi V-au
sedimentat în suflet o vistierie de valori nemuritoare, care Vă vor fi neccsare în
drumul de nouă şi importantă păstorie de suflete la care sunteţi chemat astăzi să-l
parcurgeţi, nu fară greutăţi. Nu trebuie să uităm niciodată în viaţa noastră adevărul
cuvintelor scrisc în Sfânta Scriptură, că Hristos este cu noi, nc uşurează jugul
dăruit nouă dc El, care rămâne "acelaşi, ieri şi azi şi-n veci" (Evrei 13, 8). Fie că
slujim Biserica Sa acasă, fie aici, ea este aceeaşi şi are drept temelie Apostolii şi
Proorocii (Efeseni 2, 20). încredinţarea dată nouă de însuşi Mântuitorul Hristos
va dăinui în veci, şi nici porţile iadului nu o vor zdrobi (Matei 16, 18), să ne
mângâie pururea nădejdea şi dragostea de a sluji clcrulşi credincioşii.
Aici, în această Arhiepiscopie, găsiţi, înalt Prea Sfinţite Părinte Nicolac, cum
vedeţi, colaboratori, preoţi şi credincioşi încercaţi şi vrednici fii duhovniceşti ai
acestei de Dumnezeu păzite Arhiepiscopii Ortodoxe Române şi chiar a Ortodoxiei
universale, dacă ţinem cont că ei se află alături şi împreună cu fraţii noştri
ortodocşi de alte etnii, aşa cum am slujit noi, ierarhii, astăzi, aparţinând sfintelor
noastre Biserici Ortodoxe. în condiţiuni speciale şi economice atât dc avansate din
toate punctele dc vedere în această lume, numită a treia, împreună slujirea şi
lucrarea clerului şi credincioşilor se arată cu atâta a fi mai necesară. Ne-a impre
sionat profund căldura cu carc V-au ales şi V-au întâmpinat acum atât venerabilul
Congres al Arhiepiscopiei, cât şi credincioşii, astăzi prezenţi în număr atât de mare.
Pc lângă mărturisirea pc carc aţi facut-o astăzi înainte de începerea Sfintei Li
turghii şi de momentul hirotoniei şi pe lângă bucuria şi aplauzele credincioşilor şi
clerului în clipa când V-am condus şi aşezat în jilţul pastoral, foarte puţine mai
sunt dc spus din partea mea şi a noastră, a cclor din ţară, decât să preamărim pe
Dumnezeu Cel în Treime închinat. Însoţindu-Vă aşadar şi aşczându-Vă în acest
tron arhiepiscopal şi unindu-nc în rugăciune cu înalţii reprezentanţi ai celorlalte
Biserici Ortodoxe din Amcrica şi Canada, întrezărim în această ceremonie canoni
că mărturia grăitoare că începutul de astăzi va fi încoronat cu roade îmbelşugate.
Pentru a Vă însoţi cu dragostea noastră şi în chip văzut, Vă oferim aceste icoane
şi obiecte liturgice din partea Sfintei Patriarhii: icoana Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavcl, pictată în atelierul de pictură al nostru, care să vă fie reazem şi lumină în
activitatea pentru unitatea fiilor Bisericii de pretutindeni. Cunoscându-Vă dragostea
pentru Sfânta Liturghie, izvorul vieţii noastre, Vă oferim un rând de sfinte vase:
potir şi disc, pentru săvârşirea "hranei nemuririi noastre". Fără Sfânta Cruce nu
putem face un pas, pentru c^ Sfânta Cruce este apărătoarea noastră, a creştinilor şi
cea carc ne încredinţează pururea că jertfa Mântuitorului Hristos nu a fost zadarnică.
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Vă prezentăm pentru Congres .şi pentru Arhiepiscopie, un set eu medaliile
celor cinci Patriarhi, începând cu Fericitul de pomenire Patriarhul Miron Cristea
şi până la cel ce V-a aşezat în tronul arhieresc. Pentru a Vă hrăni din înţelepciunea
aflată în descoperirea dumnezeiască, ele unde şi noi luăm la fiecare ocazie inspi
raţie pentru cuvântările şi scrisul nostru, Vă oferim în dar Sfânta Scriptură, ediţia
jubiliară a Sfanţului Sinod, rodul ostenelilor îndelungate ale înalt Prea Sfinţitului
Arhiepiscop Bartolomeu al Vadului, Feleacului şi Clujului. Avem nevoie de ea şi
V-o oferim cu toată dragostea.
Mulţumim înalt Prea Sfinţitului Sotirios al Canadei, delegatul înalt Prea Sfin
ţitului Arhiepiscop Dimitrios, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe greceşti din SUA,
Prea Fericitului Teodosie al Bisericii Ortodoxe din America, înalt Prea Sfinţitului
Arhiepiscop Natanael al Eparhiei Ortodoxe Române de la Vatra, Prea Sfinţitului
Episcop Nicolae de Detroit, Prea Sfinţitului Episcop Serafim de Detroit, depen
dent de Mitropolia Rusă, Domnului Sorin Ducaru Ambasadorul României laWashington, Domnului Aurelian Creţu, Consulul României la Montreal şi altor
oaspeţi şi invitaţi care ne-au sporit astăzi bucuria.
. Dar nu în cele din urmă, îndrept un gând dc preţuire iubiţilor mei fraţi
întru arhierie care, într-un fel sau altul, au depus eforturi şi ne-au ajutat în
mod vădit să îm plinim hotărârea Sfântului Sinod privitoare la rezolvarea
problem elor adunate deceniu după deceniu în viaţa acestei A rhiepiscopii. S-a
impus în primul rând multă atenţie şi tact duhovnicesc, s-au cerut deplasări
pentru trecerea oceanului diptr-o parte în cealaltă, s-âu cerut eforturi de tot
felul. înalt Prea Sfinţitului M itropolit Teofan al Olteniei i s-a încredinţat mai
întâi greaua misiune de a se deplasa la faţa locului şi a asculta glasul inimilor
de aici, ale credincioşilor şi preoţilor.
înalt Prea Sfinţitului şi blândului M itropolit Iosif al Europei O ccidentale
şi M eridionale i-a revenit apoi d elicata încred in ţare de a conduce
A rhiepiscopia şi a pregăti alegerea, în calitate dc locţiitor de A rhiepiscop, din
încredinţarea noastră. Iar înalt Prea Sfinţitul M itropolit Serafim al Germaniei
şi Europei Centrale i-a revenit bucuria de a ne recom anda îm preună cu înalt
Prea Sfinţitul Iosif câte un candidat, din care congresul să aleagă. Iată cum s-a
repetat într-un chip tainic cuvântul Sf. loan Botezătorul când a spus: "Iată
Mielul lui Dumnezeu" (loan 1, 29), din ale cărui roade m ântuitoare ne-am
bucurat cu toţii şi aici, la M ontreal.
înalt Prea Sfinţite Arhiepiscop şi întru Hristos frate Nicolae, în aceste clipe
sfinte Vă îmbrăţişăm şi Vă felicităm, toţi ierarhii, preoţii şi diaconii din ţară, ru
gând pe Sfântul Prooroc loan Botezătorul, Ocrotitorul acestui oraş, să vă călău
zească pururea după voia lui Hristos spre a vesti pretutindeni Cuvântul
Adevărului Său,,.
Mulţumind pentru cuvânt Prea Fericirii Sale, înalt Prea Sfinţitul Nicolae,
noul Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, a
rostit următorul cuvânt dc învăţătură:
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11Prea Fericirea Voastră, Prea Fericite Părinte Patriarh,
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Prea Cucernici Părinţi,
Onoraţi invitaţi,
Iubiţi credincioşi,
Primele gânduri pe care aş dori să vi le împărtăşesc în aceste momente so
lemne sunt izvorâte din cuvintele Evangheliei de astăzi: "Căutaţi mai întâi împă
răţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga vouă" (Matei
6, 33). După cum am auzit, îndemnul Mântuitorului de a căuta mai întâi împărăţia
lui Dumnezeu încheie un pasaj al Predicii de pe Munte în care este evocată încre
derea în grija lui Dumnezeu şi imposibilitatea slujirii la doi domni. încrederea în
Dumnezeu este prima treaptă a credinţei. Să crezi că Dumnezeu îşi va împlini
făgăduinţele. Să crezi că Dumnezeu va purta grijă de făptură Sa în orice împreju
rare. Această încredere este pusă în legătură cu Evanghelia pe care am ascultat-o
cu imposibilitatea de a sluji la doi domni: lui Dumnezeu şi lui Mamona. Ceea ce
înseamnă că aceste cuvinte ale Mântuitorului depăşesc nivelul unui simplu
îndemn şi devin un imperativ, o poruncă. Nu putem crede făgăduinţelor lui Dum
nezeu numai în anumite momente şi împrejurări, lăsându-ne tentaţi în alte mo
mente de ispitele lui Mamona şi de propriile noastre îndoieli.
Credinţa în Dumnezeu trebuie să fie statornică, dincolo de socotelile noastre
omeneşti. Avraam "a crezut pe Domnul şi aceasta i s-a socotit lui ca dreptate"
(Fac. 15, 6), ne spune Sf. Scriptură. L-a crezul atunci când i-a poruncit să-şi pă
răsească casa şi ţara părinţilor; L-a crezut şi L-a ascultat atunci când i-a poruncit
să-l aducă jertfa pe unicul său fiu. Avraam s-a încredinţat voii dumnezeieşti
jertfind ceea ce este mai puternic pe acest pământ: dragostea părintelui pentru
copilul său. Aceasta ne descoperă faptul că adevărata credinţă este pusă la încer
care şi este dovedită prin jertfa. Dar şi faptul că nu putem crede statornic în
Dumnezeu fară jertfa. Nu ne putem pune întreaga nădejde în Dumnezeu fară a
jertfi orice gând şi faptă care ne îndepărtează de la această încredere. Ori lumea
noastră de astăzi ne oferă la tot pasul prilej de îndepărtare de Dumnezeu. Lumea
de astăzi nu vrea să mai audă de Dumnezeu şi nu încetează de a-i pune la încer
care pe cei ce doresc să o facă. Peste timp, cuvintele Mântuitorului ne descoperă
cheia vieţuirii creştine, anume jertfa. Numai prin je rtfi ne putem apropia de
Dumnezeu jertfa însemnând pentru creştinul secolului XXI vieţuirea în această
lume ca şi când nu ar face parte din ea; jertfa înseamnă lupta permanentă cu ceea
ce ni se prezintă ca şi virtute şi progres contrar moralei creştine care ni le descope
ră ca şi păcat şi îndepărtare de Dumnezeu; jertfa înseamnă stăruinţă pentru edu
caţia creştină şi puritatea copiilor noştri care sunt asaltaţi de o modernitate fară
ideal. Jertfa înseamnă curajul de a-1 mărturisi pe Hristos cu fapta şi cu cuvântul.
Astfel că jertfa devine mărturia vieţuirii noastre creştine în aceste vremuri.
în Epistola către Evrei, Sf. Apostol Pavel ne vorbeşte lămurit de valoarea jert
fei pentru slujirea adevărată lui Dumnezeu: Hristos "a intrat o dată pentru tot
deauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge dc ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său
şi a dobândit o veşnică răscumpărare. Căci dacă sângele ţapilor şi al taurilor şi
cenuşa junincii, stropind pe cei spurcaţi, îi sfinţeşte spre curăţirea trupului, cu atât
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mai mult sângele lui Hristos Care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus lui Dumnezeu
pe Sine jertfa fară de prihană, va curaţi cugetul vostru de faptele cele moarte ca
să slujiţi Dumnezeului celui viu" (Evrei 9, 12-14). Vedem nu numai că fertfa are
valoare purificatoare pentru o slujire adevărată, ci şi faptul că jertfa supremă şi
deplină a fost adusă de Hristos, Arhiereul cel veşnic. Dacă sângele de ţapi şi de
viţei reprezenta o încercare a omului de a oferi ceva din ale sale lui Dumnezeu,
însuşi sângele lui Hristos reprezintă totala predare a lui Hristos ca om lui D um -.
nezeu Tatăl. Adam cel întâi creat a refuzat comuniunea cu Dumnezeu şi a căzut
din starea în care a fost creat. Hristos, noul Adam, asumând firea umană o readuce
la Dumnezeu în stare de jertfa, manifestându-se, astfel, ca Arhiereu suprem, ca
"Cel ce aduce şi Cel ce se aduce". Prin însăşi accst act de dăruire totală lui
Dumnezeu Hristos restaurează firea umană. O restaurează, în acca condiţie pri
mordială de comuniunc cu Dumnezeu. "Jertfa serveşte restabilirii comuniunii
între Dumnezeu şi om", spune Părintele Stăniloae. "Comuniunea restabilită în
seamnă atât firea omenească restabilită din egoismul ei, cât şi iubirea lui Dum
nezeu manifestându-se neîmpiedicată în voinţa ei de a împodobi pe om cu darurile
ei, neîmpiedicată de egoismul duşmănos al omului. Jertfa omului e necesară pentru
stabilirea comuniunii atât pentru Dumnezeu cât şi pentru omul însuşi", conchide
Părintele Stăniloae. Ori această jertfa nu o putea aduce orice om. Sf. Chirii al
Alexandriei subliniază ideea că noi nu putem intra la Dumnezeu Tatăl decât în
stare de jertfa curată. Dar această jertfa curată nu o putea aduce decât Hristos, Fiul
lui Dumnezeu întrupat fară de păcat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria.
Hristos a acceptat jertfa pentru noi pentru ca, intrând El la Tatăl în stare de jertfa
curată, să ne introducă şi pe noi la Tatăl adunaţi în Sine. Aceasta este esenţa slu
jirii arhiereşti a Mântuitorului: adunarea tuturor oamenilor întru Sine şi ridicarea
lor la Tatăl în stare de jertfa curată. Urmarea acestei înălţări este, după cuvintcle
Părintelui Stăniloae citate, restabilirea comuniunii dintre Dumnezeu şi om.
Prin chiar această slujire, Hristos se arată a fi Arhiereul deplin, dar şi omul
deplin. Căci omul a fost creat să fie jertfă vie adusă de el însuşi lui Dumnezeu.
Omul este preotul creaţiei, având misiunea să o ofere Creatorului; aceasta în
seamnă că prezenţa omului în lume este prin însăşi natura sa sacerdotală şi sluji
toare. Primind să se facă om, Fiul lui Dumnezeu a primit să se facă Arhiereul
suprem al nostru şi jertfa supremă pentru noi: Arhiereu ca Cel ce aduce jertfă,
Arhiereu suprem ca Cel ce aduce jertfa cu valoare veşnică, după cuvintcle Sf.
Apostol "Pavel din Epistola către Evrei.
Slujirea arhierească a Mântuitorului se continuă în timp în Biserică prin epis
copi şi preoţi. Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat se foloseşte de oameni în trup
pentru a ne ţine uniţi cu Sine. Prin episcopi şi preoţi lucrează Hristos însuşi, ca
Arhiereu unic, la unificarea văzută şi nevăzută a oamenilor în Sine. Ceea ce
înseamnă că episcppul şi preotul sunt instrumentele prin care lucrează Hristos.
Prin gura şi mâna lor este Hristos care învaţă şi binecuvintează. Ori dacă Hristos
Arhiereul veşnic are misiunea de a-i aduce întru Sine pe toţi oamenii ca jertfa
curată lui Dumnezeu Tatăl, episcopul şi preotul trebuie să aibă conştiinţa dc a fi
uneltele vrednice ale acestei slujiri. Hristos este Arhiereul veşnic pentru că de-a
pururi mijloceşte intrarea noastră în relaţia iubitoare cu Tatăl primindu-ne în
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relaţia iubitoare a Sa cu Tatăl. Dar intrarea aceasta a noastră la Tatăl este şi un act
al nostru, adică o jertfă a noastră, o predare a noastră Tatălui din puterea predării
lui Hristos. Dacă sensul vieţuirii creştine este jertfa, cu atât mai mult sensul slu
jirii preoţeşti este dăruirea şi jertfa. Omoforul pe care Arhiereul îl poartă pe umeri
semnifică tocmai slujirea arhierească a Mântuitorului care a luat "firea noastră cea
rătăcită" şi înălţându-se a adus-o lui Dumnezeu Tatăl, cum spune rugăciunea la
. îmbrăcarca arhiereului. Nu putem înţelege slujirea preoţească în general şi slujirea
arhierească în special separată de jertfa: jertfa pentru oameni pentru a-i conduce
pe calea mântuirii. Dar jertfa înseamnă înţelegere, bunăvoinţă în orice împreju
rare, lucrarc cu timp şi fară timp, renunţare şi uitare de sine pentru semenul tău
pentru care Hristos tc-a rânduit păstor. Jertfa celor ce păstoresc turma lui Hristos
înseamnă dăruirea tuturor posibilităţilor şi aptitudinilor cu care Dumnezeu i-a
împodobit pentru ca în orice chip să câştige un suflet pentru Dumnezeu.
După cum am văzut, jertfa este îndreptată spre comuniune. Ori semnul văzut
al comuniunii este unitatea. Unitatea în Biserică se vede în însăşi slujirea
arhierească. Episcopul este reprezentantul deplin al lui Hristos în Biserică. Sunt
binecunoscute cuvintele Sf. Ignatic Teoforul referitoare la slujirea episcopului:
"unde se arată episcopul, acolo să fie mulţimea, precum unde este Iisus Hristos,
acolo este şi Biserica universală. Fără episcop nu este îngăduit nici a boteza, nici
a săvârşi Euharistia, nimeni să nu facă ccva din cele ce aparţin Bisericii fară epis
cop; -aceea să se socotească Euharistie sigură, care e săvârşită dc episcop sau de
cel căruia îi permite el... E bine să se ştie de Dumnezeu şi de episcop". Tot Sf.
Ignatic ne vorbeşte dc rolul exact al episcopului în cadrul adunării euharistice în
Biserica primară: în mijlocul adunării "întregii Biserici" se găsea tronul "episco
pului unic" stând în "locul lui Dumnezeu" sau înţeles ca "imagine vie a lui
Hristos". în jurul tronului său erau aşezaţi prezbiterii, alături stând diaconii ce îl
ajutau la slujire, iar în faţă poporul lui Dumnezeu.
Episcopul era singurul în măsură să ofere Euharistia în numele Bisericii, ri
dicând astfel până la tronul lui Dumnezeu "trupul întreg al lui Hristos". Episcopul
era cel prin mâinile căruia trebuia să treacă întreaga comunitate pentru a fi oferi
tă lui Dumnezeu în Hristos. Astfel că prin însăşi această slujire, episcopul era cel
care manifesta unitatea Bisericii în chiar momentul constituirii ei, săvârşirea Sf.
Euharistii. Unitatea ce rezultă din această slujire a episcopului este confirmată de
slujirea învăţătorească şi de cea dc conducător pe care tot episcopul este însărci
nat să le îndeplinească ca cel dintâi chemat.
Iubiţi fraţi întru slujire şi iubiţi credincioşi,
împărtăşindu-vă accste gânduri despre jertfă ca vieţuire creştină şi ca slujire
preoţească mă îndemn şi vă îndemn să le urmăm. Dacă a rânduit Dumnezeu să-mi
încredinţeze, în ciuda tinereţii melc, sarcina grea a arhieriei, mă voi strădui să mă
arăt vrednic dc această chemare şi să fiu primul care va păstra în minte şi în suflet
accste cuvinte despre slujirea arhierească. Timpul va fi insuficient .şi puterile mele
puţine pentru bogata "holdă" ce îşi aşteaptă secerătorii. Dar prin rugăciune şi prin
jertfa le va înmulţi Dumnezeu "Cel ce toate le plineşte". Căci rugăciunea ne face
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cu adevărat sensibili la lucrarea lui Dumnezeu şi tot rugăciunea ne dă tăria să
biruim obstacolele cu puterea lui Dumnezeu.
Vă îndemn în primul rând, să nc rugăm unii pentru alţii: episcopul şi preoţii
pentru credincioşi, credincioşii pentru cei rânduiţi dc Dumnezeu să le fie păstori.
Să ne rugăm unii pentru alţii cu acest gând de dăruire a noastră lui Dumnezeu,
bine ştiind că rugăciunea este jertfa bine plăcută lui Dumnezeu. Şi dacă jertfa
dovedeşte adevărata noastră vieţuire creştină, rugăciunea unora pentru alţii va
dovedi şi va lămuri intenţiile noastre curate pentru bunăstarea parohiilor şi a
Arhiepiscopiei noastre.
Vă îndemn să ne rugăm unii pentru alţii pentru a nc întări Dumnezeu în misiunea
noastră printre românii din America şi Canada carc îşi mai aşteaptă încă păstorii
şi altarele la carc să se închinc.
Vă îndemn să nc rugăm unii pentru alţii pentru a nc lumina Dumnezeu în
creşterea şi educarea copiilor şi tinerilor noştri. Să mulţumim lui Dumnezeu pentru
libertatea religioasă de carc ne bucurăm pc acest continent. Dar să priveghem ca
această libertate să nu devină libertinaj şi prin nepăsarea noastră copiii noştri să
rătăcească în lume fară lumina credinţei. Ei sunt viitorul parohiilor noastre şi spre
ci trebuie să ne îndreptăm grija, dar şi nădejdea că prin ei vom da răspuns bun la
judecata lui Dumnezeu.
Vă mai îndemn să ne rugăm unii pentru alţii ca Dumnezeu să ne păzească în
dreapta credinţă, vrednici mărturisitori ai Tradiţiei adevărate a Bisericii Ortodoxe,
dar şi vrednici fii ai poporului român binecuvântat de Dumnezeu.
Dar mai presus dc toate, vă îndemn să nc rugăm unii pentru alţii pentru uni
tatea tuturor românilor dc pe acest continent. Nu cred că există jertfa mai grăitoare
pc carc să o putem aduce lui Dumnezeu decât gândul, intenţia, dorinţa dc a fi în
unitate. Rana creată dc dezbinarea produsă dc regimul comunist din România este
cu siguranţă nevindecată încă. Dar ce poate fi mai plăcut lui Dumnezeu decât să
nc iertăm unii pc alţii precum Tatăl din ceruri ne iartă pe noi pe toţi? Cc rod mai
parfumat al vieţuirii noastre crcştinc putem oferi lui Dumnezeu decât acela al unei
slujiri într-o singură Biserică ca mărturie a acestei iertări şi a dorinţei de unitate
pentru noi şi pentru copiii noştri? Să ne amintim cuvintele Mântuitorului din
Evanghelia de astăzi: "Nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui Mamona".
Să nu ne înşelăm. Faptele noastre trebuie să fie pc măsura dorinţei noastre dc
unitate. încă o dată, jertfa şi rugăciunea vor fi dovada acestei dorinţe. De aceea,
la aceste îndemnuri la rugăciune unii pentru alţii, aş adăuga câteva cuvinte din ru
găciunea arhierească a Mântuitorului din Grădina Ghetsimani rânduită ca a doua
pcricopă evanghelică în duminica dc astăzi când prăznuim pc părinţii dc la
Sinodul IV ecumcnic: "Părinte Sfinte, în numele Tău păzeşte-i pe cei pe care mi
i-ai dat, ca ci să fie una! (Ioan 17, 11)
Iubiţi fraţi,
în aceste momente dc renaştere a mea pentru o nouă viaţă şi o nouă misiune,
gândul meu sc îndreaptă cu recunoştinţă mai întâi spre Bunul Dumnezeu care în
marea lui milostivire m-a chemat în înalta slujire arhierească. Şi îndrăznesc să-L
rog să mă întărească în această slujbă sfântă. Gândul meu de recunoştinţă sc
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îndreaptă apoi spre părinţii mei, Nicolae şi Victoria, plecaţi prea devreme la
Domnul. Se vor bucura acum cu sfinţii de chemarea mea. Mai ales că dorinţa tatălui
dc a-i purta numele s-a desăvârşit în momentul tunderii melc în monahism. Gândul
meu de recunoştinţă se îndreaptă spre fratele şi surorile mele şi spre familiile lor; cu
toţii m-au înconjurat totdeauna cu dragoste şi s-au ostenit acum să fie prezenţi.
Gândul meu de recunoştinţă se îndreaptă spre toţi dascălii mei, începând cu
Pr. Prof. Vasile Răducă, primul meu dascăl de teologie, continuând apoi cu cei de
la Facultatea de Teologie din Sibiu, reprezentaţi aici de Pr. Prof. Aurel Jivi şi de
la Universitatea din Strasbourg, care s-au străduit să-mi dăruiască din cele ale lor
pentru a deveni vlăstar bun al Bisericii.
Gândul meu de recunoştinţă se îndreaptă spre înaintaşii mei în scaunul
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru America şi Canada: Policarp episcopul,
Andrei episcopul, Victorin arhiepiscopul, care în timpuri grele, s-au străduit să
organizeze viaţa religioasă a românilor de pe aceste meleaguri.
Cuvânt de pioasă aducere aminte se cuvine înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop
Victorin. Prin jertfa sa de arhipăstor timp de 35 de ani Arhiepiscopia noastră s-a
dezvoltat şi a dobândit o personalitate: pe de o parte, s-a menţinut dependenţa
canonică de Biserica-Mamă, pe de altă parte, s-a conturat o autonomie cexonferă
Arhiepiscopiei o poziţie aparte în rândul Ortodoxiei în America de Nord. îl rog pe
Dumnezeu să mă arate vrednic urmaş al celor trei înaintaşi şi să-i pomenească în
rândul sfinţilor ierarhi şi mărturisitori ai credinţei ortodoxe.
Se cuvine acum să aduc cuvânt de mulţumire şi adâncă recunoştinţă fiască
Prea Fericirii Sale Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist. Mulţi dintre dum
neavoastră cunoaşteţi parcursul meu până la accst moment. Mulţi cunoaşteţi fap
tul că după încheierea studiilor mele de doctorat la Strasbourg m-am întors la
Bucureşti. Dar puţini ştiţi că la Bucureşti Prea Fericirea Sa m-a întâmpinat cu
dragoste părintească nebănuită care m-a făcut să uit îndată că fusesem 7 ani printre
străini. Prea Fericirea Sa a purtat de grijă să fiu închinoviat şi să primcsc o
ascultare potrivită pentru viitoarea misiune rânduită de Dumnezeu. Şi pentru a
împlini această grijă părintească, Prea Fericirea Sa se află astăzi în fruntea dele
gaţiei Bisericii Ortodoxe Române pentru a mă hirotoni şi instala ca Arhiepiscop.
Este un act dc împlinire nu numai a grijii faţă de mine personal, ci, peste ani, a
dragostei faţă de Arhiepiscopia noastră. Ceea ce nu s-a putut împlini, datorită vi
tregiei vremilor, acum 40 de ani, se împlineşte printr-un fiu duhovnicesc ai Prea
Fericirii Sale. Pentru această grijă şi dragoste, vă aducem astăzi caldă mulţumire
şi rugăciune către Dumnezeu să vă răsplătească şi să vă dăruiască mulţi şi fericiţi
ani de arhipăstorire a Bisericii noastre străbune.
Pentru aceeaşi primire părintească aduc cuvânt de mulţumire Prea Sfinţitului
Varsanufie Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi stareţ al
mănăstirii Radu Vodă unde am fost tuns în monahism şi Prea Sfinţitului Ambrozie
Sinaitul, Părintelui Stareţ Ghervasie şi obştei Schitului Darvari unde am fost închi
noviat. îi voi pomeni pe toţi în rugăciuni după datoria fraţilor din aceeaşi mănăstire.
Se cuvine să aduc cuvânt de mulţumire înalt Prea Sfinţitului Mitropolit
Teofan şi înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Iosif care s-au ocupat de suplinirea
scaunului vacant şi au dăruit din timpul şi efortul lor pentru a veni în America şi
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Canada şi a asigura o continuitate la conducerea Arhiepiscopiei. Mulţumiri
deosebite înalt Prea Sfinţitului Iosif care a asumat această sarcină un an încheiat,
s-a ocupat de pregătirea Congresului Electoral din luna martie ca şi a Congresului
şi evenimentului de astăzi. Mă rog lui Dumnezeu să le răsplătească bunăvoinţa şi
îi asigur de rugăciunile noastre ale tuturor.
Se cuvine iarăşi să aduc cuvânt de mulţumire înalt Prea Sfinţitului Mitropolit
Serafim, duhovnicul meu din timpul studiilor la Sibiu, episocpul care m-a hiro
tonit diacon şi preot şi care mi-a încredinţat sarcina păstoririi parohiei "Naşterea
Domnului" din Stuttgart. Gândul meu se îndreaptă cu bucurie şi recunoştinţă spre
accastă parohie care a însemnat pentru mine păşirea în misiunea preoţească. Mă
bucur că sunt prezenţi reprezentanţii cei mai autorizaţi ai parohiei, Părintelui
Mihai Bratu, care m-a înlocuit ca paroh, şi soţia dânsului, îi rog să le transmită
credincioşilor din Stuttgart că dragostea şi gândul meu îi va însoţi în tot timpul.
Mulţumesc celorlalţi membri ai delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române pentru
prezenţa lor astăzi: PS Ioan al Covasnei şi Harghitei, părinţilor consilieri şi dia
conilor care au îmbogăţit slujba de astăzi.
Aş dori să mulţumesc în mod deosebit celorlalţi înalţi ierarhi prezenţi la acest
moment pentru dragostea şi efortul lor. înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Sotirios şi
Prea Sfinţitului Episcop Seraphim din Canada, înalt Prea Sfinţitului Mitropolit
Theodosius, înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Nathaniel şi Prea Sfinţitului
Episcop Nicholas din SUA. Sunt convins că şi-au amintit de momentul hirotoniei
lor şi de ierarhii rcspectivi care, prin punerea mâinilor, le-au transmis harul slu
jirii arhiereşti. Sunt momente şi nume care nu pot fi uitate. Le voi păstra şi eu cu
bucurie şi îi voi pomeni în rugăciunile mele. Prezenţa ierarhilor şi a preoţilor re
prezentanţi ai celorlalte Biserici Ortodoxe este o onoare deosebită pentru mine şi
pentru Arhiepiscopia noastră. Ea este semnul existenţei unei comuniuni vii între
Eparhiile Ortodoxe din America şi Canada. îi asigur pe toţi de dragostea şi dorinţa
mea sinceră dc a lucra împreună pentru o prezenţă semnificativă şi o voce unitară
a Ortodoxiei în America şi Canada.
Un cuvânt de recunoştinţă şi mulţumire se cuvine reprezentanţilor României în
America şi Canada, cu deosebire Domnului Ambasador Sorin Ducaru de la
Washington pentru ajutorul acordat în pregătirea acestui eveniment. Nădăjduim să
conlucrăm în continuare cu folos în slujba poporului român. Aceeaşi recunoştinţă o
adresez autorităţilor locale pentru ajutorul şi ocrotirea de care ne bucurăm şi îi
rugăm să ne ajute în continuare. Mulţumesc de asemenea reprezentanţilor radioului,
televiziunii şi presei din România şi din Montreal pentru bunăvoinţa şi efortul lor.
Aş dori să adresez mulţumiri tuturor preoţilor şi credincioşilor Arhiepiscopiei
noastre. Să le mulţumesc mai întâi pentru grija faţă de parohiile lor. M-am bucu
rat să-i întâlnesc în cursul lunii februarie şi să constat că marea majoritate au bise
rici, săli de reuniune, comitcte de femei şi tineri, şcoală de duminică pentru copii.
Să le mulţumesc apoi pentru pregătirea acestei sărbători.
Bineînţeles Părinţilor consilieri şi îndeosebi Părintelui Cancelar Nicholas
Apostola care ştiu că a ostenit pentru buna rânduială a acestui Congres şi a eveni
mentului de astăzi.
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Fără îndoială că aţi remarcat cu toţii frumoasa biserică care ne-a găzduit.
Adresez cuvânt de mulţumire Părintelui Paroh George Chişcă, Domnului Iulian
Hurba, întregului consiliu parohial şi tuturor credincioşilor parohiei Sf. Ioan Bo
tezătorul. Dacă vom păstra cu toţii o amintire frumoasă acestei zile se datoreşte în
primul rând strădaniei acestor oameni minunaţi.
Vă mulţumesc tuturor celor care, de aproape sau dc departe, aţi dorit să fiţi
prezenţi la acest eveniment pentru dragostea şi osteneala dumneavoastră. V-aş
îndemna pc toţi să nu uităm ziua de astăzi şi să o păstrăm în suflet pentru că ca
este icoana unui nou început pentru Arhiepiscopia noastră.
'
Vă mulţumesc tuturor şi îl rog pe Dumnezeu să vă călăuzească paşii spre
lumina împărăţiei SaleţJ.
în continuare, Prea Fericirea Sa, mulţumind înalţilor ierarhi prezenţi din ţară
şi celor din Canada şi SUA, a oferit în dar o icoană cu Mântuitorul Iisus Hristos
Prea Fericitului Teodosie al Bisericii Ortodoxe în America şi Canada şi o icoană
eu Maica Domnului înalt Prea Sfinţitului Sotirios al Mitropoliei Ortodoxe Gre
ceşti dc Ottawa şi Canada.
După Sfânta Liturghie, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit losif şi Prea Sfinţitul
Episcop Ioan al Covasnci şi Harghitei, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi
au oficiat slujba parastasului pentru vrednicul de pomenire Arhiepiscop Victorin
Ursache carc este înmormântat în cimitirul mânăstirii Putna din ţară.
AGAPA DE LA IIOTHLUL UNIVERSEL CONTINUAREA COMUNIUNII ROMÂNEŞTI

De la ora 14.00 a urmat o agapă la hotelul Universal din Montreal, la care au
participat peste 1.000 dc invitaţi, preoţi şi credincioşi ai Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române în America şi Canada, în special români ortodocşi din Montreal.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Tcoctist a fost însoţit dc înalt Prea Sfinţitul
Arhiepiscop Dr. Nicolae Condrea, Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Ortodoxe Ro
mâne în America şi Canada şi dc ccilalţi ierarhi slujitori: înalt Prea Sfinţitul
Sotirios, Mitropolit ortodox grec de Toronto şi Canada, Prea Fericitul Teodosie al
Bisericii Ortodoxe din întreaga Americă şi Canada, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit
Teofan al Olteniei, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Serafim al Germanici şi Europei
Centrale, înalt Prea Sfinţitul M itropolit lo sif al Europei Occidentale şi
Meridionale, înalt Prea Sfinţitul Natanael al Episcopiei Ortodoxe Române din
America, Prea Sfinţitul Ioan al Covasnei şi Harghitei, Prea Sfinţitul Nicolae de
Detroit, Prea Sfinţitul Serafim dc Ottawa şi Canada. Au mai participat ES Domnul
Sorin Ducaru, Ambasadorul României la Washington, Domnul Aurclian Creţu,
Consulul General al României la Montreal, Domnul Drăguş Ţigău, însărcinat cu
afaceri al Ambasadei României la Ottawa, reprezentanţi ai autorităţilor locale,
personalităţi ale vieţii bisericeşti locale ete.
înainte dc rostirea rugăciunii, un grup cameral a interpretat imnele naţionale
ale SUA, Canadei şi României. Un moment emoţionant a fost intonarea imnului
României de cei peste 1000 de invitaţi din sala dc recepţie a hotelului Universal.
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In continuare, Corala preoţilor Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America
şi Canada, constituită ad-hoc la Montreal a interpretat imnul patriarhal şi cântarea
de întâmpinare Bine aţi venii!
In timpul agapei, de la tribuna spccial amenajată, la invitaţia Părintelui
George Chişcă, Parohul parohiei Ortodoxe Române Ş/'. Ioan Botezătorul din
Montreal, distinşii oaspeţi au ţinut să adreseze câte un cuvânt Prea Fericitului Pă
rinte Patriarh Teoctist, noului Arhiepiscop înalt Prea Sfinţitului Nicolae şi tuturor
celor prezenţi:
înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Iosif al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
pentru Europa Occidentală şi Meridională:
uPrea Fericirea Voastră,
Stimaţi şi onoraţi in vilaţi,
Prea Sfinţiile Voastre,
Iubiţi credincioşi,
Prea Cucernici şi Prea Cuvioşi Părinţi,

1

Ştim şi recunoaştem cu toţii că este o zi a mirelui, astăzi. îi spuneam adineauri
înalt Pica Sfinţitului Nicolae că astăzi e nunta lui, c nunta lui cu Biserica şi toate
gândurile, toate rugăciunile noastre, tot ce am făcut împreună în aceste zile a fost
spre momentul dc dimineaţă, în care harul lui Dumnezeu l-a consacrat, l-a sfinţit
în ceea ce este acum, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America
şi Canada.
Ca locţiitor vreme de un an al Arhiepiscopiei, am avut întotdeauna în gând să
ascult şi să fiu ascultat. Eu nu ştiu dacă am ascultat, însă ştiu că am fost ascultat
şi pentru aceasta mulţumesc părinţilor cu care am conlucrat şi credincioşilor care
m-au întâlnit şi m-au ascultat, cu care am reuşit să găsim comuniunea aceea
adâncă, care este dincolo de limba pe care o vorbim, pentru că am întâlnit mulţi
născuţi aici carc nu mai vorbesc limba română, dar care au credinţa ortodoxă. Mi-am
dat seama şi am spus-o întotdeauna şi o spun şi acum, că nu este important ce
limbă vorbim, dar este important ce credinţă avem. Dacă nu avem credinţa cea
dreaptă şi bună putem să vorbim orice limbă.
De aceea îl felicit pe înalt Prea Sfinţitul Nicolae pentru că a acceptat să pri
mească această cruce grea a Arhiepiscopiei. Atunci când i-am pus în vedere - nu
mai ţin minte dacă singur sau cu părinţii dc aici - că ar putea să fie unul din cei
chemaţi, nu candidaţi, pentru că nu mi se pare corect să candidăm pentru aşa ceva,
ci suntem cheamţi la slujire în Biserică, nu a spus nici el, nici Părintele Casian nici
alţii pe care i-am întrebat, nu a spus nu, a spus "Avem casă?", "Avem bani?",
"Avem de toate?", nu a întrebat nimic, ci a spus "Vin!" şi voia Domnului a fost
aşa cum aţi văzut şi dumneavoastră. Deci îi mulţumesc şi dânsului pentru că a
acceptat şi părintelui Casian, care este aici cu noi, şi că harul lui Dumnezeu a fost
mai presus de toate.
Bineînţeles că istoria românilor din Statele Unite şi Canada, istoria biseri
cească, la un moment dat, se desparte istoria unora de a altora. A fost într-adevăr
pentru toţi şi este pentru toţi o chemare sfântă de căutare şi bineînţeles dc regăsire,
ceea ce şi facem noi prin faptul că suntem împreună, slujim împreună şi iată, înalt
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Prea Sfinţitul Natanacl, care a fost şi la hirotonia mea la Paris, în urmă cu patru
ani este şi astăzi aici, împreună cu noi, la hirotonia înalt Prea Sfinţitului Nicolae.
Puterea harului va face ca istoria bisericească a românilor din Statele Unite şi
Canada să se întâlnească, să devină din nou una. Iată că totul, încet-încet, prin
harul lui Dumnezeu revine într-un fagaş normal, şi porţile iadului nu reuşesc să
distrugă Biserica lui Hristos.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a ţinut şi ţine foarte mult la autonomia
Bisericii a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, pentru că a
spus-o dânsul, a fost un examen de maturitate pentru această Arhiepiscopie. Am
spus-o şi eu la momentul potrivit. Nu a fost uşor să trecem acest examen, pentru
că a rămâne în comuniune profundă unii cu alţii, a şti să renunţăm la voinţa noastră
proprie pentru a găsi, a face loc harului lui Dumnezeu care să lucreze în inimile
noastre, nu este uşor.
Părintele nostru Patriarh a dat în aceste zile pecetca maturităţii acestei
Arhiepiscopii şi mă bucur pentru dumneavoastră, pentru oamenii minunaţi pe care
i-am întâlnit, preoţi sau credincioşi, părinţi călugări sau tineri pe care i-am întâlnit
în tot acest timp. Crucea pe care o ia înalt Prea Sfinţitul Nicolae nu este uşoară, dar
în acelaşi timp nu este grea. "Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine,
căci sunt blând şi smerit cu inima". Nu cred că înalt Prea Sfinţitul Nicolae are
nevoie de altceva decât de aceste cuvinte, blândeţe, smerenie, cu care putem să
cucerim lumea, dar lumea duhovnicească, pentru care trăim şi noi pe acest pământ.
în calitatea mea de fost locţiitor, mulţumesc tuturor care au participat, invita
ţilor noştri din Biserica Ortodoxă Greacă, Biserica Ortodoxă a Americii şi părinţi
lor mitropoliţi şi episcopi din România şi în primul rând Prea Fericitului Părinte
Patriarh, căruia îl rog pe Dumnezeu să îi dăruiască sănătate şi bucurie duhovni
cească, aşa cum dânsul ne-a făcut, venind în aceste zile printre noi. Vă mulţumesc,,.
A luat cuvântul, după accea, domnul Sorin Ducaru,
Ambasadorul României la Washington:
"Prea Fericite Părinte Patriarh,
Distinşi Arhierei şi stimaţi compatrioţi,
Mă aflu în faţa dumneavoastră într-o dublă calitate, cea de reprezentant al
autorităţii române şi-cea de compatriot creştin ortodox. Vă mărturisesc că am trăit una
dintre cele mai emoţionante şi mişcătoare zile din viaţa mea, prin această zi cu totul
specială pe care am trăit-o. Ca reprezentant al autorităţilor române aş vrea să vă trans
mit urările cele mai bune, să transmit înalt Prea Sfinţitului Nicolae din partea Preşedin
telui României şi din partea Guvernului felicitări, mai întâi şi multă putere de muncă...
Ca şi creştin ortodox şi reprezentant al acelei generaţii de copii care a fost
educată de părinţi cu acea libertate spirituală şi democraţie pe care au trăit-o când
erau ei copii se va întoarce într-o zi în România, în ţară, pot să spun că acest tărâm
nord-american este cu adevărat un tărâm al făgăduinţei. Se vorbeşte de visul ame
rican în sens larg, sau de visul american şi canadian. Această zi este o parte din
acest vis pentru mine şi cred că şi pentm românii din această ţară şi de acasă. Am
avut şansa să îmi împlinesc un vis şi pe linia propriei mele profesii şi aş dori să îi
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urez înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Nicolae ca acea căldură şi acea prietenie şi
cooperare cu care eu am fost întâmpinat de către reprezentanţii comunităţii româ
neşti din Statele Unite şi de mulţi prieteni pe care îi am în Canada să îl însoţească
în întreaga misiune pe care o are.
Aş îndrăzni să vă mărturisesc că acum un an, când prezentam scrisorile de
acreditare la Washington, eram cel mai tânăr ambasador din corpul diplomatic de
189, câţi sunt în prezent în capitala americană şi nutresc şi un fel de parteneriat de
generaţie cu înalt Prea Sfinţia Sa.
Aş vrea să îi transmit ca reprezentant al autorităţilor şi Guvernului român că,
împreună cu tânăra echipă de la misiunile româneşti din Statele Unite - şi sunt
convins că acest lucru este împărtăşit de colegii mei din Canada - suntem total
deschişi spre o colaborare şi o comunicare cât se poate dc apropiată. Ca şi creştin
ortodox sunt bucuros să îl urmez în păstorirea pe care o are ca misiune în acest
spaţiu nord-amcrican.
Sunt deosebit de emoţionat pentru că am avut şansa să împărtăşesc această zi
cu personalităţi ecumenice atât de înalte, şi îi voi menţiona doar pe Prea Fericitul
Teodosios, înalt Prea Sfinţitul Serafim, Prea Sfinţitul Natanael, pe care am avut
şansa să îl întâlncsc cu câteva luni înainte şi atâtea alte personalităţi care mi-au
dat .sentimentul unor puternice comuniuni care există între creştinii ortodocşi de
pe continentul nord-amcrican.
Dorcsc tuturor ca toate binecuvântările pe care le-am primit astăzi să facă astfel
ca visul american şi canadian să se realizeze pentru toţi românii care locuiesc pe
acest continent şi acasă. Vă doresc tuturor multă fericire şi împlinire.
Dumnezeu să ne ajute!,,
Cuvântul înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Serafim
al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa Centrală:
*Prea Fericirea Voastră şi iubiţi comeseni,
Aş dori să fiu foarte scurt, pentru că am vorbit mai'mult aseară în biserică mai
mult despre misiunea înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Nicolae, dar aici, fiindcă
s-a vorbit despre nunta, despre căsătoria înalt Prea Sfinţitului Nicolae cu Biserica,
Părintele Arhiepiscop Nicolae începând dc astăzi, este unit într-o taină tot atât de
profundă ca şi Taina Căsătoriei, cu Biserica lui Hristos, cu această Arhiepiscopie.
Şi în calitatea mea de părinte duhovnicesc al românilor din Europa Centrală, unde
l-am avut ca şi preot la Sttutgart, îmi exprim aici, în faţa tuturor încredinţarea că
Părintele Arhiepiscop Nicolae şi-a ales, din mila lui Dumnezeu, o mireasă, Arhie
piscopia Ortodoxă Română din America şi Canada, fidelă, o mireasă pe care el o
iubeşte, pentru carc el îşi va sacrifica viaţa, pentru că a dat dovadă până acum de
această fidelitate, de această crcdincioşie faţă de Biserica lui Hristos.
Este un om deosebit de inteligent, dar şi cu foarte multă inimă, cu foarte
multă simţire, aşa încât uneşte în persoana înalt Prea Sfinţiei Sale mintea, ra
ţiunea, logosul divin, cu simţirea Duhului Sfânt, Care ne animă pe toţi, pentru ca
să ne deschidem unii spre alţii şi pentru ca să ascultăm unii de alţii, să ne unim
unii cu alţii tot mai mult.
5 - B. O. R. 7-9/2002
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II voi purta în rugăciuni pe înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Nicolae şi pe toţi
credincioşii acestei Arhiepiscopii, pentru ca ea să fie aici cu adevărat o
Arhiepiscopie misionară şi un germene de unitate, nu numai românească, ci uni
tate ortodoxă şi, dincolo de unitatea ortodoxă, unitate creştină şi umană, pentru că
întotdeauna unitatea porneşte de la o sămânţă. Această sămânţă doresc să fie
această Arhiepiscopie, înalt Prea Sfinţite Nicolae, preoţii şi credincioşii care se
găsesc aici şi care nu sunt acum aici. Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea noastră
duhovnicească, a tuturor!..
7

N

r

Cuvântul, Prea Sfinţitului Ioan dc Covasna şi Harghita:
MPrea Fericirea Voastră,
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi.
Iubiţi credincioşi,
De câteva zile am păşit - ca odinioară C-olumb - pe pământul american. Am
fost întâmpinat la aeroport de români. Mi s-a părut un lucru normal.
L-am însoţit pe Părintele Patriarh la primărie. Acolo am fost întâmpinat tot de
un român, acum mă aflu tot între români. Mă întreb dacă nu cumva am greşit
aeroportul de aterizare.
Am locuit o vreme la Ierusalim, unde mi-am făcut şi studiile şi acolo am găsit
urmele unui sfanţ din neamul nostru. Sfanţul Ioan lacob, care trăia şi el într-o
pcj .oră dc la Iordan. Acolo aflându-se într-o altă lume, departe de ţară, dar al lui
Hristos, a scris o poezie ale cărei prime versuri sună cam aşa: "Fii pribegi ai ţării
melc, rătăciţi printre străini, / Nu uitaţi menirea voastră, de români şi de creştini".
Am crezut atunci şi cred şi acum că acele versuri au fost inspirate de starea
dc fapt a Sfanţului Ioan lacob, trăind şi el, rătăcitor, cu puţinii români din acea
perioadă, în ţara lui Israel.
Prin mila lui Dumnezeu şipurtarea de grijă a Părintelui Patriarh şi a celorlalţi
membri ai Sfântului Sinod, am ajuns şi cu episcop într-o parte de ţară unde
românilor, în decursul veacurilor, aproape o mic de ani, li s-a tăiat limba. Unde eu
■păstoresc, românii, în unele parohii, mai rostesc doar cuvântul Evanghelie şi
Sfânta Liturghie în limba română, restul nu mai vorbesc decât în familie. Şi aceasta
nu pentru că nu ar dori, dar pentru că în 1940, dc exemplu, după cedarea Transil
vaniei, românii nu mai aveau nici la joacă voie să vorbească în grai românesc. Am
sfinţit nu demult pictura unei biserici din Harghita şi un bătrân mi-a povestit cum
au ridicat biserica înainte de război şi nu au reuşit să o picteze, doar că de jur
împrejurul bisericii, în interior, au pictat un tricolor. A venit Jandarmeria maghiară
în timpul unei Sfintei Liturghii, a oprit slujba şi a spus: "Până deseară să dispară
tricolorul românesc din biserică". Din mila lui Dumnezeu am reuşit să o pictăm
acum şi acel bătrân, acel credincios, mi-a spus: "Părinte cpiscop, să refacem trico
lorul unde a fost înainte de 1940". L-am relacut şi, iubiţii mei, aş vrea să vă spun
că pentru noi, cei ce suntem acolo minoritari, tricolorul a devenit icoană.
Cred că puţine sunt popoarele de pe pământ care au reuşit să îşi transforme
steagul în icoană. Românii, iubitori dc Dumnezeu, iubitori de icoană, au pus trico
lorul şi îl sfinţesc astăzi şi toată oştirea română arc astăzi tricolorul sfinţit de
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preoţii Bisericii noastre. întrucât fac parte şi din comisia de relaţii externe a
Sfântului Sinod, aş vrea să vă asigur că nu există sesiune a Sfântului Sinod în care
să nu se discute o problemă a românilor dinafara graniţelor patriei noastre. Aş
vrea să vă asigur că la l'iccarc şedinţă dc Sinod, orc îndelungi, despre Canada şi
America, despre românii dc aici se discută prelung. Rezolvarea acestei probleme
în chip fericit astăzi a durat ore în şir. Numai Dumnezeu şi Părintele Patriarh şi
colaboratorii dc la Bucureşti ştiu câte frământări au existat până astăzi, când prin
voia lui Dumnezeu şi puterea Duhului Sfânt, aveţi un păstor întărit dc Dumnezeu
şi de harul Duhului Sfânt între dumneavoastră. Nu sunteţi singuri, sunteţi mereu
în inimile celor de la poalele Carpaţilor. V-am ruga şi noi să nu ne lăsaţi, că şi noi
am rămas acasă cu strămoşii dumneavoastră, am rămas cu crucile lor. Preoţii
noştri încă mai fac parastase la părinţii dumneavoastră pc care i-aţi lăsat acolo,
surorile dumneavoastră, poate şi bunicile, încă mai merg duminica dimineaţă să
tămâieze mormintele părinţilor dumneavoastră, ai căror străjeri vom rămâne până
la sfârşitul veacurilor. Nu ne rugăm decât să ne purtaţi în rugăciuni şi aici, într-un
continent unde sc hotărăşte, se influenţează mult soarta multor popoare ale lumii,
v-am ruga să fiţi purtătorii de cuvânt ai Carpaţilor şi ai brazdei româneşti.
Dacă veţi ajunge în aceste părţi vremuri grele, să vă aduceţi aminte de noi. Se
spune într-o legendă românească că atunci când Dumnezeu a împărţit pământul,
lumea aceasta, poparele, pe români i-ar fi uitat, nu le-ar fi dat ţară. Şi atunci o de
legaţie dc români s-a dus la Dumnezeu, i-a întâmpinat Sfântul Petru şi a spus: "Ce
este cu voi?". Ei au spus: "Noi suntem români şi pe noi ne-aţi lăsat fară ţară". Şi
atunci s-a dus Sfântul Petru la Dumnezeu şi I-a zis: "Doamne, sunt aici nişte
români în opinci şi spun că atunci când ai împărţit lumea pe ci i-am lăsat fară de
ţară".-Şi atunci s-a mâhnit Dumnezeu şi după o vreme i-a spus Sfântului Petru:
"Du-te şi dă-lc românilor ţara pc care am oprit-o pentru Mine".
Dacă nu veţi mai putea rămâne aici, Dumnezeu ştie vremurile cum vor veni,
căci omul este sub vremi, noi vă aşteptăm în ţara lui Dumnezeu, pe care Şi-a
păstrat-o pentru El şi pentru noi, românii.
Iubiţii mei, am fost alături de dumneavoastră din primele clipe după eveni
mentele din 11 septembrie, care au zguduit nu numai America, ci şi întreaga lume.
Ştim că acolo au pierit şi fraţi dc-ai noştri români, iar în ţară, bisericile noastre au
tras clopotele şi pentru sufletele lor. Suntem şi vom fi alături de dumneavoastră,
ca şi astăzi, în zi de bucurie, dar suntem şi la durere şi la necaz. Acesta este
cuvântul lui Dumnezeu, să fim împreună unii cu alţii.
Aş vrea să îi transmit şi eu înalt Prea Sfinţitului Nicolae, Arhiepiscopul şi
păstorul sufletesc al dumneavoastră din acest moment, tot respectul pe care îl am
faţă de înalt Prea Sfinţia Sa. îl vom aştepta să treacă apa cea mare la fiecare
şedinţă a Sfântului Sinod al Bisericii noastre, să păstrăm legătura în Duhul lui
Dumnezeu, să ne rugăm unii pc alţii. înalt Prea Sfinţite, porneşti la un drum destul
dc greu; şi eu, în judeţele Covasna şi Harghita, când am venit în 1994, am găsit în
bisericile noastre copaci şi am început să tai copacii din biserici şi acum, prin mila
lui Dumnezeu, nu mai plouă în nici o biserică ortodoxă din Covasna şi Harghita
şi avem zece mănăstiri. Am putea spune că a înflorit pustiul, aşa cum Dumnezeu,
prin puterea harului Duhului Sfânt, atât de bogat revărsat asupra frăţiei tale astăzi,
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va face să răsară duhul ortodoxiei, al iubirii de Dumnezeu în accastă parte de
lume. Iar frăţiilor voastre vă spun să-l iubiţi şi să vă rugaţi pentru dânsul, pentru
că rugăciunea nu este de dimensiune unilaterală. "Noi vă pomenim pe frăţiile voastre,
dar fericit este creştinul care la apusul soarelui îşi aduce aminte şi dc păstorul său
sufletesc, că multe sunt necazurile păstorilor sufleteşti. Dumnezeu să vă bucure pe
toţi şi de va fi să nu ne mai vedem în această lume, vă aştept pe toţi la poarta raiu
lui sau la poarta Carpaţilor. Amin„.
Cuvântul înalt Prea Sfinţitului Nathanael
al Episcopiei Ortodoxe Române din America:
"Căi este de bine şi de frum os a vieţui fraţii împreună!"
"Prea Fericirea Voastră,
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Iubiţi întru Hristos,
Pentru mine personal şi pentru episcopia noastră de la Vatra Românească este
o marc bucurie să fim împreună cu voi. Când m-am întâlnit cu Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Teoctist, am primit nişte daruri: cărţi, CD-uri şi am spus: "Prea Fe
ricite, eu nu am adus nici un dar, numai bunăvoinţă". Şi a răspuns: "Acesta este
mai frumos decât toate".
hibiţi întru Hristos,
Şi noi, cei de la Vatra Românească, avem aceeaşi istorie. Suntem toţi fiii
aceleiaşi Biserici Ortodoxe Române, fie că suntem sub jurisdicţia Prea Fericitului
Teoctist, fie că suntem încă în Episcopia Ortodoxă Română de la Vatra Româneas
că. Dar viitorul este mai important, nu trccutul, pentru că harul lui Dumnezeu nu
este pentru trecut, este pentru prezent şi viitor.
îmi aduc aminte de Prea Sfinţitul Nicolae, primul episcop în America. A fost
un episcop sirian, carc slujea în limba arabă, în limba greacă şi, studiind în Rusia,
vorbea şi limba rusă. Când a venit în America i-a căutat pe toţi ortodocşii creştini,
şi sirieni, şi greci, şi ruşi, şi sârbi, toţi. Acel episcop întâi sfinţit în America este
acum Sfanţul nostru Rafael de la Brooklyn, New York. Adică este posibil, pentru
un episcop în America, să fie nu numai mântuit, dar să fie şi sfânt. Cred că înalt
Prea Sfinţia Voastră între noi, ortodocşii, veţi fi şi pentru Biserica Ortodoxă din
America o lumină mare, o lumină carc aduce din ţară duhovnicia românească,
experienţa Bisericii Române, o torţă pentru noi, cei care fie nc-am născut în
America, fie am venit mai recent.
hibiţi întru Hristos,
Acum două săptămâni, Biserica Greacă din Statele Unite şi mai înainte
Biserica Antiohiană au încercat să câştige acelaşi drept pe care l-am avut noi,
românii, dc zeci de ani dc zile, de a ne alege episcopii. Noi, românii, am avut de
zeci de ani de zile acest drept şi pentru asta mulţumim Bisericii mame, pentru că
înţelegem că este în duhul României, este inima românului să îi aleagă pe cei care
îi sunt dragi, adică cel care este episcop sau arhiepiscop. Şi cum voi, din
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Arhiepiscopia Ortodoxă Română în America şi Canada l-aţi ales pe înalt Prea
Sfinţitul Nicolae, care astăzi a fost sfinţit. Şi noi vă invităm la sfinţirea vicarului
nostru, Irineu Duvlea, care va fi auxiliarul meu. Vă invităm de acum, înalt Prea
Sfinţia Voastră, înalt Prea Sfinţite Nicolae, să luaţi parte la sfinţirea vicarului nostru.
Cu o mică aducere aminte dc momentul de faţă, am pentru înalt Prea Sfinţia
Voastră o icoană cu Sfântul Nicolae, ca atunci când sunteţi în rugăciunea dum
neavoastră să ne pomeniţi şi pe noi, care suntem fraţi cu aceeaşi limbă, aceeaşi
tradiţie, aceeaşi istorie.
Mulţumesc !„
Cuvântul, Prea Fericitului Mitropolit Teodosie al Bisericii Ortodoxe
din întreaga Americă şi Canada:
"Prea Fericirea Voastră, iubiţi fra ţi în Hristos,
Este o bucurie să vă salut în numele Sfântului Sinod al episcopilor, a cleru
lui, monahilor şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe din America. Este o bine
cuvântare spccială, înalt Prea Sfinţite Nicolae, să te avem printre noi. Este o bine
cuvântare îndoită: întâlnirea cu Prea Fericirea Voastră şi sfinţirea unui nou epis
cop, altui păstor care să aibă grijă şi să călăuzească turma lui Hristos. Slujirea
voastră îndelungată este un izvor de binecuvântare pentru Sfanta Biserică
Ortodoxă a lui Hristos, bucurându-se în unitate şi comuniunea Sfintelor Taine în
întreaga lume.
Aş vrea să vă dăruiesc, Prea Fericirea Voastră, un mic semn al dragostei şi
respectului nostru pentru Prea Fericirea Voastră, icoana Maicii Domnului şi a
Mântuitorului Iisus Hristos.
înalt Prea Sfinţite Nicolae, iubite frate şi împreună slujitori şi împreună lu
crător, Dumnezeu te-a chemat să porţi jugul slujirii episcopale. Astăzi ai fost
sfinţit în scaunul episcopal spre bucuria celor care îţi sunt azi fraţi episcopi.
în rânduiala sfinţirii arhiepiscopului, ne-am rugat pentru tine, ca Dumnezeu
să-ţi dea viaţă fără prihană. L-am rugat pc Dumnezeu să te sfinţească ca să fii fară
de păcat pentru cei care ţi-au fost încredinţaţi pentru a avea grijă de ei.
L-am rugat pe Hristos să te formeze după chipul Său, ca păstor bun care, de
bună voie, îşi pune viaţa pentru oile sale. Am cerut, de asemenea, ca să ţi se dea
darul de a fi călăuză orbilor, lumină celor din întuneric, înţelepţitorul celor neînţelepţi, învăţătorul cclor tineri şi lumină lumii. Cu credinţă l-am rugat pe Dum
nezeu să-ţi dea toate acele daruri necesare împlinirii slujirii episcopale astfel
încât, într-o zi, să auzi glasul Domnului care îţi spune: "Bine, slugă bună şi credin
cioasă, intră în bucuria Domnului Tău". Şi ai acceptat jugul slujirii episcopale. Mă
rog să ai întotdeauna ocrotirea şi binecuvântarea Maicii lui Dumnezeu. Urmând
exemplului ei, fii mereu un mijlocitor al împlinirii voinţei lui Dumnezeu.
Ţi s-a încredinţat toiagul arhieresc. Acesta este semnul autorităţii tale episco
pale şi slujirii tale. Când ai acceptat toiagul de păstor, ai acceptat şi chemarea de
a fi păstorul cel adevărat.
Să porţi acest toiag cu credinţa că Dumnezeu va fi scutul şi toiagul tău. De
asemenea, te îndemn să-l porţi cu smerenie şi cu conştiinţa că tot ceea ce ai reuşi
nu poţi reuşi decât prin mila şi binecuvântarea Domnului însuşi.
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Păstoreşte poporului lui Dumnezeu cu dragoste şi generozitate. Slujeşte
tainele lui Dumnezeu cu râvnă, dragoste şi purtare dc grijă pentru toţi cei care vin
la tine, privindu-i ca pe Hristos Însuşi.
îţi începi slujirea de păstor aici, la Montreal, aşa cum am tăcut şi eu. Acum
25 de ani, la Montreal, la Catedrala Ortodoxă Rusă Sf. Petru şi Pavel. arn fost ales
mitropolit pentru a conduce Biserica Ortodoxă Americană.
Şi astăzi, îţi începi slujirea de episcop, aici, la Montreal. Fii sigur de sprijinul
meu permanent prin rugăciune şi dragoste frăţească.
Fie ca Dumnezeu să te ţină întru mulţi ani în slujba accstei Biserici şi a acestor
oameni,,.
Cuvântul înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Sotirios de Toronto şi Canada:
nPrca Fericirile Voastre,
Prea SJin(i(i Părinţi, Prea Cucernici Părinţi,
Doamnelor şi Domnilor,
Vreau să vă transmit salutările şi dragostea Sanctităţii Sale, Patriarhul
Ecumenic. Vreau să vă spun că sunt încântat să vă văd pentru că ne-am întâlnit cu
mult timp în urmă şi păstrez permanent în inima mea un loc special pentru voi şi
pentru poporul român.
^
întotdeauna mă voi ruga pentru voi şi pentru poporul ortodox român, pentru
că ştiu prin ce a trecut România. Când ?ram copil. Prea Fericirea Voastră, noi, în
Grecia, eram mult mai săraci decât sunteţi voi, în România. îmi amintesc mereu
cum părinţii mei comparau cât de scumpă era pâinea în Grecia şi cât de ieftină era
în România. Dar acum trei ani când am fost din nou în România cu Sanctitatea Sa
Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului am văzut că situaţia era diferită.
Aş vrea să le adresez câteva cuvinte românilor ortodocşi, pentru că ştiu că
sunt oameni buni la fire şi cu voinţă puternică. Aş vrea să le spun o scurtă poveste.
între 1945 şi 1949, când eu eram copil, şi comuniştii au venit la putere, îi luau
pe copii dc la familiile lor, în zona în carc trăiam eu - Albania şi Iugoslavia. îi
duceau în Ungaria.
Doi fraţi din satul meu au fost luaţi, dar au reuşit să scape şi s-au întors prin
munţi. Bineînţeles că nu aveau ce să mănânce. Mâncau iarbă şi ce mai găseau.
Unul avea 14 ani, iar celălalt avea nouă ani. Când au reuşit să zărească satul, cel
mai mic nu mai putea merge, aşa încât fratele lui mai marc l-a luat pe umeri şi l-a
adus astfel. La marginea satului, unul dintre săteni i-a văzut şi i-a întrebat: "Dc ce
îl duci pe umeri? Nu este greu?". Dar fratele mai mare a răspuns: "Nu este greu,
pentru că este fratele meu".
Românii sunt între ei fraţi şi surori şi în acelaşi timp noi suntem fraţi cu ei şi
toţi suntem fiii lui Dumnezeu, care încercăm să ne purtăm unul cu altul aşa cum
fratele mai mare s-a purtat cu cel mai mic. Toţi ar trebui să ne privim astfel şi toţi
am urca foarte mult, aşa cum vrea Domnul dc la noi.
Aş vrea să-i spun câteva cuvinte Arhiepiscopului Nicolae. Când am fost hiro
tonit episcop, eram cu trei ani mai mare decât este înalt Pica Sfinţia Sa acum. Dar
îmi amintesc foarte bine că toţi creştinii care au venit atunci erau mai vârstnici
decât mine, în afară dc unul. Şi toată lumea mă întreba: "Ce vei face? Te vor
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respecta?". Eu zâmbeam de fiecare dată şi le spuneam că nu va fi nici o problemă.
Şi nu a fost nici o problemă. Şi am făcut împreună treabă bună. Şi îl asigur pe
arhiepiscopul Nicolae că va face acelaşi lucru. Aş vrea să-i spun ce mi-am spus
mie însumi de ficcare dată: smerenia este baza tuturor virtuţilor. Şi cununa tutu
ror virtuţilor este bunătatea. Am o mărturie pentru tine, în faţa lui Dumnezeu,
astăzi, mergi cu smerenie şi cu prudenţă, pune-ţi autoritatea în slujba oamenilor şi
vei reuşi, fară îndoială.
Ultimul meu cuvânt se adresează Părintelui Chişcă, pentm că el este fiul meu
duhovnicesc, deşi ţine de un alt episcop. Sunt foarte mândru de cl, iar el a lucrat
foarte bine aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze! (|
Cuvântul Prea Cucernicului Nicholas ApostoJa,
Secrctar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada:
*Prea Fericirea Voastră,
Voi spune doar câteva cuvinte în limba engleză, ceca ce este mai uşor pentru
mine. Căutând omul potrivit, cel pe care ni l-a trimis Dumnezeu, persoana potri
vită carc să fie Părintele nostru spiritual, Arhiepiscopul nostru, Dumnezeu ne-a
dat, prin rugăciunile noastre, acel om potrivit, cel care ne va ajuta, ne va conduce
şi ne va călăuzi. îi mulţumim lui Dumnezeu pentm înalt Prea Sfinţia Sa, Arhie
piscopul Nicolae şi din partea tuturor preoţilor şi credincioşilor din Arhiepiscopia
noastră, îi închinăm dragostea şi slujirea noastră înalt Prea Sfinţitului Nicolae,j.
Cuvântul Prea Sfinţitului Nicolae de Detroit:
"Prea Fericirea Voastră,
înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Cucernici Părinţi,
Credincioşi adunaţi astăzi aici,
Sunt bucuros să mă aflu astăzi aici, cu voi, din partea Prea Sfinţitului
Arhiepiscop Dimitrios, al Arhiepiscopiei Ortodoxe Greceşti din America ceilalţi
membri ai Sfântului Sinod, ai Sinodului Arhiepiscopal din America. Pe de o parte
sunt norocos că nu vorbesc româneşte, aşa încât voi fi scurt. Pe de altă parte
vorbesc cu sinceritate grecească, cu dragostea mea pentru această comunitatc şi
pentru aceşti oameni. I-am întâlnit pe mitropoliţii Teofan şi Iosif, împreună cu
ceilalţi membri ai clerului, şi am găsit o legătură foarte caldă.
Am fost foarte recunoscător pentru ocazia ce mi s-a dat, dc a mă întâlni şi a
fi împreună cu acei fraţi. Sunt recunoscător în aceeaşi măsură, pentru această
ocazie, în special de întâlnirea cu mitropolitul din regiunea Detroit şi de a avea nu
numai un sfătuitor, dar şi un frate şi colaborator, de a avea pe cineva care împăr
tăşeşte cu mine ceva deosebit, un nume comun, o dragoste comună pentm acelaşi
sfânt şi o fidelitate nemuritoare faţă de bisericile noastre.
Aşteptăm cu marc bucurie să te întâmpinăm, înalt Prea Sfinţite Arhiepiscop
Nicolae. Te asigur că clerul şi credincioşii noştri au auzit deja de alegerea ta şi de
ziua sfinţirii tale şi aşteaptă cu bucurie să tc cunoască personal şi să te salute.
Aşteptăm această ocazie de a stabili o relaţie strânsă de colegialitate, pentru a
putea fi mândri de credinţa noastră comună, mândri dc venerabilii noştri înaintaşi,
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spre mai marea slavă a lui Dumnezeu şi a Bisericii. Iţi doresc să fii mereu vred
nic de marea responsabilitate privilegiu pe care o porţi. Sunt bucuros să îţi spun
"Bine ai veni:!".
I ja

sfârşitul agapei a luat din nou cuvântul înalt Prea Sfinţitul Nicolae,
Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
în America şi Canada carc a spus:

"Prim ul lucru care îmi vine în minte acum este această bucurie a dumnea
voastră, a celor care v-aţi adunat astăzi, ca să fiţi împreună cu mine la un eveni
ment atât de important din viaţa mea. Primul meu gând de mulţumire se îndreaptă
către dumneavoastră, care aţi ţinut să fiţi prezenţi astăzi aici. Bucuria prezenţei
dumneavoastră mă duce cu gândul la un alt lucru pe care îl port în suflet, unitatea
noastră, a tuturor românilor din America dc Nord.
Eu păstrez o frază din Sfânta Evanghelie în mintea mea, o frază în care Mân
tuitorul ne spune că cel care îşi va pune sufletul său pentru El şi pentru Evanghelie
îşi va câştiga sufletul, iar cel care va ţine la sufletul său îl va pierde.
Am vorbit astăzi despre jertfa slujirii arhiereşti a Mântuitorului ca un drum
spre unitate. Iar această frază din Sfânta Evanghelie pe care o păstrez în minte tot
timpul se referă şi ea la unitate. Eu o înţeleg aşa cum înţeleg vieţuirea noastră
creştină, a ne pune sufletul pentru Mântuitorul, a da ceva din ale noastre, pentru
a fi cu Dumnezeu.
Unitatea la care ne gândim cu toţii nu se poate realiza dacă nu facem acelaşi
lucru: să lăsăm câte ceva din cele ce exprimă ambiţiile noastre, pentru a fi împreună,
toţi românii. Este un gând pe care vreau să îl urmăresc, să-l pun la suflet, să-l
urmărim împreună, acela de a lăsa ceva din ambiţiile şi ideile noastre şi a gândi
împreună cum putem fi una, într-o singură Biserică.
Pentru că la o nuntă se fac multe pregătiri, sc cuvine să mulţumesc celor care
s-au ostenit cu aceste pregătiri, părinţilor consilieri ai arhiepiscopiei noastre,
Părintelui George Chişcă, Consiliului parohial, credincioşilor parohiei "Sf. Ioan
Botezătorul" din acest oraş, care ştiu bine că au alergat mult să pună la punct toate
detaliile acestui eveniment din viaţa mea şi din viaţa arhiepiscopiei noastre.
Nu în ultimul rând vreau să mulţumesc delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române
care a venit de la Bucureşti într-un număr important, delegaţie condusă de Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, căruia îi mulţumesc în chip deosebit pentru că nu
a pregetat să ia avionul, deşi ştiţi că nu este uşor sa călătoreşti atâtea ore cu avionul,
pentru a fi prezent la acest moment atât de important pentru mine şi pentru noi toţi.
De asemenea, mulţumesc înalt Prea Sfinţiţilor şi Prea Sfinţiţilor Părinţi din
România şi din diaspora, celor doi locţiitori ai scaunului arhiepiscopesc în cei doi ani
de vacanţă, înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Teofan şi înalt Prea Sfinţitului Mitropolit
Iosif şi îl rog pe Bunul Dumnezeu să răsplătească eforturile lor pentru această arhiepis
copie, care nădăjduiesc că de astăzi va începe un nou drum, la care vă rog să contribuiţi,,.
în continuare, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Teofan al Olteniei a citit
Telegramele de salut adresate dc Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist Preşedin
telui american George Bush, premierului canadian Jean Chretien, şi Eminenţei
Sale Jean Claudc Cardinal Turcottc, Cardinalul Montrealului.
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Domnului George Bush, Preşedintele SUA:
Domnule Preşedinte,
Cu deosebită bucurie, ne adresăm Dumneavoastră cu alese urări de sănătate
şi de împliniri în lucrarea extrem de importantă pe care o desfăşuraţi, cu atâta res
ponsabilitate şi devotament '
Vă adresăm acest cuvânt de salut din frumosul oraş Montreal, unde, împreu
nă cu ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi ai altor Biserici
Ortodoxe Surori şi în prezenţa a numeroşi preoţi şi credincioşi ai Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române în America şi Canada am săvârşit slujba de hirotonie întru
arhiereu şi întronizarca noului Arhiepiscop pentru românii ortodocşi din această
parte a lumii, Dr. Nicolae Condrea, în biserica Sf. Ioan Botezătorul, în ziua de 14
iulie 2002.
Cu mii de ani înainte de Hristos, proorocul Maleahi, profeţind despre Ţara
Canaanului, spunea: "Şi toate neamurile vă vor ferici pe voi, căci veţi fi o ţară dorită,
zice Domnul Savaot" (Maleahi 3, 12). America este, pentru toată lumea dc astăzi, o
astfel de ţară a făgăduinţei spre'care se îndreaptă milioane de oameni, aducând cu
ei nu doar speranţe de mai bine, ci şi bogăţia de valori şi tradiţii proprii lor.
Cunoscând atenţia pe care o acordaţi apărării valorilor tradiţionale, a drep
turilor omului şi a libertăţii lui, valori aflate şi în centrul învăţăturii noastre
creştine ortodoxe care se bucură şi comunitatea românilor ortodocşi organizaţi în
această Arhiepiscopie, Vă exprimăm recunoştinţa poporului dreptcredincios
român pentru sprijinul constant pe care îl acordaţi atât comunităţii români lor-americani, cât şi României, în general, pe drumul său de integrare euro-atlantică.
în această atmosferă dc bucurie sfântă şi de adevărată sărbătoare pentru toţi
ortodocşii de pe continentul american, Vă asigurăm, Domnule Preşedinte, de
întreaga noastră consideraţie şi de rugăciunile noastre pentru binele şi prosperi
tatea naţiunii americane.
Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze America!
ss/
f TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Domnul George Bush, Preşedintele SUA
a trimis Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
următoarea scrisoare de mulţumire:
19 august 2002
Prea Fericirii Sale TEOCTIST,
Pati'iarhul Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericirea Voastră,

Vă adresez aprecierile mele pentru recenta scrisoare a Prea Fericirii
Voastre şi pentm frumoasele Voastre cuvinte.
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Vă sunt recunoscător pentru sprijinul .şi pentru preocupările perm a
nente ale Prea Fericirii Voastre. Interesul pe care îl arătaţi problemelor atât
de importante p e care le-aţi abordai constituie o mărturie vie a devotamen
tului, compasiunii şi spiritului părintesc al Prea Fericirii Voastre.
Al Vostru, cu sinceritate,
ss/George W. Bush
Domnului Jean Chretien, Prim-ministru al Canadei:
Domnule prim-ministru,
Cu deosebită bucurie, ne adresăm Dumneavoastră cu alese urări de sănătate
şi de împliniri în lucrarea extrem de importantă pe care o desfăşuraţi, cu atâta res
ponsabilitate şi devotament.
Vă adresăm acest cuvânt de salut din frumosul oraş Montreal, unde, împreună cu
ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi ai altor Biserici Ortodoxe
Surori şi în prezenţa a numeroşi preoţi şi credincioşi ai Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române în America şi Canada am săvârşit slujba de hirotonie întru arhiereu şi întronizarca noului Arhiepiscop pentru românii ortodocşi din această parte a lumii, Dr.
Nicolae Condrea, în biserica Sf. Ioan Botezătorul, în ziua de 14 iulie 2002.
Cu mii de ani înainte de Hristos, proorocul Maleahi, profeţind despre Ţara
Cannanului, spunea: "Şi toate neamurile vă vor ferici pe voi, căci veţi fi o ţară
dorită, zice Domnul Savaot" (Maleahi 3, 12). Canada este, pentru lumea de astăzi,
o astfel de ţară a făgăduinţei spre care se îndreaptă milioane de oameni, aducând
cu ei nu doar speranţe de mai bine, ci şi bogăţia de valori şi tradiţii proprii lor.
Cunoscând atenţia pe care Canada o acordă apărării valorilor tradiţionale, a
drepturilor omului şi a libertăţii lui, valori aflate şi în centrul învăţăturii noastre
creştine ortodoxe care sc bucură şi comunitatea românilor ortodocşi organizaţi în
această Arhiepiscopie, Vă exprimăm recunoştinţa poporului dreptcredincios
român pentru sprijinul constant pe care îl acordaţi atât comunităţii românilor-americani, cât şi României, în general, pe drumul său de integrare curo-atlantică.
în accastă atmosferă de bucurie sfântă şi de adevărată sărbătoare pentru toţi
ortodocşii dc pe continentul american, Vă asigurăm, Domnule Prim-ministru, de
întreaga noastră consideraţie şi de rugăciunile noastre pentru binele şi prosperita
tea naţiunii americane.
Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze Canada!
ss/
f TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
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Domnul Jean Chretien, Prim-ministrul Canadei
a trimis Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
următoarea scrisoare dc mulţumire:
Prea Fericirea Voastră,
Vă mulţumesc pentru scrisoarea Prea Fericirii Voastre din 16 iulie 2002, prin
care îmi uraţi sănătate şi succes şi prin care recomandaţi Canadei să păstreze şi să
apere valorile drepturilor omului, libertatea şi diversitatea.
Guvernul Canadei consideră diversitatea ca pe o caracteristică fundamentală
şi deosebit de apreciată a ţării noastre, respectul fiind trăsătura principală a cetă
ţenilor ei. Rămânem adepţii multiculturalismului şi vom continua să acţionăm
pentru o mai marc apreciere a valorii acestuia. Asemenea valori, precum şi res
pectarea drepturilor omului, a libertăţii şi democraţiei, fac ca de bogăţia respec
tivelor culturi ale noilor canadieni să se bucure toţi ceilalţi cetăţeni ai ţării.
Cu sinceritate,
ss/Jcan Chretien
ES Jean-Claudc Cardinal Turcottc, Cardinal al oraşului Montreal
Eminenţa Voastră,
Cu deosebită bucurie, adresăm Eminenţei Voastre acest cuvânt de salut întru
Hristos, acum la încheierea ceremoniilor legate de hirotonia întru arhiereu şi întronizarea noului Arhiepiscop pentru românii ortodocşi din această parte a lumii,
Dr. Nicolae Condrea, în biserica Sf. Ioan Botezătorul, în ziua de 14 iulie 2002,
săvârşite împreună cu ierarhi ai Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi ai altor
Biserici Ortodoxe şi în prezenţa a numeroşi preoţi şi credincioşi ai Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române în America şi Canada.
Urmând, în spiritul bunelor relaţii ale Bisericii Ortodoxe Române cu Biserica
Romano-Catolică - ilustrate exemplar de atmosfera înălţătoare din timpul istori
cei vizite a Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea în România, despre care
Sanctitatea Sa a reamintit că este numită "grădina Maicii Domnului" - nădăjduim
că înalt Prea Sfinţitul Nicolae va primi şi sprijinul Eminenţei Voastre pentru a-şi
putea împlini, cu roade mântuitoare, misiunea de păstor duhovnicesc al românilor
ortodocşi din această parte a lumii.
Adresându-Vă urările noastre de sănătate şi mult spor în lucrarea Eminenţei
Voastre, mai cu seamă acum, când vă pregătiţi să-l întâmpinaţi pe Episcopul Ro
mei în Lumea Nouă, în care Canada joacă un rol atât de important, Vă salutăm
frăţeşte întru Hristos Domnul.
ss/
fTEOCTIST
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Prea Fcricitul Părinte Patriarh Teoctist a adresat tuturor celor prezenţi
următorul cuvânt:
*înalt Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Cucernici Părinţi Consilieri şi
membri ai Consiliului Eparhial
al Congresului Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
din America şi Canada,
Prea Cucernice Părinte paroh Gheorghe Chişcă,
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul nostru Iisus Hristos,
Sunt de-a dreptul impresionat dc tot ce am văzut şi am auzit în aceste zile la
Montreal. în primul rând aş vrea să ne reamintim, cum ştim cu toţii, de însemnă
tatea acestor agape în viaţa primilor creştini. Aşa procedau şi ei, după terminarea
Sfintei Liturghii şi a împărtăşirii credincioşilor. Aceasta se păstrează cu sfinţenie
şi acasă la noi* cu prilejul unei sfinţiri, al unei picturi sau altei lucrări la biserica
parohială. Toate se termină cu o agapă care nu justifică îndestularea trupească, ci
pc cea sufletească, ceea ce e foarte important pentru noi. Am ascultat aici luările
de cuvânt unele mai frumoase decât altele. Dumneavoastră aţi venit din
îndepărtări, aţi cheltuit pentru accasta, dar aţi câştigat, iată, lucruri foarte impor
tante. Eu, în primul rând, am câştigat foarte mult. Spunea părintele Chişcă că am
fost de şapte ori în Montreal şi aşa este. M-a adus chemarea şi ascultarea în
Biserica noastră, dar atunci când am fost cu nu mi-aş fi imaginat să trăicsc o zi în
carc să văd o parohie şi o biserică aici la Montreal sau în Statele Unite cu atâţia
credincioşi ca astăzi. Zilele trecute, cu prilejul Congresului, dar şi acum, au fost
de o rară frumuseţe, prin această participare, care dă la iveală fondul nostru
sufletesc, care zace în sufletul nostru, dorul de a ne vedea unii pe alţii, mai ales
atunci când treccm oceanul dintr-o parte în alta. Dar şi aici, pe continentul acesta,
care e atât de întins şi pe care românii l-au transformat într-o continuă întâlnire
frăţească şi au învins distanţele, ea să se întâlnească unii cu alţii. Am văzut luciul
aecsta dc prima dată, dc când am venit şi l-am admirat mult, dar felul în care repet,
am văzut astăzi şi mai ales participarea înalt Prea Sfinţiţilor şi Prea Sfinţiţilor,
Prea Fericiţilor Părinţi carc ne-au însoţit au desăvârşit coloana bucuriilor noastre,
înalt Prea Sfinţitul Natanael spune în cuvântul său că a venit eu bunăvoinţă şi ne-a
plăcut foarte mult, dar nu a venit numai cu bunăvoinţă. Bunăvoinţa aceasta a
întruchipat-o prin aceea că mi-a adus doi colegi aici, de mare preţ pentru Biserica
noastră: părinţii arhimandrit Felix Dubncac, recunoscut şi în România şi aici,
părintele arhimandrit Roman Bragă, intelectual de asemenea cunoscut, cu carc am
fost coleg la Seminarul Monahal de la Mănăstirea Cernica în anii 1932-1940. Câţi
ani sunt de atunci până acum? înalt Prea Sfinţia Voastră Arhiepiscop Natanael,
mi-aţi făcut o mare bucuric cu prilejul acesta, carc s-a încadrat în suita de bucurii
pe care le-am trăit noi. Iată lecţii, fraţii mei, pe care le învăţăm necontenit în viaţa
noastră. Am învăţat multe lucruri şi de data aceasta, ce-a de-a şaptea oară. Nu mai
ştiam că dc şase ori am fost aici. Nu mă aşteptam, repet, la surpriza aceasta, ca o
parohie românească din Montreal să se prezinte cu atâta demnitate cu preoţi, cu
membri ai Congresului, cu subiecte de mare cuprindere teologică, pastorală,
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filosofică şi istorică, aşa cum l-am auzit pe înalt Prea Sfinţitul Iosif, preşedinte al
Congresului până aseară, când ne-a relatat această viaţă în continuă dezvoltare şi
creştere. Sigur, noi acordăm o mare valoare. Ne-am întâlnit aici şi am simţit şi
astăzi, ca şi altă dată, prezenţa lui Dumnezeu. Nu totdeauna noi sesizăm această
prezenţă. Ea există în noi, căci aşa ne învaţă Sfântul Maxim Mărturisitorul, care
a fost reactualizat şi dat fa iveală mai ales de părintele profesor Dumitru Stăniloae,
despre care a vorbit astăzi în cuvântul său şi înalt Prea Sfinţitul Nicolac, pentru că
tot tineretul nostru din ţara se prezintă a fi ucenicii părintelui Stăniloae. Ideea
aceasta a prezenţei şi chemării lui Dumnezeu în voinţa noastră o spune foarte clarSfântul Maxim Mărturisitorul şi apoi alţi Sfinţi Părinţi de după el. Pentru câ noi
ne aflăm în pericol, în primejdie, de multe ori în viaţa noastră. Scăpăm ca prin
minune. Este o situaţie pe care o trăim şi ştim cui să datorăm această izbăvire dc
un rău din viaţa noastră. Dar iată, fraţii noştri români de aici, de peste ocean,
trăiesc parcă mai deplin acum, după revoluţia dc la noi, care a adus foarte multe
lucruri bune şi în Biserica noastră, dar a adus şi aduce şi unele carc ne îngrijorează
de-a dreptul. Ne îngrijorează acea globalizarc înţeleasă greşit. Valorile adevărate
sunt cele care au în mersul lor credinţa în existenţa şi ocrotirea lui Dumnezeu.
Celelalte valori, care sunt pe plan economic, ştiinţific, civilizator, de asemenea,
care presupun contribuţia minţii omeneşti, dar atunci când această minte ome
nească nu este în lumina harului Duhului Sfânt ci este slobodă, şi omul atunci se
crede autorul creaţiei, al ştiinţei şi al tainelor ei şi face din ştiinţă tocmai ceca ce
omoară viaţa, o distruge. De aceea, noi, românii, avem foarte multe mărturii
despre o orientare către valorile dumnezeieşti, către ceea ce tot Sfântul Maxim
Mărturisitorul şi ceilalţi care urmează după cl le numesc energiile necreate ale lui
Dumnezeu, care lucrează necontenit asupra oamenilor.
Am simţit aici, la Montreal, o bucurie care mă face să repet că o parohie cu
aşa membri ai Consiliului, ai Congresului arhiepiscopal, cu preoţi misionari,
propovăduitori ai valorilor noastre veşnice, are darul ca să întâmpine venirea
noului arhiepiscop cu nădejde sfântă în Dumnezeu şi în capacitatea noastră
românească. Eu vă spun, iubiţi fraţi şi surori în Domnul, din experienţa mea, a
vieţii mele şi colegii mei care sunt aici, aceşti doi colegi dintre cei vreo sută şi
şaizeci cât am fost noi la seminarul monahal, vă spun că munca noastră, că
nădejdea noastră în Dumnezeu, trebuie să fie o preocupare continuă a noastră, a
clerului, ierarhi şi preoţi, la început de mileniu, acum când ştiinţa, descoperirile ei
şi când economia, de asemenea, cu realizările ei, depăşesc aproape capacitatea
omului de a le mai dirija.
Aţi auzit minunatele cuvântări pc care le-au rostit înalt Prea Sfinţitul Sotirios,
ceilalţi Prea Sfinţiţi Părinţi, Prea Fericitul Teodosios. Semnele acestea de legătură
nu sunt întâmplătoare. Ele sunt chemări pentru noi. Chiar ocazia de astăzi este o
chemare pentru noi, ca să nu uităm să ne întâlnim mai des. înstrăinându-nc unii
de alţii, mai ales în Biserică, este foarte primejdios, înstrăinarea fiind aducătoare
de surprize neplăcute în viaţa noastră. Noi nu putem să rezolvăm problemele sin
guri, nu putem gândi în toată cuprinderea o valoare dacă nu suntem împreună la
sfat cu acea unitate trcimică a vieţii noastre despre carc vorbesc Sfinţii Părinţi,
unitatea în diversitate, după modelul Prea Sfintei Treimi, cu Tatăl, Fiul şi Duhul
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Sfânt. Aşa trebuie să fie viaţa dc familie, trebuie să fie viaţa particulară, trebuie să
fie viaţa preotului, viaţa arhiereului, cum foarte frumos a subliniat în cuvântul său
de întronizare înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Nicolae.
Mă bucur din toată inima, fraţilor, vă felicit, vă îmbrăţişez, vă laud. Nu mai
am cuvinte, ce să mai adaug ca să vă spun cc bine şi ce frumos ne-am simţit, noi,
cei de la Bucureşti, dar înai ales eu, care am cunoscut românii de altădată,
chemările lor, vocaţia lor. Aţi văzut ce daruri frumoase şi preţioase am primit; nu
numai prin valoarea lor intrinsecă, dar prin valoarea momentului aşa cum l-a
tălmăcit Prea Fcricitul Teodosie, ceilalţi oaspeţi ai noştri, care şi-au arătat atâta
generozitate, ca să sporească bucuria noastră. De aceea aş vrea şi eu să ofer ceva
neînsemnat Prea Fericitului Teodosie. Este un engolpion. El este preţios pentru că
este făcut în atelierele noastre, înfiinţate de Patriarhul nostru Justinian. De accca
este la fel de preţios ca şi Crucea patriarhală de la primul patriarh al nostru.
îi oferim un engolpion şi înalt Prea Sfinţitului Sotirios, simbolul treptei noastre
arhiereşti, a slujirii în Biserica noastră. Să-l purtaţi cu plăcere!
Iubiţii mei, am ajuns la sfârşii şi sfârşitul acesta aş vrea să-l încoronez cu încă
un semn de preţuire şi dragoste personală faţă de înalt Prea Sfinţitul Nicolae, care
a primit însemnele liturgicc ale arhierici din partea Patriarhiei. Acest engolpion îl
ofer personal, ca să mă pomenească în rugăciuni şi să păstreze neştearsă icoana
acestei zile şi a mărturisirilor pe care le-a făcut astăzi în sfânta biserică şi în faţa
noastră, pentru a predica şi a călăuzi viaţa acestei eparhii în continuare, spre
mântuirea şi izbăvirea de tot răul a fiilor ei, preoţi sau credincioşi, şi spre unitatea
tuturor românilor. Să trăiască întru mulţi ani!
Vă mulţumcsc tuturor celor care aţi lost în aceste zile la această sărbătoare şi
am dori să vă încredinţăm pe toţi că vă avem la inimă, în iubirea şi preţuirea noastră.
Iubiţi-vă ierarhul cum iubiţi Biserica, Neamul şi Ţara, ascultaţi-1 ca pe Mântuito
rul Hristos şi ajutaţi-1 la purtarea jugului primit astăzi în catedrala Sfântului Ioan
Botezătorul.
Rugaţi-vă pentru noi, care am venit din partea Sfântului Sinod, aşa cum ne
vom ruga şi noi pentru frăţiile Voastre.
f

în încheierea cuvântului, Prea Fericirea Sa a acordat în semn de dragoste şi
preţuire câte un engolpion Prea Fericitului Teodosie al Bisericii Ortodoxe din
întreaga Americă şi Canada, înalt Prea Sfinţitului Natanael al Episcopiei Ortodoxe
Române din SUA şi Prea Sfinţitului Nicolae, Episcopul ortodox grec de Detroit.
De asemenea, Părintele Patriarh a oferit în dar un engolpion înalt Prea Sfin
ţitului Arhiepiscop Nicolae Condrea, ca semn al păstrării pentru totdeauna în
suflet "a icoanei accstci zile şi a mărturisirilor facutc astăzi în biserică în faţa
noastră, pentru a păstori această eparhie spre mântuire şi izbăvirea de tot răul a
fiilor ei, preoţi şi credincioşi şi spre unitatea tuturor românilor".
Excclcnţa Sa, Domnul Sorin Ducaru, Ambasadorul României la Washington
şi Domnul Aurclian Creţu, Consulul General al României la Montreal, au primit
în dar din partea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, câte o Sfântă Scriptură
- ediţia jubiliară a Sfântului Sinod şi câte un CD carc prezintă sintetic slujirea de
până acum a Prea Fericirii Sale în demnitatea de patriarh.
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în final, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rememorat personalitatea
vrednicului de pomenire Arhiepiscop Victorin, cel care a intrat de-a pururi în dip
ticele Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada. "La instalarea
noului Arhiepiscop, a spus Prea Fericirea Sa, cu toţii să-i închinăm un gând de
iubire şi să-i aducem prinos de recunoştinţă în rugăciune". Toţi cei prezenţi au
ţinut câteva clipe de reculegere în memoria Arhiepiscopului Victorin Ursache şi
au cântat Veşnica pomenire.
După rostirea rugăciunii, în mod spontan, cei prezenţi au cântat La mulţi ani
şi Imnul patriarhal Părintelui Patriarh Teoctist.
în cursul serii, la hotelul Universel din Montreal, Părintele Patriarh Teoctist
a avut o convorbire frăţească cu Prea Fericitul Mitropolit Teodosie al Bisericii
Ortodoxe din întreaga Americă şi Canada, la care au participat Pr. Consilier
Michael Tiţa şi o delegaţie de preoţi ai Bisericii Ortodoxe Americane.
CONFERINŢĂ DE PRESĂ SUSŢINUTĂ
DE PREA FERICITUL PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST
LA I-IOTELUL UNIVERSEL DIN MONTREAL

Luni, 15 iulie. Ultima zi a vizitei, a debutat cu o conferinţă de presă susţinută
de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist la hotelul Universel, în prezenţa întregii
delegaţii din ţară, a înalt Prea Sfinţitului Nicolae, însoţit de consilieri şi preoţi.
In deschidere, Prea Fericirea Sa a făcut următoarea declaraţie de presă - eva
luare a vizitei la Montreal, şi a momentului hirotonirii şi instalării înalt Prea
Sfinţitului Dr. Nicolae Condrea, noul Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române în America şi Canada în viaţa Bisericii Ortodoxe Române în general şi a
diasporci româneşti de pe continentul american în special:
"N e aflăm la încheierea misiunii noastre aici, la Montreal, cu prilejul hiro
tonirii şi întronizării înalt Prea Sfinţitului Nicolae, ca Arhiepiscop al
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada. La încheierea acestei
vizite suntem încărcaţi sufleteşte de cele mai frumoase impresii, unele chiar sur
prinzătoare, pricinuite de prezenţa preoţilor şi credincioşilor ortodocşi români din
America şi Canada, precum şi a membrilor Congresului Arhiepiscopiei, mărturie
a ataşamentului pentru acest eveniment.
Am avut o primire deosebit de călduroasă încă de la Aeroport, cum nu ne-am
fî aşteptat, deoarece pregătirea în condiţiile traficului şi aglomeraţiei specifice
acestui mare oraş de pe continentul nord american a întrecut orice aşteptări. Ne-au
impresionat în primul rând participarea copiilor, tineretului, alături de fruntaşii şi
credincioşii Arhiepiscopiei, care ne-au întâmpinat încă din primele momente ale
sosirii noastre în Canada, precum şi organizarea excepţională pe care a facut-o
gazda Congresului şi a solemnităţilor de la Montreal, Părintele paroh George
Chişcă de la Parohia ortodoxă română Sf. loan Botezătorul din acest oraş.
Ceea ce ar trebui reţinut cu acest prilej este mai întâi faptul că această
Arhiepiscopie, înfiinţată de adormitul în Domnul Patriarhul Miron Cristea, iar
practic aici, adică în America şi Canada de energicul ierarh, Prea Sfinţitul ador
mit în Domnul Policarp Moruşca, s-a dezvoltat spre bucuria noastră în deceniile
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care au urmat până astăzi, înfrângând greutăţile de tot felul şi chiar dezbinarea
temporară, nădăjduim, intervenită între fraţii români. De această dată noi am găsit
comuniune între celc două eparhiirom âneşti, ca şi cum acestea ar fi fost una.
Faptul că am slujit împreună, şi prin participarea preoţilor şi credincioşilor de la
celelalte eparhii la sărbătoarea noastră, au făcut ca noi să ne simţim una. Pentru
prima dată de la dezbinare, acum, cu prilejul hirotonirii înalt Prea Sfinţitului
Nicolae, iată, ne-am regăsit cu toţii la acelaşi altar şi la Sfânta Liturghie, clerul şi
credincioşii din cele două eparhii româneşti. De aceea, suntem recunoscători celor
care au condus eparhia noastră din America şi Canada în timpuri grele. în timpul
vizitei noastre aici am avut momente de aducere-aminte bisericească şi naţională,
pomenind figura înalt Prea Sfinţitului Victorin Ursache, cel care a străbătut anii
de păstorire în condiţii vitrege şi a păstrat legătura canonică cu Biserica-Mamă şi
carc îşi duce somnul aşteptării învierii celei de obşte la mănăstirea Putna.
Ca unul care am îndeplinit de mai multe ori delegaţii din partea Sfântului
Sinod în deceniile trecute, atât în SUA, cât mai ales, în Canada, mi-am dat seama,
din primele momente, că am găsit acum o Biserică românească schimbată întru
totul, o Adunare parohială la Parohia Sf. Ioan Botezătorul şi un Congres
Arhiepiscopal deosebit de importante, cu membri, cler şi credincioşi de dimensiu
nile Bisericii strămoşeşti în această lume nouă, intelectuali responsabili şi enoriaşi
ataşaţi de sfântul altar, nu numai din punct dc vedere duhovnicesc, dar şi cu multă
bunăvoinţă şi deschidere spre împlinirea voii lui Dumnezeu pe pământ. Este de la
sine înţeles că ne-a bucurat mult să aflăm această situaţie.
Ar mai trebui adăugat şi remarcat, în acelaşi timp, condiţiile în care s-a desfâşurat această alegere dc arhiepiscop, care a însemnat o frământare responsabilă,
o grijă deosebită, atât din partea Sfântului Sinod, cât mai ales a clerului şi credin
cioşilor Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada aflată necurmat
în legătură cu Biserica-Mamă. Aceste frământări au fost şi multe şi grele şi. aşa
cum am spus şi în Congres, prin înţelepciunea şi maturitatea de chibzuire şi de
gândire a venerabililor membri ai Congresului arhiepiscopal, sub preşedinţia, din
încredinţarea noastră, a înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif al
Europei Occidentale şi Meridionale, s-a ajuns la o soluţie dintre cele mai fericite
pentru această Arhiepiscopie.
într-un fel, prezenţa noastră aici, membri ai Sfântului Sinod, şi actul săvârşit
de data aceasta în Canada, la biserica ortodoxă română Sf. Ioan Botezătorul din
Montreal, au dat o strălucire deosebită şi sărbătorii, însemnând din punct de
vedere istoric consolidarea acestei eparhii, rectitorirea ei. începutul de acum hirotonirea şi instalarea noului Arhiepiscop s-a îndeplinit în condiţii deosebit de
frumoase şi semnificative. La solemnităţile care s-au desfâşurat în catedrala
Sfântul Ioan Botezătorul din Montreal am fost noi, ierarhii români, înconjuraţi de
ierarhi, reprezentanţi ai Patriarhiei Ecumenice: înalt Prea Sfinţitul Mitropolit
Sotirios de la Toronto, Prea Sfinţitul Episcop Nicolae din Detroit, personalităţi
bine cunoscute în teologia contemporană şi în viaţa bisericească, în general. Ne-a
însoţit şi nc-a înconjurat, de asemenea, cu respect şi dragoste frăţească şi cealaltă
eparhie româncască, prin înalt Prea Sfinţitul Natanael, conducătorul eparhiei orto
doxe române care ţine de fosta Mitropolie Rusă, dc colaboratori şi clerici români,
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dar şi de conducătorul acesteia, Prea Fericitul Părinte Teodosie, Mitropolitul Bi
sericii Ortodoxe din SUA şi Canada, însoţit de preoţi şi colaboratori ai săi şi ne-a
bucurat că ia sărbătoarea noastră românească de la Montreal au venit în întâmpi
nare şi reprezentanţii statului român, Excelenţa sa, Domnul Sorin Ducaru, Amba
sadorul României la Washington şi Domnul Aurelian Crcţu, Consulul General al
României la Ottawa.
Românii au trăit momente deosebit de înălţătoare atunci când la agapa ofi
cială carc a încheiat sărbătoarea noastră bisericească s-au intonat imnele de stat
ale României, SUA şi Canadei, momente de-a dreptul emoţionante şi dătătoare de
nădejdi pentru începutul lucrării de unitate bisericească şi românească a noului
arhipăstor în America şi Canada.
Aş încheia aceste scurte consideraţii prin aceea că pentru prima dată în isto
ria acestei eparhii atât de frământate, a clerului şi credincioşilor care s-au con
fruntat cu greutăţi şi necazuri mari, trăind şi ruperea românilor în trecut de la vatra
credinţei strămoşeşti a Bisericii-Mame, acum s-au învrednicit cu toţii de aceeaşi
bucurie, să aibă în mijlocul lor ierarhi ai Sfântului Sinod, şi pe însuşi Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române. Pentru prima dată în istorie, un Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române s-a aflat la sesiunea Congresului Arhiepiscopiei şi s-a adresat
membrilor acestuia, întreţinându-ne în probleme dintre cele mai actuale şi mai
arăzătoare, atât pentru Biserica Ortodoxă de la noi din ţară, cât şi pentru Biserica
Ortodoxă din diaspora şi din celelalte părţi unde avem Episcopii Ortodoxe
Române. Este, aşadar, un moment deosebit de important şi credem că hirotonirea
şi instalarea noului Arhiepiscop, înalt Prea Sfinţitul Nicolae, a intrat în istoria
Bisericii noastre ca momente dc referinţă pentru viitorul bisericesc al lucrării
clerului şi credincioşilor celor două eparhii româneşti.
N-aş putea să închei lâră să adaug cuvinte dc preţuire şi de bucurie, în acelaşi
timp, onoraţilor membri ai Congresului Arhiepiscopiei pentru această alegere a
noului arhiepiscop pe carc au facut-o, în toată libertatea, şi cu mult simţ de răspun
dere ei, fraţii noştri din Congresul Arhiepiscopiei, fară nici un amestec din partea
noastră, a Bisericii-Mame din ţară. Alegerea s-a dovedit a fi rodnică, deoarece înalt
Prea Sfinţitul Nicolae vine cu o agonisire remarcabilă de studii, de acumulări de
cunoştinţe teologice profunde, vine, aşa cum am spus, ca un pom încărcat de roade,
gata să ofere tuturor după trebuinţă. Toţi cei care îl înconjoară şi îl vor înconjura şi
de acum înainte aşteaptă de la înalt Prea Sfinţia Sa ca din aceste roade să sc îndul
cească fiecare credincios şi fiecare tânăr din accastă parte a lumii.
Am fost impresionat, şi cu aceasta închei, de prezenţa tinerilor Ia toate
momentele desfăşurate în aceste zile de neuitat. Toate au fost atât de înălţătoare,
încât parcă ne-am fi aflat în mijlocul credincioşilor de la Patriarhie sau de altun
deva, din alte părţi, de la mănăstiri şi biserici din ţară. Cu" atâta căldură nc-au
primit, cu atâta dragoste şi apropiere am fost înconjuraţi până şi de copii, prezenţi
în număr foarte mare la această sărbătoare a noastră, conferind o strălucire
deosebită Sfintei Liturghii prin prezenţa lor şi a tinerilor, prin gesturi şi prin
cuvinte. Prezenţa lor a fost mesajul din inimile lor, al convingerii şi bucuriei lor
pentru prosperitatea sufletească a noastră, a tuturor.
6 - B. O . R. 7-9/2002
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Sunt bucuros că am împlinit
acum şi aici, o lucrare valoroasă printre alte
multe lucrări ale Sfanţului Sinod al Bisericii noastre, iar aceasta constituie una din
cele mai frumoase şi sfinte misiuni.
Aici, la Montreal, am simţit cu toţii dragostea cclor din ţară, a clerului şi cre
dincioşilor. Am simţii, atunci când eram obosiţi şi poate îngrijoraţi cu atâtea şi
atâtea solicitări, care sc întâmplă în aceste ocazii, că suntem sprijiniţi dc cei din
ţară, de părinţii din mănăstiri, care au fost cu gândul aici, pentru că această comu
niune românească este un fapt extraordinar dc frumos, o adevărată minune, aşa
cum românii ştiu să păstreze comuniunea de la izvorul credinţei noastre din ţară,
şi oriunde s-ar afla ci, se hrănesc şi se adapă din acelaşi izvor curat al credinţei
noastre strămoşeşti.
Să ne ajute Bunul Dumnczeuca această piatră pe care am adăugat-o şi noi cu
modestie şi cu crcdinţă în Dumnezeu să ţină în vccii vecilor şi să nu o zdrobească
nici o forţă din partea celui rău. Să ne rugăm lui Dumnezeu să-i ajute înalt Prea
Sfinţitului Nicolae să aibă în misiunea sa bucuria pe care am avut-o noi toţi, ierarhi,
preoţi şi credincioşi în accste zile pe care le-am petrecut aici, la Montreal, pentru ca
Biserica şi noi, românii, să trăim într-o comuniune permanentă, fie că ne găsim pe
vatra noastră strămoşească, fie că ne găsim în aceste locuri îndepărtate, unde fraţii
noştri îşi îndreaptă astăzi paşii spre noi înfăptuiri dc unitate românească şi nu trebuie
să uite niciodată de altarul lor strămoşesc din România.
Tuturor fraţilor români de pe aceste ţinuturi binecuvântate, dragoste, pace şi
dorii i de binc.“
în continuare. Prea Fericirea Sa a răspuns întrebărilor jurnaliştilor care au
vizat un spectru larg de probleme. Părintele Patriarh s-a declarat optimist în pri
vinţa realizării unităţii celor două eparhii româneşti din America şi Canada.
înfăptuirea unităţii celor două eparhii româneşti depinde dc preoţii şi de cre
dincioşii de aici, din America şi Canada. Biserica-Mamă are doar rolul de a bine
cuvânta fapta lor de unitate românească, în deplină libertate, spre a f i o lucrare
a Duhului, pentru care cu toţii trebuie să ne rugăm.
în continuare, a răspuns şi altor întrebări care vizau relaţiile Patriarhiei
Române cu diaspora, dialogul între Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică, precum şi diferite aspecte ale mişcării ecumenice.
Conferinţa de presă a fost urmată de o scurtă vizită a Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist şi delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, însoţiţi de înalt Prea
Sfinţitul Nicolae, Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi
Canada şi Părintele paroh George Chişcă, la rezervaţia de amerindieni
Cahnawake, situată la aproximativ 40 de km de Montreal.
Joe de la Rondc, preşedintele Consiliului comunităţii indienilor rezervaţiei
Cahnawake (în care trăiesc aprox. 8000 dc indieni amerindieni) i-a prezentat Prea
Fericitului Părinte Teoctist modul de viaţă şi de organizare a amerindienilor şi l-a
invitat în sala de consiliu a municipalităţii.
în continuare, s-a vizitat sanctuarul Notre Dame de Lourdes (aflat în locali
tatea Rigaud - aproximativ 40 de km de Montreal), fondat în anul 1874, de carc
şi-a legat numele şi cardinalul catolic Legard, pe care Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist l-a cunoscut în 1963, în timpul primei vizite la Montreal.
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Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist la Montreal s-a încheiat cu un
dejun la hotelul Chateau - Vaudreil la care au luat parte, pe lângă delegaţia
Bisericii Ortodoxe Române, Părintele George Chişcă, parohul Parohiei ortodoxe
române S f Ioan Botezătorul din Montreal, părintele Nicholas Apostola, alţi viitori
colaboratori ai înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Nicolae.
In timpul dejunului, Părintele paroh G. Chişcă a făcut o scurtă evaluare a
celei de-a şaptea vizite a Prea Fericitului Părinte Teoctist la Montreal şi a sem
nificaţiei deosebite a hirotonirii şi întronizării noului Arhiepiscop pentru
Arhiepiscopia Ortodoxă Română în America şi Canada.
In semn se preţuire şi recunoştinţă pentru organizarea de excepţie a solem
nităţilor prilejuite de hirotonirea şi instalarea înalt Prea Sfinţitului Dr. Nicolae
Condrea, noul Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi
Canada, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a acordat Crucea patriarhală
Părintelui paroh George Chişcă şi Crucea Patriarhală pentru mireni Domnului
Iulian Mihai Hurba, preşedintele Consiliului parohial al parohiei Sf. Ioan Boteză
torul din Montreal. Părintele Patriarh a mai oferit în dar Sfânta Scriptură, ediţia
jubiliară a Sfântului Sinod şi volumul XI din colccţia de predici şi cuvântări
ocazionale Pe treptele slujirii creştine a Prea Fericirii Sale şi volumul Biserica
Ortodoxă Română în timpul regimului comunist, 1945-1958, voi. I, coordonatori
Cristina Păiuşan şi Radu Ciuceanu, editat de Institutul Naţional pentru Studiul
Totalitarismului.
LA ÎNTOARCEREA SPRE, ŢARĂ,
PREA FERICITUL PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST
S-A ÎNTÂLNIT LA UTRECHT CU EMINENŢA SA
CARDINALUL A D RIANUS JOHANNES SIMONIS DE UTRECHT,
PREŞEDINTELE CONFERINŢEI EPISCOPILOR CATOLICI DIN OLANDA.
VIZITA LA A M BA SA D A ROMÂNIEI LA HA GA

în cursul serii, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi delegaţia Bisericii
Ortodoxe Române a fost condusă la aeroportul internaţional Dorval din Montreal
de înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Nicolae Condrea, înalt Prea Sfinţitul losif,
Părintele paroh G. Chişcă, Părintele Nicholas Apostola şi de credincioşi români
ortodocşi din Montreal.
Cu toţii au urat Prea Fericirii Sale "Drum bun!" şi i-au adresat invitaţia dc a
reveni la Montreal.
După o călătorie de' aproximativ şapte ore cu avionul companiei olandeze
KLM, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi delegaţia însoţitoare au făcut o
escală de câtcva ore la Amsterdam. Pe aeroportul internaţional Schiphol, Prea
Fericirea Sa şi delegaţia Bisericii Ortodoxe Române au fost întâmpinaţi de
Domnul Nicolac Anton, Consulul României la Iiaga. în timpul escalei, Prea Feri
cirea Sa s-a întâlnit cu Excelenţa Sa, Domnul Iulian Buga, Ambasadorul Româ
niei la Haga.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Tcoctist a acordat Excelenţei Sale, Domnul
Iulian Buga, în semn de preţuire, Crucea Patriarhală pentru mireni şi i-a oferit
Sfânta Scriptură - ediţia jubiliară a Sfanţului Sinod, volumul XI din colecţia de
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predici şi cuvântări omagiale Pe treptele slujirii creştine a Prea Fericirii Sale, un
CD cu prezentarea sintetică a slujirii de până acum a Prea Fericirii Sale în dem
nitatea de patriarh, albumele România, biserici, schituri, mânăstiri şi Icoana clin
sufletul copilului şi volumul Biserica Ortodoxă Română în timpul regimului
comunist, 1945-1958, voi. I, coordonator Cristina Păiuşan şi Radu Ciuceanu, edi
tat de Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului.
In continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist s-a întâlnit cu Eminenţa
Sa, Cardinalul Adrianus Johannes Simonis, Preşedintele Conferinţei Episcopilor
Catolici din Olanda, la reşedinţa acestuia de la Utrecht. La întrevedere au partici
pat înalt Prea Sfinţiţii Mitropoliţi Teofan al Olteniei şi Serafim al Mitropoliei
Ortodoxe Române din Germania şi Europa Centrală şi Prea Sfinţitul Ioan al Covasnei şi Harghitei.
Bun cunoscător al Bisericii Ortodoxe Române şi a personalităţii Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, Eminenţa Sa l-a îmbrăţişat cu căldură pe Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist.
în timpul întrevederii, a avut loc un interesant schimb de păreri, care au vizat
un spectru larg dc teme, de la stadiul dialogului ortodoxo-romano-catoiic, relaţiile
dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-C-atolică, prozelitism, secularizare şi
diferite aspecte ale misiunii bisericilor creştine astăzi şi implicarea iorîn rezolva
rea problemelor grave ale lumii contemporane.
.Prea Fericirea Sa a oferit în dar Eminenţei Sale Cardinalul Adrianus Johannes
Simonis, Cardinal de Utrecht, Preşedintele Conferinţei Episcopilor Catolici din
Olanda albumele România, biserici, schituri, mânăstiri şi Icoana din sufletul co
pilului şi un CD cu prezentarea sintetică a slujirii de până acum a Prea Fericirii
Sale în demnitatea de patriarh.
în cursul nopţii dc 16 iulie, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a revenii
la Bucureşti pe aeroportul internaţional Bucureşti-Otopeni. Prea Fericirea Sa a
fost întâmpinat dc Prea Sfinţiţii Părinţi Vincenţiu Ploieşteanu, Ambrozie Sinaitul,
Vicari patriarhali, Prea Sfinţiţii Sebastian, Varsanufie, Vicari ai Arhiepiscopiei
Bucureştilor, Părintele Arhimandrit Ciprian Spiridon, consilier patriarhal, Părin
tele Arhimandrit Băbuş, alţi colaboratori de la Centrul patriarhal.
Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist s-a încheiat cu un scurt
moment dc rugăciune în Catedrala patriarhală.
A doua zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a trimis părintelui G.
Chişcă, Parohul parohiei ortodoxe române Sf. Ioan Botezătorul din Montreal
următoarea scrisoare de mulţumire:
"Prea Cucernice Părinte Paroh,
Onoraţi Membri ai Consiliului Parohial,
Distinse Membre ale Comitetului de Doamne,
Iubiţi Fraţi şi Surori întru Domnul,
Membri ai Parohiei Sfântul Ioan Botezătorul din Montreal,
Cu aceeaşi bucurie sfântă cu care ne-aţi întâmpinat pe pitorescul pământ
canadian, adresăm şi dc aici, din cetatea ocrotită de moaştele şi rugăciunile
Sfantuiui Dimitrie ccl Nou, cuvânt de mulţumire şi binecuvântare tuturor celor

85

VIAŢA B IS E R IC E A S C Ă

care ne-au încojurat cu dragostea lor de fii şi fiicc ai Bisericii Mame, aflaţi departe
de pământul strămoşilor lor, dar aproape prin rugăciunile înălţate înaintea Tronu
lui Ceresc.
In răstimpul celor câteva zile pe carc le-am petrecut împreună cu ccilaiţi
membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi cu însoţitorii noştri,
ca oaspeţi ai obştii dreptmăritoare româneşti din Canada şi Statele Unite ale
Americii, am simţit din plin căldura sufletelor voastre, ce nu a încetat să îmbogă
ţească inimile noastre cu mireasma iubirii ce izvorăşte din legătura voastră filială
faţă de Biserica strămoşească.
Primirea de neuitat pe care ne-aţi făcut-o în frumoasa biserică împodobită
pentru această sărbătoare a tuturor românilor de pe continentul american, nu doar
cu icoanc şi odoare de preţ, ci şi cu mulţimea credincioşilor şi cu multa voastră
râvnă duhovniccască, ne-a arătat pe deplin că trăirea autentică românească nu şi-a
pierdut nici vitalitatea, nici adâncimea spirituală. întâlnirea de suflet cu membrii
Congresului şi Consiliului Eparhial ne-a încurajat, odată mai mult, întru slujirea
de mare responsabilitate, la care suntem chemaţi cu toţii, ca iconorni ai Tainelor,
de către Domnul nostru Iisus Hristos, spre mântuirea fiilor şi fiicelor duhovniceşti
ai Bisericii noastre, vieţuitori în Canada şi Statele Unite ale Americii.
Cununa acestei neuitate regăsiri a noastră, a celor veniţi din ţară cu cei care,
din felurite pricini şi, de multe ori, din cauza vitregiei vremurilor, s-au aşezat
departe de graniţele României, am împlinit-o în desăvârşita comuniune euharistică arunci când, prin rugăciunea arhiereilor şi prin punerea mâinilor lor, Duhul
Sfânt S-a pogorât peste alesul vostru, pentru a vă fi păstor sufletesc de acum
înainte, înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Nicolae. Vă îndemn, de aceea, ca, împreu
nă cu înalt Prea Sfinţia Sa şi cu toţi preoţii, diaconii şi credincioşii de Dumnezeu
păzitei Arhiepiscopii Ortodoxe Române în America şi Canada să lucraţi cele bine
plăcute Lui şi spre folosul duhovnicesc al tuturor, întru păstrarea unităţii canonice
şi spirituale cu Biserica-Mamă, Biserica Ortodoxă Română.
Reîntorşi la Centrul Patriarhal mai îmbogăţiţi sufleteşte şi plini de nădejdi de mai
bine~pentru noi toţi, cei de acasă şi cei de departe, vă îndemnăm, cu părintească
dragoste şi neîmpuţinată grijă duhovnicească, precum oarecând Sfântul Apostol Pavel
"să păziţi unitatea Duhului, întru legătura păcii" (Efeseni IV, 3), să rămâneţi stator
nici în credinţa ortodoxă şi să păstraţi în sufletele voastre, ca pe o icoană vie, chipul
Bisericii Mame şi al pământului românesc - binecuvântat de vrednici înaintaşi.
Cu părintească binecuvântare şi pururea rugător pentru voi,
fTEOCTIST
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
îfc# ^
Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist la Montreai reprezintă, fară
îndoială, un eveniment deosebit în viaţa Bisericii Ortodoxe Române în ceea ce
priveşte legăturile dintre Biserica-Mamă şi comunitatea ortodoxă românească de
pe continentul american.
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După ani de frământări ale Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi
Canada, dc incertitudine pentru mulţi dintre preoţii şi credincioşii ortodocşi români
de peste ocean, în timpul vizitei delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române în Canada
sc vorbea despre un nou început de drum pentru Arhiepiscopie, de rcctitorirea şi
consolidarea ci din punct de vedere istoric şi ai relaţiei fireşti cu Biserica-Mamă.
In cele şase zile petrecute în Montreal dc Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist şi delegaţia însoţitoare au fost înregistrate mai multe premiere pe care
mulţi dintre cei prezenţi nu au pregetat să ie sublinieze:
- pentru prima dată în istoria de aproape un secol a Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române în America şi Canada, Arhiepiscopul a fost hirotonit şi instalat dc patriar
hul Bisericii-Mame;
- pentru prima dată în istorie, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a luat
cuvântul în Congresul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada.
Dacă la aceste două momente excepţionale mai adăugăm coliturghisirea pentru
prima oară a clerului celor două eparhii româneşti dc peste ocean şi faptul că a
fost prima vizită a unui patriarh al Bisericii Ortodoxe Române după 1989, avem
contextul întreg în care trebuie perceput mesajul evenimentului la care am partici
pat în mod nemijlocit. Nu am putea încheia aceste scurte consideraţii fară a sublinia faptul că am
întâlnit pe continentul american o comunitatc românească vie, matură, responsa
bilă, cu preoţi conştienţi de misiunea lor, având în frunte de acum înainte un ie
rarh tânăr, dinamic, bine pregătit şi jertfelnic, cu credincioşi conştienţi dc faptul
că numai Biserica poate fi liantul unităţii lor şi garantul păstrării conştiinţei şi
identităţii lor de neam, credinţă şi limbă.

V IZITA PR EA FE R IC IT U L U I PĂ R IN T E PATRIARJ-J T E O C T IS T
ÎN C A N A D A RELIEFATĂ DE M A SS -M E D IA
în timpul vizitei Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Orto
doxe Române în Canada, echipa Televiziunii Române şi trimisul special al Radio
difuziunii Române au transmis în ţară corespondenţe în direct. La întoarcerea în
ţară, în emisiunile religioase ale postului naţional de televiziune şi Societăţii
Române de Radiodifuziune au fost realizate materiale ample cu principalele
momente ale vizitei, dar şi cu alte aspecte ale vieţii şi activităţii Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române în America şi Canada. Trimisul special al agenţiei de presă
Mediafax a transmis în ţară în timpul vizitei următoarele materiale informative,
preluate în special de presa scrisă:
MONTREAL, 12 iulie (MEDIAFAX) - Prea Fericitul Părinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (BOR) s-a întâlnii, jo i seara, la Montreal,
cu preoţi şi credincioşi ortodocşi, membri ai comunităţii româneşti din Canada,
cărora le-a mulţumit pentru faptul că, trecând peste toate dificultăţile, au reuşit
păstrarea unităţii Bisericii ortodoxe.
"Acestea sunt zile de bucurii şi dăruiri reciproce", a afirmat Prea Fericitul
Teoctist în cadrul întâlnirii cu membrii comunităţii româneşti.
In cursul serii de vineri, Patriarhul Teoctist se va întâlni cu primarul din
Montreal. Gerald Tremblav, după care va participa la deschiderea conferinţei pas
torale speciale a comunităţii româneşti clin Canada şi Statele Unite cde Americii.
Vizita Prea Fericitului Teoctist, în perioada 11-16 iulie, prima pe care acesta
o fa ce în Canada în calitate de întăistătător al BOR, este prilejuită de hirotonirea
arhimandritului Nicolae Condrea în funcţia de arhiepiscop al Americii şi Canadei
in locul arhiepiscopului Victorin Ursache, care a murit anul trecut. Slujba de întronizare va avea loc duminică dimineaţa la Biserica românească "Sf. Ioan Bote
zătorul" din Montreal.
Părintele arhimandrit Nicolae Conclrea s-a născut la Constanţa în anul 1967.
In anul 1992 a absolvit Facultatea ele Teologie "Andrei Şaguna" din Sibiu, iar intre
anii 1995 şi 2001 fa ce studii de doctorat la Facultatea de Teologie Catolică ele la
Strasbourg, ca bursier al statului francez. La 10 noiembrie 2001 obţine titlul ele
doctor în teologie cu teza "Probleme de psihologie la Evagrie Ponticul".
Prima prezenţă românească în America şi Canada este semnalată în anul
1895, prin valul de migrări din Transilvania, Bucovina şi Banat, aflate atunci sub
stăpânirea austro-ungară. Prima parohie Ortodoxă Română din Canada ci fost
înfiinţată în 1902 în Regina, Saskatchewan, având hramul "Sf Nicolae", clupă
care au apărut rând p e rând parohii româneşti în Canada, care au funcţionat sub
omoforul canonic al Mitropoliei Moldovei. La 15 august 1904, românii din Clevelancl au întemeiat prima parohie ortodoxă din SUA, cu hramul "Sf. Mar ia". In
1912 a fo st organizat prim ul protopopiat românesc pe tărâm american, condus dc
părintele Podea, având în componenţa sa 16 parohii.
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Din delegaţia condusa de Prea Fericitul Teoctist, aflată în Canada, mai ja c
puric înalt Prea Sfinţitul Teofan, mitropolitul Olteniei şi Prea Sfinţitul Ioan, epis
copul Harghitei şi Covasnei.
(Corespondenţă de la trimisul MEDIAFAX la Montreal, Andreea Unlitrieă)
MONTREAL, 13 iulie (MEDIAFAX) - Prea Fericitul Părinte Teoctist, Pa
triarhul Bisericii Ortodoxe Române (BOR), i-a acordai, vineri, primarului oraşu
lui Montreal, Geralcl Tremblay, crucea patriarhală pentru mireni, cea mai înaltă
distincţie a BOR conferită laicilor.
în cadrul întâlnirii desjdşurate vineri, la Primăria oraşului Monlreal, Prea
Fericitul Teoctist l-a prezentat primarului Tremblay p e noul arhiepiscop de
Canada şi America, arhimandritul Nicolae Condrea, care va f i întronizal în
această nouă treaptă în cursul zilei de duminică. Prea Fericitul Teoctist a evocat
prezenţa românilor în Canada cu peste un secol în urmă şi a reamintit situaţia
socială şi economică dificilă din România.
"Pentru a scăpa de aceste dificultăţi, românii au venit aici, în Canada. A fost ca
un fe l de exod, o speranţă pentru paradis. Au venit aici pentru a le putea trimite bani
familiilor rămase acasă, un lucru foarte important", a spus Prea Fericitul Teoctist.
La rândul său, primarul Montrealului a apreciat că prezenţa românilor în
Canada reprezintă un privilegiu datorită competenţei intelectuale şi profesionale
deosebite. "Comunitatea românească a avut întotdeauna o importanţă deosebită
pentru dezvoltarea economică şi socială a Canadei. Noi trebuie să fim cei care să
mulţumim românilor că au venit aici, deoarece au contribuit întotdeauna la succe
sul oraşului şi Ia a-l jă ce tot mai agreabil", a afirmat- primarul Montrealului.
Gerald Tremblay i-a spus Prea Fericitului Teoctist că se simte foarte legat de
comunitatea românească şi că are o relaţie deosebită cu românii din Montreal, cu
atât mai mult cu cât în 1996 a fost cununai religios într-o biserică românească dc
preotul ortodox Gabriel Popescu, iar unul dintre consilierii săi de bază este de
origine română.
întâistătâtorul BOR i-a mai oferit primarului Gerald Tremblay două albume,
"Icoana din sufletul copilului" şi "Mănăstiri şi schituri româneşti", precum şi un
CD despre Biserica Ortodoxă Română. La sfârşitul întrevederii cu Tremblay
patriarhul Teoctist a semnat în cartea de onoare ci Primăriei clin Montreal.
Prea Fericitul Teoctist este, în perioada 11-16 iulie, într-o vizită în Montreal
având ca principal scop întronizareu arhimandritului Nicolae Condrea în treap
ta de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Române din America şi Canada, fiin d pentru
prim a dată când hirotonirea este oficială de însuşi Patriarhul României. La sluj
ba de înlronizare, ce va avea loc duminică, vor fi prezenţi ambasadorii români din
SUA şi Canada, Sorin Ducaru şi, respectiv, Gabriel Gafiţa.
Vineri seara şi sâmbătă dimineaţa Prea Fericitul Teoctist s-a întâlnit cu peste
50 de preoţi români din Canada, SUA, Venezuela şi din alte ţări din America de
Sud, cu care a discutat despre exigenţele misionare ale clerului român.
Din delegaţia condusă de Patriarhul Teoctist mai fa c parte înalt Prea Sfinţi
tul Teofan, mitropolitul Olteniei, înalt Prea Sfinţitul Serafim, mitropolitul pentru
Germania şi Europa Centrală, înalt Prea Sfinţitul Iosif mitropolitul pentru
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Europa Occidentală şi Meridională şi Prea Sfinţitul loan, episcopul de Harghita
şi Covasna.
(Corespondenţă de la trimisul MEDIAE/iX din Montreal, Andreea Unturică)
MONTREAL, 14 IULIE (MED1AFAX) - Aproximativ o mie de credincioşi
ortodocşi români şi peste o sută de preoţi din Canada, Statele Unite şi din ţări din
America de Sud au asistat, duminică, la slujba de hirotonire şi instalare a noului
arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, arhiman
dritul Nicolae Condrea, oficiată de Patriarhul Teoctist al Bisericii Ortodoxe
Române (BOR).
La slujba de întronizare, desfăşurată la biserica românească "Sfântul loan
Botezătorul”din Montreal, au fo st prezenţi ambasadorii români Gabriel Ga/iţa şi
Sorin Ducaru (din Canada şi, respectiv, Statele Unite ale Americii), primarul
Montrealului, Gerald Tremblay, mitropoliţii Serafim al Germaniei şi Europei
Centrale, Iosif al Europei Occidentale şi Meridionale, Teofan al Olteniei, precum
şi episcopul loan de Harghita şi Covasna. La slujbă a fo st prezent şi Prea Sfinţitul
Natanael, şeful Episcopiei Române Ortodoxe cu sediul Ia Vatra (Michigan).
Episcopia Misionară Ortodoxă Română din America, sub oblăduirea Sfântu
lui Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-a constituit la 25 aprilie 1929, cu prile
jul congresului bisericesc al clerului credincioşilor din cadrul parohiilor orto
doxe româneşti din SUA şi Canada. Primul ierarh al Eparhiei ortodoxe a fost
arhimandritul Policarp (Pompiliu) Moruşca, stareţul mănăstirii Hodoş-Bodrog.
După moartea arhiepiscopului Victorin, în 16 iulie 2001, Sfântul Sinod al
BOR a încredinţai înalt Prea Sfinţitului Iosif, mitropolitul Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române din Europa Occidentală şi Meridională, mandatul de arhiepis
cop locţiitor de America şi Canada.
Noul arhiepiscop Nicolae Condrea - hirotonit duminică, la Montreal - a fo st
ales in funcţie de Congresul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi
Canada la 9 martie 2002, iar patru zile mai târziu Sfântul Sinod al BOR a con
firmat canonic Halea alegerii făcute de congres.
(Corespondenţă de la trimisul MEDIAFAX la Montreal, Andreea Unturică).
MONTREAL, 15 iulie MEDIAFAX - Prea Fericitul Părinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a afirmat, luni, la Montreal, că dialogul
cu Biserica greco-catolică este "într-o criză de înţelegere" pe care credincioşii
greco-catolici nu doresc să o rezolve prin dialog, ci pe calea justiţiei.
Prea Fericitul Teoctist a precizai că acest dialog cu greco-catolicii, spre
deosebire de cel teologic cu romano-catolicii, nu dă roade din cauza "considera
ţiilor şi solicitărilor lumeşti, seculare"pe care se bazează, în condiţiile în care
greco-catolicii sunt o apariţie târzie, la jumătatea celui de-al doilea mileniu, care
nu au temei "nici biblic, nici scripturistic, ci doar temeiuri lumeşti". "Cu romano-ca
tolicii s-a ajuns la un dialog clar pe doctrină, pe tema primatului, a slujirii Papei
sau a slujirii scaunului Sf. Petru, care sunt subiecte J'oarte delicate de discuţie,
dialog care a început să dea roade. In schimb, cu fra ţii greco-catolici e greu de
rezolvat pentru că ei nu doresc rezolvarea pe calea dialogului, ci prin justiţie.
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Intre ortodocşi şi greco-catolici este vorba despre o ruptură de interese, şi nu
despre una teologică", a afirmat Prea Ferici Iul Teoctist.
Patriarhul BOR a reamintit că în timpul vizitei de la Bucureşti, Papa Ioan
Paul cil doilea, "un papă al dialogului", nu a folosit niciodată cuvântul "justiţie”,
ci doar "dialog". Potrivit Patriarhului Teoctist, Biserica Ortodoxă Română este
în continuare deschisă dialogului şi a reamintii că vizita Papei în România este
"un rod al dialogului cu catolicii".
Prea Fericitul Teoctist este, în perioada 11-16 iulie, într-o vizită în Montreal
având ca principal scop întronizarea arhimandritului Nicolae Condrea în treap
ta de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Române din America şi Canada, fiind pentru
prima dată când hirotonirea a fost oficiată de însuşi Patriarhul României.
(Corespondenţă de la trimisul MEDIAFAX la Montreal, Andreea Unlurică)
MONTREAL, 16 iulie (MEDIAFAX) - Prea Fericitul Părinte Teoctist, Pa
triarhul Bisericii Ortodoxe Române (BOR), s-a-declarat optimist în privinţa reali
zării unităţii celor două eparhii româneşti din America şi Canada, în acest sens
fiind deja jăcută o propunere de înfiinţare a unei mitropolii ortodoxe care să-i
reunească pe toţi românii din aceste ţări.
Prea Fericitul Teoctist a afirmai, luni, într-o conferinţă de presă susţinută la
Montreal. la finalul vizitei de şase zile în Canada (care a avut ca scop instalarea
şi hirotonirea noului arhiepiscop Nicolae Condrea de America şi Canada), că.
pentru prima dată după mulţi ani, credincioşii celor două eparhii româneşti "s-au
regăsit cu toţii Ia acelaşi sfânt allar, într-o adevărată comuniune".
"înfăptuirea unităţii celor două eparhii româneşti depinde de preoţii şi de
credincioşii de aici, din America şi din Canada. Biserica-Mamă are doar rolul de
a-i asista, fără a se amesteca în treburile lor. Cred însă că această unire se va
realiza", a predat Prea Fericitul Teoctist.
Eparhia Ortodoxă Română clin Statele Unite ale Americii (SUA) şi din
Canada - cu sediul la Detroit (Michigan), condusă de înalt Prea Sfinţitul
Natanael - este subordonată canonic Bisericii Ortodoxe Americane, cil cărei ş e f
este mitropolitul Teoclosie, ambii înalţi ierarhi ortodocşi fiin d prezenţi la slujba
de duminică, de hirotonire şi instalare a noului arhiepiscop Nicolae Condrea al
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canda (subordonată canonic
Patriarhiei Române). Eparhia Ortodoxă Română de la Detroit a fo st recunoscută
de Patriarhia Rusă.
Potrivit arhiepiscopului Condrea, din luna septembrie 2001, există o comisie
de dialog între cele două episcopii, fiind avansată o propunere vizând înfiinţarea
unei mitropolii a tuturor românilor din America şi Canada. "După 50 de ani de
dezbinare, avem nevoie să ne acordăm un timp pentru a reflecta împreună la posi
bil Halea realizării acestei unităţi", a spus înalt Prea Sfinţitul Condrea.
Duminică, în timpul vizitei în Canada, Prea Fericitul Teoctist a transmis pre
mierului canadian Jean Chretien şi preşedintele american George Bnsh câte o
telegramă de salut, în care a exprimat "recunoştinţa poporului român pentru spri
jinul constant p e care poporul canadian şi, respectiv, cel american îl acordă atât
comunităţii românilor din cele două ţări, cât şi României în general, pe drumul
său spre integrare euro-atlantică".
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Delegaţia condusă de Prea Fericitul Teoctist (din care au mai făcut parte
înalt Prea Sfinţitul Teofan - mitropolitul Olteniei, înalt Prea Sfinţitul Serafim mitropolitul Germaniei şi Europei Centrale, înalt Prea Sfinţitul lo sif - mitropoli
tul Europei Occidentale şi Meridionale) se va întoarce în România în cursul serii
de marţi.
(Corespondenţă de la trimisul MED1AFAX la Montreal, Andreea Unturică)
MONTREAL, 16 iulie (MEDIAFAX) - Prea Fericitul Părinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (BOR), a vizitai, luni, în ultima zi a vizitei
sale în Canada, rezervaţia de indieni Kahnawake (situată la aproximativ 40 de ki
lometri de Montreal) şi sanctuarul Notre Dame de Lourdes.
.loe Delaronde, preşedintele Consiliului Comunităţii Rezervaţiei Kahnawake
(zonă în care trăiesc aproximativ S.000 de amerindieni), i-a prezentat'succint Prea
Fericitului Teoctist modul de viaţă şi de organizare a amerindienilor din zonă şi l-a
condus în sala de consiliu a municipalităţii, după un tur prin rezervaţie.
Delaronde i-a arătat şefului Bisericii Ortodoxe Române o plachetă pe care in
dienii Kahnawake au primit-o de la pompierii din New York, în semn de recunoştinţă
pentru ajutorul acordat după evenimentele tragice din II septembrie 2001.
Patriarhul Teoctist s-a mai aflat, luni, la sanctuarul Notre Dame ele Lourdes,
din Rigaucl, obiectiv fondat în anul IS74, de care s-a preocupat în mod deosebit
cardinalul catholic Legarcl. Acesta a ales să îşi trăiască ultimii ani de viaţă
(22 de ani) într-o leprozerie din Africa, dedicându-se îngrijirii bolnavilor.
( 'ordinalul Legarcl - pe care PF. Teoctist l-a cunoscut în anul 1963, în timpul unei
uite vizite în Canada - a murit între timp şi a fo st înmormântat la Montreal.
întăistătălom l BOR s-a aflat, în perioada 11-16 iulie, într-o vizită la
Montreal, care a avut ca principal scop instalarea şi hirotonirea noului arhiepis
cop de America şi Canada, înalt Prea Sfinţitul Nicolae Condrea.
(Mediafax)
In revista românilor canadicni Tribuna noastră, a apărut următorul material
dc presă realizat de Doamna Letiţia Militaru, ziarist român din Montreal.
UN ARHIEPISCOP NOU, SPERANŢĂ A UNITĂŢII ROMÂNILOR
D IN D1ASPORA AMERICANĂ?
Duminica de 14 iulie a acestui an, va rămâne în istoria diasporei româneşti
tic pe continentul american- drept jalon în evoluţia Ortodoxiei pe acest continent.
Congresul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America şi Canada, ţinut la
biserica Sf. Ioan Botezătorul din Montreal, a împlinit înalta cinste de a hirotoni
)i instala pe noul Arhiepiscop, l.P.S. Dr. Nicolae. Desfăşurat cu adevărat sub
wmn de "crai nou", evenimentul a fo st încununarea eforturilor depuse de enoi iaşii şi clerul ortodox din Arhiepiscopia Ortodoxă Română de la Detroit, precum
şi de Patriarhia Română. Aceşti factori de decizie şi-ciu dorit ca noul reprezen
tant al Ortodoxiei Române să facă fa ţă condiţiilor de structură intelectuală şi
socială în care se află comunităţile româneşti din America de Nord.
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Congresul şi-a respectai programul propus, debutând vineri, 12 iulie, cu o
seară de rugăciuni roşiile cu evlavie de Arhiepiscopul Iosif. A urmai Conferinţa
Pastorală cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist. După o trecere succintă în
revistă a relaţiei Bisericii Ortodoxe Române.cu parohiile din diasporă şi cu cele
lalte Biserici, Patriarhul Teoctist a menţionat că prin alegerea Arhimandritului
Nicolae în fruntea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din Canada şi Statele Unite,
s-a încheiat un ciclu de frământări şi îngrijorări ale Sfântului Sinod, care a
împărtăşit mereu grijă pentru românii de pretutindeni, că numiri libere precum
cele ale tinerilor Io sif şi Nicolae reprezintă o adevărată revărsare de duh şi că
prezenţa Patriarhului şi a înaltului Sobor va fi pentm a împlini această lucrare.
Prea Fericirea Sa a amintit întâlnirea cu Gerald Tremblav, primarul actual al
Montrealului. precum şi faptul că este aşteptai la Vatican şi în Suedia. S-a adresai
şi tinerilor din comunitate, remarcând că: "numai de fiecare din noi depinde li
bertatea de care facem caz, de altfel greu de împlinit, pentru că ea are multe
înţelesuri. Putem arăta, cred, şi lumii că nu suntem oamenii momentului, că avem
ceva şi din veşnicie! In acest sens, trebuie să facem efortul de a lăsa mai mult
faptele să vorbească
întrebările venite din partea celor prezenţi au cerut delimitarea atitudinii Pa
triarhiei BOR faţă de situaţia românilor ortodocşi din afara frontierelor adminis
trative ale statului român, dar care sunt istoric pe harta Bisericii Mamă de la
Bucureşti. Dacă românii de la Vârşeţ (pe teritoriu sârbesc) au reuşit să-şi reac
tiveze Biserica, nit aceeaşi situaţie se profilează pentru fraţii români-ortodocşi dc
peste Prut. Prea Fericirea Sa Teoctist a răspuns că Patriarhia Română va
reacţiona în rezolvarea acestei cauze conform dreptului istoric, celui religios şi
conform Chartei drepturilor omului (dreptul contemporan). Menţionăm că până
în acest moment Patriarhia Română de la Bucureşti n-a fo st de acord cu cedarea
nici unui drept Mitropoliei de la Chişinău asupra fraţilor de crcdinţă din istorica
Mitropolie a Basarabiei, care, sub oblăduirea I.P.S. Petru Păduraru doreşte să
rămână eparhie a B.O.R. In ceea ce priveşte întrebarea concretă "pe când o
viitoare mitropolie ortodoxă pe pământ american", Patriarhul Teoctist a specifi
cat că este Ui latitudinea creştinilor români de aici unirea religioasă.
în sâmbăta premergătoare marii sărbători, Congresul a luat hotărâri admi
nistrative în ceea ce priveşte noua reşedinţă a Arhiepiscopului şi instalarea pentru
moment în Canada, la Winclsor.
După Vecernia Mare şi cercetarea canonică tradiţională a viitorului
arhiepiscop, Sfânta Liturghie arhierească a reunit români veniţi din toate parohii
le aferente Arhiepiscopiei Ortodoxe, din Statele Unite şi Cahacla. Au fo st prezenţi
dl. Sorin Ducaru, ambasadorul României în Statele Unite, dl. Drcigoş Tigău, re
prezentant-inteiim al ambasadorului României la Ottawa, precum şi dl. Aurelian
Creţii, consul general-inlerim al României la Montreal. Dacă în aparenţă fastul
şi pompa evenimentului de hirotonire a noului arhiepiscop au constituit o etapă
de punere în ordine a lucrurilor creştine, profunzimea marii celebrări trebuie
văzută în prezenţa exponenţilor celor trei etnii ortodoxe pe continentul american;
rusă, greacă şi românească. Slujirea într-un mare sobor a Sfintei Liturghii de
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călre Patriarhul Teoctist, Mitropolitul Sotirios, reprezentând Patriarhia de la
Constantinopol, alături de Primatul Bisericii Ortodoxe Americane, Teodosie, precum
.şi de câtre alţi mitropoliţi, episcopi, preoţi şi diaconi, împreună-împărtăşirea din
acelaşi potir (trupul lui Hristos) a demonstrat în faţa celor aflaţi la slujbă că ceea
ce la oameni este greu de trecut, la Dumnezeu nu este imposibil. Că unitatea
Ortodoxiei pe pământ american este de împlinii, dar cu dorinţa şi implicarea
fiecăruia dintre noi.
Liturghia s-a încheiat cu dialogul: "Vrednic este?", "Vrednic este!", în care
deschis, participanţii la ceremonie şi-au mai dat acordul pentru numirea l.PS. Dr. Ni
colae în noul post. S-a dat citire documentului numit "Gramala patriarhală”, act
"fundamental pe alegerea fiiculă de congresul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
pentru America şi Canada a Prea Cuviosului Arhimandrit Dr. Nicolae Condrea şi
confirmată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pentru slujirea ca
Arhiepiscop în această de Dumnezeu binecuvântată eparhie". Prea Fericitul
Teoctist a pus pe umerii noului uns Mantia arhiepiscopală, i-a înmânat Toiagul
arhiepiscopal care să fie îndrumare pentru unii şi dojana pentru alţii, i-a dăruit
un rând de Sfinte vase, Sfânta cruce, Biblia şi o plachetă cu medaliile celor 5
patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.
Discursul de mulţumire al noului Arhiepiscop Nicolae a fo st conceput în
jurul "valorii jertfei ca act de dăruire totală a lui Dumnezeu, prin care acesta
restaurează firea umană". Au fo st amintiţi toţi cei care cu răbdare, pricepere şi
dragoste au îndreptai paşii tânărului Nicolae Condrea spre acest moment al vieţii
sale. N-au lipsit îndemnurile la rugăciune, chemarea la biserică a tinerilor şi
gândurile pentru o viitoare unitate concretă a românilor.
Conferinţa de presă de luni dimineaţa, 15 iulie, a reunit în salonul de presă
al hotelului Universel reprezentanţii Televiziunii române de la Bucureşti, postului
naţional Radio România Actualităţi (red. Mihai Enea), agenţiei de ştiri Mediafax
(Andreea Unlurică), precum şi a ziarului Tribuna Noastră şi a emisiunii radio
Antena vă aparţine dc la Montreal. Patriarhul Teoctist a avut alături arhiepiscopi
din Europa şi Statele Unite. A J ’o sl prezent şi Pr. Costel Stoica, şeful Biroului de
presă al Patriarhiei şi în acelaşi timp preotul George Chişcă, cel care s-a dove
dit pe lot parcursul Congresului a f i o gazdă remarcabilă.
RRA: "Care este mesajul pe care Biserica Mamă îl transmite diasporei
româneşti prin tinereţea celor care slujesc şi care vor fa c e misiune atât în
America, cât şi în Europa?”
Patriarhul Teoctist: “Mesajul nostru este acela, că, atât tineretul, cât şi credin
cioşii vârstnici chiar de aici din depărtările lumii să păstreze izvorul credinţei noas
tre în Dumnezeu, datinile strămoşeşti şi să dobândească prin rugăciune neîntre
ruptă învăţătură, încât să poată străbate şi rezista încercărilor care vin de la lumea
cea deşartă. Mesajul este de a-l avea pe Mântuitorul Hristos mai prezent în sufle
tul nostru, ca de acolo să izvorască iniţiativele, lucrările şi rezistenţa noastră Jâţă
de păcatele care năvălesc în sufletele oamenilor şi îndeosebi a tinerelului”.
MEDIAFAX: "Care este viitorul celor două Eparhii din America (referire la
cea de la Vatra şi cea de la Delroil)? ”
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Patriarhul Teoctist: “Se va face unirea la care vă gândiţi prin rugăciune şi
voinţa credincioşilor şi a ierarhilor. Remarc că prezenţa autorităţilor Bisericii
Ortodoxe Americane, Theodosie şi Nathcmael, este o am oră dătătoare de nădejde
pentru Noi. Iar Noi, Biserica Ortodoxă Română, avem doar rolul de a asista, fără
amestecul în treburile interne ale acestor Eparhii române autonome, legătura lor
cu Noi fiind una de ordin canonic şi spiritual. Părintele George Chişcă s-a simţit
dator să explice în detaliu, prin experienţa dobândită în 30 de ani de păstorire,
maniera de a menţine autonomia unei'parohii, dar şi legătura ierarhică cu Bise
rica Mamă de la Bucureşti. A subliniat că în nici un caz, nu există un ajutor fin a n 
ciar din partea Statului român pentru parohiile de aici
TRIBUNA NOASTRA: "Care este atitudinea Bisericii Ortodoxe în dialogul
bilateral cu Biserica Romano-Catolică? ”
Patriarhul Teoctist: “Avem acest dialog cu B.R.C. e adevărat că ea se află
într-o criză acum de înţelegere, mai ales în ceea ce priveşte prezenţa şi raportu
rile fraţilor noştri greco-catolici. Această criză vine din atitudinea fraţilor grecocatolici care sunt într-o poziţie incertă: să confirme sau să infirme, să ajute sau
să nu ajute dialogul cu Biserica Romano-Catolică. Cu aceasta suntem într-o
înţelegere de doctrină, chiar dacă teme delicate încă sunt în discuţii, ca tema pri
matului slujirii Papei, a slujirii Scaunului Sf. Petru. S-aii stabilit date de întâlnire
între noi, care vor fi respectate. Bisericile reunite cu Roma reprezintă o altă parte
decât cea Romano-Catolică propriu-zisă. Dialogul a fo st stagnat din cauza
amestecului Bisericii Greco-Catolice, dar el a fo st reluat şi continuă. Biserica
Ortodoxă are datoria să rămână în dialog pentru că deţine adevărurile de
credinţă neştirbite din primul mileniu al creştinătăţii. Pe când fraţii greco-catolici sunt, precum se ştie, o apariţie târzie, în cel de-al doilea mileniu şi nu sunt pe
un temei biblie, ci p e unul cu caracter lumesc. Uniaţia există în lot orientul, nu
numai în România. Dialogul cu ei mi reuşeşte tocmai din aceste consideraţii lu
meşti seculare...
Se aşteaptă roade spirituale de la dialog, nu materiale. Iată recunoaşterea în
acest dialog a faptului că suntem creştini prin predica SJ'. Apostol Andrei, lucru
confirmat de Eusebiu din Cezareea, şi nu prin încreştinarea după bulgari, cum se
credea de către prelaţii catolici este rodul spiritual al dialogului. Vizita Papei
Ioan Paul al II-lea este încă un pas al avansării acestui dialog”.
T.N.: "In ceeea ce priveşte evoluţia dialogului între cele două Eparhii orto
doxe din America (Vatra şi Detroit) aţi stabilit o anumită periodicitate a întâlniri
lor sau discuţiile vor continua sporadic, în întâlniri conjunctura/e? Veţi urmări ca
lucrurile să nu stagneze? ”
I.P.S. Nicolae: “Este deja constituită o Comisie de dialog cu Episcopia de la
Vatra. Ultima întâlnire dintre membrii celor două Comisii în fa p t a avut loc în
septembrie anul trecut, când Arhiepiscopia noastră (de la Detroit) a fă cu t o pro
punere concretă vizând o viitoare mitropolie pentru toţi ortodocţii români din
America şi Canada. Propunerea a fo st înregistrată de partenerii noştri de dialog,
rămânând să se reflecteze şi să facă ori o altă propunere, ori să amelioreze
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această propunere. Cred că ar trebui să ne acordăm un timp de a reflecta împreu
nă la modalitatea cea mai potrivită de a f i într -o singură unitate administrativă.
Implicând credincioşii şi preoţii din ambele Eparhii, vom putea concluziona dacă
suntem împreună doctrinar şi apoi "cum" vom f i împreună. Nu este ceva care să
se realizeze de azi p e mâine după 50 de ani de dezbinare. Nădăjduiesc că această
comisie să se întâlnească mai des; s-a întâlnit numai la o perioadă de câţiva ani
până acum. dar. p e baza propunerii de care vă spuneam, întâlnirile trebuie să fie
mai dese şi mai fructuoase”.
IN .: "Vă întreb aici, în faţa tuturor celor care v-att îndrumat paşii spre
scaunul arhiepiscopal şi a reprezentanţilor presei româneşti de aici şi din ţară.
Veţi fa ce cunoscute presei româneşti din America rezultatele fiecărei întâlniri cu
Comisia de dialog de la Vatra?’’
l.P.S. Nicolae: “Bineînţeles...”
T.N.: “Vă m ulţum im ”.
11
("Tribuna noastră", magazin pentru românii canadieni, nr. 34, anul 4, augustseptcmbric, pag. 12)
Pr. C'OSTEL STOICA
Consilier patriarhal

H R A M U L JU B IL IA R A L M Ă N Ă ST IR II N1CULA
în ziua dc 15 august 2002, la hramul Mănăstirii Nicula - Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Teoctist, împreună cu î. P. S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bu
covinei, î. P. S. Mitropolit Teofan al Olteniei, î. P. S. Mitropolit Serafim al Ger
maniei şi Europei Centrale, î. P. S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, î. P. S.
Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, î. P. S. Arhiepiscop Andrei alAlba-Iuliei, P. S.
Episcop Gherasim al Râmnicului, P. S. Episcop Epifanie al Buzăului, P. S. Epis
cop Ioachim al Huşilor, P. S. Episcop Casian al Galaţiului şi Dunării de Jos, P. S.
Episcop Laurenţiu al Caransebeşului, P. S. Episcop Damaschin al Sloboziei şi Că
lăraşilor, P. S. Episcop loan al Covasnei şi Harghitei, P S. Episcopi: Irineu
Bistriţeanul şi Vasile Someşanul, vicari ai Arhiepiscopiei Clujului, înconjurat de
un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie în prezenţa zecilor de mii
de credincioşi veniţi din întreaga ţară, cum este obiceiul, la acest praznic, mai ales
pentru a se închina la icoana facătoare de minuni a Maicii Domnului.
în timpul slujbei, după citirea Sfintei Evanghelii, în cuvântul său intitulat:
"Pe Tabontl Transilvaniei*", Prea Fericitul Părinte Patriarh a spus:
"Voi nu mai sunteţi străini. Ss7 locuitori vremelnici,
ci simle(i im/Ji'eună-celâfe/ii cu sjînţii casnici
ai lui Dumnezeu"

(Efeseni 2, 19)

înalt Prea Sfinţite Părinte Arhiepiscop Bartolomeu,
Înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi ai Sfântului Sinod al Bisericii Orto
doxe Române,
Prea Cuvioase Părinte Stareţ,
Prea Cuvioşi Părinţi arhimandriţi şi stareţi,
Prea Cucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,
în această zi de aleasă sărbătoare nu putem să exprimăm în cuvinte cele ce
am văzut şi am auzit astăzi aici, la Mânăstirea Nicula, pe acest Tabor al Transil
vaniei noastre, împresii care vor rămâne adânc înrădăcinate în sufletele noastre
ale tuturor. Nu putem să dăm glas gândurilor noastre, puterii dumnezeieşti, minu
nii Maicii Domnului, care ne-a hărăzit clipe atât de frumoase, bucurii atât de rare,
dar atât de dătătoare şi de puternice pentru viaţa noastră, ca cele de acum, când
pomenim şi sărbătorim Adormirea Maicii Domnului, cea mai cinstită decât heru
vimii şi mai slăvită fară de asemănare decât serafimii, cum cântă neîncetat
Biserica ortodoxă în cele mai măiestrite compoziţii muzicale ale ci, şi cum am
auzit şi aseară, la Cluj, cântându-se la radio, şi în această noapte, în biserică, la
priveghere, şi mai ales astăzi, când aţi cântat dumneavoastră credincioşii atât de
frumos. Nimeni nu poate să descrie, să tălmăcească această cântare pe care aţi
exprimat-o, într-un singur glas şi dintr-un singur suflet, dintr-un singur cuget,
* Cuvânt rostit la sărbătoarea hramului Mănăstirii Nicula, din Arhiepiscopia Vadului,
Fcleacului şi Clujului, 15 august 2002 (Adormirea Maicii Domnului).
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dumneavoastră, atâţia credincioşi şi credincioasc, atâţia copii, atâţia tineri, care
sunteţi astă/i aici. V-am întâlnit venind pe drum, v-am -văzut adunându-vâ aici, v-ani
ascultai cântarea şi am citit pe feţele dumneavoastră credinţa sincera, viaţa curată,
expresia faptelor bune, care, împreună cu evlavia pentru Maica Domnului, v-au
îndreptat astazi paşii la Mânăstirea Nicula.
■ Aceleaşi motivaţii, aceleaşi resorturi interioare, fraţi şi surori în Domnul, nc-au
adus şi pe noi, ierarhii Sfântului Sinod, astăzi aici, şi suntem recunoscători înalt
Prea Sfinţitului Arhiepiscop Bartolomeu că ne-a invitat la această sărbătoare, ca
să luăm şi noi din plinul credinţei dumneavoastră, din bucuria dumneavoastră, din
statornicia dumneavoastră în păstrarea tradiţiilor şi a rânduielilor noastre biseri
ceşti, care constituie pentru noi o marc valoare, o floare rară, şi dc carc omenirea
are astăzi nevoie, mai mult ca niciodată.
Aşadar, am sărbătorii împreună astăzi, aici, cu negrăită bucurie, Adormirea
Maicii Domnului. Cum să rămâi indiferent la aiâta desfătare duhovnicească, la
atâta mângâiere sufletească, pe care noi o trăim mai ales pe calea credinţei noastre,
care pătrunde dincolo chiar şi de aceste frumuseţi ale slujbei de astăzi, carc sc
înalţă întru miros dc bună mireasmă până la tronul Prea Sfintei Treimi. Văzând
credinţa dumneavoastră, ascultându-vă cântările şi rugăciunile către Maica Dom
nului şi bucurându-mă să slujesc astăzi aici, la Mânăstirea Nicula, înconjurat dc
această coroană rar întâlnită dc ierarhi ai Bisericii noastre, m-am dus cu gândul la
locurile în carc Maica Domnului este mereu căutată şi mult cinstită de cvlavioşii
creştini, şi pe unde Dumnezeu mi-a purtai paşii în viaţa mea.
Mai întâi, am cunoscut evlavia pentru Maica Domnului în casa părinţilor mei
şi la mânăstirea unde am intrat din copilărie, şi am păstrat-o ca pe un odor scump
loată viaţa mea. Apoi, la mănăstirile din ţara noastră, unde părinţii, fraţii şi suro
rile nccontcnil înalţă rugăciuni Maicii Domnului şi gustă aceleaşi bucurii
duhovniceşti ca şi aici, la Mânăstirea Nicula, închinată Adormirii Maicii Domnu
lui, şi a cărei prăznuirc, iată, a devenit atât de frumoasă. Dar şi în alic locuri. în
Slânta Cetate a Ierusalimului, de pildă, în faţa Sfântului Mormânt, în grădina
( ihetsimani, sc allă o biscrică săpată în piatră, cu un mic altar, unde tradiţia spune
că a fost înmormântată Maica Domnului, şi mulţi pelerini vin acolo şi se roagă cu
credinţă fierbinte. Făcând parte, ca mitropolit al Olteniei, din delegaţia Bisericii
noastre, condusă de Prea Fericitul Patriarh Justinian Marina, în vizită la Patriarhia
Ierusalimului, în 1975, m-a învrednicii Dumnezeu să slujesc împreună cu înainta
şul meu dc vie memorie Patriarhul Iustin Moiscscu, pe arunci mitropolitul Mol
dovei şi Sucevei, in acel paraclis închinat Maicii Domnului. Câtă frumuseţe ne
grăită, câtă simţire adâncă am trăit în clipele acelea, ca şi mai târziu, în ianuarie
.2000, când, împreună cu o parte din ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii noastre,
unii aflându-sc astăzi aici, am slujit dumnezeiasca Liturghie la Sfântul Mormânt
al Domnului nostru Iisus Hristos din Cetatea Sfântă! Mi-a purtat Dumnezeu paşii,
apoi, spre un alt loc foarte scump tradiţiei crcştine, la Efes, în Turcia de astăzi,
unde se află o catedrală în ruine, închinată Sf. Evanghelist Ioan, către care Domnul
Iisus Hristos, cum ştiţi, a zis când se afla pe cruce: "Iată mama ta!" (Ioan 19, 27),
arătând spre Maica Domnului, care era la poalele crucii. Acolo, nu departe de
FIes, pe munte, există un schit ridicat pe locul unde tradiţia locală menţionează că
7 - B. O. R. 7-9/2002
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ar i: trăit Maica Domnului în preajma Sf. Evanghelist Ioan. Muntele acela este
aproape sterp, dar numai in jurul schitului Maicii Domnului este verde, este rodi
tor. Şi vin acolo foarte mulţi credincioşi, nu numai creştini, dar şi musulmani, cum
am văzut, şi se închină cu evlavie Maicii Domnului.
Şi aici, la niânăstirca Nieuta, Maica Domnului şi-a revărsat darul Său şi a fost
astăzi împreună cu noi, după cum şi este mereu. Parcă anume Şi-a ales acest loc,
această poiană străjuită dc aceşti brazi atât de frumoşi, care ţin isonul cântărilor
dumneavoastră, când vă adunaţi aici la ziua Adormirii Maicii Domnului. Ce ima
gine dumnezeiască aţi alcătuit astăzi dumneavoastră credincioşii! Am aflat dc la
părinţii mănăstirii că mulţi dintre dumneavoastră aţi venit aici din depărtări, din
părţile Bihorului, ale Maramureşului, din Ţara Bârsei, şi chiar din nordul Mol
dovei, cum mi-au spus credincioaselc dintr-un grup dc pelerini, înainte de slujbă,
că suntde la Botoşani, lată cum vin aici, la praznicul Adormirii Maicii Domnului,
hramul Mănăstirii Nicula, credincioşi şi credincioase din toate părţile ţării noastre,
ca să se bucurc, să se împărtăşească din evlavia părinţilor şi a creştinilor din accstc
locuri, fiii şi fiicele Maicii Domnului. Sunteţi cu adevărat, iubiţi fraţi şi surori în
Domnul, tîii şi fiicele Maicii Domnului. Suntem cu toţii copiii Maicii Domnului,
pentru că dacă noi nu putem uita mama care nc-a dat viaţă şi.ne-a îngrijit, ne-a
legănat şi ne-a cântat copilăria, cu atât mai mult nu putem uita, ca slujitori ai
Sfântului Altar şi ca fii ai Bisericii noastre strămoşeşti, pe Maica Domnului, cea
carc atât de frumos străjuieşte viaţa noastră, străjuieşte viaţa tinerilor, viaţa fami
liei creştine, atât prin icoanele ei făcătoare dc minuni, cât şi prin învăţăturile pe
carc le desprindem din pilda vieţii sale.
Să luăm seama, fraţii mei, la cuvintele atât de minunate pe carc Fecioara
Maria le-a rostit la Buna Vestire către Arhanghelul Gavriil, şi carc au pus temei
mântuirii neamului omcncsc: "Fie mic după cuvântul tău!" (Luca 1, 38). Sunt
cuvinte dc ascultare, cuvinte de înţelegere, cuvinte dc dăruire totală, de jertfire a
vieţii ei, care trebuia să devină mama Domnului Hristos, Maica Domnului, cum o
cântă Biserica. Aceste cuvinte ale Maicii Domnului au valoare însemnată şi pentru
viaţa noastră, căci soţia trebuie să dea ascultare soţului şi soţul soţiei, copiii să
asculte dc părinţi, să existe înţelegere între fraţi, ca familia să fie puternică. Ele au
valoare şi pentru viaţa Bisericii, pentru că suntem şi noi o familie. Văd aici, între
dumneavoastră, credincioşi mai în vârstă, mult tineret, copii de asemenea, şi chiar
copilaşi foarte mulţi, şi mă bucură lucrul acesta. Ce îi aduce pe ei astăzi aici, la
Mănăstirea Nicula? Desigur, ce ne aduce şi pe fiecare dintre noi, credinţa în Dum
nezeu, evlavia pentru Maica Domnului, pilda vieţii ei, nădejdea în ajutorul Maicii
Domnului pentru viaţa noastră.
Pornind, aşadar, dc la pilda Maicii Domnului, care, cum spuneam, în deplină
libertate şi responsabilitate, a răspuns glasului Arhanghelului Gavriil: "F’ie mic
după cuvântul tău!", dc la exemplul ei de ascultare desăvârşită, de jertfa totală de
sine, dc suferinţă profundă, noi, creştinii ortodocşi români, preoţii, monahii de la
mănăstiri, suntem îndatoraţi eu toţii, acum, la începutul acestui nou mileniu, cel
dc al treilea, să facem dovada prezenţei Maicii Domnului în viaţa noastră, în
familia noastră, în instituţiile noastre, chiar şi în cele aşa-zise de stat, căci statul,
până la urmă, este poporul, cu demnitatea Iţii, cu voinţa lui, cu setea lui de liber-
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tatc, dc'cultură, dc mai multă lumină, dc dreptate şi adevăr. Mai ales tinerii, llii şi
fiicele Bisericii şi neamului noslru, trebuie să compare mereu şi să vadă în ce
raport se găsesc ci.eu această frumuseţe desăvârşită a Maicii Domnului, care a
fost asemenea nouă, dar s-a învrednicit, prin credinţa şi viaţa ei curată, să fie
Mama Dumnezeului nostru. Şi Ha ne dă pildă nccontcnit de felul cum trebuie să
trăim ca să biruim păcatul, chiar la tinereţe, căci avem puterea aceasta de a supune
şi de a răpune păcatul.
Sfântul nostru Sinod, cum ştiţi, a îndreptat apeluri repetate cătrc preoţi şi
credincioşi privind responsabilitatea noastră faţă dc cducaţia tinerilor ţării noastre,
apeluri care au vizat mai ales căile şi modalităţile dc înălţare a lor pc calea
însuşirii valorilor ştiinţei, ale culturii, dar nu pc un drum fără Dumnezeu, fară
principii dc viaţă morală. Să mulţumim lui Dumnezeu că majoritatea tinerilor
noştri se găsesc aproape dc Biserică, în braţele Maicii Domnului, îndeosebi cci
binecuvântaţi dc Sfântul Sinod organizaţi în Asociaţia studenţilor crcştini
ortodocşi. Dar şi mulţi se află încă în ghiarclc vrăjmaşului, irosindu-şi tinereţea
prin discotcci şi localuri de noapte. Ce fac părinţii lor, ce fac mamele lor şi chiar
noi înşine, slujitorii Bisericii, pentru a-i ajuta să renunţe la atracţia acestui liberti
naj, să scape din tentaculele pornografiei, dc otrava drogurilor, această nouă şi
foarte periculoasă capcană mai ales pentru tineri, care desfigurează fiinţa umană,
carc degradează omul? Ca şi libertinajul, ca şi pornografia şi drogurile, este plaga
prostituţiei, care a pus stăpânire pe viaţa unei părţi a tineretului nostru, ajungându-se
până la traficul dc fiinţe umane. Unele tinere se lasă chiar vândute în străinătate,
terfelind astfel cc au mai scump în viaţă, tinereţea lor, carc este atât de frumoasă
şi hărăzită să continue existenţa neamului.
Acum câteva săptămâni am fost la Montreal, în Canada, pentru hirotonia şi
instalarea înalt Prea Sfinţitului Nicolae Condrea, noul arhipăstor al Arhicpiscopici
Ortodoxe Române din America şi Canada. Acolo am întâlnit tineri de-ai noştri la
studii, foarte bine pregătiţi profesional şi foarte mult legaţi de valorile noastre
crcştine, ataşaţi dc preoţii şi parohiile dc acolo. Mi-au exprimat dorinţa dc a se în
toarce acasă la încheierea studiilor, dar şi că sunt îngrijoraţi de pătrunderea dro
gurilor şi dc pcricolul legalizării păcatelor contra firii.
Ca dintr-o inimă, credincioşii şi preoţii mi-au adresat rugămintea dc a vă
transmite dumneavoastră, credincioşilor din ţară, îndeosebi înalt Prea Sfinţitului
Arhiepiscop Bartoiomcu, carc a ostenit mai mult dc zcce ani pentru Arhiepiscopia
Ortodoxă Română din Amerca şi Canada, tot respectul şi dragostea lor, concomi
tent cu îngrijorarea lor faţă de mediatizarca în presă, la radio şi televiziune, a
atâtor feluri de îmbolnăviri sufleteşti, a libertinajului, migraţici tinerilor şi traficu
lui dc fiinţe umane atât dc înjositoare pentru ţara noastră şi numele de român,
aruncând o umbră nemeritată dc noi. Nu putem însă trecc eu vederea literatura
carc contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor dc valoare.
Dreptmăritori crcştini, am venit cu multă dragoste spre a vă pune la inimă va
loarea credinţei nostre, deoarece Maica Domnului, deşi a trecut de pc pământ la
cer, ea a rămas cu noi şi este mijlocitoare pc lângă Fiul ci, Domnul nostru Iisus
Hristos, pentru pacea lumii şi mântuirea noastră. Noi credincioşii, trăim aevea ca
Sfinţii Apostoli, treccrea ci lângă Prea Sfânta Treime, aşa cum auzim din cântările
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Bisericii şi din cea intonata atât dc frumos dc dumneavoastră. Aş vrea să vă
amintesc dc uncie îndatoriri de creştini ortodocşi, mai aies cea de mamă; o misiu
ne alât dc importantă şi slântă, asemănatoare cu cea a Maicii Domnului, adică,
aceea de a te învrednici să fii mama. Să aveţi grijă de prunci şi să nu rămâneţi in
diferenţi de această plagă a abandonării pruncilor, din marile oraşe, mai ales din
Bucureşti, unde sc întâlnesc aşa numiţii copii ai străzii. Am făcut apel la preoţi şi
credincioşi să păstreze legătura cu lâmiile amcninţaic de destrămare, de unde
provin aceşti copii.
Dacă fiecare preot de parohie ar supraveghea duhovniceştc suirea morală pre
cară a familiei şi felul în care membrii familiei practică virtuţile creştine, dacă ar
exista preocupări pentru educaţia copiilor în duhul iubirii Domnului nostru lisus
Hristos, atunci nu s-ar mai destrăma atâtea familii, nu s-ar nesocoti principiile de
viaţă creştină, nu s-ar instala imoralitatea în viaţa dc familie şi chiar în viaţa tinerilor.
Aţi străbătut o calc lungă şi obositoare până la Mănăstirea Nicula, cum spu
neam la început. Aţi venii stăpâniţi în cugete de dorinţa de a vă îndestula din
darurile rugăciunilor părinţilor dc aici şi dc a vă hrăni eu "pâinea vieţii", hrana
nemuririi noastre. Dobândind aceste comori nepreţuite pe care le-aţi aşezat la
inima dumneavoastă curată şi bună, peste câtva timp vă întoarceţi la căminele şi
localităţile dc unde aţi venit. în comoara inimii dumneavoastră duceţi dc aici, dc
la sfânta mănăstire balsamul învăţăturilor, roua rugăciunilor către Maica Domnu
lui. bucuria nespusă a întâlnirii şi comuniunii noastre.
Prin prezenţa dumneavoastră şi a noastră la Sf. Mănăstire Nicula şi prin ru
găciunile noastre ale tuturor, am exprimai recunoştinţa noastră smerită către Dum
nezeu pentru cei care au întemeiat Sf. Locaş, acum 450 dc ani, au pictat icoana
Maicii Domnului, s-au învrednicit dc binefacerile minunilor ei, punând început
sfânt accstci sărbători închinatc prea măritei ei Adormiri. Ne putem uşor imagina
cu câte greutăţi sc luptau ci, acum 450 de ani, când înălţau o mănăstire ca aceasta,
întemeind astfel izvoare de credinţă şi sfinţenie, cum au fost atâtea în istoria noastră
şi mai sunt încă şi acum, în toate mănăstirile şi bisericile noastre?
Avem, aşadar, în faţă pilda de credinţă, dc puritate şi de ascultare. Această
pildă le-a înrâurit iubirea dc Biserică şi drcptcredincioşilor domnitori români.
Mâine Biserica noastră Ortodoxă sărbătoreşte Sfinţii Brâneoveni, pc Sfântul
Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu, martirizat pe malul Bosforului, în anul
1714, împreună cu cei patru fii ai săi, acestora tăindu-li-sc capetclc înaintea tâtălui
lor, pentru motivul că n-au renunţai la credinţa ortodoxă. Crescuţi în frică dc
Dumnezeu, cunoscători ai Ortodoxiei şi autori dc opere teologice, aceşti patru 11i
de domn român, împreună cu tatăl lor, sc află acum în calendarul nostru,
cunoscuţi ca, "Sfinţii Brâneoveni", şi sunt sărbătoriţi mâine, la 16 august, ca în
fiecare an. Doamna Maria şi mama fiilor se ruga şi lăcrima în faţa icoanei Maicii
Domnului, participând astfel ca Doamnă a Ţării Româneşti la martiriul soţului ci,
Constantin Brâncoveanu şi a celor patru fii ai lor. lată, pilde pentru noi, pentru
credincioşii români, pentru mame şi pentru tineri. Să vă rugaţi, fraţii mei, ca din
localitatea în care trăiţi, nici un tânăr sau o tânără a satului să nu devină victimă a
păcatului, sau victime ale traficului dc persoane. Să fiţi cu luare aminte şi să
solicitaţi asistenţa preoţilor.
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Biserica noastră arc mai multe forme şi căi de asistenţă socială, iar înalt Prea
Sfinţitul Arhiepiscop Bartolomeu ne este pilda şi în această privinţă. Prezenţa
tinerelor măicuţe cu răspundere de întemeietoare de mănăstiri în această
Arhiepiscopie, înălţate pe locul, celor arse sau distruse de împărăţia habsburgică
la 1761, sau altele dorite dc credincioşi şi preoţi, toate au o încărcătură simbolică
spirituală deosebită. Avem, deci, şi aici, la Sfânta Mânăstire Nicula, secole dc
mărturii care confirmă existenţa şi continuitatea neîntreruptă a vieţii, credinţei şi
culturii româneşti.
Prcţuindu-vă mul! răbdarea, vă doresc, iubiţilor, sănătate, statornicie în cre
dinţă şi binecuvântarea Maicii Domnului mai presus de toate. Duceţi cu dumnea
voastră imaginea Bisericii noastre Ortodoxe strămoşeşti, istoria noastră, chipurile
vrcdnice ale domnitorilor români martiri pentru credinţă.
încredinţăm ocrotirii Maicii Domnului pe toţi pruncii şi tinerii dorindu-le
spor la învăţătură, la cinste, la demnitate şi să ajungă să întemeieze familii rod
nice în fii şi fiice, spre slava Bisericii şi bucuria noastră a tuturor. Dumnezeu să
vă binccuvintcze, să ne ajute să ne mai întâlnim la această sfântă'Mânăstire şi la
anul şi la mulţi ani."

Cu prilejul acestui hram jubiliar, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
hirotesit întru arhimandrit pe Prea Cuvioşii protosingheli: Tcolîl Roman, exarhul
mănăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Clujului şi Dumitru Cobzaru, stareţul
Mânăstirii Nicula; a ridicat la treapta dc arhidiacon pe Prea Cuviosul Ierodiacon
flarion Murcşan, pictorul Mânăstirii, oferindu-i "Crucca Patriarhală"; a hirotesit
întru stareţe stavrafore pe monahiile: Emanuela Mirea, Mânăstirea "Izvorul Tă
măduirii", Vcronica Coţofană, Mânăstirea "Sfântul Evanghelist Luca", Varvara
Giorgiu, Mânăstirea "înălţarea Sfintei Cruci", Pamlllia Solcan, Mânăstirea "Naş
terea Maicii Domnului", şi Teodora Tulpan, Mânăstirea "Acoperământul Maicii
Domnului".
La sfârşitul slujbei, înainte de agapa frăţească oferită dc î. P. S. Arhiepiscop
Bartolomeu al Clujului, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a acordat un inter
viu posturilor de televiziune centrale şi locale.
Rcdacţia

A L G E R E A , H IR O T O N IR E A ŞI IN STA LA R EA
PR EA SFIN Ţ IT U L U I C IPR IA N C Â M P IN E A N U L
C E L DE AL T R E IL E A EPISC O P V IC A R PA TRIA R H A L
în ultimii ani, după cum se cunoaşte, au sporit lucrările care se cer permanent
a fi rezolvate la Centrul Patriarhal, între carc un rol important are activitatea
social-caritativă şi de asistenţă religioasă în spitale, penitenciare şi armată, coor
donarea învăţământului religios şi a cclui teologic, precum şi reprezentarea Pa
triarhiei Române, la nivel dc ierarh, la diferite manifestări cu caractcr intern şi
extern, ce ţin dc relaţiile Bisericii noastre cu celelalte Biserici, cu societatea şi cul
tura. Pentru îndeplinirea acestor activităţi, carc revin Prea Fericitului Părinte
Teoctist, în calitate dc Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, potrivii art. 31 din
Statut, Prea Fericirea Sa este ajutat dc cpiscopi vicari patriarhali. Dc aceea, a fost
necesară înfiinţarea unui al treilea post dc episcop vicar patriarhal şi ocuparea lui
cu o persoană cu pregătire tcologică corespunzătoare şi cu râvnă în slujirea
Bisericii, care, prin Decizie Patriarhală dc atribuţii, să ducă la bun sfârşit o parte
din aceste activităţi, alături dc Prea Sfinţiţii Episcopi Vicar Patriarhali Vinccnţiu
Ploicşteanu şi Ambrozie Sinaitul.
Drept urmare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, pc temeiul art. 32, al. 1
din Statut, care prevede că "episcopii vicari patriarhali se aleg dc Sfântul Sinod la
propunerea Patriarhului", apreciind pregătirea tcologică înaltă a Prea Cuviosului
Arhimandrit, dr. Ciprian Spiridon, însuşită în ţară şi peste hotare, precum şi boga
ta activitate pc care a desfaşurat-o în calitate de consilier patriarhal la Departamen
tul Biserica şi Societatea, cu puternic impact misionar şi pastoral, l-a recomandat
Sfântului Sinod pentru ccl dc al treilea post de episcop vicar patriarhal.
ALEGEREA
Luând act de recomandarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, Comisia
canonică, juridică şi pentru disciplină, pc temeiul art. 131, al. 1 din Statut, a proce
dat la examinarea canonică a Prea Cuviosului Arhimandrit Ciprian Spiridon, con
silier patriarhal la Departamentul Biscrica şi Societatea, şi constatând că acesta
întruneşte condiţiile cerute candidaţilor la arhicrie dc art. 129, al. 2 din Statut, a pro
pus plenului Sfântului Sinod să aprobe alegerea sa în ccl dc al treilea post de epis
cop vicar patriarhal, cu titulatura CÂMPINEANUL, şi ridicarea la treapta arhieriei.
Sfântul Sinod, în şedinţa sa de lucru din 2 iulie 2002, luând act de propunerea
Comisiei canonice, juridice şi pentru disciplină, a aprobat prin vot secret alegerea
Prea Cuviosului Arhimandrit Ciprian Spiridon în ccl de al treilea post de episcop
vicar patriarhal, cu titulatura CÂMPINEANUL, şi a recomandat a sc interveni la
Ministerul Culturii şi Cultelor spre a mijloci emiterea Decretului Prezidenţial dc
rccunoaştcrc a sa în acest post. Totodată, Sfântul Sinod a rugat pe Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist să asigure îndeplinirea celor cuvcnite pentru hirotonia în
arhiereu a noului episcop vicar patriarhal şi să stabilească prin Decizie Patriarhală
atribuţiile carc i sc repartizează.
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Prea Cuviosul Arhimandrit dr. Ciprian Spiridon a fost invitat, apoi, în sala sino
dala, unde Prea Ferieitul Părinte Patriarh Teoctist i-a adus la cunoştinţă că membrii
Sfântului Sinod, ia propunerea Prea Fericirii Sale, prin votul exprimat, l-au chcinal
la treapta arhieriei şi la slujirea de episcop vicar patriarhal. Felicitându-1 pe cel ales,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi-a exprimat nădejdea că priceperea şi hărni
cia de care a dat dovadă până acum, în slujirea dc consilier patriarhal la Departa
mentul Biserica şi Societatea, constituie un puternic temei pentru o colaborarc rod
nică şi în noua misiune de episcop vicar patriarhal care i s-a încredinţat.
Profund emoţional, Prea Cuviosul Arhimandrit dr. Ciprian Spiridon a mulţu
mit Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi membrilor Sfântului Sinocl pentru
votul de încredere pe care i l-au acordat şi a mărturisit că este pc deplin conştient
de greutatea arhieriei, care presupune o jertfire totală, din toată fiinţa, o lucrare
neprecupeţită, cu timp şi fără timp, în slujirea Bisericii noastre, mai ales în
actualele condiţii ale socictăţii româneşti:
Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericite Părinte Patriarh Teoctist,
înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile Voastre,
Aş dori mai întâi să înalţ un gând dc mulţumire Prea Bunului Dumnezeu
Care, în nemărginita Sa iubire, a binevoit să fiu chemat la înalta treaptă a slujirii
arhiereşti, ceea ce presupune din partea mea un devotament nelimitat şi o dăruire
totală în slujba Bisericii, dar şi o mare şi grea responsabilitate.
In cei aproape trei ani de activitate în cadrul Administraţiei Patriarhale,
respectiv la sectorul "Biserica şi Societatea", pot să afirm că m-am confruntat cu
multe probleme, date fiind contextul actual al ţării noastre şi condiţiilc economi
ce extrem de dificile prin care trece poporul român, probleme cărora suntem
chemaţi să le găsim soluţii, pentru binele credincioşilor noştri; am înţeles însă că,
pentru a sluji cum se cuvine Biserica lui Hristos ~ aşa cum spunea oarccând Prea
Fericitul Părinte Patriarh - trebuie să lucrezi neîncetat, nu cu ora, privind la ceas,
ci cu toată fiinţa noastră, "cu timp şi fară timp" (11 Timolei 4, 2).
Folosind o metaforă din titlul unei emisiuni difuzate la un post dc radio gre
cesc, ce-mi stăruie acum în minte, şi anume "La picioarele învăţătorului", aş
putea să afirm că, în toată această perioadă dc timp, de când mă aflu la Centrul
Patriarhal, am trăit experienţa ucenicului carc învaţă la picioarele Dascălului său.
Este un marc privilegiu pentru mine să vă fiu în preajmă, Prea Fericirea
Voastră, deoarece mi-aţi dat posibilitatea să învăţ multe lucruri din bogata expe
rienţă pe carc aţi dobândit-o de-a lungul anilor. De aceea, vă mulţumesc cu re
cunoştinţă pentru faptul că v-aţi gândit să mă propuneţi Sfântului Sinod pentru
alegerea într-o astfel dc înaltă demnitate bisericească, demnitate ce presupune o
mai strânsă colaborarc decât cea pc carc am avut-o până acum, ca şi consilier
patriarhal, bazată, desigur, pe o relaţie dc autentică filiaţie duhovniccaseă.
Mulţumesc tuturor înalt Prea Sfinţiţilor şi Prea Sfinţiţilor Părinţi, membri ai
Sfântului Sinod, pentru votul dc încredere pe carc mi l-au acordat, încredinţându-i
că mă voi strădui să-mi îndeplinesc cu vrednicie şi responsabilitate lucrarea la
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carc am fost chemat, cu atât mai mult cu cât problemele cu care se confruntă
astăzi societatea românească uc cheamă pe toţi la o jcrlia deplină.
Incredinţându-mă, aşadar, harului Sfântului Duh, Care "pe cele neputincioase
le vindecă şi pe cele cu lipsă le împlineşte", mulţumesc încă o dată Atotputerni
cului Dumnezeu pentru purtarea Sa de grijă faţă dc umila mea persoană; mulţu
mesc Prea Fericirii Voastre pentru dragostea şi încrederea investită în mine, precum
şi tuturor membrilor Sfântului Sinod pentru votul exprimat. Vă rog să mă cuprindeţi de acum înainte în rugăciunile înalt Prea Sfinţiilor şi Prea Sfinţiilor Voastre,
ca Dumnezeu să mă întărească în slujirea ce-mi este pusă înainte.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!
IPOPSIFIEREA
După emiterea Decretului Prezidenţial nr. 733 din 9 august 2002, publicat în
Monitorul Oficial nr. 610 din 16 august 2002, prin care Prea Cuviosul Arhiman
drit dr. Ciprian (Cezar) Spiridon se recunoaşte în funcţia dc episcop vicar patriar
hal, cu titulatura CÂMPINEANUL, pentru carc a fost ales de Sfântul Sinod la 2 iu
lie 2002, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a stabilit ca hirotonia noului
arhiereu să aibă loc în ziua de duminică, 22 septembrie 2002. în biserica Sf. Spiridon-Nou, paraclis patriarhal.
Potrivit rânduielilor tipiconalc, în ajun, sâmbătă, 21 septembrie 2002. seara,
în Catedrala Patriarhală, după slujba Vecerniei, oficiată de l.P.S. Mitropolit Teofan
al Olteniei şi un sobor dc preoţi şi diaconi, a avut loc ceremonia ipopsifierii
viitorului arhiereu Ciprian Câmpineanul. Au participat la ceremonie, consilieri dc
la Administraţia Patriarhală şi Arhiepiscopia Bucureştilor, preoţi, călugări, piofesori, studenţi teologi şi credincioşi. Au fost de faţă şi oaspeţi din Grecia, arhierei,
preoţi şi credincioşi, unde Prea Cuviosul Arhimandrit Ciprian Spiridon, timp dc
câţiva ani, a urmat'studiile dc doctorat în teologie.
Slujba ipopsifierii a fost săvârşită dc l.P.S. Mitropolit Tcolân al Olteniei, l.P.S. Mi
tropolit losif al Europei Occidentale şi Meridionale şi PS. Episcop Casian al
Dunării de Jos, iar P.S. Episcop Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul a citit
CHEMAREA Prea Cuviosului Arhimandrit Ciprian Spiridon la treapta arhieriei,
pentru postul dc episcop vicar patriarhal, cu titulatura CÂMPINEANUL.
Dând RĂSPUNS chcmării, ipopsifiul a mărturisit că "primeşte cu supunere
şi bucurie sfântă greaua misiune a arhieriei", şi a mulţumit Bunului Dumnezeu că
l-a învrednicit dc această chemare şi Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, carc a aprobat alegerea sa ca episcop vicar patriarhal.
în continuare, l.P.S. Mitropolit Teofan al Olteniei, într-o scurtă cuvântare, a
arătat însemnătatea actului liturgic al ipopsifierii şi a exprimat câteva gânduri
legate dc greaua misiune dc arhiereu, apoi, ierarhii slujitori s-au prezentat Prea
Fericitului Părinte Patriarh Tcoctist cu noul chemat la arhierie, Părintele Ciprian
Spiridon, aducându-i vestea că acesta a răspuns chcmării Sfântului Sinod, spre a-1
binecuvânta în vederea hirotoniei dc a doua zi.
întâmpinându-1 pe ipopsifiuîn holul Reşedinţei Patriarhale, Prea Fericirea Sa
a mulţumit Bunului Dumnezeu pentru săvârşirea acestui act sfânt, la care au fost
prezenţi, alături dc ierarhi şi preoţi din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei, şi
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arhierei şi preoţi din Grecia, ca reprezentanţi ai Prea Fericitului Arhiepiscop
Hnstodulos al Atenei şi întregii Eladc. Şi.nădăjduim ca faptul acesta, a spus în
continuare Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, "Va avea darul, ca două văpăi
duhovniceşti, să încălzească râvna şi dragostea Părintelui Ciprian pentru a sluji cu
toată vrednicia cuvenită Biserica Mântuitorului Iisus Hristos".
Mulţumind Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi ierarhilor săvârşitori
ai ipopsificrii sale. Părintele Ciprian Spiridon a spus următoarele:
hPrea Fericirea Voastră,
Inah Prea Sfinţiile .şi Prea Sfinţiile Voastre,
Sunt, într-adevăr, copleşit dc emoţie încă dc la începutul slujbei Vecerniei,
carc în această seară a avut un aspect deosebit dc solemn.
Aş vrea să vă încredinţez că am reflcctat îndelung asupra votului Sfântului
Sinod prin care am fost ales în funcţie de episcop vicar patriarhal, iar răspunsul
pozitiv la chemarea pe carc mi-au adresat-o înalt Prea Sfinţiţii Părinţi constituie
rodul unei meditaţii adânci şi a unei cercetări atente a interiorului sufletului meu.
Mărturisesc că am pus la inimă atât cuvintele înalt Prea Sfinţitului Mitropolit
Teofan rostite în biserică, cât şi poveţele dc mult preţ ale Prea Fericirii Voastre din
acest moment.
Ştiu că nu sunt vrednic pentru o astfel dc slujire - cum recunoaştem, dc alt
fel, ori de câte ori săvârşim Sfânta Liturghie - dar, ascultând îndemnul Mântuito
rului nostru Iisus Hristos, Care zice: "îndrăzniţi, Eu am biruit lumea" (Ioan 16, 33)
şi urmând pilda Sfinţilor Părinţi, cu sfială şi cu frică dc Dumnezeu am îndrăznit
să păşesc spre Sfântul Altar pentru a da răspuns chemării la arhieric, predându-mă
dc acum înainte, cu toată fiinţa mea, Prea Bunului Dumnezeu, Maicii Domnului
şi tuturor sfinţilor Bisericii lui Hristos.
Mă încredinţez, totodată, rugăciunilor înalt Prea Sfinţiilor şi Prea Sfinţiilor
Voastre, membrilor Sfântului Sinod şi, îndeosebi, Prea Fericirii Voastre, care mi-aţi
făcut o astfel dc onoare, dc a mă primi ca pc Lin fiu duhovnicesc şi colaborator
apropiat.
Mulţumind pururea Bunului Dumnezeu, îmi exprim încă o dată recunoştinţa
faţă de întâistătătorul Bisericii noastre strămoşeşti pentru încrcdcrea acordată şi
vă asigur pe toţi că mă voi strădui din răsputeri să nu vă dezamăgesc niciodată.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
HIROTONIREA
Duminică, 22 septembrie 2002, în biserica Sf. Spiridon-Nou din Bucureşti, a
avut loc actul hirotoniei în arhiereu a Prea Cuviosului Arhimandrit Ciprian
Spiridon, ales dc Sfântul Sinod pentru cel dc al treilea post de episcop vicar pa
triarhal, cu titulatura CÂMPINEANUL.
Hirotonia s-a săvârşit în cadrul slujbei Sfintei Liturghii, oficiată dc Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, împreună cu următorii ierarhi ai Sfântului
Sinod: l.P.S. Mitropolit Teofan ai Olteniei, I.P.S. Mitropolit Iosif al Europei
Occidentale şi Meridionale, I.P.S. Arhiepiscop Tcodosic al Tomisului, I.P.S. Arhie
piscop Nifon al Târgoviştci, P.S. Episcop Calinic al Argeşului, P.S. Episcop
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Casian al Dunării de Jos, P.S. Ep iscop Ioan al C ovasnei şi Harghitei, P.S. E piscop
D a m a s ch in al S lo b o z iei şi Călăraşilor, P.S. Ep iscop Vicar Patriarhal Vicenţiu
P lo ie ş t e a n u l, P.S. E p is c o p V ica r S eb a stia n I lf o v e a n u l al A r h ie p is c o p ie i
Bucureştilor şi P.S. Arhiereu Vicar Corncliu Bârlădeanul al Ep iscopiei Huşilor.
D in soborul arhiereilor au făcut parte şi oaspeţi din Grecia, şi anume, I.P.S. M i
tropolit M a x im de Scrres şi Nigrita, I.P.S. Mitropolit P antelim on de Veria, N ausa
şi Kam pania şi I.P.S. Mitropolit Vasile dc Elassona. Iar între slujitori, alături dc
preoţi şi diacon i de la catedrala patriarhală, s-au numărat şi arhimandriţii Iolil
Frangkakos şi G h eorghe H risostom u şi protopresvitcrii Nektarie Laskaridis şi
Stelian V atopoulos. parohul bisericii unde Părintele Ciprian Spiridon a slujii ca
diacon între anii 1 9 9 3 -1 9 9 7 , pe timpul studiilor de doctorat la Facultatea dc
T e o lo g ie din Tcsalonic.
Au participat la slujbă, consilieri patriarhali şi eparhiali, stareţi dc mănăstiri,
protopopi, profesori de teologie, preoţi, m onahi şi m onahii, elevi seminarişti şi
studenţi teo lo g i, precum şi un marc număr dc credincioşi din Bucureşti şi din alte
părţi ale ţării. A fost prezent şi un grup dc credincioşi din Grecia, care au venit
anum e la Bucureşti pentru a participa la hirotonia în arhiereu a Părintelui Ciprian
Spiridon, p e carc l-au cunoscut îndeaproape şi l-au îndrăgit în anii slujirii sale diaconeşti în parohia lor. S-au mai aflat în biserică, m am a şi rudele celu i ch em at la
arhierie, precum şi prieteni şi foşti eolegi. A u fost de faţă şi reprezentanţi ai
Preşedinţiei R om ân ie i, ai Guvernului, Ministerului Culturii şi Cultelor, ai altor
m inistere, p recum şi scriitori, gazetari şi alţi invitaţi.
După săvârşirea hirotoniei, Prea Sfinţitul E p isco p Vicar Patriarhal Vincenţiu
Ploieştean u, Secretarul Sfântului Sinod, a citit următorul A C T P A T R IA R H A L
prin carc sc aduce la cunoştinţa clerului şi credincioşilor alegerea Prea Sfinţitului
Ciprian Spiridon în cel de al treilea post de ep isc op vicar patriarhal, cu titulatura
C A M PIN EA N UL:
A C T P A T R IA R H A L
Cu vrerea Bunului D u m n e ze u , cu puterea Fiului şi cu lucrarea Sfântului Duh,
după anul 1989, B iserica noastră Drcptmăritoarc a păşit pe un nou drum al
afirmării libertăţii sale şi al îm plinirii m isiunii ei sfinte în lume, având p o sib ili
tatea să îm brăţişeze activităţi pe care înainte dc acel an nu le putea îndeplini.
A stfe l, potrivit cu învăţătura şi tradiţia Bisericii, Sfântul S inod a orânduit noi
măsuri pentru im pulsionarea activităţii pastoral-misionarc a clerului de la parohii
şi mânăstiri în pas cu cerinţele timpului; au fost înfiinţate n um eroase aşezăm inte
de asistenţă socială şi de slujire diaconică prin care B iserica O rtodoxă R om ână
ajută pe cei aflaţi în suferinţă: copii, orfani, bătrâni, bolnavi, persoane cu handi
cap, oam en i săraci; s-a reînnodat firul asistenţei religioase în spitale, penitenciare
şi în armată, prin d esem n area dc preoţi şi ridicarea de locaşuri de cult; s-a reluat
lucrarea Bisericii dc educaţie religioasă în rândul tineretului, prin introducerea
predării R elig iei în învăţământul public; a fost diversificată participarea mirenilor
la viaţa bisericească, prin rcaetivarca unor asociaţii, ligi şi societăţi ortodoxe cu
binecuvântarea Bisericii; a sporit grija pentru con solida rea unităţii spirituale a
tuturor cred in cio şilor şi preoţilor ortodocşi români, carc v ieţu icsc şi o sten esc în
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afara graniţelor ţării, cu Biscriea Ortodoxă R om ână M am ă, prin înfiinţarea de noi
eparhii şi parohii o rtod oxe române peste hotare; au fost adâncite preocupările
pentru lucrarca pc drumul unităţii creştine, prin promovarea şi intensificarea rela
ţiilor Biscricii noastre cu Bisericile Ortodoxe surori, cu celelalte B iserici creştine
şi cu organ ism ele e c u m e n ic e internaţionale.
A ce st larg câm p dc m isiu ne a creat pentru slujitorii Bisericii noi îndatoriri
potrivii cu trebuinţele vremurilor dc astăzi şi cu m isiu nea acesteia în lume. S-au
înmulţit cerinţele de reprezentare, la nivel ierarhic, ale Biscricii O rtod oxe
R o m ân e în viaţa so cială şi culturală a ţării, la manifestările cu caractcr intern şi
extern, dar şi la slujirea misionar-pastoralâ a Biscricii în rândul poporului dreptcrcdincios. Toalc acestea N e-au determinat să ad ucem în jurul Nostru colaboratori
destoiniei, bine pregătiţi din punct de ved ere intelectual şi d u h o v n ic esc , cu o
autentică vocaţie pentru îm plinirea acestei sfinte lucrări a Bisericii N oastre la
început de nou veac şi m ileniu creştin.
D c aceea, pentru îndrumarea şi coordonarea acestor m ultiple activităţi care sc
desfăşoară la nivelul Administraţiei Patriarhale, la solicitarea Noastră. Sfanţul
S inod a aprobai înfiinţarea unui nou post de Ep iscop-V icar Patriarhal, care, î m 
preună cu N oi şi cu ceilalţi doi Prea Sfinţiţi Episcopi-V icari Patriarhali să îm p li
nim mai cu spor îndatoririle statutare şi regulamentare bisericeşti ce revin A d m i 
nistraţiei Patriarhale ca organ execu tiv al Sfântului Sinod, precum şi Institutul
Biblic şi dc M isiu n e al Biscricii O rtodoxe R om ân e, în cadrul propriilor lor sccloare de activitate.
Sosind vremea pentru ocuparea acestui nou post d c Episcop-V icar Patriarhal,
după o îndelungată chibzuinţă, am găsit cu cale să recom andăm Sfântului S inod al
Bisericii noastre, pentru a fi ridicai la înalta m isiune de Episcop-V icar Patriarhal,
pe Prea C uviosul Arhimandrit dr. C ip r ia n S p ir id o n , apropiat colaborator al
Nostru în postul dc con silicr patriarhal !a Sectorul Biserica şi Societatea care s-a
dovedit a fi vrednic dc accastă chemare prin experienţa şi osârdia dc care a dat
dovadă în slujirea preoţească şi lucrarea administrativă desfăşurată până în prezent.
Prea C uviosul Arhim andrit dr. C ip r ia n S p ir id o n , născut la 19 aprilie 1965 în
satul Suhulcţ, jud. iaşi, este ab solvent al Seminarului T eo lo g ic din B u zău şi lic en 
ţiat aî Facultăţii dc T e o lo g ie " P a tr ia r h u l J u s t i n l a n " a Universităţii din Bucureşti.
Şi-a pregătit doctoralul în te o lo g ie în Grecia şi în Italia, după care, în anul 1997 a
obţinut titlul dc D o cto r în T eologic la Facultatea de T eo lo g ie a U niversităţii din
fcsalonic. A publicat cărţi şi studii de teo lo g ic şi istorie bisericcască în ţară şi în
Grecia şi a participat ia num eroase conferinţe şi întruniri teo lo g ice în ţară şi peste
hotare. în anul 1992 este tuns în m on ah ism la Mănăstirea Crasna din Judeţul
Prahova, iar după numirea în postul dc con silicr patriarhal a fost în ch in oviat la
Mănăstirea A n lim din Bucureşti.
în urma examinării c an on icc care i s-a tăcut şi a constatării că Prea C uvioşia
Sa întruneşte condiţiile can on ice şi de studii pentru ridicarea la treapta Arhicriei,
la propunerea C o m isie i Canonică, juridică şi pentru disciplină, Sfântul S inod al
Biscricii O rtodoxe R om â n e, în şedinţa sa dc lucru din 2 iulie 2 0 0 2 a aprobat ale
gerea Prea C uviosulu i Arhimandrit dr. C ip r ia n S p ir id o n în postul d e E p is c o p - V i
car Patriarhal şi ridicarea sa la treapta Arhicriei urmând a purta titulatura de
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C â m p i n e a n u l , drept pentru eare. Ia intervenţia Noastră. prin Decretul Prezi
denţial nr. 733 din 9 august 2002. a fost recunoscut în demnitatea de EpiscopVicar Patriarhal.
Nădăjduind că atât pregătirea intelectuală cât şi ascultarea dc care a dat
dovadă până în prezent îl va ajuta să slujească cu fo lo s Sfânta-noastră B iserică, îl
în d e m n ăm părinteşte să dea, în continuare, cinstire şi ascultare Sfântului Sinod al
Bisericii O rtod oxe R o m ân e, carc l-a ales şi al cărui membru este, precum şi ne
obosită şi jertlclnică lucrare pastorală şi misionară.
Iar astăzi, dum inică, 22 septembrie 2 0 0 2 , în Biserica Paraclis Patriarhal
"Sfântul S p i r i d o n - N o u " din Bucureşti, cu voia M ilostivului D u m n e z e u , în Treime
lăudat: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, N o i, T e octist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
R om ân e, împreună cu soborul dc Arhierei români şi greci de faţă prezenţi, am
hirotonit întru Arhiereu, pe Prea Cuviosul Arhimandrit dr. C ip r ia n S p ir id o n , pentru
postul de E p iscop -V icar Patriarhal, cu titulatura C â m p i u c a n u l .
C ele dc mai sus sc înfăţişează spre ştiinţă tuturor celor de faţă, precum şi între
gului cler şi credincioşilor din Biserica Noastră prin accst A C T P A T R I A R H A L ,
dat în reşedinţa Noastră din Bucureşti, azi, 21 septembrie, în um il d o u ă m ii d o i de
la N a şte r e a M â n t u it o r u lu i n o str u Iisus H ristos şi în cel dc al şa is p r e z e c e le a an
al a rh ip ă sto r ir ii N o a str e ca P atr iar h al Bisericii Ortodoxe Române.

t T E O C T I S T
PATRIARHUL. BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
In continuare, Dl. Victor Opaschi, C onsilier prezidenţial, a dat citire D e c r e 
tului Preşedintelui R om âniei dc recunoaştere a Prea Sfinţitului Ciprian Spiridon
în funcţia de e p isc op vicar patriarhal, iar Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
în mânat noului e p isc o p în sem n ele arhiereşti: sacosul, om oforul, cn golp ion ul,
mitra, mantia şi cârja, rostind în auzul şi cu aprobarea cclor dc faţă tradiţionala
formulă: "Vrednic este!", repetată de trei ori.
La sfârşitul slujbei, Prea Fericitul Părinte Patriarh a rostit în faţa cred in cioşi
lor următoarea cuvântare despre rolul şi însemnătatea slujirii arhiereşti:
nP r c a S f i n ţi te P ă r i n t e C ip r i a n ,
Inal! P r e a S fin ţiţi ş i P r e a S fin ţiţi P ă r in ţi.
P r e a C u c e r n i c i ş i P r e a C u v i o ş i P ă r in ţi.
I u b i ţi c r e d i n c i o ş i ş i c r e d i n c i o a s e ,

Iată, prin lucrarea Duhului Sfânt, am săvârşit astăzi, în această frumoasă ca te
drală, dc sub ocrotirca Sf. Ierarh Spiridon, hirotonia unui nou c p isc o p vicar pa
triarhal, Prea Sfinţitul Ciprian Câmpineanul. împreună cu noi şi cu ierarhi din
Mitropolia Munteniei şi D obro gci, cum aţi văzut, au slujit şi oaspeţi din Grecia,
înalt Prea Sfinţiţii Mitropoliţi M a xim dc Scrrcs şi Nigrita, P antelim on dc Veria,
N ausa şi Kam pania şi Vasile dc Elassona, care au dorit să fie prezenţi la acest act
d u m n e z e ie sc şi sfânt, însoţiţi dc un grup dc arhimandriţi, preoţi şi credincioşi din
această ţară, unde Prea Sfinţitul Ciprian, timp de câţiva ani, a urmat studiile dc
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doctoral în teologie. A m înscris astăzi, iubiţii m ei, şi un act istoric, pentru că viaţa
Bisericii este legată de viaţa lumii, de istoria poporului pe care ea îl slujeşte, de
cultura lui, şi în general de năzuinţele om ului din toate timpurile şi de toate stările.
In Biserică, trebuie să ştiţi, arhiereul are, în eparhia pe care o co n d u c e sau în
cuprinsul jurisdicţiei bisericeşti unde prim eşte delegaţie să slu jească, pe lângă î m 
plinirea celor tainice, a celor sfinte, care izvorăsc din plinătatea harului dum 
n eze ie sc, şi atribuţii m isionare şi pastorale, după pilda dată de Mântuitorul
Hristos, Păstorul nostru cel Bun, sfinţilor Săi apostoli şi ucenici. Sfânta E van 
gh elie de astăzi (Luc. 5, 1-11) ne-a vorbit despre Pescuirea minunară şi despre
chem area primilor apostoli la propovăduire. N u se putea o mai frumoasă pagină
dc învăţătură creştină pentru noi toţi, nu numai pentru noul ierarh, de a avea
mereu în m inte această pildă dată dc Mântuitorul Hristos şi de a asculta neîncetat
dc cuvântul Său. C ăci, atunci când Petru, cu m aţi auzit, s-a tânguit că el şi ceilalţi
pescari au ostenit toată noaptea şi n-au prins nim ic, Mântuitorul i-a zis: "Mână c o 
rabia mai la adânc şi lăsaţi în jo s mrejele voastre, ea să pescuiţi" (Luc. 5, 4). D eşi
i sc părea a fi zadarnică o altă încercare, ascultând Petru de cuvântul D o m n u lu i
Hristos, a depărtat corabia de ţărm şi ei au prins m ulţim e marc dc peşte, că li se
rupeau m rejele sub greutatea lui. Văzând accasta, Petru şi cei carc erau îm preună
cu el s-au speriat, dar Mântuitorul le-a spus: "Nu vă temeţi; dc acum înainte veţi
1! pescari dc oameni" (Luc. 5, 10). Iar ci, trăgând corabia la ţărm, au lăsat totul şi
au mers după El. Şi Mântuitorul, înainte de înălţarea Sa la cer, i-a trimis la predicare, zicându-le: "Mergând, învăţaţi toate neamurile, botczân du -le în num ele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfanţului Duh" (Mat. 28, 19). Aşadar, între ce le la lte în d a 
toriri foarte importante ale arhiereului, hotărâte d e sfintele noastre rânduieli b ise
riceşti, este şi aceea dc a predica cuvântul E van ghelici, dar toate iacâ nd u-lc în
ascultare de Mântuitorul Hristos şi de B iserica Sa.
Biserica Mântuitorului Hristos, aşezăm ânt divin o-u m an , care lucrează în
lum e eu m ijloacele ei spirituale: Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie, cultul liturgic
şi harul Sfintelor Taine, aduce împărăţia lui D u m n e z e u pe pământ, iubiţi credin
cio şi, cum aţi văzut şi aţi auzit astăzi aici, şi cu ochii minţii aţi întrezărit slujind
eu noi eu soborul arhiereilor, al preoţilor şi diaconilor, îngerii din ceruri şi sfinţii
lui D u m n e ze u . îm preună deci slujim Sfanta Liturghie şi ne îm părtăşim apoi eu
trupul şi sâ n g e le D om n ului Hristos, spre iertarea păcatelor şi viaţa cea veşnică. D e
aici, dc pe pământ, în ce p e împărăţia lui D u m n e ze u . Ea are şi o faţă tainică, inte
rioară, cum însuşi Mântuitorul Hristos a spus: "împărăţia lui D u m n e z e u este în
lăuntrul vostru" (Luc. 17, 2 0 -2 1 ). Fiind dc natură spirituală, împărăţia lui D u m 
nezeu "este dreptate, pace şi bucurie în Duhul Sfânt" (Rom . 14, 17). Ea este o
forţă lucrătoare prin en ergiile spirituale d ale dc Sus, ca dar al lui D u m n e ze u . A ce st
dar es lc făcut cu n oscu t de Mântuitorul Hristos prin Evanghelia Sa şi sc transmite
în B iserică prin harul lucrător al Sfintelor Taine, fară dc care nim eni nu p oale
dobândi împărăţia cerească. Fiindcă este o legătură strânsă şi neîntreruptă de c o 
m uniune între împărăţia lui D u m n e ze u dc aici şi Împărăţia Lui cerească. A ce asta
dc aici este în lucrare, în devenire, iar cealaltă este definitivă şi de slavă, în care
creştinul nu mai poate lucra nimic, ca aici, pe pământ. împărăţia lui D u m n e z e u se
cucereşte (Mal. 1, 12) prin ev la v ie şi faptele dragostei creştine săvârşite aici, cât
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trăim pc pământ. D e aceca, iubiţii mei, să ne adâncim în gândurile şi în inim ile
noastre şi acolo, cu rugăciunea minţii îndreptată cătrc Mântuitorul Hristos, vom
descoperi com oara cea nepreţuită, izvorul tuturor facerilor de bine, al virtuţilor
noastre creştine, spre a putea să ne bucurăm la judecată, când se va da sentinţa
finală celor carc s-au ostenit aici pe pământ, de chem area împăratului Hristos:
"Veniţi, binecuvântaţii Tatălui M eu, de moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de
la în tem eierea lumii" (Mat. 25, 34). împărăţia lui D u m n e z e u se obţine deci cu
strădanie şi prin curăţie sufletească, cum ne îndeamnă D o m n u l Hristos, când zice:
"Căutaţi mai întâi împărăţia lui D u m n e z e u şi dreptatea Lui, şi toate celelalte se
vor adăuga vouă" (Mat. 6, 33).
A şa încât, Prea Sfinţite Părinte Ciprian, vei avea nu numai catedrale, biserici
şi mănăstiri frumoase unde să slujeşti, vei da ascultare Sfântului S in o d , cum de
altfel ai şi mărturisit aici, în faţa lui D u m n e ze u , în primul rând, şi a noastră a tutu
ror, dar va trebui să cauţi şi să descoperi Biserica din in im ile credincioşilor, ale
copiilor, ale tinerilor, mai ales. Vremea noastră este vrem ea căutărilor şi a d e s c o 
peririlor în toate direcţiile şi în toate d om e n iile c e com p un viaţa om enirii. Şi viaţa
omenirii se concentrează în viaţa fiecărui om , ca persoană, nu ca individ. Iar în
Biserică nu există indivizi disparaţi, ci persoane cu daruri diferite, dar ca mădulare
ale Trupului lui Hristos. Căci Biserica, aşezăm ânt d ivin o-u m an , este alcătuită din
noi toţi, ierarhi, cler şi credincioşi, iar Capul ei este Hristos (R om . 12, 4-5).
Ficcarc dintre noi, la rândul şi la locul nostru, alcătuim o unitate în acest trup al
lui Hristos (Col. 3, 15), un popor unic în urcuşul nostru spre desăvârşire, către î m 
părăţia lui D u m n ezeu .
Pc acest drum ne călăuzeşte pe toţi Sfântul S inod al B isericii O rtodoxe R o 
mâne, faţă de carc noi suntem datori cu ascultarea, aşa cu m a ascultat Petru de
cuvântul D om n ului Hristos în Evanghelia de astăzi, şi a aruncat m rejele mai la
adânc şi acestea s-au umplut cu peşte. Atâta vrem e cât noi suntem sub ascultarea
Sfintei B iserici, carc se exprimă, ca Biserică universală, prin glasul Sfinţilor
Părinţi şi prin hotărârile Sinoadelor cc u m c n ic c, iar ca Biserici locale, prin glasul
ierarhilor care alcătuicsc sin oadele ficcărci Biserici naţionale au tocefale, nu avem
a ne tem e şi nu putem greşi. încrcdinţându-tc dc accst adevăr, iubite Părinte C i
prian, şi stând sub ascultarea Sfântului Sinod al Bisericii noastre şi a Chiriarhului
locului, ca e p isc op vicar, vei avea m ulţumire când această ascultare va rodi în
cuvântul şi în lucrarea frăţiei tale, aşa încât, cum sp unea Sf. A p o sto l Pavel către
ucenicul său Timotei: "Nim eni să nu dispreţuiască tinereţile talc" (I Tini. 4, 12).
Căci tinereţile sunt date om ului dc la D u m n e ze u , ca îm plinire a persoanei. Iar
tinereţea este prezentă permanent în Biserică. Indiferent de vârsta celor carc c o m 
pun Biserica, ca rămâne mereu tânără, viguroasă, izvorâtoarc dc sfin ţenie şi dc
mântuire. D in com oara inimii tinerilor, a copiilor, a cred in cioşilo r iz vorăsc toate
cclc bune pentru viaţa noastră. în inima noastră se află şi tem eiul slujirii arhiereşti,
slujire grea, pc care o exprimă mantia aceasta, purtată şi de Mântuitorul Iiristos
înainte de jertfa Sa pe cruce.
Totdeauna, în lucrarca noastră, iubite Părinte Ciprian, noi trebuie să avem
pilda Mântuitorului Hristos, de rugăciune, de ascultare, dc iubire, mai ales, căci
din iubire izvorăsc toate faptele cc le bune. Şi iubirea, ca dar d u m n e ze iesc , sc

păstrează în sufletul şi în inima noastră eurată. Cu iubire, eu credinţă şi d e v o ta 
ment, din inimă curată, să slujim Biserica, neamul şi ţara noastră, care au astăzi
nevoie, mai mult ca oricând, de aceste valori ale slujirii noastre.
Toate acestca ţi le spunem , Prea Sfinţite Părinte Ciprian, în accastă zi mare şi
sfântă, ca să le înscrii, cum spune iarăşi Sf. A postol Pavel, "pe tablele inimii" (1 Cor.
3, 3) frăţiei talc, căci te aşteaptă o lucrare grea de acum înainte. N icioda tă să nu
eziţi în viaţă, pentru că îl ai pe Mântuitorul Hristos alături, ai îndrumarea Sfântu
lui Sinod, şi ai dragostea acestor credincioşi, a acestor tineri. N iciodată să nu te
îndoieşti de adevărurile de credinţă ale Bisericii, de adevărurile predicii noastre, de
adevărul învierii lui Hristos, în primul rând. D o u ă mii de ani şi mai bine poporul
nostru a mărturisit accstc adevăruri şi iată, ne găse şte mileniul al treilea sporind
lucrarea Duhului Sfanţ, înmulţind bisericile, mănăstirile, virtuţile noastre crcştinc.
Căci nu întâmplător, la hirotonia în arhiereu a frăţiei tale, au venit şi ierarhi de-ai
noştri din alte eparhii şi chiar de peste hotare, au venit cu v ioşi părinţi arhimandriţi
şi stareţi de mănăstiri din toată ţara, şi au venit apoi şi arhipăstori, cu preoţi şi cre
dincioşi, din Grccia, tocm ai pentru că Biserica noastră trăieşte astăzi o viaţă
înnoitoare. Iar accastă viaţă înnoitoare este sp ecifică ortodoxiei noastre. Ortodoxia
are valori de credinţă şi de lucrare, fraţii mei şi surorile m ele, dc care arc n ev o ie
Europa de astăzi, ca să nu-şi piardă rădăcinile creştine. N o i oferim Europei, prin
exem plu l statorniciei noastre în credinţă şi abnegaţia noastră faţă de Biserică, o
com oară întreagă dc învăţături atât de necesare pentru viitorul ei.
în accastă nădejde şi în n um ele tuturor ne rugăm D om n u lu i Hristos să îţi fie
în ajutor şi să porţi împreună cu noi jugul slujirii arhiereşti, pe carc El ni l-a dat,
prin lucrarea Duhului Sfânt.
A şa să ne ajute Bunul D um nezeu!"
M ulţum ind Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi ierarhilor Sfântului
Sinod pentru săvârşirea actului hirotoniei sale în arhiereu, şi dând asigurări că va
păzi cu sfinţenie dreapta credinţă ortodoxă şi unitatea Bisericii, având totodată în
atenţie şi grija pentru slujirea credincioşilor, Prea Sfinţitul E p isc op Ciprian C â m 
pineanul a spus următoarele:
“P r e a F e r i c i t e P ă r i n t e P a tr i a r h ,
î n a l t P r e a Ş fin (i(i ş i P r e a S fin ţiţi P ă r in ţ i,
P r e a C u v i o ş i ş i P r e a C u c e r n i c i P ă r in ţ i,
D o m n u le C o n s ilie r P reziden ţial,
I u b i ţi c r e d i n c i o ş i ,

Ziua dc astăzi reprezintă, într-adevăr, un m om e n t unic în viaţa mea. Este o zi
mare şi însemnată prin aceea că Dum nezeu, iată, prin lucrarea Bisericii noastre, m-a
chcm at la cea mai înaltă treaptă de slujire a Sa şi a Bisericii Sale, treapta arhieriei.
N u intenţionez să teo lo g h ise sc acum despre sublimitatea slujirii arhiereşti şi
a preoţiei, în general, pentru că nim eni nu a facut-o mai bine, mai frumos şi mai
com p eten t decât Sfântul Ioan Gură dc A ur în cunoscutul său tratat D e s p r e P r e o ţ i e ,
ca şi alţi Sfinţi Părinţi, carc, prin desăvârşirea virtuţilor creştine, s-au învrednicit
să fie bine plăcuţi lui D u m n e ze u . A ş vrea doar să dau expresie sentim en telor de
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puternică e m o ţie c e mi-au cuprins sufletul în această ultimă perioadă tic timp pre
mergătoare hiioroniei, de la slujba ipopsificrii, săvârşită aseară, după Vecernie, în
catedrala patriarhală, când am răspuns chemării Sfanţului S in od la slujirea arhie
rească, ţii până la Sfânta Liturghie de astăzi, oficiată, precum s-a văzut, dc un
sobor im presionant dc mitropoliţi, arhiepiscopi, ep iscopi, arhimandriţi şi preoţi,
sub protia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, toată pliroma Bisericii noastre
O rtod oxe, am putea spune.
A m trăit em oţii dc negrăit în faţa Sfântului Altar, când, prin rugăciunile şi
prin punerea mâinilor arhiereilor, D u m n e ze u , în marca Sa iubire şi m ilostivire faţă
dc m ine, a trimis pe Prea Sfântul Său D uh asupra umilei m e le persoane, investintlu-mă cu putere de Sus, adică cu d u m n e ze iesc u l har al arhicriei. Pentru că arhieria
nu este o sim plă dregătorie om en ească, ce şi-ar încheia mandatul după o anumită
perioadă de timp, ci este o slujire deopotrivă om en ea sc ă şi d u m n ezeiască, dat
fiind faptul că cei aleşi pentru aceasta prim esc putere, nu de la oam en i, ci de la
însuşi D u m n e z e u , prin Duhul Sfânt, după spusa A posto lu lu i Pavel: "Luaţi aminte
dc voi înşivă şi la toată turma întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi ep iscop i, ca
să păstoriţi Biserica lui D u m n e ze u , pe care a câştigat-o cu însuşi sc u m p sângele
Său" (Fapte 20, 28).
P r e a F e r i c i r e a Voastră,

Sunt nu numai em oţionat de înalta slujire la care D u m n e z e u a în găduit să fiu
chem at prin lucarca Bisericii, dar mă sim t şi onorat, pentru faptul că am fost pro
pus pentru această dem nitate dc însuşi Iniâistătătorul B isericii noastre. A m fost
chcm at să fiu colaborator apropiat al Prea Fericirii Voastre, care sunteţi un distins
ierarh al Bisericii Ortodoxe R om âne, cu o bogată şi în delungată experienţă, ce va
constitui totdeauna pentru m ine - ca şi până acum, dc altfel - un izvor de in spi
raţie, dătător de putere şi nădejde. M u lţu m esc lui D u m n e z e u că mi-a oferit accastă
şansă de a vă fi aproape, de a vă fi dat ascultare la vrem ea cuvcnită, când rn-ani
întors din străinătate dc la studii, şi ni-am im plicat în activitatea Administraţiei
Patriarhale, în slujirea de con silier patriarhal la un sector destul de dificil, aş
spune, "Biserica şi Societatea". M u lţum esc lui D u m n e z e u că m-aţi îngăduit pe
lângă Prea Fericirea Voastră, nu doar ca pc un colaborator, ci mai ales ca pe un fiu
d u h ovn icesc. Şi mărturisesc aici, înaintea Sfântului Altar şi a tuturor cre
d incio şilor tle faţă, că fiecare clipă trăită de m ine alături de Prea Fericirea Voastră,
indiferent dc împrejurare, a constituit un prilej unic, în felul său, dc a mă adăpa
cu prisosinţă din izvorul cel nesecat al învăţăturilor cc vă caracterizează activi
tatea şi viaţa. Poate că nu v-aţi propus în mod special accst lucru, dar din fiecare
gest şi din ficcare cuvânt adresat, fie public, la anum inte manifestări religioase,
fie în cadrul slujbei Sfintei Liturghii, fie la o agapă frăţcască, am avut m ulte dc
învăţat, pentru că dc ficcare dată aţi transmis un mesaj. Un mesaj important tle
conştientizare a responsabilităţii noastre, a misiunii noastre de slujire a lui
D u m n e z e u şi a Bisericii Sale, Trupul tainic al Mântuitorului Iisus Hristos.
Şi mă rog lui D u m n e z e u să-m i dea putere ca să .în d e p lin e s c ccca ce-m i veţi
cerc, atât Prea Fericirea-Voastră, în calitate de chiriarh, cât şi m embrii Sfântului
Sinod. R o g pe B unul D u m n e ze u să-mi dea în ţelepciun e ca să vă în ţe le g întot-
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dcauna. aşa cu m v -am înţeles şi până acum. Desigur, ea ep isc o p vicar patriarhal,
nu-mi va fi încredinţată o anumită turmă cuvântătoare s p ie păstorire, dar, aşa etan
aţi precizat mai inainte, când mi-aţi înmânat acest toiag, oriunde m ă veţi trimite
va voi reprezenta pe Prea Fericirea Voastra şi vă în credinţez că mă voi strădui să
vă liu totdeauna ascultător şi supus, să nu va d eza m ă g e sc, nici pe Prea Fericirea
Voastră, şi nici pe mem brii Sfântului Sinod care rn-au ales.
Ma sim t iarăşi onorat pentru faptul că, iată, în această zi de sărbătoaie. Sfânta
Liturghie şi Sfânta Taină a Hirotoniei au fost săvârşite de un sobor im presionant
de arhierei, nu numai din ţară, ei şi dc peste hotare, în frunte eu Prea Fericirea
Voastră, ierarhi atât de dragi sufletului meu.
Dar, pe cât dc em oţionat şi onorat, pe atât mă simt şi îm povărat în această
clipă, Prea Fericirea Voastră. Căci, aşa cum sc exprima (nalt Prea Sfinţitul Mitro
polit Teofan al Olteniei în cuvântul rostit aseară în catedrala patriarhală, şi după
cum aţi subliniat Prea Fericirea Voastră mai înainte, arhieria presupune asumare
unui ju g muli mai greu, a unei cruci cu mult mai mari. Dacă preoţia, în general,
sim bolizată dc cpitrahil, care în seam nă jugul lui Hristos, presupune o dăruire toială
la nivelul unei comunităţi de credincioşi, mai mari sau mai mici, arhieria, reprezen
tată prin epilrabil şi omolbr, impune din partea noastră o jertfire totală faţă de
întreaga Biserică. D e aceea, după pilda şi cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos,misiunea arhiereului, eu c e le trei îndatoriri ale sale: de predicator sau învăţător, de
sfinţilor şi de călăuzitor al credincioşilor pe calea mântuirii, nu este d e lo c lipsită de
greutăţi. Mi s-a pus, aşadar, pe umeri o cruce mai grea, o povară mai mare.
în aceste m o m e n te de reflecţie, dar şi de îngri jorare, justificată pe u ndeva, îmi
vin in minte cu v in tele Mântuitorului Iisus Hristos, care ne îndeamnă: "Luaţi jugul
Meu asupra voastră... Căci jugul Meu este bun şi povara M ea este uşoară" (Mal. 11,
29 -3 0 ). D acă m-aş în cu m eta să ridic această cruce doar cu puterile proprii, cu si
guranţă mă voi poticni; niciodată nu o voi putea purta dc unul singur. Sunt însă
încredinţai că D u m n e z e u îmi. va fi totdeauna grabnic ajutător. Pentru eă însuşi
Mântuitorul Hristos, trimiţând la C in eiz ec im e pe Prea Sfanţul D uh asupra
Sfinţilor săi ucenici şi A postoli, pentru ea, prin ci să sc sfinţească lumea, iată, L-a
trimis acum şi asupra m ea, ca să mă in vestească eu putere cerească şi să mă în tă
rească pe diurnul ce mi se d eschide înainte.
Fără îndoială, îndeplinirea slujirii arhiereşti este foarte dificilă în contextul
actual din ţara noastră şi, în general, din lumea întreagă. Societatea contem porană,
pusă în faţa a noi provocări, este frământată dc fel de fel de p rob lem e şi chinuita
dc multe suferinţe, care zilnic nc apar în faţa ochilor. Iar noi, în calitate dc slu ji
tori ai B isericii, suntem chem aţi să g ă sim răspunsuri, să dăm soluţii acestor pro
blem e cu care sc confruntă credincioşii pe care Mântuitorul Hristos ni i-a în 
credinţat spre păstorire, ea sâ-i co n d u c em spre împărăţia Iui D um nezeu. O atenţie
d eosebită se c u v in c s-o dăm tinerilor, care, mai aics în ultimii ani, sunt tot mai
înccrcaţi şi dezorientaţi; suntem datori să-i ajutăm să-şi găsească sensu l vieţii, în
lumina Evan gheliei Mântuitorului Hristos şi să-i în văţăm că viaţa noastră nu se
co n su m ă aici, cu m greşit cred unii, ci ea nc-a fost dăruită s-o trăim în sm eren ie şi
pocăinţă, în p erspectiva învierii şi a dobândirii vieţii celei veşnice.
8 - B. O. R. 7-9/2002.

BI SERI CA O R T O D O X A R( ) \l : X i

A suniându-m i, aşadar, aceste grele responsabili lăţi şi mulţumind lui D u m 
nezeu pentru iubirea pe care a manifestat-o laţă de m ine - ch em ân u u -m ă la
această înaltă treaptă de slujire - , având în faţa ochilor minţii atâtea pilde şi m o 
dele de ierarhi care. cu vrednicie lucrând, au desăvârşit virtuţile creştine, începând
cu Sfinţii A p ostoli, continuând cu Sfinţii Părinţi şi cu tot şirul de arhierei din în 
treaga Biserică crcştină Ortodoxă, mă îndrept acum, Prea Fericirea Voastră, către
tot soborul de ierarhi aici dc faţă şi, înaintea Sfanţului Altar şi a plirom ei Bisericii
lui Hristos, cu sfială şi în frică de D u m n e ze u , mărturisesc că mă voi .strădui să răs
pund cât mai bine cu putinţă acestei chcmări şi slujiri dum nezeieşti.
Cum spuneam , în astfel de m o m e n te s o le m n e mă încearcă em oţii deosebite,
pentru că sc află în faţa mea toţi cci care îmi sunt dragi. Şi dc aceea, îngăduiţi-mi
sâ adresez mulţumiri din toată inima, în primul rând, Prea Fericirii Voastre, că mi-aţi
fost şi-mi sunteţi în continuare părinte duh ovniccsc. A p o i, înalt Prea Sfinţitului
Teofan, Mitropolitul Olteniei, sub îndrumarea căruia m i-am în cepu t lucrarea aici,
la Patriarhie, în cadrul sectorului "Biscriea şi Socictalca", şi care mi-a 1'cJsl părinte
şi, totodată, prieten. M ulţinnesc de asem en ea înalt Prea Sfinţitului T codosie,
Arhiepiscopul Tom isului, sub mantia căruia , am primit în gerescul chip a!
călugăriei, şi care mi-a fost dc mult ajutor în diferite m o m e n te ale vieţii mele. Cu
toate că nu sc află astăzi în mijlocul nostru, îndrept un gând de recunoştinţă şi de
mulţumire şi către Prea Sfinţitul Galaction, Episcopul A lexan d riei şi Teleorm a
nului, cel care în ianuarie 1992 m -a primii cu toată dragostea în obştea schitului
Crasna (judeţul Prahova), pe atunci în calitate dc stareţ; chipul său aghiorilic,
învăluit într-o aură dc lumină scm iobscură, aşa cum l-am surprins la rugăciune
într-un ceas târziu din noapte, în timpul unei privegheri, îmi stăruie şi acum în
minte, presărându-mi în inim ă raze dc bucurie. N -a ş putea însă trece cu vederea
şi contribuţia actualului stareţ al schitului Crasna, părintele Arhim andrit N ic o d im
Dim ulescu, carc, înzestrat de D u m n e ze u cu o harismă specială, aceea de a e x p lo 
ra sufletele oamenilor, şi tic a-i îndruma,potrivit vocaţiei lor. a ştiut să adune în
jurul său mulţi tineri înzestraţi, dintre carc unii, prin lucrarea Duhului Sfânt, au
fost chemaţi şi la astfel de slujiri înalte.
Mulţum esc, dc asem enea, reprezentanţilor autorităţilor de stat aici de faţă, pe
carc îi încredinţez de toată preţuirea mea, şi-i rog să răspundă cu aceeaşi prompti
tudine, ca şi până acum , la strigătul dc ajutor al Bisericii, pentru îndeplinirea m i
siunii sale soeial-filanlropicc.
îngăduiţi-mi să m ulţu m esc şi părinţilor mei, îndeosebi iubitei m e le măicuţe,
Fcaterina, care m-a crescut şi educat în frică dc D u m n e ze u şi s-a jertfit m uccniceştc pentru m ine, astfel încât să-mi pot continua studiile şi să devin un fiu
devotat al Biscricii noastre străbune.
Aceleaşi mulţumiri sc cuvin profesorilor de sem inar şi facultate, reprezentaţi
aici de Prea Sfinţitul Casian, Episcopul Dunării tic Jos, Pr. prof. M an ca Cristişor,
directorul dc odinioară ai străvechiului aşezăm ânt t eo lo g ic "Kcsaric Episcopul"
din Buzău, Pr. Prof. Ioan Popa şi Pr. Prof. Dr. N ic o la e N ec u la , decanul Facultăţii
de Teologic din Bucureşti, carc mi-au făcut deosebita bucurie dc a fi alături de
mine la acest m om ent important din viaţa mea, precum şi c o le g ilo r d c la Buzău,
Bucureşti şi Th cssalonic, mulţi dintre ci prezenţi în acest sfânt lăcaş, între carc aş
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m enţiona n um ele Prea Sfinţiţilor F.piscopi Scbastian Ill'ovcanul şi C orneliu Bârlădeanul.
N u în ultimul rând, mii adresez iubiţilor noştri credincioşi, carc, iată, eu
1 abtlare şi dragoste, au ascultat slujba până la sfârşit şi s-au rugat îm preuna cu noi
astăzi, în biserica Sfanţului Spiridon N o u , ea de altfel în toate m o m e n tele im por
tante din viaţa Bisericii noastre. Credincioşii sunt, după mărturia Sf. A po stol
l’avel, "pecetea ap ostolici (arhieriei) noastre" (1 Corinteni 9, 2), ci dându-ne curaj
şi nădejde în îndeplinirea cu mai mult spor a accstci grele m isiu ni, încredinţate
nouă dc D um nezeu.
In chip d eoseb it aş dori să m ulţu m esc oaspeţilor din Grecia, resp ectiv înalt
Prea Sfinţiţilor Mitropoliţi M axim dc Serres şi Nigrita, Pantelim on de Veria,
Nausa şi Kam pania şi Vasilo dc Hllasona, prea iubiţilor părinţi din cadrul
Mitropoliei de Edessa, în frunte cu părintele Ahrim ândrit loil Frangkakos, faţă de
rare nutresc d eoseb ite sentim ente tic dragoste şi preţuire, dat fiind faptul că în c u 
prinsul acestei eparhii, cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
şi acceptul vrednicului dc pomenire mitropolit C h r y so sto m o s K akoulidis, am slu 
jit ca diacon în parohia N o u l C halcedon, timp de cinei ani, pc vremea studiilor la
I hcssalonic. Şi m ulţu m esc din suflet părintelui paroh al acestei enorii, Prea C u 
cernicului Protopresviier Stylianos Vatopoulos, care îm preună eu un grup dc cre
dincioşi de acolo s-au ostenit atâta drum, pentru a fi astăzi prezenţi aici, la acest
m om ent sacru din viaţa mea.
N u am cu vin te suficiente ca să exprim tot ce ea e c mă încearcă su fleteşte în
iscestc clipe so le m n e, dar aş dori să încredinţez piirom a Bisericii noastre, ierarhi,
preoţi, m onahi şi credincioşi, dc toată dragostea ec lc-o port, asigurându-i că, în
noua mea slujire de arhiereu, nu vor lipsi niciodată din rugăciunile m ele, mai ales
•v i care au fost astăzi prezenţi aici.
în cheind, rog pe Bunul D u m n e ze u să-mi dăruiască în ţelepciune, răbdare,
.porirea dragostei faţă dc aproapele şi târic voinţei în săvârşirea lucrurilor celor
lume ale Evan gheliei lui Hristos. A şa să-mi ajute D u m n e z e u ! ’'
Pentru că în biserică erau prezenţi şi un număr de credincioşi, preoţi şi
arhierei din Grecia, care nu în ţeleg limba.'română, în final, Prea Sfinţitul E p iscop
i ’iprian le-a adresat şi acestora, cu îngăduinţa Prea Fericitului Părinte Patriarh
leoctist, un scurt cuvânt dc salul şi dc mulţumire în limba greacă.
In acecaşi zi, la orele prânzului, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a oi’e iil la R eşedinţa Patriarhală o agapă frăţească în cinstea Prea Sfinţitului Ciprian, ia
care au participat ierarhii şi preoţii slujitori la hirotonie, membrii familiei noului
episcop, oaspeţii din Grecia şi alţi invitaţi. în timpul m esei s-au rostit toasturi şi
■uvântări în cinstea celui hirotonit.
în n um ele oaspeţilor din Grccia a luat cuvântul I.P.S. M i t r o p o l i i P u n l e l i m o n
j/c Veria, N a u s a ş i K a m p a n i a , carc a mulţumit, mai întâi, Prea Fericitului Patriarh
leoctist pentru dragostea şi ospitalitatea cu carc i-a primit Ia Bucureşti, spre a pariicipa la bucuria hirotoniei Prea Sfinţitului Ciprian, "bucurie com u nă celo r două
Biserici, a R om ân iei şi a Greciei, deoarece Părintele Ciprian şi-a îm plinit o parte
din slujirea sa faţă dc Biserica lui Hristos în Biserica Greciei". D upă c c a arătat că
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a avui bucuria, pe \r e m e a cand era prolo.singhcl al M itropoliei Tesalonicului, sa-1
aibă colaborator pe Părintele Ciprian, care era şi dânsul alunei diacon al acestei
mitropolii", vorbitorul a spus că "slujirea lui de diacon a fost exem plara, o slujire
•m n urN iioniv" Şi a adăugat' "VI şi-a dat ex a m e n e le sale în Biserica Greciei, ca
d iacon , ca teolog, ca cercetător, cu rezultate excep ţionale. Şi cred em eâ în noua
slujire ia care a fost chem at se va dovedi un colaborator vrednie al Prea Fericitului
Patriarh Teuctist, slujind Biserica, dc acum înainte, ca ep iscop. N e rugăm fierbinte
ca. să Re un arhiereu desăvârşit şi slujirea lui să Re una mărturisitoare pentru
Biserica noastră".
Cuvinte calde dc felicitare a adresat noului ep iscop şi P ă r i n t e l e P r o l o p r e s v i t e r S t e l y a n o s V a lu p o u lo s, parohul bisericii Sf. P antclim on din M itropolia dc
f d e s s a , unde Părintele Ciprian a slujii ca diacon, timp de cinci ani, în perioada
studiilor sale de teo lo g ie în Grecia, care a m ulţumii Prea Fericitului Patriarh
Teoctist şi m em brilor Sfântului Sinod ai Bisericii O rtodoxe R om ân e "pentru a le
gerea şi hirotonia în arhiereu a acestui tânăr slujitor foarte apropiat de mine şi
carii ia ii doresc, ca şi Prea Fericirii Sale. sănătate şi lu ngim e cie zile spre folosul
Bisericii noastre".
Din partea Seminarului T eo lo g ie din Buzău, al cărui e le v strălucit a fost Prea
Sfinţitul Ciprian, a luat cuvântul P ă r i n t e l e P ro f. M a n e a . C r i s t i ş o r , fost director al
acestui seminar şi profesor al noului ep iscop, carc a spus că a venit la Bucureşti
"să dea mărturie că fostul său ucenic şi iubit frate şi-a întrecut nu numai colegii,
dar şi profesorii". Încât Prea SiînţUul Ciprian "este o floare care a răsărit pe m e 
leagurile M o ld o v e i, a crescut în D obro gea cea înereştinatâ de Sf. A p o stol Andrei,
s-a dezvoltat pe m eleagurile Buzăului, unde a fost martirizat Sf. Sava, a rodit pe
m eleagurile f Iadei, şi acum , iată. se adaugă la buchetul dc Hori al Sfântului Sinod
al Bisericii noastre".
Gânduri de aleasă preţuire şi consid eraţie pentru Prea Sfinţitul Ciprian a
exprimat, în n um ele Facultăţii de Teologip din Bucureşti, P ă r i n t e l e Prof. N i c o l a e
N e c u la , decanul facultăţii, care a mărturisit că îl cu n oaşte pe noul e p isc o p "şi ca
e le v seminarist la Buzău, şi ca student teo log la Bucureşti, lîind un t eo lo g bine
format, cu multă cunoştinţă dc carte şi mai ales cu multă sensibilitate şi trăire
d uh ovnicească , iar studiile în Grecia i-au încoronat această pregătire, şi teologică
şi d u h o v n ic ea sc ă , încât sunt sigur că va fi dc un real sprijin Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist în tot ceea ce desfăşoară la Adm inistraţia Patriarhală".
La rândul său, D l. Prof. E m i l i a n P o p e s c u , care i-a fost profesor şi îndrum ător’
noului cpiscop, a spus că "dânsul posedă un lucru extrem dc preţios, mai ales pentru
vremuri ic de astăzi, şi anum e deplina judecată, care l-a ajutat să-şi păstreze d e m 
nitatea şi să nu cadă în ispita incitărilor şi a intrigilor de tot felul, cu m au căzut
pradă unii dintre eo le g ii săi, şi sunt co n v in s că va păstra şi în viitor această c o n 
duită, adică C alea împărătească, pe care trebuie să o urmăm cu toţii".
far I.P.S. A r h i e p i s c o p T e o d o s i e a l T o m isalu i, ca fost profesor la facultate al
Părintelui Ciprian, a confirm at că "era atât dc dotat încât învăţa, deopotrivă, la
materiile istorice, la ce le sistem atice, la lim bile moderne, la ce le clasice, şi era un
foarte bun dirijor. Dar aceste calităţi erau dublate dc o moralitate ireproşabilă.
Făcând şi studiile de doctorat, şi-a împlinit personalitatea şi acu m a în ceput o slu-
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jirc nouă în Biserică, atât dc frumoasă şi atât dc importantă”. Felieităndu-l pc noul
cp isc op , \o rbitorul a încheiat spunând: "Iţi dorcsc su cc es in accastă.nouă ini.>;une
şi rog pc Bunul D u m n e z e u să te pâzcascS în pacc, în sănătate. în ascultare şi în
bucurie faţă dc Prea Fericitul Părinte Patriarh Tcoctist, care tc-a ale*, ie-a hirotonit
şi ţi-a arătat atâta dragoste".
A ducând un cuvânt de sinceră şi caldă felicitare Prea Sfinţitul Ciprian clin
partea foştilor coleg i dc facultate, P r e a S fin ţitu l C o r n e ! i u R â r l ă d e a n u l , A r h ie r e u
V icar a l E p i s c o p i e i Huşilor, a mărturisit că nu putea să lipscască dc la "această
marc taină a Bisericii noastre, prin carc Părintele Ciprian a Ibst chemat să slujească
Biserica şi să dea mărturie de iubire ca arhiereu, pentru că dânsul este ec! mai hun
prieten al meu, încât v o m fi nedespărţiţi şi în slujirea arhieriei. A m certitudinea eâ
îşi va împlini cu râvnă şi eu dragoste această nouă m isiune a sa şi niciodată nu-! va
d ezam ăgi în aşteptările sale pe Prea Fcricitul Părinte Patriarh Teoctist".
In n um ele m em brilor Adunării N aţion ale Bisericicşti, DI. a c a d . C o n s t a n t i n
B ă l ă c e a n u - S t o l n i c i , luând cuvântul, a mulţumit Prea Fericitului Părinte Patriarh
Tcoctist pentru invitaţia de a participa Ia hirotonia în arhiereu a Prea Sfinţii ului
Ciprian, cel dc al treilea c p isc op vicar patriarhal, despre care a spus că îl cunoaşte
"ca făcând parte dintre acei ierarhi tineri în carc eu, ca o m în vârstă, am toată nă
dejdea că vor readuce Biserica ortodoxă într-o sinteză modernă, in carc tradiţia
noastră străveche sâ meargă mână în mână cu progresul ştiinţei şi ai civilizaţiei''.
U ltim ul vorbitor, D l. c o l o n e l ( r e z e r v a ) f a r m a c i s t D u m i t r u R a d itc a n u , carc
contribuie, din 1990 în coace, ea sp ecialist la prepararea ingredientelor p en a u
Sfântul şi Marele Mir, a mulţumit Prea Fericitului Părinte Patriarh T eoc'ist peniiu
bucuria dc a fi invitat la acest m om ent sărbătoresc, şi a arătat cât de frumos a
lucrat anul acesta cu Părintele Ciprian, din încredinţarea Prea Fericirii Sale, la pre
gătirea materiei ncccsarc celci de a nouăsp rezecea sfinţiri a Marelui Mir in B i s e 
rica noastră.
M ulţum ind tuturor celor care i-au adresat cuvinte de felicitare şi de încura
jare cu prilejul hirotoniei sale în arhiereu, pentru noua m isiune ce i s-a încredinţat,
de e p isc o p vicar patriarhal, Prea Sfinţitul Ciprian a răspuns,următoarele:
" P r e a F e r i c i r e a Voastră,
î n a l t P r e a S f i n ţi il e ş i P r e a S fi n ţi il e Voastre.
D o m n u l e C o n s i l i e r P r e z i d e n ţi a l.
D o a m n ă A m basador,
D o a m n e l o r ş i d o m n ilo r ,
Iu b iţi P ă r i n ţ i ,

Mă sim t dator să m ulţum esc pentru toate cu vin tele frum oase c e s-au rostii !a
adresa mea în aceste m om e n te de bucurie d u h ovn ic easc ă, dar vă rnăituriscsc sin 
cer că m ulte dintre ele mi se par a fi exagerate, izvorâte, desigur, din dragostea şi
generozitatea dumneavoastră.
întărind ce le sp use în biserică, aş vrea să vă în cr ed in ţe / încă o dată pe toţi cei
prezenţi la această agapă a com uniunii frăţeşti că sunt pc deplin conştient de greu
tatea responsabilităţii ce mi s-a încredinţat. Răspunsul pozitiv pe care l-am dat
chemării m elc la arhieric este rezultatul unei în delungi reflecţii şi meditaţii inte-
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rioarc: La luarea d eciziei, în sensul primirii unei astfel dc ascultări superioare în
cadrul B isericii noastre Ortodoxe, am fost încurajat şi dc faptul că voi lucra în
continuare alături de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist.
Poate că la înccputul activităţii m elc la Patriarhie, Prea Fericirea Voastră,
datorită tinereţii, n-am reuşit să vă în ţeleg întotdeauna cu m se cu ven ea. A ş vrea,
însă, să sc o t acum în evidenţă -- şi nu o fac din sim plă amabilitate — că în cei
aproape trei ani dc lucrare în cadrul Administraţiei Patriarhale, în funcţia dc c o n 
silier la sectorul "Biserica şi Societatea", am simţit cu m Prea Fericirea Voastră vă
străduiaţi să insuflaţi tuturor colaboratorilor sentimentul datoriei şi al resp onsab i
lităţii faţă de Biserică, ce trebuie slujită "cu timp şi iară timp", în sensul că cei care
şi-au închin at viaţa lui D u m n e ze u trebuie să se situ eze deasupra timpului, să sc
dăruiască neîncetat, eu toată fiinţa lor, slujirii aproapelui aflat în suflerinţă, în care
v e d e m pe însuşi Mântuitorul îisu s Hristos.
Aşadar, ne-aţi picurat în suflete, cu nădejde şi cu răbdare, această gri jă pentru
Biscrică. Spunând aceasta, ţin să mărturisesc şi, totodată, să vă m u lţu m e sc că,
astăzi, am în ţeles mult mai clar acest mesaj sfânt. N u -m i rămâne acum , ca episcop vicar patriarhal, decât să slujesc biserica cu spirit de iertfclnicie, din toată
fiinţa m ea şi nădăjduiesc că D u m n e ze u mă va ajuta. M ă bucur că sunt în con ti
nuare sub ascultarea Prea Fericirii Voastre, care, eu dragoste, v-aţi consacrat
întreaga viaţă slujirii Bisericii lui Hristos, dc pe toate treptele sacerdotale, din
carc, ca arhiereu, mai bine de 52 dc ani. Fără îndoială, un lucru foarte rar şi o
binecuvântare pentru poporul şi Biscrica noastră, ceea c e ne face să afirmăm că
"cu un a sem enea patriarh - cum se exprima cineva cân d va - a v e m dreptul să
sperăm la ceva mai bun".
M ă sim t onorat că au fost prezenţi la această sărbătoare atâţia oaspeţi din ţară
şi din străinătate. Participarea dum neavoastră la m om entul dc astăzi nu o c o n s i
der ca fiind din obligaţie sau alte m otive, ci din iubire şi consideraţie faţă de
smerita m ea persoană, cu toate că nu sunt vrednie dc atâta atenţie. Chiar mă între
bam odinioară, ce bine să fi făcut cu ca să merit o a se m e n e a cinstire, încât să vină
atâţia clerici şi credincioşi, cu ierarhii lor, din ţară şi de peste hotare, să străbată
atâta amar de drum, doar pentru a fi prezenţi câteva ore în biscrică, la m om entul
dc astăzi? A m căutat răspuns în cugetul meu, dar n-am găsit.
Ştiu doar că, în perioada celor cinci ani de studii în Grecia, n-am lacul altce
va decât să mă străduiesc a da mărturie, după putinţă, despre O rtodoxia şi spiri
tualitatea noastră românească. N -a ş putea spune cât dc mult am reuşit să îm p li
nesc accastă lucrare, dar pot afirma că în Grecia m -am simţit ca la m ine acasă,
m otiv pentru care accastă ţară va constitui pentru totdeauna a doua mea patrie, l-am
sim ţit pc ierarhi ca pc adevăraţii mei părinţi su fleteşti, iar pe credincioşi, ca pe
adevăraţii mei fraţi şi fii duhovniceşti. Un gând dc p ioasă recunoştinţă îndrept
acum către părintele Stylianos V atopoulos şi prcsvitcra sa Elena, a căror dragoste
părintească m-a înconjurat în permanenţă toţi acei ani petrecuţi departe dc ţară; le
m ulţu m esc din tot sufletul.
Ingăduiţi-m i, în continuare, să rostesc un cuvânt dc mulţumire încă unei per
soan e dragi sufletului m eu, pe care, din pricina emoţiilor, am o m is să o m en ţion ez
în sfânta biscrică şi o rog să mă ierte. Este vorba de înalt Prea Sfinţitul N ifon,
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A rh iepiscopul T ârgov işlei, din mâinile căruia am primit călugăria .şi hirotonia
întru diacon, în 1992., pe vrem ea când era ep isc o p vicar patriarhal. A ş dori să-l în
credinţez că totdeauna îl p o m e n e sc în rugăciunile m ele, alături de Prea Fericitul
H ristodoulos, A rh iep iscopu l A thenei şi a toată Elada, care, în urmă cu doi ani, cu
prilejul vizitei sale la Bucureşti, m-a hirotonit ierom onah, împreună cu Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoctist.
M u lţu m esc în chip deosebit distinşilor oaspeţi de peste hotare, înalt Prea
Sfinţitului M itropolit Pantelim on dc Veria, N ausa şi K am pania -- pc atunci
P rotosinghel (adică vicar administrativ) al M itropoliei T h essalonicu lui - şi înalt
Prea Sfinţitului Mitropolit Vasile de Ellasona, stareţul de altă dată al Mânăstirii
"Sfânta Theodora", unde am fost găzduit, pentru grija părintească cu care ne-a
ocrotit pc toţi studenţii clerici din Rom ânia, pe perioada studiilor.
Salut, de ase m e n e a , prezenţa în m ijlocul nostru a D o a m n ei Theodora Grossomanidou, am basadorul Greciei la Bucureşti, a D om n ului Elcfterios Ioannou,
preşedintele A l p h a B a n k , precum şi a D om n u lu i N ie h o la s Chakos, reprezentantul
organizaţiei IO CC din A m erica, un preţios colaborator al Patriarhiei R o m â n e în
dom eniul asistenţei social-filantropicc.
M u lţu m esc pentru prezenţă părinţilor stareţi şi maicilor stareţe din M o ld o v a ,
coleg ilo r şi profesorilor dc facultate, în deoseb i părintelui profesor Dumitru
P opescu, fost Rector pc vremea studiilor m ele la Facultatea dc T e o lo g ie din B u 
cureşti, dom nului profesor Emilian P o p e scu , D o m n u lu i A ca d em ic ia n Constantin
B ălăceanu-Stolniei — pc care îl respect în chip d eo se b it - , asigurându-i că toate
sfaturile pc care mi le-au transmis cu generozitate astăzi, aici, le-am întipării pc
"tablele inimii" m ele, dacă-mi este îngăduit să f o lo se s c expresia Prea Fericitului
Părinte Patriarh din cuvântarea rostită în biserică.
Ziua de astăzi va rămâne pentru m ine o zi de adâncă sem n ificaţie, o zi de
neuitat; şi mă rog Bunului D u m n e ze u să-mi dea în ţelepciune, voinţă şi putere ca
să-mi în d ep lin esc cu vrednicie responsabilităţile ce -m i vor fi încredinţate de Prea
Fericitul Părinte Patriarh Tcoctist.
Prea Fericirea Voastră, vă m u lţu m esc încă o dată şi, în m od public, vă în 
credinţez că mă voi strădui întotdeauna să vă în ţeleg şi să vă ascult ca un adevărat
lîu d u h ovn ic esc , A şa să-m i ajute D u m n e ze u !"
Cu aecasta, cerem on ia hirotoniei Prea Sfinţitului E piscop Ciprian C âm pineanul s-a încheiat, prilejuind tuluror ce lor care au avut bucuria să participc la
această sărbătoare d uh ovnicească manifestarea sentim entelor lor dc dragoste şi
alaşam cnl faţă dc Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi ierarhii Sfântului
Sinod, faţă dc B iserica străm oşească şi neam ul nostru românesc,
P R E A S F IN Ţ IT U L C IP R IA N C Â M P I N E A N U L '
R E P E R E B IO G R A F I C E
Părintele Ciprian s-a născut la 19 aprilie 1965, în satul Suhulcţ, judeţul Iaşi,
din părinţi creştini ortodocşi, Constantin şi Ecaterina Spiridon, fiind al patrulea
între cci cinci fraţi, şi a primit la botez n u m ele de Cezar. După absolvirea şcolii
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primare în salul natal, a urinat g i m i w i u i în com u na Ciocârlia dc Jos, judeţul C o n 
stanţa. apoi treapta întâi la Liceul dc Filologie-Lstorie "Mihai Eminescu" clin
Constanţa, după care s-a în scris la Seminarul T eologie din B u zău , pe care l-a ter
minat ca ş e f dc prom oţie în 1987. între anii 1 9 8 8 -1 9 9 2 a fost student al Facultăţii
de T e o lo g ie din Bucuroşii, absolvind, de asem enea, ca ş e f de promoţie. în paralel,
a urmat timp dc un an şi cursurilc secţiei de muzică bizantină din cadrul A c a d e 
mici de M uzică din Bucureşti.
în februarie 1992 a fost închinoviat [a schitul Crasna, judeţul Prahova, după
care, în zilele de 13 şi, respectiv, 14 septem brie, acelaşi an, a primit tunderea în
m onah ism , cu n um ele Ciprian, şi hirotonia întru diacon, din partea P.S. N ifon
Ploieştcanu, Episcop Vicar Patriarhal.
în cepând cu anul 1992, a afectat studii de doctorat la Facultatea dc T eolo gic
din Tesalonic, secţia istorică, încheiate cu teza intitulată Arhiereii, g r e c i c a r e au
p ă s t o r i t M i t r o p o l i i l e U n g i v - V l a h i e i ş i M o k l o v e i în s e c o l u l a l X l V - l e a p â n ă in s e 
c o l u l a l X lX -I c a . Paralel cu cercetarea ştiinţitîcă şi redactarea tezei dc doctorat, a

predat şi cursuri de Istoric a B isericii O rtodoxe R om âne la Facultatea dc T eo lo g ie
din Tesalonic, ca asistent al profesorului A th anasie A n g h e lo p o u lo s. D e asem enea,
a publicat articole: privitoare ta mănăstirile din M old ova, în volu m u l S fi n te l o c u r i
d e p e l e r i n a j - S t â l p i a i O r t o d o x i e i , apărui în noiem brie 1997 la editura U niv ersi
tăţii din Tesalonic şi a realizai o em isiun e ia canalul dc tele viziu n e T V 100 din Te
salonic, având ea temă M o n a h i s m u l r o m â n e s c d e la î n c e p u t u r i p a n ă în z i l e l e
n o a s t r e . A participat în repeiatc rânduri la Sim p ozionu l istoric D im i tr ia , organi
zat dc Universitatea din Tesalonic în cursul lunii octo m brie a fiecărui an,
prezentând referate cu privire la legăturile culturale dintre M aced on ia şi Ţările
Române. A tradus o seric dc texte patristice din iimba greacă in limba româna, sub
titlul M ă r t u r i e i u b i t o a r e d e D u m n e z e u , în dov.2 v olu m e , precum şi o carte de spiri
tualitate creştină intitulată Via {a ş i î n v ă ţ ă t u r i l e C u v i o s u l u i P ă r i n t e F i l o t e i Z e r v a k o s , toate apărute în editura S t u p u l O r t o d o x din Tesalonic, între anii 1994-! 995.

în perioada octom brie 1988 - mai 1999, a continuat studiile în specialitatea
Bizantinologie, la Institutul E c u m en ic San N ic o la din oraşul italian Bari. Vorbeşte
limbile greacă, italiană şi franceză.
întors în ţară, la 1 noiembrie 1999, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist i-a
încredinţat ascultarea dc inspector de specialitate în cadrul Adm inistraţiei
Patriarhale, iar dc la 1 februarie 2 0 0 0 a fost numit, prin d ecizie chiriarhală. c o n 
silier patriarhal ta Sectorul B i s e r i c a ş i S o c i e t a t e a . în această calitate a coordonat
activitatea celor patru birouri din structura sectorului, im plicându-se în următoa
rele acţiuni: organizarea de sem inar» şi sim p ozioan e naţionale şi internaţionale pc
probleme actuale din societatea românească (violenţa în familie, dczinsliluţionalizarea copiilor. prostiLutia, traficul de persoane, copii străzii, bolnavii SID A ); im 
plementarea unor programe social-filantropice pc plan local şi în cuprinsul altor
eparhii (judeţele Arad, Cluj, Baia Marc, Vaslui, Alexandria, Harghita, Covasna,
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Sibiul; participarea la conferinţe în ţa r ă . şi peste hotare, ea delegat al Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoclisl; prezenţa în emisiuni de radio şi televiziune.
La 21 mai 2 0 0 0 , de sărbătoarea Sfin ţilor împăraţi Constantin şi Elena, a fost
hirotonit ierom onah de către Prea Fericitul llristodu los, A rhiepiscopul A le n e i şi a
toată Elada, eu prilejul vizitei sale la Bucureşti, când i s-a acordai şi rangul de protosinghel. în se m n de recunoaştere a rezultatelor frum oase obţinute în activitatea
dc coordonare a S cc torn lui B i s e r i c a ş i S o c i e t a t e a , la propunerea Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist, Sfântul Sinod i-a conferit rangul de arhimandrit. A fost
hirotesit de către Prea Fericitul Patriarh Teoctist în D u m in ica Sfintei Cruci, 7 apri
lie 2 0 0 2 , la mănăstirea Antim , unde îşi desfăşoară activitatea pastorală din n o ie m 
brie 1999. Cu acest prilej i s-a acordat şi Crucea Patriarhală.
Dată fiind necesitatea lot mai evidentă a implicării B isericii în soeietatc şi
diversificarea prob lem elor social-fîlantropicc la propunerea Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist, Sfântul S inod l-a ridicat la treapta arhicriei şi l-a ales în
cel de al treilea post de e p isc o p vicar patriarhal, cu titulatura C âm pineanul. A fost
hirotonit arhicrku în ziua dc D um inică, 2 2 septem brie 2 0 0 2 , în biserica Sf. Spirid o n -N o u din Bucureşti, dc Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, înconjurat dc
un im presionant so b o r dc ierarhi ai Sfântului S inod şi în prezenţa unui marc
număr de clerici şi credincioşi.

G yEORG HE VASILESCIJ

E X P E R IE N Ţ A E C U M E N IS M U L U I
U n an d c în fr ă ţi r e e c u m e n i c ă în t r e P a r o h ia A p ă r ă t o r ii P a tr ie i II d in
B u c u r c ş t i şi P a r o h ia S a n t ’AngeJa M e r i e i din M ila n o

S c u r t Isto ric
La data dc 18 iunie 2 0 0 1 , la propunerea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Pa
triarhul B isericii O rtodoxe R om ân e, Parohia Apărătorii Patriei II din Bucurcşti a
prim it viz ita unei d ele gaţii dc clcr ici, m onah i şi c r e d in c io ş i din cadrul
A rh id iecezci din M ilano, aflata în vizită în România, d eleg aţie con d u să dc către
Episcopul A uxiliar, Ex. Sa Franccsco C ocop alm erio. D in d ele g a ţie a tăcut parte
şi părintele G iu sep p e Bettoni, paroh al parohiei S. A n gola M eriei din Milano,
însoţit dc câţiva credincioşi din cadrul parohiei sale. U rm are acestei vizite.
Consiliul Parohial al Parohiei Apărătorii Patriei II a luat în discuţie şi a fost de
acord cu studierea posiblităţii ca parohia noastră ortodoxă să se înfrăţească cu o
parohie catolică din cadrul A rh id iecezci de Milano, cca mai marc arhidicceză din
lumea catolică.
La data dc 1 noiem brie 2 0 0 1 , părintele G iu sepp e Bettoni, a trimis o scrisoarc
parohiei ortod oxe vizitate din Bucurcşti, în care exprimă, în n u m ele comunităţii
sale parohiale, dorinţa înfrăţirii cu parohia noastră. In scrisoare se face apel la d o 
cumentul internaţional C harta.O ccu m enica, sem nat la 2 2 aprilie 2 0 0 1 , la Slrasbourg, dfc către preşedinţii Consiliului B isericilor Europene (CBF.) şi Consiliului
Conferinţelor E p iscopalc Europene (C C E E), în care se arată, printre altele: "La
n iv e l u l c o m u n i t ă ţ i l o r lo c a l a , t r e b u i e o i m p l i c a r e m a i m a r e ş i un s c h i m b d e e x p e 
r i e n ţ ă ui c a t e h i z a r e ş i p a s t o r a ţ i e " (nr. 2).

In şedinţa sa de lucru din 11 noiem brie 2 0 0 1 , Consiliu] Parohial al Parohiei
Apărătorii Patriei II, după ec a consultat Adunarea Parohială, a constatat
următoarele:
- există o propunere dc înfrăţire făcută parohiei bucureştene de către Parohia
S. A ng ela M eriei din Milano;
'■>
- există o voinţă, unanim exprimată, a enoriaşilor parohiei ortod oxe în
favoarea înfrăţirii;
- în con textul eforturilor d ep use dc România, dc integrare în .structurile
europene şi curoatlanticc, accastă înfrăţire ar putea fi considerată o d eschid ere a
parohiei noastre spre valorile culturale şi spirituale europene;
- vizita Sanctităţii Sale Papa loan Paul II în R omânia, în luna mai 1999, a
marcat, printre altele întărirea relaţiilor dintre Biserica Ortodoxă R om ână şi
Biserica R om an o-C atolică, d eschizând calea unei astfel de înfrăţiri.
Ca urmare. C onsiliul Parohial a hotărât, în unanimitate, înfrăţirea Parohiei
Apărătorii Patriei-fi din Bucureşti cu Parohia S. A n g e la M eriei din Milano.
Urmare acestei hotărâri, la data d c 2 0 ianuarie 2 0 0 2 , la M ilano, în cadrul
S ă p t ă m â n i i d e r u g ă c i u n e p e n t r u u n i t a t e a c r e ş t i n i l o r , părintele Mircca A lc x ă Uţă,
paroh al Parohiei Apărătorii Patriei II şi părintele G iu se p p e Bettoni, paroh al
Parohiei S. A n g e la Meriei din Milano, în rugăciune com u n ă, au subscris în f r ă ţi r e a
e c u m e n i c ă dintre ce le două parohii.
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Prin aceasta înfrăţire sc favorizează legături ele cunoaştere, dc rugăciune si de
colahorarc reciprocă, fără nici o formă dc prozelitism , in deplin respect al
tradiţiilor fiecăruia; sc d ezvoltă continuu căi frăţeşti, cu scopul cducării spre dia
log, sc p rom o v ea z ă întâlniri între credincioşii .parohiilor noastre, în sp ecial între
tineri, în v ed erea cunoaşterii culturii .şi spiritualităţii celuilalt şi pentru susţinerea
reciprocă în dezvoltarea proiectelor pastorale; s e valorifică moştenirea spirituala
a creştinism ului, pentru a redescoperi împreună rădăcinile creştine ale Europei.
V iz ita la B u c u r e ş t i a p ă r in te lu i G i u s e p p e şi a 5 0 de e n o r i a ş i
In vederea concretizării proiectului înfrăţirii e c u m e n ic e şi pentru cunoaşterea
spiritualităţii ortod oxe româneşti, părintele G iu se p p e împreună cu 50 de enoriaşi
ai parohiei sale au efectuat un pelerinaj în R omânia, în săptămâna de dinaintea
D um inicii Floriilor a anului trecut. A stfe l, după c e au vizitai frum useţile spirituale
oferite dc p ăm ântul binecu vântat al M o ld o v e i ş i- B u c o v i n e i, en oriaşii parohiei
S. A ng e la M crici au ajuns la Bucureşti, fiind găzduiţi în fa m iliile din cadrul paro
hiei ortodoxe. Luând cunoştinţă despre prezenţa oaspeţilor italieni în parohia
noastră, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist l-a d esem n at pe P. S. A m b roz ie
Sinaitul, Vicar Patriarhal, pentru a oficia Sf. Liturghie arhierească în parohia noastră,
dum inică 28 aprilie 2 0 0 2 . în ziua Măritul,ui Praznic al Intrării D om n ului în
Ierusalim, Înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa unui im p r esio
nant număr de credincioşi, precum şi a D om n ului Vasile M ihalache, Primarul
Sectorului 4 şi a altor oficialităţi. Prea Sfinţia Sa a adus binecuvântările Părintelui
Patriarh atât enoriaşilor noştri cât şi celor 50 dc Credincioşi italieni din cadrul
Parohiei Sant'A ngcla Mcrici din M ilano, oficializând, astfel, drumul a n e v o io s a!
e c u m e n ism u lu i practic.
V iz ita Ia M ila n o a u n u i j^rup d e 12 tin e ri r o m â n i
în perioada 18-26 septem brie 2 0 0 2 un grup de 12 tineri, în vârstă de 12 ani,
din cadrul Parohiei Apărătorii Patriei 1! din Bucureşti, a efectuat o vizită e c u 
m enică Parohiei S â n t’ A n g e la Mcrici din Milano, Vizita la M ilano ie-a oferit
ad olescen ţilor din cadrul parohiei noastre prilejul cunoaşterii realităţilor .şi a ctivi
tăţilor pastorale din cadrul parohiei catolice de la M ilano, dc a sc întâlni cu c u l
tura şi spiritualitatea din marea cetate a Sfântului A m b ro z ie al M cdiolanu lu i. N u
au lipsit co n tactele cu tinerii şi copiii implicaţi în activităţile parohiale, j ocu rile şi
chiar m cciul de fotbal, ceea ce a iacul să se apropie unii dc alţii mai mult. După
reîntoarcerea în ţară, cei 12 tineri bucurcştcni nu au mai lipsii dc la sfintele slujbe
oficiate în biserica parohială sau de la programul tic catehizare intitulat su g estiv
"Şcoala de duminică".
în t â l n i r e a la M ila n o a P re a F e r ic itu lu i P ă r in t e P a t r ia r h
cu C o m u n i t a t e a S a n t' A n g e la M c r ic i
Cu prilejul vizitei efectuate în luna octom brie 2 0 0 2 la Vatican şi în Italia, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi delegaţia Bisericii Ortodoxe R om âne s-a
întâlnit şi cu Comunitatea Sant’ A ng e la Mcrici din Milano, prilej dc marc bucurie şi
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binecuvântare pentru parohia catolică milaneză. în scrisoarea adresată Părintelui Pa
triarh, părintele Giu seppe Bcttoni arată: "... dorinţa de a ne vizita ne-a umplut dc
onoare .în D om n u l Hristos; un fapt istoric, unic pentru noi şi de mare consolare în
drumul nostru, al înfrăţirii ecum enice, cu Parohia Apărătorii Patriei II din Bucureşti".
S c h i m b d c v iz ite în c a d r u l S ă p t ă m â n ii d e r u g ă c i u n e
p e n tr u U n ita t e a C r e ş tin ilo r
In cadrul Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştinilor cc s-a desfăşurat
între 18 şi 25 ianuarie, Parohia noastră a sărbătorit un an de înfrăţire ec u m e n ic ă
cu Parohia catolică Sant'Angela Mcriei din Milano. în timpul acestei săptămâni,
părintele A n to n io G cnziani dc la parohia catolică din M ilano, însoţit de câţiva
tineri, a vizitat Parohia noastră, iar o delegaţie dc tineri în cadrul Parohiei noastre
s-a deplasat la Milano. C oncom itent, c c le două delegaţii s-au rugat pentru p ace şi
pentru unitatea creştinilor din Europa şi din întreaga lume. A m fost d eose b it dc
onoraţi de faptul că m esajul Parohiei noastre a fost adresat Parohiei catolice din
M ila n o de cătrc P. S. Ep iscop A m b rozie Sinaitv.il, Vicar Patriarhal, prezent la
M ila n o pe parcursul întregii săptămâni dc rugăciune pentru unitatea creştinilor. La
rugăciunea ecu m en ică cc a avut loc în data.de 19 ianuarie 20 0 3 în parohia noastră,
din partea A rh id iecczei R o m a n o -C a ţo lic e dc Bucurcşti a participat P. C. Pr. dr. Isidor Martincă, Rectorul Facultăţii R o m a n o -C a to lic c din Bucureşti.
O s p e r a n ţ ă sp r e viito r
La aproape patru ani după vizita în R om ânia a Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul
II şi la doar patru luni dc la vizita istorică a Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist la Vatican şi la Milano din luna octombrie 2002, înfrăţirea ecum enică dintre
Parohia catolică din M ilan o şi Parohia noastră ortodoxă din Bucureşti con sfin ţeşte
faptul că Europa a intrat într-o nouă eră, cu o nouă mentalitate, în care co n flic te le
interrcligioase sau interereştine sc pol înlocui cu e x e m p le ale iubirii, ale d ialo gu 
lui şi ale cunoaşterii reciproce.

Pr. dr. M IR CEA A LKXĂ IJŢÂ

"UiVlBRA" LUI M IH A I V IT E A Z U L ÎN B A S A R A B IA
Printr-un document secret trimis în martie 1848 împăratul'Nicolai I era informai
despre un text semnat de Grigore Alexandrescu şi intitulat M e d i ta / io n , d e d i c e a u x
ir o u p e s Vulaqucs 2 2 A vril 1 8 4 6 (a I ’o c c a s i o n d 'une r e v u e d e ia in d ic e ). Curios luciu,
acpcntul cade asupra umbrei ameninţătoare a lui Mihai Viteazul pe carc un gonaş al
mahomedanilor ar fi văzut-o după lupta dc la Călugărcni ("On dit que longtemps,
apres la bataille, quand la richc Asie, des Mahom etans rencontraient un etalon q u ’une
terreur panique faisait courrir, ils disaient que ce coursier avait vu l’om brc menayante
du" Michel Brave s ’clanccr a sa poursuite...". Textul se încheie cu un extras din poezia
"Trecutul la Mănăstirea Dealu": "...Lâ, des heros qui ont fait bcaucoup dc bruit ancicnncment, goutenl maintenant un repos profond et silcncicux, ils y sont presides
par une tete (ccltc de Michel le Brave), el si avcc le temps la R oum anie releve le
front, si une armcc reparaissait dans les vallces dc la Dâmboviţa, alors on les versa
(Ies heros enterres au couvent), prendre part aux combats sanglanls), (Ion Varia,
D o c u m e n t e in e d i te d in a r h i v e le ruseşti, Chişinău, 1998, p. 6-7).
Fireşte, informatorul nu punea în relatarea sa secretă vreo sem n ifica ţie f ilo 
sofică, identificând umbra în spirit budist cu singura realitate fen o m en ală sau cu
o reflectare freudistă a inconştientului. Umbra lui Mihai Viteazul îi apărea pur şi
sim plu ca un spcctru în felul în care pe Ham lct îl vizita fantoma tatălui său. Era,
bineînţeles, o proiecţie psihică a sp aim ei, a sp aim ei dc revoluţie. Şi împăratul
N icolai I, "jandarmul Europei", trebuia să ştie dc ca.
Umbra lui Mihai Viteazul, care nu sc rcducc la o apariţie ocultă, fantas
magorică, dc esenţă romantică, a urmărit b en efic şi marile e v e n im e n te care au
jalonat istoria dramatică a Basarabiei. întreaga sa măreţie şi lum inozitate s-a pus
în valoare la înccputul secolu lu i, odată cu intensele frământări naţionale, la 1918,
când visul dc aur al voiev odu lu i s-a realizat, precum şi în 1989 când acest vis s-a
resensibilizal.
Mihai Viteazul face parte indiscutabil dintre oam enii mari ai istorici ale căror
scopuri particulare proprii, aşa cum afirmă l l c g e l , "cuprind acea substanţialitate
carc este voinţa spiritului universal": "Ei pot fi numiţi eroi, întrucât scopu rile menirea l o r - p o r n e s c nu numai din cursul liniştit, ordonai şi consacrat al stării de
lucruri existente, ci dintr-un izvor cu un conţinut ascuns, care n-a ajuns în că la
existenţa actuală, din spiritul lăuntric, încă subpământean, care ciocăn e la găo acca
lumii din afară şi o sparge, deoarece cl este din altă sămânţă, nu din sămânţa accstei
g ă o a c e - eroi carc par deci să creeze dinăuntrul lor şi ale căror fapte nasc în lum e
o situaţie şi anum ite raporturi carc par a fi numai opera lor" (G. W. H e g e l, P r e l e 
g e r i d e f i l o z o f i e a is to r i e i, Bucureşti, 1997, p. 3 1 -3 2 ).
A stfe l de personalităţi, dc eroi, au un Eu cu o viaţă substanţială carc îl depă
şeşte pe o m ul politie obişnuit, practic; ci gân d e sc şi au în cel mai înalt grad înţe
legerea a c e e a c e este necesar şi actual, "adică a ce ea c e constituia adevărul însuşi
a l t i m p u l u i şi al lu m i i l o r sau - pentru a spune altfel - genul proxim fiinţând deja
lăuntric" (Ibidem).
G enul proxim ce fiinţa lăuntric în personalitatea lui M ihai Viteazul era icleea
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Primul carc reînvia umbra lui Mihai Viteazul în legătură directă chiar cu "cestiunca Basarabiei" este Mihai E m in escu. Cel carc, alături dc Ştefan şi M ircea^ se
conturează cu un chip atât dc sfânt in măreţia lui încât ne cuprind fiori când îl pri
v im şi carc e "fenomenal prin vitejie" şi care "a adus orânduiala unde era haos",
serveşte drept argument suprem în p o icm ic ilc p ub licistice ale marelui poet:
"iVlihai Viteazul a izbutit să îm preunc sub stăpânirea sa trei ţări şi să pregă
tească în tem eierea unui stat român mai puternic; a fost însă destul ca Mihai V itea
zul să moară pentru ca planul urzit de dânsul să sc prăbuşească. Statul român de
astăzi a trecui însă prin mai multe zguduiri şi rămâne statornic, fiindcă arc două
temelii: conştiinţa românilor şi încrederea marilor naţiuni europene.
Ducă v o m câştiga de trei ori atât pământ pe cât avem şi v o m pierde aceste te
melii, statul român, fie el oricât de întins, va deveni o creaţiunc trccăioarc; iar
dacă nc v o m păstra tem eliile dc existenţă socială, Rusia ne poate lua cc-i place şi
pierderile nc vor 11 trecătoare.
Astăzi e dar timpul ca să întărim, atât la români, cât şi la popoarele mari ale
A pusului, crcdinţa în trăinicia poporului român.
Rusia v o ie şte să ia Basarabia cu orice preţ: noi nu prim im nici un preţ.
Primind un preţ, am vinde; şi noi nu vin dem nimic!
Guvernul rus însuşi a pus chestiunea astl'cl încât românii sunt datori a rămâ
nea până în sfârşit con se cve n ţi m oţiunilor votate dc către Corpurile legiuitoare; nu
dăm nim ic şi nu primim nimic.
R om ânul care ar cuteza să atingă acest principiu ar 11 un vânzător" ("Timpul",
10 februarie 1878; Mihai E m in escu, O p e r e , X , 1989, p, 46).
Um bra lui Mihai Viteazul avea să c o p le şea sc ă im agin aţia şi cugetul marelui
basarabean Bogd an Pctriceicu H aşd cu şi a tatălui său A lexandru ilâjd ău care, cu
ocazia alegerii Jiului său ca membru fondator al Societăţii A c a d e m ic e R om ân e, îi
scria: "In luna lui mai voi sosi în Bucureşti şi voi rămâne a colo pentru totdeauna
ca să mor în sfântul pământ al lui Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul".
B o g d a n Pctriecieu Haşdcu e v o c a personalitatea v o ie v o d u lu i român în p oezia
sa C r a n i u l lu i M i h a i V iteazul, scrisă în ch eie clam oros-rom antică: "Sus la D eal în
mănăstire / S e păstrează / O truneheată suvenire, / D e trei sceoli prefăcută / Intr-un
negru putregai. // Plcacă-ţi capul, măi române, ! Şi oftează, / Căci din gloria tre
cută, / Ce zâm b ise o minută, / Astăzi tot ce-ţi mai rămâne / Este ceafa lui Mihai!
11 Ba ridică mândra frunte - / Şi-naintc! / Fă din gândul tău o punte, Ca să legi
cu bărbăţie / Timpul vechi cu-noul trai; / Şi privind aceste oase, / O a se sfinte, / Tu
să crczi c-o să mai fie / Pentru biata R o m â n ie / A lte zile mai frum oase / Ş-un al
doilea Mihai! ii Cându-i iarnă, când nu-i soare, / Cându-i ceaţă. — / N cm crin d
uscata floare, I O m ul stă şi se gândeşte: i D-aş ajunge pân'la mai! i i O s-ajungi şi
tu, române, / Iar la viaţă! / U ite neaua sc topeşte, / Iaca fulgerul trăsneşte, / Vai de
'liftele păgâne: / Tună groaznicul Mihai!..." ( C r a n i u l lu i M i h a i Viteazul).
P oezia, apărută in revista C o l u m n a lu i T ra ia n (23 august 1871, nr. 3 1 /9 3 ) şi
reprodusă în F o a i a S o c i c t ă ( i i " R o m â n i s m u l " (m ai-au gu st a acelu iaşi an, LS71,
nr. 2 -5 ) a fost inclusă în v olu m u l P o e z i i din 1873.
Alături de N ic o l a c B ălce scu , S im e o n M arcovici şi M ih ail K og ăln icean u în
istoriografie, de Ion H eliad e R ădulescu cu două cânturi din ep o p eea cc poartă

genericul M i l u t i d a (1 8 4 5 , 1859), de D im itrie Bolintineanu eu ciclu l'd e poezii in
spirate dc via fa şi personalitatea domnitorului român ( C e a d e p c u r m ă n o a p l e a
iu i M i h a i c e l M u r e , M i h a i s a l v â n d s t i n d a r d u l , M o a r t e a lu i M i h a i V iteazu l, M i h a i

.y/ c ă lă u l , M i h a i ş i T r a n s ilv a n ia , C ă lu g u r e n i i, scrise între 1 8 4 7 -1 8 5 9 , de Vasile
Alccsandri cu C â n t e c u l lui M i h a i V ite a zu l şi dc Em in escu în publicistică, alături
dc străinii - grecii Stavrinos şi G heorghe Palam ed cu un p o e m tipărit la Veneţia
în 1638 şi o cronică rimată apărută în Polon ia în 1607, B o g d a n Pctriceicu Haşdeu
este scriitorul şi om ul dc .ştiinţă în viziun ea căruia Mihai Viteazul obţine valoare
exponenţială, sim b o lica , "substanţială" (în sens hegelian). Pentru scrierea sa lo n Vodă c e ! c u m p l it , B o g d a n P etriccicu-H aşdeu şi-a ales ca m odel R o m â n i i s u p t
M i h a i - V o i e v o d V ite a z u l (vezi constatarea lui G. C ălin cscu din I s t o r i a l i t e r a t u rii
r o m â n e d e la o r i g i n i p â n ă in p r e z e n t, ed. II, 1982, p. 375: "M odelul lui H aşd eu în
I o n - V o d ă c e l c u m p l i t a lbst I s t o r i a r o m â n i l o r s u b M i h a i - V o d ă V ite a z u l a iui
B ălccscu interpretată în sensul culturii marilor genii" (vezi notele şi com entariile
lui Stancu llin la B og d an Petriccicu Haşdeu, S c r i e r i , voi. I, P o e z i i , Chişinău,
1993, p. 2 9 8 - 2 9 9 ).
Scrierca lui B o g d a n Petriccicu H aşdeu s e în ch eie cu constatarea unei linii de
demarcaţie între c p o c iic cclor doi domnitori: "Aci apune se co lu l lui I o a n c e l
C u m p U l şi răsare se co lu l iui M i h a i c e l Viteaz, două sărbători române atât dc înru
dite, încât istoricii cei vechi, cari dcscriseseră pe una din ele, eredeau de datoria
lor a descrie tot ei şi p e cealaltă, geamănă" (B.P. Haşdeu, O p e r e , ediţie critică de
Stancu llin şi I. Oprişan, voi. II, Bucureşti, 1996, p. 273).
"Mântuiloarca idee dc unire administrativă a unor ţări mai mult decât surori"
este eclipsată dc o tristă cauză: ambiţia boerilor dc a prefera mai m ulte tronuri,
mai multe logofeţii, mai multe vornicii, mai multe vistierii, mai multe postelnicii,
mai multe "locuri boiereşti". Mihai Viteazul, Ştefan cel Marc şi M ircea cel Bătrân
au depăşit însă, prin geniul lor. astfel dc ambiţii şi rivalităţi: "Mircea, Ştefan,
Mihai fură oam en i de geniu: ei nu puteau a nu fi în ţeles su prem ele avantaje aîe
unei Uniri, prin carc se duplicau forţele lor şi se m ieşurau în aeclaşi grad acclea
ale duşmanilor; prin urmare, câtă să fi fost o cauză foarte serioasă, pentru ca să-i
II îm p e d e ca t pc ei dc a pune cu lm e măririi naţionale" (Ibidem, p. 190).
Anii 1 9 1 7 -1 9 1 8 , foarte frământaţi în Basarabia, reproicctează sem n ificaţia dc
sim bol a personalităţii lui Mihai Viteazul. Umbra lui este însoţită de craniul de la
Turda, adus în valiză la Chişinău. A cu m , scrie Constantin Stere în articolele sale
ardente ie şen e, "putem năzui la realizarea i d e a l u l u i n a ţi o n a l, în sensu l real al
cuvântului, ca plenitudinea vieţii româneşti dc pretutindeni" (C. Stere, s i n g u r
îm p o t r i v a tuturor, Chişinău, 1997, p. 50).
Fireşte, mem brii Sfatului Ţării, care au înfăptuit Unirea apelau mai frecvent
la n um ele lui Ştefan cel Mare, al lui Alexandru cel Bun sau Ion Vodă cel Cumplit,
hi tratau însă con ceptu l de stat în spiritul modului de a-1 în ţe le g e al lui M ihai V i
teazul. "Realizarea oricărui ideal rom ânesc, m enţiona Constantin Stere în ziarul
L u m i n a din 1 o ctom b rie 1917, sau chiar numai putinţa acestei realizări, presupune
p u t e r e a statului român, mărirea, dezvoltarea, prosperitatea lui, - ca nu poate
izvorî dintr-o acţiu ne care c îndreptată îm potriva tem eliilor vieţii noastre de stat,
chiar î m p o t r i v a r a ( iin i ii i s t o r i c e d e a f i a a c e s t u i sta t, îm potriva misiunii ce a fost
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m enit dc a îm plini aici, la gurile Dunării. Dar sunt m otive şi mai adânci, dacă voiţi
- o r g a n i c e . Pentru a sc justifica aspiraţiunilo oricât dc înalte şi pentru a putea
râvni la realizarea lor vreodată, un popor şi un stat trebuie să dea dovadă de simţul
dc dem nitate şi mândrie, şi dc sănătate morală. Prima co n d iţie chiar de v i a b i l i / a l e
pentru un stat şi pentru un popor este ca să ştie să-şi apere, dacă pot spune aşa,
p e r s o n a l i t a t e a Iui fi z ic ă , integralitatea unităţii sale teritoriale. Ca şi un organism
animal, carc îşi d o v ed eşte sănătatea reacţionând cu vigoare îm potriva oricărci
atingeri şi ştirbiri a fiinţei sale fizice, tot aşa şi un stal trebuip să ştie să reacţioneze
cu toate puterile sale morale şi materiale îm potriva oricărci atingeri şi ştirbiri a
fiinţei sale fizice, a unităţii sale teritoriale” (C. Stere, I b i d e m , p. 6 7 -68 ).
Umbra Iui Mihai Viteazul ia chip, în atari pledoarii publicistice, dc argument
geop olitic. La 2. decem brie 1917 (st. v.) Sfatul Ţării proclamă R epublica D e m o 
cratică M o ld o v e n e a scă , iar la 2 4 ianuarie 1918 (data la carc - ca să vedeţi umbrele istorici sc suprapun!) decretează independenţa accstcia.
Mihai Viteazul este citat în ''A rd ea lu l (T ra n s ilv a n ia '', C hişinău, anul I, nr. 9
din 2 6 n o ie m b r ie 19 17), într-un articol redacţional intitulat S ă r b ă t o a r e a
S ă r b ă t o r i l o r scris dc O nisifor Ghibu cu ocazia deschiderii lucrărilor S f a t u lu i
f u r i i : "Dc când a izbucnit războiul lumii, gândurile noastre zburau numai spre
C â m p u l L i b e r t ă ţ i i de la Blaj, spre C â m p i a T u i-ii, unde a fost ucis m işeleşte Mihai
Viteazul, şi spre A lba Iulia, unde tiu fost tăiaţi pc roată floria şi C loşc a,.şi iată, că
în loc să ajungem în aceste locuri visate de noi, soarta nc-a aruncat în Chişinău,
unde am fost martori la cea mai marc întâmplare din viaţa Basarabiei!" (citat apud
U n ir e a B a s a r a b i e i , a B u c o v i n e i eu R o m â n i a , IHI 7 - 1 9 1 8 , d o c u m e n t e , a n tologic de
Ion C alalctcanu şi Viorica-Pornpilia M oisu c . Chişinău, 1995, p. 115).
într-un alt articol, al cărui semnatar este tot O nisifor Ghibu şi carc este publi
cai în R o m â n i a n o u ă (Chişinău, anul II, nr. 2 4 din 17 februarie 1L) 18) e v o c ă iarăşi
m oştenirea lui Mihai Viteazul alături de moştenirea lui Ştefan ccl Marc: "Va putea
(R o m ân ia ~ n .n .) uita scopu l ccl mare pentru carc s-a aruncai în foc? Va putea uita
Ardealul, l e a g ă n u l în t r e g u l u i r o m â n i s m , moştenirea lui M ihai Viteazul; va putea
uita B u co v in a , în carc sc od ihn esc o se m in tele cclor mai mari v o e v o z i ai n ea m u 
lui, mândra m oştenire a lui Ş te f a n c e l M a r e . C redem că acei bărbaţi pe carc Pronia
D u m n e z e ia sc ă i-a pus astăzi la cârma intereselor neamului rom ânesc, v o r l u p t a cu
b ă r b ă ţ i e la m a s a v e r d e p e n t r u a c e l p ă m â n t , p e n t r u c a r e s u t e d e m i i d e v it e ji au
lu p t a t p e c â m p u l î n r o ş ii d e s â n g e . N em ţii trebuie să se încred inţeze că i d e a l u l
n o s t r u nu e m a r f ă c ă r e i a s ă i s e p o a l ă s c ă d e a p r e ţ u l d u p ă p l a c u l l o r (subl. în text.
- n .n .), ci e un lucru sfânt, pentru care suntem hotărâţi să îndurăm şi alte n en oro
ciri, oricât de mari" (Unirea, I b i d e m , p. 166-167).
N u m e le lui Mihai Viteazul era pomenit şi în dezbaterile Consiliului Naţional
R om ân din Bucovina din 25 noiembrie 1918, care sc solidariza cu Actul unirii de la
Chişinău. "Străinii au sfâşiat trupul Ţării, au trunchiat M o ld ov a şi astfel neamul, carc
v ăzu se zilele dc slavă ale lui Ştefan şi Mihai, a ajuns sub jugul ruşinos al Austriei,
sub stăpânirea sălbaticilor din Ural şi sub cnutul brutal al Moscalului" (p. 318).
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Spiritul dc jertfa al lui Mihai V iica/u! era invocai şi dc mareşalul Ion Antonescu la Chişinău cu o c a / ia aniversării a 2.5 de ani dc la Unirea Basarabiei eu

Ţara-mamă:
"Acest act al voinţe: româneşti dc atunci şi-a primit întărirea înţelegătoare
prin voi ţa Puterilor O ccid en tale şi a Japoniei carc au în ţeles atunci şi vor trebui să
înţeleagă toţi că Basarabia este nu nurnai pământul M o ld o v e i şi al R om ân iei, dar
este însăşi poarta de apărare a Dunării, a B alcanilor şi a strâmtorilor Adriaticii.
N eam ul rom an esc şi-a trăit un popas de dguă/.cci de ani marea unitate pentru care
ani luptat atâtea veacuri, pentru care au căzut v o ie v o z ii şi Mihai Viteazul. A m în 
cercat in acest popas, să fim înţeleşi, să ne fie respectată toată viaţa, să ne fie res
pectate pământurile, să ne fie respectată proprietatea, biserica şi aşezările noastre
sociale" (cf. Constantin M oşincat, Ion Dănilâ, N eculai M oghior, D in în t u n e r i c un
s o a r e n o u r ă s a r e - B a s a r a b i a 1 9 1 8 , Oradea, 1999, p. 106).
O nisifor Ghibu salută apariţia primului număr al gazetei A r d e a l u l (1 o c t o m 
brie 1917), m enţionând gestul ardelenilor de la Sibiu de* a trece Prutul pentru a
răspândi efig ia lui M ihai Viteazul în ca sele românilor din Basarabia (O nisifor
(ihibu. P e b a r i c a d e l e v ie ţ ii in B a s a r a b i a r e v o l u ţ i o n a r ă { 1 9 1 7 - 1 9 1 8 ) - A m in tir i.
Chişinâu, 1992, p. 233).
La mijlocul paginii întâi era publicat un portret superb al lui Mihai Viteazul,
spune m emorialistul, cu inscripţia: "Mihai Viteazul D om n al Munteniei, M old ovei
şi Transilvaniei, ucis de unguri în 1601 pe câm pia Turzii" (Ibidem, p. 37 9 , 382).
O mărturisire curioasă este cea privind călătoria lui Petre G ârgov ieea nu eu o
valiză în care se afla craniul lui Mihai Viteazul in d ecem brie 1917 spre Odessa,
unde Octavian G oga se ocupa de problema Ardealului şi a Basarabiei. O p n n d u -se
la Cherson, Ghibu a remarcai valiza. "Mi-a arătat, scrie O nisifor (ih ib u , într-un
colţ al Camerei, o valiză în care era craniul lui Mihai Viteazul, ce fusese evacuat
de la mănăstirea D ealului la Iaşi, de unde, în vară, luase drumul M o s c o v e i cu
acelaşi tren cu carc p lec ase şi familia mea; la R azdelnaia aprinzându-se o sia sin 
gurului vagon de persoane, acela în carc călătoreau şi ai m ei, scu m p a relicvă a
ajuns şi ea la Cherson, unde era păstrată eu marc grijă la Gârboviecanu. îşi poate
oricine închipui c e em o ţie m-a cuprins. Mă întâlneam acum pentru a cincea oară
tu craniul lui M ihai Viteazul: prima oară la mănăstirea D ealului, apoi în gară la
Hucurcşti", în toamna lui 1916, când plecam în pribegie în M o ld o v a , apoi la laşi,
apoi în gara Chişinău şi acum, din nou, la Cherson. Mi sc păru în a ce le m om e n te
ea D u m n e ze u e cu noi. Nu sc putea să fie la m ijloc o sim plă întâmplare oarbă! La
mai puţin tle un an tiupă accca Dumnezeu mi-a ajutat să văd împlinit visul pe carc-1
icprczenta în conştiinţa noastră măreaţa figură a lui Mihai, cu al cărui craniu mă
întâlnisem de atâtea ori" (Ibidem, p. 4 96). ( N o t a r e d a c ţ i e i : în legătură cu aceste
evenim ente, a se v ed ea şi articolul D oa m n ei prof. Maria M untcanu-Breasta, inti
tulat: " P re o tu l p r o f e s o r G r i g o r e P o p e s e u - B r e a s l a , o m a r e p e r s o n a l i t a t e c l e r i 
cală". publicat în B.O .R. nr. 1-6/1990, p. 99-119).
9 - B. O . R. 7-9/2002

130

MS ERI CA O R T O DO XĂ ROMÂNĂ

Onssifor Ghibu vorbea despre reali/arca idealului lui Mihai Viteazul şi într-un
tcxl oprii, dc cenzură s u is-peniru România noua din 11 martie 1 9 ÎS.
Uii capitol aparte al prezenţei lui Mihai Viteazul în co n text basarabean îl conslilu ic descrierea lui isioriografică, datorata unor cunoscuţi istoriei romani, ruşi,
francezi şi de alic naţionalităţi: A lexandru Boldur (25.11.1886, Chişinău - 1982; a
fost profesor ia Universitatea din laşi şi director al Institutului de Istorie naţională
("D. X enopol"), Lcv S e m io n o v ic i Berg (14.111.1776, Bendcr - 1924, Petersburg).
A n to n y Babei, doctor în so c io lo g ie , privai-docenl la Universitatea din G e n e v a în
volu m u l A n to n y Babei, L a J i e s s a r a b i e , e ti u le h i s l o r i q u e , e t h n o g r u p h i q u e ei
1926). Ion D o n e ev , citat de Ştefan
Ciobanii, în C u li u r a r o m â n e a s c ă d in B a s a r a b i a , s u b s t ă p â n i r e a r u s ă (1 9 2 3 ),
insera un text despre Mihai Viteazul în A b e c e d a r r o m â n (1 8 6 5 ).
D o m n ia lui Mihai Viteazul este considerată, în I s t o r i a B a s a r a b i e i , de Al. Boldu;', ea o piatră de hotar în istoria poporului român. V oievod u l apare ca o persona
litate de vârf în umbra căruia se d ezvă luie mediocritatea celorlalţi, "simpli a v e n 
turieri" care nu au, vorba lui H e g e l, o viaţă substanţială: "Expunerea dc mai sus
ne arată ce distanţă enorm ă a străbătut poporul rom ânesc în evoluţia Iui istorică,
de la primii domni până la Mihai Viteazul. Cu toate faptele vitejeşti şi eroice ale
unor domni mari, ei (poporul rom ân esc) îşi pierde neatârnarea. Vasalitatea pură sc
transformă înlr-un nesecat izvor de exploatare materială de către turei. Cu miei
ex cepţii, domnitorii par a fi sim pli aventurieri, mânaţi dc pofta dc îmbogăţire. D e
la domn nu se mai cere nici gradul obişnuit dc moralitate, nici obârşia curată
românească. Poslul dc domn este ocupai de grec, de armean, dc albanez, de evreu,
e c o u o m i q i i c . Paris. Librairie F clix A lean,

dc ţigan şi tic cazac-rus. Mulţi din ei sc întrec în ce ea c e priveşte jefuirea p o p u 
laţiei şi tirania". (I s to r ia b a s a r a b i e i , Bucureşti, 1999, p. 179).
Petre V. Hancş notează în S c r i i t o r i i b a s a i a b e n i ( 1 8 5 0 - 1 9 4 0 ) , (Bucureşti,
1941): "Epocile glorio ase ale lui A lexandru cel Bun şi Mircea, ale lui Ştefan cel
Marc şi Mihai Viteazul, v ec h e a literatură românească (populară şi cultă), deşi
îmbrăcate în haină slavon ească au fost cercetate, elem en te le constitutive ale lim 
bii au fost studiate (ţoale, nu numai c e le latineşti, ca până la el) şi astfel cultura
românească a apărui mult mai bog ată11 (p. 198).
Intelectualii basarabeni, care au declanşat procesul de renaştere naţională la
sfârşitul anilor 80 ai secolu lu i al X X - lc a au apelat iarăşi, la marele sim b ol, căci
renaştere sem n ifică, în viziun ea lor, renaşterea idealului naţional al unirii. Poetul
Ion Hadârcă, pe alunei deputat şi vicepreşedinte al Parlamentului m oldovean,
e v o c a figura v o ie vod u lu i în luările de cuvânt, în articolele pub licistice şi mai cu
seam ă Ia mănăstirea Cernica, unde umbra lui Mihai s e întâlneşte cu umbrele
m em h n lo r Sfatului Ţării înmormântaţi acolo. Era m om entul dramatic al puciului
de la M o s c o v a , când Guvernul provizoriu basarabean, format în noaptea dc 30-31
augtisr | 9 9 l punea problema revenirii Basarabiei la Ţ ara-m am ă (a se v ed ea Ion
Hadârcă, A r e n a cu iluzii, Chişinău, 2 0 0 0 , p. 128). Tot Ion Hadârcă îi dedică
voievodu lu i o p oezie in ch e ie postmodernistă în volu m u l A lb e , c e t ă ţ i l e n e g r e
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( 19 9 9 ): "De-atâtea vinete recolte ./ în sâmbur negru / S e întoarse raze / şi româ-nim i-hai-viteaza / adânc sc răsuci în cetăţi •' stefano / molde".
Valeriu Matei alege formula im nică pentru a glorifica Unificatorul şi Reziditoiul de N e a m şi Ţara: "Muntenia, Transilvania şi frageda M o ld o v a , / prin pohta
ee-a pohtit-o, surori s-au regăsit i şi plânsu! suferinţei l-au preschim bat în odă /' ca
templul R om ân iei / Să uree în zenit // D e-atunci fiece vis sigiliul său poartă / şt-n
orice faptă a noastră-i lumina cea dc ieri, / când astrul românim ii a recreat o hartă
' cu spada mântuirii dc la C'ălugăreni, /./ de-atunci imperii sumbre nu pot să ne
înfrângă - / trei râuri ca trei aripi în veci îşi poartă unda / şi-acel izvor în stare
chiar timpul să-l în vin gă / e inima-i zidită câm pia de la Turda" (Im n fu i M i h a i
V iteazu l). C ele trei râuri - Dunărea, Tisa şi Nistru, se adună, în viziunea m eta fo 
rică a poetului, într-o mare unduire, conturând blagianul spaţiu mioritic ondulat.
A şa cu m pentru Grigore A lcxan d rcscu personalitatea lui Mihai Viteazul
iniţia, după cu m spunea G. C’ălinescu în m onografia sa despre poet, un control
etic, tot astfel pentru Grigore Vieru (în articolele din L i t e r a t u r a ş i a r t a ) N ic o la e
Dabija, Dumitru M a tc ovsch i, Leonida Lari, G h eorghe Vodă, Ion Vieru { G l o r i a
p r e a h u n i l o r s t r ă b u n i ; "Dar Mihai Viteazul este unul"), ea în deam nă la un ex a m e n
moral carc ne verifică demnitatea, identitatea.
U mbra lui Mihai Viteazul în Basarabia, dacă reactualizăm sem n ificaţia bu
distă a noţiunii, e o realitate, realitatea conştiinţei româneşti de pretutindeni.
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420 DE ANI Di-: [.A TIPĂ R IR EA PALIE! DE LA O R Â ŞT IE
La. 14 iul ii1 20 02 s-au împlinii 4 2 0 dc ani dc când. in cetatea Orăştici, din c o 
mitatul Hunedoarei, s-a încheiat dc tipărit în limba româna lucrarea numiul Palia dc
ia Orăşlic care cuprinde in sine primele doua ear(i din Sfânta Scriptură a Vechiului
Testament, Facerea şi Ieşirea. M onum ent de seamă al vechii noastre literaturi, Palia
ocupă un loc deosebit printre textele româneşti din secolul al X V l-lea .
In secolu l al X V l- l c a cultura română ia avânt d eoseb ii datorita introducerii ti
parului, imprimării de cărţi in graiul străbun şi tălmăcirii în continuare şi mai
stăruitor, în acelaşi grai, a Cuvântului mântuirii revelat atât în Vechiul Testament,
cât şi în Noul Testament. Făcând referiri la tălmăcirea în limba română a Bibliei
sau numai a unor părţi din ea. aşa cum este Palia, trebuie să ştim că o astfel de
acţiune a început ia noi încă din secolu l al XV-lea.
S-au tălmăcit Psalm ii, Faptele A po stolilor şi, foarte probabil, Evangheliile;
toate acestea au fost cărţi pentru cult, dar şi pentru educaţia rciigios-m oraiă. U nele
din aceste traduceri se păstrează şi astăzi în câteva m anuscrise cu n oscu te în litera
tura de specialitate, cu n oscu te sub n um ele dc C o d ic e le Voroneţcan, Psaltirea
Şcheiană, Psaltirea Voroneţeană, Psaltirea Ilurmuzachi.
După cu m se ştie, Palia de la Orăşlie este prima încercare de traducere în ro
mâneşte a începutului S f Scripturi a Vechiului Testament. Mai precis, a primelor
două cărţi ale Pentateuhului "lui M oisi proorocul".
împrejurările în care a apărut lucrarea sunt bine cunoscute. In prima parte a
secolului al X V l-le a -- deşi se introdusese şi la noi tiparul — o astfel de activitate
lotuşi şi-a încetinit mersul. La s-a înviorat mai ales după pătrunderea şi răspândi
rea protestantismului în Transilvania. Destul de degrabă, după apariţia ei, ideile
Reformei, - dintre care una cerea săvârşirea slujbelor în biserici şi citirea Sfintei
Scripturi în limba credincioşilor - au ajuns şi la nord de Carpaţi, saşii îmbrăţişând
lutcranisinul şi ungurii calvinism ul. Şi unii şi alţii apoi au încercai .să atragă la
noua lor credinţă - fără su cc es însă - pe autohtoni, adică pe românii, rămaşi
ortodocşi, care reprezentau populaţia majoritară a ţârii. Dacă acţiunea dc co n v e r 
tire a saşilor, adică a luteranilor, a lost destul dc d o m oală, în sc h im b cea a
calvinilor, în majoritate unguri, a fost foarte stăruitoare, chiar conducătorii ţării
fiind calvini şi având asifei la îndemână ţoale m ijloa cele pentru a face acestea,
înainte de anul 1566, unul dintre aceştia, principele Ioan S ig ism u n d Zapolya
( 1 5 4 0 -1 5 7 1 ) , de pildă, a înfiinţat pentru românii din Transilvania o ierarhie
româno-calvină, în frunte cu "episcopi-superintendenţi aleşi" dintre acei clerici
români care simpatizau sau trecuseră Ia con fesiu n ea lui.
în acest an. 1566, un astfel de "episcop supcrintendenl ales", cu m li se zicea,
era (îheorgiie de Sângcorz, decedai în 1569, care de mai multe ori s-a plâns
principelui cunoscător şi al limbii române —de greutăţile ce-i făcea în activitate
refuzul românilor de a îmbrăţişa calvinismul. l-au urmat Pavel Tordaş (1 5 6 9 -1 5 7 7 ),
care, în 1570, cerea preoţilor români să cum pere Psaltirea şi Liturghicrul, impri
mate în limba lor, în acest an, dc diaconul Coresi la Braşov, şi Mihail Tordaş
(1 5 7 7 -1 5 8 2 ). Nici unul dintre ei n-a reuşit să atragă pe români la calvinism .
ortodocşii păstrându-şi pe mai departe credinţa străbună.
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Totuşi aeţiunca dc convertire ţi a luteranilor şi a c:*!vini!or a avui pentru
accştia unele rezultate po/.iri\c. Şi unii şi alţii. poiri\ ii principiilor R eform ei, stă
ruiau ca slujbele in biserici şi cuvântul Sf. Scripturi sa se facă şi. respectiv, sa se
citească in limba poporului; iară deosebire, ei cercau şi îndem nau ia imprimarea
de cărţi în limba română. A cest fapt. cu m remarca N ic o la e lorga, a adus "înjghe
barea unei culturi naţionale, crearea unui curent carc m erge să în v ie , mult mai
departe decât hotarele Ardealului, scrisul şi cugetarea neamului"*. Totodată o
a se m e n e a acţiu ne a făcut, desigur, ca în prima parte a celei de a doua jumătăţi a
secolu lu i al X V I-lea. referindu-ne numai la Sfânta Scriptură, să apară în
româneşte câteva părţi din cuprinsul accsteia. Aşa, prin truda şi osârdia românilor,
diaconul Coresi şi Filip M oldo veanu şi, de buna seam ă, în unele ca/uri şi cu ''aju
torul" şi în dem n ul unora dintre protestanţi, la Sibiu şi la Braşov, au văzut lumina,
în limba română: T elra e v a tx g h e lu l ( 1 5 6 1 ), A p o s t o l u l (1 5 6 3 ), E v a n g h e l i a cti î n v ă 
ţ ă t u r ă ( C a z a n i a ) ( 1 5 6 4 şi 1581) şi P s a l t i r e a (1 5 7 7 ) şi, iarăşi în rom âneşte , dar
cu litere latine şi ortografie ungurească-săsească, foarte probabil la Cluj, pe la
1570, C a r t e a d e c â n t e c e s a u P s a lm i.
Moartea, în martie 1571, a principelui Ioan S ig ism u n d Z a p o lva şi ajungerea
ia conducerea Transilvaniei a catolicului Ştefan Bathory ( 1 5 7 1 - 1 5 7 6 ) au făcut ca,
pe de o pai'te, activitatea prozelitistă calvină printre românii ortodocşi să scadă în
intensitate, iar, pe dc alta, ca organizarea bisericească a ortodocşilor, să reînvie şi
chiar să se întărească, dându-lc astfel posibilitatea de a rezista cu şi mai mult succes
asaltului calvin. Textele imprimate în rom âneşte în aceasta nouă perioadă în cep să
se rărească simţitor.
Faţa de o astfel de situaţie, către începutul d eceniului nouă a! secolului al
X V I-lea, calvinii, împreună cu noul "epi.seop-superintendent" Miliari Tordaş. îşi
reînnoiesc activitatea de convertire. D e data aceasta, fiind la eon d uccrea ţării prin
cipi catolici, s-a ajuns la încercarea de a se imprim a întreaga B ib lie în româneşte.
P a l i a d e la Oru.ş'tie. de acum patru se c o le , este un rezultat al acestei tentative2.
A ce ste a sunt împrejurările in ca ic s-a tălmăcit în rom âneşte şi s-a imprimat,
in anul 1582, această lucrare, care, "fără îndoială, o una din ce ie mai însem nate
cărţi româneşti din suta a şaisprezecea"-’.
N u m ele P a l i a dat de traducători, vin e dc la femininul adjectivului grecesc,
care în limba noastră înseamnă vechi, v e c h e şi carc se folo sea în limba cărturăreas
că" din secolul al X V I-le a pentru a desem na Vechiul Tesamcnt. prima parte a B i
bliei. C um am arătat, traducerea dc ia Orăştie cuprinde primele două cărţi din celc
5 cărţi a le j u i M oise. .şi anume: R aliia-G ene/a-F acerea şi l.sbodul-Lxodul-Ie.şirea.
Lucrarea constă din 160 de foi, din carc şase sunt "liminare". iar celelalte gru
pate în 20 de caiete. Pe prim ele i 1 caiete sc afla c u p r in su l,c e le i dintâi cărţi
(G en eza), iar pe eaietclc 12-20 conţinutul Exodului. Pai ia este imprimată pe hârtie
groasă de culoare albă-gătlm ie, iar tiparul cărţii este numai într-o singură culoare,

1. N. lorgii, Şlcitin cei îYhnv. Mihai lllcaziil ,y; Mtiro/tohu A nhuluhu. Bucureşti, 1004. p. 8.
2. Mario Roi)iies. i e s premiers truJucthw s num utins tic t. 'Aiicien Testament. I Palia D ’Orâştie
! I5SI-I5S2). Pi'ctacc ci livre dc la Gencsc, Paris, 1‘■>08, p. XV.
3. Di. Iosif Popovici, Pitlia ite la Orâpic. 15X2, ir. "Analele Acailcmici Române", Ser II. Tom.
XXX'Iil. Memoriile Sectitmii Literare. Bucureşti, 1911. p. 517
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negru, fiind executat eu litere asemănătoare celor din unele cărţi imprima le dc
diaconul Coresi. în total, Palia are 32.0 de pagini.
"Partea Paliei de întâi", un tel de introducere, s e referă la Vechiul Testament
şi la "cele cinci cărţi ale lui M o isi proorocul" faeându-se precizarea că ele sun! în
toarse "pre limba rumâncasca". îndată sunt enumerate "cărţile" V'cchiului Testa
ment "ce se ch eam ă Scriptura Sfântă dentru rostul D o m n ului zis şi grăit .şi sc ţinu
în B c seareca sfântă".
C onform ostenitorilor Paliei, acestea sunt în număr de 3 7 şi .şirul lor se desch id e cu enumerarea cărţilor Pentateuhului, înşirate aici cu n u m ele lor "sârbeşti":
"Batiia. Ishodul, Lcvia, C isla şi Ftorozacon". Precizând, în continuare, ca "den
accastea toate - cărţile Vechiului Testament - nu-s m ulte care n-au ieşit în limba
rum âneaseă den ccalc cărţi sârbeşti şi greceşti", arată că "aemu asupra dc-acestea
tipărituse auceastca d oo cărţi dentaniu a lui M oisi proroc".
"Batii, în carc Batic şi carte dentaniu scris-au sfânt M oisi începătura a toate făp
turilor, mai vărătos iară omul, întru ce aşezătură l-au rodit, că i-au rodit în curăţie,
în mândrie şi sfinţenie dup-acca cum au căzut si apoi eunui se-au sporit oam enii de
la A d am şi de la Eva, cumu se-au împărţit în lume şi cuinu s-au adus pre capetc-ai
pentru păcatele sale potopul apeei şi cum au rămas în corabie numai N o e patriarhul
den toată lumea în vreamea potopului. Şi iară dc la N o e însuşi al optul sc-au izvodit
iarăşi a d oo lume. Scrise-sc şi aceasta dup-acca cum au ales D u m n ezeu Avraam,
patriarhul den Haldei, şifu lui făgăduită blagoslovcnic. Isae, Iacov şi despre Iosif cu
bun năravul sau şi Iacov cu feciorii săi cum fu dus în F.gipet".
"Ishod, în carc scrie M oisi cu m a adus afară D u m n e z e u pren M uisi israliteanii den ţara Eghipctului. dup-acea cu m u i-au trecut prespre Marca M ohorâtă cu
m ana în pustie şi le-au dat lor legi şi ccl cort şi scule bcscriccşti, le-au poruncit a
face şi a cinsti D om nezcu".
Mai departe, aceiaşi ostenitori ai Paliei, sperând poate că vor putea imprima
întregul Pentateuh, au înfăţişat aici pc scurt cititorilor şi cuprinsul ultimelor trei
cărţi ale acestuia, scriind:
"L eviia, scrie M oisi preuţia legici vechi slujba loviţilor, jirtvclc şi alte s lo 
bozii de greşealc dc afară şi alte legi de de-afară".
" C isla , în carea M oisi proroc scrie mainte samă şi numărul fiilor lui Israil şi
al lcvitcanulor, dup-acca dcscălccarca şi sălaşele fiilor, lui Israil în pustine şi
rândul tabarului .şi tremeaterea iscoadelur în ţara Hananului, între carc'iscoad e au
fost şi Isus N a vin cu Calcv. Scrie-sa încă şi multă imputarea lui Israil în aleanul
lui D o m n e z c u .şiwIu M oisi şi pentru accaia şi bătăile, peririle lor multe. Lângă
accastea iară prorociia lui Valaam prorocul, numărul sălaşelor şi locufelor unde-au
d cscălccat gloata lui Israeil în cci 4 0 de ani, oştirea lor cu păgânii şi tot ce s-au
tâmplat den al doilea an după ieşitul lor den Eghipct până la moartea iu Moisi".
"F t o r o z a c o n , în care M oisi scrie de iznoava toate legile şi poruncile c e au fost
dat şi poruncit D o m n e z c u pre M oisi părinţilor a fiilor lui Israeil, ca pentru nccre/u ţ i ilc toţi căzură şi muriră în pustie, carii ieşise den Eghip et, şi lu M oisi fu-i iară
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dc iznoavâ a proceţi fiilor acclor cc D u m n ezeu părinţilor lor poruncise, cum să se
p o m e n e a scă pre în săşi ci şi să ştie leagea Domnului".
Arătând apoi ca in afara, de "aceste cinci cărţi a lu Moisi", ei ostenitorii fa lie i,
"folosul celor proroci mulţi alalţi" nu au putut "seric" - adică tipări
pe foile 4 şi 5
liminarc vorb esc despre "usebitura şi alesătura" dintre cărţile "prorocilor bătrâni"
şi "legea noo" dcci despre raportul dintre Vechiul şi N oul Testament. Cu toate
acestca, "printru multe folosuri şi hasne", ei îndeam nă a sc "citi" şi a se "ţinea"
atât "legea veche", cât ,şi "eărţilc prorocilor", d coarece "cine nu va citi aecalea
scripturi nem ică sla v e le lui D o m n ez eu nu poate şti". Stăruind în continuare asupra
folosului pc carc-! poate aduce cititul "cu inima trezvă" şi a unor astfel de cărţi, la
sfârşitul acestui lung paragraf tic doctrină din "introducere", truditorii Palici
implorau pe D u m n e z e u ca "pentru ccl drag Fi iu 1 tău Isus"
nu .şi pentru sfinţi
să-i "inlum ineze cu Duhul sfânt ai său" şi-I adresează această rugă - cu oarecare
iz protestant, sc pare, vorbindu-sc, în cuprinsul ei despre "miluială": ''M iloslivu şi
dc v e c ie putearnie D o m n e z c u , rugăm fine ca drag părintele nostru, noi m işeci
greşiţi şi păcătoşi, ncpotrcabnici robi şi vierni, slu g ile talc, ascultă-ne milcuiala.
Ceasta puţinca muncă din voditura D uhului Sfânt, fă-o cu rod şi cu folos supt
sfânt n um ele tău"4.
Raportul dintre Vechiul şi N o ul Testament este bine precizat, ostenitorii tra
ducerii afirmând că primul aşezământ a fost "umbra şi sem nul venitul a D om n ului
nostru lisu s H ristos”.
Pe ultima filă liminară - a şasea - se află un le! de "prolog”, iar pe verso "epi
logul". In prolog, truditorii Paliei afirmă că "văzum cum toate limbile au .şi înilurcsc
intru cuvintele slăvite a lui D um nezeu numai noi, românii, pre limbă nu avem".
Iar în epilog: "Den mila lui D u m n e ze u , eu Şerban diiacu meşterul marc a
tiparelor şi cu M arien diiac dânindu în mana noastră ecastc cărţi, cetind şi ne plă
cură şi le-am scris v o o fraţilor români şi Ic cctiţi că veţi afla întru iale mărgăritariu scum pii şi visteriu nesfârşit cunoaştc-veţi folosul buneaţilor şi plata păcatelor
de la D u m n e z e u întru ce a sie cărţi.
S erisu-se-au ceastc cărţi sfinte anii 7090. Porojdcstva (hristo) vo, 1582,
mesta Iu ie 14. în cetatc în Orâştic".
Trebuie amintiţi "autorii" Palici: "Tordaş, Mihaiu. Herce Ştefan, propoveduitorul E v an gh e lie i lui Hristos în oraşul C avaran-Scbeşului, Zacan Hfrem, das
călul de d ăscă lie al Sebeşului, Pestişel M oisi, propovăduitorul E van ghelici în
oraşul Lugojului şi Achiric, protopopul varm igiei lluncdoriei".
Până acu m , din Palia de la Orâşiic s-au descoperit numai şapte exem plare,
clin carc şa se au uncie lipsuri. Primul ex em plar se g ăseşte în B ib liote ca U n iv ersi
tăţii U ngare din Budapesta, al d oilea sc află în biblioteca Batthyaniană din Albalulia, iar al treilea sc păstrează în fondul dc carte v e d i c rom ân ească al B ibliotecii
A ca d em ic i R o m â n e, filiala Cluj. C elelalte patru exem plare sc află la Bucureşti, în
secţia D o c u m e n t e şi texte vechi, Biblioteca A c a d e m ic i R om âne.

4.
Pr. Niculac ŞcrbSnescu. Palia de hi Orâ.şlic. Patru tute <k- (ini de la imprimare: 15X2 - 1 4
ii'/ie - / 4H2, "Biscrica Ortodoxă Română", unul C ( 19X2), nr. 7-8, p. 697-698.
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C elor carc au trudit pentru realizarea unuia dintre prim ele m o n u m en te ale

limbii noastre literare, li se cu vin e deplina gratitudine. A ceasta, pentru ca "autorii"
Paliei, deşi, repetăm, aveau în faţa mai multe "originale" ale textului ce tălmă
ceau. nu s-au Lăsat întru totul robiţi lor. Dim potrivă, ei cu n oscân d bine şi limba
română, au ştiut să contribuie personal la frământările unui veac de muncă litera
ră, pentru a folosi cuvinte expresive, carc deşteaptă im aginaţia şi m işcă sim ţirea-.
A ceasta a tăcut ca traduccrca lor, prin precizie, înţeles deplin şi lim pede, să fie o
traducere m odel, carc trebuie pusă mai presus decât oricarc alta făcută de rom ân i6
până alu nei'. A ceasta face, iarăşi, ca în "ciclul traducerilor româneşti din veacul
al X V I-le a , Palia să ocu p e un loc aparte prin frumuseţea traducerii, prin lim ba ei
vioaie, pitorcască şi arm onioasălS şi totodată, prin astfel dc realizări, să u m p ie un
mare gol din literatura rom ânească din acelaşi veac9.
în afară de accstea, traducătorul învaţă ("carc ştia dc români" ) - şi care, cum
s-a văzul, a folosit ca "izvor" şi Vulgata, - un "original" lalin
, cu n oscân d deci
şi această lim bă - "va fi judecat el însuşi că ca samănă cu a noastră", şi atunci a
zis "neamului său - pentru întâia oară - : r o m â n , nu r u m â n U). într-adevăr, în "pro
logul" Palici, dc mai multe ori accst cuvânt "român" este folosit "pentru
desem narea colectivităţii noastre etn ice" 11: "...un Tordaş M ihaiu, ales piscupu!
românilor in Ardeal... că v ă /d u m cum toate lim bile au şi în fiu rose intru cuvintele
slăvite a lui D o m n cz eu numai noi românii pre limba nu avem . Pentru aeeaia, cu
mare m uncă sc o a sem den limba jid o v e a scă şi gre ce ască şi sârbească pre limba ro
m ânească 5 cărţi ale lui M oisi prorocişi şi patru cărţi ce sc ch eam ă trstva şi alţi
proroci câţiva şi ic dăruim v o o fraţilor rumâni şi cetiţi... că veţi cu adevăr a alia
mare visteriu sutlctcsc".
Arătându-se mai departe că aceste cărţi s-au tipărit cu "multă cheltuială" a lui
"Cîesti Freanti" şi cu "trudă şi osteneală" dieeilor Şerban Coresi şi Marien, se preciza
că primul "lc-au dăruit v oo fraţilor - românilor" şi că ccilalţi le-au "scris v o o fraţilor
români", spre a Ic citi, că vor "alia întru iale mărgăritariu scum p şi visteriu nesfârşit".
în aceste fragmente, "pc lângă o accentuare mai puternică a unităţii şi
conştiinţei dc neam (fraţi români)...", surprinde forma român şi românesc12, fo lo 
sită, repetăm, aci şi acum , pentru prima dată la noi - carc în lo cu ia pc "m untenes
cul rumân din textele c o r e s ie n c " 1’. Ele însele conţin id eea originii rom âne a p o 
porului român şi, totodată, fac din Palia de la Orăştic, în a cărei "introducere" mai
întâi se în tâlneşte una din prim ele afirmări din scrisul rom ânesc ale "conştiinţei
autohtone despre origine română a poporului şi a limbii rom ân e"14.

5. N. Cailojan, Istoria literaturii române vechi. i. Bucureşti, 1940. p. SS.
6. N. Iorga. Istoria literaturii religioase a românilor până la 16.Y<V. Bucureşti. 1404. p, 97.
7. Dr. Ioan Bulan, Limba ciir(iior bisericeşti. Studiu istoric ,\7 lingvistic, Blaj. 1914, p. 125
X. N. Cailojan. op. cit., p. 65.
9. Dr. losif Popoviei, op. cit., p. 52.1
10. N. Iorga. op. cil., p. 9X.
I I. D. Murăraşu, Istoria literaturii române, ed. III, Bucuroşii. 1943. p. 20.
12. Adolf Armbnistcr. Românitatea românilor. Istoria unei idei. Bucureşti, 1972. p. 101.
13. Ion Rotarii, Literatura română veche. I, cel. li. Bucureşti, 1970, p. 72.
14. Adolf Arnibrusler, op. cit., p. 101-102.
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Cu toate că Palia de la Orăştie a losi "patronală" de episcopul româno-calvm
Vliliaiu T o rd a ş şi deşi în ma;c parlo s-a tălmăcit după "original", iarăşi calvin, Pen
tateu h u l lui G. H c lla i, lotuşi "ea nu se abale de ta cre d in ţa ortodoxă". Dimpotrivă,
p ăs trc a 7 ă textul s c rip tu ristic , cc p r e / i n t ă în ţe le s u l lui ccl adevărat.
Acum, la împlinirea a 420 du ani de la apariţie, luiuror celor care, în orice ici,
au trudit pentru realizarea ei. li se cuvine vie recunoştinţă. Limba română literară
in forma în carc o cunoaştem astăzi, ca element constitutiv al culturii noastre
naţionale, reprezintă rezultatul unei îndelungate şi complexe evoluţii, strâns
legată de istoria societăţii româneşti şi a instituţiilor ei de-a lungul vremii, în spe
cial de momentele mai importante ale dezvoltării culturale şi ale formării
conştiinţei româneşti şi naţionale a poporului român, Biserica Ortodoxă Română
llind prezentă activ de-a lungul istoriei poporului şi limbii române15.
Pr. prof. dr. CONSTANTIN LEONTLi

15.
Pr. pi o f. dr. Dumitrii Rad», Cartea bisericeasca, factor tic promovare a unităţii spirituale
lingvistice .ţi culturale ini(ioini/e u poporului român (partea 11). "B.O.R.", amil X O V II ( l l)79).
iii
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p.
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I. PRELIMINARII
•In epoca noastră creştinul ortodox se vede confruntat eu o scrie dc impulsuri
religioase extracreştinc carc au adeseori un caracter agresiv şi prozclitist şi carc
trebuie, ca atare, combătute. Pentru a putea realiza acest lucru, este necesară o
înţelegere dc profunzime, atât a accstui spectru religios pluralist, cu care sc vede
confruntat ortodoxii; dc astăzi, situaţie dc altfel cu totul insolită, ccl puţin în
ultimele câteva sute dc ani, cât şi a acestor noi situaţii religioase în raport cu pro
pria identitate creştină, în raport eu propria comuniune cu Dumnezeu. Este vorba,
deci, în primul rând, de fapt, de o înţelegere autentică a fenomenului religios plu
ralist dc astăzi, în primul rând cu un scop defensiv, însă apoi şi cu scopul mai larg
şi în acord cu tcmatica acestei conferinţe, dc mijlocire a adevărurilor ereştine spre
acele spaţii religioase.
Ceea cc au remarcat dc la bun început cei care au avut posibilitatea să
sesizeze fenomenul în ansamblul său, din cele mai vechi timpuri până astăzi, este
unitatea pc carc o prezintă toate aceste forme atât de variate ale sacrului. Sesizând
similitudinile evidente dintre divinităţile propriului pantheon şi cele ale diferitelor
popoare cu care au intrat în legătură într-o formă sau alta, vechii greci şi romani
le-au asimilat în mare măsură, fie în totalitate, iîc doar anumite trăsături particula
rităţi ale lor, procedeul fiind consacrat şi printr-o denumire adecvată - interpretatio Graeca şi interpretalio Romana-, Tot pe această idee s-a propus de-a lungul
timpului elaborarea unei religii universale, alcătuită din elemente ale diferitelor
religii particulare, ceea cc- nu ar fi fost posibil dacă ele nu ar prezenta un numitor
comun, oricând folosibil. Cea mai recentă expresie a acestui program o reprezintă
fenomenul New Agc, extrem de cuprinzător, capabil să integreze cele mai felurite
fenomene, însă tocmai din această cauză şi extrem de vulnerabiP.
Faţă de aceste tendinţe sincretizante străvechi, aş spune, Biserica creştină a
acccntuat atât unicitatea Revelaţiei supranaturale ereştine (acesta este sensul prin
cipiului extra ecelessiae nulla salus formulat dc Sf. Ciprian, care exprimă o
1. Articolul acosta a fost prezentat înlr-o formă ceva mai puţin amplă la Congresul Facultăţilor
tic Teologie Ortodoxă ţinut la Bucureşti, în 1998, din acest motiv apar unele trimiteri la lucrările
accstuia. Problematica ni se pare însă poale mai interesantă acum ca atunci, cel puţin din perspecti
va realităţii religioase din ţara noastră şi a fenomenelor socia 1-poJilicc cu substrat religios din înireaga lume. De aici decizia dc a-i publica.
2. Giintcr Lanczkowski, Einfiihrung in ilie Religitmsphânomenologie, Wisscnschaftlidie
Bucligcscllscliaft Damisladt, 1978, p. 2.
3. Fenomenul începe să fie lo! mai prezent şi in România, mai alc.s datorită unor adepţi faimoşi
ai săi. Amintesc traducerea unor lucrări de Fritjof Capra, Tuojizicu, Editura Tehnică, Bucureşti,
1995: Alice Bailcy, Traiul- de meditaţie. Editura Herald, Bucureşti (19957) şi Jonathan Franklin.
Mintea şi relaţiile în Noua Eră. Conlact internaţional, laşi 1993. Cea mai cuprinzătoare prezentare
românească a fenomenului ii aparţine lui Bruno VViirz, New Age. Timişoara, 1991. însă lucrarea sa,
pc lângă o seiie dc informaţii extrem dc utile şi bine sistematizate, păcătuieşte prin tendinţe ncjus
tificate dc generalizare.
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convingere puternic documentata la Părinţii Apologeţi), cât şi prezenţa unui filon
revoluţionai universal, pentru care Sf. Iustin Martirul a folosi! termenul dc logos
spawaliko.s, preluat din filozofia greacă4. In prezent, poziţia dominantă în Bise
rica Ortodoxă este una de echilibrare a celor doua idei centrale menţionate, o ex
presie deosebit de interesantă a ci f nd cea formulata de Dumitru Stăniloae încă
la începutul deceniului patru al acestui secoP. O contribuţie eu totul deosebită în
ce priveşte fundamentarea relaţiilor dintre diferitele religii a adus-o I.P.S. Mitro
polit Anastasios Yannulatos, ineiusiv cu ocazia Congresului Facultăţilor Ortodoxe
de Teologie ţinut la Bostot/1. In spaţiul ortodox se pun în prezent, în crescândă
măsură, şi accente unilaterale. în carc echilibrul dispare in favoarea unui funda
mental ism .ortodox exclusivist, care periclitează un rezultat important al gândirii
ortodoxe contemporane, şi anume deschiderea spre alte religii pe baza tradiţiei
patristice7.
Opţiunea în favoarea uncia sau a alteia dintre cele două posibilităţi nu are
doar o relevanţă teoretică, academică, ci capătă un caracter stringent tocmai în
perspectiva slujirii misionar-prolctiee a Bisericii noastre într-o lume în care con
tactele interumanc au căpătai o amploare (ară precedent. Mărturisesc că personal
optez. Iară nici un echivoc în favoarea primei linii dc gândire, iar în cele ce urmea
ză voi căuta să argumentez această poziţie, în perspectivă misiunii creştine, tema
acestui congres. Pe parcursul argumentaţiei mă voi referi în primul rând la rapor
tul genetico-structural dintre unitatea şi multiplicitatea religiilor, pentru a vedea
apoi în ee fel este el relevant pentru problema misiunii creştine.
Cu aspectul gcnctie al problemei şi cu anumite implicaţii structurale ale sale
m-am ocupat pc larg într-un alt studiu, închinat aniversării Pr. Prof. Stăniloae^. In
cclc ce urmează voi relua pe scurt principalele linii dc argumentare folosite acolo,
introducând însă un nou accent pe componentele structurale ale problematicii care
ne interesează şi pe care o investigăm cu un scop euristic precis, cel al implica
ţiilor ei misionare. înainte de a proceda însă la această investigaţie este necesar să
4. Cf. Remus Rus, Poziţii creştine fa tă de religiile iwcreştiiie, Ortodoxia, nr. 2/1973; Corneliii
Sârb, Poziţii principiile ale Ortodoxiei falei de celelalte religii. Ortodoxia, 4/1969.
5. Cf. Dumitru Stăniloae, Poziţia domnului Lucian Ultima fală de Creştinism si Ortodoxie.
Paideia. 1993 (reproducând ediţia apărută în 1942 la Sibiu) .şi Remus Rus, Spre o teologie a religii
lor in viziunea părintelui O. Stăniloae. in voi. "Persoană şi comuniune. Prinos dc cinstire preotului
profesor academician Dumitru Staniloac. 1903-1993, Sibiu, Editura şi tiparul Arhiepiscopiei orto
doxe Sibiu. A sc vedea .şi Corncliu Sârb, op. cit.; Idem, Pentm un dialog interreligios rodnic. Orto
doxia, 2/1975; Petru Rezuş, Premisele ortodoxe ă!e dialogului interconjesional şi interreligios. M i
tropolia Moldovei şi Sucevei, nr. 3-4/1972; Idem, Cooperarea Bisericilor creştine cu celelalte
religii. Mitropolia Banatului. 4-6/1972.
6. Metropolitan Anastasios Yannulatos. Facing People o f Other Faiths From an Orthodox
Point ofView. în ’T lic Greck Orthodox Theologicul Review". nr. 1-4/1993. 2310246349
7. Exemplul cel mai clar al acestei poziţii exclusiviste il reprezintă lucrarea Pr. Serafim Rose,
Ortodoxia şi religia viitorului. Cartea Moldovei. Chişinău. 1995.
X. Dorin Oancea, Unitatea vieţii religioare .şi pluralitatea formelor ei de expresie —o perspec
tivă comunicaţională. în voi. "Persoană .şi comuniune. Prinos dc cinstire Părintelui Profesor
Academician Dumitiu Stăniloae la împlinirea vârstei de 90 dc ani", Sibiu, 1993.
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dăm o definiţie, cât de abreviaţii, a religiei9, fară de carc consideraţiile care
urmează nu ar avea un temei, oarecum sumar, dar indispensabil. In consecinţă
vom defini religia ea rea lita tea comuniunii d in t r e D u m n e z e u şi o m în c o n t e x 
tul isto r ic c o n c r e t în care trăieşte acesta în lume, în cosmos. Pe parcursul expu
nerii această definiţie sc va îmbogăţi, cititorul llind invitat să desprindă ci însuşi
componentele care mai lipscsc acestci descrieri mai mult schiţate. Pentru moment
este suficient să spunem că religia este o rea lita te t e o c o s m i c ă .
De la bun început doresc să îmi exprim convingerea că fenomenul religios for
mează un ansamblu unitar cu două momente de împlinire separate în timp. Primul
dintre ele se situează la începuturile existenţei umane şi are, după cum se va mai
vedea, din punct de vedere creştin un caracter mai mult potenţial. în orice caz el a
ajuns să fie pierdut, iar tradiţiile religioase individuale relatează într-un mod speci
fic acest eveniment. De reţinut este însă că după pierderea lui oamenii se raportează
în permanenţă la e l10, în maniere şi ele individuale, investigate de diferite discipline
ale Filozofiei Religiei, cum ar fi Istoria Religiilor, Psihologia Religiei.
Ccl de-al doilea moment, dc împlinire actuală, reprezentat dc viaţa şi lucrarea
Domnului Iisus Hristos, sc repercutează, pe de o parte, obiectiv, sincronic şi dia
cronic, asupra întregului ansamblu religios pe care îl reprezintă istoria umană dc
la începuturi până la sfârşitul ei, iar pc dc altă parte este transmis spre exterior,
tuturor oamenilor, de Sfânta Biserică, cea care experiază noua comuniune, inte
grală, cu Dumnezeu în Hristos prin lucrarea Sfântului Duh.
în cele ce urmează vom scoate în evidenţă mai întâi coordonatele geneticostrueturale ale primului aspect, punând în evidenţă astfel unitatea şi multiplici
tatea diferitelor exprimări ale religiosului. Apoi ne vom opri asupra celui dc-ai
doilea, pentru a sesiza structura sa funcţională, mai aics în ce priveşte orientarea
acesteia spre exterior în lucrarea misionară a Bisericii, ţinând scama şi de rezulta
tele obţinute în legătură cu ce! dintâi.
II. UNITATEA ŞI PLURALITATEA RELIGIILOR
L C o m u n i u n e a in te g r a lă d in tre D u m n e z e u şi om
î n G r ă d in a E d e n u l u i

Cu suficientă claritate, dată nu dc abundenţa informaţiilor ci dc precizarea
sensurilor unei dinamici fundamentale, Revelaţia dumnezeiască descrie momen
tul primei comuniuni integrale a omului eu Dumnezeu în Cartea Facerii, capi
tolele 1- 3 1'. Acolo, pe lângă relatarea acţiunii cosmogonice a lui Dumnezeu, se
9. Numărul definiţiilor tiatc religiei este extrem de mare. eeca ce nu trebuie să ducă la abando
narea uccstui mod de reccplare a religiosului, pentru că ele nu fac altceva decât să-i sondeze unele
dintre inepuizabilele sale faţete. Pentru amănunte cf., de ex.. Ioan Savin, Fiinţa şi originea religie.
Bucurcşti, 1937; Petru Rczuş, Teologia Fundamentală, Caransebeş, 1944, Lcs/.ek Kolakowski.
Religia, Humanilas, Bucureşti. 1993; Micile! Mauss, Ştiin’a Religiei. Humanitas, 1993.
10. Existenţa aceslci împliniri primordiale a religiosului şl permanenta raportare la ca. pentru
a o recupcra. reprezintă tenia fundamentală a gândirii lui iVtircca Eliade, cel mai pregnant exprimată
in M itul eternei reîntoarceri. Cf. Mircca Eliade, Eterni, Editura ştiinţifică. Bucureşti, 1991.
11. O expunere amănunţită a punctului dc vedere exprimat aici sc găseşte in teza mea de docto
rat, intitulată Glaulwn inul Hamleln. Eine konimimikatiirische Ferş/>eklive (Comuniunea (Unire
D umnezeu şi om in perxpecliva filozofiei religiilor), Hermann Vcrlag, Sibiu, 1997.
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marchează coordonatele comuniunii sale cu oamenii pc care i-a creai şi ale acestora
intreolallâ şi cu loalc celelalte lanţuri, lor subordonate. Comuniunea cu Dum
nezeu, constitutivă pentm om, se desfăşoară în doua discuţii complementare,
fireşte şi ele constitutive.
C o m u n i u n e a d i r e c t a . Cea dintâi este orientată direct spre Dumnezeu şi îl in
clude pe omul întreg, în dimensiunea sa raţional-dialogală şi în cea intuitiv-vizuală. Latura raţional-dialogală este mai uşor sesizabilă, atât prin structura impli
cit dialogală a textului care relatează crearea omului ("Creşteţi şi vă înmulţiţi şi
umpleţi pământul şi îl supuneţi... Iată, vă dau..."), cât şi, mai ales, datorită convor
birilor explicite care apar în capitolul 3. Latura intuitiv-vizuală este doar implicit
prezentă şi de aceea mai greu sesizabilă. O descoperă acţiunea negativă a omului
de a se ascunde de la faţa lui Dumnezeu după căderea sa, ceea cc presupune că
anterior comuniunea sc realiza faţă către faţă12. Subliniez însă că ambele dimen
siuni ale comuniunii directe, atât cea raţional-dialogală cât şi cea intuitiv-vizuală,
sunt constitutive, adică în absenţa lor, fie şi numai parţială, omul încetează să mai
fiinţeze în integalitatea spre carc a fost creat.
Cea dc a doua, comuniunea indirectă este orientată şi ea spre Dumnezeu, însă
nu în mod nemijlocit ci prin intermediul făpturilor. în ce fel se poate întâlni el cu
Creatorul său? Există două modalităţi la care mă voi referi pc scurt.
C o m u n i u n e a in d i r e c t ă p r i n p r e a m ă r i r e a lu i D u m n e z e u în J ă p tu r i. După cum
bine sc ştie, omul nu stă singur în planul Existenţei Create, ei este încununarea unui
laborios proces de populare a acesteia, care începe odată cu crearea pământului pri
mordial, ccl acoperit de apele încălzita de căldura Duhului Sfânt, şi sfârşeşte, în
preajma omului, cu animalele uscatului, după care urmează omul, statornicit să le
lie stăpân. Toate accste făpturi reprezintă ambianţa lui: soarele, stelele, păsările ceru
lui şi animalele adâncurilor, ambianţa extinsă, pc carc în stadiul acesta de început al
existenţei sale nu o poate încă controla, dar spre carc, în calitate de stăpân al
pământului, trebuie să-şi îndrepte, totuşi, ccl puţin preocuparea slăpânitoare, şi alta
restrânsă, alcătuită din animalele uscatului, încredinţată spre o purtare dc grijă ime
diată şi responsabilă, după cum dovedeşte şi cunoscutul episod al acordării numelui.
Cu alte cuvinte, omul este centrul unei adevărate reţele informaţionale, carc leagă
toate făpturile întreolaltă, el exercitându-şi astfel în permanenţă, în mod şi aici con
stitutiv pentru ei, controlul purtător de grijă carc i-a fost încredinţat.
Fiecare dintre aceste făpturi, inclusiv omul, se găseşte într-o stare dc transpa
renţă carc îl face vizibil pc Creatorul şi susţinătorul ci pentru toate celelalte
făpturi. Este vorba aici de un proces natural, obligatoriu, prin care comunică în jur
12.
Componenta accasta intuitiv-vizuală a comuniunii omului cu Dumnezeu este prezentă în
numeroase tradiţii religioase. Interesant este faptul că indo-europenii asociază frecvent intuiţia vă/ului cu percepcrea sacrului, interpretată ca o cunoaştere profundă. Dovadă în acest sens o re
prezintă faptul că rădăcina verbală sanscrită vid, cu sensul dc a vedea, va fl rcccptată în hinduism,
prin termenul Vcda, pentru a denumi cunoaşterea, dc unde şi numele cunoscutcior cărţi sacrc.
Aceeaşi origine o arc şi avidya, necunoaşterea, în carc budismul sesizează corupţia fundamentală
a omului. Pentru amănunte cf. Victor Kernbaeli, Dicţionar de mitologie generală. Editura ştiinţifică
şi Enciclopedică, Bucureşti, I 989. Cele două conolaţii la carc m-am referit ale vederii - actul vizual
şi ccl cognitiv de natură intuitivă - sunt prezente, dc altfel, şi în limba română. Pc lângă vederea
unui obiect se vorbeşte şi despre vederea lui Dumnezeu, ccl aflat mai presus dc orice vizualitate.
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ceea ce este. Sumeni în faţa unei reali Laj.i fundamentale a Existenţei: o entitate oa
recare nu poate trăi niciodaiâ izolat, ei se alia întotdeauna în relaţie cu cel puţin o
altă entitate, în mod normal cu două. toate alcătuind astfel o triada - formula fun
damentală a oricărui tip de Existenţă. Fiecare se comunică pe sine, împreună cu
ccca ce a primit de la cealaltă, fiind astfel transparentă. In acest mod, în starea paradisiacă a comuniunii potenţial integrale, din moment ce fiecare făptură este
transparentă, omul îl vede pretutindeni pe Dumnezeu, comunică astfel cu el. In
vremuri mai târzii şi mai lipsite de limpezime, Dumnezeu însuşi ne-a descoperit
această modalitate nouă înnăscută dc a-L întâlni, prin cuvintele psalmistului:
"Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria". Me
nirea fiecărei făpturi este, aşadar, să-l descopere tuturor celorlalte pc Creator, iar
a omului să-l. caute şi să-L găsească în ele. Aceasta este o primă formă de comu
niune indirectă.
C o m u n i u n e a i n d i r e c t ă p r i n î m p l i n i r e a p o r u n c i l o r . Cea de a doua sc realizează
prin intermediul poruncii adresată de Dumnezeu omului de a se comporta într-un
fel sau altul în raport cu o făptură anume. în Facere 1, 28-29 se găsesc şase porun
ci dc acest fel, legate între ele, ce-i drept, însă distincte. Cea mai cunoscută po
runcă din acesie vremuri de început este însă cea din Facere 2, 16-17: "Din to(i
pomii din rai poţi să mănânci, / Iar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu
mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit”. După cum se
poate vedea foarte limpede în cazul pomului cunoştinţei binelui şi răului, comu
nicarea prin poruncă se realizează în mod concret în felul următor1- :pc cale
directă Dumnezeu îi porunceşte omului să aibă un comportament anume faţă de
o făptură, arătând şi consecinţele negative ale unei acţiuni umane negative ("...să
nu mănânci ...vei muri"); omul respectă sau nu ceea ec i s-a spus ("...femeia ...a
mâncat şi a dat bărbalului său şi a mâncat şi el"); Dumnezeu sesizează încălcarea
("Nu cumva ai mâncat din pomul din care ţi-arn poruncit să nu mănânci?") şi răs
punde eu o acţiune corespunzătoare, marcată, eventual şi pc cale directă (expul
zarea din Grădina Edenului, cu toate consecinţele ei). Tot acest ciclu arc un carac
ter dc comunicare evident, una dintre verigile sale fiind porunca asociată unui ele
ment creatura!, ccea ce face ea această comuniune să fie indirectă.
In stare paradisiacă această comuniune, directă sau indirectă, despre care spu
neam că este constitutivă pentru om, se realizează pentru început în deplină con
cordanţă cu voia lui Dumnezeu, după cum arată fără echivoc aprecierea din
Facere 1,31: "şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau bune foarte". Te
meiul funcţionării ci este raportul ontologic real dintre Dumnezeu şi om, a cărui
corectă sesizare dc acesta din urmă duce la ace! b u n ă foarte: stăpânirea exerci
tată dc Dumnezeu asupra făpturilor este absolută, El însuşi îi este sursă, cea a
omului este relativă, primită dc la Creator.,
2. P a r ţ i a l i / a r c a c o m u n iu n i i p a r a d is ia c c
F a lsa s a c r a liz a r e şi falsa v a lo r iz a r e
P r o c e s u l p a r i i a l i z ă r i i . După cum se ştie, omul nu a fost capabil să respecte
criteriile, în sine fară îndoială accesibile, fixate de Dumnezeu şi a căzut în păcat,

I 3. Textele la carc mii retor sunt prea cunoscute pentru a mai fi necesare trimiteri individuale.
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deteriorând relaţiile eomunieaţionale existente între ei, Dumnezeu şi făptuii. Se
observă în acest proces că ciclul conuinicaţional descris în paragraful anterior este
perturbat dc un factor până atunci absent, cel puţin din prim-planul textului,
şarpele, identificat în Tradiţie cu însuşi Lucifer, căpetenia îngerilor răzvrătiţi.
Acesta intervine în circuit atacând clementul său fundamental - autoritatea. Ha e
asociată în momentul formulării poruncii cu nerespeetarea accsteia: "vei muri
negreşit". Primul pas al subminării sc realizează în acclaşi contcxt, însă într-un
sens opus: «Atunci şarpele a zis către femeie: "Nu, nu veţi muri!"». Următorul pas
arc două elccte, amândouă la fel dc dezastruoase: în primul rând sc subminează
până la dispariţie credibilitatea lui Dumnezeu - ce fel de autoritate să mai aibă,
dacă îi este teamă că omul l-ar putea egaia; în al doilea rând se crează omului per
spectiva tic a se bucura dc o autoritate egală, ceea cc înseamnă în acelaşi timp şi
contestarea cclci legitime. Acesta este sensul mâncării fructului oprit, gest
aproape banal, în perspectiva unei acţiuni cotidiene oarccarc, tragic dacă se au în
vedere adevăratele răsturnări pc carc le-a provocat în cadrul Existenţei Create şi
a relaţiilor ci cu Dumnezeu.
După cum sc ştie, în urma păcatului omul a fost alungat din Paradis, ajungând
să trăiască în condiţii noi, mai bine cunoscutc, relevante însă pentru problema
multiplicităţii religioase. înainte ele a ne îndrepta spre acestea atenţia cercetătoare,
aş dori să mai insist asupra acestor mutaţii survenite în planul autorităţii, deoarece
au o importanţă capitală în planul existenţei umane în general şi al constituirii
existenţei sale religioase ulterioare în mod special. Cred că extrem tic relevante nu
sunt în accst caz doar faptele în sine, ci mai ales mecanismul producerii lor. Voi
inccrca să-l supun unei disccţii euristice.
a.
între Dumnezeu şi om există, aşadar, o comuniune pentru om constitutivă,
carc funcţionează în anumiţi parametri de calitate şi cantitate. Doar atunci este
aplicabil calificativul b u n ă fo a rte, când parametrii în cauză sunt rcspcctaţi inte
gral. în contextul comuniunii indirecte devine imperativ vizibilă componenta calilativă dc autoritate a accstei comuniuni constitutive. Relaţia este foarte clară:
Dumnezeu deţine autoritatea absolută şi omul trebuie să i sc supună. Cu aite
cuvintc, pentru om este constitutiv să pcrceapă autoritatea Creatorului său şi să i
se supună. El nu poale să suspende aceste două operaţii, din moment cc îi sunt
constitutive, din moment ce le-a primit prin crcaţic. în termeni cantitativi valoarea
acestei autorităţi este pentru om constantă, el nu poate percepe din ca mai mult
decât i-a dat Dumnezeu, iar o altă sursă dc autoritate nu există.
Subliniez faptul că această comuniune constitutivă nu sc realizează în
abstract, sau într-un plan rezervat ci în exclusivitate, ci într-un c a d r u religios
ex iste n ţia l sau s p a ţi u t c o c o s m i c 14 concret, ai cărui parametri sunt fixaţi dc Dum
nezeu prin modul în care a creat făpturile, prin relaţiile carc Ic statorniceşte între
ele, prin poruncile pozitive şi negative pe carc lc adresează omului. Acesta, la
rândul lui, contribuie şi el la constituirea propriului cadru existenţial, pc de o parlc
14.
Pc parcursul acestei lucrări folosim doi termeni echivalenţi, cadru religios-existenţial şi
spaţiu tcocosmic. Cu cel dintâi am operat vreme de mai mul|i ani şi a fost folosit în forma iniţială
;i acestei comunicări. Cel de-al doilea corespunde în mai mare măsură modelului de licrmeneutică
iiilerreligioasă pe carc-l folosesc, motiv pentru care îl folosesc in prezent aproape în exclusivitate.
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în mod creator (acordarea numelui sub supravegherea lui Dumnc/eu), iar pe de
alta prin ascultarea poruncii în cadrul comunicaţiei sale cu celelate făpturi şi prin
exercitarea implicită a acţiunii de stăpânire carc i-a fost încredinţată, lată de cc sc
poate aprecia că acest sp a ţiu t c o c o s m i c p a r a d is ia c r e p r e z in tă , în f o n d , în s ă ş i
r e a lita te a c o m u n iu n i i cu D u m n e z e u şi cu s e m e n ii şi a c o m u n i c a ţ i e cu t o a te ceIclaltc f ă p t u r i, re a liz a tă în a n u m iţ i p a r a m e t r i fixaţi c x c lu s iv d e D u m n e z e u .

b. Ce se întâmplă în momentul în carc omul ascultă glasul insinuant al
şarpelui şi se supune chcmării sale? El recunoaşte- că acesta deţine autoritate,
egală cu a lui Dumnezeu. S-a văzut însă că unica sursă de autoritate autentică este
fară îndoială Dumnezeu şi că ca are, din perspectivă umană, anumiţi parametri
cantitativi care nu pot fi depăşiţi. Accasta înseamnă că pentru a.acccpta un anumit
cuantum dc autoritate a şarpelui, omul trebuie să-l ia din ceea cc i se cuvinc în
mod constitutiv lui Dumnezeu şi să-l transfere şarpelui, lui Luci fer, îngerului
răzvrătit. S-ar putea spune că într-un anumit fel face din el un dumnezeu, că îl
sacralizează. Fireşte că este o falsă sa c r a liz a r e , cea autcntică nu-i poate fl proprie
nicidecum. După cum sc vede, fenomenul în sine comportă două a sp ecte dis
tincte, unul dc parţializ.are a comuniunii până atunci integrale dintre Dumnezeu şi
om, celălalt de falsă sacralizare, de supraevaluare comunicaţionala a făpturii
acum negative, carc este Luci fer.
c. Pasul următor sc desfăşoară pc acccaşi traiectorie şi este dc aceea mai uşor
de înţeles. în această situaţie omul, carc doreşte să fie la fel ca Dumnezeu, parţializează comuniunea sa legitimă eu acesta şi realizează transferul de autoritate spre
el însuşi, pentru a ajunge şi el un dumnezeu. Consecinţele imediate ale acestui pas
scot în evidenţă earactcrul dc acum schizoid al condiţiei umane: omul sc ascunde
dc Dumnezeu, deci îi recunoaşte autoritatea, dar nu îşi acceptă vinovăţia, se apără
nelegitim în faţa unei acuzaţii perfect legitime, ccca ce înseamnă că revendică
pentru sine însuşi autoritate ascică. El se aulosacralizca/.ă, face din sine un dum
nezeu, având în acclaşi timp şi conştiinţa propriei vulnerabilităţi.
d. Acţiunca dc parţializare şi apoi dc transferare a autorităţii şi dc falsă
sacralizare, odată începută se extinde în mod neccsar şi asupra celorlalte făpturi,
care capătă şi clc pretinse virtuţi, în mod normal proprii sacrului. Din acest motiv
ele îşi pierd pentru omul căzut transparenţa carc lc era proprie odinioară. Prin
amplificare, fenomenul va duec la falsa sacralizare masivă a diferitelor compo
nente ale ambianţei umane extinse şi restrânse, facându-1 să le acorde o valoare
cu totul disproporţionată, care nu le este proprie în mod normai.
înzestrate dc acum, în precepte umane, cu o valoare carc nu lc este în fond pro
prie, diferite făpturi continuă periplul unei existenţe iluzorii, deformând la rândul
lor diferitele relaţii existente între ele ca atare sau cu Dumnezeu. Se produc astfel
false v a lo r iz ă r i, pc parcursul cărora sacrul însuşi capătă atribute mundane sau
omul animaliere etc. Totul ca rezultat al primei parţiali zări şi false sacralizări.
3. G e n e z a s p a ţ i ilo r t c o c o s m i c c p o s t p a r a d is ia c e

Spaţiile teocosmice postparadisiace în general. Odată eu alungarea din
Grădina Edenului, omul înccpc existenţa sa istorică, carc sc desfaşoară în coordo
natele existenţiale neîmplinite aic comuniunii parţializate cu Dumnezeu. Pe acest
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Iraseu, în condiţiile definitorii ale câştigării pâinii cu sudoarea frunţii, se contu
rează realităţi social-economice şi politice diverse, sub influenţa unor factori
extrem de diferiţi, care influenţează şi profilul său spiritual. în toate împrejurările
acţionează însă, în măsură mai mare sau mai mică, mai mult sau mai puţin vizi
bile, cele trei tipuri fundamentale de parţializare şi de falsă sacralizare pe care le-am
văzut operând, din păcate, încă din Paradis. Accentele pot fi diferite, mergând de
la acceptarea formală a autorităţii diavoleşti în cultele salaniste de astăzi, până la
antropocentrismul aberant al lui Hitler, Stalin, Ceauşescu sau..., şi la absolutizare
sacralizatoare a bunăstării materiale într-o lume secularizată, care crede adeseori
că l-a uitat sau l-a eliminat pe Dumnezeu.
El nu poate fi însă alungat, este permanent aici, cum a fost şi va fi, pentru că
altfel nu se poate, pentru că fără El am înceta să ne mai naşlcm şi să murim, să
fim. In virtutea acelei comuniuni cu El despre care am spus că ne este constitu
tivă. Fără comuniune acceptată de om nu există fiinţare umană. Văzând însă că
atâţia oameni îndepărtaţi dc Dumnezeu continuă să trăiască ne vedem obligaţi să
tragem concluzia că parţializarea nu poate fi niciodată absolută, că umbre ale co
muniunii persistă şi în condiţiile celc mai vitrege ale existenţei spirituale. De fapt,
acesta şi este sensul constitutivului, că nu poate să dispară în totalitate niciodată,
chiar dacă este mascat de mii de văluri.
In cele mai multe cazuri însă nu se ajunge la astfel dc situaţii extreme, în care
raportarea la autoritatea legitimă a lui Dumnezeu să fie complet abandonată. Ea
este percepută ca atare, oamenii îşi organizează adeseori întreaga existenţă în
funcţie de ea. Accasta nu înseamnă însă că nu operează şi aici cele trei direcţii de
falsă sacralizare pe care le-am identificat încă la nivelul Paradisului. Ele sunt
prezente şi distorsionează şi mai mult filonul de comuniune autentică rămas,
confcrindu-i nu de puţine ori chiar chipul păcatului. Orientarea spre diavol, aşa dc
frecventă în viaţa curentă de pretutindeni şi dintotdeauna, încât nici nu mai este
sesizată ca atare decât în împrejurări excepţionale, când depăşeşte cu mult limitele
acestei "normalităţi”, îl transformă pe Dumnezeu într-un patron al răului, ges
tionar al fanatismelorşi cxtremismelor dc tot felul, pentru care conflictele reli
gioase moderne, fie ele din fosta Iugoslavie, din Ţara Bascilor, Israel sau Palestina
nu reprezintă decât nişte exemplificări ocazionale. In ce priveşte formele mai uşor
inteligibile de manifestare ale religiosului parţializat, ele iau naştere prin urmă
toarele două categorii de false sacralizări, ale omului şi ale mediului său ambiant,
combinată cu o falsă valorizare a lui Dumnezeu. Rezultatul lor este exprimai cu o
acuitate tranşantă de Sf. Pavcl în Epistola către Romani 1, 23: "...şi au schimbat
slava lui Dumnezeu Celui nestricăcios cu asemănarea chipului omului celui
stricăcios şi al păsărilor şi al celor cu patru picioare şi târâtoarelor"(a!dinele
urmărind evidenţierea aspectelor la care ne-am referit). Este vorba de o acută
antropomorfizare şi, aş zice, zoomorfizare a sacrului, coborât pareă definitiv din
transcendent, pentru a fi parcă acaparat de fenomenal15.
15.
Nu pot insista asupra acestui ultim proces, semnalez însă două aspecte, pentru a înlătura
eventuale neînţelegeri. In primul rând este vorba aici dc o alterare a comuniunii constitutive orien
tate vizibil spre Dumnezeu, ceea ce înseamnă că zeul în formă dc om sau animal nu este adorat pentru
el însuşi, ci doar prin raportare la o divinitate transcendentă. Rar sc întâmplă să sc afirme o perfectă
10 - B. O. R. 7-9/2002
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Religiile ca spaţii teocosmi.ce postparadisiace. Aceste două laturi ale proce
sului de parţializarc, conjugate cu realitatea unui anumit context istoric, sunt în
permanenţă generatoare de forme religioase pe de o parte unitare, datorită în
primul rând filonului comun constitutiv, dar şi a faptului că şi ceea ce este trans
ferat, echivalat, prezintă anumite note comune, şi ele constitutive, iar, pe de alta,
cu multiple diferenţieri, datorită ponderii pe care o au în diferite împrejurări cele
trei elemente amintite. Privite exclusiv din perspectiva primului moment de
împlinire a comuniunii, în sfera căruia ne-am mişcat până acum, toate aceste
forme ale religiosului, pe carc lc inventariază şi analizează în mod normal Istoria
Religiilor, sunt radical inferioare faţă dc acesta, însă în esenţă egale valoric, pentru
că în interiorul tuturor operează aceleaşi forţe. Fireşte, într-unele parţializarea este
mai mare, religiile inferioare sau cele atcizate, în altele ea este mai greu percepti
bilă, tradiţiile spirituale elevate care i-au fascinat tot mereu pe cei doritori de
Dumnezeu, însă toate suferă de acceaşi depreciere iremediabilă reprezentată de
deturnarea autorităţii specifice comuniunii autentice cu Dumnezeu. Am putea
spune că domneşte o ilegitimitate universală a omului căzut, care, potrivit unei
logici consecvent aplicate, ar şi trebui să dispară, dar care este cumva legitimată
de însăşi persistenţa în existenţă a acestei făpturi ignobile care este omul trădător
de Dumnezeu şi nerecunoscător. Realizată exclusiv sub acest semn, existenţa reli
gioasă e dovada permanentă a unei ilegilimităţi legitimizate.
Restaurarea comuniunii integrale de şi în Domnul lisus Hristos. Situaţia sc
schimbă radical odată cu lucrarea Domnului lisus Hristos, care restabileşte pentru
sine şi pentru cei care-L mărturisesc comuniunea integrală şi, implicit, legitimi
tatea autentică a existenţei umane. Fireşte că în raport cu El toate celelalte situaţii
parţializate, şi cele mai elevate, pălesc cu totul, devin aproape caricaturale. Şi va
loric, disproporţia transccnde orice comentariu. El şi comunitatea aflată în comu
niune mărturisită cu El, Biserica Sa, se situează în apogeul valorii şi adevărului,
toate celelalte forme dc viaţă religioasă, manifestă sau nu, îşi dezvăluie dureroasa
relativitate, provizoratul. Totul este, în fond, foarte simplu. Dar numai sub acest
raport, al conţinutului obiectiv de comuniune, de valoare, de adevăr (prin
conţinut neînţelegând aici o entitate distinctă, ci doar aprecierea cuantificată cali
tativ şi cantitativ a acelei comuniuni, valori, a acelui adevăr).
Două perspective soteriologice alternative şi dificultăţi p e care le implică.
Comuniunea cu Dumnezeu nu reprezintă însă doar o realitate a existenţei umane,
ci şi finalitatea ci. în funcţie dc împlinirea ei în eshaton vorbim de mântuirea oa
menilor sau de nemântuirea lor, ceea ce duce la o clară departajare. Nu de circum
stanţă, ci esenţială, definitivă. Lipsesc calificativele pentru a-i putea sugera cât de
cât relevanţa. Iar criteriul de judecată, în funcţie de care se hotărăşte mântuirea,
este modul în care a fost realizată comuniunea în această viaţă. Se vor mântui cei
şi unică suprapunere între o anumită divinitate şi o anumită reprezentare a ei. în al doilea rând sem
nalez că procesul este posibil datorită acţiunii simbolicc curente pe care o realizează omul în cadrul
comuniunii indirecte, cum este, dc pildă, cazul pomului cunoaşterii binelui şi răului, în care este
prezent, la nivel simbolic, Dumnezeu însuşi, după cum am arătat mai înainte.
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care au realizat gradul maxim de comuniune, ceilalţi vor pieri. Ceea ce înseamnă,
potrivit argumentelor prezentate anterior, că se vor mântui doar creştinii.
Sau se vor mântui toţi oamenii, oricum, apocatastatic, evenimentele din Pa
radis şi întreaga istorie a mântuirii pierzându-şi astfel orice semnificaţie. Hristos
rămâne doar un episod al unui proces fără sfârşit. Fireşte că cea de a doua posibi
litate este absolut inacceptabilă pentru orice creştin, pentru că face să se dilueze
până la dispariţie orice semnificaţie a sacrului activ şi a responsabilităţii umane
faţă de Dumnezeu, faţă de sine însuşi, faţă de semeni şi de restul făpturilor. Dar şi
prima ascunde la fel de periculoase capcane. Nu numai datorită egoismului ascuns
pe care l-ar putea masca (eu sunt în comuniune reală cu Dumnezeu, semenul meu
nu, deci numai eu mă voi mântui), ci mai ales datorită unei circumstanţe tulbură
toare, care ne confruntă cu dificultăţi la fel de mari ca cele menţionate în contex
tul anterior. Ea este dată de o caracteristică esenţială a actului religios complet,
fară de care însăşi problema relevanţei sale pentru comuniunea din eshaton dis
pare. Mă refer la responsabilitate. O poruncă nu poate fi operaţională decât în
momentul în care i-am asimilat conţinutul (acceptând autoritatea sursei şi/sau prin
înţelegere), altfel este în totalitate irelevantă şi nu pot fi făcut răspunzător dc
neîmplinirea ei. în caz contrar sursa ei, cea care îmi este evident superioară, dintr-un
punct de vedere semnificativ în contextul poruncii respective, ar acţiona samavol
nic, ceea ce i-ar eroda dacă nu autoritatea exerciţiului puterii, cel puţin pc cea
morală. La fel sc prezintă lucrurile şi în cazul sistemului de porunci şi reguli în
care se traduc interogaţiile primite de la Dumnezeu în fiecare moment al comu
niunii cu El, răspunsul nostru fiind însăşi împlinirea acelor porunci. Dacă nu
cunosc sau nu înţeleg interogaţiile, poruncilc, nu pot răspunde, nu le pot îndepli
ni şi nu pot fi tras la răspundere pentru carenţe comportamentale străine dc
voinţa mea. Acest principiu este exprimat, de altfel, cu limpezime cristalină de
Sf. Pavel când spune că "...unde nu este lege, nu este nici călcare de lege"
(Rom. 4, 15), deci nici vinovăţie. în mod concret aceasta este situaţia tuturor celor
născuţi într-un spaţiu extracreştin, sau pe care chemarea dumnezeiască la comu
niune nu-i atinge dintr-un motiv sau altul. Ei nu pot fi excluşi de la mântuire,
fiindcă nu cunosc legea, însă, potrivit exigenţei de mai sus, trebuie excluşi, pentru
că nu sunt părtaşi ai comuniunii autentice integrale, singura care mântuieşte cu
adevărat. Ne găsim în faţa unei dileme, în care fiecare alternativă este corectă, dar
o exclude pe cealaltă.
Pentru rezolvarea ei s-au avansat o serie de soluţii. S-a spus, de pildă, că
fiecare sc mântuieşte potrivit binelui pe care-1 face în propriul context, ştiind că
binele este o formă a comuniunii autentice. Fireşte că se impune şi aici o cuan
tificare, pentru că, după cum am văzut, comuniunea constitutivă nu se pierde
niciodată în totalitate, supravieţuieşte într-o oarecare măsură, ceea ce înseamnă că
supravieţuieşte şi o cotă de bine. Care este în acest caz criteriul de cuantificare?
Soluţia este în mare măsură viabilă, însă implică, după cum se vede, şi o dificul
tate care se adaugă celor amintite anterior, în cazul variantei exclusiviste.
"Legaminlele" Vechiului Testament ca soluţie soteriologicâ.Cred că o bună
modalitate de rezolvare a acestor dificultăţi este dată de I.P.S. Mitropolit
Yannulatos în referatul pe care l-am menţionat deja. Printre multe alte idei intere-
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sânte pentm problema dc faţă, dar asupra cărora nu ne putem opri, mitropolitul
Yannulatos sc referă acolo şi la existenţa, în Sf. Scriptură, a unei serii de legăminle încheiate între Dumnezeu şi om, legăminte care prezintă o anumită succe
siune genetică şi valorică16.
Primul dintre legăminte este cel încheiat în Grădina Edenului şi consfinţit
prin interdicţia dc a mânca din pomul cunoştinţei binelui şi răului. Lui îi cores
punde un spaţiu teocosmic specific, despre care am mai vorbit în contextul comu
niunii şi a cărui constituire se încheie prin crearea femeii şi stabilirea relaţiilor
dintre ea şi bărbat.
După cădere urmează apoi o serie dc legăminte care se comportă toate într-un
mod similar. Primul dintre ele, care stabileşte, de altfel, şi coordonatele istoriei
mântuirii, este ccl încheiat cu protopărinţii noştri, cu Adam şi Eva, care se consti
tuie în felul accsta într-un cadru cu valabilitate generală, fiindcă se referă la întrea
ga spiţă umană. De remarcat este faptul că legământul respectiv sc constituie în
două faze distincte. Prima dintre ele o reprezintă eşecul omului de a actualiza în
totalitate comuniunea integrală cu Dumnezeu care i-a fost dată potenţial prin
creaţie, ceea ce a dus la parţializarea, falsa sacralizare şi falsa valorizare care ne
sunt cunoscute. Cea dc a doua o reprezintă acţiunea lui Dumnezeu, care comportă
şi ea două aspecte, respectiv anunţarea venirii unui mântuitor, dintre oameni, care
îl va anihila pe ispititor, cuvintele folosite - "sămânţa ci... îţi va zdrobi capul..." punând început istoriei mântuirii, şi fixarea condiţiilor concrete, radical diferite dc
cele anterioare, în carc vor trăi dc acum oamenii (Gen. 3, 16-24). Se observă aici
pe de o parte o făgăduinţă, pe de alta o sancţiune. Prin conjugarea celor două ia
naştere, din iniţiativa lui Dumnezeu, care sancţionează însă un comportament
uman, un cadru religios existenţial nou, cu parametri precis delimitaţi.
Cel de-al doilea legământ apare oarecum în prelungirea celui dintâi şi constă
din cel încheiat cu Noc (Gen. 9, 1-17). Faţă dc primul el prezintă elemente dc con
tinuitate şi discontinuitate importante, pe care le voi semnala. Continuitatea se
referă la menţinerea făgăduinţei că va veni un mântuitor (ea nu este ftcută expli
cit, dar e prezentă prin absenţa negării ci), şi la menţinerea condiţiilor de viaţă
anterioare, confirmate chiar printr-o reiterare a poruncii de a stăpâni pământul,
animalele şi plantele, adaptată însă noilor împrejurări (se poate presupune că per
misiunea de a mânca animale este dată încă de la începutul existenţei postparadisiace, deşi nu este formulată în mod explicit). Discontinuitatea vizează două
puncte extrem de importante care duc la constituirea propriu-zisă a unui nou cadru
rcligios-existenţial. în primul rând este vorba dc renunţarea la o acţiune punitivă
imediată ca răsplată a unor încălcări flagrante ale parametrilor existenţiali fixaţi
de Dumnezeu: "...nu voi mai pierde tot trupul cu apele potopului..." (Gen. 9, 11),
Rămâne doar moartea ca pedeapsa cu caracter general, ca clement de continuitate,
în al doilea rând este vorba de introducerea exerciţiului uman în instaurarea lega
lităţii, adică a menţinerii parametrilor de comuniune fixaţi de Dumnezeu: "De va
vărsa cineva sânge omenesc, sângele aceluia de mână de ora se va vărsa" (9, 6).
16.
Op. cil., p. 142: "According to biblical liistory, sevcral ’covenants’ betvvecn God and
humanity took placc, wliicli still keep their importance and validity".
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Urmează apoi o serie de alte legăminte, încheiate cu Avraam, cu Iacob-Moise
şi, în final, cel al comuniunii integral restaurate prin jertfa de pe cruce a Domnului
Iisus Hristos şi învierea Lui. Remarcăm raporturile cantitative care însoţesc acest
proces: primele trei legăminte (cel paradisiac, cel încheiat după cădere şi cel al lui
Noe) au o arie dc cuprindcrc foarte largă, sc extind practic asupra întregii omeniri.
Extensia cclorlalte descreşte treptat, adresându-se unui număr din ce în ce mai
mic de oameni. în felul acesta, de pildă, legământul încheiat cu Avraam se
adresează tuturor urmaşilor săi, întemeietori dc popoare, pe când ce! cu IacobMoise duce la constituirea "poporului ales", în care extensia este foarte mică iar
intensia foarte mare. Legământul Domnului Hristos suspendă însă această dina
mică din ce în cc mai restrictivă la nivel etnic şi proclamă, dimpotrivă, coexistenţa
maximei extensii (similară cu cea originară)'eu cea a maximei intensii (restaura
rea efectivă a comuniunii integrale).
în orice caz, toate aceste legăminte ulterioare lui Noe vor ţine seama de pri
mele elemente de continuitate semnalate acolo, însă vor asimila şi aspectele noi
carc au apărut în cazul lui Noe, ceea cc înseamnă că noile spaţii teocosmice care
le corespund nu mai sunt introduse.ca sancţiune pentru anumite grave abateri ale
omului dc la coordonatele comuniunii, ci în virtutea făgăduinţei făcută omului la
alungarea sa din Paradis. Adică sc înscriu cu stricteţe în istoria mântuirii. Ele în
mod special nu sunt rezultatul unei acţiuni prin excelenţă autarhice a omului, ur
mată de o acţiune punitivă corespunzătoare, ci reprezintă întotdeauna o iniţiativă
a lui Dumnezeu, sunt statuate de Dumnezeu însuşi în cadrul istoriei mântuirii ini
ţiată prin făgăduinţă iniţială făcută protopărinţilor noştri.
Legitimitatea diacronică şi sincronică a "legămintelor". Mitropolitul
Yannulatos subliniază cu insistenţă faptul că nici unul dintre legămintele ulte
rioare nu îl suspendă pe cel anterior. Este drept, fiecare dintre ele introduce faţa
de cel care-1 precede un grad de superioritate, de aşa manieră, încât ultimul
încheiat, cel al Noului Testament, reprezintă în acelaşi timp cadrul suprem al co
muniunii dintre Dumnezeu şi om. însă nici unul dintre acestea nu-1 suprimă pe cel
precedent. Această din urmă constatare comportă două nuanţe importante, carc
aruncă o lumină în mare măsură clarificatoare asupra multiplicităţii religioase.
Prima dintre ele se defineşte printr-o negaţie: nici un legământ nu-1 invali
dează pe cel anterior. Astfel, legământul încheiat de Dumnezeu cu Adam, de pildă,
nu este invalidat de cel încheiat cu Avraam şi de cel pecetluit cu sângele Dom
nului Iisus Hristos, ceea ce înseamnă că de-a lungul timpului coexistă simultan
mai multe legăminte, dintre care nici unul nu a fost invalidat.
Cea de a doua are un accent pozitiv: toţi oamenii beneficiază de pe urma ele
mentelor de continuitate prezente de la primul până la ultimul legământ. în con
secinţă toţi sunt părtaşi ai făgăduinţei făcute lui Adam că li se va trimite un mân
tuitor, că nu au fost abandonaţi de Dumnezeu. La fel şi urmaşii lui Avraarn: asimi
lează integral moştenirea adamică, căreia îi este adăugată o zestre proprie. în orice
caz, fondul comun este real şi Revelaţia dumnezeiască îl semnalează ca atare prin
punctări foarte semnificative; Melchisedec, dc pildă, provine din spaţiul extraavramit, dar este recunoscut în interiorul acestuia ca "rege al dreptăţii". La fel
şi Enoch şi Iov. Restrictiv se poate spune în acelaşi timp, cu siguranţă, că până la
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Domnul Hristos cadrele anterioare nu beneficiază de plusul de comuniune pe care
îl aşează Dumnezeu în cele care urmează.
Diferitele religii ca moştenitoare ale legitimităţii "legămintelor". Concluzia
firească este că şi popoarele extracreştine, aflate în afara legământului final şi
deplin încheiat de Dumnezeu şi om, sunt în acelaşi timp beneficiare ale unei
comuniuni cu Dumnezeu într-un cadru statuat de El, în virtutea includerii în cir
cuitul legămintelor. Iată dc ce spaţiile teocosmice, limitate în prima parte a anali
zei la cele amintite din Vechiul Testament, pot fi extinse apoi de I.P.S. Yannulatos
la nivelul tuturor religiilor, acestca fiind privite ca nişte entităţi extra-creştine cu
statut legitim, deoarece există ca realităţi specifice unui cadru fixat de Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, în această perspectivă există, aşadar, o legitimitate reală a fiecărei
religii în parte.
După cum s-a scos în evidenţă în repetate rânduri, spaţiile teocosmice postpa
radisiace reprezintă realităţi comunicaţionale globale, incluse întotdeauna în dina
mica parţializării şi a falsei sacralizări, a luciferizării, antropomorfizării şi zoomorfizării sacrului, adică a falsei sale valorizări în multiple forme. Şi totuşi, chiar
şi în aceste condiţii, după cum s-a arătat, le este proprie o legitimitate clară, care
de la Noe încoace este constituită în mod preponderent în perspectiva istoriei
mântuirii. In limitele cadrului respectiv, legitimizarea soteriologică se referă la
toate componentele statuate de Dumnezeu pentru el, ştiind că este vorba evident
de structuri rezultate din parţializarc. (Un singur exemplu: stăpânirea pământului
poruncită lui Adam se transformă în cazul lui Noe, Gen. 9, 2 în "groază şi frică...
căci toate acestea vi le-am dat la îndemână"). Prin extensie sunt legitimizate în
acelaşi fel şi structurile parţializate specifice diferitelor spaţii teocosmice care
constituie toate religiile, cât de numeroase ar fi ele. In această perspectivă este
îndreptăţită, în proprii parametri, existenţa divinităţilor de pantheon şi a practici
lor cultice existente etc., chiar dacă ele sunt imposibil de conceput în spaţiul teocosmic creştin, sunt străine de reperele sale esenţiale şi particulare.'
După cum se vede, linia argumentaţională pe care am urmărit-o până în
prezent a fost în măsură să rezolve până la un punct dificila problemă generată de
existenţa simultană şi în istorie a unui număr nedefinit de forme ale vieţii reli
gioase, multe dintre ele constituite în cadrele precise ale unor religii. S-a putut
constata, pe de o parte, că în virtutea caracterului ei constitutiv comuniunea dintre
Dumnezeu şi om apare pe toate scările umanului, chiar şi pe cele mai degradate.
Mai mult chiar, este evident că formulele acestea parţializate de comuniune sunt
legitimizate de Dumnezeu însuşi, care constituie astfel spaţii teocosmice cu carac
ter individual sau colectiv ale existenţei umane, în acestea din urmă fiind incluse
şi toate religiile existente de-a lungul timpului până astăzi.
III. LEGITIMITATEA RELIGIILOR ŞI MISIUNEA CREŞTINĂ
1. Soluţii sotcriologice antagonice?
Rezultatele obţinute astfel, foarte consistente, după părerea noastră, au darul
să soluţioneze şi dificultatea majoră cu care ne-am văzut confruntaţi de la bun
început, şi anume cea a excluderii unui mare număr de oameni de la perspectiva
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mântuirii prin simpla apariţie a spaţiului teocosmic întemeiat de şi în Domnul
lisus Hristos. Ea ar putea pune sub semnul îndoielii răspunsul creştin la interoga
ţiile lumii, mai ales într-un moment în care aceasta este mai mult ca oricând
conştientă de excepţionala diversitate a diferitelor adevăruri ultime pe care le pro
pune. Legitimizarea, de către Dumnezeu, a cadrelor lor religios-existenţiale oco
leşte însă acest impas. Dar cum se raportează ele la unicitatea adevărului mântui
tor al lui Hristos? Răspunsul pentru această interogaţie fundamentală poate fi dat
în cadrul a două perspective foarte clar conturate.
Unicitatea mântuirii în Hristos şi legitimitatea religiilor. Prima dintre ele are
în vedere situaţia obiectivă şi conţinutul ei corespunzător de adevăr. Nu poate fi
nici o îndoială că raportul dintre adevărul reprezentat de Domnul lisus Hristos şi
toate eclelalte este absolut disproporţionat: primul reprezintă adevărul absolut, ce
lelalte adevăruri relative, fragmentare (în virtutea caracterului constitutiv al co
muniunii există pretutindeni o fărâmă de adevăr).
Cea de a doua afirmă că, privite în lumina acţiunii mântuitoare a lui Dum
nezeu în istoric, toate aceste adevăruri capătă, în ele însele, o potenţa soteriologică egală, dincolo de valoarea lor intrinsecă care le departajează clar şi care le face,
în fond, pe cele extracreştine să fie inoperante. S-ar putea spune că virtuţile lor sotcriologice se întemeiază exclusiv în iconomia lui Dumnezeu: El îl aşează pe om
într-un anumit spaţiu spiritual în istorie, tot El îl acceptă, în conformitate cu
adevărul, şi implicit binele, accstui spaţiu, oricâte carenţe ar prezenta în perspec
tiva comuniunii autentice.
Suntem confruntaţi, după cum bine se vede, cu două nivele de adevăr dis
tincte, simultane, la fel de legitime şi de accea cu valoare soteriologică egală.
Le acceptăm va atare, pentru că rezultă astfel din tălmăcirea Revelaţiei dum
nezeieşti, deşi încercăm un sentiment de incompletitudine cognitivă care poate lua
forma unor interogaţii. Nu există oare nici o relaţie interioară care să le unifice, să
interrelaţioneze adevărurile? Dacă ambele sunt la fel de legitime, care mai este
rostul poruncii date dc Domnul Hristos de a propovădui Evanghelia la toate nea
murile, ceea ce înseamnă inclusiv la toate religiile, înseriindu-Ie în perimetrul pro
priului spaţiu teocosmic? Vom încerca să dăm răspunsuri adecvate, chiar dacă
oarecum abreviate.
Mântuirea "drepţilor" prin comuniune personală cu Hristos. In ce priveşte
prima interogaţie, referitoare la o posibilă relaţie interioară între nivelele de
adevăr, subliniez că aceasta există cu siguranţă şi este dată înainte de toate de fap
tul că Dumnezeu însuşi este cel care acţionează în ambele cazuri. Pe lângă aceasta
legătura este pusă în lumină pc parcursul acţiunii de propovăduire a Domnului
Hristos - a se vedea parabola bogatului milostiv şi a săracului L a z ă r - perftru a fi
apoi extrem de pregnant reliefată de coborârea Sa la Iad între Răstignire şi în
viere. în ambele cazuri este vorba dc orientarea sa asimilatoare spre alte cadre
religios-existenţiale decât cel care îi este realmente propriu: plasarea lui Avraam
în Rai dc către Domnul Hristos arată că El experiază comuniunea cu acesta, şi cu
urmaşii săi, deşi -ea categoric nu se conformează întru totul realităţii de comuniune
maximă pe care o reprezintă El însuşi; mântuirea drepţilor Vechiului Testament în
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timpul pogorârii la Iad nu poate însemna decât valorizarea lor printr-o comuniune
foarte reala cu ci, similară cu cea dăruită nouă, creştinilor, de harul dumnezeiesc,
însă această comuniune nu este dăruită unor indivizi izolaţi, aflaţi într-un vid spi
ritual, ci ccior care au trăit realitatea comuniunii lor parţializate în spaţii teocosmice precise şi adeseori diferite. Prin extensie se poate afirma că în momentul
acela Domnul Hristos intră în comuniune cu drepţii tuturor spaţiilor teocosmice
legitimizate de Dumnezeu şi îi mântuieşte.
După cum bine se poate observa, mântuirea necreştinilor nu reprezintă un fapt
arbitrar, realizat de Dumnezeu împotriva propriilor sale porunci. Credincioşi fiind l-am
accepta şi aşa, am şti că Dumnezeul nostru cel drept lucrează într-un mod tainic, dar
egal cu sine însuşi. Atât ar fi suficient. Pornind dc la desluşirile date în textul scripturistic, filozofia religiei are însă darul de a arăta că doar aşa sc întregeşte lucrarea
mântuitoare, adăugând astfel acceptării în credinţă a acestei realităţi şi asimilarea ei
în planul înţelegerii, nouă propriu în virtutea faptului că am fost creaţi după chipul
lui Dumnezeu şi fiinţăm în conformitate cu principiile sale.
Cele spuse aici ne permit să tragem concluzia definitivă că drepţii aflaţi în
spaţii religioase extracreştine sunt mântuiţi în virtutea faptului că participă
la comuniunea constitutivă cu Dumnezeu, că lac parte din spaţiile teocosmice
legitimizate dc Dumnezeu însuşi şi că sunt incluşi în lucrarea mântuitoare a
Domnului Iisus Hristos prin comuniunea pc carc le-o dăruieşte El cu sine
însuşi în Duhul Sfânt.
2. Misiunea creştină ca o chemare la comuniune cu Dumnezeu
Coborârea la Iad arată dorinţa lui Dumnezeu de a-i chema la comuniune cu
Sine şi pe cei care au pierdut, aparent, orice şansă de împlinire spirituală datorită
faptului că au părăsit această lume înainte dc venirea Mântuitorului. Porunca de la
Matei 28, 19-20 arată limpede că voia lui Dumnezeu este să-i atragă pe toţi oame
nii în sfera legitimităţii directe pe care o reprezintă comuniunea cu El îil Biserica
Sa, care îşi desfăşoară prin ascultare activitatea misionară. Conţinutul acesteia este
chemarea adresată tuturor spaţiilor teocosmice de a se lăsa incluse în ccl creştin,
singurul care participă în mod direct la adevărul absolut carc este Iisus Hristos.
Experienţa comuniunii şi dorinţa de a o împărtăşi altora. Imperativul porun
cii misionare ne face uneori să uităm că ea vizează în primul rând viaţa creştinilor
înşişi, propria lor comuniune cu Hristos, la care îi invită pc alţii. în acest sens lu
crarea de deschidere spre alte spaţii religioase extracreştine se desfăşoară în două
direcţii pe carc doresc să le punctez.
în primul rând doresc să remarc faptul că în cazul Bisericii creştine în gene
ral, şi'al Bisericii Ortodoxe în mod special, existenţa creştină în spaţiul tcocosmic
propriu reprezintă o realitate vie a comuniunii care are loc în nişte forme extrem
de concrete, cunoscute tuturor şi pe care nu doresc să le mai accentuez. Important
este însă faptul că această realitate vie a vieţii în Hristos se transmite în mod natu
ral celor din jur. Fiecare dintre noi transmitem, de multe ori fără să dorim acest
lucru, nivelul propriei comuniuni experimentate, de aşa manieră, încât cei din jur
ajung să ne cunoască în felul acesta. Enunţarea acestei transmiteri nu reprezintă
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nici un fel de noutate teologică, ci este în fond ilustrarea acelui cuvânt al Dom
nului Hristos de la Matei 5, 16 care ne îndeamnă ca lumina faptelor noastre bune
să strălucească înaintea oamenilor, pentru ca ei să-L preamărească pe Tatăl ceresc.
Despre aşa ceva este vorba. Deci, comuniunea pe care o experimentăm cu Dum
nezeu este iradiată în mod natural cu o forţă aşa de marc, încât, potrivit spuselor
Mântuitorului, are putere de atracţie imediată. Ea îi face pe ceilalţi să-L mărturi
sească pc Tatăl cel din ceruri. Esenţial este aici să se conştientizeze semnificaţia
proprie existenţei religioase pentru celălalt. Această experienţă creştină încetează
să mai fie o problemă care-1 vizează pe insul singular şi capătă o dimensiune cu
totul nouă, cea de responsabilitate faţă de semenul nostru dintr-un alt spaţiu teocosmic. In aceşti termeni nu este exagerat să se afirme că ne confirmăm identi
tatea creştină doar prin asumarea acestei responsabilităţi.
In al doilea rând însă trebuie ţinut seama de faptul că avem datoria să transmi
tem mai departe această comuniunc pe care o experimentăm, potrivit textului cla
sic al misiunii creştine de la Mt. 28 deja amintit. Cu alte cuvinte, noi cei care
facem parte din spaţiul teocosmic al Bisericii Ortodoxe, suntem îndemnaţi să mer
gem la toate neamurile, să le facem cunoscut adevărul mântuitor şi să le introdu
cem în circuitul său dătător de viaţă. In această privinţă nu poate exista deci nici
un fel de îndoială. Din ambele puncte de vedere suntem chemaţi să ne îndreptăm
spre ceilalţi, pentru ca prin iradierea noastră naturală şi apoi prin acţiune bine
ţintită să-i chemăm în comuniunea adevărului deplin mărturisit. Există în această
poruncă o stringenţă pc care nu o putem sublinia îndeajuns: datoria creştinului
este de a-1 chcma pe aparţinătorul unei alte religii la propria comuniune cu Hristos
Dumnezeu, motiv pentru carc trebuie să o experieze atât cât poate, dar nu mai
puţin dc atât.
Cinstirea lucrării Iui Dumnezeu în alte spatii teocosmice. în contextul cclor
două modalităţi dc concretizare a lucrării misionare aş dori însă să atrag atenţia
asupra necesităţii de a înţelege foarte bine că cei cu care vorbim sunt nişte oameni
carc experimentează ei înşişi o formă a comuniunii cu Dumnezeu într-un cadru
statuat de El. Cu siguranţă că acel cadru poartă semnele păcatului, cu siguranţă că
în mod nelegitim au ajuns la false sacralizări ale naturii sau ale unor idei etc., însă
în acelaşi timp Dumnezeu cel iubitor nu i-a abandonat, ci le-a dăruit spaţiul teo
cosmic în care trăiesc şi trebuie să ţinem seama de această realitate şi să o res
pectăm. Prima datorie pe carc o are în această perspectivă creştinul, în momentul
întâlnirii sale cu alte spaţii religioase, este să identifice, pe baza tradiţiei respecti
ve şi a propriei tradiţii, elementele dc comuniune autentică prezente acolo şi să le
separe cu darul său al deosebirii de falsele sacralizări, de parţializarea comuniu
nii, care apare în urma păcatului strămoşesc şi prin păcatele individuale ca o reali
tate însoţitoare a existenţei umane. Acest proces de aprofundare a unei tradiţii sau
a alteia trebuie realizat cu conştiinţa că suntem realmente în faţa unei prezenţe
autentice a lui Dumnezeu, a unei lucrări efective realizate de Dumnezeu într-un
spaţiu sau altul. Acest lucru trebuie realizat cu întreaga smerenie a omului înduhovnicit, carc ştie că nu-L poate anexa, revendica pe Dumnezeu, ci acceptă pro
pria sa condiţie existenţială într-un duh de totală smerenie. Pornind de aici, creş
tinul dobândeşte un temei bun pentru lucrarea sa misionară, ştiind că propria-i
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comuniune cu Dumnezeu va găsi un mijloc adecvat de manifestare, de "încopciere" cu aceste tradiţii, ca să folosesc un termen faimos folosit dc Emil Brunner.
Năzuind să realizeze el însuşi o astfel dc încopciere, creştinul va căuta să demon
streze în ce măsură elementele de autentică comuniune se găsesc amplu dezvol
tate în viaţa Bisericii cu toate componentele ei, nu numai în cea raţională, ci şi
toate cele care se referă la omul întreg. Având certitudinea că îndeplineşte astfel
porunca dată de domnul Hristos, creştinul va fi întotdeauna dornic să-i prindă şi
pe necreştini în circuitul vieţii autentice şi depline în Duh, însă în acelaşi timp va
şti să respecte cadrele religioase diferite de al său, ştiind că ele există potrivit voii
lui Dumnezeu. Acest aspect deosebit faţă de accle spaţii teocosmice, în acest caz
faţă de alte religii, va fi sporit şi bine fundamentat pornind de la ideea că Dum
nezeu este cel care guvernează opţiunile religioase profunde ale omului.
Atitudinea aceasta de toleranţă bine fundamentată în raport cu alte credinţe
decât cea proprie va fi definitiv articulată pe baza convingerii că toate cele ale
acestei lumi se află sub mâna Creatorului şi Proniatorului ei. însăşi trecerea de la
un spaţiu teocosmic la altul, pe care este chemată să o provoace acţiunea misiona
ră a Bisericii, este în cea mai mare măsură lucrarea lui Dumnezeu, după cum de
monstrează cel mai cunoscut caz din istorie, ccl al Sf. Pavel, care nu din proprie
iniţiativă a devenit mărturisitor al lui Hristos, ci prin lucrare dumnezeiască
directă. Ne punem chiar problema dacă Sf. Pavel ar fi trecut uşor la creştinism
fără intervenţia nemijlocită a Domnului Hristos.
în acelaşi timp, privind lucrurile în perspectivă mai cuprinzătoare a voii lui
Dumnezeu manifeste în istorie, se poate spune că din moment ce Dumnezeu l-a
aşezat pe un om sau altul să trăiască în alte contexte decât cel creştin şi din mo
ment ce Dumnezeu este iubire şi dreptate, înseamnă că şi accste alte religii sunt va
lorizate în conformitate cu nişte criterii carc ne scapă uneori şi care lezează aproape
spaţiul nostru de dreptate omenească. Iată că însăşi existenţa mărturisitorilor unor
credinţe diferite de cea creştină, ne îndeamnă să percepem în ele prezenţa lui
Dumnezeu şi să învăţăm să preţuim comuniunea efectivă cu El, în aceste spaţii reli
gioase. înţeleasă astfel, pluralitatea religioasă va reprezenta pentru creştin întot
deauna un prilej imediat de a-L preamări pe Dumnezeu, cel ce lucrează drept şi
iubitor în istorie, şi de a-i chcma pe toţi oamenii să-l slujească împreună cu noi în
cel mai adecvat mod, cel la care ne-a făcut părtaşi în Sfânta Sa Biserică.
Diac. conf. dr. DORIN OANCEA

CHEMARE ŞI SFANTA SLUJIRE*.
MISIUNEA PREOŢILOR ORTODOCŞI MILITARI
ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL (1916-1918)1
"Preoţii de armată şi-au Jacul mai muli decât datoria:
este o cinste pentru d e r i:ă alături de ostaşi au făcut mai mult
decât li s-a cerut pentru jară şi neam"

(Generalul Constantin Presan)
"Păstoriţi turma lui Dumnezeu, făcându-vă pildă... "

(I Petru V, 2-3)

Activitatea pastoral-misionară a preoţilor militari în timpul Primului Război
Mondial, precum şi statutul Serviciului Religios al Armatei, care a coordonat
această activitate, este un subiect care se regăseşte mai puţin în cercetarea teologi
că sau în studiile de istorie militară. Prezenţa preoţilor în mijlocul trupei a con
tribuit hotărâtor la întreţinerea moralului ridicat al Armatei Române după
retragerea din toamna lui 1916 ca şi la menţinerea credinţei în victorie, în partici
parea la "un război sfânt" pentru neam şi ţară, ceea ce a suplinit considerabil lipsa
instruirii şi a echipamentului de luptă corespunzător. Preoţii militari au dat un aju
tor important formaţiunilor sanitare în îngrijirea răniţilor şi combaterea marii epi
demii de febră tifoidă din primăvara lui 1917 şi au desfăşurat o activitate misio
nară deosebită în rândul populaţiei civilc.
Studiul de faţă îşi propune să realizeze o retrospectivă secvenţială a ceea ce
a reprezentat Serviciul Religios de la construirea sa şi până la demobilizarea par
ţială din 1918. Se pot vedea greutăţile, inerente oricărui început, în adaptarea acti
vităţii pastoral-misionare la condiţiile de război, dar şi pilde de jertfelnicie ale
preoţilor cu vocaţie, responsabilitate şi simţ al misiunii. Prezentarea tradiţiilor
Serviciului Religios al Armatei, a locului şi rostului preotului în armată, în con
textul discuţiilor actuale pe marginea reorganizării Compartimentului de Asistenţă
Religioasă al Armatei într-un serviciu de sine-stătător poate constitui o temă de
reflecţie şi o provocare în acelaşi timp.
Prezenţa preotului în mijlocul oştirii, a arhiereilor alături de domnitori a fost
o realitate incontestabilă de-a lungul istoriei Ţărilor Române. Totuşi primele pre
ocupări pentru introducerea instituţionalizată a asistenţei religioase în armata
română datează de abia de la mijlocul secolului al XIX-lea2. în 1850, în timpul
* Completări şi precizări Ia documentarul apărut în "Anuarul Facultăţii dc Teologie Ortodoxă"
Patriarhul Justinian, nr. 2/2002, p. 269-293.
1. Studiul de faţă se bazează pe activitatea de cercetare la Arhivele Militare Române, fond
■1991 (Marele Cartier General, Serviciul Religios), arhivele pe anii 1916, 1917, 1918, documente
microfilmate, rolele 41516-41518 (în continuare se va cita A M R ). O parte din aceste documente se
icgăsesc şi în culcgerea Preolii in lupta p en tm Marea Unire, ed. Gheorghe Nicolescu, Gheorghe
Dobrescu, Bucureşti, 2000 (în continuare se va cita Preoţii in lupta...).
2. Asupra asistenţei religioase în armată până la Primul Război Mondial, a sc vedea studiile
iccente: Gh. Vasilescu, "Asistenţa religioasă în oastea Ţării Româneşti în 1850-1870", în Armata şi
liiserica, Bucureşti, 1996, p. 129-136; Prof. dr. Mircea Păcurariu, "Preoţi militari în armata română până
la 1918", în //>/</., p. 146-159; comandor (r) dr. Ilie Manolc, Preoţii şi oştirea, Bucureşti, 1998, p. 39-66.
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domniei lui Barbu Ştirbei (1849-1853), cunoscut pentru strădania sa de a reorga
niza "oştirea pământeană", Departamentul Lucrărilor Ostăşeşti din Ţara Româ
nească hotăra instituirea unui preot pe lângă fiecare polc (regiment) al oştirii în
garnizoanele Bucureşti, Craiova şi Brăila. Numirea aceastora urma să se facă în
înţelegere cu Mitropolia Ungro-Vlahici, avându-sc în vedere totodată, şi stabilirea
lefuri lor, odăjdiilor şi obiectelor de cult necesare. în acest context, au fost elabo
rate şi primele instrucţiuni privind îndatoririle preoţilor de oştire3, carc se refereau
la atribuţiile lor religioase în mijlocul trupei precum şi la adoptarea unor semne
distinctive pentru ţinuta preoţilor de polc, după exemplul preoţilor din armata
imperială rusească. în contextul măsurilor dc unificare şi dezvoltare a puterii
armate adoptate dc domnitorul Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), odată cu în
fiinţarea unor noi arme şi servicii, creşte şi numărul preoţilor militari a căror plată
este preluată treptat de bugetul statului. în Tabloul de cadre şi efectivele armatei
pe anul 1863 figurau 15 preoţi (7 la regimentele dc infanterie, 2 - regimentele de
lăncieri, 1 - regimentul dc vânători, 1 - regimentul de artilerie, 1 - batalionul dc
geniu, 1 - şcoala militară, 2 - administraţia spitalelor), fiind enumeraţi alături de
medici, în rândul ofiţerilor dc Stat Major4.
în 1870 a fost elaborat primul Regulament pentru clerul de armată, care per
mitea existenţa câte unui preot pe lângă fiecare regiment sau batalion, dacă acestea
constituiau "un corp aparte"5. Structurile militare comunicau Ministerului de Răz
boi necesarul de preoţi, iar acesta, la rândul său se adresa ierarhului în eparhia
căruia se afla corpul respectiv, pentru a numi o persoană corespunzătoare. Preotul
înrolat făcea parte din Marele Stat Major, avea drept la ordonanţă şi îndeplinea ur
mătoarele servicii: oficierea slujbelor religioase, activitate didactică la şcolile cor
pului, asistenţa religioasă a bolnavilor pe lângă ambulanţe, precum şi păstrarea
obiectelor de cult din dotarea corpului respectiv. în preajma Războiului dc inde
pendenţă pe lângă toate unităţile din aceeaşi garnizoană exista câte un preot având
funcţia dc confesor militar. Biserica s-a îngrijit să elaboreze reglementări precise
referitoare la îndatoririle lor pe timp de pace şi de război6 şi a supravegheat în
deaproape activitatea cclor zece preoţi de garnizoană care au însoţit oştirea în
campaniile dc la sud dc Dunăre, precum şi a preoţilor de mir şi ieromonahilor
înrolaţi voluntari7. Preoţi militari au participat şi la al doilea Război Balcanic
3. Publicat dc Gh. Vasilcscu, op. cil., p. 132-135.
4. Monitorul Oastei, 15 martie 1863, p. 167-191.
5. înalt Decret 603/6 aprilie 1870, Monitorul Oastei, nr. 13/1870; Lt. col. D. Stavrache, Florica
Dobre, "125 dc ani dc la adoptarea primului Regulament al preoţilor militari in armata română.
Revista de istorie militară (R IM ), nr. 2/1995, p. 26.
6. "Datoriile preotului în armată", BOR, IV (1877-1878), nr. I, p. 173-180.
7. Mircea Păcurariu, "Atitudinea Bisericii Ortodoxe Române faţă de Războiul dc
Independenţă", în BOR, nr. 5-6/1967, p. 607-610; D. Călugăr, "Preoţi şi familii preoţeşti în spri
jinirea Războiului de Independenţă". MA, an X X II (1977), nr. 4-6, p. 359-360; Pr. N. Cliialda,
"Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la cucerirea Independenţei dc stat a României", ST, X X IX
(1977), nr. 5-8, p. 387-407; Ncstor Vornicescu, Contrihu(ii aduse de slujitorii bisericeşti pentru
hulepeiulen(a de stat a României in anii IH77-IH7H, Craiova, 1978.
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(1913), însoţind trupa sa alături dc efectivele Crucii Roşii, sub coordonarea Mi
tropolitului Moldovei şi Sucevei, Pimen Georgescu's.
In concluzie, prezenţa preoţilor în armată înaintea izbucnirii primei confla
graţii mondiale facea obiectul mai multor prevederi regulamentare militare, fără
să existe preocupări pentru instituţionalizarea unui serviciu religios în armată9.
"Noi - spunea unul din preoţii care va participa la Război - sc pare că suntem încă
sub'stăpânirea unui sentiment de neîncredere faţă de forţa sufletească ce ar putea
inspira Biserica celor ce mâine vor da tot cc au mai scump pentru ţara şi neamul
lor"10. Autorităţile eclcziastice s-au străduit să arate importanţa pregătirii
sufleteşti a soldatului, alături dc cea militară şi, în consecinţă, necesitatea perma
nentizării preotului în armată, luând ca exemplu multe ţări europene, unde un ser
viciu asemănător funcţiona chiar pe timp de pace11.
Preotul militar, între ascultarea canonică şi disciplina militară
"Şi eu sunt stih stăpânire şi am sub ascultare ostaşi
şi zic unuia să vină şi vine şi altuia să plece şi pleacă... "

(Luca V II, 8)

Conform Regulamentului pentru clerul din armata permanentă (1870), în
anul 1914 activau 53 de preoţi militari, câte unul în fiecare garnizoană, cu
cxcepţia garnizoanelor mari, Bucureşti, Iaşi, Galaţi, Craiova, Constanţa, unde se
aflau câte doi preoţi12. Cum numărul accstora era absolut insuficient în cazul unei
iminente intrări a României în război, autorităţile bisericeşti au înccput, încă din
timpul neutralităţii (1914-1916), să se preocupe de coordonarea activităţii
preoţilor mobilizabili într-un serviciu care să depindă canonic dc Biserică, iar dis
ciplinar dc Armată.
în şedinţa sa din 15 mai 1915, Sfanţul Sinod al Bisericii Autocefale Române
hotăra să numească un Superior al preoţilor din armată13 în persoana Iconomului-stavrofor Constantin Nazarie, profesor dc morală la Institutul Teologic Bu
8. G. Pârvu, "Războiul şi Biserica", în Pregătiri sufleteşti pentru zile mari, Bucureşti, 1 9 1 6 prezintă toate eforturile pe care le-a (acut 1. P. S. Pimen, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei pentru
pregătirea sufletească a oştirii: corespondenţa cu autorităţile civile şi militare, participare la toate
evenimentele militare, prezidarea unor conferinţe speciale cu preoţii etc.
9. Preoţii dc garnizoană erau doar amintiţi în evidenţele armatei, fară alte atribuţii decât de a
săvârşi unele slujbe religioase la anumite ocazii, în schimbul unei remuneraţii fixe. Despic limitele
statutului lor în armată a sc vedea Pr. Sachclar Constantin Roşcscu, "Preoţimca şi Armata. Discurs
ţinut Ia conferinţele patoralc". Iaşi, 1915, BOR, X X X IX (1915), nr. I, p. 1898-1913.
10. Cicerone Iordăchcscu, "Pregătirea suflctcască a armatei", BOR. X X X IX (1915), nr. I, p.
1311- 1313 .

11. Armata germană şi cea austriacă înfiinţaseră nu numai un corp preoţesc special, ci şi bisclici de garnizoană, aşa numitele garnison-Kirchen în care se (acea pregătirea sufletească a soldaţilor
■,.i a ofiţerilor. în Rusia, preoţii armatei dc uscat şi ai marinei formau un corp aparte, cu atribuţii pre
cise, depinzând de autorităţile militare (Cicerone Iordăchcscu, însemnări din anii 1916-1919. Iaşi.
1937, p. 12-13). '
12. "Bugetul cheltuielilor Ministerului de Război pe exerciţiul anului 1916-1917", M onitorul
i histei, nr. 19/1916, p. 125-134.
13. AMR, Adresa nr. 60/18 mai 1915, dosar I, f. 1-2; Preoţii în lupta..., p. I.
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cureşti şi director al Seminarului Teologic14. Cu acelaşi prilej a fost adoptată şi o
decizie a Sfântului Sinod referitoare la preoţii de armată, care cerea tuturor Epis
copiilor şi Mitropoliilor să dea "preoţi trebuincioşi pe timp de pace şi de război,
titraţi în teologie, cu aptitudini pentru păstorirea militară" care să aibă vârsta cu
prinsă între 30 şi 45 de ani. Preoţii militari urmau să fie numiţi de către Ministerul
de Război, la recomandarea Bisericii şi intrau sub regimul legilor militare, asimilându-se corpului ofiţeresc. Ei trebuiau să însoţească trupa oriunde vor merge,
dând poveţe pastorale şi efectuând scrviciile religioase. Marele Stat Major al Ar
matei Române a aprobat propunerile venite din partea Bisericii, cu rezerva că Protoiereul Constantin Nazarie era ataşai, doar in caz de mobilizare, la Marele
Cartier General al Armatei ca Şef al Serviciului Religios.
Imediat după numirea sa, Protoiereul Nazarie a înaintai mai multe referate în
care solicita ca însărcinarea sa de Protopop al preoţilor de armată să înceapă ime
diat şi să aibă un caracter permanent, deoarece unificarea şi armonizarea activi
tăţii preoţilor în armată o considera la fel de importantă pe timp dc pace ca şi pe
timp dc război. într-unul clin aceste rapoarte, el deplângea faptul că preoţii mili
tari "până azi nu au la dispoziţie nici o tradiţie şi nici un regulament de urmat"15
şi sunt privaţi de posibilitatea de a fi pregătiţi din timp pentru misiunea lor. De
asemenea, cl considera absolut necesară reglementarea statutului preoţilor în ar
mată, prin asimilarea cu gradele ofiţereşti. Cu acordul autorităţilor militare, Pro
toiereul Nazarie a elaborat în cursul anului 1915 Instrucţiuni pentru preoţii de
armată în vreme de război prezentate Marelui Stat M ajor al Armatei16 care pre
vedeau până la cele mai mici detalii, rezolvarea tuturor cazurilor care puteau apă
rea în timpul războiului în activitatea preoţilor militari.
Instrucţiunile sc refereau în principal la rolul preoţilor pe timp de război,
drepturile lor materiale, ţinuta de campanie, plătirea unei prime de echipament. în
momentul în care era mobilizat, preotul se prezenta la locul şi unitatea indicate pe
ordinul de chemare, alăturându-se Serviciului Sanitar al trupei respective. El urma
să aibă la dispoziţie mijloace de transport pentru sine şi pentru obiectele necesare
serviciului religios, precum şi o ordonanţă regulamentară. Intre preot şi coman
dantul unităţii respective trebuia să se stabilească raporturi de coordonare: preo
tul nu putea face nimic fară ştirea şi aprobarea comandantului, nici comandantul
nu putea facc nimic care să ştirbească prestigiul preotului, sau să aducă atingere
ordinii canonice sau ritualului stabilit pentru efectuarea serviciilor divine. Preotul
se număra între membrii corpului ofiţeresc, avea drept la salut din partea trupei şi
a tuturor gradelor inferioare şi superioare din toate armele. îmbrăcămintea lui era
cea obişnuită, cu singura deosebire că pentru marş şi alte împrejurări
excepţionale, putea purta cizme, pălărie gri sau căciulă şi o pelerină de cauciuc
asemenea ofiţerilor. Ca semn distinctiv, sc aplica o bandă de culoarea armei de
14. Arhim. luliu Scriban, "Moartea iconomului profesor Constantin Nazarie", în BOR, an
XLIV, 1926, nr. 3, p. 160-161; Pr. Scarlat Porcesc», "Preotul Constantin Nazarie, MMS, an X L V III,
1972, nr. 3-4, p. 201-216; Pr. prof. dr. Constantin Galcriu, "Pr. prof. Constantin Nazarie", ST,
X X X IX (1977), nr. 1-2, p. 175-179 şi ST, X X X IV (1982), nr. 1-2, p. 37-38.
15. C. Nazarie, Activitatea preoţilor din Armată (1916-1918), Bucureşti, 1921, p. 8.
16. Publicate în BOR. (X X IV ) 1915, nr. 11-12, p. 882-895.
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care aparţinea preotul, cusută pc mâneca stângă a reverendei, peste care sc cosca
o crucc albă, iar sub ea numărul trupei din care făcea parte. De asemenea preotul
trebuia să poarte la piept, peste îmbrăcăminte o cruce de metal argintat şi să aibă
un toiag cu mânerul alb. Ori de câte ori apărea în odăjdii spre a efcctua un servi
ciu, trupa la vederea Sfintei Cruci şi a Evangheliei stătea în poziţie de drepţi, dacă
era fară armă, iar dacă era cu armă dădea onorai ca la Drapel.
Veşmintele şi obicctele de cult absolut necesare (Epitrahilul, cutiuţa cu Sfânta
împărtăşanie, Crucea, Aghiazmalaml, Panihida, două Procoveţe mici, linguriţa, o
sticluţă cu vin) urmau să fie păstrate într-o geantă de piele, prevăzută cu despăr
ţituri şi cu câte o crucc vizibilă pe laturile din afară. Tot în această geantă, preo
tul avea o sticluţă de spirt şi chibrituri pentru dezinfectarea linguriţei în caz de
epidemii, o cutie individuală de pansament pentru a putea acorda primul ajutor,
precum şi un carneţel pentru notarea deceselor. în sfârşit, pentru păstrarea tuturor
obiectelor preoţeşti, administraţia militară trebuia să pună la dispoziţie o ladă de
lemn îmbrăcată cu tablă şi prevăzută cu încuietoare, având 120 cm lungime, 60 cm
înălţime şi 70 cm lărgime. Lada avea la unul din capete două despărţituri, carc să
ocupe 40 cm din lungimea ei. în aceste despărţituri se păstrau cărţile şi Sfintele
vase, iar în despărţi tura marc se păstrau veşmintele şi alte accesorii. Lada avea pc
capac o cruce vizibilă. în acest scop, preotul va avea o ordonanţă, precum şi dreplul de a transporta bagajele în ambulanţa unităţii în care este repartizat17.
Protoiereul armatei era ales de Sfântul Sinod şi confirmat de Ministerul de
Război. El era şeful suprem al preoţilor şi avea ca atribuţii recompensarea celor
merituoşi, pedepsirea celor ce sc abăteau dc la disciplina bisericească, completa
rea locurilor vacante, acordarea dc lămuriri asupra unor probleme care nu se aflau
in respectivele Instrucţiuni, inspectarea şi luarea tuturor măsurilor necesare pentru
indeplinirea îndatoririlor lor. Instrucţiunile au fost puţin cunoscute în Armată.
Ministerul de Război nu a luat act oficial de existenţa lor decât în octombrie 1916,
când s-a pus problema plătirii preoţilor, potrivit cu dispoziţiile cuprinse în ele.
Intr-un raport către Marele Stat Major, Protoiereul Nazaric constata cu amără
ciune că foarte puţini dintre comandanţi s-au conformat Instrucţiunilor care pre
vedeau chemarea preoţilor la servicii religioase, serbări, mese ofiţereşti "în scoptil de a strânge legătura dintre trupă, preot şi ofiţeri... Cea mai mare parte dintre
comandanţi consideră Instrucţiunile ca bune dc cunoscut numai pentru preoţi, fară
ii şti că în ele sunt o mulţime de dispoziţii care îi privcsc direct..."ls. Odată cu
Instrucţiunile, Protoiereul Nazarie a elaborat şi zece Cuvântări pentru ostaşi şi
cler19, tipărite pe cheltuiala sa, menite a da preoţilor un model de felul cum tre
buie să se vorbească trupei în diferite ocazii şi situaţii de război. Acestea se refeicau la ce înseamnă a fi soldat, drapel, importanţa ascultării de superiori, încurai;uc înainte dc luptă sau în caz de înfrângere etc.
Preoţii care se încadrau în prevederile deciziei Sfântului Sinod şi urmau să fie
mobilizaţi prin ordinul Marelui Stat Major primeau însărcinarea de a lua în grijă
17. lnsUucţiunile..., cap. V.
18. C. Nazaric, op. cit., p. 9-10.
19. C. Nazaric, Cuvântări pentru ostaşi şi rugăciuni pentru rege, oaste şi popor în vreme de
■>i/l)oiu. Bucureşti, 1915.
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câte o unitate militară apropiată de parohia lor, pentru a se familiariza eu mediul
militar. Preotul Cicerone Iordăchcscu îşi amintea că mergea de două ori pe săptă
mână la sediul Regimentului IV Vânători din Iaşi, spovedea şi împărtăşea trupa,
asculta problemele soldaţilor, deşi activitatea lui era considerată de unii coman
danţi ca "o pierdere dc vreme care încurca treburi mai urgente..."20. Problemele
care au apărui din contactul cu trupa au pus în strânsă legătură preoţii mobilizabili
cu Superiorul preoţilor din Armată. Protoiercul Nazarie ţinea o bogată corespon
denţă cu aproape toţi preoţii carc cereau lămuriri asupra statutului lor în armată,
majoritatea fiind legate de procurarea vaselor şi obiectelor de cult în caz de mo
bilizare, de modelul pentru ţinuta preoţească în campanie, ca şi de modalităţile de
primire a primei dc echipare. Toate aeestc doleanţe erau înaintate la Marele Stat
Major, în ceea ce privea problemele militare sau la Sfântul Sinod pentru proble
mele bisericeşti.
N u h a in a fa ce p c o m , d a r î l r e p r e z in tă ...
"Vrednic este lucrătorul de pluta sa... "

(Luca X, 7)

Asigurarea drepturilor materiale pentru preoţii mobilizabili a fost una din
cele mai delicate probleme cu care s-a confruntat Protoiereul Nazarie în perioada
neutralităţii. Marele Stal Major, carc elaborase mai multe regulamente privitoare
la plata primei dc echipare pentru ofiţeri, a dispus, însă, că preoţii nu sc încadrează
în aceste prevederi, dccât, eventual, după intrarea României în Război, deoarece
listele preoţilor mobilizaţi erau continuu modificate, fie din motive de sănătate,
fie pentru interese personale sau ale enoriaşilor21. De asemenea, Protoiercul Na
zarie s-a străduit ca autorităţile militare şi cele bisericeşti să se pună de acord pentru
stabilirea unei (inute de campanie, pentru clerul militar, care să fie adaptată împre
jurărilor războiului, mai ales că unii comandanţi cereau ca preoţii mobilizabili să
sc prezinte în mijlocul trupei echipaţi ca în caz dc mobilizare şi război. Statul
Major General considera, însă, că nu este în interesul material al preoţilor nici
obligaţia de a-şi confecţiona o uniformă de campanie care ar cere mari sacrificii
băneşti, mantaua, pălăria şi crucea pectorală fiind elemente suficicnte care să indi
vidualizeze vestimentaţia preoţilor de armată. Atelierul corpului putea, în primele
zile de mobilizare, să confecţioneze eventual banderolele şi crucea de pe mâna
stângă, asemenea însemnelor purtate de medicii militari pe braţul stâng.
In luna iulie a anului 1916, Protoiereul Nazarie se adresa Şefului Marelui Stat
Major cu rugămintea de a aproba dispoziţiunile sale referitoare la îmbrăcămintea
preoţilor în vreme de mobilizare şi război. Ţinuta de vară şi dc iarnă pe care o
propunea22, deşi nu a întâmpinat rezerve din partea Marelui Stat Major, nu a putui
20. Cicerone lordăcliescu. op. cit., p. 14-15.
21. A M R , Adresa 5269/9 martie 1916, dosar 175, f. 418; Preoţii în lupta..., p. 26.
22. îmbrăcămintea preotului pc timp dc vară sc compunea din; bocanci şi jambiere negre, pan
taloni dc culonrc verde ccnuşiu, bluză de culoare verde cenuşiu, puţin ajustată şi lungă până la gcnunchi. o pălărie dc culoare verde cenuşiu ca a vânătorilor, cu trese dc locotcncnt şi pajură în faţii,
dar fară tiirtitură. Bluza nu avea epoleţi, în schimb avea, pc mâneca stângă, crucca prevăzută in
Instrucţiuni. Pc vreme dc iarnă. îmbrăcămintea consta în: cizme, pantaloni verzi ccnuşii, dolman
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fi respectată decât de o mică parte a preoţilor mobilizabili, care s-au bucurat de
sprijinul comandanţilor pentru procurarea materialelor necesare confecţionării
acesteia. Pe de altă parte, nu toţi preoţii au fost interesaţi de achiziţionarea unei
uniforme de campanie. Preotul Cicerone Iordăchescu considera că în mijlocul
durităţii pc carc o presupune viaţa militară, ostaşul are nevoie dc clipc dc alinare,
de momente în care să-şi poată deschide sufletul, ori acest lucru este anevoios în
faţa cuiva îmbrăcat în uniformă militărească. Despre preotul altui regiment, pe
care l-a văzut îmbrăcat în ţinută de campanie spunea că "acesta nu mai e un preot
de armată, adică pus în slujba armatei, ci un preot militar! Un preot pentru care
preoţia este numai Un pretext. Bucuria lui cea mare este că avea uniformă, că-1
puteau privi soldaţii şi lumea îmbrăcat în haine milităreşti..."2-*.
Având în vedere că nu exista un model nici pentru crucea pectorală, s-a sta
bilit că aceasta ar trebui să aibă următoarele dimensiuni: 12 cm lungimea lamei
verticale, 5 cm lăţimea lamei, 4 mm grosimea, 2 mm grosimea zalelor. Crucea şi
lanţul urmau să fie lucrate din metal argintat, sau din orice metal alb, neavând nici
un fel de ornamentaţie. La partea dc jos, în dosul lamei verticale se puneau iniţia
lele preotului şi unitatea trupei din care face parte. Crucea protoiereului avea ace
leaşi dimensiuni, cu singura deosebire că era confecţionată din metal aurit24.
Marele Stat Major s-a îngrijit de cumpărarea din comerţ a crucilor prevăzute a se
purta dc către preoţi la piept în campanie, după modelul propus de Protoiereul Nazaric, costul acestora urmând să fie acoperit din prima de echipare.
Cu puţin timp înaintea izbucnirii războiului, Protoiereul Nazarie s-a străduit
să obţină conccntrarea tuturor preoţilor mobilizabili la sediile eparhiale, în cursul
lunii iunie 1916, pentru a avea un schimb de vederi cu ei "ca nu cumva surprinşi
fiind dc evenimente neaşteptate, preoţimea de armată să nu fie pregătită suficient
şi eu să am vreo greutate pe cuget"25. Pentru preoţii din Mitropolia Ungro-Vlahiei
întrunirea s-a ţinut în ziua de 20 iunie 1916 în Palatul mitropolitan şi au fost abor
date următoarele probleme: rolul preotului înainte de război, preotul ca oficiant,
preotul ca susţinător al moralului trupei, preotul ca mângâietor al trupei26. Cu
acest prilej, s-au dat preoţilor îndrumări detaliate asupra tuturor chestiunilor nelă
murite şi s-a înaintat Marelui Stat Major un raport în carc erau semnalate toate
problemele care trebuiau urgent rezolvate pentru buna desfăşurare a activităţii
clerului din armată. Protoiereul sc plângea din nou că foarte puţini ofiţeri s-au
conformat Instrucţiunilor care recomandau ea preoţii să fie chemaţi la servicii reli
gioase, serbări, mese ofiţereşti pentru a strânge legăturile cu trupa. Pe de altă parte,
vcrde-ccnuşiu blănii cu guler dc blană şi căciulă btumărie. Dolmanul avea la mâneca stângă crucea
reglementată prevăzută în Instrucţiuni. Alât peste hainele dc vară, cât şi peste cele de iarnă, preotul
purta la piept crucea regulamentară. Fiecare preot avea pelerină ofiţerească cu crucea pe mâncca
stângă. Cei din spitale şi în general cei care nu luau parte la marşuri (partea sedentară), îşi păstra
costumul obişnuit, având dreptul să poarte bastonul regulamentar, crucea pectorală şi crucea de pe
mânecă (A M R , dosar I, f. 41-42; Preoţii in lupta..., p. 42-43).
23. Cicerone Iordăchescu, op. cil., p. 12-13.
24. AMR, Raport călrc Marele Stat Major din 30 aprilie 1916, dosar 1, f. 20; Preoţii în luplii..., p. 29.
25. C. Nazarie, Aciiviitiieu..., p. 10.
26. "Dare dc scamă asupra adunării preoţilor mobilizaţi din Eparhia Ungro-Vlahiei", A.M.R.,
dosar 1, f. 29-31; Preoţii în luplii..., p. 33-38.
11 - B. O . R . 7-9/2002
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comandanţii unităţilor pe lângă carc erau repartizaţi nu începuseră încă să sc îngri
jească de procurarea acolo; cbiectc carc ţineau de resortul armatei: stofele pentru
jinuia de campanie, geanta indinspcnsabilă, lădiţa de campanie şi carnetul ofiţe
resc. Mitropolitul Primat Konon a fost în.ştiinţat că nici un preot nit avea Aniimisul
trebuitor, iar cea mai mare parte a acestora nu au primii indicaţii dc undo să ridice
cele necesare cultului.
Pentru corectarea tuturor aepsior neajunsuri, Protoiereul Nazarie s-a străduit ca
fiecare unitate militară să aibă un preot, fie măcar cu titlul de preot de rezervă, care
sâ ia parte la toate manevrele şi momentele mai însemnate ale unităţii, ca astfel să
se obişnuiască eu mediul militar chiar de pe timp de pace. [p ciuda tuturor acestor
eforturi organizatorice, la 14 august 1916 când România intra în război, statului
preoţilor dc armată era departe de a fi reglementai, ceea ce facca ca misiunea Protoiercului Nazarie să fie extrem dc dificilă.
C i n e nil a re s a b ie , d c a c u m să - şi c u m p e r e ...
"Temele tic cel care arc stihie că nu degeaba o poartă..."

(Rom. X III, 4)

Odată cu mobilizarea armatei, au fost chemaţi sub arme şi un număr dc 253
de preoţi, dintre care 46 au fost demobilizaţi curând pe caz de boală, de vârstă
av?nsată sau datorită problemelor din parohie şi înlocuiţi cu alţi preoţi27. Pentru
coordonarea activităţii acestora, s-a înfiinţat Serviciul Religios, condus de Proto
iereul Nazarie, care facca parte din Eşalonul III al Marelui Cartier General şi era
încadrat de Iconomul V. Poeitan şi secretarul N. Gcorgescu, licenţiat in Teologic
şi student la Facultatea dc Drept. Având în vedere că aproape toate problemele
preoţilor de armată se refereau la chestiuni duhovniceşti şi canonice, Statul Major
General şi-a dat acordul ca ci să se adreseze direct Şefului Serviciului Religios
pentru rezolvarea doleanţelor lor. La rugămintea Proloiercului Nazarie, Direcţia
Generală a Poştelor a permis purtarea unei corespondenţe gratuite între preoţii
mobiiizabili şi Serviciul carc le coordona activitatea2*. In cazul în care rezolvarea
unei cereri nu ţinea dc competenţa Serviciului Religios, aceasta era înaintată fo
rurilor militare sau bisericeşti in drept. Pentru cazurilc grave, când era absolut
necesară deplasarea personală la diferitele unităţi combatante' pentru a se con
vinge de vinovăţia preoţilor reclamaţi, Protoiereul Nazarie a cerut, în repetate
rânduri, să i sc pună la dispoziţie un automobil şi un permis dc liberă circulaţie în
zonele de operaţiune, însă ambele cereri au rămas fară rezultat.
Comandanţii corespondau însă cu acest Serviciu exclusiv pe cale ierarhică.
Din această cauză, probleme grave, ca dispariţia unui preot (mort sau căzut prizo
nier), erau aduse la cunoştinţă Protoieriei cu mare întârziere, uneori trecând chiar
şi o lună. Mulţi comandanţi considerau inutilă prezenţa preotului în armată şi cu
atât mai mult necesitatea unui Serviciu special. Protoiereul Nazarie nota cu amă
27. Tabloul complet al preoţilor mobilizaţi la 1916, unităţile la care au fost repartizaţi, precum
şi înlocuirile care s-au cfectimt pc parcurs, la Pr. Grigorc N. Popcscu, Preoţiinea şi întregirea nea
mului. Chipuri, Japte. suferinţe şi pilde pentru viilor, Bucureşti, 1940, p. 117-142.
28. AMR, dosar I, f. 52; Preoţii în lupta..., p. 46.
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răciune în acest sens: "Multe din prejudecăţile societăţii erau cornune şi militarilor:
unii vedeau în preot un fel dc piază rea, alţii nu-i dădeau consideraţie sau î! negli
jau; un domn general, chiar după prima parte a campaniei, mă întreabă despre ros
tul preotului în armată, iar alţii, la auzul că există Serviciul Religios al Armatei,,
strângeau pur şi simplu din umeri. Eu însumi am avut multe dc îndurat, stând în
picioare ia uşile celor mari, ba şi ale celor mici, fiind tratat de sus cu indiferenţă
sau nevoit să aud vorbe ca acestea: Ce mai caută şi popa ăsta pe aici?"29.
Unii dintre preoţi semnalau Serviciului Religios greutăţile şi uneori chiar umi
linţele pc carc le suportau încă de la începutul campaniei din partea unor coman
danţi. Preotul Toma Chiricuţă, confcsorul Regimentului 52 Infanterie, relata că nu
i s-a dat nici o posibilitate pentru a-şi îndeplini misiunea sa de preot: "Când am
cerut a mărturisi şi spovedi oamenii mi s-a spus că nu se poate din lipsă de timp.
Ori de câte ori am vrut să săvârşesc o rugăciune, mi s-a spus că nu c timp pentru
rugăciune şi toate acestea nu ar fi nimic, dacă mi s-ar fi dat măcar consideraţia
gradului şi a misiunii de carc mă ocup..."30. Economul V. Ursăchescu, numit con
fesor al Spitalului de Evacuare nr. 4, Corpul IV Armată, a trimis numeroase adrese
in care cerca să fie absolvit de însărcinarea umilitoare care i-a fost dată când s-a
prezentat la acca unitate sanitară, respectiv de a sc ocupa dc popota ofiţerilor. "Sunt
revoltat sufleteşte - sc plângea într-un memoriu adresat Protoiercului Nazarie31 că în tot timpul campaniei trebuie să vegeteze în fundul unei bucătării, cât timp alţi
culegi ai mei simt mulţumire sufletească că au putinţa dc a-şi îndeplini marele lor
rost şi dc aceea vă rog respectuos să mijlociţi pentru a fi eliberai dc această
neplăcută şi nepotrivită însărcinare...". După câteva săptămâni, preotul îl informa
pe Protoiereul Nazarie că a fost absolvit de "acca neplăcută însărcinare" însă ea
icpresalii pentru rapoartele sale repetate, corpul ofiţeresc al unităţii îi interzicea să
mai servească mesele la popotă, lăsându-1 să sc dcscurcc cum putea32.
Evenimentele războiului în curs dc desfăşurare nu au mai permis regle
mentarea oficială a statului preoţilor militari şi în consecinţă, asigurarea tuturor
drepturilor carc decurgeau din asimilarea la corpul ofiţeresc a rămas în grija Ser
viciului Religios. Preoţii au trimis numeroase rapoarte către Serviciul Religios
pentru a interveni în legătură cu achitarea primei de echipare, deoarece erau în im
posibilitatea de a-şi procura îmbrăcămintea de campanie. Unii dintre ci cumpărau
din banii proprii hainele specificate în Instrucţiuni, dar cei mai mulţi veneau la
unităţile unde erau repartizaţi cu ţinuta preoţească obişnuită. Preotul Ilie Roşoga,
- onfesorul Regimentului I Vânători informa că lipsa primei de echipare pune
preoţii militari într-o poziţie dificilă. "Eu m-am prezentat cu hainele melc
preoţeşti carc prin locurile muntoase, nămoloase şi ploioase, fac imposibilă pur
urea lor... Ele servesc bine când oficicm orice scrviciu religios, dar încolo,
Doamne, fereşte... Ordonanţa toată ziua usucă şi perie la ele"33.
29.
30.
31.
32.
33.

C. Nazarie, op. cil., p. 12.
Raport din 22 octombrie 1916, dosar 4,
f. 61;
Preoţiin lup/a....p. 60-61.
Raport din IR octombrie 1916, dosar 2, f, 49; Preoţi în lupta..., p. 59.
Raport din 6 nov. 1916, dosar 4, f. 25
Raport din 29 augusl 1916, dosar 2. f. 34.
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Lipsa primei de echipare, precum şi plata neregulată a soldelor afectau în
egaiă măsură şi familiile preoţilor concentraţi. "In faţa neajunsurilor care le întâm
pin pe front şi în faţa neajunsurilor pe care le întâmpină familia mea - scria
Preotul Constantin Popescu-Vlădeni de la Ambulanţa diviziei a IV-a - n-aţi putea
Prea Cucernicia Voastră a interveni pentru a mi se da drepturile mele cuvenite?
Până acum toate nevoile mele şi ale familiei mele lc-am împlinit cu produsul
muncii mele, încă de când eram nemobilizat. Acum ce să fac şi cu ce să trăiesc,
decât de aici de unde muncesc?"34. Soţia sa, refugiată în Bacău împrună cu cci doi
copii, trimitea la rândul său, mai multe rapoarte la Biroul de informaţii din Co
mandamentul oraşului pentru a afla ceva despre soţul ei, tară să primească însă
nici un răspuns. S-a adresat, în disperare de cauză şi Ministerului de Război, ex
punând situaţia în carc se afla şi cerând, fie să i se dea jumătate din salariul soţului
său, fie să i sc înlesnească comunicarea cu el pentru a primi cele necesare. Refe
ritor la această problemă, Serviciul Intendenţei, facea cunoscut că familiile mobi
lizaţilor rămase pe teritoriul ocupat urmau să primească drepturile prin Societatea
Naţională a Crucii Roşii şi prin urmare să se plătească mobilizatului suma ce i se
cuvenea şi mai înainte, mai puţin partea lăsată familiei35.
In luna martie a anului 1917, Marele Stat Major elibera Ordinul Circular
19.001, primul act oficial care reglementa asimilarea preoţilor militari, precum şi
recompensarea celor care au dat dovadă de acte de bravură, curaj şi dispreţ faţă
de moarte36. Potrivit acestei reglementări, preoţii dc regimente erau asimilaţi gra
dului de locotenent, cu posibilitatea de a fi înaintaţi la gradul de căpitan pentru
merite deosebite. Şeful Serviciului Religios era asimilat gradului de colonel, iar
ajutorul acestuia gradului de maior. Ţinuta preoţilor urma să se adapteze acestei
asimilări, adăugând sub banda de la mâneca stângă două steluţe argintate pentru
gradul de locotenent, trei steluţe pentru gradul de căpitan, o steluţă aurită pentru
Protoiereul armatei. Ofiţerilor li se cerea în mod expres respectul cuvenit acestor
grade şi tot concursul lor pentru îndeplinirea activităţilor lor. Acest ordin circular
împreună cu înaltul Decret Regal 778/25 iulie 191737 carc relua şi întărea toate
aceste prevederi, au fost singurele instrucţiuni pentru preoţii de armată adoptate
în timpul Războiului.
Cei mai mulţi dintre ofiţeri s-au împăcat greu cu noul statut al preoţilor de
armată, cu faptul că, în termeni bisericeşti, preotul este părinte, conducător spiri
tual al regimentelor şi de aceea se află în raporturi de coordonare cu comandanţii.
Preotul N. Ilodoroabă, confesorul Regimentului 69 Infanterie, relatează o discuţie
edificatoare cu comandamentul Diviziei din care facea parte Regimentul său3s.
Comandantul considera că preoţii "sunt o clasă privilegiată, care primeşte leafa,
fară să facă nimic; nici măcar la popotă nu sunt trimişi... Nu poţi - continua
comandantul - să îmbâcseşti sufletul soldatului eu serviciul religios în orice timp,
34. AMR. Raport clin 4 octombrie 1916, dosar 2, f. 37; Preoţii in lupta..., p. 54-55.
35. AMR. Raport 15913/ 6 martie 1917, dosar 3, f. 15.
36. O. C. 19001/9 martie 1917, Monitorul Oastei, nr. 28/1917, p. 118-119.
37. înalt Decret nr. 778/ 25 iulie 1917. Monitorul On.stei, nr. 79/1917.
38. N. V. Hodoroabă, din Războiul de Reîntregire, Note şi impresii dc campanie (1916-1918),
Bucureşti, 1923, p. 279.
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soldatul nu este dispus întotdeauna să te asculte. Sunt mulţi care merg la Biserică
doar de 2-3 ori pe an. Ori aici avem oameni între 20-30 dc ani, exact când umblă
omul după înavuţire... Eu nu pot pricepe ordinul dat de Marele Cartier General, în
care se spune că serviciul dumneavoastră este de coordonare, nicidecum de subor
donare. Dacă eu dau ordin ca Regimentul 20 să plece la Adjud şi dumneata rămâi,
cum poate fi coordonare fară subordonare?...". Pentru a rezolva aceste probleme,
Scrviciul Religios a transmis o circulară către comandanţii de unităţi, în care li se
aducea la cunoştinţă faptul că, potrivit dispoziţiilor canonicc şi Instrucţiunilor
preoţilor de armată, precum şi modificărilor aduse prin înaltul Decret Regal no.
778/25 iulie 1917, "preotul dintr-o unitate nu poate fi privit ca un element de sub
ordonare, ci de coordonare în ceea ce priveşte cele bisericeşti" şi ruga, în conse
cinţă, să se ia cuvenitele măsuri pentru a se evita micile conflicte ce ar putea să se
nască dintr-o înţelegere inexactă a rostului preotului în armată-9.
Reglementarea ţinutei de campanie a fost, în continuare, una din preocupările
constante ale Serviciului religios. "Costumul preoţilor dc armată - recunoştea mai
târziu Protoiereul Constantin Nazarie - mi-a produs multe momente neplăcute,
mai ales că mi s-a tăcut de către Prea Sfinţiţii Chiriarhi aluzii vădite în privinţa
lui"40. Preoţii din armată nu puteau lua parte la luptele şi marşurile pc care le
făceau împreună cu trupele în costumul obişnuit, pe de o parte deoarece împiedi
ca mersul, iar pe de alta era impropriu condiţiilor strategice. Preoţii îi semnalau
că, de multe ori, numai într-o singură zi prin munţi veşmintele lor s-au prefăcut în
zdrenţe şi s-au îmbrăcat soldăţeşte. Din această cauză, Serviciul Religios hotăra
ca preoţii să-şi poată confecţiona veşminte din stofa militară de vară şi de iarnă.
Totuşi, au existat dificultăţi şi în acest sens, fie pentru că unii comandanţi nu per
miteau acest lucru, neavând ordine clare, fie li sc acbrda doar 2-3 metri de stofă,
cantitate absolut insuficientă pentru confecţionarea veşmintelor. După mai multe
intervenţii s-a acordat preoţilor, contra cost, 8 m de stofa şi 25 cm postav şi o pe
reche bocanci de care să se folosească pe tot timpul campaniei.
Pentru procurarea veşmintelor şi obiectelor de cult necesare. Serviciul Re
ligios făcuse demersuri din perioada neutralităţii. Sfântul Sinod hotărâse atunci ca
preoţii să poată lua cele necesare cultului de la bisericile respective, pe baza unei
adeverinţe date Epitropiei parohiale, cu excepţia Sfintelor Antimise carc se vor
confecţiona din vreme, numai la sediile eparhiale41. Rămânea în sarcina unităţilor
armatei de a procura geanta indinspensabilă de piele, lada de campanie şi carne
tul ofiţeresc. Pentru transportul tuturor obiectelor preoţeşti, comandantul trebuia
să pună la dispoziţia preotului şi o căruţă pentru transportul obiectelor religioase,
precum şi alte materiale necesare cultului: prescuri, lumânări, vin etc. Mulţi dintre
preoţi nu au găsit înţelegere la comandanţi pentru primirea unei trăsuri de bagaje,
aşa cum cereau Instrucţiunile iar evenimentele războiului au făcut ca preoţii să se
descurce cum puteau.
în toamna lui 1916, armatele Puterilor Centrale au ocupat sudul României,
inclusiv Capitala, ceea cc a determinat retragerea oficialităţilor civile şi militare,
39. O. C. 1605/24 deccmbric 1917, dosar 15, f. 289-292; Prno[ii în lupta..., p. 178-179.
40. C. Nazarie, op. cit., p. 17-18.
41. AMR, Adresa 2812/14 iulie 1916, dosar 1, f. 43; Preofii în lupta..., p. 43-44.
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ca şi a unei mari părţi a populaţiei în M oldova. In acest context, Serviciul R e lig io s
al Armatei a fost n evoit să facă faţă unor situaţii deosebite. Marele Cartier General,
în dem n a preoţi să nu se lim iteze doar !a efectuarea serviciilor religioase şi la m ân 
gâierea celor întristaţi, ci să fie "susţinători şi formatori ai moralului ostaşilor"42.
Serviciu! R elig io s s-a străduit, prin diverse m ijloace să menţină ridicat moralul
trupei încât aceasta să aibă "credinţă neclintită în victorie, în viitorul patriei şi în
realizarea sfintelor aspiraţiuni ale neamului"43. In toamna lui 1917, Protoiereul
N azarie recom anda preoţilor să găsea scă ce le mai bune m ijloace pentru ca soldaţii
să facă faţă la viaţa în tranşee pe timpul iernii, deoarece aceasta "predispune la
m on oton ie, producând descurajare şi îm puţinând răbdarea". Preoţii să organizeze,
pc cât posibil scrviciilc d ivin e în sobor dc trei, cinci sau şapte preoţi, urmate dc
scurte cuvântări şi să pună bazele unor cercuri culturale sub forma şezătorilor, mai
ales la formaţiunile sanitare, unde soldaţii să fie antrenaţi în lecturi sau cântări
care să abată gândurile dc la ororile războiului44. D e asem en ea, Protoiereul N a 
zarie a alcătuit o carte dc rugăciuni intitulată Înarmarea sufletească a ostaşului
român, care a fost tipărită şi distribuită cu ajutorul Marelui Cartier General în fe
bruarie 1917 în 15.000 dc exem plare, iar apoi în aprilie în 100.000 de ex em plare
şi carc cuprindea toate rugăciunile necesare soldatului, c e le 10 porunci şi porun
cile bisericeşti privitoare la viaţa sufletească şi trupească a aproapelui, c e le 9 feri
ciri, posturile şi sărbătorile de peste an.
In contextul reorganizării Armatei R o m ân e din prim a jum ătate a anului 1917,
când m ulte regim ente s-au contopit datorită pierderilor mari de soldaţi şi ofiţeri,
a fost necesară şi d em obilizarea unei mari părţi a preoţilor. Protoiereul N azarie a
insistat să fie dem obilizaţi cu precădere preoţii din M old o v a , carc se puteau în 
toarce la parohiile lor şi nu cei din teritoriul ocupat care rămâneau fară nici un
m ijloc de existenţă. Preotul P. Pădurcanu, din Brigada II artilerie informa de
e x e m p lu că fu se se dem obilizat, din cauza reorganizării diviziilor din D o b r o g e a şi
nu se putea întoarce în satul natal ocupat de germani. Prin urmare cerea să fie
mutat la alt regim ent şi propunea ca problem a preoţilor aflaţi într-o situaţie ase
m ănătoare să fie rezolvata prin trimiterea m onahilor m obilizaţi la m etaniile lor45.
S erviciul R e lig io s era asaltat, în acest timp, cu n um eroase cereri ale preoţilor de
parohie din teritoriul ocupat de a fi înrolaţi în armată, m otivân d dc c e le mai multe
ori legătura su fletească cu un anumit regim ent sau dorinţa de a desfăşura o activi
tate similară. Preotul B ăn ică R o şescu , refugiat din judeţul Constanţa, a trimis re
ferate repetate în care să fie numit preot la R egim entul nr. 34 Constanţa, unde erau
cei mai apropiaţi fii sufleteşti ai lui care îl cunoşteau şi doreau să fie în mijlocul
loi4f\ Preotul D o lin e sc u C , profesor şi co n feso r al L iceului Militar D calu cerea
să-şi continue m isiunea sa pe lângă Ş coa la militară de la D oro h oi, ceea c e co r e s
punde cu pregătirea şi ocupaţia de până atunci47. Pentru cei care sc ofereau v o lu n 
tari, Protoiercul N azarie cerea confimarca M itropoliei M o ld o v e i şi S u c ev ei, sin 

42.
43.
44.
45.
46.
47.

AMR, Nota 212/?, decembrie 1916, dosar 7, f. 193; Preoţii in lupta..., p. 73.
Constantin Nazarie, op. cit., p. 18.
Ordinul Circular 1400/6 noiembrie 1917, ibid., p. 24-26.
AMR, dosar 4, f. 3S.
AM R , dosar 4, f. 107.
AMR, dosar 4, f. 108-109.
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gura autoritate b iscriccască rămasă după ocuparea sudului Români-.‘i, pentru a
ccrc binecuvântarea dc slujire în armată. în cele mai m ulte din c a z u n , Mitropolia
sc opunea numirii suplimentare de preoţi în armată, d coarece n ecu n oscân du -i ncrsonal nu-i putea recomanda''
Datorită retragerii precipitate din faţa inamicului, m ulte din lăzile de c a m 
panie au fost pierdute sau au fost capturate. Preotul Ilie N ico ia u , con fesorul R e 
gim entului 36 "Vasile Lupu" sc plângea că în retragerea dc la Turlucaia "nu am
putut scăpa dccât numai cu ce am avut pe noi... în prezent, R egim entul sc re
organizează la Ccrnica şi trebuie să mă prezint acolo, dar neavând n im ic din ce lc
ce îmi trebuiesc vă rog să interveniţi din locul de drept pentru a mi se da prima de
echipare, precum s-a dat şi dom n ilor ofiţeri care sunt în situaţia mea" (2 9 august
1 9 16)49. Preotul D. Elian, C onfesorul R egim entului 5 Vânători sem nala de a se
m en ea că, în tim pul retragerii, una din trăsurile dc bagaje ale ofiţerilor, în care
avea v e ş m in te le şi cădelniţa, a căzut în m âna inamicului şi cerea intervenţia lui
pentru ca scrviciul divin în cam panie să nu aibă de su ferit50. Pentru a se acoperi
a se m e n e a lipsuri, Scrviciul R e lig io s a intervenit p e lângă înaltul cler din teritoriul
ncocu p at pentru ca parohiile cu ob icctc sfinte în dublu ex em p lar să fie date, c o n 
tra chitanţă preoţilor de armată. Mitropolia M o ld o v e i şi S u c e v e i îşi exprim a acor
dul ca preoţii dc parohie "să îm prum ute la cerere şi din prisos" preoţilor dc armată
veşm in te, cărţi şi alte ob iecte de cult, rămânând ca acestea să fie înapoiate după
război51. In accst sens a fost elaborată o circulară care cerca preoţilor să întoem cască tabele în dublu ex em p lar în carc să sc arate o b ie c te le luate, locul de unde
au fost luate, actele cu carc au fost luate şi costul lor aproximativ. A c e s te tabele
se vor înainta Casei B isericii şi problem a restituirii să se tranşeze ulterior între
Ministerul de R ăzboi şi cel de Culte şi Instrucţiune.
C e l ce v a în v ă ţ a şi v a la c e , m a r e s c v a c h e m a ...
"Nu cine inii zice Doamne, Doamne, va intra în împărăţia
cerurilor, ci cel ce fiica voia Tatălui Meu... "

(Matei V II, 21)
Activitatea preoţilor pe front s-a încadrat în d isp oziţiile cuprinse în Instruc
ţiuni şi a răspuns solicitărilor ulterioare ven ite de la Serviciul Pvdigios sau de la
M arele Stat Major52. R olul preotului în vrem e de război era să e fe c tu e z e toate scr-

48. Despre sprijinul Mitropoliei Moldovei şi Succvci, a se vedea şi PIM EN, Mitropolit,
Amintiri din Murele Război. Neamţ, 1923.
49. AMR, dosar 4, f. 95.
50. AMR, Raport din 24 ianuarie 1917, dosar 2, f. 118; Preoţi în lupta..., p. 77-78.
51. AMR, Hotărârea 112/16 ianur-ie 1917, dosar 2, f, 101; Preoţii în luptei..., p. 76.

52. Nole despic activitatea preoţilor în război la C. Cazan, "Slujitori Ortodocşi din Eparhia Ro
manului şi Huşilor în lupta pentru reîmiegirca pământului străbun", în MMS, an LIV, nr. 9-I2, 1978,
p. 7 15-721; Scarlat Porcescu, "Contribuţii aduse de slujitorii bisericeşti din Arhiepiscopia laşilor în
anii I9 I6 - I9 I8 pentru făurirea statului naţional unitar român", în M M S , an LIV, nr. 9-)2, I978,
p. 685-725; Pr. Tudor Popescu, "Preoţi participanţi la războiul dc la 19I6-I918", MO, an X X X ,
1978, nr. 10-12, p. 77-774; Pr. Nicolae Buzescu, "Spicuiri din jurnalul dc fronl al preotului căpitan
Constantin Buzescu", în MO, an X X X , I978, nr. 10-12, p. 801-822.
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cer. nici uo strop dc vin nu s-a turnat peste trupuri, nici un sunet dc. goarna nu a
i'asunat în senin de onor
Spre deosebire de preoţii concentraţi Ici regim ente, programul cierului din
spitale era fix şi puteau să-şi organizeze activităţile ziln ice pe perioadă mai
lu ngă61. C onfesorul Spitalului dc Evacuare nr. 10 N ic h iş e m , A. Paricnie, cerea
Serviciului R e lig io s să aprobe un program zilnic care întrunise şi acordul c o m a n 
dantului său. Serviciul religios pentru bolnavi sc desfăşură dim ineaţa, înainte de
a s e d u cc la biserica satului unde ţinea slujbe pentru trupă. Conferinţele în faţa
celor bolnavi Ie ţinea dc două ori pe săptămâna, joia şi d um inica câte o oră după
am iază, iar pentru trupă lunca şi vinerea. Hind şi învăţător îşi lua angajamentul de
a se ocupa să predea scrisul şi cititul la soldaţii neştiutori de carte62. în înţelegere
cu Preotul G. G corgcscu al Spitalului dc Evacuare nr. 17, aflat lot la N ich işe n i a
organizat un parastas pentru pom enirea celor căzuţi ia Mărăşcşli. Procesiunea
care se deplasa spre cimitir avea în frunte pc răniţii celor două spitale care puteau
m erge, având în m ijlocul lor o cruce mare de lem n, apoi preoţii, corul, c o m a n 
danţii şi ofiţerii, iar la urmă irupa celor două spitale.
O
altă latura a activităţii preoţilor militari a fost a j u t o r u l d a t f o r m a ţ i u n i l o r
s a n i t a r e în îngrijirea răniţilor şi com baterea epidem iilor, nu numai prin m ijloace
sp e c ific e (cuvântări de îmbărbătare, predici, răspândirea dc cărţi cu conţinut m o 
ral ctc.), dar şi prin sprijinul efectiv acordat m ed icilor şi infirmierilor. Unul din
preoţii militari remarca faptul că "apropierea dintre m edici şi preoţi a fost foarte
strânsă. Mai în toate regim entele noastre preoţii şi m ed icii erau buni prieteni"6 '.
Comandanţii! trenului sanitar nr. 1, lt. F aim acist Ilie D ragom ireseu, spunea despre
Preotul N . Vasilcscu că a învăţat cu uşurinţă să p a n se ze răniţii, "ca cel mai bun om
dc meserie" şi că "obişnuia să se ducă personal cu autom obilul sanitar până în
apropierea imediată a frontului, ia primul punct de ajutor şi acolo sub ploaia dc
şrapnelc pansa şi îmbărbăta pe răniţi şi îi aducea în spatele liniei frontului..."64. în
primăvara anului 1917, când bolile co n tagio ase Iaceau sute de victim e, d ecim ân d
regim en tele, Protoiereul Nazarie a adresat un apel în care îndem na preoţii să fie
dc fo lo s m ed icilor în com baterca m olipsiţii, vorbind soldaţilor despre datoria
creştin ească de a îngriji trupul, fcrindu-1 dc necurăţie şi de boli m olip sitoare65.
Preoţii au fost mâna dreaptă a m edicilor şi în aceste situaţii, unii căzând victimă
datoriei, contractând tifosul ex an tematic, febra rccurcntă, iar alţii chiar murind.
Primele cuvin te ale comandantului R egim entului 21 Infanterie către preotul I. Muşcţeanu când s-a prezentat la regim ent în martie 1917 au fost: "Părinte, suntem
într-o stare nenorocită, av em peste 6 0 0 de bolnavi şi în fiecarc zi ne mor câte 5-6
oam eni; fii b inevenit între noi şi te rugăm să ne dai tot concursul pentru com bate
rea bolilor con tagioase"66. D e multe ori când m edicii şi infirmierii unităţii cădeau

60. AM R, dosar, f. 86.
61. A sc vedea înaltul Dccret Regal, 72/31 ianuarie 1917 referitor la Organizarea serviciului
militar de război, în Monitorul Oastei, ur. 22/1917.
62. AM R . Raport din 14 decembiie 1017, dosar 5, f. 5-6; Preoţii in lupta..., p. 166-167.
63. Cicerone lordaelieseu, op. cit., p. 29.
64. Raport 422/13 martie 1017, AMR, dosar 4, f. 124-125. Preoţii în lupta..., p. 95-96.
65. C. Nazarie, op. cit., p. 20-21.
66. AMR, Rapori din 24 iunie 1917. dosar 15, f. 73; Preoţii in lupta..., p. 123.
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bolnavi, doar preotul, cu cunoştinţele care Ic dobândise, rămânea să înţ'iijoaseă pe
cci în suferinţă. Preotul Gheorghc l.cu, confesorul Trenul u( sanitar nr. t>. îl infor
ma pe Protoiercul Nazaric că h staiplul iunii februarie s-a ajuns la situaţia dc a
face transporturi fârii n^dici, dconrcec toţi cran bolnavi dc tifos. Farmaciştii pre
parau m ed ica m en tele după ordinul m edicului bolnav în put, iar ci. eu buzunarele
pline de m ed icam en te trecea la fiecare bolnav şi le administra67.
Picotii aveau dc asemenea ordin să .se intereseze de mâncarea soldaţilor, cu
precădere dc cea a bolnavilor, de curăţenia corporală a soldaţilor şi să in specteze
regulat trupa îm preună cu m edicul sub această privinţă. Preotul G eorge Gcorgcscu de la Spitalul dc Evacuare nr. 17, având sem n ale de la soldaţi că nu sunt bine
hrăniţi a cerut perm isiunea comandantului pentru în ceperea unei anchete. De
asem enea, a propus înfiinţarea linei spălătorii unde soldaţii să se prim enească în
, fiecare sâmbăta, iar hainele lor să fie deparazitate şi .spălate68.
Scrviciul R elig io s a dat dispoziţii preoţilor să se intereseze de aproape de
i o p i i i o r f a n i din localităţile unde cantonează şi din satele su p u se evacuării şi a c o 
labora cu c o m itetele locale pentru întreţinerea lor69. în cazurile în care nu vor
putea face nimic în acest sens, vor înainta un tabel cu n u m e le şi prenum ele c o p ii
lor rămaşi neplasaţi. Preoţii au colaborat în această problem ă cu fem eile din
Societatea O rtodoxă R om ână sau i-au plasat la orfelinatul de la P ă u n e şti-P u tn a
carc era con d us dc Preotul C unescu, dc la A m bulanţa D iv iz ie i a 10 -a. Preotul
P opescu Alexandru a înfiinţat în oraşul Adjud o cantină pentru 1500 de copii
orfani, strângând cu liste de subscripţie 10.000 lei p e lună şi oeupându-se şi de
educaţia copiilor, iar Preotul M. Cârlănescu ue la Brigada 15 Artilerie, atâta timp
cât trupa s-a aflat în cantonam ent în satul Poiana (Tecuci) a predat copiilor de
şcoală şi a înfiinţat pe cheltuiala Regim entului o cantină unde luau masa dc două
ori p e zi toţi copiii orfani şi fam iliile fără m ijlo a ce70. Preotul V. Hodoroabă
obişnuia să săvârşească slujbe religioase pentru populaţia refugiată care se adă
postea prin v a g o a n e şi gări, unde fiecare familie avea eu sine o m ică gosp odărie
constând în păsări, oi, viţei şi porci7*. Mulţi preoţi au servit şi populaţia civilă din
satele unde erau cantonaţi, sfătuind, în acelaşi timp o am en ii să-şi cureţe ca s e le şi
să menţină o igienă personală strictă pentru a se feri de b olile con tagioase. Preoţii
au arătat aceeaşi solicitudine şi faţă de populaţia maghiară la intrarea Armatei R o 
mâne în Transilvania, îngrijindu-se de cei bolnavi, efectuând botezuri sau în
mormântări: "în spitalul din Odorhci - îşi amintea unul din preoţi - era moartă o
bătrână. N işte unguri m-au rugat s-o prohodese, ce ea cc ani şi tăcut. Când au

văzut toate astea, sărm anele bătrâne şi ungurii carc mai răm ăseseră în spital, nu le
ven ea să-şi creadă ochilor..."72.
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69.
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Raport din 22 martie 191 ?, AMR, dosar 15, f. 1-4; Preoţii in lupta. ., p. 97-100. ■
AMR.. Raport nr. 13/30 mai 1917, dosar 16, f. 23.
O. C. 1061/17 sept. 1917, C. Nazaiic, op. cil., p. 24.
AMR, Raport din 4 octombrie (917, dosar 5, f. 14: Preoţii în lupta..., p. 156-157.
N. V. Hodoroabă, op. cil., P. 242.
Pr. Ciccronc fordăclicscu, op. ci!., p. 36.
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Serviciul R elig ios a recomandat preoţilor să aplice măsuri de rigoare împotri
va p r o p a g a n d e i a d v e n t i s t e care "c contra războiului şi deci a intereselor Ţării"73,
însuşi Generalul Presan, şeful Marelui Cartier General, a intervenit în accastă pri
vinţă, cerând comandanţilor de regimente şi unirăţi militare să supravegheze în
deaproape această mişcare şi să colaboreze cu preoţii pentru eradicarea c i74.
Preoţilor li s-a cerut rapoarte detaliate privind situaţia din regim entele unde se aflau.
Preotul Vasile Băjenaru, confesorul Regim entului I Grăniceri, informa serviciul
R eligios că a găsit foi volante în carc soldaţii erau îndemnaţi să nu mai tragă când
se aflau în faţa inamicului, deoarece M aica D om nului s-a pogorât din cer şi a lăsat
un cuvânt plin de durere. Cine citea acele cuvinte era dator să le c o p ie ze de nouă ori
şi să transmită mesajul la alte 9 persoane, iar cine reluza urma să aibă mari nenoro
ciri în familie. In înţelegere cu comandantul unităţii, trupa a fost adunată în careu şi
s-a interzis, sub pedeapsa lovirii, citirea, păstrarea sau răspândirea acestor materiale
de propagandă. D c asem enea, în satele unde trupa era cantonată, preotul s-a îngrijii
să prevină şi populaţia civilă de pericolul acestor învăţături, lipind sute dc afişe pe
uşile bisericilor sau instituţiilor statului sau împărţind sătenilor broşuri75. Prcofui P. Pădureanu, de Ia Brigada II Artilerie, deplângea faptul că preoţii nu sunt suficient spri
jiniţi în acţiunile lor de autorităţile bisericeşti pentru a pinii cărţi de rugăciune şi cu
conţinut moral. "Hrana su fletească cer soldaţii şi trebuie să ie-o dăm, altfel lc-o dau
sectele străine, iar noi numai sem nalizăm şi căutăm să stingem un foc carc
cop leşeşte dc multe ori puterile ce se pun în curmarea răului".
Ori de câte ori au avut ocazia, preoţii s-au străduit să întreţină vie, în inim ile
soldaţilor, dragostea dc neam şi ţară, dându-lc ex e m p lu de patriotism şi jcrtfelnicie din trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat al R o m ân iei. Preotul Hodoroabă,
pe când m ergea eu icoana în ajunul Crăciunului, întâlneşte întâmplător mormântul
Ecaterinei Teodoroiu: "Pe cruce era o coroană de flori veştede; casca ei spartă era
legată cu sârmă de cruce. Adun pe toţi soldaţii în jurul m ormântului, cântăm
Troparul şi C ondacul Naşterii, apoi în g en u n ch em cu toţii şi fa ce m un Trisaghion.
Vorbesc, apoi, arătând celor din jur cine a fost fecioara su b locoten en t care od ih 
neşte aici..."76, D e asem enea , în predicile sau discursurile pe care le ţineau cu
diverse prilejuri (praznice împărăteşti, sărbătoarea patronului regim entului, paras
tas, zile naţionale etc.) obişnuiau să a so c ie z e datele din istoria mântuirii cu
ev e n im e n tele recente. In acest fel războiul era prezentat ca "începutul mântuirii
noastre" ca neam , un război sfânt pentru îndeplinirea indealurilor n aţionale77.

73. Combaterea propagandei adventiste a fost una din preocupările principale ale Profesorului
Constantin Nazarie înainte de Război. A se vedea: Duminicii, ierarhia bisericească .şi botezul după
adventişti. Bucureşti, 1910; Cinstirea sfintelor icoane şi adventiştii, Bucureşti, 1911; Combaterea
principalelor învă(ături adventiste. Bucureşti, 1913 (ed. a Il-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, 1921),
Sâmbăta adventiştilor şi Sfânta Duminică , Bucureşti, 1914: Feri(i-vă de adventişti , Bucureşti, 1916.
74. AM R, Ordin Circular 6383/28 mai 1917; Preoţii în lupta..., p. 111.
75. A M R , Raport 930/27 mai 1917; Preoţii în lupta..., p. 110.
76. N. V. Hodoroabă, op. cit., p. 277.
77. O parte din aceste prcdici şi discursuri au fost editate după Război: PIMEN, Mitropolitul
Moldovei şi Sucevei. Din vremea Marelui Război. Bucureşti, 1919: liie Deleanu, Confesor al Regi
mentului 20 Infanterie, Micul Arsenal su/lelesc. Bucureşti, 1921.
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V r e d n ic este lu c r ă to r u l d c o d ih n ă ...
"Lupta cea dreaptă m-am luptat, călătoria am săvârşit,
erei!inia ani păzit■de acum mi se cuvine cununa... "

(II Tim. IV, 7-8)

începând cu luna martie a anului 1918 au fost elaborate mai multe decrete cu
privire la demobilizarea parţială a Armatei Române. Aceasta se efectua în ordinea
vcchimii contingentelor şi se termina la 31 mai 1918, armata urmând sa treaeâ pe
picior de pace începând cu 1 iunie 1918™. "în acest m om ent,-îşi amintea Preotul
N. V. Hodoroabă - mie mi se pare că visez, că în calea şi fa ţa mea se deschide o
poartă nouă, ferecată în aur, ca în poveşti şi că din acest purgatoriu, din acest Joc
curaţilor - căci în purgatoriul catolic noi ortodocşii nu crcdcm - păşesc cu încre
dere în mijlocul unei societăţi purificate, într-o lume ce se va arăta pătrunsă de
mai multă dreptate, cinste şi moralitate, într-o lume nouă, într-o lume ideală...
Frumosule vis, vedeate-voi acvea?..."/9. în acel moment, numărul preoţilor din ar
mata de operaţiuni erau i 68, repartizaţi astfel: Marele cartier General - 3, regi
mentele de infanterie - 60, regimentele de vânători - 10, regimentele dc grăniceri
- 2, brigăzile de roşiori - 2, de călăraşi - 2, de artilerie - 15, ambulanţe
divizionare - 17, spitale mobile - 15, spitale de evacuare - 20, spitale dc contagioşi - 5, trenuri sanitare - 12, spitale de marină - 3, sector dc fortificaţii - 1, regi
ment de vânători de munte - 1, cartierul armatei - I , centrul de instrucţie - 1, regi
mentul dc voluntari -- l x0.
La începutul anului 1918, Protoieria preoţilor militari din Basarabia care
făcuse parte din Armata imperială rusă, sc adresa Serviciului R e lig io s R om ân cu
rugămintea de a fi ajutată pentru numirea unor preoţi la g arnizoanele din Orhei şi
Bolgrad, precum şi la 8 spitale militare, care să fie plătiţi cu leafa d c locotenent^ 1.
D up ă unirea Basarabiei cu R om ân ia (28 martie 1918), M inisterul de R ăzboi a
instituit o C o m is ie p en tm rezolvarea chestiunilor militare din provin cie care să se
ocu p e şi de problem a preoţilor militari. C om isia a hotărât întărirea lui Constantin
Partenic, fost preot militar în garnizoana Odessa, în funcţia de Protoiereu al
preoţilor militari din Basarabia, asim ilat gradului de colonel. D e asem en ea, s-a
constatat că între preoţii militari din Basarabia se g ă se sc doar trei români. în c o n 
secinţă, cci 3 2 de preoţi militari care se aflau p e lângă d iv iziile şi batalioanele
româneşti din Basarabia au primit d ispoziţie să se îngrijească de n e v o ile p o p u 
laţiei, având posibilitatea de a rămâne în Basarabia ca preoţii dc garnizoană'^2.
M arele Stat Major le recom anda accstor preoţi să se p ogoare în m ijlocul s o l 
daţilor români pentru a-i îm picd ica să se dedea la prădăciuni, să săvârşească sluj
be înălţătoare şi să ţină cuvântări în care să a cc en tu e ze că participă la o cam panie
"dc dragoste şi înfrăţire". Serviciul religios cerea preoţilor dislocaţi în Basarabia
să în to c m e a sc ă rapoarte periodice despre activitatea lor şi să desfăşoare o activi-

78.
79.
80.
81.
82.

înalt Decret 1010/1 mai 1918, MO, nr. 81/21 mai 1918.
N. V. Hodoroabă, op. cil., p. 298.
Listele completc cu numele preoţilor şi unităţile la care erau repartizaţi, AMR, dosar 9, 10. II.
AMR, Raporl 10/20 ianuarie 1918, dosar 27. f. 46; Preo(ii in lupta..., p. 184.
AMR. Adresa Ministerului dc Război 1956/4 aprilie 1918, dosar 27, f. 18.
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taie pasioral-misionată pusă în slujba idealurilor naţionale. Dările de seama ale
preoţilor se refereau ia o gamă diversă de probleme, conturând un tablou al stării
.populaţiei româneşti din Basarabia sub diverse aspeete: situaţia economică, men
talitate, grad de rusilicăre, prezenţa sectelor etc. Preoţii, militari au contribuit. în
mare măsură, la menţinerea disciplinei armatelor române care au trecut Prutul, ea
şi la înlăturarea atitudinii antiromâneşti a populaţiei. Preotul N. Ceapă, confesorul
Regimentului 10 Vânători îşi amintea: "Toate mijioacele paşnice le-ani între
buinţat pentru a îndepărta orice idee rea despre venirea noastră, insistând asupra
dorinţei de frate de a ne revedea după 106 ani. Iată ideile care erau la populaţie.
Noi ne-am sculat cu arme împotriva împărăţiei lor. am fost chemaţi de boieri, sun
tem nişte tâlhari carc luăm tot ce ne cade în mână şi altele asemenea...'*3. Preoţii
organizau şcoli de adulţi, săvârşeau slujbele în limba română cu acordul Episco
pului Chişinăului, urmate de cuvântări care fiice au trimitere la trecutul românesc.
Serviciul Religios al Armatei şi-a încetat existenţa în cursul lunii mai 1918,
când toate serviciile din Marele Cartier Genei al au trecut la direcţiile similare din
Ministerul de Război. Proloiereul Nazarie rămânea în continuare Superiorul
preoţilor militari, până când sc găsea o formulă dc inslituţionalizare a cierului mi
litar în Armată. Un bilanţ sumar al prezenţei preoţilor în mijlocul regimentelor
arată că în timpul luptelor 4 p r e o ţ i m ilita r ! ş i - a u p i e r d u t v i a ţ a , atlându-sc în prima
linie alături de trupă: Preotul N. Armăşescu din Tomşani-Vâlcea, confesorul Re
gimentului 2 Vânători, care a fost înmormântai cu onoruri ofiţereşti la cimitirul
Ghcncea*4, Preotul Ştefan Ionescu-Cazacii, confesoiul Regimentului Olt. nr. 3,
căzut la Mărăşeşti cu crucea în niânăs\ Preotul I. Florescu de la Regimentul 2
Grăniceri**6, şi Preotul Vasile Gh. Ionescu, Regimentul 18 Târgu .Tiu, ambii căzuţi
prizonieri la bulgari, respectiv la germani, au murit din cauza tratamentului de de
tenţie. A l ţ i 2 0 d e p r e o ţ i a u c ă z u t p r i z o n i e r i , pentru eă -au întârziat cu pansarca
răniţilor, îngrijirea muribunzilor sau îngroparea soldaţilor. Mulţi preoţi au luat
arma în mână în momente critice pentru soarta Regimentului ca Preotul Justin
Şerbănescu, confesorul Regimentului IV "Ilfov" nr. 21. singurul preot citat pe
ordin de zi al armatei franceze, in timpul retragerii dc pe Vaica Prahovei, în urma
morţii tuturor ofiţerilor regimentului, s-a pus în fruntea ostaşilor care sc dispersau
şi i-a comandat până cc inamicul a fost respins pe muntele Susai şi s-a oprit asupra
Azugăi. în luptele care au urmat, a fost rănit şi a căzut prizonier în mijlocul tra
pei care nu se mai apăra. A reuşit apoi să evadeze, rătăcind prin munţi timp de 8
luni în căutarea liniilor româncşti'S/. Pentm merite deosebite, un număr de 61 d e
«3. AMR. Rapoit din 2 mai 1918, dosar 23, f. 21-23, I'. 21-23; Preoţii in lupta..., p. 279-282.
84. Despre activitatea sa ca preot militar, a se vedea Pr. Grigore Popescu, op. cil, p. 50-52.
85. In 1926, Societatea "Mormintele Eroilor", carc a strâns în cripta "Bisericii Neamului" de
la Mărăşcşti toate osemintele eroilor căzuţi, a găsit mâna dreapta a preotului nepuirezită. A sc vedea
C. Bobulcscu, Fe(e. bisericeşti in războaie. Chişinău, 1930, p. I 17. O evocare emoţionantă la N. M.
Popescu. Pivoţi de mir adormiţi in Domnul. Bucureşti, 1942, p. 169-171; Diac. prof. dr. Petru
David, "75 de ani de ia Marea Unire de la I Decembrie 1918", în BOR, nr. 10-12. p. 16-17.
86. Pr. Grigore Popcscu, op. cit., p. 55-61.
87. "... aveam adunaţi pe lângă mine 70 de prizonicii, toţi cu un gând şi un suflet dc a licee
frontul. In flecare zi Ic iaceam sfinte rugăciuni şi împărtăşanii cu Sfintele Taine şi-i întăream în cre
dinţă. Foamea, arşiţa soarelui şi frigul nu-1 mai spun, ştie bunul Dumnezeu, 3 luni de zile ni-am
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p r e o ţ i m i l i t a r i a u f o s t r e c o m p e n s a ţi , cu d e c o r a ţ i i d e r ă z b o i r o m â n e ş t i s a u s tr ă in e ,

insă numeroşi alţi preoţ: iu fost trccuţi cu \cxlerea din ciar/a neglijenţei coman
danţilor caic nu au întocmit iî.?elc calitativc la timp.
Analizând eficienţa Serviciului religios în timpul războiului carc tocmai sc
încheiase, Protoiereul Constantin Nazarie s-a preocupat în'primii ani de după
război dc permanentizarea preotului în armată. Iii considera că fiecare regiment ar
trebui să arbă preotul săli, ales prin concurs, dc o comisie formată din reprezen
tanţi ai Sfanţului Sinod şi Marelui Stat Major, instituţionalizarca preoţilor în ar
mată, credea el, va reclama cheltuieli, dar necesitatea pregătirii sufleteşti a solda
tului, care s-a văzut în toate actele de eroism din timpul războiului, trecea pe
primul plan: "... dacă în învălmăşagu! luptelor, în ţipătul răniţilor, în vaietul bolnaviloi, în suspinul muribunzilor, în depresiunea morală aproape generală, preoţii au
lacul lucruri minunate, ce ar putea oare face în liniştea cazărmii, în condiţiile
prielnice dezvoltai ii unei activităţi pastorale, morale, intelectuale şi educative
între soldaţi, cu atât mai mult eu cât preotul arc ascendent asupra sufletului ţăra
nului nostru?... Dacă preotul, fără a fi încetăţenit în armată a adus servicii aşa de
mari şi de reale, uşor se poate ghici ce foloase îi va aduce in timp de pace şi de
război, când el va face parte integrantă din ea, sc va forma, dezvolta şi va lucra
permanent in vederea trebuinţelor ei"88.
S e r v i c i u l r e l i g i o s al Armatei, înfiinţat în 1916, a fa s t p r e m i s a p e r m a n e n t i z ă r i i
c l e r u l u i m i l i t a r in A r m a t a r o m â n ă p r i n în f iin ţa re E p i s c o p i e i A r m a t e i . In 1921 a

început discutarea proiectului de lege care urma să reglementeze asistenţa reli
gioasă în Armata Română şi în accişi an a apăiut Legea privitoare la organizarea
clerului militar. Cu aecst prilej, a fost instituit Inspectoratul Clerului Militar al
cărui şef avea rangul dc general de brigadă şi era arhiereu şi membru al Slanlului
Sinod, purtând titlul de Rpiscop dc Alba-Iulia.
in perioada interbelică, sub cei trei episeopi ai Armatei, Justinian Teculescu
(1923-1924), Ioan Stroia (1925-1937) şi Partenie Ciopron (1937-1948), asistenţa
religioasă în oştire este definitiv reglementată prin adoptarea altor acte normative
( R e g u l a m e n t u l p e n t r u p u n e r e a în aplica re, a l e g i i p r i v i t o a r e k t o r g a n i z a r e a c l e r u 
lu i m i l i t a r -- .1924, I n s tr u c ţ iu n i p r o v i z o r i i a s u p r a s e r v i c i u l u i r e l i g i o s in t i m p d e
p a c e ş i d e c a m p a n ie - 1931, L e g e a p e n tr u o rg a n iza re a c leru lu i m ilita r - 1937).

hi anii numai cu bureţi şi mere pădureţe...Pe ziua tic 9 septembrie 1919 m-am hotărât să trec fron
tul. Am coborât muntele, am trecut Putna... şi voind a trcee limita prin tranşeele ungurilor, santinele
m-au prins, m-au bătut cumplit şi m-au dus la comandament; dcclarându-mă că sunt spion, au vrut
m! mă împuşte, eu le spuneam că sunt de la schitul Caşin şi am rătăcit O cscoită m-a dus prin munţi,
până la Braşov. Aici, Curtea Marţială două zile m-a interogat că sunt spion şi m-a condamnai ia
moarte. Cu aceeaşi escortă, bătut şi plin. de sânge ca Hiistos dc jidani, nemâncat dc 8 zile, m-au por
nit spre Budapesta, ajuns la Fekiioaia, am căzut şi m-am îmbolnăvit; jandarmii m-au băgat într-o
casă de arest; după două nopţi de închisoare, făcând fierbinţi rugăciuni către bunul Dumnc7.cu ca să
mă scape din necaz ca pe Apostolul Petru din temniţă, ani fost ascultat şi ca prin minune am putut
să scap...". AMR, Raport din 21 febiunric 1018, dosar 15, f. 381-382; Preoţii în luptu ... p. 209-212.
88.
C. Nazarie, op. cil., p. 93. evaluarea activităţii preoţilor militari în Primul Război Mondial
şi la Pr. Origorc N. Popescu, o;), cit., p. 41-49 ("Prcoţimca română pc câmpul dc luptă").
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Acestea se refereau la admiterea prin concurs a preoţilor militari, drepturi simi
lare cu ale ofiţerilor, organizarea serviciului religios în garnizoane, spitale, închi
sori, şcoli militare, precum şi activitatea pastorala pe timp de pacc sau în caz de
mobilizare.
Sub păstorirea episcopului general de brigadă dr. Partenie Ciopron a fost ela
borat un program coerent dc recrutare şi instruire a preoţilor militari, care s-a
văzut în activitatea pastoral-misionară deosebită din timpul celui de al doilea
război mondial. După război, în contextul măsurilor de sovietizare a României,
activitatea preoţilor militari a fost coordonată dc Biroul legături-cler (devenit în
1947 Serviciul de educaţie religioasă), care era o sccţie a Inspectoratului General
al Armatei pentru Educaţie, Cultură şi Propagandă. La 22 august 1948, Episcopia
Armatei a fost desfiinţată iar preoţii militari trecuţi în rezervă, punându-sc capăt
astfel, în mod brutal, unui secol de prezenţă religioasă în armată.
După mai bine de patru decenii, în 1994 Armata şi Biserica s-au regăsit în
Compartimentul de Asistenţă Religioasă al Armatei, înfiinţat ca o etapă neccsară
în continuarea tradiţiei preotului militar**9.
•k

The present research approaches thc pastoral and missionary duties of the
Romanian Army priests during WWI, as well as the setting up and the development of the Religious Service of the Army, which coordinated their activity. It
shows the major difficulties that thc priests army faced, trying to adjust specific
duties to the war conditions and offers examples of self-sacrifice, pastoral vocation and high rcsponsability in the country service.
The beginnings of the religious assistance in the Romanian Army can bc
traccd back, in thc second part of the XIXth century, when each regiment enjoyed
thc scrviccs of an army priest in its spiritual nccds. However, it was in 1915 when
a Superior of thc priests army was appointed, Rev Prof. Constantin Nazarie, and
in 1916 when the Religious Service of thc Army, subordinated to thc General
Hcadquarters, was set up. In March 1917, thc General Major Staff assimilated thc
priests army to the rank of lieutenant and their chief to the rank of colonel, a
measurc that generated dissatislaction among the officers and commanders.
Constantin Nazarie strove to obtain the material rights for the priests: the monthly
pay, a field uniform, and the necessary sacrcd objccts. Hc also faccd the complicatcd issucs, which followed the tragic withdraw of the Romanian Arrny in the
autumn of 1916: low morale the soldicrs, the disappearance of many regiments,
and ioss of a great part of their sacrcd objccts.
89.
Asupra accslei perioade, a se vedea câteva studii recente dc istoric militară: Mr. dr. Ştefan
Pâslaru. "23 aprilie 1921: Legiferarea organizării clerului militar", RJM 3 (20), p. 38-40; corn. (r)
llie Pentclescu. "înfiinţarea Episcopiei Armatei. Episcopii militari". în Biserica şi Armata, p. 172-1 86;
col. dr. Petre Otu, "Din activitatea Episcopului general de Brigadă dr. Partenie Ciopran". în Armata
şi Biserica, p. 232-239; com. Aurel Pentelescu, "Preoţi militari pe frontul dc Răsărit", în RIM 6 (34),
p. 4-7; Lî. Florin Şperlca, "Clerul militar român în primii ani ai coimiiiizăm României!’, în Armata
şi Biserica , p. 239; Pr. I. 1linca, "Reintroducerea asistenţei religioase în armată", în Armata şi
Biserica, p. 248-254.
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The aetivily nf ihc nricsl.s army responded te> orders oi'Inc religious oj mililary authoritics. It mamly consisted of oceasionlly religious scrvices (biessing,
confession and holy eommunion of the troop before thc baltic, celebration of ihe
St. Bucharisl, burial scrvices). The priests also hol pod thc sanitary uuits. taking
care of the wounded soldiers, of their dailv liygiene and nutrition, assisted thc
civil populalion, espccially thc war orphagcs, fought again.st thc religious sects
and carriod oul Li n impressive pastoral and înissionary activity in the aneieni
Romanian land of Basarabia. A generai survey of thcir presence in ihc middle uf
the iroops shows that 4 priests were dead in thc figlhs, 29 priests wcrc capiurcd
as war prisoners, and other 61 of priests werc rewarded for their heroic dceds vvith
higii Romanian or forei'gn deeoralions and medals. The presont topic, lcss
approachcd in thc rnilitary or ihcological rescarch, rcvcals the tradition of thc religious assistancc in thc Romanian Army. The priests eoniributed lo the manintenance of a high morale among the Romanian suldiers and their conlideneo in the
final victory, which decisively supphcd the !aek ol' iraining and auequate war
equiprnenl. The rccognilion of thcir impurtanee in the middle of thc Army made
thc rnilitary aulhoritics to collaborate with ecelcsiaslical ones in setiing up a
Bishoprie of the Romanian Army in 1921, vvhich would carry oul an inipros.sivc
and successiully activily till 1948. In thc contcxt of the presau discu.ssious o\ er
the revivai of the former Army Bishoprie, sticli an approach may serve as a start'ing point in evahiating the long tradition of the religious assistancc in thc
Romanian Army.
Asist. dai. RADU Ml fRE-^AN
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C U V Â N T DL CINSTI Rb!
P Ă R IN T E L U I AC AD . P R O F UNIV. D R. M IR C E A P A C U IU R IU
'/.A ÎM P L IN IR E A V Â R S T E I D F 70 D F A N I*

La mic/ dc vară. în accst curgător an 2002, unul dintre slujitorii dc frunte ai
Bisericii Noastre, P. C. Acad. Prof. Univ. Dr. MIRCEA PĂCURARIU, ne bucură
sufletele cu aniversarea a şapte deccnii dc viaţa în sânul şi în slujba Ortodoxiei ro
mâneşti şi a aLât tic bogatului şi ziditorului sân trecut bimilenar.
Este împlinirea acestei frumoase vârste prilej dc adăstare asupra rostuirii unei
existenţe pc carc Prea Cucernicia Sa a dedieal-o. cu pilduitoare jertfelnicic de
sine, preoţiei întru Hristos, înţeleasă, pc cărările nobleţii de suflet şi rigorii de
gândire, la o înaltă şi complexă ţinută a lucrării ci, deopotrivă înaintea Sfântului
Jerfclnie, la catedra menirii profesorale, ori la masa dc scris a savantului istoric
bisericesc de o remarcabilă prolificitate, acri vie şi profunzime.
fiu de preot dc pe meleagurile bunedorenc, părintele Mircea Păcurariu şi-a
adăpat pruncia şi anii tinereţii la izvorul tradiţiilor ortodoxe româneşti pc care i le-a
împărtăşit dulcele plai translivan. Aici s-a plămădit întru consecvenţa sobră cu carc
a urcat, treaptă după treaptă, desăvârşirea sa ca teolog şi istoric al Bisericii
româneşti, trecând de la Deva studiilor liceale, la Clujul şi Sibiul studiilor supe
rioare de istoric şi teologic şi înfrăţind, prin sine însuşi, vatra românească, în între
gul ei, odată cu începuturile activităţii didactice la Seminarul teologic dc la Mănăs
tirea Neamţ şi cu doctoratul trccut, în 1968, ia institutul Teologic din Bucureşti,
însăşi tema impresionantei teze prin care a păşit în elita teologilor istorici români
a mărturisit despre aceste itinerarii dc suflet ale autorului dc o parte şi de aita a
Caipaţilor, dezvoltând în profunzime legăturile Ortodoxiei româneşti transilvănene
cu Moldova şi Ţara Româneasca în veacurile XVI XVII.
Deodată cu nevoinţele acestui urcuş, în care şi-a împlinit pregătirea pentru
cariera întregii vieţi, tânărul teolog şi istoric tic atunci s-a învrednicit a primi harul
diaconici (1970), apoi al preoţiei (1971), fiind distins cu rangul de iconom stavro
for (1970) şi dedicând slujirii lui Dumnezeu la sfântul altar răstimpurile celor mai
înalte trăiri spirituale întru iubirea de Dumnezeu şi de oameni. Din această
nestinsă iubire şi din rodul bogat al experienţei pastorale s-a constituit treptat un
valoros corpus dc predici carc a văzul, spre unanim folos creştinesc, lumina
tiparului în anul 2000.
Pe dc altă parte, înalta vocaţie a părintelui Mircea Păcurariu a rodit
deopotrivă în peste patru decenii de slujire neîntrerupta şi exemplară a catedrei
universitare sibienc. ca asistent (196 i ), conferenţiar (1970) şi profesor titular (din
1971), formând generaţii după generaţii de tineri teologi în duhul cel mai profund
al cunoaşterii sistematice, al cercetării riguroase şi al iubirii şi asumării plcnar-iubitoare a trecutului dc două mii de ani ai poporului român şi a! dreptei sale măr
turisiri şi împărtăşiri de Hristos întru Ortodoxie. Ţinuta sa universitară unanim
apreciată l-a adus pc Părintele profesor Mircea Păcurariu, în 1996, decan, a!
Facultăţii dc Teologic din Sibiu, adăugând noi griji, dar şi noi izbânzi în buna
* Mesajul adresat de Prea Fericitul Părinte Piilriaiti Teoctist
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ehivemisire a reputatei insiîiuţii dc învăţământ superior ortodox din centru! mitro
politan al Transilvaniei.
ToLodată, procesul de dezvoltare a învăţământului teologic ortodox din
România anilor cie după 1^KL> a găsii in Părintele profesor Păcurariu un sprijin de
nădejde, prea cucernicia sa luând asupra-şi, cu pilduitoare dăruire de sine, vreme
de câţiva ani. responsabilitatea organizării la laşi a studiului Istoriei Bisericii
Ortodoxe Române, ia nou, aici înfiinţata Facultate de Teologic, si aceasta în
condiţiile continuării iară istov a împlinirii responsabilităţilor sale dc bază de ia
Sibiu. îndelungata carieră universitară a reprezentat cadrul în care, de-a lungul
deceniilor, urmare unor străduinţe neobosite de cercetare, concepţie şi elaborare,
s-a constituit, datorită condeiului Părintelui profesor Mi ivea Păcurariu, o operă
ştiinţifică impresionantă, prin proporţii şi conţinut.
Şi pentru că tocmai am evocat pe dascălul de mare anvergură al Istoriei
Bisericii Ortodoxe Române, este firesc să dăm cuvenita înaltă şi întâie apreciere
monumentalei sinteze în trei volume asupra acestui atât de bogat trecut ortodox al
poporului nostru, tratat ce reprezintă o dezvoltare a unei variante sintetice într-un
singur tom, elaborat iniţia! la nivel de manual pentru învăţământul teologic preuniversitar. Cele două lucrări, izvorâte dinlr-o autentică vocaţie a viziunii şi con
strucţiei de ansamblu, reluate în mai muite ediţii, inclusiv una în limba germană,
şi actualizate, constituie, de ani buni, sursele de bază ale studiului istoriei bise
riceşti a românilor in facultăţile şi scminariile noastre teologice, precum şi cele
dintâi surse actuale de informare în domeniu ale specialiştilor, ale credincioşilor
şi ale tuturor iubitorilor de istoric şi cultură din ţară şi din străinătate.
Aceste sinteze fundamentale reprezintă, împreună, calcă de acces şi coro
larul, în acelaşi timp, a! unei opere de mare întindere şi adâncime ce abordează,
prin prisma vieţii ortodoxe, Întregul ogor a două milenii dc istoric şi al întregului
spaţiu românesc carpato-danubiano-pontic. Regăsim, între titlurile extrem dc nu
meroaselor lucrări de sinteză, studii ştiinţifice, articole, recenzii, cuvântări,
expuneri ş.a. ce poarta eu cinste semnătura părintelui profesor Mireea Păcurariu,
leme dintre cele mai importante şi pline de interes cum ar 11 cele privind relaţiile
dintre Ţările Române pe plan bisericesc, aportul Bisericii Ortodoxe la mari în
făptuiri istorice ale poporului român, precum dobândirea independenţei sau
făurirea unităţii statale. Autocefalia şi Patriarhatul ca împliniri de primă însemnă
tate ale Bisericii noastre în a doua jumătate a secolului al XlX-lea şi în prima ju
mătate a secolului XX, începuturile Mitropoliei Transilvaniei, multiple aspecte
ale istoriei, culturii şi artei Bisericii Româneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi
Maramureş, situaţia Ortodoxiei transilvănene în timpul regimului dualist austroungar, istoricul învăţământului ortodox din Ardeal, până la sinteza asupra Institu
tului Teologic Universitar elin Sibiu, activitatea profesorilor şi a altor slujitori bi
sericeşti transilvăneni la sud şi răsărit de Carpaţi, dezvoltarea învăţământului orto
dox românesc şi a culturii bisericeşti în secolul XX, istoricul Mitropoliei Mol
dovei şi ai episcopiilor de Roman, Rădăuţi şi Huşi. viaţa bisericească a românilor
din Basarabia şi Dobrogea, cronologia ierarhilor Bisericii noastre, viaţa şi activi
tatea unor importante personali Lăţi ale istorici şi culturii bisericeşti - arhiereii Climent al Râmnicului, Neofit şi hilarei Scriban. mitropoiiţii Ilie Iorest, Simion
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Ştefan, Sava Brancoviei, Antim Ivircanul. Nicoiae Bălan şi alţii, istorici ca Petru
Maior, Gheorghc Şincai şi Nicolac Iorga, viaţa şi opera unui mare număr dc per
sonalităţi ecleziastice în formalul specific "Dicţionarul teologilor români",
istoricul unor monumente bisericeşti ţi vetre monahale de renume, precum
Prislopul sau Putna. activitatea unor structuri ale administraţiei biscriccşti, cum s-au
aliat, in timp, cancelaria, consistorial şi dicasteria Mitropoliei Ungrovlahiei,
legăturile Ţărilor Române cu Patriarhia din Antiohia şi încă atâtea şi atâtea alte
abordări ce conferă mare substanţă şi întindere unei opere ştiinţifice de aproape o
jumătate de veac.
'luate aceste contribuţii de seamă la cunoaşterea trecutului Bisericii Ortodoxe
Române au îndrituit pe deplin ridicarea vrednicului lor autor în areopagul naţional
al culturii şi ştiinţei care este Academia Română.
împlinirea a şapte decenii dc viaţă îl află pe Părintele profesor Mireea Păcu
rarii! in plină activitate, eu perspective de noi şi vii lumini în câmpul cercetării şi
creaţiei ştiinţifice.
Apreciind, in chip deosebit, meritele lucrării neobosite şi larg cuprinzătoare
ale atâtor ani de bogat-roditoarc şi jertfelnice nevoinţe. îndreptăm către Bunul
Dumnezeu caldă rugăciune de a-i hărăzi Prea Cucerniciei Sale sănătate deplină şi
îndelungată putere de muncă, întru aceeaşi generoasă revărsare de spirit creator,
spre lauda.Bisericii lui Hristos de pe pământul românesc.
Intru mulţi şi fericiţi ani, cu binecuvântări şi frăţească îmbrăţişare în Domnul
la ceas de fericit popas aniversar,
vT E O C r i S T
P a t r ia r h u l B iscricii O r t o d o x e R o m â n e

M u lt iu b ite c u c e r n ic e p ă r in t e p ro feso r ,
M ir e e a Păcurariii*

Fie îngăduit unui reprezentant al breslei istoricilor care v-a considerat întot
deauna unul din reprezentanţii săi de marcă, să vă exprime, în acest binecuvântat
moment aniversar, omagiul şi recunoştinţa slujitorilor muzei Clio pentru tot ceea
ce aţi tăcut pentru cercetarea istoriei româneşti, a istoriei ecleziastice, în mod spe
cial. O fac şi din poziţia celui carc a avut onoarea şi privilegiul tic a fî de mai multe
ori in preajma dumneavoastră, graţie profesorului şi maestrului meu, regratatul
profesor P o n ip i /i ii Teodor, carc v-a fost prieten, colaborator şi un mare admirator,
şi care, dacă mai era şi astăzi printre noi, ar tî dorit sâ rostească aceste cuvinte.
* Cuvânt rostii dc Prof. univ. dr. Nicolac Bocşan. prorectorul Universităţii "tiabcş-Bolyai"
lluj-Napoca, cu ocazia împlinirii a 70 dc ani dc \ iaţă a l’r. prof. univ. tir. Mireea Păcurari», memln'u corespondent al Academiei Romane (C!uj-Napoca, 30 iulie 2002).
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A c c st marc profesor şi istoric a introdus opera lui M i r c e a P ă c u r a r i u in lectu
ra studenţilot istorici de la Universitatea "Babc^-B'olyai" din C lu j-N apoca, a pro
m ovat .sistematic opera dum neavoastră în anii regimului totalitar, conştient eâ
istoria Bisericii reprezintă o parte esenţiala pentru treculu! naţiunii române transil
văn en e, că istoria scrisă de preot profesor M u r e a P ă c u r a r i u îşi arc locul şi o va 
loare formativă în Facultatea de Istorie a Universităţii "B abeş-Bolyai", că opera
d um neavoastră, ca de altfel întreaga isloriografic'eeleziastică, reprezintă un s e g 
ment foarte important a! .scrisului istoric românesc.
A stfel, din anii I % 5 - 1 9 7 0 , s-a realizat o legătură permanentă si continuă
între ce ea ce aţi făcut la Sibiu şi învăţământul istoric dc ia Cluj, într-un efort firesc
dc înnoire a scrisului istoric, a cercetării trecutului rom ânesc. Cercetările d u m 
neavoastră au inspirat lucrări dc licenţă, teze de doctorat, au sugerat noi le m e şi
direcţii de cercetare, tendinţă ee continuă şi astăzi pe urmele maeştrilor noştri. N e-am
bucurat de privilegiul de a vă 11 avut ca interlocutor, sfătuitor şi susţinător în mai
m ulte ocazii, ne-am bucurat de prezenţa dum neavoastră la manifestări ştiinţifice
de prestigiu, am avut şansa să asist la dezbateri şi conversaţii ştiinţifice de neuitat,
de un rcmarcabil conţinut, apoi să pătrund în intimitatea atelierului dumneavoastră
de lucru. Cărţile dumenavoastră: L e g ă t u r i l e B i s e r i c i i O r t o d o x e R o m â n e din
T ra n silv a n iii cu

Ţ a ra R o m â n e a s c ă ş i M o l d o v a în s e c o l e l e X VI-XVII1, f s f'V ia

B ise ric ii O r to d o x e R om ân e. P o litic a s ta tu lu i u n g u r fa(ă d e B ise r ic a R o m â n e a s c ă
din T r a n s i lv a n i a în p e r i o a d a d u a li s m u lu i. D o u ă s u l e d e a n i d e î n v ă ţ ă m â n t t e o 
l o g i c la S ih i u , I s to r i a B i s e r i c i i R o m â n e ş t i din T r a n s i lv a n i a . B a n a t. C r i ş a n a ş i
M a r a m u r e ş , R e v o l u ţ i a r o m â n e a s c ă din T r a n s i lv a n i a ş i B a n a t în a n i i / 8 4 8 - 184 9,
l ) i c { i o n a r u i t e o l o g i l o r r o m a n i, ca să le pornenese pe ce le mai frecventate dc stu
denţii şi cercetătorii d c la facu ltatea de Istoric a Universităţii "B abeş-Bolyai", au
fost asim ilate ca scrieri reprezentative ale istoriografiei rom âne contem porane, au

fost studiate, com entate, încât, pot a li rina tară rezerve, că ele au avut o valoarea
formativă şi v-au consacrat, indirect, ca unul dintre magiştrii facultăţii noastre.
A vând în vedere aceasta legătură mai rar întâlnită eu spaţiu! acad em ic c lu 
jean, vă rog să îngăduiţi unui vechi şi statornic admirator al dum neavoastră, să
vorbească despre istoricul M ircea Păcurariu, cu n oscân d dorinţa dum neavoastră
din tinereţe de a deven i istorie, că aţi început formaţia dum neavoastrăun iversitară
la U n iv e r s ita te a " B a b e ş-B o ly a i" , la f a c u lta t e a noastră, dar că vrem urile
potrivnice, regim ul totalitar s-au împotrivit, cliniinându-vă din facultate din cauza
un or m o tiv e de dosar.
Aţi adus în istoria ecleziastică rom ânească, incontestabil, o viziune nouă, ce
stă sub sem n ul sintezei, al unităţii organice a O rtod oxiei, peste graniţele vr e m e l
nice, peste diferenţele prilejuite dc apartenenţa politică, etnică. Aţi ilustrai
strălucit în istoriografia bisericcască o con cepţie c e porneşte de la ideea de sin 
teză, în ţeleasă în accepţiunea propusă de Şaguna pentru bisericii, carc avea în
ved ere atât instituţia, cât şi ierarhia, credincioşii si relaţiile eu societatea şi n ea
mul rom ânesc.
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Opera dum neavoastră istorică de o rnare diversitate şi com p lexitate iernatică
reflectă n u c i accasta co n ce p ţie la care aţi ajuns treptat, de la studii sp eciale c o n s a 
crate instituţiei B isericii Ortodoxe R om ân e si a organism elor, la înalţi ierarhi,
preoţi dc ţară, la atitudinea şi devoţiunea credincioşilor, activitatea culturală şi
editorială a B isericii, raporlurile cu statul şi societatea, rolui Bisericii in m o m e n 
tele istorice cruciale ale neam ului, relaţiile cu politica. Biserica rom ân ească din
afara'graniţelor ţării, legăturile de unitate c e s-au afirmat între B iserica Ortodoxă
R om ână din diferite regiuni sau provincii, mănăstirile, m itropoliile, ep iscopiile.
A ceastă diversitate iernatică ce o relevă studiile publicate eu în cepere din
1958 s-a înnoit treptat, ajungând să introducă o nouă viziu n e în cercetarea isLoriei
e c le zia stic e ce a evoluat de la istoria ierarhilor sau a instituţiei spre cultura teo
logică, raporturile Bisericii cu societatea, eu statul, relaţia naţiune-conSesiune,
pentru a triumfa în m on u m en tale sinteze care nc-au stat îndreptar celor mai mulţi
dc aici, care priveau atât Biserica Română in ansamblu, cât .şi trecutul istoric al
Bisericii R o m ân e din Transilvania. Aţi conceput istoria e c le ziastic ă in deplină
legătură şi unitate organică cu istoria neamului şi a ţării, integrând tematicii de
cercetare a istoriei acest su biect preţios, necesar şi i n d i s p e n s a b i l , pe care regim ul
totalitar l-a evitat cu obstinaţie în scrisul istoric laic. Aţi făcut-o în spiritul marilor
înaintaşi întru aie istoriei, ca să-l num im numai pc L u p a ş sau D r a g u m i r c a ic au
ilustrat o atare con cepţie, în scrisul lor realizând o deplină continuitate cu tradiţia
istoriografică întreruptă de regim ul comunist. Aţi realizat sinteza îm binând r i g o 
rile şi e x ig e n ţe le sintezei istorice cu cele ale istoriei ec le z ia stic e hur-o viziun e uni
tară, deasupra viziunii c o n fesion ale şi care avea ca subiect naţiunea şi B isericile
ei în evoluţia lor istorică, aşa cum a fost accasta.
Aţi dat o soluţie strălucită relaţiei dintre instituţia b isericească şi persona
lităţile care au reprezentat-o, arm onios puse în valoare, aţi ilustrat exem plar
evolu ţia instituţională a Bisericii in dom eniu l şcolar, editorial, social sau politic.
Aţi ilustrat in m od extraordinar rolul Bisericii în apărarea identităţii şi a fiinţei
naţionale, în formarea elitelor intelectuale, e c o n o m ic o , bisericeşti, angajarea ei în
viaţa politică în m o m e n tele istorice d ecisive pentru soarta naţiunii, aţi ilustrat c o n 
tribuţia B isericii R o m â n e ia O rtodoxia din lume, la teo lo g ia ortodoxă şi Ia spiri
tualitatea europeană. Aţi făcut cunoscută istoria Bisericii R o m ân e in afara
graniţelor ţării prin c e le câteva zeci de studii publicate in străinătate, prin parti
cipările la con ferinţele şi sim p o z io a n e le internaţionale. Aţi prom ovat schim burile
cu istoriografiile altor Biserici, intr-un e c u m e n ism c e a ilustrat deschid erea uni
versală şi vocaţia O rtodoxiei de a participa la dialogul e c u m e n ic internaţional. Aţi
dov ed it că istoria poate reprezenta o punte de legătură între neamuri, con fesiu n i.
Biserică şi nu unul dc separaţie,
Alături dc cultul pentru sinteză, am remarcat grija pentru amănunt, pentru su
biecte sp eciale, dc la cronologia ierarhilor, la m o n u m e n te de artă sau bisericeşti,
cărţi, personaje. S u ficien te argumente ea să susţin că aţi p rom ovat în istoria e c l e 
ziastică ceea c e istoricii ar numi istoria totală, dintr-o p erspectivă culturală despre
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istoria bisericeasca, carc de ia l.upaş până astăzi a avui în Transilvania o tradiţie
.şi o continuitate remarcabilă.
Fie îngăduit uimi m odest admiratul', să remarce şi contribuţia istoricului Biscrieii la istoriografia generală romaneasca. A m semnalat mai înainte legătura
intrinsecă a istoriei bisericeşti propuse de preol profesor M i r c e a P ă c u r a r i u şi isto 
ria naţiunii. Inevitabil, prin tem atica abordată, profesorul M ircea Păcurariu a in te
grat istoriei româneşti istoria tem atica abordată, profesorul M i r c e a P ă c u r a r i u a
integrat istoriei româneşti istoria bisericească, com p letâ nd registrul ei tematic
într-o vrem e când istoricilor laici nu le era îngăduit să o scrie. A făcut-o s is te m a 
tic, profesionist, cu m etoda şi concepţia istoricului, nu în se n s com p lem en tar isto
riografiei laice, ci ca o parte intrinsecă a scrisului istoric românesc.
A făcut-o ca istoric in primul rând, dar cu avantajul unei formaţii te o lo g ic e
solide, deasupra spiritului c o n fesion al, apărând, insă, întotdeauna, Biserica Orto
doxă atunci când era contestată, a !ăcut-o în spirit ortodox cu o largă deschidere
universală şi general românească.
A venit spre istoria ec le ziastic ă dinspre o co n ce p ţie de istorie culturală, pers
pectivă ce a modificat, sensibil, viziunea istoriografiei, tributară marxism ului vu l
garizam , determ inism ului e c o n o m ic sau social.
A restituit, astfel, istoriei naţionale, co m p o n e n ta ci spirituală, o instituţie fun
damentală pentru destinul istoric al naţiunii - Biserica şi rolul ei în societate de-a
lungul veacurilor. A făcut-o dintr-o perspectiva naţională, general rom ânească, dar
şi în d im ensiun ea ei s p c c ific ardeleană, pe care o cu n oaşte ca nimeni altul, in sin
teze carc au readus în istoriografia rom ânească o problem ă neglijată câteva d e
cenii. aceea a sintezei istorice.
A ilustrat, in sensul istoric, .sinteza istorică cc reflectă un anumit stadiu al cer
cetărilor, într-o perioadă când aceasta era în mare suferinţă, continuând, astfel,
tradiţia ardeleană inaugurată dc Lupaş în Transilvania.
Liste dificil să ilustrezi acum , într-un m om ent aniversar, o operă ce se carac
terizează pun m onumentalitate, diversitate tematică, dar şi o remarcabilă unitate
de m etodă sau concepţie. A m spus aceste cuvinte doar pentru a om agia, in n um ele
comunităţii istoricilor clujeni o personalitate dc e x c e p ţie a istoriografiei c o n t e m 
porane preot profesor M i r c e a P ă c u r a r i u . Fisle un om a g iu ce i sc cu vin e pentru tot
ce ea ce a tăcut în s e n su l istoric rom ânesc, pentru care istoricii îşi exprim ă astăzi,
aici, gratitudine, recunoştinţă şi întreaga noastră consideraţie.
Vă rog să primiţi expresia acestei consideraţii împreună v li urările noastre tic
sănătate, putere de m uncă pentru noi realizări şi contribuţii pe tărâmul istoriei,
spre b inele neam ului, al biscricii ,şi al ştiinţei. A d au g om agiu! şi urările personale,
m ulţu m in du -vă pentru tot ceea ce am învăţat alături de dum neavoastră, din cărţile
dum neavoastră, urându-vă din inimă: D u m n e z e u s ă vii a j u t e s ă îm p l i n i ţ i i n e s 
tim a b ila d u m n e a v o a s tr ă o p e ră d e isto rie n a ţio n a la şi d e isto rie b is e r ic e a s c ă ş i La
m u l ţ i ani. p ă r i n t e p r o f e s o r , m u l t ă s ă n ă t a t e , f e r i c i r e , d u m n e a v o a s t r ă ş i m i n u n a t e i
d u m n e a v o a s t r e f a m ilii!

Prof. mul', dr NICO LAE IiOCŞAN
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C O N ST A N T IN B U R S A N - C T I T O R Dl- BISLiRICT H U N E D O R H N li
O datorie de conştiinţa mă determină să scriu accste rânduri în chinate unni
marc ctitor dc lăcaşuri sfinte din perioada interbelică - poate "cel mai mare" - .
deputatul liberal de Hunedoara Constantin Burlan. Tatăl meu, fund preot în paro
iiia Ruşi eu filia Strei, a ridicat, eu sprijinul sau material, o frumoasa bisericii in
Strei, încât chiar din anii copiliiriei, a u /c a m mereu vorbindu-.se în casă şi ia b ise
rica despre acest în sufleţit român şi bun creştin ortodox. L-am văzul o singură
dată, eu ocazia, sfinţirii bisericii din Slrei, la 30 septem brie 1946: de statură potri
vită, îmbrăcat in negru, cu o înlâţişarc distinsă şi m odestă. In m od sigur că în
d ece n iile patru-cinci ale secolului ai X X -le a . era cel mai popular om politic din
judeţul Hunedoara. A m avut nu de mult ocazia sa mă co n v in g că unii credincioşi
mai în vârstă din părţile Hunedoarei îşi mai am intesc de el şi de ctitoriile '-ale.
Se pare că strămoşii lui au fost ardeleni din "ţara Hârsei"; aşa s-ar exp lic a şi
palrionim ieul "Bursan", provenit din "Bârsan". După anum ite informaţii primite
din Hunedoara, s-ar fi născut in părţile Argeşului, prin anii 1 887 -1 8 9 0 . Pe baza
acestor informaţii, am considerai că a urinat cursurile Liceului "Ion C. Bnltianu"
din Piteşti; o investigare făcută în arhiva acestui Liceu (prin mijlocirea P.S. 1epis
c o p Oalinie al Argeşului) nu La găsii printre absolvenţii acestuia. înseamnă că şi-a
lacul studiile în altă parte (poale la un Liceu din Bucureşti). Date fiind p reocu
pările sale de o viaţă, presupun că a urmat studii e c o n o m ic e şi juridice, fie în ţară,
fie în Germania. N u este exclu s ca să 1î luptat ca ofiţer combatant in primul război
mondial. După realizarea unităţii tic stat, in 19 i <X, s-a im plicat în viaţa politică, dar
şi în afaceri e c o n om ic o-lln an ciare . F.ra proprietarul unor son d e de petrol pe Valea
Prahovei, director şi acţionar la unele societăţi co m e rcia le de import-exnorr şi
acţionar principal la "Marmoroscli Bank", deci un uni cu o stare materială
excepţională. In m od sigur locuia în Bucureşti, Str. R om u lu s nr.
S-a înscris dc tânăr in Partidul Naţional Liberal. Apreciat de conducerea acestui
Partid, a candidat şi a fost aies deputat liberal pentru judeţul Hunedoara, în mai
m ulte legislaturi. A şa se explică legăturile sale cu oraşul Hunedoara, precum şi cu
satele din fosta "plasă" Hunedoara, prin caro a trecut de um ile ori şi, im plicit, c t i
toriile sale din câteva sate dc aici, precum şi m onum entala "catedrală" din ecntrtil
oraşului (azi m unicipiul) Hunedoara.
Inccrc să reconstitui — parţial, desigur, pe b a/a puţinelor informaţii din presa
bisericească a timpului • , profilul "ctitoriccsc" a! acestui bun român şi creştin
ortodox. In primul rând trebuie con sem n ai faptul că a sprijinit financiar şi a
obţinut o scrie de subvenţii din partea unor instituţii şi a unor întreprinderi pentru
construirea frumoasei clădiri a Primăriei din Hunedoara ("Palatul administrativ"),
în stil "brâncovenesc", o clădire de ex cep ţie la \ r e m e a respectivă. Piatra funda
mentală a fost pusă la 1 i iulie 1935 şi după mai puţin de doi ani, la 4 aprilie 1937,
a avut loc inaugurarea o f ic i a lă 1.
Tot în Hunedoara a contribuit la construcţia unui căm in dc ucenici, a su b 
venţionat lucrările de în diguire a răului C’erna pe raza oraşului şi a înzestrat spita
lul de aici cu 2 0 dc paturi. In alte localităţi din fosta "plasă Hunedoara" sc pot
I. Cf. A l b u m u l m o n o g r a fic M u n ic ip iu l H u n e d o a r a , Deva,
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m enţiona clădirea şcolii primare dm Baliz. căm inul cultural din Sâncrai şi altele.
A acordai "burse" m ullor tineri Jiunedoivni care sludiau în Bucureşti. Unul dintre
aceştia a fost profesorul Victor Isttc. originar din Zlaşli (azi localitate com p oncntâ
a municipiului Hunedoara), caro a beneficiat dc o bursă dc 5 00 dc Ici lunar (o bur
să de stat ridicâtulu-sc la 1000 dc Ici)2.
A acordat ajutoare materiale substanţiale pentru repararea unor biserici şi
construirea unor case parohiale, mai ales în aşa numita "ţară a pădurenilor", la
poalele Munţilor Poiana Rusca, lata câtcva din ele. aşa cu m rezulta din anumite
scrisori de mulţumire publicate de unii preoţi-parohi in p aginile ziarului şagunian
"Telegraful Român" dc la Sibiu, deşi cele mai multe au rămas "anonime"'. D c
ex em p lu , într-o notă publicata în 1935. sc preciza că numai in cursul anului 1934
a acordat unor biserici din "plasa I luncdoara" subvenţii care sc ridicau la 110.000 lei4.
A celaşi lucru era subliniat .şi în cadrul sesiunii anuale a Adunării eparhiale a
A rh iep iscopiei Sibiului clin 1935, m enţionându-se că în 1934 donaţiile lui se ridi
cau ia 103.000 lei, fiind oferite la 16 parohii huncdorcne-\
în 1935 oferea 5 0 0 0 de lei bisericii din Z la şti, fapt pentru care preolul-paroh
Leontin U ngur îi exprima mulţumiri*1. Pentru construirea unei casc parohiale în
N ă d ă ş t ia dc S u s. în apropiere de Hunedoara, a oierii sum a dc 5 0 .0 0 0 iei; prin
mijlocirea lui s-au obţinut şi 4 0 .0 0 0 de cărămizi în acelaşi scop. Preotul paroh
Iosif Ţint îi aducea mulţumiri în paginile aceluiaşi ziar'.
A u fost ajutate şi câteva parohii din "ţara pădurenilor", o zonă săracă, cu
parohii mici, deci cu posibilităţi materiale reduse, dar renumită prin portul ei p o 
pular sp ec iile . Dc pildă, preotul N icolae Rcnţca îi exprim a m uiţu m in pentru o
subvenţie de 2 2 .2 9 0 lei acordată parohiei L c lc s c , din care s-au reparat biserica şi
casa parohială, precum şi pentru un clopot nou la biserică, în valoare de 15.000 lei;
pentru lîlia Soitodol oferise suma de 2 5 ,0 0 0 lei. ir, vederea efectuării unor repa
raţii ia biserica dc acoIoN.
In aceeaşi "ţara a pădurenilor" au fost ajutate bisericile din parohia H ă ş d ă u ,
liliile D ă b â c a şi G o le ş , preot paroli fiind D avid Olariu. A stfel, biserica din Hăşclău a primit un rand de odăjdii, în valoare de 6 5 0 0 lei, o sobă "Vesta", carc costa se
2 4 8 0 lei şi un prapor. Iar filia Goleş: un rând de odăjdii, dc 5 5 0 0 Ici, o sobă
"Vesta" (2 4 8 0 lei) şi un clopot de 74 k g q.
în alte părţi ale judeţului, m enţionăm ajutorul de 1000 de lei pentru biserica
din satul B u c u r c ş t i, protopopiatul Hai ţa, lângă B r a d 10. Biserica din F oit, proto
popiatul G eoagiu, a primit 2 5 0 0 Ici1!. Biserica nouă din .fieţi — P o p i, lângă Petro-

2. Informaţia Prof. Yielor isac. azi pensionar in ! luncdoara. din 30 ianuarie 2002. Unele informaţii
am primii şi dc la Prof. Marcela I lerban din I luncdoara, ca "ji d.c la teologul Romeo l.ăscnş din Naruiru.
3. Trebuie sa notăm că până in 1940 parohiile ortodoxe din judeţul Hunedoara aparţineau canonieailministrativ de Arhiepiscopia Sibiului, condusă, ini re anii I 020-1055 de mitropolitul Dr. Nicolae Bălan.
4. "T e le g ra fu l R o m â n " - citam I R - , nr. 34 din i I auyusl 1935, p. 3 - 5 .
5. Cf. T R , nr. 32 din l l) mai !l)3x p 2.
6. T R , nr. 31 din 21 iulie 1935. p. 3.
7. T R . nr. 3 din 16 ianuarie I93H, p. 4.
T R , nr. 10 din 6 mari ic 1938, p. 3.
0. T R . nr. 14 din 2 aprilie 1039. p. 4.
10. TR . nr. 25 din N iunie 1935, p. 4.
I I. T R , nr. 5 din 31 ianuarie 1937, p. 4.
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şam, a primii doi prapori1-. Protopopul luliii Josan din Uit) a primii, pentru paro
hia sa, 184 tic acţiuni in valoare dc 9Z.000 Ici la Banca "Ilia V1urcşană"!-\
S c pot nota şi câteva ajutoare acordate unor himerici din alte părţi alo
Transilvaniei. D e exem plu. în 1940 a oferit 3 000 dc lei bisericii din fihijasa d e Jos.
protopopiatul A g n ita 14. Iar parohia T k u ş ii N o » , din protopopiatul Rupea, a primii
li).0 00 Ici peniru refacerea bisericii, avariată tic cutremurul din noiembrie 1 9 4 0 15.
Deşi era un fiu ai Bisericii ortodoxe, a ajutat şi b ise rici u n ite din aceeaşi zona.

Dc pilda, a sprijinit financiar biserica unită din salul R(tş (situai la circa 5 km de
Hunedoara) Probabil vor 11 fost şi altele, căci n u m a i aşa ne putem explica faptul
că prin 1 9 3 8 -1 9 3 9 a p r im it un înalt o rd in al Bisericii catolice. în prezenţa m i t r o p o 
litului Alexandru N ic o l e s e u de la Blaj şi a altor ierarhi uniţi !f\

Şi mai impresionantă esle, însă, contribuţia sa ia ctitorirea mai multor biserici
h u n e d o r e n e . m a i ales în "ţara pădurenilor". Astfel, la 6 septembrie 1936 arhiereul
vicar Dr. Vasile Stan de la Sibiu, viitor ep iscop de Maramureş, a sfinţii biserica, din
D ă b âca (pe atunci cu 3 3 6 suflete), la a p r o x im a tiv 25 km d e Hunedoara, lira o bise
rică mai v e c h e , din 1870, cu hramul " P o g o r â r e a Duhului Sfânt", "mărită şi reno
vată" eu sprijinul material al lui Constantin Bursan. în predica sa, Vasile Stan i-a
mulţumii pentru contribuţia lui substanţială la refacerea b ise r ic ii1'.
în aceeaşi zonă, la câţiva kilom etri de D ă b â e a , se află satul Cornişoara-Florese (pe atunci cu aproximativ 300 dc suflete), HI ic la parohia Baia Craiului. Cu

sprijinul iui Bursan, s-a ridicat şi acolo o biserică cu hramul "Cuvioasa Paraschiva", în anul 1938. Preot era A d ria n Botiş, cunoscut pun strădaniile sale pentru
c o n s tr u i r e a d e biserici în "ţara p ă d u r e n i l o r " lx.
Biserica cu h r a m u l "Naşterea N ă s c ă to a r e i de D um nezeu" din parohia Baia

Craiului (sat desfiinţat, înglobat azi la Cinci.ş-Ccrna, com u n a , T c liu c u I n fe rio r) a
fost construită - prin anii 1 9 3 9 -1 9 4 2
, tot cu sprijinul material al lui Constantin
Bursan, preot-paroh fiind Adrian Botiş. In anii 1 9 6 3 -1 9 6 4 , biserica a fost a c o p e 
rită tic apele lacului dc acumulare din C in c iş iy.
B is e r ic a eu hramul "Sfinţii A postoli Petru şi Pavel" din Topliţa, illic la Baia
Craiului, deci păstorită tot de preotul Adrian Botiş, a fost ridicată în anul 1939.
din cărămidă, cu ajutor financiar din parlea acelu iaşi C onstantin Bursan20.
A ceiaşi lucru sc poate spune - deşi n-am putut obţine informaţii sigure — şi
despre biserica cu hramul "Sfântul Dumitru" din V ă la r - B u z d a la r , fîlie la aceeaşi
parohie Baia. Craiului, construită di ii cărămidă în anul 1938 (salul avea, pe atunci,

!2.
13.
14.
15.
16.
I 7.
IX.
19
20.

FR, nr. 30 din 24 iulie 193K. p. 4.
TR , nr. 33 din 10 august 194!. p. 4.
TR . m. 7 din 9 februarie 194[, p. 4.
T R , nr. 21 clin i Minai 1941, p. 4.
O fotografic en festivitatea decorării - în posesia Bibiiotccii Municipale Hunedoara.
TR , nr. 40 din 27 septembrie 1936. p. 5.
Informatul Părintelui Miron Stcncoanc tlin Hunedoara, fos( in tinereţe preot nici.
Informaţia Preot Miron Stcncoanc.
lnformajia Preot Miron Stoncoane.
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doar IS’O dc su liote, deci nu existau posibili laţi materiale pentru construcţia unei
biscnci); preot era acda.şi Adrian Botiş-f
Biserica (iin f'erbăl. iot in "ţara pădurcmlor". cu hramul "Pogorârea Duhului
Sfânt", in plan "ftvflsti". din piatră si cărămidă (neteneuită in exterior), destul dc
spaţioasă, a rost construită, in anul 1941. toi cu sprijin financiar oferit dc Constan
tin Bursan; parohia era păstorită pe alunei de preotul Augustin Iîâila2-.
O altă biserică ctitorită de Constantin Bursan in "ţara pâdurenilor" - a şaptea
- este cea clin satul Alun cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" şi "Simţii
împăraţi Constantin şi Elena" - terminată şi sfinţită după trecerea sa [a cele veş
nice. Satul Alun este cunoscuL prin cariera sa de marmură, încât ctitorul a dorit ca
noua biserică să fie construită in întregime din marmură, l ucrările de construcţie
.N-au desfăşurat intre anii 1937-193l). sub directa supraveghere a preotului Petru
Roşu2-', urmat, din | l>41 sau 1942, de preotul Nicolae Renţea.
Biserica este dc mari dimensiuni (care depăşeau chiar nevoile credincioşilor din
sat în l ‘)4K erau aproximativ -100 de sullctc). încât unii au denumit-o "catcdrala
pâdurenilor" (până când acest "tillu onorific" a losl preluat de noua şi impunătoarea
bisericii din Cihelan), F.stc concepută în stil bizantin, plan treflat, cu o turlă centrală
pe naos şi două turle laterale la intrare, cu un frumos pridvor deschis, cu şase coloane,
pe latura de anus. Fiind construită din bucăţi de marmură albă carc alternează cu stra
iuri de mortar, mai închis. întregul exterior dă impresia unui decor bierom, asemă
nător, intr-un lei. cu cel de la "biscrica domnească" din Curtea dc Argeş. Pictura, în
frescă, a fost făcută, mi;!l. mai târziu. în anii i l)(i_v-l%6, de Constantin Nijutescu din
Bucureşti (cu irei ajutoare), care lucra. în paralel, şi la biserica din Ghelari; cheltuie
lile tic pictare au fost acoperite din contribuţiile credincioşilor.
21. Părintele Boliş, n. 1003. într-un sal din judeţul Bilior. hirotonii in I ‘)2M’penlrii parohia Baia
<'raiului, a fost arestai iii I95N. împreună eu uiţi irci preoţi hunedorem (Ciheoryhe Turcea din

Nandru. Nicolae Isac clin ZIaşti ?i I-'. Bujescu. fost'în Soeel şi l.elcsej ţi eu alţi zeei de inculpaţi
intelectuali şi lăiaiti - . acu/aţi eă ar fi aparţinui tutei orfani/aţii "subversive" - Garda Albă. Palm
«.lin acuzaţi au fost condamnaţi la moarte şi executaţi, iestul au fost condamnaţi la muncă siluită pe
viaţă sau la câte 3-15 am de închisoare. Cei patru picaţi an primit am grei de închisoare; părintele
Gheorghc iarcea a murit la Aiud, la 11) septembrie K'03, ceilalţi au l'ost eliberaţi de la Aiud in anul
l% 4. Părintele A. Botiş a numi la 24 iulk I9HK in Huncdoaia. Cf. Victor isac, "G arda Albii":
organizaţie subversivă inventată de Securitate, in rev. "M em oria". Bucureşti, nr. IN, p.
i 05:
Vasi’e Manea. Preoţi ortodocşi în închisorile comunisle. ed II, Bucureşti. 2001. p. 58 şi 2-!(i-24?.
.Mie informaţii despre acest proces am primit de la Dl. Mireea Tarcca din 1lunedoara. liul preotului
Crh. Tarcea. losl şi el deţinui politic
22 Informuţia Preot Miion Stcncoam., la eare se adaugă cek pc caic le-am primit in amil 1984
dc la Preotul Miron Lăscuş. originar din Cei băl, a/i decedai.
23.
Acest preot, era onemar din Sobe-., jud. Alba. (n. 11 iulie l lX)7). absolvent ai Academiei
teologice ‘'Aiulrciune'' din Sibiu (19.33). Dupa ce a păstorii in Alun, a fost iiimis pe frontul de Est,
ea preot militar, intre anii 1()4 1- 1'J43, după care a servit in cadrul Rcs:imenlu!ui U' Călăiaşi din
Sebeş, fiind avansai până la gradul de locotcuent-cokinel. După desfiinţarea hpiscopiei Armatei, iii
l ‘)4S a slujit ea preot in Sebeş şi Alba luha-Partoş. Ir. "perioada comunistă" a fost arestat dc trei or;,
im iii 1
condamnat de Ti ibtiualul Mililar din Deva la nouă ani de închisoare. A murit in lagărele
.le muncă din Delta Diluării, la lJ-iunie I l>64, deci cu puţin timp înainte de eliberarea tuturor
deţinuţilor politici. Cf. Vasile Manea şi Cicerone loniţoiu. M a rtiri şi mărturisitori ai Biscricii din
liumiiniii, 1948-1989, Bucureşti. IWR, p. 153. Ve?i şi Vasile Manea. Pivoţi ortodocşi..., p. 223.
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Sfinţirea bisericii din Alun s-a lacul abia la 21 mai 1967, deci când ctitorul nu
mai era în viaţă., de către Preotul Dr. Petru Dclielcanu. fost profesor ia Academia teo
logica din Arad, ca delegat al episcopului de atunci al Aradului. Teoctist Arăpaşir4.

Inlr-o altă / onâ a judeţului Hunedoara, pe valea Streiului, Constantin Bursan
a ctitorit alte două biserici, în satele Batiz si Strei, carc aparţineau pe atunci de
"plasa" Hunedoara. Biserica din Batiz, lângă oraşul Căian, cu hramul "Sfântul Nicolac", poate fi admirată mereu dc turişti şi călători, fiind situată în mijlocul satu
lui, pe şoseaua naţională Dcva-Simcria-Haţeg. Lucrările de construcţie au fost su
pravegheate de preotul-paroli Ioan Truca. Este concepută în stil bizantin, in plan
Ireilal, cu două turle pc latura apuseană şi o cupolă pe naos; în pronaos are mici
balcoane pentru credincioşi. Pictura în frescă puţin reuşită, iar azi chiar deterio
rată , eu unele medalioane de sfinţi şi în exterior, a fost executată dc Lmil Ivâncseu din Bucureşti. In paginile ziarului "Telegraful Român" au apărut numeroase
relatări referitoare la ajutoarele substanţiale oferite de Constantin Bursan pentru
construirea acestei biserici. Astfel, în 1938 a acordat 325.000 lei23. Iar în 1939 se
preciza că oferise până atunci 600.000 lei2". Pictura în (reşcă a fost subvenţionată
tot dc el şi se ridica la 440.000 lei2 '.
La 13 .septembrie 1942, în zi dc duminică, afost sfinţită biserica din CrişcniCăian. din protopopiatul Haţeg, tic către mitropolitul Nicolae Bălan şiepiscopul
Veniamin Nistor al Caransebeşului, aceasta fiind ridicată prin osteneala, şi jertfa
credincioşilor, dar mai aies a preşedintelui "Societăţii Uzinele Călan", R. Orghidan. în ziua următoare, la !4 septembrie 1942, deci la praznicul înălţării Sfin
tei Cruci, mitropolitul Nicolae Bălan a sfinţit biserica din Batiz, în prezenţa ctito
rului ei. Constantin Bursan. In cuvântarea sa, mitropolitul Nicolae îl declara
adevărat "ctitor" (credincioşii ţărani contribuiseră doar eu munca manuală şi
transportul materialelor), ceiându-i preotului-paroh să-l pomenească în toate sluj
bele, în calitate dc ctitor, împreună cu soţia sa, Alexandrina. în cuvântul său,
Bursan arăta că n-a ctitorit biserica din vanităţi personale, ci "pătruns de convin
gerea că neamul românesc, mai ales pe aceste plaiuri, a trăit, a suferit şi a rezistat
numai datorită credinţei Iui strămoşeşti", a ctitoriL-o "pentru ea să ne fie scut pu
ternic şi de aici încolo"2^.
24. Informaţii primite dc la Părintele Miron Stcneoune, din Iluncdoara. Ia vremea pictării şi
sfinţirii bisericii iîind preot chiar in Alun. In revista oficială "Mitropolia Banatului" nu s-a scris
nimic despre sfinţirea acestei biserici. Dar o "placă comemorativă" pusă de fiii preotului Petru Roşu
Ia I I iulie IW 6 nu-1 mai menţionea/ă pe Constantin Bursan drept "ctitor1', fapt regretabil. Notăm
din nou aici că de la 1 aprilie 1949 parohiile ortodoxe din judelui Hunedoara au fost trecutc sub
jurisdicţia caminică-administrativă a F.piscopici Aradului.
25. Cf. T R . nr. 7 din 12 februarie 1939, p. 4.
26. TR , nr. 21 din 2i mai 1939. p. 4.
27. TR , ur 51 din 17 decembrie 1939, p. 4.
2X. TR , nr. 38 din 20 septembrie 1942, p. I; a se vedea şi nr. I din 3 ianuarie 1943, p. 3. De
la Batiz, mitropolitul Nicolae a plecat la Hunedoara, pentru a se informa personal de situaţia lucră
rilor de construcţie a noii biserici, altă ctitorie a lui Constantin Bursan. Se menţiona că până alunei
se cheltuiseră acolo pesie 36 de milioane.
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La câţiva kilometri de Baţi/, tot pe şoseaua naţionala Simeria-IIaţeg, se alia
satul Strei, cunoscut ualontă bisericii sale de piatra, pictata în interior şi parţial în
exterior, care datează din secolul al XLV-lea, monument reprezentath al artei me
dievale româneşti. Intre anii 1938-1946, prin purtarea de grijă a preotului Ştefan Pă
eurariu (1904-1978), eu sprijinul financiar ai lui Constantin Bursan şi cu munca cre
dincioşilor (lucru menţionat şi în pisania bisericii), a fost construită o biscrică nouă,
cu hramul "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel". Ca şi biserica din Batiz, este situată în
centrul satului, la şosea, încât poate li admirată mereu dc cei care trec pe aici. hste
construită după planurile arhitectului Patriarhiei, Dumitru Ionescu-Berechet, în stil
bizantin, în plan treflat, cu două turle la intrare şi una pe naos; pictura - în tempera
foarte reuşită, a fost executată de Teodor Zarma din Turnu Severin. Iconostasul,
scaunul arhieresc şi scaunele pentru credincioşi, toate din stejar, au fost lucrate de
sculptorul Filimon Morar din Sân tandrei, sal de lângă Deva. In şedinţa Adunării
eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului din 1944, se menţiona că Bursan acordase până
atunci la Strei subvenţii care se ridicau la 239.(.)()() lei; au urmat şi altele21-1.
Sfinţirea a făcut-o tot mitropolitul Nicolae Bălan, în ziua de luni 30 septem
brie 1946 (în ziua precedentă, duminica, sfinţise biserica din Grădiştea tic Munte,
în apropierea fostelor cetăţi dacice dc la Costeşti). Dc data aceasta, pe lângă
Constantin Bursan, au mai fost de faţă primul ministru dc atunci, Petru Groza
(carc avea o moşie în Strei, dar refuzase în permanenţă orice ajutor !a construcţia
bisericii!) şi ministrul Agriculturii, Romuius Zăroni. ţăran din satul învecinai Nădăştia dc Sus. Preotul-paroh n-a aliat niciodată cine i-a invitat! In cuvântarea sa,
mitropolitul Nicolae a pus în lumină contribuţia lui Constantin Bursan la ridicarea
bisericii, lucru pe care l-a lăcut, de altfel, şi Petru Ciroza, dar care a subliniat şi în
datoririle care reveneau preoţimii în noua situaţie politică din ţară30.
In ziua următoare, marţi 1 octombrie 1946, a avut loc sfinţirea bisericii cu
hramul "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" din satul Buituri (pe atunci fiiie a
parohiei Peşlişu Mare, azi încorporat în municipiul Hunedoara). Sfinţirea a tăcut-o
tot mitropolitul Nicolae. A fost prezent ţ>i ministru! Romuius Zăroni. Biserica este
situată pe un platou înait din sat, încât poate 11 văzută de departe. A fosi construi
tă între anii 1942-1946. Hste tot în stil bizantin, cu o turlă centrală şi două la
intrare; n-a fost pictată. La construirea ci au contribuit atât credincioşii (cu bani,
muncă şi transportul materialelor), dar mai ales Constantin Bursan. Potrivit
informaţiilor primite de la parohia Buituri, Bursan ar li obţinut sumele necesare
pentru construcţie de la diferite bănci şi întreprinderi-’1.
Sc pare că se preconiza şi construirea altor biserici. De pildă, pentru parohia
ortodoxă Boş (c. 5 km de Hunedoara) a procurat toată cărămidă necesară pentru
construcţie; a izbucnit însă războiul, cu toate urmările lui nefericite pentru ţară,
încât cărămida respectivă a fost folosită de noile autorităţi comuniste la construi
rea unor grajduri32. Aeclaşi lucru s-a petrecut şi în Pcşii.şu Mare, unde cărămida
29. Cf. Procesele v e r b a l e ale A d u n ă r i i e p a r h i a l e pe a n u l 1944, Sibiu. 1944, p. 93.
30. I ii. nr. 39-40 din 6 octombrie 1946, p. 3 Preotul paroh a primit pentru osteneala sa, un
Ibarte frumos rând de odăjdii din partea iui Constantin Bursan.
31. T R , nr. 39-40 din 6 octombrie 194o, p. 3.
32. Informaţia Prof. Victor Isac din Hunedoara.
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procurată pentru biserică (lOOOOli buc ) :-i fnsi folosi i.A mai târziu la construirea
unor grajduri a!e "Cooperai!vei agricole" din sat'-1.
Cea mai importanta şi mai reprezentativă ctitorie a lui Constantin liursan a
fost biserica din Huncdoara-ccntru, cu hramul "Sfinţii împăraţi Constantin şi
Hiena şi Cuvioasa Paraschiva". Prin arhitectura, pictura, decoraţia scuiptaiâ şi
chiar prin proporţiile ei accastâ ctitorie a lui Constantin Bursan stă cu cinste ală
turi dc marile monumente dc artă bisericcaseă ale perioadei interbelice: catedra
lele din Cluj şi Alba fulia, biserici le din Satu Mare, Târgu-.Vlurc.ş, Turda, Sighi
şoara, Mediaş, Reşiţa, Timişoara (cartierele Mehala şi losofin), Si'. Silvestru din
Bucureşti, Madona I)udu din Craiova, Preci.sta din Piatra Neamţ şi altele. In pisa
nia aşezată deasupra uşii de la intrare se menţionează ca ca s-a ridicat "cu neo
bosita osârdie a bunilor creştini Constantin Bursan, fosi deputat de Hunedoara şi
a soţiei sale Alexandrina Bursan". După informaţiile pe.carc le deţin, pe lângă
subvenţiile proprii. Bursan a mai obţinut o sene de ajutoare de la diverse între
prinderi şi instituţii; toţi banii erau depuşi Ia Banca "Corvineana" din Hunedoara.
Lucrările de zidire au început încă din anul 1939, pe un teren donat de Simion şi
Solia Chirea. situat alături de clădirea Primăriei, la construirea căreia a contribuit
şi Constantin Bursan, cum relatam mai sus. loate lucrările ele construcţie şi de
înfrumuseţare a bisericii s-au desfăşurat sub directa îndrumare a preotului-paroh
şi protopop de Hunedoara, Nicolae Suciu. Lucrări io de construcţie propriu-zi.se au
fost executate de firma ing. limil Prager din Bucureşti. Planul bisericii a lbst
întocmit de Dumitru loneseu-Berechei, arhitectul Patriarhiei. Lstc conceputa în
stil bizantino-muritean, în planul numit "în cruce greaca înscrisa", cu o turlâ-cupolă decagonală, deci cu zece laturi, pe naos, cu patru turle oelogonale mai mici
în jurul ci. Intrarea sc face printr-un prid\ or deschis, cu opt coloane "brâncoveneşti", frumos sculptate. Pe laturile de miazăzi şi miazănoapte se găsesc alte două
intrări (rar folosite), cu mici portaluri, în faţa lor.
Biserica este construită din cărămidă de Sântimbru-Alba, întregul exterior
este acoperit cu plăci dc piatră calcaroasă din carierele de la Banpoloc (lângă
Simeria-Dcva). Bstc acoperită cu tablă zincată şi arămată; crucile dc pc turlă sunt
aurite. Pardoseala interioară este din marmură din cariera de !a Alun, din "ţara
păuureniior". Scările dc la intrarea, principală si cele doua laterale sunt lucrate în
piatră, adusă de la Deva. Cele nouă clopote (dintre care cinei funcţionează elec
tric) au fost comandate la cunoscuta firmă Novolnv din Timişoara. Mobilierul elin lemn - a fost lucrat ele firma i. Mendel din Bucureşti; piesele cele mai repre
zentative sunt scaunul (tronul) arhieresc şi scaunul (tronul) rezervat pentru rege.
Candelabrul masiv ele sub .cupolă, două sfeşnice mari în faţa iconostasului, pe
solee. şi altele în naos, uşile dc la cele trei intrări, ca şt alte obiecte, sunt lucrate
în fier forjat de iîrma Ioan Baraş din Bucuroşii. Pe masa altarului sc găseşte un
frumos chivot, de argint, minuţios sculptat; crucile de pe el erau din aur.
Pictura în frescă - foarte reuşită şi bine conservat;! a fost lucrată de Ştefan
Conslantincscu din Bucureşti (carc a pictat şi biserica "Bunavestirc-Lacul Tei" din
33. infumiaţia D-nei. Prof. Zcnovia Demcter, originală iiin Peşlişu Atare.
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Bucureşti şi altele). Impresionează mai ales eupola. cu cei patru cvanglielişti din
pandantivi, precum şi anumite scene biblice din naos. Datorită poluării produ.se de
Combinatul siderurgic Hunedoara, pictura a fost spălată şi recondiţionată în anii
1988-1990 de pictorul Nicolae Radu din Bucurcşti. La baza celor patru pandan
tivi .se găsesc patru coloane înalte, cu capiteluri sculptate în marmură.
Iconostasul este lucrat din beton armat. Picturile sale în mozaic, au fost reali
zate de Mina Arbore din Bucureşti (1890-1942), fiica cunoscutului militant socia
list Zamlîr Arbore. Icoanele împărăteşti şi cele laterale (Sfântul Nicolae şi Sfinţii
împăraţi), precum şi cele de pe solee (Sf. Gheorghe, Cuv. Paraschiva, Sf. Ioan
Botezătorul şi Sf. Mina) sunt acoperite cu plăci de argint în relief. Icoanele din
primul rând sunt înconjurate de mici coloane, frumos ornamentate, din marmură
importată din .Italia. Deasupra uşilor împărăteşti suni redate -■ la un ioc Cina cea
de Taină, izgonirea din rai şi Sfânta Treime, iar de jur-împrejur sunt şase icoaneprăznicare. In rândul al treilea sunt cei 12 Apostoli. în (> medalioane, frumos
sculptate, iar deasupra lor scena numită "Deisis", adică Mântuitorul înconjurat de
Sfânta fecioara Maria şi Sfântul Ioan Botezătorul.
Biserica are şi câteva mozaicuri —interioare şi exterioare - , de o valoare artis
tica excepţională, realizate tot de Ni na Arbore. Deasupra pridvorului deschis de la
mirare sc află un mozaic de mari dimensiuni, foarte înalt (depăşeşte baza celor
două turle de la intrare), reprezentând o cruce imensă, susţinută dc cei doi ocrotilori ai bisericii. Sfinţii împăraţi Constantin şi hiena, iar sub ca sccna "Aflarea
Sfintei Cruci" de către împărăteasa Elena. In jurul întregului ansamblu sc afiă un
frumos decor .sculptat în marmură. Sub cele patru turle laterale, octogonaie, sunt
Sf) de ocniţe (înalte de 2 m), in care sunt redaţi, tot in mozaic, filosofi antici, sibile,
îngeri, slînţi; pare a fi o "preluare" a scenei cunoscută sub numele "Cinul", impre
sionanta procesiune ele sfinţi din bisericile eu picturi exterioare din Bucovina. Sub
aeestc ocniţe se află un "brâu" clin marmură minuţios sculptată (se pare o imitare a
"hrâuliii" din anumite biserici medievale muntenc). Pe laturile de miazăzi şi
miazănoapte ale bisericii se găsesc doua mici portaluri, cu câte şase coloane din
marmură la iîeOarc. Deasupra acestora sunt alte două mozaicuri (din material adus
lut din Italia), reprezentând Naşterea Domnului, respectiv învierea Sa.
In interior întâlnim un alt frumos mozaic într-o nişă din partea dreaptă a pro
naosului, înfăţişând pe Cuvioasa Paraschiva, al doilea "hram" al bisericii" execu
tat după cum arată pisania - de Miliţa Pefraşcu (n. 1892), nume cunoscut în arta
uimâncască din secolul a! XX-lca. Se pare că ea a lucrat şi panourile în marmură
exterioare şi interioare - care încadrează diferite scene.
La subsolul catedralei, s-a construit un cavou, în care Constantin Bursan
dorea să fie înmormântat. Din nefericire, dorinţa nu i s-a putut îndeplini, încât
ulterior a fost aşezat acolo cazanul pentru încălzire proprie.
Lucrările de construcţie au durat doar câţiva ani. Prin 1943-1944 totul era
pregătit în vederea sfinţirii. S-a amânat însă, din cauza războiului şi a evenimen
telor care au urmat în 1944. După încheierea războiului şi mai ales după insiaui.irca regimului comunist, noile autorităţi au împiedicat darea în folosinţă a acestui
l.ieaş de închinare, tocmai într-un centru muncitoresc. Aşa sc face că sfinţirea a
avut loc abia la sărbătoarea Cuvioasei Paraschiva, 14 octombrie, din anul 1947. A

192

BISKRK 'A ORTODOX. ! R< >M. IA:A

fost sfinţită lot dc mitropolitul Nicolac Bălan. încunjuraL dc un mare sobor dc
preoţi, în prezenţa ctitorului Constantin Bursan, a ministrului R om u lu s Zăroni, a
preoţilor profesori Dr. loan Vască din Ministerul Cultelor. Dr. Liviu Stan forigi
nar din Socet. din "ţara pădurenilor") şi Dr. Spiridon Cândea, ambii de la A c a 
demia teologica "Andreiuiui" din Sibiu. Au rostit cuvântări mitropolitul N ico la e,
ministrul Zăroni, preotul loan Vască, protopopul N ic o la c Suciu .şi Constantin
Bursan, carc mărturisea că "şi-a văzut realizai cel mai scum p ideal al vieţii pă
mânteşti"-14. A fost ultima mare solem nitate bisericeasca şi naţională la care a par
ticipai marele ctitor dc lăcaşuri sim te Constantin Bursan. Curând după realizarea
acelui "scump idea!" a! vieţii lui. au urmat zile negre, atâl pentru el cât şi pentru
întregul neam românesc.

Biserica ortodoxă - prin slujitorii ei .şi-a aiătal recunoştinţa (aţă dc C onstan
tin Bursan, nu numai prin scrisorile de mulţumire publicate în p aginile ziarului
"Telegraful Român" sau prin om agierea sa în cuvântările rostite dc arhiereul
Vasile Stan. dc mitropolitul N ico la e Bălan sau de către preoţii din parohiile în carc
a ctitorit biserici, ci şi în ah mod. D e exe m p lu , în 1940, a fost ales m embru în
Adunarea eparhială a A rhiepiscopiei Sibiului (în locul lui (jh eo r g h e Dănilâ, notar
public în Hunedoara, decedat). De acum înainte, el apare mereu Ia sesiunile
anuale ale accsteia. fiind ales întotdeauna în "comisia financiară". Mitropolitul
N icolae i-a mulţumit şi l-a om agial în şedinţa din 3 mai 1943 pentru ctitorirea bi
sericii clin Hunedoara. Bursan a răspuns imediat, declarând că îndemnul dc a pomi
acea lucrare a venit chiar din partea mitropolitului (!). l o t el a rostii - în numele
deputaţilor eparhiali un cuvânt de mulţumire adresai mitropolitului la încheierea
lucrărilor Adunării ’-"'.
Aşa cum notam mai sus, în curând au urmat zile grele pentru Constantin
Bursan. La alegerile măsluite din i9 noiembrie 1946 -- la carc a candidai toi ta H u 
nedoara, din partea Partidului Naţional Liberal - , n-a reuşit să fie aies. La 11 iu
nie 1948, prin "Legea privind naţionalizarea principalelor întreprinderi indus
triale, miniere, bancare, de asigurări şi de transport", a pierdut întreaga avere. Pro
babil a rămas, în continuare, în casa sa din Bucureşti , Strada R om u lu s nr. 9, de
sigur cu un spaţiu locuibil mai restrâns, aşa cum se proceda atunci.
Curând - probabil prin 1 9 48-194 9 - , a fosi arestat şi închis, ca fost deputat
liberal şi "exploatator al poporului", termen frccvcnt pe atunci. Potrivii unor infor
maţii, ar fi lbsi jduceai în "lotul petroliştilor", in 1949. slarşinclu-şi viaţa în închi
soarea de la Jilava, în anul I 9b (P 6. Nu dc mult s-a aliat că în anii celui de al doilea
război mondial colaborase cu servicii Ic de contraspionaj germane, dar şi cu cele
cntzlezc. între altele, oferise celor din urmă, la I.sranbul, anum ite informaţii trans
mise din ţară dc luliu Maniu-’ '. A ce ste lucruri ne întăresc con vin g erea că a fost

34. O relatare detaliată a simţirii în TR , nr. 37 0 8 din 9 noiembrie 1047. p. 4. Datele despre
biserică an fost culese la fala locului, mulle olerite de l'ariutcle Miron Steneoane, parohul ei.
35. Cf. TR , nr. 19 din 9 mai 1943. p. 2 .şi Procesele verbale ale Adunării eparhiale pe amil
1943, Sibiu, i l)43, p. 29-30.
}(y. După "M em oria", revista gândirii arestate, nr. 2, p. 139.
37. Cf. Re\ ista "Maga/.in istoric", an 36. nr. 4 (42 I ). aprilie 2002, p. 44-49.
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arestai, judecat şi con d am n ai în anii 194 8 -1 9 4 9 , când în c c p u se seria p roceselor
intentate unor cunoscuţi oam eni politiei şi industriaşi. D up ă o informaţie mai
recentă, ar fi murit în închisoarea de la Văcăreşti, la 8 ianuarie I 9 6 2 38. Unul din
foştii deţinuţi politiei, Mircea Tarcea din Hunedoara, a cu n oscu t la Jilava, în 1959.
deţinuţi care au stat în celulă cu Constantin Bursan şi care i-au vorbit frumos
despre ţinuta sa demnă, cu care şi-a purtat crucea suferinţei39.
A avut - într-un fel -- o soartă asemănătoare cu a altui marc ctitor de lăcaşuri
sfinte, domnitorul Constantin Brâncoveanu, al cărui num e l-a purtat, pentru că aşa
după cu m domnitorul-martir n-a pulul fi înmormântat în ctitoria sa de la H u rezi,
tot aşa nici Constantin Bursan n-a putut să-şi doarmă som nul de veci în ctitoria sa
hunedoreană. N u în zadar sc spune că "istoria se repetă".
Slujitorii bisericilor ctitorite dc el nu l-au uitai, căci era p om enit m ereu la
Sfânta Liturghie, chiar în plină perioadă com unistă. Hunedorenii, însă, şi-au putut
manifesta recunoştinţa faţă dc el abia în 1990, când n um ele său a fost atribuit unei
străzi din "oraşul vechi", aceea în care se găse sc clădirile administrative ale C o m 
binatului siderurgic (numită, până atunci, "Petru Groza").
N u m e le accslui strălucit "ctitor şi binefăcător" nu trebuie uitat! Dim potrivă,
el trebuie readus în atenţia generaţiilor de azi şi de mâine, ca un ex e m p lu demn
de urmat de atâţia oam eni cu situaţii materiale de ex cep ţie, carc ar trebui să facă
mai mult pentru neamul şi Biserica lor!

Pr. Prof. Dr. M IRCEA PĂCURARIU'
Facultatea dc Teologie “Andrei Şayuna” ti in Sibiu

3N. Cicerone loniţoiu, Victimele terorii comuniste - arestaţi, torturaţi. întemniţaţi, ucişi.
Dicţionar, A-B. Bucureşti, 2000, p. 303.
39. Scrisoare din 27 ianuarie 2002.
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CRONIC Ă
Luni, 1 iulie 2 0 0 2 , - P r e a F e r ic i tu l P ă r in t e P a tr ia r h Teoctist a primit pe P. Cuv. Arhim,

Dr. A thonagoras Paekstadt, reprezentantul Patriarhiei e c u m e n ic e pe lângă
U niunea europeană, prezent Ia Bucureşti cu ocazia desfăşurării- celei de-a
IX-a Adunări generale a Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei.
M a r ţi. 2 iu lie 2 0 0 2 , - P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist a prezidat şedinţa

de lucru a Sfântului Sinod.
in aceeaşi zi, P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist a primit pe dl.
acad. Virgil Cândca şi un grup de francezi, pelerini la mănăstirile din M o l
dova, grup con d us de Dl. Gerard Stephanesco.
J oi, 4 iu l ie 2 0 0 2 , - P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist a prezidat şedinţa de

constituire a Adunării N aţionale Bisericeşti; După încheierea lucrărilor a
prezentai mebrilor Adunării N aţionale Bisericeşti şi num eroaselor p ersonali
tăţi ale vieţii culturale invitate, noua versiune a S fin te i S c r i p tu r i , e d i ţ i e j u b i 
l i a r ă a S f â n t u lu i S i n o d , revizuită, redactată .şi com entată de I.P.S. A rh ie
p iscop Bartolom eu al Vadului, Feleâculu i şi Clujului.
L uni, S iu lie 2 0 0 2 , - P i v a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist a primit pe I.P.S. M i

tropolit D aniel al M o ld o v e i şi B u covin ei. I.P.S. Mitropolit G h en adie de Sasim a (Patriarhia ecu m en ică), şi D -na Renale S begcn, secretar e x e c u tiv al C o 
m isiei "Credinţă şi Constituţie a Consiliului Ecum en ic al B i s e r i c i l o r ", parti
cipanţi la slujba dc prohodirc a Pr. prof. dr. Ion Bria.
M arti, 9 iulie 2002, - P r e a F e ric itu l P ă r in t e P a tr i a r h Teoctist a primit pe Dl. acad. M i

hai C im poi, preşedintele Uniunii Scriitorilor din R epublica M o ld o v a , însoţit
de D. prof. univ. dr. Victor Crăciun, preşedintele Ligii pentru Unitatea R o
mânilor de pretutindeni.
M iercu ri, 10 iu lie 2 0 0 2 , - P r e a F e ric itu l P ă r in t e P a tr i a r h Teoctist a primit pc dl. Dio-

n is io s S k y a d o p o u lo s , p reşed in tele firmei S k y a d o p o u lo s Bros. Inc. Atena:
a participat P.S. E p isc op Vieenţiu Ploieşteanu.
J oi. II iu lie 2 0 0 2 , - P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist în fruntea unei d e le 

gaţii a Patriarhiei R om ân e, alcătuită din I.P.S. Mitropolit T eoîan al Olteniei,
I.P.S. Mitropolit Serafim al Germaniei şi P.S. E piscop Ioan al C o v a sn c i şi
Harghitei, a fost condus la aeroport de către P.P.S.S. Episcopi patriarhali şi
ai A rh iep iscopiei Bucureşti lor şi P.P.C.C. Părinţi Consilieri Patriarhali, p le 
când într-o vizită oficială în Canada cu prilejul hirotonirii întru arhiereu şi
întronizării P. Cuv. Arhim. dr. N ic o la e Condrea ea A rh iep iscop al A rh iep is
copiei Ortodoxe R om ân e în A m erica şi Canada.
în timpul escalei ia A m sterdam a fost întâmpinai de E.S.D1. Iulian Buga,
ambasadorul R om ân iei în Olanda şi de Dl. Consul A nton N ic o la e , care au
condus întreaga d elegaţie pentru a vizita oraşul tradiţional olan dez W oledam
şi alte localităţi din Olanda întemeiate la ţărmul mării, pe terenuri sm u lse de
mâna omului din valurile mării; a continuat apoi zborul p este ocean, fiind
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întâmpinai pe aeroportul internaţional "Dorvul" din Montreal dc I.P.S. Iosif,
A rh iep iscop şi Mitropolii pentru Luropa occid cn ială şi meridională şi I.ocu m tenens al A rh iep iscopiei Ortodoxe R o m â n e în A m erica şi Canaua, de
P.C.Pr. Chisea (ih eorgh e, parohul parohiei "Si'. Ioan Botezătorul" din M o n t
real, ctc l’.P.C.C. Pr. Ion Gherman şi N ich o la s A p o stola, însoţiţi de numeroşi
credincioşi din Montreal.
In biserica ”Sf. Ioan Botezătorul" a fost primit dc un num eros sob or dc
preoţi în frunte cu I.P.S. Iosif, carc a oficiat un Polihroniu. după care a răs
puns la cuvântul de întâmpinare.
Vineri, 12 iulie 20(12, -P re a F ericitul P ă rin te P a tria rh Teoctist a primii, în cursul di

mineţii, la hotelul "Universal" numeroşi preoţi şi credincioşi din S.U.A. şi
Canada, între care s-au aflat Părinţii Arhimandriţi Felix Dubneac şi Roman Braga.
In cursul d upâ-am iezii, întreaga d elegaţie de ieiarhi, preoţi şi diaconi a
întâlnit la Palatul Primăriei oraşului Montreal pe Dl. Gerald Tremblay, în
conjurat de consilicri şi colaboratori.
După ce Prea. fer icitu l Părinte Patriarh Teoctist a prezentat pc noul
A rh iep iscop ales, Dr. N ic o la e Condrea, şi pc ceilalţi delegaţi dc ta Bucureşti,
a arătat sem nificaţia şi însem nătatea solemnităţii din D um inica următoare şi
a acordai Primarului marelui oraş Montreal "Crucea patriarhală pentru
mireni", drept mulţumire din partea comunităţii româneşti din Canada.
S â m b ă t ă , 1.1 iu lie 2 0 0 2 , - P r e a F e r ic i tu l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist a primit pe

I.P.S. A rh iep isco p Natanael al Hpi.scopiei ortodoxe române din A m erica şi pe
însoţitorii săi.
în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a avut întâlnire cu
P.F. T h eo d o sio s. arhiepiscop de Washington şi mitropolitul A m ericii şi C a
nadei, sosi; pentru a sluji in soborul arhieresc.
14 iu lie 2 0 0 2 , -P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist a săvârşit
Sfânta Liturghie în biserica "Sfântul Ioan Botezătorul" înconjurat de ierarhiimembri ai Sfântului Sinod, de alţi ierarhi ortodocşi din S.U'.A. şi Canada, a
hirotonit in treapta dc arhiereu pc P. Cuv. Arhim. dr. N ic o la e Condrea, instalându-l ca arhipăstor ai A rhiepiscopiei O rtodoxe R om ân e în S .U .A . şi
Canada şi a rostit cuvântul de aşezare in tron.
A participat la agapa frăţească organizată dc A rh iep iscopie la hotelul
"Universal" şi a rostit cuvânt tradiţional.
In aceeaşi zi, P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist a avut o nouă c o n 
vorbire cu Prea Fericitul T h eo d o sio s, arhiepiscop de Washington şi m itro
politul A m ericii şi Canadei.

I Hmiinicâ,

/ uni, 15 iu lie 2 0 0 2 , - P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist împreună cu d e le 
gaţia însoţitoare, a vizitat rezervaţia indienilor am erindieni C ahn aw ake şi
Sanctuarul Notre D am e de Lourdcs din Rigaud.
In cursul scrii, din acelaşi aeroport, a părăsit Canada îndreptându-se pe
calea aerului spre Amsterdam.
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M a r ţi, 16 iu lie 2 0 0 2 , - P r e a F e r ic i tu l P ă r in t e P a tr i a r h Teoctist a fost întâmpinat pe

aeroportul din Amsterdam dc Dl. Consul Anton N ieolae, dc la Haga, după care
a fost uzitata reşedinţa D-lui ambasador Iulian Buga. din capitala Olandei.
In aceeaşi zi, P r e a F e r ic itu l P ă r i n t e P a tr i a r h T coctist s-a întâlnit. Ia
Ulrcclu. cu LiS. Cardinal Adrianus ioh ann es Sim onis, Arhiepiscop de Utrecht,
preşedintele Conferinţei Episcopilor Catolici din Olanda, eu care a avut o con 
vorbi ro în duh ceum enic, la care au asistat Di. ambasador şi ierarhii români.
In cursul dupâ-amiezii delegaţia a luat avionul spre ţara, iar pc Aeroportul
Internaţional Otopcni a fost întâmpinată, Ia orele 2 3 ,3 0 , de Prea Sfinţiţii
Episcopi şi de numeroşi colaboratori de la Administraţia Patriarhală şi
Arhiepiscopia Bucureştilor. După ce s-a închinat la Sfintele M oaşte din cate
drala pau'iarhală, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a mulţumit pentru
primire şi le-a transmis tuturor îmbrăţişări de ia fraţii români de peste ocean.
Vineri, 19 iulie 2 00 2, - P r e a F e ric itu l P ă r in te P a tr ia r h Teoctist a primit pe P.C.Pr. Cos-

tieâi Popa de la Parohia ortodoxă română din Caracas, Venezuela, în legătură
eu unele problem e privind noua biserică din Caracas.
M a r ţi, 6 a u g u s t 2 0 0 2 , - P ra zn icu l' S c h i m b ă r i i la F a(ă, P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a 
tr ia r h T c o c tist a săvârşit Sf. Liturghie la mânăstirea Cernica şi a adresat

cuvânt de învăţătură şi binecuvântare. După d u m n ezeiasca Liturghie a să
vârşit slujba de pomenire de 4 0 de zile pentru Pr. prof. dr. Ioan Bria, înm or
mântat în cimitirul mânăstirii Cernica şi a rostit un panegiric în m em oria
eruditului profesor şi slujitor ai Bisericii.
In a c e e a ş i zi, P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c t i s t , în so ţit de
P.S. E p iscop-V icar Vicenţiu Ploie.şteanu, a participat la festivitatea prilejiută
de cea de-a şap lezecea aniversare a zilei de naştere a Marelui Rabin M enahem Hacohcn, îndrumătorul spiritual al evreilor din România, care s-a desfăşurat
ia Centrul cultural al Comunităţii Evreieşti şi a rostit un cuvânt de ie'icitare.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe Pr. Cezar Vasihu, paro
hul bisericii "Sf. Ioan Botezătorul" din Montreal, Canada, împreună eu soţia,
care şi-a exprimat bucuria faţă de solemnităţile carc au avut Ioc eu prilejui ve
nirii Prea Fericirii Sale la Montreal, în perioada 11-16 iulie a.c., pentru hiroto
nirea intru arhiereu a l.P.S. N ieolae, Mitropolitul A m erieii şi Canadei.
L u n i, 12 a u g u s t 2 0 0 2 , - P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c t i s t a prim it pe

dl. Constantin N icolae, consulul R om âniei în Argentina în legătură eu p o si
bilitatea organizării parohiei româneşti din B u en o s Aires. La această între
vedere a participat P.S. A m b rozie Sinaitul şi P.C.Pr. Costică Popa, parohul
bisericii "Sf. împăraţi Constantin şi Elena" din Caracas, Vanezuela, aflat în
ţară pentru interesele parohiei.
M a r ţ i , 13 i t u g u s l 2 0 0 2 , - P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c t i s t a prim it pc

P. Cuv. Arhim. Joseph Dib, conducătorul comunităţii arabe din C aracas-V e
nezuela căruia i s-a acordat distincţia "Crucea patriarhală", dc faţă a fost şi
PC. Pr. C ostică Popa din acelaşi oraş. In aceeaşi zi, P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e
P a t r i a r h T e o c tist a primit pe E.S. M onseniorul Jcan Claude Perissct, nunţiul

IIAŢA U/ SM/ CEASCA

197

apostolic în România, şi au purtat un dialog privind relaţiile ec u m e n ic e dintre
ce le doua Biserici; la întâlniri; a fost de laţă P.S. A m b ro /ii' Sinaitul si Pr.
Cons. M ich ael Tiţa.
M iercu ri, 14 a u g u s t 2 0 0 2 , - P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist a poposit la

Cluj-napoca, la invitaţia I.P.S. Bartolom eu A nania, A rh iepiscopul Vadului,
Feleâcului şi Clujului, pentru a participa împreună eu alţi membri ai Sf. S i
nod la hramul jubiliar al mănăstirii N icula, "Adormirea Maicii Domnului'',
prilejuit de împlinirea a 4 5 0 de ani ele la prima atestare documentară a acestei
mănăstiri.
îm preună cu ceilalţi ierarhi prezenţi, P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h
T e o c tist a vizitat catrcdala arhiepiscopală din C lu j-N apo ca pentru a ved ea lu
crările în m oza ic din Zona Sf. Altar, execu tate cu deosebită măiestrie, de
către dl. Virgil Moraru din Iaşi.
.Joi, 1 5 a u g u s t 2 0 0 2 , - A d o r m i r e a M a i c i i D o m m i t ui, P r e a F e r ic itu l P ă r i n t e P a tr i a r h
T eoctist a săvârşit. înconjurat de înalt Prea Sfinţiţii Mitropoliţi şi Arhiepiscopi,

Prea Sinţiţii lipiseopi, Fpiseopi-Vicari şi Arhierei-Vicari ai Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, Sf. Liturghie la mânăstirea Nicula, adresând
cuvânt de învăţătură şi binecuvântare numeroşilor credincioşi veniţi în peleri
naj la accastă mănăstire şi a acordat, la propunerea I.P.S. Arhiepiscop Barto
lom eu, distincţia "Crucea Patriarhală" cunoscutului .şi talentatului pictor dc
icoane pe sticlă, arliidiaeonul N ico d im din mănăstirea Nicula.
D u m in i c ă , PS a u g u s t 2 0 0 2 , - P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist a săvârşit

Sfânta Liturghie în catrcdala patriarhală, înconjurat de P.S. Teodorei dc
N a z ia n z , e p i s c o p - v i c a r al A r h ie p is c o p i e i T h y a tir e lo r şi Marii Britanii,
PS F p iscop -vicar Vicenţiu Ploieşteanu, P. Cuv. Arhim. N eclarie Cioliris.
preot din A tena şi clerul catedralei. După ce a rostii cuvântul dc învăţătură,
a salutat eu bucurie prezenţa soiului Patriarhiei Ecum en ice, căruia i-a acor
dat un en go lp io n , iar Arhim , Nectario Cioliris i-a acordat distincţia "Crucea
Patriarhală"
L uni, 19 a u g u s t 2 0 0 2 , - P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist a primit pe E.S.

dl. dr. Grigorie Constantin, ambasadorul R om ân iei la Sofia, Bulgaria, îm 
preună cu soţia, cu care a întreţinut un d ialog constructiv.
\J a r (i, 2 0 a u g u s t 2 0 0 2 , - P r e a F c r ic i tu l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist a primit pe

P.C.Pr. Silviu Pul uleie, parohul comunităţii româneşti din Londra, A nglia,
care a ex p u s lucrările patorale şi liturgice din parohia sa.
M i e r c u r i , 2 1 a u g u s t 2 0 0 2 , - P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist a participat

la recepţia oferită dc A m basada Franceză din Bucureşti cu ocazia încheierii
misiunii diplom atice în ţara noastră a K S dl. Picrrc Menat. Prea Fericirea Sa
a fost însoţit de P.C.Pr. C ostică Popa, parohul comunităţii româneşti din
Caracas, Vanezuela.
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J o i. 2 2 a u g u s t 2 0 0 2 , - P i v a f e r i c i / a l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c ti s t a primit pc £ S

dl. Iulian Buga, ambasadorul R om âniei Ia Haga-OIanda, carc a prezentat
Prea Fericirii Sale ecourile vizitei pe care Prea Fericirea Sa a la c u l-o la
Utrccht, la 17 iulie 2 002, la invitaţia Fm. Sale Card. S im m o n s. La primire a
fost de faţă .şi P.S. E piscop-vicar Vieenţiu Ploicşteanu.
Vineri, 2 3 a u g u st 20 02 , - P r e a F ericitu l P ă rin te P a tria rh Teoctist a primit pe E.S. M on

seniorul V ie e n z o Paglia, preşedintele comunităţii San F g id io şi a analizat
programul vizitei pc care Prea Fericirea Sa urmează s-o facă în toamna a c e s 
tui an. La primire au participat P.S. Episeopi-vicari Vieenţiu Ploieşteanu.
A m b ro z ie Sinaitul şi P.C. Diac. Costin Spiridon.
M a r ţ i , 2 7 a u g u s t 2 0 0 2 , - P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h l e o e t i s t a primit pe

P.S. Em anuel dc Regiuni, reprezentantul Patriarhiei F c u n icn ice în Parlamen
tul European dc la B r u xc lle s-B clg ia, în legătură cu participarea P.S. Sale la
Cel de-a! V l- le a d ialog dintre Bisericile Ortodoxe şi Grupul Partidelor P o pu 
lare Europene Creştin D em ocrate, care se desfăşoară la Bucurcşti în perioada
2 9 -3 0 august.
In aceeaşi zi, P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist a primii pe E.S.
dl. M ihai Dobre, am basadorul Rom âniei la Vatican, in legătură cu pregătirea
vizitei la Vatican.
P rea P e r i a t u l P ă r in t e P a tria rh Teoctist a primit. în aceeaşi zi, pe E.S. di. Pe
tru Pepelea, ambasadorul României la Caracas, Venezuela. însoţit de dl. mg.
Anton Fne, ctitorul şi epitropul bisericii comunităţii româneşti din Mcnnlieim Germania. La întâlnire a participat şi P.C.Pr. Costică Popa. din Caracas.
Jo i, 2 9 a u g u s t 2 0 0 2 , - P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a l i ia r h T e o c ti s t a săvârşit Sf. Li

turghie în catedrala patriarhală, înconjurai de ierarhi şi clerici de la Patriarhia
Ecum enică: LP.S. Mihaii Stoikos, mitropolitul Austriei şi ai U ngariei, P.S.
Emanuil, ep iscop de Regiuni, reprezentant al Patriarhiei E c u m en ic e în
Biroul religios al Parlamentului European de la B r u x e lie s-B elg ia , P. Cuv.
A rh im . Ignatie Soli riadis, reprezentantul i.P.S. Petru H r isto d u lo s,
A rhiepiscopul A tenei, P. Cuv. Arhim. A rsenic Kardanakis din Statlgart-Germania, P. Cuv. Arhim. Atenagora Peckstadt din B r u x c lle s-B c lg ia , P.C. Pr.
Ştefan Sak, din S lo v a cia şi P.C. Pr. Jan Zozulak din Cehia. După c e a rostit
cuvânt de învăţătură a salutat prezenţa înalţilor oaspeţi şi a dăruit ce lo r doi
reprezentanţi ai Sanctităţii Sale Bartolom cu 1, Patriarhul E cum en ic, en golpioanc, album e şi alte daruri.
Vineri, 3 0 a u g u s t 20 0 2 . •• P rea F e ricitu l P ă r in te P atria rh Teoctist a primit pe I.P.S. Dc-

metrios, A rh iep iscopu l A m ericii (Patriarhia Ecum enică), venit pentru prima
dată în R omânia, căruia i-a oferit un cn go lp io n şi album e cu m ănăstirile din
ţara noastră.
L uni. 2 s e p t e m b r i e 2 0 0 2 , - P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist a prezidat ş e 

dinţa de deschidere a "Conferinţei N aţionale a A so ciaţiilor şi Fundaţiilor
care funcţionează cu binecuvântarea Bisericii O rtodoxe Române" organizată
de sectorul "Diaconia", al Administraţiei Patriarhale în aula Palatului Pa
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triarhiei. şi a rostii un cuvânt dc binecuvântare. Au participai. li.S. di. Adrian
N astasc, Primul ministru al R om âniei, alături dc alţi membri ai Guvernului
şi d-tia Karin Hulshuf, reprentanta U N IC E F pentru R om ân ia şi R epublica
M oldova.
P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist a primit pc dl. Capelan Gen.
Maior Van D en B erd ge şi Capelan Căpitan Win Smith de la Biroul dc A s i s 
tenţă R e ligio asă al Armatei belgiene.
In acccaşi y.i. P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist a asistat la slujba
dc T c -D e u m , săvârşită de P.S. E piscop-vicar S ebaslian llfoveanu l cu o c a / ia
zilei o n o m a stic e a Prea Fericirii Sale răspunzând felicitărilor adresate în nu
m ele celo r prezenţi de Prea Sfinţia Sa.
M ie r c u r i, 4 s e p t e m b r i e 2 0 0 2 , - P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist a primit

p e P.S. Casian, ep iscopu l Dunării tic Jos şi pc P.S. E p iscop S ofronie al Ep is
co p iei ortod oxe române din Ungaria, care au participat la Adunarea generală
anuală a Comunităţii Sar. Egidio, ca delegaţi ai Patriarhiei R om âne.
J o i, 5 s e p t e m b r i e 2 0 0 2 , - P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist a prezidat ş e 

dinţa dc închidere a lucrărilor "Conferinţei N aţion ale a A sociaţiilo r şi F un 
daţiilor carc funcţionează cu binecuvântarea Biscricii Ortodoxe Române" şi
a rostit cuvânt dc binecuvântare. A fost însoţit dc I.P.S. Petru, Mitropolitul
Basarabiei.
In acccaşi zi. P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist a primit pe F^.S.
dl. Iulian Buga, ambasadorul R om âniei în Olanda.
M i e r c u r i , 11 s e p t e m b r i e 2 0 0 2 , - P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist a partici

pat, împreună cu P.S. E piscop-vicar Patriarhal V icenţiu Ploie.şteanu, la c o n 
ferinţa internaţională "Solidaritate îm potriva terorismului", organizată dc
Administraţia Prezidenţială şi "Asociaţia G eorge C. Marshall-Rom ânia",
desfăşurată în "Sala Unirii" a Palatului C otroceni şi a săvârşit slujba de p o 
menire a victim elor atacurilor teroriste din II septem brie 2001 din Statele
Unite ale Americii.
în scara aceleiaşi zile, P r e a Fericita! P ă r in t e P a tr i a r h Teoctist, a participat la
Ateneul Român, la invitaţia Ambasadei Statelor Unite ale Americii şi a Camerei
Americane de Comerţ din România, la concertul comemorativ "în memoria victi
melor din 11 septembrie 2001". A fost însoţit de P.S. Vicenţiu Ploieştcanu.
Joi, 12 s e p t e m b r i e 2 0 0 2 , - P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist a primit pe

E.S. d-na Ireny C om arosch i, ambasadorul R om ân iei 1a Varşovia, carc a pre
zentat un proicct de organizare a unei exp oziţii dc icoane româneşti în prin
cip a le le oraşe din Polonia.
Luni, 1 6 s e p t e m b r i e 2 0 0 2 . - P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tis t a săvârşit

slujba de prohodire a P. Cuv. Arhim. S ofian B ogh iu , şi a rostit cuvânt de pre
ţuire a acestui iscusit duh ovnic şi pictor b isericcse, stareţ, vrem e dc câteva
d ecenii, al mănăstirii A ntim din Capitală.
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M i e r c u r i , 1 8 s e p t e m b r i e 2 0 0 2 , - P r e a F e r i e i t u t P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c ti s t a primit

pe Rev. S tc v e H ugh, capelanul biscricii anglicane din Bucureşti, la înehicrea
slujirii în ţara noastră.
J oi, 19 s e p t e m b r i e 2 0 0 2 , - P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c ti s t a primit pc

Dl. dr. Alberto Quattrucci, secrctaru! general al comunităţii San Hgidio.
Vineri, 2 0 s e p t e m b r i e 2 0 0 2 , - P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist a primii pe

E.S. M on s. A n to n io M atliazzo, arhiepiscop rom an o-catolic de Padova, Italia.
în aceeaşi zi, P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist a primit pe E.S.
D -n a Soknan Han Jung, coordonatoarea pentru R om â n ia a Organizaţiei
Naţiunilor Unite.
D u m i n i c ă , 2 2 s e p t e m b r i e 2 0 0 2 , - P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist, în c o n 

jurat dc un im presionant sobor arhieresc, a săvârşii, în biserica Sfântul Spiridon N ou din Capitală, Sfânta Liturghie şi hirotonirea întru arhiereu a
P.Cuv. Arhim. Dr. Ciprian Spiridon, ales ep iscop-vica r patriarhal, cu titlul de
"Câmpincanul" şi i-a adresat cuvânt de felicitare.
M a r i i , 2 4 s e p t e m b r i e 2 0 0 2 , - P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist a primii o

d elegaţie oficială din R epublica Gcorgia, condusă dc dl. Merab A d e isv ili,
ministrul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor. D elegaţia a fost însoţită de
un grup de cineaşti georgieni, realizatorii unui film despre viaţa Sfântului
Ierarh A ntim Ivireanul.
M i e r c u r i , 2 5 s e p t e m b r i e 2 0 0 2 , - P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist a primii

pe l.P.S. Mitropolit I o s if al M itropoliei ortodoxe române penlru Europa o c c i
dentală şi meridională şi pe P.S. Dr. Irineu Slălincanul, care a participat ca
delegat al Patriarhiei R o m â n e la seminarul internaţional organizat d c C o m u 
nitatea din B o s c , Italia.
2 9 s e p t e m b r i e 2 0 0 2 , - P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e P a t r i a r h T e o c tist a
săvârşit slujba punerii pietrei de tem elie a bisericii cu hramul C u vioasa Parascheva şi Sfântul Ierarh A ntim Ivireanul din cartierul bucureştean D rumul
Taberei şi a adresat cuvânt dc binecuvântare.

D u m in ică,

Luni, 3 0 s e p t e m b r i e 2 0 0 2 , - P r e a F e r i c i t u l P ă r u i t e P a t r i a r h T e o c tist a primii pe

E .S.D -na Anna Blefari M elazzi, ambasadorul Republicii Italiene la Bucureşti.

♦a N I v e R S ă R I - C O h H M O R â R I *
PR E O T U L PROF. UNIV. DR. ION BRIA
A T R E C U T LA CELE V E ŞN IC E
S-a stins încă o stea din constelaţia marilor dăscăli de teologie ai Bisericii
Ortodoxe Române. Pe neaşteptate, în urma unui atac dc cord, in '/iua de I iulie 2002.
Părintele profesor universitar dr. Ion Bria a lreei.it pragul acestei lumi, mutându-sc
la viaţa veşnica. Pentru eei care l-am eu n osem , in calitatea sa de profesor de s e m i
nar sau dc facultate şi reprezentant strălucit al Bisericii Ortodoxe în organ ism ele
dc conducere ale Consiliului Mondial ai Bisericilor, trecerea sa la cele veşnice ne-a
surprins şi ne-a îndurerat, pentru ca Părintele prof. Ion Bria a lbst un erudit pro
fesor dc teolo gie, un preot de înaltă ţinută m oral-du h ovniceaseă, o prezenţă de
cinste şi eficienţă a Ortodoxiei româneşti in m isiu nea ec u m e n ic ă contem porană şi
un o m de mare om en ie, fineţe şi rafinament. /V fost o cinste a Bisericii O rtodoxe
R om âne peste hotare.
Părintele Profesor Ion Bria s-a născut în com u na T elega, judeţul Prahova, ia
19 iunie 1929, ca al doilea copil dintre eei ze ce care au îm podobit familia soţilor
Ion G h eorghe şi Maria Bria, oam eni m odeşti, huni creştini, care au crescut
odraslele dăruite dc D u m n e z e u cu frică de HI şi iubirea de sem eni. D oi dintre fraţii
săi au urinat aceeaşi calc a slujirii lui D um nezeu: Părintele Vasile Bria, actual
mente lector universitar la Facultatea de T eo lo g ie Ortodoxă a Universităţii din
Piteşti şi slujitor la altarul bisericii, în capitală, eu bogată experienţă de profesor
de seminar, la Mânăstirea N eam ţ şi Bucureşti, şi lbst con silier la A rhiepiscopia
Bucureştilor, şi M aica X en ia de la Mănăstirea Zamfira-Prahova.
Şcoala primară a armat-o în Telega-V ale între 193 6 -1 9 4 1 , gim naziu l la
Vălenii de Munte. între 1 9 4 1 -1 9 4 3 , iar liceul la "Spiru Ilarei" din Ploieşti, între
194 3-1 949. în toamna anului 1949 a fost adm is ia Facultatea dc "Petrol si Gaze"
din Ploieşti, iar în 1950 la Facultatea dc A g r o n o m ie din Bucureşti, pentru ca în
acelaşi an să ireacă exa m enu l de admitere ia Institutul T eo lo g ic din Bucureşti,
condus pc atunci, in calitate tle rector, de actualul Pairiarh al Bisericii O rtodoxe
R om âne, Prea Fericitul Părinte Teoctist. A urmat cursurile Institutului T eologic,
ineheind studiile cu teza dc licenţă despre h i f a i l i h i l i l u t e a B i s e r i c i i , sub îndru
marea ştiinţifică a marelui profesor de teologie d ogm atică N ic o la e Chiţcscu.
După su sţinerea exam enului dc capacitate preoţească la A rh iep iscopia B u c u 
reştilor, s-a în scris la cursurile dc magisteriu la institutul T eo lo g ic din Bucureşti,
pentru a-şi desăvârşi studiile teologice, sub îndrumarea b inecunoscutului şi ilus

202

HtSF.RK A OR TOnOXA ROMA NA

trului profesor. Părintele Dumitrii Stăniîoae. prezentând lucrări de- seminar de
certa valoare.
Intre 1957-1962 a funcţionat ca profesor la Seminarul Teologic "Chcsarie
h'piscopul" din Buzău. In anul 1960 şi-a susţinut examenul de admisibilitate la
doctorat. Din 1962 până în 1964 a fost profesor la Seminarul Teologie din Bucu
reşti. In acest timp, Intre 1962-1963 a făcut studii de specializare în Misiologie la
Colegiul anglican "St. Augustin" din Camerbury (Anglia), ca bursier al Consi
liului Ecumenic al Bisericilor. In 1963 a frecventat cursul de formaţie ecumcnieă
dc la Geneva. In iulie 1963 s-a căsătorit cu tânăra Ixaterina Pungoci, fiică dc
preot din Piteşti, absolventă a Facultăţii de farmacie.
In 1964 a lost numit membru în comisia mixtă de dialog cu Bisericile VcchiOrientale. Intre 19o5-1966 a funcţionat ca asistent Ia Institutul Teologic Univer
sitar din Bucureşti, .secţia Sistematică. La 3 1 ianuarie 1965 a fost hirotonit diacon
pe seama paraclisului "Sfânta Eeaterina" al Institutului Teologic. In 1965 a fost
ales membru in grupul dc studiu despre Eclesiologie al sesiunii de la Bucureşti a
Prezidiului Conferinţei Bisericilor Luropcne (K.EK). In 1966 a făcut studii de spe
cializare in Istoria dogmelor la Facultatea "St. Chad" din Durharn (Anglia), ea
bursier ai Bisericii Anglicane.
In 1966 a fost transferat ca redactor la redacţia revistelor centrale a Editurii
Institutului Biblic şi dc .Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.
La 18 iunie 1%X şi-a susţinui examenul de doctorat în teologic cu teza
Aspecte dogmatice ale unirii Bisericilor creştine, sub îndrumarea prof. tir. Nicolae
Chiţeseu, lucrare elogios apreciată la vremea respectivă. In luna iunie 1968 a fost
ales membru al Consiliului dc conducere al Institutului Ecumenic dc la Bosscy de
către Adunarea generală a CEB de la Upsala, pe o perioadă de şase ani. In 1970,
anul in care Dumnezeu i-a dăruit bucuria naşterii feciorului său Alexandru, în
prezent medic, a devenit membru ai Comisiei Interortodoxc pentru dialogul cu
Biserica Anglicană de la Chambesy (Elveţia). In 1971 a fost ni mit conferenţiar Ia
catedra de Omiletică şi Calehtică de la Institutul Teologic din Bucureşti. In aprilie
1972 a fost hirotonit preot dc către Patriarhul de vrednică pomenire Justinian
Marina. In aprilie 1973, în urma solicitării Patriarhului Justinian, a fost numit
secretar executiv pentru "Studii şi relaţii ortodoxe" în Comisia "Misiune şi
Evanghelizare” a CEB. In 1973 a primit distincţia de ieonom stravofor cu cruce
patriarhală. In august 1976 a fost numit membru în Comisia de dialog cu angli
canii. în noiembrie 1977 a susţinut şi a luat concursul pcnlru ocuparea postului ele
profesor titular la catedra Teologie Sistematică, la disciplinaTeologie Dogmatică
şi îndrumări misionare dc la Institutul Teologic din Bucureşti. Intre 1980-1985 a
fost secretar al Comisiei de dialog dintre ortodocşii şi catolicii din Elveţia, care s-a
ocupat, printre aitcle. şi dc căsătăriilc mixte. Din 1987 a fost numit director al
unităţii "înnoire şi viaţa parohială", în acelaşi an, a devenit membru în comitetul
regional a! "Societăţii Biblice Unite" de la Londra.
în 18 ocLombrie 1990 a primit titlul de Doctor honoris causa a! Facultăţii dc
Teologic din Presov, Universitatea Kosice din Slovacia. în 1994 şi-a încetat
activitatea la Consiliul ecumenic, pensionându-se la limită dc vârstă. Din 1995 a
fost invitat ea. profesor asociat la Facultatea dc Teologie "Andrei Şaguna" din
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Sibiu. Ia disciplina dc Teologie Dogmaticii şi Ecumenică, unde a predat pană in
anul 2000. în aprilie 1999 a lost cooptai ca leolog ortodox în comitelui de direcţie
al "Atelier Occumcoiquc de theologie" (AOT) de la Geneva. în luna iunie 200i a
participat. în calitate de conducător ştiinţific, la susţinerea unei tc/e de doctorat la
Sibiu, iar în noiembrie 2001. la o aita te/ă de doctorat, susţinută la Padova-Itaiia.
în seara zilei de 1 iulie 2002, în urma unui atac de cord, a încetat din viaţă.
Trupul său neînsufleţit, aşe/al într-un sicriu special confecţionat, a fost adus în
ţară şi depus la Mânăstirea Cernica, în biserica "Sfanţul Nieolae", unde a avut loc
şi prohodirea, în ziua de 8 iulie 2002. Slujba înmormântării a fost oficiată dc un
impresionant sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi, fiind condus de 1PS Mitropolit
dr. Daniel ai Moldovei şi Bucovinei, în prezenţa familiei ilustrului dispărut şi a
unei numeroase asistenţe. La sfârşitul slijbei. au elogiat şi omagiat personalitatea
distinsului profesor de teologic Ion Bria: 1PS Mitropolit Daniel al Moldovei şi
Bucovinei, 1PS Mitropolit Ghcnadios Sasimas, din partea Sanctităţii Sale,
Patriarhului Bartolomeu I al Constaniinopolului, al cărui mesaj l-a prezentat IPS Mi
tropolit Serafim al Europei Centrale şi de Nord, IPS Arhiepiscop Nifon al
Târgoviştci, PC pr. prof. Nicolae Neeula, decanul Facultăţii de Teologic Ortodoxă
a Universităţii din Bucureşti, şi PC pr. prof. Ioan Sauca, reprezentant al CF.B.
Cuvântările au scos în evidenţă personalitatea multiplă a pr. prof. Ion Bria.şi con
tribuţia sa la dezvoltarea ştiinţei teologice, în special Teologie Dogmatică, şi apor
tul său la misiune;1, ecumenică contemporană.
Ca reprezentant al Biseiieii Ortodoxe Române în organismele ecumenice
internaţionale şi ca membru al acestui for mondial creştin, Consiliul Ecumenic ai
Bisericilor, cu diversele slujiri pc care le-a îndeplinit în cadrul acestuia. Părintele
profesor Ion Bria a participai la cele mai importante întruniri, în care a avut rolul
fie dc membra, delegat, moderator sau organizator, îndatoriri pe carc lc-a îndepli
nit cu competenţă, responsabilitate şi pasiune.
Amintim dintre acestea pe ccie mai reprezentative: I Adunarea Generală a
Conferinţei Creştine pentru Pace de la Praga, 1961: a Tl-a Adunare Generală a
Conferinţei Creştine pentru Pace de la Praga, 1964; A III-a Adunare Generală a
Conferinţei Creştine pentru Pace de la Praga, 196X; Conferinţa "Euharistie şi
Ecumcnism", organizată dc CHB !a Turku în Finlanda, 1971; Adunarea Nyborg a
Vl-a a Conferinţei Bisericilor Europene, 1971: Conferinţa prceonciliară panortodoxă de la Cliambesy, 1971; Conferinţa mondială misionară "Mântuirea astăzi",
de la Bangkok (Thailanda), 1972; Colocviul ICoinonia dintre teologii ortodocşi şi
catolici, organizat de Fundaţia "Pro Oricnle" ia Viena, 1974; Adunarea Conferin
ţei Bisericilor Europene de la Engedzberg, 1974; Conferinţa panortodoxâ "Mi
siune prin Liturghie", la Etehiiniadzin, 1975, ca organizator; Adunarea Generală
a CEB dc la Nairobi (Kenya), 1975; Congresul Facultăţilor dc Teologic Ortodoxă
de ia Atena, 1976; Consultaţia "Roiul femeilor în Biserica Ortodoxă", Agapia,
1976; Consultaţia "Locul Bibliei în Liturghia Ortodoxă'-’, Praga, 1977; Conferinţa
Comisiei "Credinţă şi constituţie" a Consiliului Ecumenic tic la Bangolasc. India,
1978; Conferinţa Ortodoxă "Monahismul şi misiunea Bisericii", tic la Mânăstirea
AmbaBishoy din Egipt, 1979: Conferinţa mondială "Credinţă, ştiinţă şi viitor", de
la Massachuselts, SUA, 1979; Conferinţa mondială "Vie împărăţia Ta", de la
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Mclbouinc, Australia, 1980; Consultaţia "Predicarc şi ealehi/arc în Biserica Orto
doxă", dc la Mănăstirea Zica, Iugoslavia. 1980; Consultaţia "Participarea orto
doxă la Consiliul Ecumenic", dc la Sofia-Hulgaria, 1981, Conferinţa dc la Lima a
Comisie! "Credinţă şi constituţie" pentru adoptarea documentului "Bolez,
Euharistie. Slujire" (BEM), 1982; Confaiinţa panorlodoxă prcconciliară de ia
Chambosy, 1982; a Vl-a Adunare Generală a Consiliului Ecumenic dc la Vancouvcr, Canada, 1983; Simpozion interortodox despre BEM. Holy Cross,
Brooklinc (SUA), 1985; Sesiunea Comitetului Central al CER de la Buenos Aires.
Argentina, 1985; Consultaţia "Spiritualitatea monastică", la Lovniea, Iugoslavia.
1986, ca organizator1. Seminarul "Poporul lui Dumnezeu şi înnoirea comunităţii"
dc la Fraga, ! 988; Adunarea Ecumenică europeană "pace cu dreptate" dc la Basci,
1989; a VlI-a Adunarea Generală a Consiliului Ecumenic de la Canberra.
Australia, 1991; Seminarul Ortodox despre înnoirea cultului, Bucureşti, 1991. ca
organizator; Simpozionul "Ortodoxia şi noua realitate europeană", Grecia, 1993;
Conferinţa mondială "Credinţă şi constituţie", dc la Santiago dc Compostclla,
Spania, i993; Conferinţa "Evanghelia şi Cultura", Addis Abcba, Ethiopia, 1996;
Seminarul "Contribuţia Bisericii Ortodoxe la regenerarea oraşelor", Braşov, 1996;
Conferinţa "Mission 2000.- Vision and Challengc". Centrul La Longcrairo,
VIorgcs, Elveţia, 1997; Consultaţia Ortodoxă "înnoirea liturgică şi unitatea văzută
a Bisericii", New Skete Monastcry, Mass. SUA; Reuniunea internaţională
"Oameni şi religii'1, organizată de Comunitatea San Egidio (Roma) la Bucureşti,
1998; a Vll-a Adunare Generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la
Hararc, Zimbabwe, 1998; Consultaţia interorlodoxâ. organizată dc Societăţile
Biblice Unite, Larnaea, Cypru, 1999; vizita Papei Ioan Paul al 11-lea la Bucureşti,
1999; conferinţa "Educaţia teologica ortodoxă şi temele ecumenice", Mânăstirea
Pendeii, Grecia, 2000.
Pe lângă autoritatea ecumenică, pr. prof. Ion Bria a desfăşurat şi o bogată
activitate de cercetare ştiinţifică, concretizata în zeci de articole şi studii, publi
cate în revistele teologice româneşti şi străine, dar mai ales în cărţi tle marc valoa
re, dintre care amintim doar ne următoarele: [.'Ortodoxie. Ifier-clemain, Edilion
Buchet Chastel, Paris, 1980; M arlyria-M ission. The IVifness o f thc Orthodox
Cliurch Today, WCC Publieations, Geneva, 1980; D icţionarul de Teologie
Ortodoxă, Buc., 1981; Contribuţia Ortodoxă la Mişcarea Ecumenică, The
Ecumenica! lieview, voi. 38, 1986, nr. 1, p. 216-227, şi International Review o f
Mission, voi. LXXV, 1986, n. 299; p. 270-788; Credinţa p e care o mărturisim ,
2.I.B.M. BOR, Buc., 1987; Destinul Ortodoxiei, EIBM BOR. Buc., 1989; The
Scnse o f E cum enica’ Tradition, Geneva, WCC Publieations, 1991; D icţionar r o f
Ecumenicul M ovement, Geneva. WC C Publieations, 1991 (art. Mysticsin, Sainls,
IVitness): Iisus Hristos, Ed. Enciclopedică, Buc. 1992; Ecum enicul Pilgrinis.
Geneva, WCC Publieations, 1995; Ortodoxia în Europa. Locul spiritualităţii
române, Ed. Trinitas, Iaşi, 1995; Curs de Teologie Dogmatică şv Ecum enică, Ed.
Universităţii "Lucian Blaga", Sibiu, 1996; The U turgy after the L.iturgy, W C C
Publicatins, Geneva, 1996; Liturghia după Liturghie, Ed. Athcna, Buc., 1996;
Tratat, de Teologie Dogmatică şi Ecimicnieă, Ed. România Creştină, Buc., 1999;
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100 Mots sar la missiotogic, coeditor al dicţionarului cu acest titlu editai dc
Asociaţia francofonâ de Misiologie, Paris, 1999.
Operele părintelui prof. Ion Bria sunt lucrări de mare profunzime şi subtili
tate teologică şi de mare actualitate pentru înţelegerea fenomenului ccumenismului contemporan. în ele se reflectă gândirea unui teolog cu solidă pregătire de spe
cialitate, ancorat profund in învăţătura ortodoxă, dar deschis mereu spre înnoire şi
schimbare, în contextul cerinţelor ecumenismului.
Pentru activitatea sa bogată în cadrul organismelor ecumeniste internaţionale
.şi pentru zestrea bogată pe care o lasă teologiei româneşti şi ecumenice, Părintele
profesor Ion Bria rămâne o mare personalitate a vieţii bisericeşti. Dar el rămâne
în sufletul şi în istoria teologiei româneşti ea un mare profesor. El este profesorul
Ortodoxiei româneşti peste hotare. El nu aparţine numai unei facultăţi sau unui
institut teologic, ci Ortodoxiei româneşti şi panortodoxe. Numele şi personalitatea
sa au fost cunoscute pretutindeni în lumea creştină contemporană.
Pentru noi, care l-am avut profesor de seminar la Buzău sau Bucureşti, ori la
Institutul Teologic, rămâne unul dintre profesorii cei mai iubiţi şi apreciaţi de
elevi şi studenţi. Pregătirea sa solidă teologică, metoda de predare, ironia sa tină,
davadă a unei inteligenţe native de exccpţie, apropierea de elevi şi de studenţi,
deschiderea .sa spre nou şi înnoire, modernismul său mereu prezent, dar fără să
depăşească limitele bunei cuviinţe, îl situează în rândul marilor profesori iubiţi şi
apreciaţi de ucenicii lor. Sunt convins că numele său este pomenit în taina Staulu
lui Altar la proscomidie de către toţi elevii şi studenţii săi. Pentru toate darurile cu
carc Dumnezeu l-a înzestrat, dar mai ales pentru cele cu carc el a înzestrat teolo
gia românească, poate lî situat în galeria de aur a marilor profesori care au ilus
trat învăţământul teologic, la cele două Institute Teologice din Bucureşti şi Sibiu,
alături de marii săi înaintaşi în Teologia Dogmatică, pr. prof. Dumitru Stăniloae şi
prof. Nicolae Chifescu, faţă de care nu a fost eu nimic mai prejos.
în veci să lîe pomenit şi Dumnezeu să-l ierte!
Pr praf. dr. NICOLAE NECULA
Publicam, în continuare câteva arlicolc cc poarta titluri semnificative pentru activitatea pe care
Părintele prof. Ion liria a desfaşurat-o. în cadrul Mişcării Ecumenice, o perioadă lungă de timp.
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DICŢIONAR AI. MIŞCĂRII ECUMENICE
Mişcarea ecumenică din .secolul al 20-lea osie un eveniment şi un efort interbisericcsc unic. La un moment dat, Bisericile separate de-a lungul istoriei din
cau/a factorilor teologici şi neteologici, au decis să caute împreună căi şi mijloace
dc restaurare a unităţii lor văzute. Iniţiată în 1910 la Conferinţa misionară de la
Birmingam, Mişcarea Ecumenică a avut deverse forme, curente şi orientări. Astă/i,
cea mai organizată formă instituţională a Mişcării Ecumenice este Consiliul
Ecumenic al Bisericilor. înfiinţat la Amsterdam în 1948, prin fuzionarea a două
curente: Credinţă şi Organizare şi Viaţă şi Acţiune (în 1961 a tost integrat Consiliul
Misionar Internaţional). Intrând într-un "proces conciliar", bisericile membre (3 I 7
Biserici locale de toate confesiunile, tradiţiile şi culturile) şi-au creat propria lor
istorie şi tradiţie comună, menţinându-şi Lotuşi identitatea lor proprie.
Pentru a nu pierde memoria Mişcării Ecumcnice, pentru a ţine viu etosul ecu
menic earc s-a crea! între Biserici. Consiliul Ecumenic a luat iniţiativa de a publi
ca un D i c ţ i o n a r cil M i ş c ă r i i E c u m c n l c c ( D k i i o n a r y o j ih c E c u m e n i c u l M o v c m e n t ,
World C ounal of Chtirehes Publieations, Geneva-William B. Hordmans
Publishing Company, Graud Rapids, 19X9/ Dicţionarul (peste 600 dc titluri, 1200
de pagini) oslo nu numai o carie de referinţă pentru istoria cofesiunilor şi teologia
Mişcării Keumenicc, ci şi o imagine a ceea ce reprezintă ecumenismul azi, în
bogăţia şi diversitatea accstuia. Sunt tratate sfere şi capitole majore ale teologici,
eticii şi expresiilor ecurncnismului tic Ia Aborlion la Youth. Cele mai multe articole
se referă la terne, declaraţii, evenimente, convergenţe teologice, personalităţi, pro
grame, consultaţii, probleme sociale şi politice, adunări generale, etc., carc au mar
cat Consiliul Ecumenic în ultimele decenii. Suni expuse, de asemenea, teme ale
teologiei clasice, privite din perspectivă ecumenică: Treime, Credinţă, Liturghie,
Sincretism, Alianţă, Catolicilate, Calcedon, Mişcare harismatică, Sobornost etc.
Ortodoxia este expusă pe larg. cu toate că mai multe subiecte, perspective şi
doctrine proprii ortodoxe n-au fost introduse, Poate din cauză că studiile ortodoxe
neiîind scrise într-o limbă de circulaţie, nu sunt cunoscute. Poate din cauză că
poziţia, teologilor şi instituţiilor ortodoxe în domeniul ecumenic este indecisă şi
incomplet formulată pentru a fi comunicată cu publicul ncortodox. Biserica
Romano-Catolieă deşi nu este membru ai Consiliului Heumenic al Bisericilor (din
cauza doctrinei despre autoritatea papei în Biserica universală), ea participă la
activitatea Consiliului. O serie dc articole se referă la perspectiva, romano-catolică
a ecurncnismului.
D i c ţ i o n a r u l M i ş c ă r i i E c u m c n i c e reprezintă o sursă documentară indispen
sabilă şi un instrument de primă valoare în formarea teologică şi ecumenică a
tuturor, teoiogi, laici şi preoţi. Ii o demonstraţie că secolul nostru, că Mişcarea
Heumenică este deschisă şi flexibilă, o mişcare a Duhului Sfânt pentru unitatea şi
înnoirea Bisericilor. F.ste şi o invitaţie adresată tuturor ce studiază istoria şi teolo
gia creştină să intre în acest "proces conciliar" carc va culmina cu comuniunea
deplină a tuturor. (Pentru relaţiile dintre Patriarhia Română şi Consiliul
Ecumenic, vezi: Ion Bria, D c s l i i n i l O r t o d o x i e i . Bucureşti, 1989, p. 104-175).
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PROFII.UL ORTODOXIEI
Foarte adesea Ortodoxia este descrisă, ehiar de ortodocşi, ca 11iaci o Biserică
uniformă, o tradiţie stereotipă, căreia i se a trib u ie con servatism în materie de ri
tual, cult şi liturghie, radicalism în dom eniul doctrinei de credinţă, m axim a lism în
ce priveşte asceza şi spiritualitatea, patriarhalism în dom eniul organizării b is e 
riceşti şi dreptul mirenilor. A ccastă descriere trebuie să fie revizuită şi nuanţată,
d eoarece Ortodoxia, nu se recunoaşte în forma negativă, pejorativă a acestor
atribute. D e unde totuşi această înclinare de a confunda Ortodoxia cu o tradiţie
inflexibilă'?
O rtodoxia este legată direct de istoria şi originea creştinismului. Fără tradiţie
ortodoxă, istoria şi doctrina creştinismului ar fi in com p lete şi insuficiente. Ea face
din păstrarea tradiţiei ap ostolice co m u n e din ep oca dc consolidare a creştin ism u 
lui ( s e c o le le 1-5) vocaţia ei principală. La un m om e n t dat în istorii, creştin ism u 
lui a cunoscut dislocări grave. D c pildă, schism a dintre Constantinopol, centrul
Bisericii Răsăritene, şi Roma, centrul Bisericii A p u se n e , care s-a produs în anul
1054; Reform a protestantă din secolul al 16-lea; organizarea separată a m işcărilor
e v a n g h elic e în se colu l al 19-lea. Or, Ortodoxia n-a fost atinsă de aceste dislocări
istorice, dc aceea ea crede că este în stare să dea mărturie despre creştinism ul de
origine, apostolic, patristic, ecum enic.
O rtod oxia es te o B iscrică exigen tă d e o a r e c e fa ce d ependentă unitatea
\ă z u t ă a tuturor creştinilor dc co m u n iu n e a într-o singură credinţă com u nă.
Iarăşi, în decursul istoriei. B iser icile au pus a cc en te pc d iv er se m isiuni s p e c i
fice, au d ezv o lta t mai multe m etod e de unitate locală sau regională. Linii creştini
cred, dc pildă, că unitatea ar depinde de autoritatea Bisericii R o m a n o - C a t o lic e ,
resp ectiv a ep isc o p u lu i de R om a, alţii fac d ep en dentă unitatea dc autoritatea
e x c lu siv ă a Sfintei Scripturi. Ortodocşii ajută cr eştin ism u l să pună un accent
puternic pe unitatea în lisus Hristos, pe care o fac d ependentă de exprim area
corectă a credinţei apostolilor.
Ortodoxii», este, tic a sem enea, o chestiune de istoria unui popor sau unei
naţiuni. In cazul multor ţări din Europa Centrală şi Răsăriteană, istoria unei
naţiuni nu poate fi înţeleasă fără istoria unei Biserici locale. Ortodoxia a apărat
totdeauna sistem ul "polifonic" în care fiecare Biserică locală îşi păstrează identi
tatea ci etnică şi culturală, m isiunea ci specifică. Fiind autonom ă şi autocefală cu
teritoriu limitat şi sinod propriu orice Biserică locală este un prototip în sânul unei
com uniuni universale.
Problema actuală este aceea de a păstra aceste virtuţi în situaţii concrete,
diferite dc cele din trecut, acolo unde Biserica este prezentă local. Interesul Orto
doxiei nu este dc a distruge Tradiţia Sa, dar, în interesul dc a transmite această
fradiţie. im agin ea tradiţională a Bisericii trebuie să fie mereu explicată şi articu
lată pentru generaţiile viitoare. In trecut, Bisericile ortod oxe n-au avut suficientă
libertate să reînnoiască tradiţiile şi canoanclc carc aparţin altor timpuri şi locuri.
In general, datorită restricţiilor istorice, Ortodoxia s-a reţinut să sc h im b e orice
după e v e n im e n te şi timpuri. Astăzi însă Ortodoxia este conştientă că, în faţa B i 
sericilor, stă o agendă contemporană carc aşteaptă sa tic tratată. Ea poate să facă
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acu m o d eoseb ire nclă între vremurile Ui carc aparţin tradiţiile ci. Reînnoirea
tradiţiei sc face piin discutarea problemelor care ecr un răspuns imediat; rolul laicilor
şi in special al fem eilor si tinerilor in viaţa şi misiunea Bisericii, responsabilitatea
Bisericii în domeniul drepturilor umane, ecuinenismul local, etica socială creştină.

TR A DIŢIE
Creştinismul foloseşte termenul tradiţie pentru a exprim a atât conţinutul cre
dinţei primite de la A postoli şi succesorii lor, cât şi procesul de transmitere al
acestei credinţe in decursul islorici. Fiecare credincios intră într-o tradiţie a B i s e 
ricii, carc-1 prccede, nu numai ca primitor, ci şi ea transmiţător. lisus însuşi spune:
"Aceasta este porunca, pc care am prim il-o de la Tatăl iVlcu" ( loan 10, 18). în Fap
tele A p osto lilo r observăm că "Cei ce au primit propovăduirea lui (Petru) au fost
bote/aţi" (Fapte 2. 41). A postolu l Pavel scrie creştinilor din Tcsalonic: "Mulţu
mim lui D u m n e ze u neîncetat că, luând voi cuvântul ascultării de D u m n e z e u de la
noi, nu l-aţi primit ca pe un cuvânt al oamenilor, că aşa precum este într-adevăr,
ea pe cuvânt al lui D u m n e ze u , carc lucrează în voi, cci ce credeţi" (1 Tcs. 2,13).
Tradiţia primită este o tadiţie transmisă şi de transmis. Ea are un caracter dinamic
carc comportă mai multe elemente. Mai întâi, un element de protejare şi de păstrare a
credinţei care s-a primi!. Fstc vorba de lideiitalea faţă de evenimentele şi perioadele dc
referinţă din istoria creştinismului, când Biserica a luat hotărâri definitive cu referire la
doctrina dc credinţă (Faple 15. 2<S-2L>); Tradiţia canonului Biblici, ceea ce înseamnă că
creştinismul este "după Scripturi"; tradiţia ecumenic conciliară, adică moştenirea celor
şapte sinoade ecumenice (325-787) care au stabilit doctrinele esenţiale creştine.
In al doilea raiul, este vorba dc "receptarea" tradiţiei, adică de acoperirea şi actua
lizarea ci, în comuniunea Bisericii... Fiecare generaţie face experienţa tradiţiei primite
şi este liberii să o asimileze şi să o explice potrivii cu propria ci înţelegere, cultură,
ethos. Uneori această "receptare" sau asimilare se face într-un context de confruntare,
11e în sânul Bisericii, lîe în afară, între diferite interpretări şi culturi. Această receptare
nu este o preservare pasivă, ci o dezvoltare şi o adâncire a sensului tradiţiei, încât
tradiţia devine un m od dc interpretare a ccca ce se întâmplă în viaţa Biscricii.
In al treilea rând, tradiţia primită trebuie să fie transmisă. In procesul receptării
şi transmiterii, tradiţia poate să fie interpretată eronat sau identificată cu elem ente
conjuncturale canonice, sociologice, istorice, care aparţin unei alte perioade.
Tradiţia trebuie deci să lîe liberată de aceste restricţii, pentru ca astfel să fie redată
generaţiilor viitoare ca propria lor tradiţie. Astfel, tradiţia leagă Biserica nu numai
dc trecut, ei şi de viitor. Interpretarea trcculului .şi interpretarea viitorului sunt c o m 
plementare. Astfel, credincioşii sunt chcmeţi nu numai să protejeze ccca ce au pri
mit, ci să asim ileze în viaţa lor tradiţia primită, şi să transmită altora experienţa lor.
P U T E R E A P R O F ETIC Ă A E V A N G H E L IE I
Revelaţia lui D u m n ezeu în lisus Hristos, care se transmite prin puterea D u 
hului Sfânt în Biserică, cuprindc nu numai istoria mântuirii, adică ce ea ce lacc
D u m n e ze u acum şi ccca ce El pregăteşte pentru noi în viitor. Evan ghelia nu este
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o simplă revelaţie istorică, ci are un mesaj şi o putere profetică. Biserica păstrează vie
amintirea celor întâmplate în trecut, dar ea orientează viaţa creştinului spre viitor.
Pe de o parte, Evan ghelia anunţă mare bucurie că împărăţia lui D u m n e z e u
este înlăuntrul nostru, în inima celui ce crede, speră şi iu beşte ca şi în m ediul lui.
Creştinii urm ează aici pe Hristos ca pe "arhiereul bunurilor viitoare” (Evrei 9, 11).
La B otez, creştinii au primit "puterea vieţii viitoare" (Evrei 6, 5). D e la Cincize cim e , D uhul s-a revărsat peste com unitatea creştină, dăruindu-i darurile Sale,
care sunt bunuri cc aparţin vieţii viitoare.
împărăţia lui D u m n e z e u , sau asemănarea cu Creatorul, care este frumuseţe
fizică, morală, spirituală, sc reflectă în inima celui cc crede şi în jurul său. Sfântul
A p o sto l Pavel com pară istoria şi viaţa om ului cu o oglin d ă în carc sc reflectă taina
lui D u m n e z e u ccl insondabil (I Cor. 13, 12), taină care trece dincolo dc certitudini
materialiste şi raţionaliste. Om ul poate să facă experienţa reală a accstei prezenţe
atunci când caută valori care să dureze, când este d esc h is pentru viitor, când
doreşte intimitatea cu Tatăl ceresc şi cu sem en ii din jurul său. La un m o m e n t dat,
Iisus spune despre copii că a unora ca accştia este împărăţia lui D um nezeu:
"Adevărat vă zic vouă, cine nu va primi împărăţia lui D u m n e z e u ca un copil nu
va intra în ea" (Marcu 10, 15).
Pe dc altă parte, N o ul Testament com pară istoria accasta cu o perioadă dc
pregătire a lumii viitoare, o "luptă care nc stă înainte" (Evrei 12, 1). D esigur, rolul
creştinului este accla dc a crea deschizături şi structuri în viaţa o a m en ilo r carc să
facă posibilă venirea imediată a împărăţiei lui D u m n e ze u . în acelaşi timp, el tre
buie să se lupte să "cucerească viaţa vcşnică" (I Tim otei 6, 12) Ia care a fosrt c h e 
mat. A ceastă luptă este comparată cu chinul naşterii (R om ani 8, 22). Iisus vor
beşte d e "femeia când este să nască" (Ioan 1 6 ,2 0 -2 3 ) şi de grăuntele căzut în pă
mânt, care dacă nu va muri nu va da roadă (Ioan 12,24).
Unul din a sp ectelc accstei învăţături este accla că D u m n e z e u ia iniţiativa şi
lucrează im ediat, nu aşteaptă, ci angajează pc loc lucrători disponibili. Lucraţi
"cât este ziuă" (Ioan 9,4), căci vin e noaptea. A cesta este în dem nul E v a n g h eliei de
a răspunde fară rezerve chcmării lui D u m n ezeu . El vrea să răscumpărăm timpul,
dc unde sentim entul că împărăţia lui D u m n e z e u este cu putinţă imediat.
Evan ghelia transmite acest mesaj profetic cu asigurarea că D u m n e z e u va
um ple viaţa oa m en ilor dc adevărata existenţă şi de plenitudinea vieţii, cu condiţia
ea ei să obţină încă dc aici facultăţi şi simţuri necesare accstei experienţe. E v a n 
ghelia lui Iisus Hristos este marcată de acest fapt nou: "Nici viaţa dc aici, nici
viaţa viitoare nu pot da, una fară ccalaltă, fericirea 'daplină" ( N ic o la e Cabasila,

Viaţa in Hristos. 1,1).
Evan ghelia nc arată că punctul de rezistenţă al istoriei prezente este tocmai
viitorul ei pregătit dc D u m n e ze u , că valoarea vieţii actuale constă în faptul că î m 
părăţia s-a îm preunat cu umanitatea, că v eşn ic ia a apărut în istorie, că cerul s-a
unit cu pământul. Creştinii au primit puterea să trăiască în "ambele v ie ţ i”, adică
în "înnoirea vieţii" (R om ani 6, 4). Vrând să descrie personalitatea lui Ioan
Botezătorul, Iisus întreabă: "Ce-aţi venit să vedeţi? Trestie bătută de vânt?" El
vrea să spună că Ioan, în cc lc din urmă, nu sc clatină în vocaţia lui profetică. La
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tel şi istoria, ea poate sa arate ca o trestie batula dc vânt, schim bătoare, flexibilă
până la extrem, dar ea are un punct în viitor carc nu sc clatină, o lumină sus care
luminează in întuneric, o "piatră unghiulară" care nu sc desprinde, o v o c e carc nu se
stinge. Accstca sunt focarele de rezidenţa ale istoriei, ultimele puncte care nu cedează.
B I B L IA Şl E V AN G H E U Z A RE A
Biserica Ortodoxă lace azi un mare ef ort să tipărească si să publice un număr
cât mai marc de Biblii. Amestecând valorile, unii sunt tentaţi să creadă că Biblia
este un d ocu m e n t istoric sau m onum ent literar care merită o largă difuzare. Ce
lace Biserica cu Biblia, se întreabă credincioşii, liiserica foloseşte Biblia în diver
se moduri şi ocazii, în primul rând pentru lectura individuală a cred in cioşilor şi
proclamarea ei publică în cadrai cultului. Dar cea mai impoilăută lucrare, în carc
Biserica nu se poate dispensa în nici un Ici de Biblie, este evanghelizarea, adică
propovâduirea Vestei celei bune (E van ghelia) că în Iisus Hristos, “cuvântul lui
D u m n e ze u care s-a făcut trup" (Ioan 1, 14). D u m n ezeu a intrai în istorie ca să
m ântuiască om enirea şi creaţia Sa.
Sfânta Scriptură cuprinde, în Vechiul Testament, istoria creării lumii şi cea a
poporului lui Israel cu care D u m n e z e u a făcui o alianţă specială, aceea de a aduce
la cunoştinţa neamurilor L e g e a divină ^i de a anunţa pe M esia, Mântuitorul tutu
ror naţiunilor; iar în N o u l Testament, istoria lui Iisus Hristos, adică ceea ce D u m 
nezeu a făcut prin 1:1 pentru mântuirea oam en ilor din păcat şi moarte. Această
istorie a lui iisus Hristos întrupat, răstignit şi înviat, trebuie .să devină istoria per
sonală a fiecăruia ce vo ie şte să-şi schim b e viaţa şi să o mântuiască. Despre
această istoric dă mărturie autentică Scriptura. A evan giieliza în seam n ă a proteja
şi a transmite efectiv viaţa lui Iisus în viaţa fiecăruia.
Despre evanghelizare, în sensul de a propovădui cuvântul lui D u m n ezeu păs
trat şi transmis în Sfânta Scriptură, ne vorbeşte Biblia însăşi, ca şi istoria şi teologia
Bisericii. Explicând parabola semănătorului, Iisus revelează ucenicilor Săi că
"sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu" (Luca 8. 11). Luca, şi Faptele Apostolilor,
redă întâlnirea pe drumul de la ierusalim la Gaza, dintre Filip şi etiopianul din garda
reginei Etiopiei.' Etiopianul, care se întoarce dinit-un pelerinaj la Ierusalim, citea din
cartea profetului Isaia (53, 7-8). Filip explică textul respectiv, spunând că aici c
vorba de Vestea cea Bună, Evanghelia, pe care o va anunţa M esia, care S-a arătat
deja în Ierusalim (Fapte 8, 35). Când dezvăluie ucenicilor Săi sensul venirii Sale,
Iisus se referă direct la scrierile lui Moise. "căci el a scris despre Mine" (Ioan 5, 46).
Istoria Bisericii este martoră că mişcarea misionară şi cea biblică sunt c o n 
com itent dependente unele de altele. Traducerea şi tipărirea Bibliei au marcat isto
ria multor Biserici, ţări şi culturi naţionale. Reforma protestantă (sec. 16) a dat un
mare avânt traducerii şi predicării cuvâniului iui D u m n e ze u în iirnbi şi dialecte lo
cale, precum şi citirii Bibliei de către laici. Tipărirea Bibliei de la Bucureşti (1 6 8 8 )
a fost un mare evenim ent pentru m isiunea Bisericii Ortodoxe şi cultura română.
Românii ortodocşi şi-au regăsii în ea identitatea şi unitatea dc limbă şi cultură.
Prcdica şi învăţământul marchează acu m o nouă etapă în dezvoltarea lor.
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'l'cologia, de asem en ea , araiă că evanghelizarea osce esenţială pentru ''zidirea"
Bisericii, trupul lui H n s t o s în istorie. Condiţia dc intrare în B iserică este aceea de
a primi prin credinţă cuvântul lui D u m n ezeu şi de a schim ba viaţa prin convcrtire
şi botez. Iisus trimite discipolii Săi să b inevestească şi să boteze: "Mergeţi şi
faceţi u cenici din toate naţiunile, b a/ând u-le în n u m eie Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh, invăţându-lc să păzească toate câte v-ain poruncit vouă" (Matei 28,
19--20 a). Cuvântul lui D u m n e ze u clin Sfânta Scriptură este deci o tradiţie trans
misă şi de transmis. El nu aparţine numai unui anumit popor, nu c rezervat unei
singure generaţii sau culturi.
Biblia este primordială în evanghelizare mai ales din cauza conţinutului, pute
rii şi autorităţii ei. Biblia conţine un mesaj revelat de D um nezeu, care aparţine lui
D um nezeu, care este răspunsul la marile probleme existenţiale ale omului. Scriptura
este ceea ce Duhul care o inspiră vrea să fie, adică "înţelepciunea care ne conduce
la mântuire prin credinţa în Iisus Hristos" (2 Timotei 3, 15). Iisus are încredere în
Scriptură, deoarece Duhul lui D um nezeu este cel carc învaţă pe profeţi şi evan gh elişti să scrie: "Toată Scriptura este inspirată de Dum nezeu" (2 Tirnotei 3, 16).
Ce face preotul cu B iblia1? Biblia este hrana preotului: "Hrana M ea este să
ascult de voia Celui ce M-a trimis să fac lucrul Lui" (Ioan 4, 34). Preotul, ca şi
proorocul lc z c c h ie l, trebuie să "mănânce" cartea aceasta: "Fiul om ului, hrăneşte-ţi
pântecele şi-ţi satură lăunmi! tău cu aceasta carLe pc carc ţi-o dau Eu" (lc z c c h ie l 3,
3). Biblia este băutura preotului: "Ailat-am cuvintele Tale şi le-am sorbit şi
cuvântul Tău a lbst bucurie .şi v eselie pentru inima mea" (lerem ia 15, 16). Biblia
este şi hrana şi băutura credincioşilor, care suni chemaţi prin predica preotului să
"soarbă" cuvântul lui Dum nezeu. După exem plu l evanghelistului Ioan. preotul tre
buie să ia cartea din mâna îngerului şi să o m ănânce (A p ocalipsa 10, 10). N um ai
după ce o consum ă, el poate să reînceapă propovăduirea: "Tu trebuie să prooro
ceşti, încă o dată, la popoare şi la neamuri, la limbi şi la împăraţi" (A p oc. 10, 11).

I'r.

I

im

o f. ION BRIA

PREA CUVIOSUL ARHIMANDRIT S O F I A N ,
PĂRINTELE NOSTRU,
STAREŢ AL SFINTEI MĂNĂSTIRI ANTIM - BUCUREŞTI,
A TRECUT LA DOMNUL
..Râvna Casei Tale. Doamne, m-a întării"
(Psalmul 69. 9).
Este greu si.resp onsab il, în acelaşi timp, să aşezi pe hârtie câteva cuvin te
despre acela ce a fost viaţă deplină, misiune fără preget, artă dwnnzeiască, p ă 
rinte bun şi milostiv, călugăr smerit. Un om tezaur care a trecut d in c o lo în feri
cirea Evanghelie]: fericiţi cei săraci cu duhul că a lor este împărăţia cerurilor
(Matei V,3). Da, împărăţia cerurilor plinită care pleacă de aici şi doar se desăvâr
şeşte d incolo. A ce sta era crezul Părintelui Sofian!
După o încercare de 2-3 ani, zbătându-se între som n chinuitor şi existenţă
finală, ştiinţa m edicală s-a arătat neputincioasă în faţa P salm istului inspirat:...
după 80 de ani, chin şi durere nu numai pentru tine, ci şi pentru apropiaţi (Ps. 89,11).
Cinste Părinţilor Irineu-ieromonahul, Ciprian-ierodiaconul şi Emilia-sora care şi-au
făcut datoria pe deplin, după cuvântul A postolului (II Tim otei IV,5). „
Şi aşa a trecut d in colo Părintele Sofian, lăsându-şi aici crucea nevoinţelor,
chiar în ziua cea mare a înălţării Sfintei Cruci, 14 septem brie 2 0 0 2 , orele 10 şi 45.
A vându-se în ved ere că destui laici şi laicizaţi, mireni şi ziarişti s-au g r ă b i t ,
şi alţii au făcut la fel, să scrie şi să prezinte necrologuri s ter eo tip e1, să facă m itin
guri cu reportaje so fia n ic e 2, să prezinte casete d uhovniceşti, dar ei nu intraseră
niciodată în Biserica Mănăstirii A n tim 3, unde Părintele Sofian de 4 0 de ani ,.ai
pustiei” - cum îi plăcea să spună - se n evoia ca stareţ numit de providenţialul
Patriarh Justinian. Şi tot de atunci, de peste 4 0 de ani, subsemnatul î] cu n oşte şi
de 35 de ani am slujit alături de smerenia sa ca m odest diacon trimis şi hirotonit
aici, la Antim în ctitoria Martirilor Brâneoveni şi a Ierarhului sfânt şi fară pereche
în cultura rom ânească şi în întreaga ortodoxie de atunci şi mai ales de a zi4.
D e aceea, am îndrăznit să aştern pe hârtie, din în dem n ul multora, câteva fapte
reale experim entate de cel pom enit şi la o mare parte dintre acestea fiind martor.
A m vrut să le exprim în genunchi, lângă trupul său neînsufleţit, dar cei care au
transferat inima lor în cârje sau toiag mi-au interzis mărturia, cu toate că ini-am
exprimat-o în alte biserici şi nu voi tăcea până în sfârşit. A p oi, nu doresc să se
banalizeze n um ele C uviosulu i prin tehnica şi m ijloacele m ass-m e d ia, prin „alătu
rări” id eo lo g ice sau de circumstanţă, prin apartenenţe de grup etc.

1. Bogdan Lupescu. S-a stins un sfânt: Părintele Sofian. în revista „Formula AS" anul X II
(2002). nr.535 (39) din 30 septembrie - 7 octombrie, p. 19. Dalele sunt luate după Părintele
Ioanichie Bălan şi alţi autori care citează pe Părintele Sofian.
(In „acatist” pietist..., în revista „Vestitorul Ortodoxiei" anul X IV (2002). I octombrie, p. I.
2. Prin Tv si casete.
3. înregistrări trunchiate, cu tendinţe politizanlc ale unor lideri ASCOR. A se vedea si Despre
Rugul Aprins, de Parincle Sofian. in "Schimbarea la Fala", publicaţie ASCOR. nr. .8/1998, p.4...
4. De fapt. Părintele Sofian a publicat o carte cu Mănăstirea Antim şi un interesant studiu care
a apărut în revista „Biserica Ortodoxă Română", nr. 7-12/2000.
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Părintele Sofian a fost şi va rămâne un desăvârşit monah, un încercat prin
suferinţă, un duhovnic experimentat, un aitist haric, un slujitor pravilnic, un om
de o rară bunătate controlată...
*
Născut în părţile Sorocăi din Basarabia, în preajma pomenirii Sfinţilor Mu
cenici Serghie şi Vah, 07 noimbrie 1912, din părinţi gospodari: Ioan şi Alexandra,
o familie cu patru copii, trei băieţi şi o fată.
însemnat cu numele de Serghie din botez. Firesc, în calendar. Părintele mi-a
istorisit „chemarea” înainte de a fi în pântecele mamei sale. Tatăl său, aproape de
cununie, ostaş în armata ţaristă, a fost trimis în luptele dintre ruşi şi japonezi
( 1904-1905). înainte de război soldaţii pravoslavnici (inclusiv basarabenii incluşi
în Imperiul ţarist, din 1812) s-au închinat la Moaştele Sfântului Serghie de la
Radonej (Posada-Zagorsk) lângă Moscova... Şi-a zis tânărul ostaş: Doamne, cu
ocrotirea Sf. Serghie, păzeşte-mă... Cu toată înfrângerea oastei-creştine- ţariste de
către japonezi, soldatul basarabean - nu se ştie dacă au mai fost şi alţii - câţi s-au
întors acasă, s-a însurat şi a mărturisit preotului despre sfânta ocrotire. Acesta, cu
evlavie, i-a zis: să-ţi dea Dumnezeu un prunc şi dacă ai fost scăpat de Sfânt, pe
acesta să-l hărăzeşti Domnului!...
Şi s-a născut prunc în ziua Sfinţilor şi i s-a pus numele Serghie.
După terminarea şcolii (în rusă şi în română), pruncul Serghie, datorită vocii
sale alese, urechii muzicale şi simţului artistic; înclinat spre matematică-geometrie, cu scris îngrijit, ordonat şi citeţ-impecabil, a fost reţinut, ca/rate, la Mănăs
tirea Dobruşa. A fost citeţ la Schitul Rughi şi Vanicicăuţi (Flotin). între 1918-1925,
a fost novice, continuând practica mănăstirească prin ascultările de rigoare,
intrând în corul monahilor şi în atelierul de pictură. A fost încurajat, apoi, de
însuşi Nicodim, stareţ la Neamţ, episcop de Huşi, locţiitor al Eparhiei Chişinăului, mitropolit al Moldovei şi apoi, din 1939, patriarh al României; de mitropoli
tul Guric al Basarabiei, venit la Antim, unde a şi decedat (1943) şi de mulţi alţii.
Aşa se făcea că după terminarea seminarului (Cernica şi Căldăruşani), s-a
înscris la Facultatea de Teologie-Bucureşti. luând licenţa (1946) cu o interesantă
temă - a vieţii sale, de fapt - Chipul Mântuitorului în iconografie5. Concomitent a
frecventat Artele, secţia Pictură, devenind specialist - calificat în arta respectivă.
Nori negri s-au abătut asupra României mari. începuseră, deja, din 19396
tratate pentru dezmembrarea Ţării, iar Sovietele bolşevice prinseră în dinţii lor
Basarabia şi Bucovina. Aşa se face că Părintele Sofian, cu un grup de peste 30 de
monahi, pleacă de la Dobruşa, stă o perioadă la Neamţ, ca apoi. cu binecuvântarea
Patriarhului Nicodim, să găsească sălaş la Mănăstirea Căldăruşani. Aici, pe lângă
posibiIităţi de trai, se găsea loc de odihnă şi rugăciune şi cunoscutul atelier de
pictură. A fost făcut diacon în 1940 de către Episcopul Atanasie Dincă pentru Mă
năstirea Plumbuita după ce fusese tuns în monahism de către Mitropolitul Tit
5. Lucrarea a văzut lumina tiparului în anul 2001.
6. înainte de deces, tatăl şi-a exprimat îngrijorarea că bolşevicii vor veni peste Basarabia. Aţin
s-a petrecut. Mama sa. Alexandra, a trecut către Domnul mai târziu, dar din motive lesne dc înţeles.
Părintele Sofian n-a participat la înmormântare.

214

b i s î : r r . ',i o r r o m ) x f r o m a x

Simedrea !a 25 decembrie 1937. A !ost hirotonit preot în 1945 şi /acul pmlu.singliel în 1947. După naţionalizarea din 1948, de lapt o nouă secularizare a averilor
mănăstireşti de călrc bolşevici. Mănăstirea Căidăruşani a rămas săracă, dezastrul
lăsat de nemţi şi.apoi de mşi era lotal, mulţi călugări au plecat, cei bătrâni iţi
duceau suflarea ultimelor zile. tinerii nici că îndrăzneau să mai stea.
După pristăvirca patriarhului Nicodim (1948). Justinian Patriarhul a căutat o
reînnoire a mănăstirilor. Greu! Părintele Solîan a fost numit profesor de pictură la
mânăstirea Neamţ7 şi stareţ la Plumbuita (1954 - 1958) şi şef al atelierelor dc
pictură. Părintele Solîan a slujii la Mânăstirea Plumbuita, împreună cu alt Cuvios
prea repede uitat. Părintele Narcis şi apoi adus la Antim, după Valerian Zaharia
(făcut episcop la Oradea). VasiIc Vasilache (1' 2002), plecai în SUA. Gherasim.
numit srarel la Căldăruşani - azi Fipiscop de Râmnic.
Nici aici n-a avut linişte. Cu toate eă îşi facca datoria: slujbe, administraţie,
reconstrucţia bisericii mari (turlele, repiclarea Paraclisului Antim chiar de mâna
Părintelui Solîan, repararea bisericii Sf. Împăraţi din incintă), aşa-zişii adepţi ai
Rugului Aprins s-au reorganizat şi l-au inclus—fără voie - în ideologia şi ..spiri
tualitatea” trecutelor vremi8. Ceea ce l-a reţinut pe Cuvios a fost Rugăciunea ini
mii, pe care o simţea şi practica încă din tinereţe prin influenţa Părinţilor dc la
Optina-Pustânii şi apoi a celor rămaşi paisieni ai Neamţului.
Reorganizând sectoarele Institutului Biblic şi dc Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Justinian Patriarhul l-a numit pe Părintele Sofian în Comisia de pictură bi
sericească (Schitul Maicilor) alături dc mari specialişti ai penelului: I.D. Ştclânescu.
I.Rusii. Vânătorii. Stoica şi mai înainte Keber, Belizaric, Borneanski şi mulţi alţii.
Şi iarăşi au venit alte dureri. După mişcările antisovietice ale populaţiei din
Germania şi Ungaria, în România a început prigoana celor bănuiţi că ar ti
împotriva marxismului, celor cit studii în Apus şi mai ales oamenilor de artă şi
cultură. In 1957 - 1958, după încercările de detronare a Patriarhului Justinian. s-a
stins Rugul aprins cu masive arestări şi condamnări. Părintele Solîan a fost pus în
cătuşe, fiind luat de pe schela Mănăstirii Ghighiu, unde picta boiniţa. Judecat de
urgenţă a fost condamnat la 12 ani de temniţă grea. La Jilava a fost preselecţia. ia
Aiud trierea, apoi trimis la muncă în Insula Mare a Brăilei, la Salcia, în condiţii
de iad. li era frică de Piteşti; de diabolica practică de a distruge substanţa cenuşie
(reprogramarea creierului), tehnică adusă în România din închisorile stal in iste de
către tandemul satanic: Nicolski-Turcanu! Fiind cunoscut ca duhovnic şi stareţ a!
Mănăstirii Plumbuita (când a fost arestat), mulţi Căulau să-l ajute pentru că era
firav. A aflat miliţia şi a trecut prin ciipe groaznice! Alături mai erau Părintele
Benedict Ghiuş şi Părintele Roman Braga...După emiterea Decretului 410/1959
împotriva monahismului s-au adăugat şi alţii.
Şi după şase ani, în iulie 1964, a fost eliberai. L-am văzut tuns şi Iară barbă,
cu o reverendă albastru-deschis. Dânsul, cu Părinţii Grigore Băbuş. Arsenie Papacioc, Felix Dubncac veniseră la Administraţia Patriarhală, unde au primii, de la
Patriarhul Justinian, ajutor bănesc pentru un an. hrană, locuinţă şi au fost încadraţi
7. i’rinlic cri mai apropiaţi ucenici s-a numărat şi Cuviosul Bai'lolomcu Horea, picior *i sluji
tor la Sfânta Mănăstire Sihăstria.
8. Invazia sectelor. \ol.11. p. 165-1 7-1
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la locurile undo funcţionau înainte de detenţie. Din nou. Părintele Sofian a primit
stăreţia Mănăstirii Antim. i-a adus aici ţi pe fratele său Lucian-ierodiacOiiui ue la
Plumbuita, decedat şi înmormântat la Căldăruşani (1989).
fram la Redacţie şi când i-am vă/ut şi i-am ascultat am rămas buimăciţi câteva
săptămâni, l o t în această perioadă fuseseră eliberaţi Prof. 1. V. Georgescu9. după ce
16 ani fusese deportat în Rusia şi Prof. Gheorghe Popcscu-Vâicea10. fost ministrusecretar de stat ia Cultură. Ce forţe reangajase .lustinian Patriarhul prin venirea
acestora în sectoare cheie ale Misiunii Biscricii. In al doilea grup de eliberaţi se
găseau, printre alţii Pr. Prof. I). Stăniloae. Prof. T. M. Popescu. [. Lahovari. I. G. Savin. Ion Ştruk, Velicu Dudu11. toţi aşezaţi de Inrâistâtălorul BOR la locuri sigure1-.
Părintele Sofian a mai avut încercări cu Pr. Paul Mărăcine (t 2000). dar cu răb
darea sa s-au rezolvat multe. Refacându-se grupul basarabenilor. la cor au revenii
Pr. Paulin Popescu. Felix Dubneac, Roman Braga - plecaţi în Canada - ierodiaconui Zaharia Gladun şi mulţi alţii. Pentru tradiţiile mănăstireşti ale paisienilor. au
început să apară şi fraţi şi fii duhovniceşti ai Cuviosului: lerodiae. Sebastian Barbu
Bucur, fraţii Păunescu de la Madrigal şi prieteni de ai lor. O parte au rămas în SUA.
De exemplu, la biserica Părintelui Pavcl Simion din Chicago, cântă în cor 10 foşti
madrigalişti. O plăcere. Am slujit cu ei de Învierea Domnului 2001.
Tot în perioada ‘65-66. .lustinian Patriarhul a numit la Mănăstirea Antim pc
Pr. Iulian Cârstoiu. mare cântăreţ, slujitor şi maestru dirijor venii de la Oradea ca
fiu duhovnicesc al Părintelui Sofian. Şi acesta a ridicat prestigiul Mănăstirii Antim.
plecând dintre noi în 1992. De fapt Pr.Iulian a fost numit şi director la Fundaţia
„N.Lungif, la Catedrala Patriarhiei. Prof. N. Lungii a trecut cătrc Domnul în 1993.
Păstrând specificul psaltic al cântărilor, dar şi unele armonii paisiene. Părin
tele Sofian a adus la Antim pe colegul său de seminar, maestrul Pantclimon
Frunză, tenor dramatic, cântăreţ de operă, ceea ce a reînv ionii tradiţia veche.
L.a cererea şi propunerea Părintelui Sofian în 1967-68. .lustinian-Patriarhul a
numit şi a hirotonit personal doi diaconi de la Redacţia Revistelor centrale: Petru
David, redactor şi Gheorghc Speranţă, corector. Providenţialul ierarh a spus:
..Părinte Sofian îţi numesc doi tineri verificaţi de mine. să nu-ţi mai fie teamă!...
iar voi. unu! la dreapta şi celălalt la stânga să ajutaţi pe Cuvios să-şi ducă
crucea...". S-a împlinit porunca. Părintele Speranţă a plecat în Noua Zeelandă. ne
uitând de părintele Sofian. A trecut prea devreme-spre cele veşnice în 1998. Sem
natarul acestor mărturii a rămas lângă duhovnicii! său pâiiă la ruperea tirului vieţii
acestuia,..1-’
9. în BOR,nr.7-I2/199,S'
!0. Idem "M 2/1998.
11. ,Sef cabinet suh trei patriarhi: Miron. Nicodim $i Jusiinian
12. Patriarhul Jimtin>m-( 'cute mirul naşterii, in ..Studii Teologice".nr.3-4/200 i
13. Mi-a împărl&şil. mai-hine zis am avut aceleaşi neplăceri. Asifel în 1977 trecând subsem
natul la lacullalc. patriarhul de alunei mi-a luat" de normă de diacon. Părintele stareţ fiind statuii să
nu mă mai primeseă la Antim. N-a făcut-o ci. dimpotrivă mi-a spus să vin la privegheri, să slujesc,
'â susţin predici şi calchc/c. Am venit până în /iua când ne-a părăsit.
I.a facultate, am organizat < 'ere itf m is io n a r cu sluruleţii leologi. dar si alţi ascultători, majori
tatea de Ia Antim. Mi s-a imer/.is de către conducere (l’ S. Rector Vasile) ..propaganda religioasă".
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Aşa s-a stabilit o tradiţie a Sfintei 'Mănăstiri Antim, solidă, sănătoasă, fară
exagerări şi excese. Părintele Paisie, fost stareţ la Putna, a fost reîncadrat; Părin
tele Adrian - azi supravieţuitor - a slujit în obşte. De fapt, toţi ierarhii BOR au
avut legături duhovniceşti cu Sfânta Mănăstire Antim şi c l i experimentatul şi
blândul duhovnic Sofian. Lucrul cel bun a fost continuat de către cântăreţul-doctorand Macedon Petrescu, asistent universitar până în 1994 când a fost sfinţit
arhiereu, iar din 2001 Arhiepiscop de Tomis, Teodosie.
In sfârşit, ucenicul acestuia, Nicolae Geolu şi el diacon şi asistent la Faculta
tea de Teologie-Bucureşti, continuă tradiţia la Antim.
Părintele Sofian a fost ridicat la treapta de Arhimandrit de către Patriarhul
Justinian (1970) oferindu-i-se şi Crucea Patriarhală. Şi în aceeaşi perioadă, scă
pând de persecuţii şi de condamnări, tot Justinian Patriarhul a adus la Mănăstirea
Antim pe cunoscutul duhovnic din Moldova, Preotul Ioan Argatu. Pe acesta l-a
călugărit la Antim punându-i numele de Ilarion-ieromonahul.A decedat in 1998 la
Mănăstirea Cernica şi este înmormântat în ctitoria sa, alături de soţie, în Biserica
din Boroaia (Jud. Neamţ).
Să mai ştie „persecutaţii” greco-uniţi că pe lângă condiţiile foarte bune de la
Argeş pentru ierarhii lor de frunte: Cardinal Iuliu FIossu, Episcop Alexandru Rusu
de la Maramureş şi Episcopul Ioan Bălan de la Lugoj, Patriarhul Justinian a numit
ca preoţi la Antim pe reveniţii la ortodoxie: Visarion Aşteleanu (inspector şi epis
cop vicar patriarhal şi apoi Episcop al Aradului); pe preotul 1. Leliiţiu, doctor la
Roma; Pr. Dr. I .Vesa, asistent spiritual la Teologie; preoţii Iuliu Man, Teodor
Ciceu, Ţifu în Capitală etc. Unele din soţiile acestora au fost încadrate în învăţă
mânt, altele în coruri dc biserici sau în instituţiile Patriarhiei Române.
Alle încercări şi satisfacţii. Din 1968, s-a introdus în Repertoriul corului cân
tări ca Presăraţi pe-a lor morminte - la Praznicul Înălţării Domnului, Canonul cel
Mare la patru voci. Colinde şi daruri pentru copii, ajutoare pentru bătrâni - mai
ales pentru cei de la Radu Vodă.
In 22 decembrie 1968, corul de la Antim condus de diaconul Gh. Speranţă a
cântat colinde în faţa Casei Centrale a Armatei, venind mulţi studenţi şi numeroşi
cetăţeni din Capitală. Ni s-a interzis. La un moment dat, au venit şi alte grupuri
de la Universitate şi Politehnică în frunte cu Gelu Voican Voiculescu şi D.Toma.
Am fost anchetaţi şi mulţimea împrăştiată. La secţia de Miliţie, când au auzit că
suntem de la Antim', comandantul ne-a întrebat dacă Sofian.şi Patriarhul ştiu?...
Cu bunăvoinţa Pr. Gelu Bogdan. Parohul ST. Vineri, am obţinut locuinţă şi îmbiscricire la bise
rica ..Sf. Vineri-l-îcreasca". Am lăeut ccca ce sc ştie şi am fost atenţionat de securitate cf\ am creat
aici „M aglavit..."
In 1987. demolându-sc biserica Sf. Vineri, am slujit pc unde s-a putut.
Patriarhul Teoctist mi-a oferit locuinţă la Sf. Spiridon-Nou şi îmbisericire, îmbiscricire trans
formată în " norma de diacon la această biscrică. N-am semnat niciodată un stat legal. Reorganizând
parohia un ierarh responsabil n-a ţinut cont de numirea mea. Atunci Părintele Sofian a cerut
Preafericitului încadrarea la Antim. Am refuzat de această dată. în septembrie 1996. Am răspuns
dorinţei Pr. llic C'ostcscu ca să lucrăm împreună, fără obligaţii la ridicarea bisericii Sf. Ilie parohia
Sf. Cruce. S-au făcut lucruri frumoase. Acum vom ridica şi o biserică marc: Catedrala Titanului.
Părintele Sofian a fost totdeauna alături de mine împlinind testamentul lăsat de Justinian
Patriarhul. Aşa-i viaţa!
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Toată lumea ştia că sunt aproape Sărbătorile. A mers cu noi la Antim şi ne-a zis:
să nu mai faceţi aşa!... Nu ştiu ce s-a întâmplat cu ceilalţi, dar pe 23 Decembrie
anul respectiv, s-a decretat vacanţă pentru elevi, iar 1969 şi pentru studenţi... Şi
aşa să rămână în veci, ne-a spus în ziua de Crăciun, Părintele Sofian...
Durere apăsătoare s-a pogorât asupra Cuviosului m anii '82 - '84 când s-a por
nit la sistematizare. S-a dărâmat partea dinspre Răsărit, inclusiv Cuhnia lui
Brâncoveanu, se poruncise eliberarea muzeului şi apartamentelor arhiereşti pentru
demolare; era în „plan” translarea bisericii mari, dărâmarea paraclisului ’A ntinf' şi
a bisericii Sfinţii împăraţi, mutarea palatului sinodal şi a Biblotecii (de fapt singura
poruncă înfăptuită). Nu ne asculta nimeni!... Intr-o seară, a venit Zoia Ceauşescu...
Părintele Sofian a rămas fară grai. Am explicat ce este aici, a văzut monumentele şi
obiectivele... In trei zile s-a primit dispoziţie ca să rămână totul pe loc. Au uitat
:,fraţii”, însă părintele Sofian a mulţumit lui Dumnezeu şi a postii 40 de zile, dânsul
care intrase în disperare. De asemenea, i-am văzul faţa luminată şi i-am simţit bucu
ria inimii cu prilejul canonizării şi consacrării, aici la Mănăstirea Antim, a Sfanţului
le rarii Martir Antim Ivireanul, 27 septembrie 1992 şi a Familiei de Martiri
Brâneoveni, 16 august 1992. Mare bucurie şi deplină satisfacţie a avut în ziua hra
mului, 27 septembrie 1995, când s-a resimţit Paraclisul Sf.Antim, restaurat de
Cuvios, de către cei doi Patriarhi: Teoctist al României şi 11ie al Georgiei.
Tot aici la Antim, în modesta sa chilie plină de igrasie şi chiar incendiată, a
conceput şi realizat icoana Tuturor Sfinţilor Români, prăznuire în Duminica a
doua după Rusalii. Tot pentru obşlea mănăstirii , Părintele-stareţ a rânduit trapeza
cu pictura adecvată. Şi alte multe a săvârşit cu modestia sa călugărească şi cu dis
creţia pustnicului atonii, contribuind efectiv la noile chilii de la Antim şi la ridi
carea schitului „Sf.Andrei” de pe malul lacului Crângaşi-Militari.
Lăsaţi copiii să vină la Mine (Matei XIX, 14), iar tinerii să înveţe ştiinţa
(II Tim. 111,15). Părintele Sofian a ajutat zeci de familii, pe copii şi pe tineri. Le
cumpăra cărţi, le dădea haine şi îmbrăcăminte şi a contribuit la toate excursiile pe
care le-am efectuat cu studenţii în ţară şi străinătate.
Să fa ci heruvimi frumoşi (Ieşire XXIV, 18), lisus este icoana Tatălui (II Cor.
IV,4). A pictat peste o sută de biserici în ţară şi în străinătate14 şi a alcătuit zeci de
devize pentru care el nu primea nimic. Alţi specialişti sunt miliardari. Mare efort
a depus în ultima vreme cu Devizul de pictură al Bisericii Mănăstirii Lainici şi
Putna, iar la dorinţa Patriarhului Justinian, căruia Părintele Sofian i-a devenit conIcsor după trecerea la Domnul a Părintelui Gherontie de la Frăsinei, Argeş şi apoi
la Patriarhie, a prezentat Devizul de pictură al bisericii Sf. Treime-Radu Vodă pe
i-are a şi executat-o doar cu câţiva ucenici (Fraţii Moroşanu)^. De o rară fru
14. Paralei eu slujirea preoţească, a pietai sau restaurai numeroase biserici în ţară si peste
liniare,mire care se număra: Pipirig - Neamţ (1955). Dămaroain - Bucureşti (1956), Mănăstirea
liaon -Tuleea (1857). Mănăstirea Ghighiu - Prahova (1958). Pitar-Mos - Bucureşti (1964). Schitul
Darvani - Bucureşti (1964 si 1993). Hagiu - Bucureşti (1970), Mănăstirea Agapia (1970).
Mănăstirea Deir-KI-I larf - Liban (1971-1972), Mănăstirea Radu-Voda - Bucureşti (1973).
Mănăstirea Sinai - Prahova (1977). Catedrala din Homs - Siria (1978), Biserica din Harna - Siria
( l‘>79 si 1981), Mănăstirea Dealu - Târgovişte (1982). Mănăstirea Antim (1983 si 1993), Biserica
Visarion - Bucureşti (1987). Sfânta Vineri-Noua (1987) şi altele.
15. Patriarhul Justinian trecând către Domnul ( 1977) n-a mai putut vedea şi săvârşi slujba de sfinţire.
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museţe este pictura bisericii mari a Mănăstirii Saon. După cutremurul din ’90 a
mai rămas doar Pantocratorul. Maica stareţă Adriana va reface totul. Vai mie,
dacă n-aş mărturisi: biserica din salul meu natal care poartă peeetca Părintelui
Sofian - Devizul şi executarea picturii: Mihai Mociulschi ■ ucenicul Părintelui.
F iţ i m i l o s / i v i c ă ş i T a tă l v o s t r u M i l o s t i v e s t e (Luca VI.32).
C â n t a - v o i D o m n u l u i c â t v o i t r ă i (P.S.-89, 1). Părintele Sofian a fost înzestrat
cu o voce gravă: bas-bariton, pe care o modela ca un iubitor de artă. Trecea la
strană sau la cafas ca un corist ascultător. Când slujea, alterna cântările cu strana.
Ce slujitor dotat!
S l u j b a ta, f ă - o d e p lin ! (II Tim. IV, 5). Părintele Sofian n-a cunoscut scurtimea
sau lungimea slujbelor. Cra un pravilnic neînduplecat. De la dânsul am învăţat să
citim, mai întâi Rânduiala Sf. împărtăşanii, apoi toată slujba, fiindcă unele cântări se
pot reduce la strană. De asemenea, toate pomelnicele trebuie citite. Cuviosul avea şi
un carneţel special cu nume. fapte şi întâmplări; îl purta pretutindeni, chiar la spital.
O parte din pomelnice le avea în sertar, la noptieră sau sub pernă. Perna ca şi salteaua
erau modeste, tară puf şi menajamente, la fel cum proceda şi Părintele Cleopa,(1.
N i c i o d a t ă s ă int-ţi uiţi f r a ţ i i (Ps. 22, 22: 133. 1). După ’89, a mers de
nenumărate ori în Basarabia şi Bucovina şi este unul din principalii iniţiatori ai
activării Mitropoliei de la Chişinău. Şi-a văzut visul împlinit. Apoi s-a străduit, pentru
reînvierea monahismului, pentru reorganizerea Mânăstirii Căpriana şi mai ales
Dobruşa, undo stareţ este un ucenic al său, Neciarie. şi carc a fost la înmormântare.
A m ş i v ă z u t p e n t r u a c e e a in -a n i în t ă r i t (II Petru I, 16). Şi înainte şi după '8-9.
Părintele Sofian a lacul vizite la Locurile Sfinte, fie ca pelerin, fie ca specialist.
Dc asemenea a văzul toată Luropa (în Germania, de două ori operat). Rusia.
Canada şi SUA. Părintele Sofian vorbea din pruncie rusa si franceza impecabil.
Părintele Sofian a fost chemat de I.P.S. Antim ai Dunării de Jos să primească
arhieria. A răspuns smerit, dar răspicat Patriarhului .iustinian: lăsaţi-mă cu ce mi-a
dat Dumnezeu, eu nu înlocuiesc penelul cu câija arhierească... In aceeaşi perioadă
a ocolit arhieria şi Pr. Prof. Niculae Şerbănescu.
în străinătate a rânduit noi ucenici, părintele Antoine de Boregard, Cuviosul
Rafael Noica. A alcătuit devize pentru pictură, a împărtăşit din experienţa sa
cuvioşilor Fclix Dubneac, Paulin Popescu etc. N-a lipsit nici întărirea vieţii mona
hale la mănăstirile româneşti din SUA şi Canada fie la ecle de sub ascultarea I.P.S.
Victorin, fie la ccle de la Vatra. Marele duhovnic s-a întors din SUA după '90. cu
substanţiale ajutoare pentru România.
S u f l e tu l e s t e z e l o s , d a r t r u p u l n e p u t i n c i o s (Matei XXVI. 41). Din tinereţe
căpătase o răceală chinuitoare, aşezată cu timpul in organism sub formă reumati
că. Apoi, boala s-a accentuat prin dureri de cap şi ameţeli. La rîndu-le. toate acestea
au dus la o neiertătoare otită, fiind hrănită şi cu fel dc fel de curenţi, mai ales pe
când picta pantocratorul pe schele înalte şi în sfârşii slăbirea vederii din cauza
concentrării asupra chipurilor pictate dar şi din lipsă dc lumină. Nu ştiu câţi
cunosc că Părintele Sofian picta în perioade liturgice: chipurile sfinţilor în vremea
sinaxarului, martirii şi mărturisitorii , în Postul Mare. la lumina lumânărilor de
16.
!.)e fapl. Părintele Cleopa a asigurai pe mulţi credincioşi care mergeau la Sihaslria că dc
lapl "la Anlini Părintele Sofian este un slutii".
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ceară curată şi peste chipul ctitorilor pâlpâia totdeauna lumina candelei. Părintele
Sofian picta mai ales noaptea, după vecernie şi miezonoptică. Nu înccpea lucra
rea sfântă pană nu facea canonul (acatistul, rugăciuni speciale) şi otpusliil: Sf. Rafael roagă pe Atotştiutor să mă lumineze....
Şi aşa a trecut Cuviosul peste 80 de ani. Spre 90. au/ul şi vederea erau tul
buri. nervii auditivi şi vizuali cedaseră, iar ..ameţeala” era rezultatul acestor afec
ţiuni. Nu mai putea sta nici în picioare. Ultima Sf.Liturghie şi împărtăşire ca slu
jitor. a fost de Sf. Patruzeci de Mucenici 2001. în .2002 era în cărucior!...
Medicii din SUA care l-an tratai în 1995-1996 i-au ,,daf' de trăit trei ani. Cu
noscând pe unul dintre aceştia la niânăstirea Părinţilor felix şi Roman, lângă
Vatra. în aprilie 2001.. s-a mirat cum mai trăieşte Părintele Sofian, este o minune!
.Şi PăritUclc Sofian a închis ochii pentru totdeauna, în ziua înălţării Sf. Cruci,
14 Septembrie 2002. in timpul Sfintei Liturghii, după cc 40 de zile a trăit numai
eu Sf. împărtăşanie şi cu aghiasmă.
S-au rânduit toate cele necesare prin grija Prea fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, cu responsabilitatea P. S. Vincenţiu f.piseop vicar patriarhal. P. Cuv.
Arhim. Ciprian şi întreg soborul.
Corpul neînsufleţit a fost depus în Paraclisul Sf. Ierarh Antim. iar Duminică
15 Septembrie, după Sf. Liturghie, a fost adus în biserica mare.
Luni 16 Septembrie a avut loc slujba înmormântării. Mai întâi, s-a săvârşii
Sf. Liturghie, cu specială pomenire, de către slujitorii Sf. Mănăstiri, dintre mem
brii Sf. Sinod slujind 1. P. S. Teofan Mitropolitul Olteniei, I. P. S. Teodosie Arhie
piscopul Tomisului şi P. S. Lpiscop-vicar Sebastian din partea Sf. Arhiepiscopii a
Bucureştilor.
C^m .surprinzător, pentru cei ce au priveghiat lângă trupul său, că a fost scos
afară, in faţa bisericii şi aici s-a săvârşit pogribania pentru monahi de către
IntâistătăJorul Bisericii noastre. Răspunsurile fa Sf. Liturghie şi la slujba înmor
mântării au fost date cu mare evlavie, de Corul mănăstirii condus de Diac. Asist.
Nicolae (ieolu. toţi fii duhovniceşti ai Părintelui Sofian.
După slujbă, pe un timp capricios şi rece. P.S. Vincenţiu a rostit cuvinte de
mângâiere pentru toţi eei care l-au cunoscut pc Marele duhovnic. Apoi, P. S. Sa a
dat cuvântul Domnului Acad. Virgil CAndca17 care l-a cunoscut pe cel plecat dintre
noi şi în zile senine şi în nopţi de groză şi în încercări nemeritate. S-a invocat vre
mea Rugului Aprins, dar mai ales duhovnicul, omul dc artă şi talent, smerit şi
modest, pildă pentru toţi: Arhimandritul Sofian.
Mişcai de cele auzite, Părintele Patriarh a atins nişte coarde sensibile ale
perioadei când erau elevi şi apoi studenţi. Părintele Sofian ne era exemplu dar şi
.latuitor. Lste aici şi părintele Grigore Băbuş şi ştie că noi trei şi alţii eram, fară
şovăire, la toate ascultările şi şcolăreşti şi academice, dar şi călugărcşti-pravilnice... Dumnezeu să-l ierte şi eu drepţii să-i numere!
P.S. Episcop Vincenţiu a mulţumit tuturor şi mulţimii de faţă pentru rugăciu
nea împreună şt sărutarea sfântă...
17. Datoria ucenicilor..., in revista "Vestitorul Ortodoxiei", nr. cit., p. .3
18. Drepţii au pururea lumina.... iclum. p. I si 2.
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După obicei, s-a dat ocol bisericii şi cortegiul funerar a pornit spre Mânăstirea
Căldăruşani, aici a dorit Părintele să fie înmormântat, departe de Capitală, deşi
locul său era lângă Episcopul IIar ion al Argeşului, ocrotitorul Mânăstirii Antim.
La Căldăruşani, s-a săvârşit panihida chiar de Părintele Patriarh Tcoctist şi
soborul Arhiereilor. In afara celor care au săvârşit pogribania s-a alăturat şi
I. P. S. Arhiep. Nifon al Târgoviştei care a invocat încă o dată Marea personali
tate a Părintelui Sofian. Apoi trupul neînsufleţit a fost coborât în mormânt, în sus
pinele şi lacrimile celor de faţă şi celor care l-au cunoscut. Părintele Sofian n-a
supărat pe nimeni şi n-a avut niciodată duşmani...19

La 6 săptămâni, când după tradiţii, se încheie şi judecata particulară şi se cere
milostivire la Dreptul Judecător, s-au făcut rânduite parastase atât la mănăstiri cât
şi la bisericile unde Părintele Sofian are ucenici.
La Sf. Mănăstire Antim s-a săvârşit. Duminică 20 Octombrie Sf. Liturghie de
către P. S. Episcop Vincenţiu şi de către tânărul arhiereu Ciprian Câmpineanul,
Episcop-vicar Patriarhal, urmată de Parastas la 6 săptămâni. Au vorbit cei doi
arhierei-slujitori şi s-au împărţit celor de faţă, după datină, ofrande ale parastasu
lui. Tot în aceeaşi zi la mormântul Părintelui Sofian s-a săvârşit un parastas la care
au participai pe lângă ierarhi profesori de la Facultatea de Teologie şi o mulţime
de studenţi, fie teologi, fie din cadrul ASCOR.
A trecui către Domnul un c ă l u g ă r a d e v ă r a t ;
A mers în veşnicie un s l u j i t o r d e v o c a l i c ,
A plecat dintre noi un d e s ă v â r ş i t d u h o v n i c ;
S-a dus în Cortul drepţilor, în ceata lui Rafail, alături de mânuitorii
penelului, un P â r v u - M u l u a l a r t e i b i z a n t i n e r o m â n e ş t i ;
Ne-a părăsit un R u b le i tv a l p i e l ă r i i b i s e r i c e ş t i r o m â n e de la sfârşitul
mileniului al doilea;
Românii de pretutindeni au pierdut un L e o n u r d o d a Vinci la cumpăna
secolelor XX - XXL
Aşa a plecat dintre noi un adevărat şi haric slujitor, un om al răbdării şi chi
nuit pentru alţii, un Mare om de artă şi cultură, un călugăr desavarsit.
V eşn ic a l u i p o m e n i r e !

Diac. PETRU. neînsemnat în Soborul Mânăstirii

19.
Pe larg. reportaj dc Gheorghe Vasilescu, trecerea la'Donuuil a Părintelui Arhimandrit Sofian
Boghiu, în revista „Vestitorul Ortodoxiei" cil. pag. 3 şi 8. Şi interviu Cea mai desăvârşită pace este
pacea inimii, idem. pag. 4-5. Pr. Prof. C. Coman. Părintele Sofian - chipul sfinţeniei, idem. pag. 3.
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" D r e p ţii au p u r u r e a l u m i n ă * "
( P r o v e r b e l e lu i S o l o m o n )
I u b i ţi Păi-iriţi ş i i u b i ţi f r a ţ i ş i s u r o r i c re ş tin e ,

Clipele de faţă sunt de o atât de mare intensitate sufletească încât nu sc pot
exprima în cuvinte. Doar îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care ne spune: "Nu
vă întristaţi ca cei carc nu au nădejde" (I Tcs. 3, 13), sau mai degrabă versetul cu
care se încheie F e r i c i r i l e cântatc şi astăzi, "Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata
voastră multă este în ceruri" (Matei 5, 12), tălmăcesc momentul acesta de hotar
între cele două vieţi, cea pământească, trecătoare, şi eca cerească, veşnică. însuşi
Mântuitorul lisus Hristos ne încredinţează de acest adevăr, în asemenea momente
dc ezitări sufleteşti, ale trecerii noastre dintr-o zare limitată în cealaltă fară dc
sfârşit, "unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fară de sfârşit",
spunându-ne: "Eu sunt pâinea vieţii" (Ioan 6, 35).
Cu toată încredinţarea adresată nouă dc Domnul Hristos, aceste clipe de ru
pere au totuşi asupra noastră, ca oameni stăpâniţi de greutatea nevredniciei noastre,
un impact sufletesc. Ne încearcă o tristeţe adâncă atunci când din trupul Bisericii
noastre o ramură se rupe, aşa cum a trecut la cele veşnice Părintele Arhimandrit
Sofian şi, aş adăuga, colegul nostru la Seminarul de la Mănăstirea Cernica. îm
preună cu Prea Sfinţitul Episcop Gherasim al Râmnicului şi cu Prea Cuviosul Pă
rinte Arhimandrit Grigorie Băbuş dc la Sfânta Patriarhie, suntem astăzi aici trei
dintre foştii colegi de seminar şi iată îl privim cu ochii de atunci pc Părintele şi
fratele nostru Sofian. Cu adâncă emoţie ne aducem aminte cum ne-am întâlnit,
acum 70 de ani, în 1932, venind fiecare din locuri diferite, la Mănăstirea C'ernica,
străvcchc vatră dc evlavie şi dc cultură ortodoxă, unde primul nostru Patriarh
Miron Cristca a întemeiat un seminar monahal. Şi acolo, vreme de opt ani, ne-am
bucurat împreună dc bincfaccrile şcolii, până la absolvire, în 1940. In acel an
negru pentru sufletele româneşti, Părintele şi fratele nostru Sofian, carc venise la
seminar dc la Mănăstirea Dobruşa, judeţul Soroca, din Basarabia noastră dragă,
şi-a văzut cu durere locurile natale cotropitc de străini. Atunci, cl şi eu stareţul său
de la Dobruşa, cu fraţii de acolo, şi cu sfânta icoană făcătoare de minuni a Maicii
Domnului, odorul cel mai dc preţ al acelei mănăstiri, s-au refugiat dincoace de
Prut şi s-au oprit la Mănăstirea Căldăruşani, unde iarăşi ne-am întâlnit prin anii
1940-1941. Apoi, Părintele Sofian s-a stabilit la Mănăstirea Antim, unde a fost
hirotonit preot în 1945 şi numit stareţ al acestei mănăstiri în 1950. Dar nu este
acum momentul să insistăm asupra biografici lui, ci sc cuvine mai degrabă să ară
tăm că Părintele şi fratele nostru Sofian, tot timpul vieţii sale, din fragedă tinereţe
şi până în clipa trecerii la cele vcşnicc, în ziua înălţării Sfintei Cruci, a purtat cu
smerenie şi cu cinste crucca Domnului Hristos. El a fost nu numai stareţul
Mânăstirii Antim, timp de peste cinci decenii, dar şi părintele sufletesc şi mărturi
sitorul în faţa lui Hristos al multor credincioşi din Capitala ţării noastre, care sc
roagă în aceste clipe cu gânduri alese lui Dumnezeu pentru odihna sufletului său.
*
Cuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist la slujba înmormântării Prea
Cuviosului Părinte Arhimandrit Sofian Boghiu, stareţul Mănăstirii Sfânlului Antim din Bucurcşti
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A cunoscut cele mai aspre experienţe de viaţii., inciusiv ccle ale temniţelor comu
niste, pregătite să doboare pe fui distinşi ai neamului nostru românesc. Dumne/eu
l-a înzestrat, însă, eu o marc rezistenţă sullclcasea. din care a dăruit eu dragoste
părintească tuturor celor din jurul său. Avea acea putere lăuntrică, acea torţa inte
rioară care vine de la Părintele Luminilor, nu dc la oameni.
Ştim că întreaga creştinătate românească, fraţii monahi, preoţii şi credincioşii
din ţara şi de peste hotare l-au cunoscut şi l-au preţuit pe Părintele Arhimandrit
Sofian, căci dansul a fost cu adevărat aducător de roade spirituale pentru Ortodoxia
noastră-, peniru frumuseţile noastre .strămoşeşti. LI a străbătut căile vieţii promovând
şi arta picturii noastre bisericeşti. Sunt numeroase bisericile, fie în ţară, fie în Siria
şi în Liban, fie în alte părţi ale lumii, care mărturisesc despre darul minţii şi al
braţelor sale. A împodobit întreaga viaţă bisericile noastre cu imaginea sfinţilor, cu
chipul Mântuitorului Hristos. al Maicii Domnului, al Prea Sfintei Treimi. Dar
înainte dc a le reda în icoane, de a le zugrăvi în biserici, le-a avut prezente în sufle
tul său, în inima sa. Apoi,-darul picturii l-a înmulţit, nu l-a păstrat numai pentru sine.
L-a împărtăşit la numeroşi şi talentaţi ucenici, cum este Părintele Barioicftncu Horea
dc la Mânastirca Sihăstria, prezent astăzi aici, şi muiţi alţi pictori distinşi, care au
dus faima picturii noastre bisericeşti în toată lumea ortodoxă.
Părinţii patriarhii ai Ortodoxiei, mitropoliţi şi teologi vestiţi au cunoscut
.scrierile sale duhovniceşti, dc aceeaşi valoare aproape, ca stil şi profunzime, cu
scrierile filocalice ale Bisericii noastre. LI s-a rugat, s-a smerit şi a predicai pentru
noi toţi. In vremurile grele ale dictaturii, când era atât dc dificil pentru credincioşi
să se întâlnească, el a fost prezent, împreună cu Părintele Arhimandrit Benedicl
Ghiuş , in mijlocul unor nunţi luminate de cărturari şi profesori universitari din
toate domeniile de gândire, carc se adunau aici, la Mânăstirea Antim, ia reuniuni
le "Rugului Aprins", călăuziţi de acelaşi adevăr că Hristos este viaţa şi învierea
noastră. A fost, aşadar, şi un părinte cu dar duhovnicesc.
Dacă din leagănul acesta de rugăciune, ele contemplaţie ziditoare de suflet, care
este Mănăstirea Aniim, Dumnezeu a rânduit să aşeze un ierarh sfânt în calendarul
nostru, pe Slăntul Ierarh Martir Antim Ivireanul, iată tot aici, în această mănăstire, in
patiopiia vieţuitorilor ei, a celor carc L-au slăvit şi L-au mărturisit pe Hristos, a cres
cut şi s-a îmbunătăţii duhovnieeştc Părintele Sofian, pe care îl avem acum în faţa
noastră. De aceea, nu trebuie să ne tânguim ca cei care nu au nădejde. Dimpotrivă,
clipele dc faţă sunt prilej dc cugetare adâncă, de reculegere sullcieaseă pentru că,
acolo, în faţa Prea Sfintei Treimi, unde pieaeă acum, fratele şi Părintele nostru
Arhimandritul Sofian va fi încă un mijlocitor peniru noi, pentru toţi românii, pentru
ţara noastră şi pentru lumea întreagă. Dumnezeu rânduieşte în aşa fel vieţile noastre,
iubiţii moi, încât ridică din mijlocul nostru pe cei care înmulţesc ccieic cereşti, ca
acolo, ca şi aici, să laude pc Dumnezeu. Împărăţia cerurilor a fost mereu împlinită de
martiri, dc mărturisitori şi din rândurile noastre, aie românilor, mai ales în ultima
jumătate a secolului trecut, pe unii avându-i înscrişi în calendarul Bisericii noastre.
Aşadar, să ne rugăm Bunului Dumnezeu şi să-I mulţumim peniru harul pe
care i I-a dat Părintelui Arhimandrit Sofian de a rămâne permanent drept ca o lu
mânare în faţa puhoaielor de greutăţi şi a noianului de suferinţe, purtându-şi cu
smerenie creucea vieţii sale. Darul lui Dumnezeu l-a adus până în pragul
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împlinirii celor 90 de ani .şi l-a slobozit, când a obosit, ridicându-i crucea sa cea
pământească, pentru a se odihni acolo, în faţa Prea Sfintei Treimi. El continuă să
rămână părintele sufletesc al tuturor celor pe care i-a mângâiat, i-a ajutai şi carora
le-a împărtăşit din bunătatea sufletului său.
Dumnezeu să-l ierte, să-l conducă spre împărăţia Sa cea fără de sfârşit şi în
lumina cea neînserată.
Veşnica lui pomenire!
P ă r in t e le S o fia n , o m u l lui D u m n e z e u
şi al o a m e n ilo r , a p le c a t la C e r *

Părintele Sofian a plecat la Cer. Împărăţia cea de sus se împodobeşte cu un
pământean. Pământul, în logica lumii, este mai sărac cu un om ceresc. Omenirea,
în logica credinţei, devine mai bogată, căci, acolo sus, un rod al ei, găsindu-şi
odihna, se osteneşte în rugăciune pentru oameni.
Tristeţe şi bucuric, deopotrivă! Se cuvine, aşadar, să plângem, căci Părintele
Sofian, duhovnicul multora dintre noi, ne-a părăsii. Dar şi mai mult să ne bucu
răm, căci Părintele se află lângă tronul Sfintei Treimi, rugându-se pentru noi, fiii
săi întru Hristos. Imn dc jale şi de bucurie se cuvine să rostim la Naşterea în Cer
a Părintelui Sofian.
Intristează-tc Basarabie, căci unul dintre fiii tăi cei mai dc seamă a părăsit
neamul românesc!
Bueură-ie Basarabie, căci om puternic in rugăciune ai dobândit la Dumnezeu!
întristează-te Mănăstire Antim, că ţi-ai pierdut pe cei rnai mare duhovnic, de
după sfântul tău ctitor!
Bueură-te Mănăstire Antim, că puternic sprijinitor către Dumnezeu ai, acum,
in Cer!
întristaţi-vă voi, arhierei, preoţi, monahi şi credincioşi că duhovnicul multora
a părăsit pământul!
Bucuraţi-vă voi, arhierei, preoţi, monahi şi credincioşi că Duhovnicul vă
ajută acum din Cer!
întristaţi-vă voi, tineri ortodocşi creştini, că marele îndrumător nu vă mai
poate primi Ia sfânta sfăluire!
Bucuraţi-vă voi, tineri ortodocşi creştini, că Părintele vă înfăţişează gândurile
m faţa Sfintei Treimi!
întristaţi-vă pielori de biserici şi iconari, că îndrumătorul vostru ccl mai de
seamă nu mai este printre voi!
Bucuraţi-vă pictori de biserici şi iconari, că ocrotitor tare în rugăciune v-aţi
dobândit în cer!
Odihneşte-Le în pace, Părinte Sofian, şi nu ne uita pc noi, 1iii tăi, rămaşi încă
iu "durerile naşterii", aici, pc pământ.

” Cuvânl rostit dc înalt Prea Sfinlilul TKOFAN. Mitropolitul Olteniei.
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Mutarea la cele veşnice a Părintelui Sofian Boghiu în ziua praznicului
înălţării Slintci Cruci a acestui an este, pentm mulţimea fiilor săi duhovniceşti,
prilej de adâncă întristare, mângâiată numai de gândul că marele stareţ şi-a aflat
acum loc de odihnă în ceata drepţilor ca dânsul, şi sfârşit chinurilor trupeşti care
l-au încercai până la ultima suflare.
Pilduitoare potrivire între vieţuirea acestui slujitor al lui Dumnezeu şi al oa
menilor şi încheierea cursului ei pământesc, pentru că biruinţei Sfintei Cruci şi-a
închinat Părintele Sofian lucrarea şi nevoinţelc sale şi Cruce, purtată cu răbdare şi
supunere, i-au fost mulţi dintre anii săi de bejenie, prigoană, temniţă şi suferinţe.
In amintirea şi rugăciunile celor pc care i-a învrednicit Dumnezeu să-i fie
apropiaţi ca ucenici şi fii duhovniceşti, chipul luminos al Părintelui Sofian va ră
mâne de-a pururi acela al Povăţuitorului îndrumător prin pildă şi cuvânt pe căile
desăvârşirii. Părintele a iacut parte din şirul neîntrerupt al stareţilor Biscricii
Ortodoxe Române, cei care, ca "bătrânii" Puternicului din primele veacuri ale
creştinismului, au vegheat la păstrarea intactă şi transmiterea din generaţie în ge
neraţie a învăţăturii şi căilor îndumnezeirii omului, prin despătimire şi prin Rugă
ciunea lui lisus, săvârşită cu mintea adunată în inimă. Părintele s-a născut, a
ucenicit, s-a îmbogăţit necontenit în această tradiţie, vie în Basarabia copilăriei
sale, parte a Moldovei în carc a avui loc acum trei veacuri Reînnoirea isihastră,
întâlnită dc dânsul la Schitul Rughi, ca frate, la Mânăstirea Dobruşa ca monah, la
Cernica, unde, în anii săi de seminar stăruia amintirea stareţilor Gheorghc şi
Antipa Dinescu, paisieni şi athoniţi, la Căldăruşanii ucenicilor Stareţului Paisie
evocaţi cândva dc părintele Dumitru Furtună, în convorbirile dc taină cu părinţii
loan cel Străin, Gheorghc Roşea, Benedict Ghiuş şi Daniel de la Rarău, sau la în
tâlnirile de reflecţie şi zidire creştină ale "Rugului aprins". Cunoştea bine nu
numai "Filocalia", dar şi tâleuirilc ei adânci din scrierile marilor duhovnici ruşi
moderni, Episcopul Ignatie Briancianinov, Teofan Zăvorâtul, Părintele loan de
Kronstandl, adunate în "Sobornicul dc la Vaiaam", carc, tradus dc Părintele
Ghcorghc Roşea, era răspândit, ca "samizdat" credincioşilor Mănăstirii Antim,
chiar în anii primei stareţii a Părintelui Sofian, 1950-1955.
Din această ştiinţă şi lucrare a rugăciunii neîncetate s-a hrănii iscusinţa dc du
hovnic a Părintelui Sofian, revărsată asupra fiilor săi sufleteşti în intimitatea spove
daniei, sau dc pc amov, sau prin povăţuiri ziditoare de suflet, ca "Smerenia şi dragostea,
însuşirile trăirii ortodoxe", caile cuprinzând cuvinte rostite la îndaimărilc "Rugului
aprins" încă din 1946, şi răspunsuri la întrebările tinerilor din ASCOR, după 1990.
"Dintr-un îndemn lainic al inimii mele, dc mult caut Faţa Domnului", mărtu
risea în 1948, Părintele Sofian. "O caut pentru îndeletniciri le mele de umil iconar,
dar şi pentru cerinţele sufletului meu de creştin şi monah". Sunt rândurile cu carc
îşi începea lucrarea sa dc licenţă în teologic publicată abia în 2001, cu titlul
"Chipul Mântuitorului în iconografie", earlc unicat în istoria artei religioase româ
neşti, cuprinzând cele mai vechi icoane ale lui lisus, însoţite de adânci consideraţii
ermeneuticc. Opera de peste şase decenii a Părintelui Sofian păstrată în lăcaşuri
din ţară şi din Patriarhatul Antiohici - picturi în frescă, icoane, restaurări * Cuvântul D-lui Acad. praf. dr. Virgil Câiulca.
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mărturiseşte cât a iubit dânsul podoaba Casei Domnului, dar în acelaşi timp că a
aflat Chipul de frumuseţe şi lumină al Mântuitorului atât pentru arta, cât şi pentru
sufletul său.
Părintele Sofian şi-a împlinit chemarea de povăţuitor duhovnicesc până la
mutarea sa din viaţa aceasta. Când suferinţele trupeşti şi vârsta înaintată nu i-au
mai îngăduit povăţuirea din amvon, dragostea pentru cei care continuau să-i ceară
cuvinte ziditoare l-a înduplecat să le dăruiască unele dintre scrierile sale, pe carc
mulţi ani, din smerenie, nu le încredinţase tiparului. Aşa au apărut cele două cărţi
amintite mai sus. Cu cele din urmă puteri ale sale şi-a înplinit încă o datorie, aceea
de a închina o carte Sfântului Ierarh Martir Antim Ivircanul şi Mânăstirii Tuturor
Sfinţilor din Bucureşti căreia, ca şi ctitorul de acum trei vcacuri, i-a fost, până la
sfârşitul vieţii, stareţ. Ea va vedea lumina tiparului ca lucrare postumă a Părin
telui, ca un prinos adus marelui cărturar, meşter al cuvintelor, icoanelor şi cărţilor
sfinte, la zece ani de la canonizarea sa.
Cartea cuprinde viaţa şi mucenicia Sfântului ierarh Antim, Chipurile Ve
chiului şi Noului Testament, pictate dc dânsul, pentru prima oară publicate în
culori, şi istoria zbuciumată, dar totdeauna biriuitoarc a Mânăstirii în care, prin
vcacuri de mari încercări, flacăra rugăciunii nu y-a stins niciodată, ca un Rug de-a
pururea aprins.
Apariţia, nădăjduim cât mai grabnică, a aestei cărţi, va dovedi ucenicilor Pă
rintelui că, mutat la Domnul, dânsul nu i-a părăsit, ci rămâne pururea cu fiii săi
duhovniceşti, cu povăţuirilc, rugăciunile şi binecuvântările sale.
In istoria monahismului românesc şi a vieţii spirituale mai noi din ţara noastră,
părintele Sofian va fi dc-a pururi legat de Mănăstirea Antim şi de pilda ctitorului
ci, Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul. A iubit, ca şi acela, podoaba Casei Dom
nului, devotându-sc artei creştine. A continuat daniile Ierarhului cătrc creştinii din
Răsărit, acela trimiţând tipar dc cărţi sfinte Patriarhiei din Antiohia, iar Părintele
zugrăvind biserici în Siria şi Liban. A pătimit ca şi accla din pricina orbirii şi zavis
tiei oamenilor, dar mai ales, i-a desăvârşit Sfântului Antim ctitoria, căzută în
risipire la un an după zidirea ei prin sfârşitul mucenicesc din 1716, făcând acolo
şcoală duhovnicească şi liman celor aflaţi în secetă lăuntrică în vremurile noastre,
când venerabilul aşezământ a devenit ccntru dc viaţă duhovnicească, de refleeţie şi
rugăciune al "Rugului Aprins", şi Mănăstire prin excelenţă a bucurcştcnilor.
Spune în Pateric Avva Ruf: "Cel ce stă în ascultare de părinte duhovnicesc
mai multă plată arc decât cel ce pctrcce în pustie", pentru că "ascultarea este
născătoarea tuturor faptelor bune". Prin nimic nu-şi poate arăta fiul duhovnicesc
iubirea şi recunoştinţa faţă de Părintele său decât prin ascultare.
Cei carc i-am primit poveţele, îi citim cărţile şi nc rugăm la sfintele icoane
zugrăvite de dânsul, se cuvinc să ne întrebăm în clipclc noastre de cumpănă: "Cc
m-ar fi sfătuit să fac Părintele Sofian, în ispita carc mă încearcă?". Din bogăţia
înţelepciunii şi sfaturilor sale vom afla îndată răspunsul. Să-l urmăm! Să-i dove
dim duhovnicului nostru aceeaşi ascultare, cinstire şi dragoste pe care i-o arătam
când ne primea cu bucurie şi părintească dăruire la Mănăstirea Antim. Cred că
aceasta aşteaptă, dc la ucenicii săi, Părintele Sofian.
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în ziua de prăziiuire a înălţării Sfintei Cruci, 14 septembrie, dimineaţa, chiar
în timp ce se săvârşea Dumnezeiasca Liturghie, Părintele Sofian a trecut la cele
veşnice în chilia sa de la Mânăstirea Antim. Peste numai trei săptămâni, adică pe
data de 7 octombric, ar f\ împlinit vârsta de 90 de ani. Viaţa Părintelui Sofian s-a
idcnlificat la modul propriu cu viaţa Mânăstirii Antim, al căi ui stareţ a fost peste
o jumătate de veac. Duhovnic, slujitor, predicator şi stareţ. Singurul lucru care-1
scotea din Mânăstire era ascultarea sa dc pictor bisericesc. Asest lucru nu s-a mai
întâmplat însă prea des în ultima perioadă din viaţă.
Dacă ar lî să ne oprim la cea mai importantă, din punctul nostru dc vedere,
caracteristică a vieţii şi a personalităţii Părintelui Sofian, atunci am numi fără re
zerve discreţia şi delicateţea prezenţei sale. Deşi cu o personalitate foarte puter
nică, Părintele Sofian s-a păstrat totdeauna într-un plan mai îndepărtat a! vieţii
publice, în postura de retras din lume, ca un adevărat monah, în ciuda faptului că
vieţuia într-o mânăstire aflată în inima Capitalei. Sfinţia sa a reuşit să-şi păstreze
acest statut chiar şi în perioada dc după schimbările din 1989, când Biserica şi,
mai ales, părinţi duhovnici cunoscuţi au fost asaltaţi de lurne şi de mijloacele de
comunicare în masă. Părintele nu refuza pe nimeni. A apărut şi la televizor, a par
ticipat la emisiuni radio, a ţinut conferinţe în săli publice, a făcut parte din jurii la
diferite concursuri, a fost prezent la diferite manifestări bisericeşti. Nimic din
toate acestea nu i-au afectat imaginea de monah retras clin iunie, participând la
cele ale lumii ca un simplu vizitator. Tăcut cel rnai adesea, vorba scurtă şi
cuvântul măsurat cu multă acrivic, tonul extraordinar dc blând şi inofensiv te
încredinţau că ai în faţă un om mai curând întors spre lumea adâncă a fiinţei sale,
a cărui uşă o deschidea tară zgomot oricui dorea să pătrundă acolo. Vorbea foarte
îneci, cu atâta delicateţe, de parcă ai fi zis că este atent ca nu cumva să atingă fizic
cu cuvintcle sale pe cineva.
Biografia Părintelui, deşi impresionantă, este mai curând necunoscută celor
mulţi şi chiar celor mai apropiaţi. Acest lucru tot datorită smereniei sale adevărate
care-1 facea să nu vorbească despre sine, nici chiar despre evenimentele cele mai
împortante din viaţa sa. A făcut parte din galeria marilor personalităţi culturale şi
duhovniceşti care în perioada de instalare a regimului comunist ateu în România
au organizat mişcarea duhovnicească "Rugul Aprins" în jurul Mânăstirii Antim, a
fost închis o bună perioadă de timp în închisorile comuniste, elemente care ar
scoate singure la suprafaţă biografia oricui. Teolog şi artist plastic în acelaşi timp,
a pictat nenumărate biserici în ţară şi în străinătate, făcând parte decenii de-a
rândul din Comisia naţională dc pictură.
Cine a stat sub epitrahilul sfinţiei sale, în orele prelungite deseori peste
miezul nopţii în biserica Mânăstirii Antim, a gustat din plin nu numai din dulceaţa
cuceritoare a cuvântului său, ci şi din bunătatea şi blândeţea fară de margini ale
părintelui, pe care personal le-am trăit deseori ca pe un ecou al bunătăţii lui Dum
nezeu. Nimic din ceea cc mărturiseai nu era prea grav. Totul afla înţelegere şi
iertare. Aproape că te supără faptul că nu te ceartă, că nu-ţi dă canon greu, că tc
* Cuvântul P C. Pr. Prof. Dr. Constantin Coman.
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primeşte mereu cu faţa iradiind de lumină şi blândeţe de parcă erai prunc nevino
vat. Altă explicaţie nu există pentm această atitudine decât aceea că Părintele
Sofian, asemenea marilor părinţi ai Bisericii, ajunsese să preţuiască atât de mult
omul. încât nici un păcat şi nici o graşeală ale acestuia nu mai reuşeau să-l coboare
în ochii lui. Am învăţat, astfel, de la Părintele Sofian, că păcatcle oamenilor nu
sunt prea importante, că nu trebuie să nc blocăm în considerarea lor, în analiza lor,
că, oricât dc păcătos ar fi cineva, nu încctează a fi om, şi prin urmare, nu încetează
a fi, în fapt, rnult mai însemnat decât păcatele sale.
Tot ca pe o actualizare a bunătăţii dumnezeieşti am simţit şi forţa dc cuprin
dere extraordinară a Părintelui Sofian. Întruchipând cuvintele prin carc Mântuito
rul dcseric bunătatea atotcuprinzătoare a lui Dumnezeu Tatăl, "carc face să răsară
soarele şi peste cci buni şi peste cci răi şi dă ploaie şi peste cei drapţi şi peste cei
nedrepţi", Părintele Sofian primea în scaunul duhovnicici pe toţi cei care veneau la
dânsul fară nici un fel de discriminare sau de rezerve. De la înalte feţe bisericeşti,
arhierei ai Bisericii, distinşi oameni de cultură sau reprezentanţi de seamă ai vieţii
publice şi până la cel mai umil om dc pc stradă, toţi erau bine primiţi de părintele:
tineri şi vârstnici, învăţaţi sau oameni simpli, bogaţi sau săraci, bărbaţi şi femei,
călugări şi mireni, oameni sănătoşi sau cu anumite deficienţe de sănătate... Cine a
fost prezent în serile de priveghi sau la înmormântarea sfinţiei sale a pulul vedea
între miile dc credincioşi carc au venit să sărute pentru ultima dată mâna părintelui,
oameni provenind din toate categoriile socialc, de toate vârstele. Chiar mă între
bam uneori - nu cu răutate - dc ce nu face părintele o sclccţic, pentru ca un
duhovnic avansat ca dânsul să nu sc mai ocupe de copii în sufletul cărora nu a
pătruns răutate său dc băbuţe care vor fi ieşit demult din vâltoarea ispitelor şi a
păcatelor, ci de cci care au cu adevărat probleme duhovniceşti greu dc rezolvat, sau
de cei care au responsabilităţi înalte în Biserică şi în societate. După mintea mea,
era ca şi când un chirurg renumit ar ii continuat să opereze apendicita, alături de
cele mai complicate operaţii pe cord! Şi totuşi, până când puterile fizicc i-au
îngăduit, a fost duhovnicul tuturor! Pentru a cuprinde şi îmbrăţişa atâta lume, dar
mai ales atâta diversitate, era nevoie, ne închipuim, de multă dragoste şi de
nesfârşită putere dc jertfire de sine. Atât de accesibil era părintele, încât, depindea
numai dc tine să fie şi părintele tău duhovniccsc. Iarăşi, judccând omeneşte, cred
că unori s-a abuzat dc această disponibilitate a sa.
Cele mai potrivite cuvintc prin carc am putea descric chipul şi vieţuirea
Părintelui Sofian le-am găsit la Părintele Stăniloae. Fără ca acestea să-l aibă în
mod direct în vedere pe părintele i se potrivesc atât de mult încât am îndrăznit să
citez câteva fragmente. O fac şi cu gândul că cei doi s-au preţuit foarte mult unul
pc cclătalt atât cât au fost în viaţa accasta şi cu convingerea că au avut foarte
multe trăsături comune, chiar dacă unul a slujit teologia academică şi celălalt
umila viaţă monahală. Nu pot să nu consemnez, în paranteză, că amândoi au tre
cut la cele veşnice cu puţin înainte de împlinirea aceleiaşi vârste, dc 90 de ani.
"... O sensibilitate aproape slTişietoare pentru orice durere străină, o sensibili
tate mai marc ca pentru durerea proprie... este o cuprindere a altora în sine într-un
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mod potenţat... In el nu există nimic trivial, nimic grosolan, nimic josnic, nimic
afectat, nimic nesincer. In el se actualizează în grad culminant delicateţea, sensi
bilitatea, transparenţă, puritatea, sfiala, atenţia faţă de taina semenilor, atât de pro
prie umanului... El sesizează stările de suflet ale celorlalţi şi se fereşte de tot ce
le-ar contraria, deşi nu se fereşte de a-i ajuta să depăşească slăbiciunile lor. El
citeşte cea mai puţin articulată trebuinţă a altora şi o împlineşte prompt, dar şi
impurităţile lor, oricât de abil ascunse, exercitând o acţiune purificatoare, chiar
prin puterea dclicată a purităţii sale. Din el iradiază continuu un duh de dăruire,
dc jertlelnicie faţă dc toţi, fără nici o grijă de sine, un duh care încălzeşte pe
ceilalţi şi le dă siguranţă că nu sunt singuri... Şi totuşi nu există cineva mai
smerit, mai simplu, mai neartificial, mai neteatral, mai neprefăcut, mai natural
în comportarea sa, acceptând tot ceea ce este adevărat omenesc, creând o
atmosferă de familiaritate curată... El dă curaj totdeauna, reducând uneori
nălucirile produse de temeri, de mândrie, de pasiune, printr-un umor de aceeaşi
delicateţe. El zâmbeşte (cine nu a fost cucerit dc zâmbetul inconfundabil, carc
inunda faţa părintelui dc lumină?!) dar nu. râde sarcastic; e serios, dar nu
înfricoşat. Acordă un preţ persoanelor celor mai umile, socotindu-le pe toate
mari taine create de Dumnezeu şi destinate vcşnicei comuniuni cu El... Prin
smerenie, se face pc sine aproape neobservat, apărând când e nevoie de o
mângâiere, dc o încurajare, de un ajutor... Este cea mai umană şi cea mai sme
rită fiinţă şi în acelaşi timp o apariţie neobişnuită, uimitoare, prilejuind celor
lalţi sentimentul descoperirii umanului firesc în el şi în ei. Este ccl mai apro
piatei în acelaşi timp, fără să vrea, cel mai impunător... Iţi devine cei mai intim
dintre toţi şi cel mai înţelegător şi te simţi cum nu se poată mai larg lângă cl şi
în acelaşi timp tc strâmtorcază, facându-te să-ţi vezi insuficienţele morale şi
greşelile. Tc copleşeşte cu măreţia simplă a purităţii şi cu căldura bunătăţii lui
şi Ic face să tc ruşinezi de nivelul tău coborât de la umanitatea adevărată, de
impuritatea, artificialitatea, superficialitatea, duplicitatea ta, carc ies puternic
în relief în comparaţia ce o faci, fară să vrei, între tine şi el. Nu exercită nici o
forţă lumească, nu dă nici o poruncă cu severitate, dar simţi în cl o fermitate în
convingerile lui, in viaţa lui, în sfaturile ce le dă, încât părerea lui despre ceea
ce trebuie să faci, exprimată cu delicateţe, sau cu privire discretă, îţi devine o
poruncă pentru a cărei împlinire eşti în stare de orice efort şi sacrificiu... Din
ele iradiază o imperturbabilă linişte sau pace şi în acelaşi timp o participare
până la lacrimi la durerea celorlalţi...".
Sunt fragmente din memorabilele pagini ale primului volum din Teologia
Dogmatică, în care Părintele Dumitru Stăniloae descrie chipul sfanţului şi al sfinţeniei.
Nu încetaţi a vă ruga pentru noi, Cuvioase Părinte Sofian!

-ANIVERSA RI-COM EMORÂRI -

Părintele Arhimandrit Sofian Boghiu,
stareţul Mănăstirii Sfanţului Antim, Bucureşti
Cea mai desăvârşită pace este pacea inimii
Părinte Duhovnic, cum Se arată D um nezeu om ului sau cum II cunoaşte
om ul p e D um nezeu?
Dumnezeu sc arată omului în primul rând prin natura înconjurătoare care este
lucrarea mâinilor Lui, prin cerul albastru, prin păsările care zboară în văzduh, prin
florile care împodobesc pământul. Aşa ne îndeamnă şi Sfântul Pavel şi psalmistul
David în psalmii săi în care ne arată frumuseţile naturii. Şi noi înşine, ca oameni
care, spre deosebire dc celelalte făpturi, de animale, avem recepţia care este sufle
tul nostru, mai avem şi această inteligenţă, această înţelegere care este trimisă dc
Dumnezeu în om. Pe Dumnezeu II înţelegem prin mijloacele lăsate de Bl în noi,
prin minte şi inimă. Aşa 11 cumoaştem pe Dumnezeu.
Fără îndoială că avem şi alte mijloace, meditaţia şi rugăciunea. Mai ales prin
rugăciune putem primi pe Dumnezeu în gândurile noastre.
Ce înseam nă nădejdea în Dum nezeu?
Nădejdea în Dumnezeu înseamnă încrederea, încrederea în Dumnezeu, acest
Stăpân şi Autor al Universului. Cum ai crcdc într-un om pe carc îl cunoşti şi ştii
că orice ai cere de la cl te ajută şi îţi răspunde la problemele tale. Dumnezeu e cu
mult mai mult decât atât. Este Stăpânul Universului şi al nostru personal şi atunci
ceea ce ccri dc la El, ai încredere că îţi va da.
Cum să ne facem noi vrednici de mila lui Dum nezeu în starea căzută în
care ne aflăm?
Prin rugăciune, prin rugăciunc şi prin smerenie, mai ales prin ea. Prin în
crederea în puterea lui Dumnezeu, în accastă bunătate a Lui, în dragostea Lui,
pentru că Dumnezeu, în primul rând, este dragoste. Aşa II defineşte şi Sfântul
Apostol Ioan şi Scriptura. Sfântul Ioan spune clar: Dumnezeu dragoste este. Mila
lui Dumnezeu este pornită din dragostea Lui către noi, pentru că Dumnezeu ne
iubeşte. Accasta este o teologic întreagă.
Pentru dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi, a dat pe însuşi Fiul Său să
sc jertfească, să pătimească pentru mântuirea noastră. Mila lui Dumnezeu este
bunătatea Lui asupra noastră, este revărsarea dragostei Lui pentru noi, pentru a ne ajuta.
Oricine are mare nevoie de ajutorul iui Dumnezeu, pentru că altfel cădem în
fel dc fel de curse, dc ispite, căci avem mulţi duşmani în jurul nostru. Primul
duşman este diavolul care doreşte cu orice chip să nu ne apropiem de Dumezcu,
ci dacă se poate să fim în preajma lui şi să facem tot cc nc sugerează el. Şi cum
simte că cincva se apropie sau doreşte să se apropie cu tot dinadinsul de
Dumnezeu, se înarmează în aşa fel ca să-l oprcască din acest avânt, din pornirea
lui către Dumnezeu.
Părinte, ce este pacea inimii?
Cred că este cea mai desăvârşită pace pe care o putem gândi - pacea inimii.
Atunci gândurile carc sunt foarte prezente în viaţa omului, gândurile carc nc vin
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cu fel de fel de întrebări, aceste gânduri tac. Şi este o linişte deosebită, este linişte.
De fapt, gândurile sunt mereu active. Dar această pace a inimii pe care numai
harul ne-o poate da, harul lui Dumnezeu, înlătură aceste gânduri şi avem asupra
noastră pacea Mântuitorului Hristos. "Pacca mea o dau vouă, nu precum lumea v-o
dă", spune Mântuitorul. Pacea inimii este o tăccrc în carc ne spune ceva Dum
nezeu, dincolo de gândurile omeneşti, de patimi, de tot ceea ce se mişcă în jurul
vieţii noastre lăuntrice. Tac toate gândurile omeneşti şi diavoleşti şi se exprimă
Dumnezeu în noi atunci. Dumnezeu Care este pace.
Dumnezeu este pace, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este smerenie.
Este folositor ca, trăind în lume, sufletul să fie totuşi uşurat de cele ale
lum ii? Cum se poate ajunge la această stare?
Prin rugăciune, mai ales prin rugăciunea lui lisus, atunci lucrează harul în
om. Fără îndoială că este necesar ca sufletul să fie uşurat de cele ale lumii. Insă
practic, e mai greu. Fiindcă problemele şi atracţiile lumii sunt diferite şi destul de
puternice deseori. Lumea te trage şi te sustrage de la lucrurile mari şi folositoare
şi importante ale vieţii. Doar dacă ai o altă putere înăuntru, care să te ajute, atunci
poţi să urmăreşti lucrurile importante cu adevărat. Iar pe cele mărunte şi, aş putea
spune, netrebnice, poţi să lc eviţi.
Un singur caz îmi vine acum în minte, Părintele Ioan, un preot care a stat la
noi în mănăstire la începutul perioadei "Rugului Aprins", în '45-'47. El practica
rugăciunea lui lisus, rugăciunea neîntreruptă. La una dintre conferinţele care se
ţineau la "Rugul Aprins" a povestit nişte amănunte din perioada Revoluţiei din
Rusia. Şi cineva a întrebat: "Părinte Ioan, în aceste clipc vă rugaţi?". "Da, părinte,
mă rog". El vorbea despre probleme foarte grele, despre închisori, bătăi, despre
fel de fel de mijloace de constrângere. Şi în timpul acesta, întrebat fiind, răspun
dea aşa: "Da, mă rog". Aciieă îşi putea urmări un fir de gândire sau de viaţă, oricât
ar fi de neprielnic mediul în care sc întâmplă aceste lucruri. Dar trebuie să aibă
această forţă pe care i-o dă altceva din afară, şi anume Dumnezeu, prin rugăciune.
Cum se întâmplă că la rugăciune, câteodată, izvorăsc'lacrimi? De umle
izvorăsc ele?
Dintr-un izvor duhovnicesc. Lacrimile sunt foarte diferite, sunt fel de fel de
izvoare în noi. Sunt şi lacrimi dc isterie, lacrimi de patimi, lacrimi de ciudă, şi
altele carc au cauze mult mai lipsite dc importanţă. Dar lacrimile duhovniceşti
sunt lacrimi dăruite de harul lui Dumnezeu în noi. Rugăciunea şi smerenia şi po
căinţa nc dau asemenea bune lacrimi pc care Dumnezeu ni le dăruieşte.
Smerenia cum se dobândeşte? Este un dur sau se capătă prin strădanie?
Este şi un dar al lui Dumnezeu. Se dobândeşte cu multă osteneală. Trebuie să
te smereşti, să te supraveghezi, să te stăpâneşti, pentru că smerenia este duşmanul
mândriei. Şi dcoarccc omul este foarte încărcat cu accastă stare de mândrie,
orgoliul apare din noi în orice împrejurare, oricât de fină ar fi starea. Trebuie să
fii extrem de stăpân şi cred că totuşi nu sc poate fără ajutorul lui Dumnezeu să
dobândeşti smerenia, să nu răbufnească din noi accastă stare de mândrie şi să te
socoteşti mai mult decât eşti. Ca să ajungi smerit trebuie să te străduieşti fiindcă

A M VERS A RI-COMEMORĂRI

231

smerenia e o virtute dumnezeiască, dar, ca şi în cazul dragostei, este nevoie şi de
harul lui Dumnezeu. Nici dragostea nu se poale dobândi aşa de uşor. Dragostea
este Dumnezeu. Dragostea este sfiinţenic. Dragostea nu se poate dobândi decât tot
cu ajutorul lui Dumnezeu.
Şi smerenia şi dragostea sunt roadele pocăinţei. Şi ale meditaţiei asupra aces
tor realităţi duhovniceşti care sunt în jurul nostru. Smerenia este o mare virtute
dumnezeiască şi foarte deosebită de ccalaltă marc forţă din lume, mândria. Dc o
parte este smerenia care este Dumnezeu, Cel smerit, şi pe de altă parte diavolul
carc este mândru. Ca să ajungi smerit trebuie să fii dc partea lui Dumnezeu, cu
adevărat. II simţ pe un om când o face pe smeritul, când nu e smerit, dar o face pe
smeritul. Smerenia îl arată pe om cum este în realitate. Ca să ajungi la smerenie
trebuie să te biruieşli pe tine ca om, să-ţi dai seama că eşti neputinoioas, cu
adevărat. Şi Lot ceea ce faci, ce spui este împrumutat de la altcineva, nu e al tău,
în primul rând de la Dumnezeu Care ne inspiră, ne trimite gânduri, sau dc la cel
care Ii e rival, pe care ţi l-ai însuşit şi îl porţi cu tine.
Foarte greu este să găseşti un om smerit cu adevărat. "învăţaţi-vă de la Mine
că sunt blând şi smerit cu inima", spune Mântuitorul. "Veţi afla odihnă sufletelor
voastre". "Invăţaţi-vă de la Mine". Dumnezeu e izvorul smereniei şi al bunătăţii,
al dragostei.
Părinte, ce este şi cum se naşte dorul de D um nezeu, şi cum se fa ce că om ul
se poate hrăni cu dorul de Dumnezeu?
Sunt cazuri dintre acestea în istoria intervenţiilor lui Dumnezeu. Când simţi
că trăieşti într-o stare de păcar, într-o stare dc minciună, într-o stare de plăceri
dintr-accstca trupeşti, care îţi lasă un gust amar de obicei. Omul devine sătul dc
această falsitate, de această uşurătate a vieţii, şi simte înlăuntru o nevoie aşa cum
simţi nevoia de a bea apă când e.şti însetat ca să te întăreşti. Simţi această nevoie.
Cineva spunea acest iucru, că dacă timp dc vreo 2-3 ani de zile strânge dc pe
piaţă toate cărţile care vorbesc despre Dumnezeu şi s-ar lăsa numai cărţi comu
niste, materialiste, cu fel de fel-de plăceri, multă lume care caută asemenea lucruri
ar intra într-un fel de foame pentru lucrurile serioase, lucrurile adevărate, lucrarile
esenţiale. S-ar sătura dc această uşurătate carc este prezentă oriunde ai întreba, ori
unde ai căuta. Omul nu poate trăi în această minciună prea mult şi caută adevăr,
caută’lucru preţios, lucru serios. In tot ceca ce este adevărat, omul vede şi pe Dum
nezeu, o faţetă a acestui izvor al adevărului. Căci Dumnezeu este şi Adevărul.
Ce înseam nă să îţi ceri iertare de la aproapele şi ce înseamnă să îţi ierţi
aproapele?
Este un lucru foarte important. Dc pildă, avem unii apropiaţi, eu adevărat
apropiaţi, adică persoane cu care intrăm în contact mai des, dar cu carc nu prea
avem legături sufleteşti. Orice fiinţă omenească din preajma noastră este un
apropiat al nostru. Cu mulţi dintre aceşti apropiaţi avem conflicte mai mari sau
mai mici, dacă nu suntem de acord cu ei în ccca ce gândim, în ceea ce facem.
Dacă cineva csie apropiat dc altul şi sunt într-o stare de prietenie apropiată, atunci
lucrurile sunt mai simple, nu intră în conflict, comunică direct cu el. Aproape
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întotdeauna au amândoi aceeaşi părere, le plac chiar anumite lucruri şi atunci
începe şi dragostea şi un fel de simpatie către persoana cealaltă, către aproapele.
Alteori însă există o antipatie. Şi atunci, chiar dacă vrei să te împrieteneşti cu .
celălalt, nu poţi pentru că are ceva care te respinge. Această respingere şi aceste
raporturi duc la un fel de duşmănie şi nu poţi să ai relaţii apropiate cu acesta. Şi
când ai asemenea relaţii cu aproapele tău nu te poţi apropia de Dumnezeu, de
Dumnezeu care este accastă dragoste universală, care ne cere şi nouă să fim
desehişi faţă dc aproapele nostru, să ne împăcăm şi să ne armonizăm cu el. Dacă
nu poţi avea accastă relaţie de apropiere faţă de el sau dacă există nişte conflicte
ascunse, nedescoperitc uşor, ai, de pildă, nişte motive mai vechi, nu te poţi
apropia dc Dumnezeu. Nu te poţi ruga lui Dumnezeu pentru tine, pentru iertarea
păcatelor laie, dacă tu nu eşti în raporturi de prietenie sau de împăcare cu celălalt.
încât accastă iertare de la aproapele e foarte necesară pentru noi care avem
nevoie de Dumnezeu. Dacă nu suntem în raporturi normale şi bune cu aproapele
nostru nu ne putem apropia de Dumnezeu. "Iartă şi ţi se va ierta". Dacă nu poţi
ierta, nu ţi se iartă. Dacă nu suntem deschişi la această iertare, suntem opriţi de la
Sfânta împărtăşanie, această mare Taină care ni se administrează nouă, de la
această împărtăşire cu harul lui Dumnezeu, cu însuşi Dumnezeu. încât iertarea
este necesară pentru raporturile noastre cu aproapele, căci dacă nu mă aflu în
această stare dc iertare şi de linişte şi dc armonie cu aproapele, nu poate să existe
armonic nici între noi şi Dumnezeu. Nu nc putem ruga, şi gândurile noastre la ru
găciune de obicci se risipesc.
Dacă avem un conflict cu cineva apropiat, ne putem cere iertare cu
adevărat fără să îl iertăm noi cu adevărat, pentru ce ne-a greşit el nouă?
Nu, el simte ceve şi nu iartă. Dacă noi nu iertăm, nici el nu ne iartă. Această
iertare trebuie să fie reciprocă. Sunt multe cazuri din acestea în Pateric când cineva
îşi cere iertare, dar nu cu dorinţa sinceră de a fi iertat. Iar celălalt nu-1 iartă. Este
un caz acolo când s-au certat doi, şi unul dintre ci se duce şi zice: "Iartă-mă, frate".
Iar celălalt se întoarce cu spatele la el. Şi acela se plânge şi zice: "Uite m-am dus
să-mi cer iertare şi nu m-a iertat". Şi bătrânul întreabă: "Cum te-ai dus, frate?”.
"Păi, m-am dus aşa". Şi bătrânul îi spune: "Ei, nu aşa! Să te duci umilit la el, să-ţi
găseşti partea ta de vină, nu căuta partea lui dc vină, ci partea ta. Dacă te poţi
umili, te poţi smeri să-ţi ceri iertare, celălalt o să simtă şi o să te ierte". Şi acela a
făcut aşa şi s-a dus la el pregătit să se umilească. Fratele îl vede pe fereastră cum
vine şi îi iese înainte şi-i cade la picioare. Şi cel ce nu putea să-l ierte îl iartă
fiindcă era gata-gata să-l ierte.
încât accastă iertare reciprocă este foarte necesară ca să poţi dobândi iertarea.
Sunt multe cazuri între oameni, acum în vremea noastră, care trăiesc învrăjbiţi
pentru că, de pildă, eu cer ca celălalt să vină să-mi ccară iertare, căci eu, chipurile,
sunt mai bătrân, sunt mai nu ştiu cum. Deci această reciprocitate trebuie să fie
numaidecât, altfel lucrurile rămân pe loc. îngheţate.
Această iertare din partea noastră trebuie să vină din toată inima?
Da. Să ierţi. Să nu ai nici un duşman. Indiferent cât de mult rău ţi-a făcut să
treci cu vederea. Să îi găseşti lui această scuză sau explicaţie că este un păcătos,
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aşa cum păcătoşi suntem cu toţii, şi greşim. Atunci şi el este cu starea aceasta şi
trebuie să-l iert pentru că şi eu pot să greşesc şi am nevoie, de iertarea lui. Dacă îl
iert cu adevărat sincer, atunci lucrurile în fondul lor adânc se normalizează, simte
şi el cumva, caută să mă înţeleagă şi vine şi el să-şi ceară iertare. Şi eu îl iert din
acelaşi motiv. Că şi el c om şi neputincios, că pot şi eu să greşesc. Şi atunci ia
naştere un acord tacit, lăuntric, care sigur iese şi în afară. îl rog să mă ierte şi mă
iartă fără prea multă insistenţă. Şi mă iartă sincer.
Părinte, la capitolul din Evanghelia după Ioan, la capitolul despre învierea lui
Lazăr, se spune că M ântuitorul a lăcrimat. Este singura dată când se pomeneşte
în Evanghelie că M ântuitorul a plâns şi aceasta a făcut~o pentru Lazăr pe care l-a
num it prietenul Lui. Cum să înţelegem prietenia, pornind de la acest context?
Apropierea dintre suflete. Când sufletele a două persoane sunt în acord, atunci
sunt prieteni. Mântuitorul a mai avut un prieten, pe Sfântul Ioan Botezătorul, dar
şi pe Lazăr. Şi, într-adevăr Mântuitorul a plâns la mormântul lui Lazăr. Prietenia
înseamnă un acord foarte sincer între suflete care gândesc la fel, care sunt la fel,
care sc comportă firesc la fel şi se caută unul pe altul. Este apropierea dintre două
persoane carc sc simt atrase una faţă de alta. Se simt şi se ajută. Dar rădăcina este
la suflet, acolo este rădăcina. Prietenia între două persoane este asemănarea între
esenţa lor. Căci sufletul este esenţa fiecărei persoane.
D um nezeu este iubire. Cum se fa c e că iubirea p e care o revărsăm asupra
celor ce ne greşesc sau asupra vrăjmaşilor noştri, lucrează în aceştia?
Cu adevărat! Scriptura nc porunceşte să iubim pe vrăjmaşii noştri. Şi Sfântul
Apostol Pavel spune că, iubind pc vrăjmaşul tău, prin faptele laic dc dragoste, îi
pui cărbuni aprinşi pc capul lui. Ura cerc ură. Dragostea ccre dragoste. Şi când pui
dragoste peste ură, este o surpriză, este asemenea focului pc care-1 pui pe cineva
ea să ardă. Dacă răspunzi cu dragoste unui duşman al tău, acela rămâne surprins,
foarte surprins. Este ca şi cum l-ar arde. Este o noutate mare această dragoste. Şi
pe mulţi îi transformă. El vine la tine cu sabia şi tu îl primeşti cu braţele deschise,
fără nici un fel dc armă.
Vă povestesc despre un sfanţ la care veneau nişte soldaţi ca să-l aresteze pentru
că era creştin şi creştinul acesta nu ştia că urma să fie arestat. Şi drept urmare îi
întâmpină cu dragoste, le spală picioarele, le întinde masă, pregăteşte pentru ci
aşternutul de noapte. Şi, când soseşte momentul să fie arestat, soldaţii se tem şi sc
întreabă: cc facem cu accst om? II arestăm după toată dragostea cu carc ne-a pri
mit? Până la urmă l-au arestat, încurajaţi chiar de către creştinul respectiv. Căci îi
întreabă: cu ec gânduri aţi venit la mine? Şi aceia răspund: să tc arestăm că eşti
creştin. Şi atunci creştinul le-a spus: faceţi-vă datoria! Dar această preţuire, plină
de dragoste, faţă de aceşti duşmani de moarte, i-a pus pe gânduri chiar pe
duşmanii lui. Căci el i-a încurajat să-şi facă datoria spunâdu-le că sunt supuşi
stăpânului lor şi sunt datori să facă lucrul pentru care au fost trimişi.
Aşa încât, dragostea zdruncină pornirea dc răutate, dacă eşti cu adevărat plin
de dragoste. Indiferent de ce ţi s-a tăcut. E ca şi cum ai pune cărbuni aprinşi pc
capul unui duşman. Căci pornirea firească este să îi răspunzi cu aceeaşi măsură,
ca în Vechiul Testament: ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte. Dar dacă vii cu
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ceea ce ne îndeamnă Hristos, adică cu dragoste autentică, atunci se schimbă nişte
lucruri în adâncurile lor.
Părinte, ce este Adevărul şi ce înseamnă să rosteşti Adevărul? Cum să ne
facem vrednici de rostirea A devărului?
întrebarea aceasta este pusă de Pilat. Adică e pusă lui şi întreabă şi el ce este
Adevărul? Şi Iisus nu-i răspunde atunci, dar cu altă ocazie Mântuitorul spune că:
"Eu sunt Adevărul". Adevărul este însuşi Dumnezeu.
Dar cc înseamnă ca noi să rostim Adevărul'?
Asta înseamnă să fim şi noi Adevăr. Dacă Hristos este Adrvărul. Să fim
creştini cu adevărat. Adevărul este realitatea curată. Şi dacă Dumnezeu este Ade
vărul, Dumnezeu Care este curat ca lacrima, atunci nici adevărul nu admite nici
un pic de strâmbătatc. Dacă suntem şi noi aşa, suntem şi noi Adevărul.
Ce înseamnă "Adevărul vă va fa ce p e voi liberi”?
Aceasta este. Când nu eşti în Adevăr, trăieşti în minciună, nu ştii cum să o
acoperi când nu eşti în Adevăr. Este foarte greu să lupţi ca să aperi minciuna căci
până la urmă tot se află. Şi nu-ţi convine să fie descoperită. Te lupţi din toate pute
rile să aperi minciuna şi nu o poţi apăra. Minciuna până la urmă se descoperă. Şi
nu eşti liber. Eşti ocupat în minte, în tine însuţi, nu eşti liber.
Păcatul te face tulbure. Când este păcatul în line, nu ai libertate. Păcatul te în
cătuşează, te prinde, încât ccl care vine să tc caute şi vrea să te întărească, le vede,
te cercetează şi simte accastă falsitate în tine. O simte. Când eşti liber, eşti curat.
Simţi că eşti liber. Păcătoşii sunt legaţi. De aceea în Biserică este Taina dezlegării
dc păcate, Spovedania. Omul nu poate fi legat de nimic decât de păcat, carc nu are
o natură materială. Aşa încât dc la păcate vine această legătură pusă asupra omului.
Părinte, avem unii prieteni sau rude care sunt departe de Biserică şi faţă
de care ne simţim datori. Când le amintim însă de Dum nezeu, de lucrurile
adevărate, că îşi dustrug viaţa, se supără şi nu ne mai prim esc în nici un fel.
Dacă stăm doar şi din când în când le mai spunem câteceva, ne m ai acceptă.
Cum să procedăm în astfel de situaţii?
Cunosc şi eu cazuri din acestea. Cum nu sc întâlnesc două linii ferate duble
paralele nici măcar la infinit, la fel şi cu accşti oameni. Unuia dintre aceştia poţi
să-i vorbeşti oricât de Dumnezeu, nu acceptă acest lucru. Nu acceptă altceva decât
ceea ce ştie cl. Când vorbeşti dc Dumnezeu începe să caşte şi să se pregătească dc
plecare. Aşa încât doar dacă dă o suferinţă pesle el, şi singura salvare este doar să
sc roage lui Dumnezeu, atunci sc întâmplă ceva în el şi i se topeşte această indife
renţă. Sau dacă facc cl ceva, un act de bunătate, de milă... astfel rămâne aşa. Sunt
lucruri foarte delicatc acestea.
De aceea sunt în lume războaie şi boli şi suferinţă. Suferinţa are funcţia focu
lui carc topeşte şi fierul. îl înroşeşte şi pe urmă îl topeşte. Suferinţa e ca focul şi
de aceea a lăsat Dumnezeu aceste stări, ca să se poată topi acest fier din rioi. Doar
suferinţele îi pot schimba pc accşti oameni.
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Părinte, sunt situaţii când câte un cunoscut de aI nostru este fo a rte bolnav,
suferă de o boală incurabilă şi se află în pragul morţii. Apropiaţii, însă, pentru
a-l proteja, nu-i spun acest lucru şi bolnavul află aceasta prea târziu, când nu
mai. poate face nimic, când nu mai are timp să se pregătească de moarte, să se
întoarcă spre Dumnezeu. Ce ne sfătuiţi să facem în aceste cazuri? Credeţi că
este bine să i se spună Adevărul?
Cred spre binele lui, eă'este bine să-i spunem adevărul. Pentru că el vrea să
trăiască. Dar o viaţă trăită aşa, în starea aceasta de împietrire a lui, nu-i foloseşte
la nimic, este un fals. Să trăiască în continuare aşa, ce rost mai are? Nu-i foloseşte,
nici lui, nici societăţii. Şi nici tui Dumnezeu. Căci acest om e ea şi mort, este de
fapt, deja mort. Şi atunci trebuie să-i spui. Să-i spui, să facă ceva. Cred că aceasta
c calea cea mai cinstită. El apelează la doctori ca să-l facă să trăiască şi doctorii
sunt pregătiţi să nu-1 descurajeze. Dar o viaţă carc de fapt este moarte, pur şi sim
plu nu-i foloseşte nici lui. Insă dacă îl ajuţi cu adevărat, este un folos.
Există mulţi teologi ortodocşi care sunt adepţii desei împărtăşanii, nelegată
de Spovedanie. Aceşti teologi susţin ideea că în biserica prim ară lumea nu se
spovedea atât de des, că spovedania atât de deasă nu e necesară, că Liturghia
se face pentru ca toată lumea să se împărtăşească, că altfel n-ar mai avea rost
să se fa că Sfânta Euharistie. Cum să vedem acest raport dintre Sfânta Spove
danie şi Sfânta împărtăşanie?
Sunt'mulţi oameni care nu ştiu ce este păcătui. Şi întrucât păcatul ne întunecă şi
ne orbeşte, aproape că nu ne mai putem vedea păcatele noastre. Or, a te împărtăşi fară
să-ţi cunoşti păcatele, fără să te căieşti pentru păcatele pc care le-ai făcut, înseamnă
să pui un parfum foarte preţios într-un vas în care sc găseşte ulei rânced. Ceea cc ai
pus acolo nu parfumează. Cam aşa este când împărtăşeşti cu acest dar dumnezeiesc
care este însuşi Dumnezeu în acea părticică de pâine şi vin, şi î! pui peste un cadavru.
Căci în această stare omul are miros ca de mort. Şi atunci ne facem vinovaţi dc
această batjocorire a lui Dumnezeu. Asta înseamnă a nc împărtăşi fară Spovedanie,
în loc să ne spovedim şi să ne curăţim înainte de Sfânta împărtăşanie, noi ne în
cărcăm sufleteşte de această împărtăşanie luată cu nevrednicie.
Răspunsul la această întrebare, cum să te împărtăşeşti, mai des sau mai rar, căci
aşa este pusă întrebarea, răspunsul este să te împărtăşeşti când eşti pregătit. Cine c
pregătit de Sfânta împărtăşanie, să se împărtăşească, cine nu c pregătit, să amâne.
Sunt păcate rare, păcate profunde care sunt în noi, pe care nu le poate vinde
ca decât Dumnezeu. Şi atunci cauţi să faci ceva ca să-ţi fîe dc folos Sfânta
împărtăşanie. Să te facă sănătos. Ai lâcut fel dc fel de lucruri de ruşine, netrebni
ce, urâte. Şi treci pe lângă o biserică carc e în drumul tău şi intri. Vezi că e timpul
Sfintei împărtăşanii. îi vezi pe ceilalţi care s-au pregătit, care s-au căit, carc s-au
oprit dc la păcate, au făcut nişte fapte bune ea să compenseze oarecum răutăţile
care le-au făcut, îi vezi că vin şi aşteaptă cu lumânarea în mână să intre să sc
împărtăşească. Şi tu vii din stradă într-o stare de nevrednicie ca să te împărtăşeşti!
Pregătirea, spovedania unde se întreabă nişte lucruri este importantă fiindcă
oamenii nu ştiu ce este păcatul şi întreabă: Acesta este păcat? De exemplu, insultă
pe cineva şi pe urmă toată viaţa nu-şi mai cere iertare. "E păcat acesta? Căci cu i-am
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spus adevărul că mi-a făcut un rău, şi l-am insultat. Şi i-am spus aşa cum trebuie".
V-aţi împăcat? "Nu ne-am împăcat". Când s-a întâmplat asta? "Acum trei ani".
Deci are un duşman care îl duşmăneşte de atâta vreme, el i-a făcut răul, nu şi-a
dat seama şi a rămas această duşmănie între ei. Şi vin şi unul şi altul să se împăr
tăşească. Aceasta nu este bine pentru că rana este deschisă. Şi această rană trebuie
tratată, această ură, această răutate. Doar după aceea vii şi pui Sfânta împărtăşanie
ca răsplată, ca ultima parte a vindecării.
Părinte, ce este ce! m ai de folos sufletului să-şi dorească?
Să se mântuiască. Pentru cel care este crcştin, idealul este să se mântuiască,
să dorească mântuirea. Adică eliberarea de rău, de întuneric, de ură, de tot ceea ce
este rău cu adevărat. Să sc elibereze şi să intre în lumină, în lumina lui Dumnezeu.
Pentru aceasta trăim noi oamenii, pentru această mântuire. Cât am trăi de
bine sau dc rău pe lumea aceasta, principalul este ca după ce trecem dincolo dc
momentul morţii noastre trupeşti, să trecem de-a dreapta, nu dc-a stânga Mântui
torului. La dreapta este lumina, la stânga este întunericul. La Judecata de Apoi să
trecem în partea luminii, în partea Adevărului, în partea lui Dumnezeu. Acesta c
idealul fiecăruia dintre noi.
Unul este doctor în teologie, iar altul simplu oier. Şi sc poate întâmpla Doamne fereşte! - ca profesorul de teologie să fie nemântuit, iar cel care paşte oile
să fie mântuit. Dacă cel care este profesor de teologie, mă iertaţi că spun lucrurile
acestea, este înfumurat, mândru, încrezător şi dispreţuitor faţă de ceilalţi nu ştiu
întru cât poale să beneficieze de mântuire. Şi dacă un vameş, ca în pilda fariseu
lui şi a vameşului, un vameş care a furat, a făcut foarte multe nedreptăţi, dacă
acest vameş se pocăicşte, şi-şi recunoaşte greşelile lui, cl se mântuieşte, iar
fariseul care a fost un preot de elită şi toată lumea îl cinstea, însă a fost mândru,
nu se poate mântui. Asta o spune Mântuitorul Hristos.
Aşa încât cuvântul meu dc folos ar fi, de folos pentru mine în primul rând, că
orice aş fi cu, şi oricum aş fi considerat în lumea aceasta, lumea în care trăiesc cu,
depinde doar de cum sunt în realitate şi dacă sunt aşa cum vrea Dumnezeu să tîu.
A consemnat "Vestitorul Ortodoxiei"
Trecerea la Domnul a Părintelui Arhimandrit Sofian Boghiu
Părintele Sofian s-a născut la 7 octombrie 1912, dincolo de Prut, pe plaiurile
pline de frumuseţe şi de credinţă ale Basarabiei noastre dragi, în comuna Cuconeştii-Vechi, judeţul Bălţi, din părinţii Ioan şi Alexandra Boghiu, agricultori har
nici şi buni creştini, pe care Dumnezeu i-a binecuvântat cu şase copii. Era al
treilea între fraţi şi a primit la Botez numele Scrghei. Părinţii l-au crescut, îm
preună cu ceilalţi fraţi, în dragostea pentru credinţă, a faptei bune, a iubirii şi a
înălţării sufleteşti. A iubit nespus de mult plaiurile natale, minunat colţ de rai, pe
care le-a păstrat în inimă pretutindeni de-a lungul vieţii sale.
Din copilărie a arătat înclinaţie pentru studiu, pctrccându-şi cele mai plăcute
clipe în universul cărţilor. După absolvirea şcolii primare în satul natal, dragostea
dc Dumnezeu şi de oameni îl poartă, în toamna anului 1926, la vârsta de 14 ani,
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la Schitul Rughi, judeţul Soroca, unde va adânci ca frate de mănăstire cunoaşterea
şi trăirea celor dumnezeieşti. După doi ani, prin chemare de la Dumnezeu, se
înscric la şcoala de cântărcţi bisericeşti din Mănăstirea Dobruşa, judeţul Soroca.
Lecturile dese şi repetate, mai ales din Pateric, întăresc din ce în ce evlavia acestui
frate devotat vieţii mănăstireşti.
Intărindu-se în credinţă şi fapte bune, în toamna anului 1932, după absolvirea
şcolii de cântărcţi, este trimis la Seminarul monahal de la Mănăstirea Cernica,
unde, timp de opt ani, alături de profesori şi colegi, unii viitori ierarhi ai Bisericii
noastre, între care şi Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, petrece momente de
unică frumuseţe şi de profundă participare la taina cunoaşterii şi a iubirii. Aici, în
comuniunc cu ceilalţi, îşi regăseşte mediul cucernic după care tânjea sufletul său.
Fiind bun coleg, înzestrat cu aleasă fineţe sufletească şi cu o deosebită inteligenţă,
se impune dc la început ca un elev eminent şi pictor talentat. în vacanţe, revenea
de fiecare dată pe plaiurile natale. Pentru a se întreţine la seminar, începând din
1933, în lunile de vară, a funcţionat în post de cântăreţ la parohia Vanicicăuţi, ju
deţul Hotin, dar nu i-a uitat niciodată pe părinţii şi pe fraţii de la Dobruşa, în mij
locul cărora poposea deseori pentru a se întări duhovniccşte.
Suflet dedicat cu totul trăirii în Domnul, la 25 decembrie 1937, ca elev în
seminar, primeşte tunderea în monahism la Mănăstirea Dobruşa, schimbându-şi
numele din Serghci în Sofian. Apoi, la 6 august 1939, tânărul monah este hirotonit
diacon, în Catedrala din Bălţi, de către Tit Simedrea, Episcopul Flotinului.
După absolvirea seminarului, în 1940, s-a reîntors la Dobruşa, mănăstirea sa
dc metanie, dar evenimentele tragice din vara acelui an, soldate cu ocuparea
Basarabiei, l-au obligat să se refugieze dincoace de Prut, împreună cu stareţul şi
cu părinţii şi fraţii dc acolo. Şi-au găsit cu toţii loc de aşezare la Mănăstirea
Căldăruşani, unde au fost bine primiţi, încât au rămas definitiv aici. In vara anu
lui 1944, după pierderea Basarabiei, i-a urmat în refugiu şi fratele său cel mai mic
după trup, Lucian Boghiu, care a absolvit Seminarul monahal dc la Mănăstirea
Neamţ şi a funcţionat ca diacon la Căldăruşani, unde se stabiliseră monahii şi
fraţii de la Dobruşa.
Părăsind ţinuturile atât de dragi ale Basarabiei natale, în acele împrejurări vi
trege, unde o lăsase pe mama sa, împreună cu trei fraţi şi o soră, tatăl său murind
în 1939, tânărul absolvent dc seminar se înscric, mai întâi, în toamna anului 1940,
la Academia de Belle Arte din Bucureşti, secţia Artă Decorativă, pc care o termină
în 1945, cu diploma de pictor licenţiat. Apoi, între anii 1942-1946, urmează cur
surile Facultăţii de Teologie din Bucureşti şi obţine licenţa în teologic cu lucrarea
"Chipul Mântuitorului în iconografie", notată cu calificativul "excepţional". Ca
student la Belle Arte şi la Teologic, în toamna anului 1940, sc transferă de la
Căldăruşani la Mănăstirea Antim, unde erau grupaţi, ca interni, peste 20 de stu
denţi monahi la diferite facultăţi din Bucureşti. încadrat în 1940 în post de cântă
reţ, apoi diacon, la 15 noiembrie 1945 este hirotonii preot (ieromonah) pe seama
Mânăstirii Antim, de către arhiereul Atanasie Dincă, iar la 2 februarie 1947 este
hirotesit protosinghcl.
Fiind bun slujitor şi pictor talentat, în octombrie 1950 este numit profesor de
pictură la Seminarul monahal dc la Mănăstirea Neamţ, unde funcţionează până la
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I septembrie 1952, când revine ca preot la Antim. Apoi, între anii 1954-1958, este
transferat ca preot şi stareţ la Mănăstirea Plumbuita, îndeplinind şi muncă de pro
fesor şi şef de atelier la şcoala de pictură pentru elevii monahi.
în vara anului 1958, este arestat şi închis, împreună cu alfi 16 intelectuali,
clerici şi mireni, între care arhimandritul Bcncdict Ghiuş, ieroschimonahul Daniil
Tudor, prof. univ. Alex. Mironcscu şi poetul Vasilc Voiculescu, pentru activitatea
desfăşurată în cadrul mişcării spirituale "Rugul Aprins", închegată la Mănăstirea
Antim începând din anul 1945. Judccat de Tribunalul Militar Bucureşti, a i'ost
condamnat la 16 ani închisoare, sub acuzaţia de "uneltire contra ordinii sociale
prin activitate mistică duşmănoasă". A fost pus în libertate după 6 ani, în 1964, în
urma unui decrct general de graţiere.
Intre anii 1965-1967 este pictor la atelierul de pictură al Institutului Biblic şi
preot îmbisericit lâ Paraclisul Plumbuita. în ianuarie 1968 revine la Antim, ca
preot şi stareţ, iar în 1970 este hirotesit arhimandrit.
Paralel cu slujirea preoţească, a pictat sau restaurat numeroase biserici în ţară
şi peste hotare, între care sc numără: Pipirig - Neamţ (1955), Dămăroaia - Bucureşti
(1956), Mănăstirea Saon - Tulcca (1957), Mănăstirea Ghighiu - Prahova (1958),
Pitar-Moş - Bucureşti (1964), Schitul Darvari - Bucureşti (1964 şi 1993), Hagiu Bucureşti (1970), Mănăstirea Agapia (1970), Mănăstirea Dcir-El-Harf - Liban
(1971-1972), Mănăstirea Radu Vodă - Bucureşti (1973), Biserica din Hama - Siria
(1979 şi 1981), Mănăstirea Dealu - Târgovişte (1982), Mănăstirea Antim (1983 şi
1993), Biserica Visarion - Bucureşti (1987), Slănta Vineri-Nouă (1987) şi altele.
Părintele Sofian a desfăşurat şi o remarcabilă activitate publicistică şi edito
rială, îndeosebi după anul 1990, tipărind câteva cărţi de învăţătură creştină, citite
cu interes de credincioşi, precum şi studii şi articole dc teologie în revistele bise
riceşti centrale şi eparhiale. A colaborat la diferite publicaţii pentiu tineret; care i-au
tipărit, mai ales, convorbiri duhovniceşti. Şi-a format cu răbdare, în scaunul
duhovniciei, sute dc ucenici, fiind numit cu drept cuvânt "duhovnicul
Bucureştilor", cu care a păstrat strânse legături sufleteşti şi pe patul dc suferinţă,
până în ultimele zile ale vieţii sale.
P v o h a d iv e a

Corpul neînsufleţit al Părintelui Sofian, după ce a fost înveşmântat potrivit
rânduielii, a fost depus, în ziua de sâmbătă, 14 septembrie 2002, în paraclisul
Mănăstirii Antim, unde l-au privegheat zi şi noapte slujitorii mănăstirii. Timp de
două zile, numeroşi credincioşi din Capitală şi din ţară s-au perindat tară încetare
prin faţa rămăşiţelor sale.pământeşti, aducând ultimul omagiu bunului lor părinte
şi duhovinc.
Luni, 16 septembrie 2002, la primele orc ale dimineţii, sicriul cu corpul ne
însufleţit al Părintelui Sofian a fost depus pe un catafalc în biserica mare a
Mănăstirii Antim, cu hramul Tuturor Sfinţilor, Numeroase coroane de flori au fost
rânduite în jurul catafalcului, ca semn al dragostei şi al preţuirii de care s-a bucu
rat în viaţă. S-a săvârşit, mai întâi, Sfânta Liturghie, de către IPS Mitropolit
Teofan al Olteniei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, răspunsurile fiind
date dc.corul bisericii.
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După Sfânta Liturghie, s-a oficial slujba înmormântării. Datorită numărului
marc dc credincioşi care au venit să-şi ia rămas bun de la cel plecat dintre noi,
umplându-se curtea mănăstirii, sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale Părintelui
Sofian a fost scos din sfântul locaş şi aşezat pc un catafalc în faţa pridvorului bise
ricii. Slujba înmormântării a fost oficiată de Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, înconjurat de un numeros sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi, dintre care
unii foşti colegi, prieteni sau ucenici ai Părintelui Sofian. între ierarhii slujitori s-au
numărat IPS Mitropolit Teofan al Olteniei, IPS Arhiepiscop Teodosie al Tomi
sului, IPS Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, PS Episcop Cihcrasim al Râmnicului,
PS Episcop vicar patriarhal Vicenţiu Ploieşteanu şi PS Episcop vicar Sebastian IIfoveanul ai Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Au participat la slujba de înmormântare, alături de părinţii şi fraţii din obştea
Mânăstirii Antim, consilieri de la Administraţia patriarhală şi Arhiepiscopia Bu
cureştilor, protopopi, preoţi dc parohii, stareţi de mânăstiri, călugări şi călugăriţe,
studenţi teologi şi elevi seminarişti, scriitori, ziarişti, fii şi fiice duhovniceşti ale
celui plecat dintre noi. A fost prezent şi părintele ieromonah Nectaric, stareţul Mâ
năstirii Dobruşa din Basarabia, pentru a aduce ultimul omagiu din partea obştii
acelei chinovii, mânăstirea de metanie a Părintelui Sofian.
Prohodirea s-a făcut într-o atmosferă de adâncă întristare, soborul slujitorilor
înălţând rugăciuni fierbinţi lui Dumnezeu pentru odihna sufletului adormitului
Arhimandrit Sofian în sânurilc Tatălui ceresc.
După optustul slujbei dc înmormântare şi întreita cântare "Veşnică pome
nire", PS Episcop vicar patriarhal Vicenţiu Ploieşteanu şi dl. acad. Virgil Gândea
au rostit scurte cuvântări de omagiere a memoriei celui plecat dc la noi în viaţa
cea veşnică. Ultimul a vorbit Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, care a evo
cat în cuvinte emoţionante anii de ucenicie petrecuţi împreună la Seminarul de la
Cernica şi a evidenţiat cu recunoştinţă strădaniile slujirii acestui cuvios părinte al
Bisericii noastre.
In continuarc, potrivit pogribaniei călugărilor, sicriul cu corpul neînsufleţit al
regretatului Părinte Sofian, purtat pe umeri de foşti prieteni şi ucenici, a făcut
înconjurul bisericii, urmat de un impunător cortegiu. Potrivit datinei, un călugăr
mergea în faţa cortegiului, bătând toaca de lemn, urmat dc monahi şi monahii
ducând coroanele de flori, apoi, stareţii şi preoţii cu epitrahile, ierarhii slujitori
înveşmântaţi în odăjdii, studenţi teologi şi elevi seminarişti şi mulţimea de credin
cioşi. S-au făcut, după rânduială, cuvenitele opriri cu eetenii de pomenire.
înm ormântarea

După ocolirea bisericii, sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale Părintelui Sofian
a fost aşezat în maşina mortuară, iar soborul slujitorilor şi fiii duhovniceşti ai celui
trecut la Domnul au urcat în opt autobuze. Cortegiul astfel format a ieşit pe poar
ta Mânăstirii Antim, în sunetul clopotelor, şi a străbătut Bucureştiul, îndreptându-.se
spre cimitirul Mânăstirii Căldăruşani, unde Părintele Sofian şi-a ales din timp
mormântul, alături dc cel al fratelui său după trup, icrodiaconul Lucian Boghiu,
decedat în 1989.
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Aici, după săvârşirea unui Trisaghion, în dangătul solemn al clopotelor,
sicriul a fost coborât în locul de veci, iar Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit rânduita pecetluire a mormântului, după care, într-o scurta cuvântare, a
evocat momentele care l-au legat pe Părintele Sofian de Mânăstirea Căldăruşani
şi a adus un ultim omagiu de recunoştinţă memoriei acestui înţelept duhovnic, dis
tins cărturar şi iubitor al artei, bun cunoscător al meşteşugului vechilor zugravi de
freşce ai bisericilor noastre.
După o viaţă pilduitoare şi o muncă încordată şi rodnică, închinată Bisericii
şi neamului românesc, Părintele Arhimandrit Sofian Boghiu îşi doarme acum
somnul de veci, ca un vrednic slujitor care, până în ultima clipă a vieţii, lupta cea
bună a luptat, credinţa a păzit şi a săvârşit călătoria în cinste şi în dreptate.
Pildă a vredniciei călugăreşti, cl rămâne în amintirea celor care l-au cunoscut
şi l-au preţuit îndrumătorul înţelept şi sprijinitorul totodată binevoitor al strădanii
lor puse în slujba binelui obştesc. Dragostea părintească faţă de toţi, blândeţea,
bunătatea, sfaturile înţelepte, din care au izvorât curaj, putere şi nădejde, nu vor fi
uitate niciodată de ucenicii şi fiii săi duhovniceşti.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace în ceata aleşilor Săi! Veşnică
să-i fie pomenirea!
GHEORGHE VASILESCU

CHIRIL POPESCU
Pedagog, compozitor şi interpret
Se împlinesc anul acesta 105 ani de la naşterea ultimului mare promotor al
muzicii psaltice dc pe plaiurile româneşti şi 10 ani de la trecerea sa la cele-veşnice.
Cea mai veche menţiune privind data naşterii lui Chirii Popescu o găsim în
Anuarul Eparhiei Argeşului1 şi anume: 7 octombrie 1897, în comuna Cerbureni Argeş. Arhim. Prof. A. Buzera păstrează data de 7 octombrie2 în timp ce Pr. Prof.
Dumitra Radu3 şi Gheorghe C. Ionescu4 dau ca zi de naştere 4 octombrie. Când
Chirii Popescu, a împlinit rcspcctabila vârstă de 90 de ani, un grup de învăţăcei din
Oltenia - în frunte cu cel mai strălucit elev al său, Alexie Buzerea, biograful său
principal - a mers la Bucureşti a fi alături dc venerabilul său dascăl. Pe 23 noiem
brie 1987, cu binecuvântarea Mitropolitului Nestor Vornicescu, acelaşi vrednic şi
generos ucenic al său, Alexie Buzerea carc dc curând a comemorat pe vrednicul de
pomenire Arhim. Teofil Niculescu, dicrcctor al Seminarului şi personalitate a vieţii
bisericeşti din Oltenia - a organizat un medalion sub genericul: Profesorul Chirii
Popescu nonagenar5 în care ucenicii şi toţi care au avut prilejul să le fie pildă şi
îndemn pentm slujirea lui Dumnezeu şi a oamenilor prin muzică, în frunte cu
Mitropolitul Olteniei Dr. Nestor Vornicescu, I-au adus binemeritatul omagiu.
Aşadar Chirii Popescu s-a născut la 7 octombrie (sau 4 octombrie) în comuna
Cerbureni, judeţul Argeş, fiind unul din cei 9 copii ai părinţilor săi, Ana şi Nicolae.
După absolvirea şcolii primare în satul său natal (1904 - 1908) şi a gimna
ziului (1909 - 1912) - fiind înzestrat cu voce frumoasă şi darul cântării, moştenire
de la tatăl său, slujitor al stranei şi de la bunicul său, preotul Savu - în anul 1913
se înscrie la Şcoala de cântăreţi bisericeşti de la Curtea da Argeş, unde are ca pro
fesor de muzică bisericească pc cunoscutul profesor şi compozitor Ioan Zmeu6.
După terminarea Şcolii de cântăreţi, în 1917, - când Chirii Popcscu avea 20
dc ani - profesorul său protopsaltul Ioan Zmeu îl ia cu sine pe tânărul absolvent
ca protopsalt II la Catedrala Mânăstirii Curtea de Argeş7. în 19258 sc înscrie la
Conservatorul din Bucureşti, iar când la 5 mai 1928 ia fiinţă - în capitală - Aca
demia dc Muzică religioasă, prin grija patriarhului Dr. Miron Cristca, se va înscrie
printre primii, având profesori pe arhiereul Tit Simedrea (rector), Constantin
Brăiloiu, Gheorghe Cucu, I. Popescu-Pasărca, Ioan D. Chirescu, Ion Croitoru,
1. X X X Anuarul Eparhiei Argeşului, Piteşti, 1939 (pc copcrtă 1940), p. 65.
2. Arhid. Prof. A. Buzera, Moment aniversar la Seminarul Teologic din Craiova , în MO. an
X X X IX , nr. 6, nov. - dcc., 1987, p. 118.
3. Pr. Prof. Dumitru Radu, Asistentul Chirii Popcscu, în: ST. seria a [l-a, anul X X X IV , nr. 1-2,
ian. - febr., 1982, p. 107.
4. Gheorghe C. Ionescu, Lexicon al celor care de-a lungul veacurilor, s-au ocupat cu muzica
de tradiţie bizantina in România, 1994, p. 287.
5. Arhid. Prof. A. Buzerea, art. cit., p.l 18.
6. Lector univ. drd. Ion Isăroiu, Ioan Zmeu. profesor şi compozitor de muzică hisericească, opt
decenii de la moartea sa (1860-1922), în: Glasul Bisericii, nr. 9-12, (sept. - dec.) 2002.
7. Diac. Conf. Petru I David, Distinşi fii ai Mitropoliei Olteniei, în MO, anul X X X V III, nr. 4,
iul. - aug., 1986, p. 79.
8. Pr. Prof. Dumitru Radu, art. cit., p.107.
16 - B. O. R. 7-9/2002
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George Folescu şi Ion Livescu. Va absolvi Academia de Muzică religioasă în anul
1932 alături de alţi valoroşi muzicieni dintre carc menţionăm pe Gheorghe Co
mişel - tatăl lui Florin Comişel şi ai Doamnei Emilia Comişel - cel mai mare fol
clorist român în viaţă la 28 februarie 1913 împlineşte 90 de ani - Anton Uncu,
Jcan Brănescu, Victor Ojog ctc9.
Cu această multiplă pregătire muzicală dobândită la Şcoala de cântăreţi, Con
servator şi Academia de muzică religioasă, Chirii Popescu sc întoarce la Curtea
de Argeş unde va lua locul strălucitului său profesor Ioan Zmeu (T 1922) - ca pro
fesor la Şcoala dc cântăreţi şi ca profesor al Catedralei.
In Eparhia Curţii de Argeş, funcţionau două şcoli de cântăreţi ale Societăţii
"Frăţia", una la Piteşti şi alta la Slatina. în anul 1927 Şcoala de cântăreţi de la Sla
tina se desfiinţează, iar în anul 1928, împreună cu cea din Piteşti se strămută la
Curtea de Argeş, Episcopul Nichita organinzând aici o singură şcoală pentru în
treaga Eparhie. Ajutat dc Consiliul eparhial, a construit în 1930 - 1931 un nou
local, frumos, încăpător şi confortabil, cu numele "Episcopul Nichita". Această
şcoală funcţionează după programa analitică întocmită de Sf. Sinod, având 4 ani
de cursuri. Aici, Chirii Popescu va funcţiona până în 1942, în ultimii trei ani
îndeplinind şi funcţia dc director al acestei şcoli10.
La Curtea de Argeş învăţământul psaltic sc bucură de o frumoasă tradiţie.
Funcţionase aici ca protopsalţi sau dascăli de psaltichic o întreagă pleiadă de
muzicieni ca: Ghcbasic Basarabeanul (+ 1851), Dimitrie şi Teodor Protopopescu,
Gheorghe Claru (+ 1890), Ioan Bunescu (+ 1852), Arhim. Veniamin Niţcscu
(1891 - 1899), Mihai I. Chiriţă (1885 - 1976), Chiriţă I. Chiriţă (1919 - 1937), Gh.
Colenescu (1934 - 1935) sau arhierei ca: Ghcnadic Ţeposu (1865 - 1868), losif
Naniescu (1873 - 1875), Ghcrasim Timuş (1893 - 1911) şi Evghenie Humulescu
Piteşteanu (1917- 1918; 1920 - 1921 şi 1923). Pe fondul acestei bogate tradiţii de
"Şcoală a muzicii psaltice" la Curtea de Argeş, Chirii Popescu luând locul
maestrului său Ioan Zmeu, funcţionează aici ca dascăl la Şcoala de cântăreţi şi ca
protopsalt al catedralei din Curtea de Argeş - minune a minunilor lumii, ctitorie a
lui Neagoe Basarab (1512 -1517). Conştient dc răspunderea ce şi-o asumase,
prinlr-o muncă perseverentă, devotată şi competentă, prin rezultatele obţinute s-a
înscris cu cinstc în rândul celor mai de scamă înaintaşi ai săi.
în această vreme alături de Chirii Popescu, carc preda Muzica bisericească,
personalul didactic era compus din: Arhim. Grigore Uriteseu, profesor dc tipic, Pr.
Florian Sămărcscu şi Alexandru Filiuţă dc Ştiinjele religioase, Dr. Chirii Pungaciu
de Limba română, Istorie şi Geografie, Gleb Semenov, de Matematică, Diacon G.
Gligăneanu, dc Muzică vocală, Dr. Gh. Căprcscu, dc Ingienă şi P. Saramet de
Agricultură. Ca personal administrativ găsim acum pe: Arhim. Grigore Uriteseu,
director, Chirii Popescu, subdirector, Dr. Ilie Orăşeanu, secretar şi pe Ierod.
Nifon Bărbieru, econom^'.
9. Pr. Prof. Dr. Sebastian Barbu - Bucur, Academia de Muzică bisericească in trecut şi astăzi.
în: Almanah bisericesc. Bucureşti, 1999, p. 194-195.
10. XX X Anuarul Eparhiei Argeşului /.../ p. 65; Pr. Prof. Dumitru Radu, art. cil., p. 107.
11. X X X Anuarul Episcopiei Argeşului /.../ p. 3 I I .
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Din 1942 până în 1949 va funcţiona ca profesor şi director (1947 - 1949) la
Şcoala de cântăreţi de la Mănăstirea Turnu12.
în 1949 când învăţământul religios a trecut sub directa îndrumare a Sfanţului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Chirii Popescu a fost numit profesor de mu
zică psaltică la Şcoala de cântăreţi din Craiova.
în Oltenia, după "reforma" din august 1948 când învăţământul teologic a fost
despărţit de cel de stat, s-au desfiinţat toate şcolile de cântăreţi bisericeşti, inclu
siv Seminarul dc la Râmnicu-Vâlcea, organizate de mitropolitul Nifon Criveanu.
în locul şcolilor de cântăreţi din Craiova, Tg.-Jiu şi Tumu Severin, în cadrul Mi
tropoliei Olteniei s-a înfiinţat o singură şcoală cu sediul în incinta Mănăstirii
Coşuna-Bucovăţul Vechi din localitatea Mofleni - sub conducerea călugărului
cărturar Theofil S. Niculescu stareţul acestei mănăstiri13.
înccputul activităţii de la această şcoală eparhială nu a fost uşor pentru colec
tivul didactic şi mai ales pentru cei 72 dc elevi care participau la cursuri în serii,
dimineaţa şi după-amiaza, în singura sală de clasă de la parter. Doar slujbele zilni
ce din biserica mănăstirii sc oficiau în condiţii mai bune, asistate de directorul
Pr. Theofil şi profesorul de psaltichie Chirii Popescu, chiar dacă în timpul iernii,
soba degaja mai mult fum decât căldură14. Arhim. Ioasaf Ganea venit de la Mă
năstirea Tismana descrie începuturile Şcolii de cântăreţi de la Bucovăţ-MofleniCraiova care "era smerită, săracă, lipsită chiar de strictul necesar". Profesorii
locuiau provizoriu într-o singură cameră mai spaţioasă. între ei se număra Chirii
Popescu, profesor de muzică psaltică, Ion G. Crăciun, profesor de ştiinţe reli
gioase şi Anton Pepelea, profesor de agricultură, secretarul şi casierul şcolii15.
Activitatea zilnică a profesorului Chirii Popescu se desfăşură - aşa cum o
descrie distinsul său urmaş la catedră, Alexie Buzera - "în trei etape distincte: la
slujba de la biscrică, seara şi dimineaţa, la orele de curs şi la programul de medi
taţie. Nelipsit de la fiecare, lucrând diferenţiat cu fiecare elev şi folosind metode
adecvate, după specificul activităţii, dânsul a iniţiat elevii în tainele cultului
muncii şi al dragostei faţă de cântarea psaltică tradiţională". în sprijinul acestor
afirmaţii biograful său principal Părintele Prof. univ. dr. Alexie Buzera citează
documente din arhiva Seminarului16: "Activitatea şcolară a Domnului Chirii
Popescu este cu totul excepţională, lucrând cu elevii nu numai la orele de curs, ci
şi în afară dc acestea numai şi numai de a-i facc şă-şi însuşească cunoştinţele
ambelor muzici, cât mai temeinic, şi a fi cu totul folositor atât bisericii, cât şi
societăţii după absolvire. în fiecare zi este nelipsit dintre elevi la biserică, atât
dimineaţa, cât şi după amiaza, supraveghindu-i necontenit şi cântând cu ei în parte
pentru a-i deprinde şi cu cântarea practică, fiind o completare a celor făcute la catedră,
în fiecare duminică şi sărbătoare ia parte la serviciul Utreniei, iar în timpul Sfintei
12. Idem, ibidem ; Pr. Prof. Dumitru Radu, ari. cil., p. 107.
13. Pr. Prof. univ. dr. Alexie Al. Buzera, Arhim. Vcniainin Micle, Arhim. Teofd S. Niculescu,
personalitate a vieţii bisericeşti din Oltenia, Craiova, 2002, p. 30-32.
14. Arhim. Ioasaf Ganea, Un sfert de veac sub streaşina Mănăstirii Bucovăf, în MO, anul
XXIV, nv. 7-8, iul. - aug.. 1972, p. 925.
15. Ibidem, p. 923-924
16. Arhiva Seminarului din Craiova, Registrul de procese verbale pe anii 1949 -1952, f. 92.
( T. Pr. Prof. A. Buzera, art. cit., p.121.
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Liturghii conduce corul şcolii, pe patru voci, cor organizat prin munca depuşii de
domnia sa, nu numai în eelc două ore de ansamblu săptămânal, ci şi în afară de
accstca, când elevii sunt liberi"17.
Aici, la Mănăstirea Coşuna din localitatea Mofleni, Chirii Popescu funcţio
nează până în 1954 când a fost transferat şi numit asistent pe lângă Conferinţa de
Muzică Bisericească, Ritual şi Tipic, la Institutul Teologic Universitar din Bucu
reşti. în octombrie 1955 a fost transferat provizoriu - din raţiuni superioare bise
riceşti ca profesor de Muzică bisericească la Seminarul Teologic Curtea de Argeş,
funcţionând aici până în octombrie 1956 când revine ca asistent la Institutul
Teologic Universitar din Bucureşti. în 1960 sc pensionează. între anii 1971 1976, fiind în deplină putere de muncă, a fost rechemat să predea Muzica biseri
cească la Seminarul Teologic din Bucureşti18.
Educaţia aleasă primită în familie din fragedă copilărie a fost farul călăuzitor
al întregii sale vieţi. De aceea, încă de la începutul activităţii s-a impus printr-o ţi
nută morală şi profesională, bucurându-se de stima şi respectul tuturor. Iată cum
au văzut şi apreciat contemporanii activitatea sa din accastă perioadă: ’’... Meritul
lui Chirii Popescu, elevul cel mai dcstoinic al lui Ioan Zmeu, este, fară laudă,
adânc semnificativ. Tot secretul ce-a putut să-i dea elevului său, faţă de adevărata
lui creaţie, inspirată în timpul slujbei, constă în puterea acestuia dc a ajunge să
creeze stări dc înălţare sufletească asemănătoare inspiraţiei, mai ales când aceste
stări reuşesc să contopească toată suflarea din biserică... Aţi auzit vreodată acel
"îubiie-voi Doamne, vârtutca mea", ale lui Evghenie Humulcscu, cântat dc sobor
şi de protopsaltul Chirii Popescu? Cred cu toată convingerea mea că Dumnezeu,
acolo în ceruri, deschide aripile văzduhurilor şi ascultă această cântare"19.
începând cu anul 1964 a fost membru activ în Comisia de uniformizare şi
transcriere a cântărilor psaltice pe ambele notaţii suprapuse, alături de Nicolae
Lungu şi de Pr. Prof. Dr. Ene Branişte.
A publicat la Piteşti în 1936 împreună cu preoţii profesori Mihai Chiriţă şi
Chiriţă I. Chiriţă, Prohodul Domnului pc una, două trei şi patru voci, atât în nota
ţia lineară, cât şi cu notaţie psaltică20.
"Cântările din slujbele Sfintelor Taine şi ale ieriuyjilor principale. Cântările
din slujbele Botezului, Cununiei, Te Dum-ului şi înmormântării" (în: "Sludii Teolo
gice" seria II, an XVI, 1964, nr. 1-2, iunie-februarie, p. 3-122; şi în volume separate.
Buc. 1864, 122 pagini); în colaborare cu Nicolae Lungu şi Ene Branişte21. Cântă
rile din Slujba Sfintelor Paşti (în colaborare cu Nicolae Lungu şi Ene Branişte în:
Studii Teologice, scria II, an XVIII, 1966, nr. 1-2 (ian.-febr.) p. 1-90)22.
17. Arliid. Prof. A. Buzera, art. ci:., p.121.
18. Pr. Prof. Dumitru Radu. a ri cil., p. 107
19. Pr. Ştefan Bădescu - Tureu, Un ucenic cil tui Ioan Zmeu: Chirii Popescu, în: "Şcoala tic
cântăreţi de ta Curtea de Ari'e.y", Piteşti, 1942, p. 39.
20. Arhid. Prof, Dr. Scbaslian Barbu - Bucur, Bibliografia tipări/urilor muzicale psaltire ro
mâne.şti, în Teologie ■
ţ i viu(ă, Revista dc gândire şi spiritualitate. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei,
serie nouă, anul V (L X X I), nr, 7-9, iul. - sept., 1995, p. 79.
21. Ibidem, p. 7 1 şi 89.
22. Ihidem. p. 83 şi 89.
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Slujba S f Cuvios Dimitrie Basarubov (în: "Glasul Bisericii", Buc., an
XXXVI (1977, nr.3-4 în Anexă .şi Idem nr. 7-9 - în anexă - continuare;25.
- Căinările Pcnticostarului (în colaborare cu Nicolae Lungu şi Ene Branişte)
Bucureşti, 1980, 208 pagini24.
- D exohgie gl. V (notaţie psaltică şi lineară suprapusă) în: Glasul Bisericii,
Buc. An XLVI (1986) nr. 5 (sept. - oct.) în Anexă, p. 1 - XII25.
- Cântările Penticostarului uniformizate, lucrare întregită cu slujba înălţării
Domnului şi P ogorârii Duhului Sfânt (în: Glasul Bisericii XXXV (1977) nr. 7-9
(iu lie - sept.) în Anexă; Veniţi să fericim pe Iosif gl. V şi De vreme ce eu păcătosul,
gl.V, în: Cântările Sfintei Liturghii fi alte cântări bisericeşti, Buc. 1992.
De curând au apărut (în anul 2001) C â n tă r ile T r io d u lu i după Dimitrie
S u ccv can u , Ş tc fan ach c Popescu, Ion P o p cscu - Pasărea, Anton U n eu ş.a ., selec
tate şi transcrise pe ambele notaţii muzicale de Conferenţiar univ. Nicolae C. Lun
gu şi Asistent univ. Chirii Popcscu (Bucureşti, 1985). Ediţie revizuită şi comple
tată/.../ de Pr. Prof. Dr. N ic u M old o v ea n u "/.../" Bucureşti, 2001.
Compoziţiile sale de psaltiehic, carc sc disting printr-o melodică frumoasă,
echilibrată şi firească, sunt investite cu pecetea originalităţii. O bună parte din
compoziţiile sale de muzică psaltică fiind realizate ca urmare a nevoilor didactice,
a rămas în manuscris, deşi au intrat într-un circuit destul de marc prin copierea
acestor cântări de către elevi şi studenţi, chiar fară indicaţia autorului, care, din
modestie, de cele mai multe ori nu le-a semnat. Din această categorie cităm:
- Cântările la Paverceniţa Marc care se foloseşte în Postul Mare; Lumină lină
pe cele opt glasuri; Ceea ce eşti mai cinstită; glas V, VI, şi VII; Aliluia pc cele opt
glasuri care sc cântă în Postul Marc, la Utrenie, în loc dc Dumnezeu este Domnul;
Troparele, condaccle şi chiar slujba completă a unor sfinţi ale căror sfinte moaşte
s-au aflat ori sc ailă la Mânăstirea Curtea de Argeş şi Catedrala metropolitană din
Craiova: Sfânta rnuceniţă Filofteia şi respectiv Sfântul Nifon, Sfânta muceniţă Tatiana şi Sfinţii mucenici Scrghie şi Vaeh. Toate acestea au fost compuse în peri
oada 1930 - 1 9 6 0 26.
Din necesitate didactică Chirii Popescu a scris multe alte cântări care au ră
mas risipite prin caictcle elevilor săi. Aşa dc pildă, într-un caiet al meu scris în
anul 1974 - pe când eram elev la Seminarul Tcoiogic din Bucurcşti - avându-1
profesor pc marele ctitor dc Muzică bisericească - Chirii Popescu am găsit şi alte
cântări inedite ca de pildă: Un imn în cinstca Maicii Domnului: "Stăpână şi
Doamnă a lumii ele jos..." gl. VIII; Chinonicul din Postul Mare: "Gustaţi ,v/
veclc’li..." gl. I dc la Liturghia Sf. Grigoric Teologul; "Bine voi cuvânta pe
Domnul" gl. II, în loc dc Bine este cuvântai...; Pâinea cea cerească, gl. II şi o
doxologic foarte frumoasă, gl, V pe carc o redăm în Anexă.
23.
24.
25.
26.

Ibidem. p.84, 89 şi 92.
Ibidatn, p. 84 şi 89.
Ibidem, p. 84, 89 şi 92..

Aiiiid. Prof. A. liuzcra, art. cil., p. 122; Gheorghc C. tonoscu, Lcxicon..., p.288
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Chinonicul: Penlm Tine Doamne - monodie psaltică, gl. V - a fost armo
nizată de autor la 2, 3 şi 4 voci.
A scris şi câteva cronici printre care amintim: "Comemorarea valorosului
cântăreţ Ioan Zmeu la Curtea de Argeş"’, Muzica psaltică bizantină în comparaţie
cu muzica gregoriană21.
în preajma anilor 1940 a fost medaliat cu "Crucea Comemorativă" şi
"Victoria"2*, iar în anul 1975 Patriarhul Justinian i-a acordat "Crucea Patriar
hală" (pentru mireni) pentru activitatea desfăşurată în domeniul Muzicii
psaltice29, ca profesor, interpret şi compozitor30.
Aşa şi-a petrecut viaţa acest minunat apostol al muzicii româneşti dc tradiţie
bizantină, trecând la cele veşnice la 24 ianuarie 1992, în vârstă de 95 dc ani, dar
el trăieşte în mintea şi inima elevilor seminarişti şi studenţilor teologi printre care
şi cel carc îl omagiază acum printre aceste modeste rânduri, la 10 ani de la tre
cerea sa întru eternitate.
Pr. Lector univ. dr. ION ISĂROIU

27.
28.
29.
30.

în Cultura, Bucureşti, an X X V I (1937),nr.12 (dcc.), p.111-114.
în Cultura, Bucureşti, an X X IX (1940),nr.1-2 (ian. - febr.), p. 13-14.
X X X Anuarul Eparhiei Argeşului ... p. 65.
Arhid. Prof. A. Buzcra, art. cit., p. 119.

CONTRIBUŢII LA ISTORIA RELAŢIILOR
ŢĂRILOR ROMÂNE CU MUNTELE ATHOS
( 1650- 1863)
T e z ă d e d o c to r a t (c o n tin u a r e )

6. M ĂNĂSTIREA CUTLUMUŞ
Trecutul mânăstirii Cutlumuş n-a format pentru multă vreme obiectul unor
studii speciale şi mai ales al unor studii carc să privească legăturile acesteia cu Ţă
rile Române, până când, la 1938, românul Gheorghe Cioran avea să publice o lu
crare foarte interesantă, în limba greacă, referitoare la relaţiile românilor cu patru
dintre mănăstirile atonite (inclusiv Cutlumuşul) de-a lungul timpului1. La 1941, a
mai apărat o lucrare, a profesorului Teodor Bodogae2, cc revedea atunci relaţiile
speciale ale fiecăreia dintre mănăstirile atonite eu Ţările Române, pentru ca în
1945 să apară deja o alta, a profesorului Paul Lemcrle, un francez de data aceasta,
care publica acum acte ale mănăstirii Cutlumuş-. Acestea sunt acte de un interes
istoric deosebit, care au stat la baza unor studii mult mai elaborate, măcar pentru
perioada de până la 16504.
In ce priveşte, în mod direct, mănăstirea Cutlumuş, nu se poate preciza exact
când a fost întemeiată, deşi există o tradiţie conform căreia sc presupune că ar fi
fost ridicată între 1063-1069 de către un turc devenit creştin5.
1. Z^t-creig

2. Ajutoarele.
3. A d e s de Kutlumus, în “Arciiives de l'Athos" publiecs sous la dircetion dc G. Millet, 2, 1945,

republicată la Paris în 1988.
4. Petre Năsturel, Le Mont Athos (vezi in mod special capitolul ‘"Kiitlumuş”, p. 39-72, unde se
poate găsi o analiză foarte responsabilă a acestor relaţii).
5. Em. Amand dc Mendicta. La prest/u' île des Caloyers. Le Mont Atlios , Brugcs, 1955, p. 133;
Ioan Mamalakis, op. cit., p. 91. La 1700, Ioan Comnen, doctorul lui Constantin Brâncoveanu,
văzuse un pretins hrisov de întemeiere cu data fi590 (1082) august, indiclion X, care s-a dovedit fals
- vezi npoaK vvijrA piov, p. 478; P. Lemerlc, A propos de ia jondution du monastere Koutloumous:
un fau.x chrvsobulle d'Ale.xis III Empereur de Trebizonda , “Bullctin de corespondcnce Helleniquc”
(1934), Atena, p. 221-234.
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Cutlumuşul a făcut obiectul cercctării unei cchipe de istorici români în 1985-1986,
şi apoi după anii 1990, descoperindu-sc acolo aproximativ 157 documentc ce pri
vesc în mod direct relaţiile acestei mănăstiri cu Ţara Românească, pentru o pe
rioadă cuprinsă între 1372-1939<s. Dintre acestea s-au identificat 24 de documente
domneşti originale cu tot atâtea copii emise de 19 domni numai din Ţara Româ
nească, primul aci fiind de la Basarab II, emis pe la 1475-767.
Un număr de 11 hrisoave în limba greacă inventariate atunci erau publicate
deja de istoricul român Grigorie Nandriş, la 1936, împreună cu actc domneşti dc
la alte mănăstiri*.
Deşi documentul românesc cel mai vechi la Cutlumuş este accla din 1442-3,
totuşi relaţiile cu românii sunt mai vechi, cu aproximativ un sccol. Pentru noi.
românii, Cutlumuşul arc o importanţa aparte, dat fiind că de numele acestei mănăstiri
se leagă primele contacte ale românilor cu Athosul (contacte dovedite documentar,
căci ele sunt mult mai vechi de altfel) sau cu Locurile Sfinte, în general.
Cel care a venit să închcge aceste relaţii a fost protosul Hariton, contempo
ran al voievodului Vladislav I (Vlaicu Vodă - 1364-1374) şi viitor mitropolit al
Ţării Româneşti (1372-80). Este îndeajuns dc cunoscută istoria acestor relaţii, iar
documentul din septembrie i 369 vorbeşte despre începutul acestora. Hariton scria
domnului pentru a-l ruga să devină ctitor al mănăstirii, mai ales că temelia ei fu
sese pusă de tatăl domnului, de Nicolae Alexandru Basarab (1352-64). Tocmai de
aceea domnul muntean a acceptat să continue ce înccpusc tatăl său, spunând: “eu
voi înconjura cu ziduri şi cu luni dc întărire mănăstirea, voi înăl\a biserică, tra
peză, chilii, voi răscumpăra moşii şi voi da animale, ca prin acestea să fie pom e
niri părinţii Domniei Mele şi cu... căci aşa se pomenesc în Sfântul Munle şi voie
vozii sârbi şi bulgari, ruşi şi iviri’Hf
Vlaicu Vodă a promis să suporte toate chclluiclilc şi a dat imediat 1200 ughi
(galbeni ungureşti)10. în schimb, în scrisoarea ctitoricească adresa rugămintea,
câtre Hariton, dc a înlocui viaţa chinovială pentru românii dc la Cutlumuş cu cea
idioritmică. Iniţial, Hariton a refuzat, dcoarecc sc temea dc înmulţirea românilor
acolo, însă se pare că domnul a oprit pentru o vreme fondurile către Cutlumuş,
ceea ce l-a determinat pe protos să revină mănăstirii, dar cu condiţia ca acolo să
fie numai egumeni greci, iar pe de altă parte rămânea insistenţa domnului ea
românii să nu fie vreodată stingheriţi. Mănăstirea s-a refăcut apoi integral cu aju
6. Sunt doua actc din scc. XIV, trei din sec. XV, zece din sec. X V I, unsprezece din sec. X V II,
şase din sec. X V III, 58 din scc. X IX şi restul din secolul nostru - FI. Marincscu, U o vp a viK a
eyypaipa rov A y io v Opovq. Ap%e'io Movr\q K ovzX ovpovaioi) (Documente româneşti de hi
Muntele Athos. Arhiva Mănăstirii C u t l u m u K.NE/EIE, Ek8. Iepâţ Movi'iq Ko'OTÂovjfiouoiov),

Ayiov Opoq, 1998, p. 29. Intr-un articol anterior, aeclaşi autor conscinna pentru mănăstirea Cutlumuş existenţa a 200 de documentc româneşti - Ta p o v p a v iK â ap%c'ia. p. 195.
7. Florin Marincscu, Ta pov/tavtnrâ eyypaipa, p. 215; 220-222; Idem, Valorificarea docu
mentelor, p. 6.
8. Documente slavo-române din Mănăstirile Muntelui Athos, Bucureşti, 1936 (după fotografii
trimise de Gabriel Millet, unul dintre marii cercetători ai Athosului).
9. Lemerle, Actes , p. 103; Cioran,
eig, p. 96-97; Bodogae, Ajutoarele, p. 172-173;
Năsturel, Le MA, p. 43.
10. Lemerle, Actes, p. 114 şi 119. A se consulta şi Păcurariu, IBOR. voi. I, 1992, p. 268-269
(şi bibliografia capitolului ce conţine titluri referitoare la Hariton); Manialakis, op. cit., p. 123.
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torul voievodului român, lucrările fiind gata la 137211. Tocmai de aceea mănăsti
rea Cutlumuş a căpătat numele de “Marea Lavră a Ţării Româneşti”, aşa cum era
Zografu pentru Moldova. Pe de altă parte, rolul jucat de Hariton în rectitorirea
mănăstirii a fost atât de însemnat încât la alcătuirea celui de-al treilea tipicon
(1394), Cutlumuşul apare desemnată ca “mănăstirea lui Hariton” 1z, fiind a XVII-a
din cele 25 de mănăstiri existente13.
Privitor la acest aspect sau episod se pot spune foarte multe14 şi, de altfel, s-a
scris enorm, încât noi nu facem dccât să semnalăm momentul istoric din curgerea
acestor relaţii. Şi apoi nu face subiectul lucrării.
Românii au continuat cu acelaşi zel să ajute Cutlumuşul, conform rugăminţii
lui Hariton: “şi iarăşi adeveresc aceasta eu, întru Domnul Iisus Hristos, pe cine
va alege Dumnezeu să fie mitropolit în Ţara Ungrovlahiei să fie ctitorul
mănăstirii Cutlumuş şi să o ajute cu zel ca şi noi, iar mănăstirea să fie datoare a-l
scrie la Sfânta Proscomidie ca ctitor..."^.
De aici daniile se vor continua de către domnii următori sau de către boierii
lor, căci era considerată mănăstire românească. Astfel, în timpul lui Mireea ccl
Bătrân (1386-1418), boierul Aldea dădea chiliei Sfântul Nicolae, care era a Cutlumuşului, satul Cireaşov în urma venirii în Valahia a egumenului Ieremia16.
însuşi domnitorul Mireea se afla zugrăvit în interiorul nartexului bisericii dc la
Cultumuş - ne spune C’ioran - ceea ce ar putea să însemne că şi el era ctitor acolo17.
Mai târziu, pe la 1475-76, Laiotă Basarab (1473; 1474; 1475-76; 1476-77)
confirma nişte posesiuni ale mănăstirii Cutlumuş, de la Mireea cel Bătrân, şi
anume satele Giurgiu şi Prislop, heleşlecle de la Şviştov şi Comanca, satele
Laiorul lui Stroc, Dăneşti, Uibăreşti şi altele, scutindu-le de toate impozitele'K.
11. Lcmcrle, U njaux c /ir y s o ln tik p. 230: N. lorga, M untele Athos. p. 473: Bodogae, Ajutoa
rele, p. 174; Gh. Moisescu, Contribuţia, p. 252.
12. De şapte ori venise Hariton la Vladislav. ceea cc denotă, pc de o parte interesul sau pentru
mănăstire, iar pc de alta, urgenţa reparării ei, căci n-ar fi venit atât de des dacă volumul lucrărilor n-ar
fi ccrut o subvenţie substanţială din partea domnului; vezi Lcmcrlc, Actes, p. 113:iar despre Vlaicu
Vodă foarte buna monografic a lui N. Constantincscu, l'Uulisliiv I, Bucureşti, 1979 (despre
Cutlumuş. la p. 65-66).
i.3. Ph. Meyer. op. rit., p. 197, cf. Bodogae, Ajutoarele, p. 175.
14. Vezi bibliografia indicată anterior, fiind foarte bogată şi cu lux dc amănunte.
15. G. Nandriş, op. cit., p. 22, cf. Cioran, X ^e a riţ. p. 100 şi Bodogae, Ajutoarele, p. 175.
16. DRH, ŢR, I, Bucureşti, 1966, p. 46-47, nr. !9; Năsturel, Le MA, p. 52, nota 92 spune că
accsta ar fi ccl mai vechi act slavo-român ncdomnesc păstrat şi cunoscut până în prezent (bineînţeles,
în legătură cu Athosul).
17. Op. cit., p. 102. P. Năsturel, când vizitase Cutlumuşul, prin 1978-1979, nu a văzut acest
portret, deşi rccunoaştc că Ioan Comnen pomenea numele voievodului printre celc ale restaurato
rilor mănăstirii (p. 53. nota 95 bis). Faptul că Mireea nu este pomenit nici în actclo vremii, sc explică
printr-un conflict al lui cu călugării de acolo, conflict stins pe la 1398, când la curtca lui vine egu
menul Ieremia pentru a-i cere ajutorul. Altfel, nu este explicabil de cc patriarhul Antonie IV con
ferea la 1393 Cutlumuşului titlurile şi privilegiile unei mănăstiri stavropighiale şi pomenea ca pro
tector pe Constantin Dragases, iar despre Mireea nici un cuvânt - Ibiclem. p. 53.
18. Gr. Nandriş, op. cit., p. 23-33; DRH, ŢR, I, p. 250-253, nr. 151; Gh. Cioran, £%âacic, p.
104. La Bodogae, Ajutoarele, p. 177, data 1467 este evident greşită.
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O şi mai marc importanţă pentru Cutlumuş a avut-o domnia lui Radu cel
Mare (1495-1508). F,1 va începe şirul binefacerilor sale la 28 ianuarie 1500 prin
confirmarea posesiunilor valahe ale mănăstirii Cutlumuş. în general, el a dorit să
reconstituie ansamblul proprietăţilor pe care mănăstirea atonită lc avea aici, însă
nu s-a limitat numai la aceasta19. Această danie venea după ce mănăstirea arsese
(1497), iar călugării au venit din nou la curtea voievodului spre a-i cerc ajutorul.
Radu ccl Marc a înccput şi refacerea mănăstirii20, însă nu a putut termina. Cel
care a reuşit să încheie lucrările a fost Ncagoe Basarab (1512-21 )21.
într-un act din 23 iulie 1512, marele domn va acorda un hrisov de confirmare
a posesiunilor dc până atunci, hrisov care pomenea şi de restaurarea pc carc o înfaptuisc Mircea cel Bătrân la Cutlumuş, “fundaţia Valahici”, precum şi de lucrările
întreprinse acolo de tatăl său, Basarab cel Tânăr, motiv pentru a-i continua opera.
Un hrisov important datează de la 7 decembrie 1514, când Neagoe reamintea
dc refacerile lui Mircea cel Bătrân şi ale prinţului Vlad V (1510-12), pentru ca să
vedem că îi acorda atunci şi un ajutor anual de 10.000 aspri, plus alţi 700 desti
naţi ospiciului, iar alţi 500 erau daţi aceluia care lâcea oficiul de aducător. în total
11.200 aspri, adică frumoasa sumă de 185 piese dc aur. Anual22!
Opera lui Neagoe în profitul Cutlumuşului nu s-a limitat numai la acordarea
dc hrisoave, ci însuşi a început acolo lucrări dc refacere totală a mănăstirii. Gavriil
Protul, în “Viaţa Sfântului Nifon”, redă în amănunt refacerile domnului român,
spunând că a făcut biserica Sfântul Nicolae cu zid cu turle, chilii, trapezărie,
pivniţă, brutărie, bucătărie, grădină, poartă mică şi marc, bolniţă, ospătăric, casă
dc oaspeţi, hambar, vistierie şi alte case pentru toată trebuinţa. Iar biserica (eatoliconul) şi chiliilc lc-a umplut de frumuseţe şi lc-a pus acoperământ, iar biserica şi
tinda le-a acoperit cu plumb şi a pus geam la ferestre. A mai făcut un port pentru
19. Nandriş, op. cil., p. 38-39; DRH, ŢR. I, p. 485-486, nr. 297. Aclul sc refera la o repunere
în posesia satului Dăncşti, după cc îl răscumpărasc dc la un oarecare Chircă sau Chircu cu 5.000
aspri - vezi şi Bodogae, Ajutoarele, p. 177; Cioran, Z^eaeig. p. 107; P. Năsturel, Lc■M A, p. 55-56.
Cei 5.000 aspri reprezentau 37,3 piese dc aur ( Ibidem, p. 311-313); Mamalakis, op. cil., p. 230.
20. în urma lucrărilor înfăptuite dc Radu ccl Marc la Cutlumuş. s-a păstrat şi o inscripţie redată
dc Cioran, fyecreig. p. 107; cf. Bodogae, Ajutoarele, p. 178.
21. într-un act din 23 iulie 1512, marele domn va acorda un hrisov de confirmare a posesiu
nilor de până atunci, hrisov care pomenea şi dc restaurarea pe carc o înfaptuise Mircea cel Bătrân
la Cutlumuş, “ fundaţia Valahici”, precum şi de lucrările întreprinse acolo de tatăl său, Basarab cel
Tânăr, motiv pentru a-i conlimia opera - DRH, ŢR, I, p. 208-215 , nr. 106); Nandriş, op. cil., p. 43-47.
Neagoe mai dăduse un hrisov în 20 februarie 1512, prin carc confirma vechile posesiuni şi le scutea
de laxe - Năsturel, Le MA, p. 57.
22. DRH, ŢR, I, p. 157-159, nr. 130; Nandriş, op. cil., p. 40-41; Bodogae. Ajutoarele, p. 178-179;
Năsturel, Le MA, p. 58, 60, 312. Opera lui Neagoe în profitul Cutlumuşului nu s-a limitat numai la acor
darea de hrisoave, ci însuşi a început acolo lucrări dc refacere totală a mănăstirii. Gavriil Protul, în “Viaţa
Sfântului Nifon" redă in amănunt rcfacerilc domnului român spunând că a făcut biserica Sfântul Nicolae
cu zid, cu turle, chilii, trapezărie, pivniţă, brutărie, bucătărie, grădină, poartă mică şi mare, bolniţă,
ospătăric, casă dc oaspeţi, hambar, vistierie şi alte casc pentru toată trebuinţa. Iar biserica (catoliconul) şi
chiliile le-a umplut de frumuseţe şi lc-a pus acoperământ, iar biserica şi tinda lc-a acoperit cu plumb şi a
pus geam la ferestre. A mai făcut un port pentru o corabie mare şi una mică, port pc carc l-a înconjurat
cu zid. i-a dat metohuri şi “i-a pus numele Lavra cea Marc a Ţării Româneşti” (edit. Tit Simedrea,
Bucureşti, 1937. p. 23-24; ed. Vasilc Grecu, Bucureşti, 1944, p. 157-158; Cioran, £%ecT£ig, p. 108-109;
Bodogae, Ajutoarele, p. 178; P. Năsturel, Le MA, p. 58-59; Moisescu, Contribuţia, p. 253).
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o corabie mare şi una mică, port pe care l-a înconjurat cu zid, i-a dat mctohuri şi
“i-a pus numele Lavra cea Mare a Ţării Româneşti”.
Intervenţia lui Neagoe Basarab a fost atât dc însemnată, încât Cutlumuşul a
ajuns de atunci în ierarhia mănăstirilor pe locul al şaselea, şi se menţine până azi23.
In completarea celor de până acum, se mai pot menţiona două acte ale unor
sultani: unul din 1491 de la Baiazid II şi altul din 1527 de la Soliman Magnificul,
ambele în favoarea Cutlumuşului. Primul îl emitea sultanul la intervenţia lui Vlad
Călugărul pentru această “mănăstire voievodală”, cu scopul de a soma pe cci care
comiseseră “infracţiuni” în defavoarea mănăstirii să restituie acesteia bunurile
luate. La fel proceda Soliman, în 1527, probabil după o intervenţie mai veche a
lui Neagoe Basarab24.
Ajutorul românesc a fost continuat de Vlad înecatul (1530-32), care a dat în
mai 1531 un hrisov de reconfirmare a moşiilor muntene şi aflăm că erau în număr
de 1225. Pe 18 aprilie 1533 i se reînnoia mănăstirii acest hrisov de către Vlad Vin
tilă (1532-35), de altfel un foarte evlavios domn, recunoscut prin numeroasele
sale danii la Hilandar, Vatoped, Lavra, Zografu şi Xiropotamu26.
Pe la 1540 s-a separat şi pictat catoliconul Cutlumuşului şi cu toate că nu
există acte carc să dovcdească ajutorul românesc pentru aceasta, este însă uşor de
presupus că Radu Paisie nu putea ignora “Lavra românească” din Muntele Athos.
în secolul al XVII-lea, daniile către Cutlumuş încep cu doamna Elisabeta, vă
duva lui leremia Movilă şi sunt continuate, la 1618, de către Gavriil Movilă
(1616; 1618-20)27.
în această perioadă, probabil sub Radu Mihnea (1620-23) sau sub Alexandru
Coconul (1623-27), trebuie să i se fi închinat Cutlumuşului mănăstirea Clocociov
din Olt28.
23. Kosina Vlahul, op. cil., p. 83; Hristofor K.tenas, " A n a vza, p. 546.
24. P. Lcmcrle, P. Wittek, Rechercbes sur /'histoire el le statut des monasteres atonites sous la
domination turque. I. Trois documents du monastere de Kutlumus, “Archivcs d'histoirc de droit ori
ental”, 3, 1948, p. 411-412; Lcmcrlc, op. cit., p. 234-235; Năsturel, Le MA, p. 59.
25. DIR. ŢR, voi. II, Bucureşti, 1955, p. 96-99 (nr. 98); DRH. ŢR, III, p. 182-1X4 şi p. 185-187;
Năsturel, Le MA, p. 60.
26. DRH, ŢR, III, p. 182-187 (nr. 114); Bodogae, Ajutoarele , p. 181; Năsturel, Le MA. p. 61;
vezi şi Nandriş, op. cit., p. 54-71, doc. 8, 9, 10; Cioran, fyeaecg', p. 110. In legătură cu Vlad Vintilă
ar sta şi presupusa închinare a unei mănăstiri din Menedic-Olt către Cutlumuş, dar nu există nici un
act în accst sens. Există însă o dispută privitoare la închinarea acesteia către Costamonitu, însă parcse a fi fost o închinare falsă - Cioran,
p. 11l-l 12, nota 4.
27. Este vorba despic două acte de confirmare a vechilor privilegii - 24 nov. şi 8 dec. H unnuzaki , voi. XIV, I, p. 113-114; nr. 215-216; V. Langlois, <>]>. cit., p. 93; Cioran, ^xeaeig, p. 113;
Nandriş, op. cit., p. 87-105 şi 109-112. Bodogae, Ajutoarele, p. 181 mai vorbeşte şi despre un al
treilea document, din 19 septembrie 1618, dar acela privea mănăstirea Clocociov închinată
Cutlumuşului - Năsturel, Le MA, p. 67, nota 144; Mamalakis, op. cit., p. 275.
28. Nu se ştie sigur dala închinării. Cea de 14 iulie 1625, recunoscută de mai mulţi istorici s-a
dovedit a fi numai o reconfirmare a unei închinări anterioare - Cioran,
p. I 14; Bodogae,
Ajutoarele, p. 181; Moisescu, Contribuţia, p. 253; Bogdan, Daniile, p. 45; Mamalakis, op. cit., p. 275).
în realitate, încă din 29 aprilie 1623, Radu Mihnea se referea la Clocociov ca fiind închinată - DIR.
ŢR, X V II; IV, p. 258 (nr. 273). iar la 14 iulie 1625, Alcx. Coconul îi închina (iată, din nou)
Cutlumuşului mănăstirea Clocociov de lângă Slatina, cu toate bunurile sale ( Ibidem, p. 523-524, nr. 544;
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U rm ează opuca lui Matei Basarab cave, pc dc o parte, s-a îngrijit şi cl de Cutlum uş, ajutând-o să-şi repare pictura ca to lico n u lu i, pc la 1640-9, iar pe de altă parte,

s-a ocupat şi de Clocociov, rcconfirrnându-i închinarea şi toate posesiunile, la
1641 şi 1646, ceea ce însemna venituri noi pentru “ Lavra românească”''0.
Dar, conform câtorva păreri, mănăstirii Cutlumuşului i s-ar mai fi închinat şi o
altă mănăstire din Olt, şi anume mănăstirea Adormirii Maicii Domnului din Slatina,
închinarea accasta s-ar fi petrecut în două rânduri: 18 iunie 1641 şi 2 aprilie 164631.
Aceste două metoace ar fi oferit, până la secularizare, o sursă de venituri
Cutlumuşului, încât, spre 1863, ele dădeau anual: 4.000 ducaţi olandezi dc aur32.
Cât va fi mers la Athos din această sumă nu mai ştim.
Daniile către Cutlumuş trebuie să fi continuat, deşi nu mai pot fi atestate cu
documente decât foarte puţine dintre ele. Din această cauză nici măcar marii bine
făcători ai Atnosului, cum ar fi un Şerban Cantacuzino sau Constantin Brâncoveanu, nu-şi mai pot asocia numele cu susţinerea Cutlumuşului. Abia găsim un act
de la Gheorghe Duca. din 3 februarie 1674-78, prin care sc confirma mănăstirii
Clocociov proprietatea asupra unor moşii33. Totuşi, între fanarioţi, mai _găsim pe
ici, pe colo, câte unul care să fi ajutat mai vechea “Lavră românească'’. în timpul
lor se mai adaugă mănăstirii, de fapt se repară trapeza (1744), după cc, mai
înainte, adică la 1733 se reparaseră capela nordică şi exonartcxuP4. La refacerile
acestea trebuie să fi contribuit, negreşit, şi veniturile pe care le primea Cutlumuşul
de la cele două metoace româneşti.
Năsturel. Le M A, p. 69). în ee priveşte închinarea tic la 14 iunie 1625 ( i u i iulie, cum apare uneori),
a se vedea la Arhivele Statului Bucureşti, Mănăstirea Clocociov, cop. slav. V lll/2 . Fondul acestei
mănăstiri a fost catalogat dc Ioan Şucu, Actele secţiei bunuri publice - Bucureşti. Mănăstirile
Câmpulung. (Uisciourele, Cernica, Cetăţiua, Cheia, Ciocanul, Ciolanul, Ciorogârta, Clocociov ,
Dir. gen. a Arliiv. St., Indice nr. 9, Bucurcşti, 1945, p. 152-163.
29. Bodogae. Ajutoarele, p. 181.
30. ASB, Mănăstirea Clocociov, cop. slav. XI/1 ( fară o dată precisă); vezi actul şi la Marinescu.
Ap%EÎi> Icpâg Movrjg K o vrkovfiovaiov, nr. 24. p. 47. F.sle posibil ca această confirmare sa fi avut
loc în aprilie 1638 sau 1639 (Catalogul documentelor Ţârii Româneşti, Bucureşti, 1947-1985, voi. IV,
p. 536-37, nr. 1025). Mai trebuie menţionat că închinarea mănăstirii Clocociov sc fâcusc căirc bise
rica Sfântul Nicolae şi nu către cea a Schimbării la Faţă - P. Năsturel. Schitul Clocociov, "R1AF
X V I, 1913, p. 117-124; N. Stoicescu, Bibliograful. I. Ţara Românească, voi. II, p. 583-584.
31. Gr. Nandriş, op. cit., p. 180-184, 186-i 87. N. lorga, Istoria Bisericii Româneşti, voi. II, p. 65;
Ciovan, Z%E<JEig. p. 115 (acesta nu este sigur dacă iui cumva nu este o confuzie între ccle două
metoace, nota 2). dar Bodogac, Ajutoarele, p 181 face clar accastă distincţic, spunând şi că mănăs
tirea Adormirii ar fi ajuns în sec. X V III pe mâinile Xiropotamului (vezi nota 6).
32. Cioran, Z^eo'Eic, p. 115.
33. Abia găsim un act dc la Gheorghe Duca, din 3 febr. 1674-1678, prin carc sc confirma mă
năstirii Clocociov proprietatea asupra unor moşii - Marinescu, Ap%eio lep ă g Movi]g
KovtĂou/tovcriov. nr. 26, p. 48-49.
34. Mcyer. op. cit., p. 227-228; Gherasim Smyrnakis, op. cit., p. 523; Bodogac, Ajutoarele, p. 183
şi tabelele. A se vedea şi Mamalakis, op. cit., p. 304. Amintim că la 1733 era domn Constantin
Mavrocordal (1730-1731; 1731-1733; 1735-1741; 1744-1748) sau Grigorie II Ghica (1733-1735;
1748-1752), iar la 1744, tic Constantin Mavrocordat, fie Mihai Racoviţă (1741-1744). Vedem cum
Constantin Mavrocordat, fiul domnului reformator Nicolae, domnise şi la 1733 şi la 1744, ceea ce
poale duce la presupunerea că el este autorul refacerilor dc la Cutlumuş. Dar pentru că nu este nimic
dovedit, nc limităm numai la a presupune.

f
DOCUMENTARE

253

Din 25 aprilie 1749. când domn era Grigorie V Ghica, datează un ordin al său
prin care impunea o taxă celor care prindeau peşte din bălţile Cutlumuşului35,
fiind probabil vorba despre bălţile pe care le avea pe moşiile mai vechi din Ţara
Românească. Ordinul se repeta şi pe 13 septembrie 1760 şi pe 4 decembrie
177536, când domni erau Scarlat Ghica (1758-61), Hui lui Grigorie V şi, respec
tiv, Alexandru Ipsilanti (1774-82; 1796-97)37.
La 30 iunie 1793, Alexandru Moruzi (1792-96) reînnoia o danie mai veche
pe care Clocociovul - spunea el - o avusese şi de la ceilalţi domni dinainte. Şi enu
mera pe Alexandru Ipsilanti, cu un hrisov din 10 iunie 1776, Caragea Vodă, cu un
hrisov din 12 octombrie 1782, Mihai Şuţu, carc miluia şi el mănăstirea la 20 mar
tie 1784 şi de la ‘'domnia din urmă”, adică de la acelaşi Mihai Şuţu, care domnea
pentru a doua oară, încă un hrisov cu data dc 29 noiembrie 1792. Era vorba despre
mile de vinărici (scutiri dc taxe pc producţia dc vin), 50 taleri anual, de la ocne,
să se ia apoi zeciuială de la bălţile de la Suhaia (din nou amintea de daniile mai
vechi), ‘''ca să fie sfintei mănăstiri de ajutorii şi dc hrană, iar Domniei M ele şi ră
posaţilor părinţilor Domniei Mele vecinică pomenire”3X.
Vedem bine că daniile n-au lipsit, ba au şi continuat, dar ele nu s-au mai ridicat
la înălţimea acelora din secolul ai XVI-lea sau chiar al XVII-lea. Ele sunt mai multe
decât am enumerat aici şi aparţin multora dintre domnii pe care i-am amintit39.
Din secolul al XlX-lea, patriarhii de Constantinopol încep să se intereseze
îndeaproape de cum erau administrate metoacele româneşti, având grijă să se
trimită veniturile necesare la Cutlumuş. Patriarhul Antim IV (1840-41; 1848-52)
informa la 28 mai 1840 pe monahii cutlumusioţi că a trimis în Valahia pe un
Evghenie, ca egumen, spunându-i să U'imită pe loasaf, probabil egumenul pe carc
trebuia să-l înlocuiască, mănăstirii Hilandar40. Urmaşul acestui patriarh, Antim
V (1845-48; 1853-55; 1871-73) permitea monahilor cutlumisioţi să aleagă un
egumen nou la Clocociov, în locul decedatului Ilarion, şi mai atrăgea atenţia
Chinotitei Sfântului Munte asupra unei misiuni a monahilor în Ţara Româneasca
(Moldovlahia), scriind că aceasta să aibă loc prin intermediul Patriarhiei, căci în
caz contrar va apela la autorităţile române să-i izgonească pc călugări, aşa cum se
mai întâmplase cu puţin înainte, când aceştia mai veniseră, tot astfel, de la
Cutlumuş41. Foarte interesant. Cc am putea înţelege dc aici este că probabil mo
nahii încă mai veneau după mile în Ţara Românească, dar atunci dc ce să-i fi izgo
nit autorităţile? Probabil pentru că se duceau la Clocociov, de unde plecau
încărcaţi, fără ea autorităţile să ştie de acest lucru. Or, în epoca aceea, deja statul
român impusese nişte restricţii asupra mănăstirilor închinate, pentru a putea
exercita un control asupra lor, deoarece nu de puţine ori s-a întâmplat să fie spo35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

ASB, M-rea Clocociov, 11/8.
lhidem, 11/9 şi 11/10.
Datele acestea sc găsesc la Giurescu - Giurescu, Istoria românilor, 1971.
V. A. Urechia, Istoria românilor. Bucureşti, 1897-1902, tom IV (1786-1800), p. 129-220.
Marinescu, Apxf'o lepdţ MovrtC Kouwxn)|ioi>aioi>.
Kalinik Delikanis, DEpiyptMpiicoţ. III, 1905, p. 51; Cioran, X^eosic, p. 118.
K. Delikanis, op, cil., p. 109; Cioran, Z xeaE iţ, p. 118.

254

BISERICA ORTODOXĂ ROMĂNĂ

Iiatc şi în detrimentul Ţărilor Române, dar şi în detrimentul Athosului, căci acei
călugări luau pentru ei înşişi din veniturile mănăstirii şi nu mai duceau nimic la
destinaţie. Numai aşa se explică de ce patriarhul informa Chinotita (Comunitatea
Muntelui Athos) asupra accstui fapt.
Ca să oprească aceste abuzuri carc supăraseră mult partea română, el infor
ma şi autorităţile spre a se putea lua măsuri. Aceasta dovedeşte că Patriarhia ţinea
la bunele relaţii cu Ţările Române. In completarea acestor măsuri, patriarhul nu
mise un egumen foarte înţelept, pc Meletie, care venea să-l înlocuiască pe arhi
mandritul Atanasie, învinovăţit dc diverse abateri şi caterisit de Mitropolitul ţării,
la 12 iulie 186242.
La 1870, Cutlumuşul a suferit mult datorită unui incendiu şi s-a mai putut reface
abia la sfârşitul secolului, prin bogatele danii a Marghioalei Procopie Canusi43.
Ca să încheiem, mai putem aminti că la Cutlumuş este o bibliotecă destul de
bogată în cărţi româneşti sau greceşti tipărite în tipografiile domnilor români din
Moldova sau Ţara Românească, care dovedesc că legăturile româno-cutlumusiote
n-au fost numai dc ordin material, ci şi de ordin spiritual sau cultural44.
Pe de altă parte, în legătură cu mănăstirea Cutlumuş a stat mult timp nădejdea
românilor de a avea o mănăstire a lor, dar pentru că nu a fost să fie, s-a obţinut în
cele din urmă întemeierea unui schit, cu dimensiunile unei mănăstiri, de care însă
ne vom ocupa altă dată. Este vorba despre Prodromu.
Chiar dacă Cutlumuşul n-a putut deveni mănăstire românească, aşa cum
există una rusească, una sârbească şi alta chiar bulgărească, ea rămâne totuşi, su
fleteşte vorbind, “Lavra Ţării Româneşti”.

42. K.. Delikanis, op. cil., p. 139-140; Cioran, L^eaeii;, p. 118-119. Bodogae (Ajutoarele, p.
184) spunea despre acest Meletie că a condus mănăstirea timp dc 15 ani şi a facut-o neonest (apud
Ktenas, op. cil., p. 544-546).
43. Refacerea aceasta nu s-a întâmplat la 1901 precum spune D. Casseli, Marghioala
Procopie , în "Gazeta Municipală", Bucureşti, 1935, nr. 203 şi Şt. Nicolacscu, Sfântul Munte .şi
importanta lui pentru români, "Noua Revistă Bisericească", nr. 7-8/1925, p. 133, căci Marghioala
Procopie murise înainte de 1892 - Marinescu, ApxEio lepaţ Movf|<; KovtkounouaLOi), p. 74-80;
Smyrnakis. op. cil., p. 523; Ktenas, op. cit., p. 545. Se pare că aceasta este ultima danie
româncască pentru Muntele Athos.
44. Potrivit promisiunii d-lui Marincscu, este posibil ca în scurt timp să fie publicate 57 de
titluri ale unor tipărituri româneşti din biblioteca Cutlumuşului, ce se regăsesc şi în BRV, 1508-1830
- Ap/eîo lepdţ Movriţ Kow/\,oi>|ioi}aio'D, p. 20.
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7. MĂNĂSTIREA PANTOCRATOR
Mănăstirea Pantocratorului - după vestita biserică cu acelaşi nume din Con
stantinopol - datează de la 1350, fiind întemeiată de doi generali bizantini carc
îmbrăcaseră haina călugărească. Deşi nu ştim tot atâtea lucruri despre Pantocrator
ca şi despre celelalte mănăstiri athonite, avem totuşi câteva date importante puse
la îndemână de un monah Atanasic autorul unei monografii scrise în 1925 la
Tcsalonic precum şi de un Alexandru Lavriotul ce publica ceva asemănător în
“Vizantijki Vreinenik”, 18931. Tot în acest periodic apare în 1913, în fascicolul II,
sub numele lui W. Regel, “Actes de Pantocrator”. In colecţia “Actes de l'Athos”,
2, Louis Petit publica în 1964, la Amsterdam “Actes de Pantocrator”.
Mănăstirea Pantocrator n-a fost niciodată una bogată, având o situaţie mai în
totdeauna modestă şi vedem că la 1394 era pomenită pc locul al XVI-lea în rân
dul celor 25 mănăstiri existente2.
Mănăstirea athonită a intrat în legătură cu domnii şi ierarhii români şi mai
târziu decât au facut-o celelalte mănăstirii atonile sau, dacă au existat astfel de le
gături mai timpurii nu avem date sigure.
Cea mai veche informaţie în acest sens priveşte domnia lui Neagoe Basarab
(1512-1521). Este de fapt vorba despre “Viaţa Sf. Nifon, Patriarhul Constantinopolului” a lui Gavril Protul, care afirma că domnitorul menţionat mai înainte a
făcut lucrări la Pantocrator tot aşa cum făcuse şi la Ivir şi a dat acolo multe daruri3.
O a doua informaţie pe care o înregistrează relaţiile româno-atonite cu privire
la Pantocrator este aceea că, la 1517, cu prilejul sfinţirii de la Curtea de Argeş, a
fost prezent şi egumenul Pantocratorului care, ca toţi ceilalţi, va fi primit şi acesta
multe daruri pentru mănăstirea sa4.
Dar şi mai multe se datorează familiei Craiovescu, mai precis, “marelui logo
făt Stan”. Porfir Uspenski văzuse în 1847, înainte de restaurarea mănăstirii o in
scripţie slavă care desemna pe acest personaj drept ctitor al mănăstirii5. Lucrările
au constat în pictarea catoliconului, ridicarea unei case de oaspeţi şi refacerea zi
durilor mănăstirii6.
1. T. Bodogac, Ajutoarele, p. 186, nota I .
2. PFi. Meyer, op. cit., voi. II, p. 197, cf. Bodogac, Ajutoarele, p.187.
3. Ed. Tit Siincdrca, 1937, p. 24; G. Mihăilă, D. Zamîirescu, LRV, I, p. 90; şi dacă se ştie că
la Ivir Neagoe a construit un apeduct înseamnă că şi la Pantocrator a făcut acelaşi lucru {ibidem. p.
107, 128-129). Dar Gavriil Protul vorbea de construcţii, zidărie ccca ce ne ducc la concluzia că ai
fi făcut aici şi un corp dc clădiri - cf. P. Năsturel, Le MA, p. 163, a se vedea şi Gh. Moiscscu,
Contribuţia , p. 255; loan Mamalakis, op. cit., p. 276.
4. Mihăilă, Zamfirescu, LRV, p.296.
5. Milet, Pargoire, Petit, Recueil, nr. 161 şi la acecaşi pagină este citat Porfir Uspenski, după
carc, personajul accsta, Stan, s-ar fi chemat şi Barbu (Craiovcscu?). De aici a izbucnit o întreagă
polemică datorată faptului că în Lista dregătorilor din Sfatul domnesc al Ţării Româneşti in sec. XV'-XVII,
“S M IM ”, IV, 1960, p. 569-570 nu apare nici un logofăt Stan sau Barbu în acea perioadă. Atunci,
Petre Năsturel a susţinut ca posibil să fie o eroare de citire a numelui pornită poate de Ia faptul că
inscripţia fiind veche s-ar mai ti şters nişte litere. Dc aceea a asociat numele Stan cu Trotuşian, un
boier moldovean, mort la 1541. Problema aceasta nefacând subiectul lucrării noastre, a sc vedea Le
MA, p. 166-169.
6. Bodogac, Ajutoarele, p. 189,
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La puţin timp după accasta, boierul moldovean Gavriil Trotuşanu, prim sfet
nic al lui Ştefăniţă şi apoi al iui Petru Rareş, apare şi el ctitor la Pantocrator, cum
reiese dintr-o inscripţie pe o placă din mijlocul arcadelor din faţa catoliconului7.
In felul accsta mănăstirea a putut trece prin timp şi, ca urmare a ajutoarelor
româneşti, călugării de la Pantocrator au întărit relaţiile cu Ţările Române. Având
trccere aici, au încercat să înduplece pe domnul Radu Mihnea (16 1 1- 1616; 1 6 2 0 -1 6 2 3 )
să lc închine mănăstirea Snagov, dar următorul domn Alexandru Iliaş (1 6 2 7 -2 9 )
printr-un hrisov din 6 martie 1 6 2 8 , opreşte categoric a se face accastă închinare8.
Obţin totuşi la 1629 mănăstirea Căscioarele din Vlaşca, ctitorie a Bălenilor, din
scc. XVI, închinată la 13 februarie de vornicul Ivaşcu de Baloteşti şi fraţii săi
Muja din Rădcşti şi Paraschiva, fiii postelnicului Dragu din Slătioara şi urmaşii
primilor ctitori9. Mănăstirea Pantocrator a primit odată cu această închinare şi 4
moşii ale mănăstirii Căscioarele: Daia, Băiţa, Grăseşti şi Cotcni care pe la 1846
dădeau un venit de 7 9 .0 0 0 lei10. Din veniturile imediate ale mănăstirii Căscioarele
sc rcfac, între 1 6 3 7 -1 6 4 1 , chiliile vestice ale Pantocratorului". La 1650, mănăs
tirea Căscioarele a fost vizitată şi dc Patriarhul Macarie al Antiohiei12.
Pentru următoarea jumătate a secolului XVII nu mai ştim nimic dc vreo le
gătura a Pantocratorului cu românii, până când, la 1692, Constantin Brâncoveanu
(1 6 8 8 -1 7 1 4 ) fScea o danie de 3 .0 0 0 aspri anual, până la 17 0 9 13.
Cu toate acestea se poate bănui că legăturile acestea n-au fost întrerupte, de
vreme ce există acolo un pomelnic început la 16 82, cuprinzând numele lui Matei
7. Millet. Pargoire, Petit, op. cil., p. 57, nr. 188; Ioan Comnen, Proskunlitl'rion, ed. Bcrnard de
Montfau^on. p. 48; Ghcrasim Smirnakis, op. cit., p. 535; Kosina Vlahul, op. cit.
8. DRH. ŢR, X X II, p. 51-53 şi 53-55, nr. 31, cf. Năsturel, Le MA. p. 164-165; Bodogae,
Ajutoarele, p. 190, vorbeşte de un hrisov al aceluiaşi domn, din 23 iul. 1631 (nota 3), dar la acea
dată rm mai era domn Alex. Uiaş, ci Leon Tomşa (1629-1633).
9. ASB, Mănăstirea Căscioarele, pac. I/l şi ntss.319: Condica a socotelilor in bani ce ati primit
.şi au dat metoacele sfetagoriceşti Radu Vodă, Mihai Vodă, Cotroceni, Plumbuita, SJ. Apostoli,
Căscioarele. Jitianu. Slobozia, Clocociov, Slatina, Roaba, Hotărani conţine 16 acte referitoare la banii

primiţi dc mănăstirile Sf. Munte Athos de la accstc mănăstiri sus menţionate, (doc. catalogat de Ion I.
Suciu, A dele secţiei bunuri publice. Indice 9, Buc., 1945, p. 99-102). Despre aceasta mănăstire vezi şi
Nieolae Stoieescu, Bibliografia. Ţara Românească, voi. I, p. 142 şi p. 252, riola 42; Condica
Mitropoliei, ŢR... V II, p. 253 conţine acte din 1640 carc atestă data închinării - cf. Ioan BrcKoianu. ap.
cil..p. 41. Sunt şi păreri conform cărora mănăstirea s-ar fi închinat la 1631: Gh. Moisescu, op. cit., p. 255;
Manuil Ghedeon, ’O ’Aqwj, p. i 85; Kosma Vlahul, op. cit., p. 226; Mamalakis, op. cit., p. 276.
10. Geanoglu Lesviodacs, Istoria bisericească pe scuri. Bucureşti, 1845, p. 460; Bodogae,
Ajutoarele, p. 191. Cele 4 moşii citate erau preluate dc Lesviodacs din “Condica Mitropoliei” dc la
anul 1744, dar este posibil ea în timp mănăstirea Căscioarele să-şi fi mărit domeniul, căci M. Popescu Spineni, op. cit., p. 150 reda mai multe moşii din judeţul Vlaşca, ce aparţineau Muntelui
Athos. Dc obicei moşiile sc închinau întâi la o mănăstire românească ce era şi ca închinată vreunei
mănăstiri atonite.
11. Millet, Pargoire, Petit, op. cil., p. 58, nr. 192, cf. Bodogae, Ajutoarele, p. 191. Năsturel in
terpretează dala din inscripţie "ZPM O" ca fiind 1640/1641 - Le MA. p. 166, nota 12.
12. Călătoriile patriarhului Macarie al Antiohiei prin Ţările Române, traci, dc Emil Cioran,
Bucureşti, 1900, p. 205.
13. N. Iorga, Studii .şi documente privitoare la istoria românilor, V. Cărji domneşti, zapise ,)i
răvaşe, I, Buc., 1903, 363; idem, Muntele Athos, p. 50; Bulat, Daniile lui Constantin Brâncoveanu,
p. 943; Răimircatiu, Constantin Brâncoveanu, p. 918.
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Basarab. d- na hiena, Şerban Ca iit u.cuzino, d-na Maria. Constantin. Lleiv. şi alţi
donatori în continuare (ms. 254>14.
Totuşi jicnim această a doua jumătate a sec. XVII avem ştirea ca Pantocralorul ;t reuşit să câştige pentru sine mănăstirea Doamnei din Botoşani, cure din
163 1 fusese închinata Rusiconului, dar, din cauza decăderii mănăstirii ruseşti, el
a ajuns în administraţia celeilalte. La 1703, domnitorul Mihai Racoviţă ai Mol
dovei ( i 703-1704; 1707- i 709) o restituia Rusiconului (vezi şi Rosicon)13
In secolul XVIII, Pantocratorul se întreţine tot din veniturile Mănăstirii de la Căs
cioarele, precum şi din milele adunate ue paracliserii din Athos prin ţările noastre.
Intre 1744-1745. se hc voii laxul Chiri! de la. Pantocrator, contemporanul iui
Ioachim de ia Grigoriu şi Chcsarie Daponte de la Xiropotamu, a rcfacur din aju
toarele primite de la Ioan Mavrocordat al Moldovei (1743-47), ia 1744, întreaga
aripă vestică, adică'trapeza, casa de oaspeţi şi chiliile10. Urmaşul posibil ai lui
Chirii, un Partenie, egumen la Căscioarele (provenea din Pantocrator) a reparat
uşa, ferestreie şi clopotniţa de la intrarea mănăstirii româneşti, după cum mărturi
seşte însăşi inscripţia de la 1 iunie 1753, scrisă în greacă17, in general, mănăstirea
Căscioarele a avut în această perioadă numai egumeni greci. Mai ştim că la 1X22
se aila acolo un Daniills, probabil tot grec, la 1849 murea acolo egumenul grec
Sevastos, cu ajutorul căruia s-au reparat la 1847 zidurile Pantocratorului19, iar cel
de după el ajuta la refacerea picturii catolieonului în 1854-°.
Dintre aşezămintele supuse Pantocratorului care rie interesează ne noi în mod
special trebuie să amintim schitu! Prorocului II ie, care, la 1452, era numai chil ic,
întemeiată de românul Cosma, călugăr trăitor la Cutlumuş-1. care in a doua
jumătate a scc. XV a ajuns şi protos ai Si . Munte2-. Dar ce este e d mai importam
pentru domeniul relaţiilor românilor cu Athosul .şi. evident, privind existenţa acestei
chilii, este faptul că în sec. XVIII aici s-a stabilit vestitul Paisie Vdidkovski. în
soţit dc Macarie de la Cernica şi moldoveanul Visarion, după ce cumpărase la
1757 chilia Sf. Prooroc Iiic. Iniţial, la venirea din Ucraina, a mers pe rând la schi
turile Dăihăuţi. Poiana Mărului, Trăisteni şi Cârnul. în care era toarte puternică
influenţa vieţii atonite. Aceasta l-a şi determinat să meargă ia Muntele Athos spre
a fonda o comunitate. în chilia Sf, Iiie, în carc sc mutase de ia chilia Sf. Constan
14. Virgil C'andca. Mărturii, p. 509, oi. 1540.
15. Probabil la 1672 - Hunmcuki. voi. XIV. I, Bucureşti. 1°I4. p. 211: C. Cojocaru, op. c ;t.. p. 56.
16. Kosma Vlahul, op. ci;., p. 226; Smirnaki.s, up ca, p. 5.12; Mamalakis, op. a!, p. 305.
17. N. îorua. Inscripţii din bisericile României, I, p. 51: N. Stoicescu, Bihlioyra/u;, p. '42.
IX. Gh. Moisescu. Mâniisiirile închinau1, p, 10.
19. Iorga, Inscripţii, I. p. 52: Kosma Vlahul, op. cit., p. 227; Bodogae, Ajutoarele, p. 192.
20. Kosma Vlahul, op. cil., p. 227.
21. în acel an Vladislav Vodă II (1448-56) ii trimite 15.000 aspri - H unmtritk'. XIV, I, p. 40.
Giurescu - Giurescu. istoria Romiitilnr, II. 1976. p. 121, vorbesc de o danie de 10.000 aspn, din
1450. călre chilia “Sf. tlic .
22. V. I anglois, op. cit., p. 93; Snivrnakis, op cil.. p. 324. Gr. Nandriş, op. cit . p. 36-37' i a
1492 cia menţionai ca "yipioiiv spentoţ". adică fost protos - ihidem, cf. Bodogae. Ajutoarele, p. i <)2;
(ih. Moisescu, ( ontnîm tia , p. 255 In acest din urma an Vlad Călugărul ii trimetea - mai precis. Ia
29 august - 1.000 aspri plus 101.) curierului- Gh. Cioran. Sc/sei j. p. 105-10(>. nota 3; vc.-'i si Bodogae,
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tin, Lot pc teritoriul Pantocratoralui, a zidii din temelie o biserică şi multe alte
clădiri trebuincioase anei gospodarii. Se spune ca a reuşit să adune înjuru-i apro
ximativ 64 fraţi. La 1763 s-a întors in Moldova aducând cu el duhul vieţii
athonite, un duh nou care aici a primit numele dc '‘paisianisin” . S-a aşezat pentru
prima oara în Schitul Vărzăreşti s-a îndreptat apoi spre laşi unde mitropolitul
Gavriil Calimaehi i-a oferit mănăstirea Dragomirna din Bucovina. Aici, el a intro
dus pravila de la Sf. liie, din Muntele Athos: viaţa de obşte, ascultarea, smerenia,
sărăcia, munca, slujbele după tipie, deasa mărturisire, dar a impus munca intelec
tuală de traducerc a manuscriselor greceşti sau slavone ceea ce a lăsat o amprentă
deosebita epocii pe carc el a marcat-o2-'.
In I 774, Bucovina a fost anexată de austrieci, iar Paisie a trebuit să se mute mai
in j o s , la Secii. împreună cu o parte din călugării ele la Dragomirna (200 din 350).
în 1779, la dorinţa domnului Constantin Moru/i (1777-1782), lui Paisie i s-a
încredinţai egumenia Neamţului, o vecjie vatră de spiritualitate ortodoxă. Aici, a
întărit rânduielile de la Athos, a mai ridicat o casă de oaspeţi, chilii noi, un spital, în
tot acest timp numărul călugărilor ajungând la 700. Mai important este faptul că el
şi-a continuat activitatea călugărească, formând o adevărată şcoala dc “traducători”
ai marilor duhovnici (Antonie cel Marc, Isaia Pustnicul, Petru Damascliin, Marcu
Ascetul. Teodor Studitul). I se datorează şi apariţia curentului lilocalic prin aceea că
a iniţiat traducerile în slavă ale scrierilor ascetice pc care el Ie adusese de la Muntele
Athos. Aşa a apărut prima traducere a Filocaliei în variantă slavă, tipărită la
Petersburg în 1793. Multe dintre mânuscrisele din timpul său - aproape 300 dintre
care 40 erau scrise dc el însuşi - s-au întors ia Pantocrator, tic data aceasta în formă
slava însă, dar şi mai multe au ajuns chiar ia schitul “Sf. liie”24.
Paisie a murit la 1794, dar influenţa paisiană a fost deosebit de puternică în
mănăstirile din Moldova şi Ţara Românească, fiind continuată de către ucenicii
săi-?. Cei mai de seamă dintre aceştia a fost stareţul Gheorghc de la Cernica şi
Căldăruşani. ucenic al marelui Paisie la “ Sf. 11ie şi mai apoi în mănăstirile
moldovene. La 1781, sc alia din nou Ia Athos, după care s-a întors, dâridu-i-se
egumenia Cernicăi. iar din 1794 şi pe cea a Căldăru.şanilor.
23. In cc priveşte viaţii şi opera lui Paisie Velicikov.stki sc pol cerceta următoarele: A.
A.Tstehiaos, O H atcnog Rek TaiKotptTK'ij y u i i; aaK!)To<tnAo?.o)'iK!)
TOV (Paisie
’elcicovschi şi şcoala lui ascetică şi filologica I, "IM XA ". nr. 73, Tcsa Ionic, 1964; Serghie
Cclfericov, Paisie. Stareţul mănăstirii Neamţului din Moldova. Viu(a. învăţătura şi injhtenţu lui
asupra Biscricii Ortodoxe, traduecrc dc Nicodim .Yiunlcanu, Neamţ. 1933; Ilarion Felea, Paisie Şi
Paisianismui. Cluj, 1940: Păcuiaiiu, /BOR, II, p. 562-569 (conţine şi o bibliografic bogată): Pr
C ont Ai. I. Ciurea. op. c:l., p. 283-293. Bibliogialia completă sc poate găsi în biblioteca mănăstirii
Bistriţa din Moldova,
24. Candea. Mtinttrii, p. 509-510; Paul Mihailovici. op. cit., p. 103-104.
25. Econ. D. Furtună. Ucenicii stareţului Paisie in mănăstirile Cernica şi Căldăruşani cu un
scurt istoric asupra acestei m ănăstiri, Bucuroşii. 1928. p. I 74; vezi şi Păcuiai iu, IliOR, 11, p. 566567 şi bibliografia dc Ia p. 56°'.
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Lui Gheorghe i-a urmat lachint (1806-1807) care înainte tic a fi numit egu
men aici, fusese egumen 2 ani la Simonopetra de unde a venit prin Constantinopoi
în Ţara Romanească. La 1807 a demisionai şi s-a întors ia Athos împreuna cu
Ghcrontie şi Grigorie dc la Neamţ26.
Paisanismul a fost important, pe de-o parte prin perpetuarea duhului acesta
alonit, pc dc alta prin continuarea acestei lucrări culturale de copiere şi traducere
a marilor opere duhovniceşti tic către ucenicii iui Paisie sau ai stareţului
Gheorghe. In jurul acestora s-a creat o adevărată şcoală tic ascetism ortodox, fiind
considerată drept cea mai importantă şi ultima mişcare tle rcînviorarc a vieţii
monahale la noi, după tiparele bizantine. Este şi momentul în carc monahismul
românesc capătă un prestigiu prin prezenţa sa la Athos, dar mai ales prin munca
tle popularizare a scrierilor Sf. Părinţi in limba naţională.
Prin toate cele înfăţişate, mănăstirea Pantocrator capătă o importanţă
deosebită, ca devenind, precum am văzut, unul din locaşclo care au alimentat
spiritual viaţa monahală românească. A fost una dintre mănăstirile ajutate mult de
boierii sau domnii români, deşi nu mai mult decât altele, dar suficient cât să
ajungă a-VII-a între toate cele 20 de mănăstiri.

2(i. “BOR ', X flI, p. 232: X X V I. p. 2 3 1, nr. 235, cf. D. Pui (una, Ucenicii stareţului Paisie, p. 15.

8. MAMASTIREA XIROPOTAMU
Despre- mănăstirea Xiropotamu şi relaţiile ei eu Principatele române se pot
spune foarte multe lucruri, mai aies pentru secolele XV1I-X1X, timp în care ea a
beneficiat de o atenţie deosebită din partea domnilor acestor Principate. Despre
toate acestea, la timpul potrivit.
Putem spune despre Xiropotamu câ este una dintre celc mai vechi mănăstiri
din Sfântul Munte, căci in 959 apare deja menţionai un “Pavel Xiropoiaminul” 1,
iar în tipiconui al Il-lea, din 1045, semnează al IX-lca Ilie Xiropoiaminul, dar pc
locul al Vll-lea semna egumenul de la Sfântul Nichifor2. De cc spunem toate
acestea? Pentru câ Xiropotamul multă vreme apare în acte ca mănăstirea Sfântul
Nichifor şi aceasta chiar şi la 1142-\ liste greu dc spus de cc apar acesle două sem 
nături, pentru că, mai mult ca sigur este una şi aceeaşi mănăstire.
Mănăstirea de la Râul Sec sau Sccu, căci aşa i s-ar spune pe româneşte
Xiropotamu lui, a cunoscut şi ca, ca şi celelalte, perioade de glorie şi decădere, în
funcţie dc cum au putut-o ajuta, fie împăraţii bizantini, fie sârbii. Când nici unii, nici
ceilalţi n-au mai putut lacc nimic pentru întreţinerea mânăstirii, au intervenit românii.
Cele 2.5X5 de documente româneşti dau mărturie despre interesul românilor
pentru accasta mănăstire. Arhiva mănăstirii4 are deci un fond românesc dc a cărui
identificare s-a ocupai istoricul Florin Marinescu dc la centrul de cercetări neo
greceşti din Atena. Acesta a întreprins o misiune de catalogare a arhivei româ
neşti, intre 1985-1986, arhivă carc s-a arătat extrem de bogată şi valoroasă. Celc
2.585 dc documente sunt aranjate pe moşii, cuprinse în ştreii'uri cu indicaţia
moşiei şi a problemei. Sunt 921 de documente aranjate in pachete, 1.600 în 65 de
catastifuri şi 54 de documente de format mare, în majoritate domneşti. Socotite pe
secole, ele se împart astfel: 11 din sec. XVI, 235 în sec. XVII, cam 350 din sec. XVIII
şi circa 2.200, deci ecic mai multe, din sec. XIX. Celc mai importante sunt cele
245 de documente redactate de 37 de domni din Moldova şi 26 din Ţara Rom â
nească. Bineînţeles, se pot întâlni pe multe dintre actele dc acolo semnături ale
unor mari patriarhi, ale unor egumeni de la metoacele româneşti ale Xiropotamului şi ale unor arhimandriţi de la acestea (este vorba despre P lu m b u ita ,
D a n c u -I a ş i, O a t ia - B u c iu m i, S la tin a )-.

!. ioanis Mamalakis. op. cil, p. 09.
2. lhidem. p. 73.
3. W. Rege). F. Kurtz şi B. K.orablev, Actex dc /.ographou. în “Acres dc I1Athos , 4, VV, 13,
1907. nr. 5.
4. Dc arhiva mănăstirii Xiropotamu s-a ocupat călugărul Hvdooliimos Xiropotamitul, şi a iipârii
lucrarea 7/ <rr Ayicp "Opa "A9m 'lepa fto vtj m v E)yx>mnăfiov (M-rea Xiropotamu din Muntele
Athos). Tcsalonic-Scrcs. 1926, şi ed. II, 1°7I. şi K araX o'/oc ava?. VTiKog (Catalog analitic).
Tesalonic, 1932. in 1964 apărea şi la Paris, sub conducerea lui Jacques Bompairc volumul Actex de
Xeropolitmou, în "Archivcs de l'Athos . Iar, mai nou. istoricul grec Paris Gounaridis a editat ApYEiu
nîq Movi'i; £ rp o /m m /io v . E/rtro/wg ft£Tapv£avTt nov eyypăţpmv (Arhiva M-rii Xiropotamu.
Rezumate ale actelor posthizantine), "AOcovik'd EwmiEiKTa". KBE. Atena. 1993, 251 pag.
5. Aulorul a expus rezultatul cereelărilor sale în trei rânduri: T a p o v u a v iK u eyypatpa , p. 2 14-5;
Idem, Valorificarea documentelor româneşti, p. 502-503; idem, T a p o v fta viK ă a p yeia . p. 195.
198. Foarte recent, sub semnătura aceluiaşi autor a apărut la Atena, în 1997. o excelentă culegere de
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Până nu demult se şiia că începutul legaturilor 'intre noi şi Xiropotamu i-a
lâeut Iliaş Vodă al Moldovei printr-un aci de danie datat 2 septembrie 1431, după
care ajutorul românesc a fost continuu pc o perioadă de patru secole'5. Pe de altă
parte, alţii au crezut câ aceia care a pus inceput acestor legaturi a fost Alexandru
Aldca a! Moldovei printr-un document din 9 februarie 1433, prin care acorda Xiropotamului, ca şi Zograiiilui. 3.000 aspri7.
Dacă datele acestea sunt contestabile, începând din secolul al XVI-lea, tra
diţia românească ue a ajuta Răsăritul a înscris in mod sigur Xiropotamu! intre cti
toriile ei. Este ca/ul lui Neagoe Basarab, permanentul binefăcător al Muntelui
Athoss, Vlad Vintiiă. carc la 2 mai 1533 va iniări o danie substanţială Xiropotamului9, iar din Moldova. Petru Rarcş, de ia carc mănăstirea mai păstra un
Tetraevanghcl, de la 153410.
Cea mai importantă danie, în acest secol, vine ia 21 octombric 15X5, de la
Mihnea Turcitul al Ţârii Româneşti (1577-83, 1585-91), care vâ închina Xiropotamului mănăstirea bueurcşteană dc pe apa Colentinei, P lu m b u ita 11. Dar nu a
fost închinată făta ca mai înainte să ti fost înzestrată cu mori. grădini, livezi, vii
în jurul Bucureştilor şi, bineînţeles, cu sate şi m oşii12.
Nu până demult s-a acreditat în istoriografia românească că Xiropotamu ar
mai 11 căpătat mănăstirea Sccu din Moldova, din partea vornicului Nestor Ureche,
acte româneşti din ai hi va mănăstirii Xiropotamu- l'tr p a vţia viK ă fyy p m p a mi/ A y tn v Opuvg.
Ap/ţeit) ic.pag ftovric Zijpom iTăţiov (P im m w ntele nm uinvsti ale Mmuelui A thny Arhiva Sfintei
Mănăstiri a Xiroiniianmhiii. KNE/F.If-, 748 pag. CercctătOiul a scos !a lumină 984 de documente

româneşti (in rezumai') care acoperă cronologic perioada tic timp cuprinsă intre anii [432-1X77.
Ci. Iliaş nu domnea la acea dată. ei abia un an mai târziu (1432-^3: 1435-1442). Părerea ca cl ar fi
primul donator la Xiropotamu aparţine d-lni Yiarmescu (7 a eyypcapa, p. 214). insă este evident o
greşeală pe care acelaşi autoi o rectifică in Valorificarea thn umenteior. p. 502. redând o nouă dată:
2 sept. 1432 (v. PIR. /, htlnxliuviv. Buc., l l>:~6, p. 486).
7.
Bodogac. Ajutuwv. p. IW . Petre Năsturel {Le MA, p. 171. nota 4) ne spune că nu a găsit nici
un act al acestui voievod în arhiva Xiropotamului. A găsit totuşi un act al lui Iliaş din 1435, dai acesta
nu are legătură directă cu mănăstirea. După cc Kl. Maiinescu a publicat actele mănăstirii Xiropotamu.
constatăm că 1’ Năsturel avea dreptate numai parţial: dala actului era 1432 - Le MA, p. 75, nota I.
K. Ar/tind mănăstirea la ! 507. Neagoe Basarab a “împodobit mănăstirea şi-au tăcut o
trapezârie din temelie şi pimniţă . cum spune, chiar liavrii! Protul. Viaţa Sj/iniului Nifon. ed. I'it
Simcdrea, p. 24; Cili. Cioran, £%â<reig, p. 33; Neagoe a mai fixat să se dea Xiropotamului, anual.
3.000 aspri (Mamalakis. op cit., p. 235).
9. Kste vorba dc 5.000 aspri anual, plus 500 aducătorului - DRN, TR. voi. 111, Bucurcşti, 1()75,
p. 257-259, nr. 159; Bodogac. -ijidnarck'. p. 199: Năsturel, Le M I, p. I 72: Cioran, Z v c a n c , p. I()l>;
Vlamaiaki.s. op. iii., p. 243.
10. Bogdan. PuiiiUc, p. 28.
i.
I Fusese începută de Petru cel Tâiuii (1559-156X). liul iui Mircca Ciobanul şi ai Doamnei
Chiajna şi continuată dc Alexandru Mircca (1568-1 577) - Mcisescti. Coturihuţia, p. 256; Stoicescu,
Repertoriu!...Bucureşti, p. 25 1-254. Despre inchinarea Plumbuitei a se vodca documentul din A.SB.
cap. mss. 2.55, I. 286-2K7; Stoica Nicolaescu. Mănăstirea Xiropotamu si metocul său. numuxlircti
Plumbuita, ‘'Bucureşti", 1935, p, 101; Cioran. Xveocig. p. -S4: Bodojiac. Ajutoarele, p. 200;
Moisescu, ( 'ontrihuţia, p. 256.
12.
ASB. orii;, siav. perg S. I. ( secţia istorică), 148 7, Xh5; X lV /4; m.sx. 255, f. 72-72v, Catalog.
1640. Se poate consulta pemrti o mai bună informare loan G. Comăncscu, A d e le secţiei Imnuri
puhUce-Hucurefti. Mănăstirile P'antelimi'n, Pasărea, Plătăreşti. Plumbuita, Poiana Mărului Pala
vragi. 1’reilcal. Dir. Gen. a Arhiv. Statului. Indice 17, Bucurcşti, 1950, p. 30-58.
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tatăl cronicarului, în timpul lui Icrcmia Movila (1595-1600), mai precis pc la
1599, lucru cc s-a dovedit a fi eronat13.
Pe parcursul secolului XVII, Xiropotamu! a mai primit confirmări ale inchinării mănăstirii Plumbuita de la Radu Mihnea (1601-2: 1611-1 6)'4, Alexandru
Coconul ( 1623-2'^)1- şi Matei Basarab (1632-54)lfl.
Cu Matei Basarab trecem în a doua jumătate a secolului XVJI, când Xiropolamu va primi iarăşi destul dc multe danii, dintre care şi închinări dc mănăstiri,
danii pc carc le vor continua cu şi mai multă energic domnii fanarioţi.
Pc la 1650, călugării tic la Xiropotamu încep să vină cu moaşte prin Ţările Ro
mâne şi de aici în Rusia, lucru care-i va ajuta suficient tle mult, încât, să-şi poată re
para mănăstirea de mai multe ori. La cererea lor, nenumăraţi domni români au
răspuns prin binefaceri de tot felul, dar mai ales închinând o scrie dc schituri şi mă
năstiri. Dar nu numai domnii erau aceia care făceau astfel tic acte dc bincfacere ci şi
unii dintre boieri. Aşa vedem pe Păun Vameşul (Pagoni pc numele său grecesc, căci
era grec din F,pir), clădind pe la 1666, lângă laşi, o mănăstire cu hramul Pogorârii
Sfântului Duii, pe carc la 1 august 1670 a închinat-o la Xiropotamu. Mănăstirea mai
era cunoscută sub numele Clatia dc la Bucium sau Siânia Treiinc1'.
La 9 februarie 1671, patriarhul ecumenic Mctoilic III, prinlr-o scrisoare sino
dală, pomenea dc Pagonis al lut Saul carc construise o mănăstire afierosită
Cincizecimii la locul numit Clatia, lângă Iaşi. pentru mântuirea sunetului său si
pomenirea părinţilor lui. Pe lângă celelalte bunuri cu care înzestrase şi întărise
mănăstirea a cerut dc la Patriarh să i se confere statutul tic Stavropighie şi să i sc
confirme închinarea mănăstirii la Muntele Athos. Ca semn al supunerii către
Patriarhie, a hotărât să dea câte cinci ocale tle ceară pe an Marii Biserici.
Patriarhul accepta acum această ccrcrc si ca atare a numit mănăstirea ieşeană
13. N. lorga. Istoria Hiscricii româneşti, voi. I, p. 262: G. Moiscscu. -Si. Lupşa, Alex. Filipaşcu.
Istoria Bisericii Române. Bucureşti. IORO, voi. I, p. 415, cf. Cioran. l%Eoeic. p. 84; Manialnkis, op.
cit., p. 259, 276; Constantin Cojocarii, tip. cit.. II. p. 41. In primul râmi, datarea închinării este greşita,
căci Ncstor Ureche şi soţia sa Milrofana ridicau mănăstirea Secului abia pe la 1602 (cf. Păcurariu.
IBOR, voi. i, p. 572). Bodogae susţine că mănăstirea nu a fost închinata la Athos. ci la un Xiropotamu
(7) dc la Muntele Sinai (Ajutoarele , p. 200. nota 4). Mănăstirii Secu îi mai fusese închinată, după
1652, mănăstirea Sfiuitul Nicolae din Cetatea Neamţului, zidită de Vasile l.upu (ASB. M anăstira /
Neamţ, 1.X/I3: idem, tnss. 629, f. 379). In actele ulterioare vedem că Secului i se zicea Xiropoiamu.
precum Goliei i sc zicea Vatoped după numele mănăstirii athonite la care fusese închinată (v. doc. 6 febr.
1665, în Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva Istorica Centrala a Stalului, Bucureşti,
1957-1970. voi. III, nr. 1120 şi do;. 25 august 1685, în ibidem, supliment I, nr. 972).
14. St. Nicolacscu. op cit., p. 98: Gli. Moiscscu Contribuţia, p. 256 (18 nov. 1614).
15. La 8 iunie 1626, ibidem; Bodogae, Ajutoarele, p. 200; Mamalakis. op. cit., p. 276. Aceştia
din urmă vorbesc şi dc restaurările pc carc lc-a Iau ut Alexandru Coconul (după Ioan Comncn.
TTpcnjK-v\i]Tâpiov, Snagov, I 701 (în tra.il- lui Varnava L ucian Monahul, Descrierea Sfintelor Locuri.
Bucureşti. 1856, p. 483-484).
16. La 18 februarie 1647, Cih. Moiscscu, Contribuţia, p. 256; Bodogae. Ajutoarele, p. 201.
I 7. lorga. Istoria Bisericii, 1, p. 3 15; idem, Muntele Athos. p. 47. V. Langtois. Le Mont Athos el
ses monasteres, Paris, 1867. p. 48; Moiscscu, Contribuţia, p. 256; Cojocarii, o/), cit., p. 52; Marinescu.
s\i]pimoTctpt>v. p. 14. Despre accastă mănăstire a sc vedea N. Stoiccscu, Repertoriul...Moldovei, p.
144; Marincscu, .ztjpiimiTanov, p. 14. Manuil Ghedcon, ( O AOrog, p. 601) şi N. lorga (IIttrmit-aki,
XIV, I, p. 203) credeau că i s-a mai închinat Xiropot-miului o mănăstire din laşi şi anume Sf. Treime.
Credem însă că este una şi aceeaşi cu Clatia care avea de altfei acest hram.
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stavropighie, l'ara nici o alia pretenţie, in afară de cele 5 oca dc ceară .şi pomenirea
numelui său. Patriarhul va şi confirma 'închinarea ci către Xiropolamu aşa cum ce
ruse ctitorul. Xiropoiamul era obligat .sa administreze mănăstirea românească, iar
aceasta din urma trebuia să aceeplc grija eolci dc la Atiios, încât ca sa crească şi
să se dezvolte pentru a nu înceta niciodată să pomeneaseă numele ctitorilor. Xiropotamiţii vor conduce mânaslirca de la Clalia ea şi când ai iî unită eu mănăstirea
lor, ca şi când cele două ar fi una1''’.
Foarte interesant acest mod dc înţelegere a închinării. Deci mănăstirea Clatia
urma să fie condusă ca şi când ar fi unită cu Xiropoiamul. Acesta era actul dc con
firmare al Patriarhului ecumenic Metodic. Iar din partea lui Păun (Pagoni) daniile
n-au încetat, de vreme ce la Xiropoiamul sc mai poale găsi un splendid epitaf, în
fir de aur, de la 1672, donaţie a sa. Pc margine este scris de jur-împrejut troparul
"O
kociVp" (iosif cei cu bun chip...), iar dedesubt: "Aeijcic rou
AorjÂoij to i) 0eoO rincycbvn icai toiv yovecov"'9.
Arhiereul Ghedeon, mitropolit de Cezarcea Capadocieî, muuinu la Xiropotamu. a lăsat acesteia cârja sa episcopală (patenţii) din fildeş, care-i fusese dăruită
dc domnul ioan Duca Voievod, socrul lui Păun Vameşul. Inscripţia votivă este în
limba greacă, purtând data 1685, iar mai jos numele posesorului pe trei rânduri-1’.
In ce priveşte data sc ridică o problemă, aceea a identificării lui Duca, pentru că
la 1685 nu domnea un voievod cu acest nume în Moldova. Atunci îşi încheia dom
nia Dumitraşcu Cantacu/ino şi şi-o incepca Constantin Cantemir (16H5-93). Un
Constantin Duca (Duculcţ) a domnit între 1693-1095 şi 1700-1703-1. Dar pentru
că Duca Vodă. carc făcea dania, sc parc că era. socrul lui Păun Vameşul (sc pre
supune că la 1685 acesta avea o vârstă mai înaintată decât ginerele său, pe carc
actul patriarhal din 1671 îi numea “bărbat nobil şi ci! speeială grijă faţă dc cele
dumnezeieşti"), ne tace să credem ca nici Păun nu era foarte tânăr, ceea ce
înseamnă că nu despre Constantin Duca este vorba, ci despre tatăl lui, Gheorghe
Duca, cc domnise între 1678-168322. Dc altfel, însăşi inscripţia mărturiseşte acest
lucru, pomenind pe Duca şi soţia sa Anastasia, urmaţi de un Constantin şi un
Matei voievod23. In privinţa datei înscrise pe pateriţă este posibil să se li citit 5 in
18. Gounaridis. op. cit., p. 54-55; I luniniznki, X I'/’, I, p. 2(14, nr. 2‘>1; Gh. Moiscscu. ( 'outrihiifut.
p. 256; Bodogac, Ajutoarele, p. 201; Manuil Ghedeon. flavputpxr-eoi /ti \ (y.kec. U iSipeii; taropiKui
pioypatpiKa’ xep: zâ v xarpiaf>x<m' K m vom vTi vovniAr.mc (Tahele patriarhiile. Ştiri txţorico-htog ra/uv tlespre patriarhii Consitintinopolului j, l'onstantinopol. 1885-I8‘.K), p. 593.
19. "Rugăciunea mbuini lui Dumnwcu I’ăiin şi a părinţilor lui" ■vezi P. N. K.ondakov. Monumente
i/e itrtu crcştiim fu Atlmx (rasa), Petorsbiirg. 1902. p. 24K: F.vdokimos, E ij/vim nafiov. p 72; Bodogac.
Ajutoarele, p. 201, Virgil Cande.i, Mărturii. p. 541.. nr. 2035; .Ykuinescu. ^r/pii/îoTf.ipov, p. 14, nota ;0.

20 Adică: "Dm- al prcacuccrniuilui şi pi >?;i1ii in i nat ii iu i domn luau Duca Vodă al întregii M ol
dovei şi Ueraînc împreună cu prcueuccrnica ţi prealuminata doamnă Anastasia, .şi Constantin V \d
.şi Maici Vvd. 1685” .şi: “Ghedeon arhiereu al Cc/aieci Capadocici, mai 15 , in Ci. Niillel. J. I’arr.i'ii'c. 1.. Petit. R eiucil. p. IS9. nr. 557; lorga, Muntele Atluts p. 4K-19; Marcu Bcza. ( rine. p. 44.
Bodogac. Ajutoarele, p. 202; Sinymakîs. op. d c , p. 54'); Mamalakis, op. cil. p. 2 77
21. Giurcscu - Giurcscn, Istoria rom tm lor. 1975. ji. 9 !().
22. După Bodogac, Ajutoarele, p. 202, ar ti t'osi '.ocrul lui i'ăun, dar din ir-un act-scrisoarc, din
21 mai 1766. a unui loanicliic al Smadclor. egumen ia Dancu, reiese că Gheorghe buca era fratele
iui Păun (Gounaridis. op. cit., p 110. m: 136). < a această scrisoare nc vom releii mai departe.
23. Constantin a domnii aşa cum am şi vSvut dar despre un Matei Voievod nu sc mai ştie
nimic, ceea ce înseamnă că murise de lanăr. Cât despre tatăl lor. ştim că a murit la l .vov, în Ccraina
(Giurcscu. op. til.. p. *■'1•'*).

264

s /.s 'o f t vi o a r o n u x . i

română

!oc dc 3, sau ca ca să [I fosi adăugată ulterior dăruirii saic, căci tim văzut, la 16K5
nu domnea nici un Duca. Opium pentru prima variantă, dacă ne gândim că accst
Ghedeon "npcoriv" a! Cezarcei ajunsese probabil prin Moldova, asa cum făcea ii
toarte mulţi dintre arhierei râmaşi Iară scaun $i nnmai a>a va li primit aceasia pa
tenţii, iist'j, de asemenea, pusioii ca ei să li avui metania la Xiropotamu şi să fi
venit atunci după milă, uzând de influenţa sa de fost arhiereu în cetatea Siluitului
Vasile cel Marc.
Secolul a! XVl)I-lca se descinde cu o altă mare danie pentru Xiropotamu
Este vorba despre închinarea mănăstirii Dancu din Iaşi kt 16 februarie 1702 tic
către Constantin Duca24, al cărui tată avusese de ginere pc Păun, un alt mare în
chinător. fnehmarca o face voievodul după ce o înzestrează cu un heleşteu şi cu
moşia Vaeota25.
In timpul acestui secol va mai primi şi averile mănăstirii Oatia care se
m i n a s e şi tu; le mai putea în tre ţin e. Întreaga mănăstire Clatia va d e v e n i d e 
p e n d in ţă a D a n e u l u i 20, care v a reuşi să se menţină destul de bine, ca pe la 1870
Mi dea un venit dc 39.000 Ici, sumă destui de frumoasă pe a t u n c i 2 '.
In primul sfert dc secol se vede că mănăstirea Xiropotamu era îngreuiată de
datorii (X.U00 groşi = 800.000 aspri), fapt pentru care in acele vremuri încep să
vină pe la noi, aducând cu ei o bucăţică din lemnul sfintei Cruci (se zice că Xiropotamul posedă cca mai mare bucată)28, cu care mai reuşeau sa facă din evlavia
românească un nesecat izvor de bani. Intr-adevăr, domnii români nu-i lăsau să
plece cu mâna goală.
Cu pornire din 1734. deţinem mai multe informaţii cu privire îa eteirnosincle
pe carc domnii fanarioţi le făcuseră mănăstirii Xiropotamu. In acei an, la 8 noiem
brie, Constantin Mavrocordat ai Moldovei niiluia mânăstirea Dancu ce era deja
metoh al Xiropotamuiui cu 100 lei anual din veniturile vămilor. O parte din
această sumă ra destinată, in mod special, mănăstirii Xiropotamu21'.
Este .şi cazul lui Ioan Mavrocordat al Moldovei ( 1743-47), carc la 1 martie 1746
hotăra să se dea Xiropotamuiui 100 groşi anual, cu rugămintea către urmaşi de a
înnoi această danie, care. cum vom vedea s-a urmat întocmai, dacă nu a şi fost erescută. Banii ii dăduse în urma venirii procgumenului Antim de la Xiropotamu la
Iaşi, loc în care relicva sfântă rămăsese destul de mult timp. Zilnic acolo se făceau
24. ASU, hî.s-.v. rti.V, f. 427v, idem, niss 535. f. 33; C. lr.rbiccanu, htorui Miintpnliei fol,iovei yi
Sucevei .fi a catedralei mitm/xilitam-- clin laşi. Bucureşti, INKK, p. 330-331; Mamalakis, op. cit., p, 305 (dar
im Nicolae Mavrocordat). Credem că aceasta este data exacta a închinării I.tancului, iar nu 20 octombrie
!7(i3, pentru ca Constantin Duca '-a încheiat domnia în !5 iunie 1703 iv. N. Iorga. /.</. Hi*.. II. p. 185;
Bodogae, Ajutoarele, p. 202; Moisescu, Gmtrilmţui, p. 256). Cu atât mai pu|in este reală data ele 1713.
suiîcratâ dc Hurmuzttki, XIV, 2. p 787. nr. 777; Ghedeon. o 'A6oc p. IX4: Boudan. Daniile, p. 29.
25 lovga. Ist lit.s., îl. ţ>. 185; Bodogae, Ajutoarele, p. 102.
26.
Kvdochimos. /. Af. S tjp o m tm fio n , p. 53; Bud.'gac, Ajutoarele , p. 202 Despre maiiasiirwi
Dancu, carc azi nu mai există, pe locul ei ridicându-se Teatrul naţioiia! din iaşi - vc/i Stoiccscu,
Repertoriul M oldovei. p 28.
27 Erbiccanu, Ist Mitmp. M oldovei , p. 330-331, nota 1.
25. tiodogae, Ajutoarele. p. 203; Mnmalakis, op. cit., p. 305-306.
29.
Maiincscu, B^jaaoTâjtov. nr. 294. p. 236-7. 1 a 20 noiembrie a! aceluiaşi an. tot Constantin
'•ivrocordat niiluia mănăstirea Dancu, seutindu-o de impu?itul ne 5 hectare de vie !a Odobcşti. Ca şi mai
. îninte, o parte din veniturile obţinute in acest mod trebuiau sa ajungă ţi la Xiropotamu - op. ci!., nr. 295.
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slujbe, cu agliiasmă, m ai ales pentru încetarca ep id em iei carc lo v is e animalele. In
acesl context, A ntim exp licase voievodu lu i starea rea în care s c alia mănăstirea lui
şi sc ved e câ v oie vod u l n-a rămas impasibil la plângerile m onahului, dăruindu-i cei
10!) de groşi, fără a mai pune la socoteală hanii care se strângeau din accle slujbe
zilnice şi care, de bună seamă, vor ti râmas tot mănăstirii-'0.
La 13 mari.ie 1746, v o ie v o d u l Lrirnilea o scrisoare şi e g u m en u lu i Partenie,
prin ca ic ini urma că A n tim ajunsese a co lo şi în urma celor d c sc rise mai sus cl milu ise mănăstirea cu 100 gro şi31.
In 2 0 octom brie 1746, uin nou va scrie v oie vo d u l către e g u m e n , spunandu-i
ca ii primit scrisoarea ofiştii dc acolo, trimisă prin A ntim . S e v e d e că A ntim p le 
case şi re ven ise cu o scrisoare nouă la carc dom nul răspundea, spunând că da voie
lui Antim sa u ilocuiaseă pe e gu m en u l de la Plumbuita (sic), iar cl personal !o
acordă 125 groşi dc la vinărici. aşa cu m prevedea hrisovul m otoculu i a c e sta -2 .
lată cum hrisoavele de închinare şi danie se urmau anual de către fiecare dintre
domni. Şi atunci este lesne să ne închipuim ce bani sc strângeau tle la m etoace.
Faptul că perm anent mănăstirile athonite aveau datorii, când ar fi putut să şi le
acopere cu aceşti bani, d o v ed ea o proastă administrare de c e lc mai m ulte ori. Şi
totuşi dc toarte multe ori cu banii dc ia m etoace se făceau reparaţii mari mănăstiri
lor din A th os, aşa cum , după umblarea iui A n tim cu sfântul lem n , trebuie să sc li
rezidit aripa nordică a mănăstirii şi să sc 11 achitat şi datoriile-'-.
Că a v e m dreptate in aceea ea mai toţi domnii urmau h riso a v e le înaintaşilor
lor, se v ed e din faptul că în iulie 1748 din nou Constantin M avrocordat a! M o ld o 
vei (1 748-1 749) va întări mai v ec h e a d a m e tic 10 0 groşi de la vam ă, danie pe care
o lacusc şi fratele său, ioan Mavrocordat, al cărui h risov fu se se arătat acum lui
Constantin d e călugări trimişi special-^.
Un şi mai mare s u c c e s l-a avut trimiterea în Ţările R o m â n e cu sfântul lemn
a iui C hesarie D apon te, un călugăr foarte învăţat care, cu banii strânşi aici, a reuşit
sa repare integral mănăstirea. Istoria vieţii lui D aponte este una foarte interesantă
şi asupra ei ne v o m opri îndată-*5. Putem spune despre el că a sosit pcnrm prima
oara în Valahia la 1731 ca bursier al prinţului Constantin M avrocordat, carc d o m 
nea atunci în Ţara R om ân ească, având ca profesor pc G h eor gh e H r iso g o n , nepot

30.. (iounaridis. op. cit., p. 9S-99, nc. 93.
3 I. lhidem. p. 90, nr. 95.
32. lhidem, p. 90. Aici. istoricul uvcc greşeşte nominalizăm! ca domn lot pc Ioan Mavrocordat.
Acesta, carc era domn al Moldovei, nu putea dispune o astfel do hotărâre pentru un metoh din "[aia
Românească. Credem ea este, negreşit, vorba dc Constantin Mavrocordat. care domnea atunci in
l'ara Românească ( 1744-! 74.S)), Si alunei ne gândim că Antim au revenise, ei numai s-a deplasat
din Moldova in '['ara Românească, la Bucureşti. In mod sigur şi aici trebuie să li stmn.s ceva bani.
33. Evdochimos. /. M Iip o m n a jio u , p. 6fi. cf. Mamalakis, op. cil., p. 306.
34. Gounaridis. op. ci!., p. 93. nr. 99.
35. Bibliografia este extrem dc vastă aici. Recomandăm numai câteva titluri: C. Lrbiccaini.
( 'o/isiwiiin /Japonie, numii Chesarie ir. edlugiirie, "BOR .X I. 1887-1888, p. 332-347.410-423: (•„ l.cgrand, Ephemi'ridvs daces, Par's, 188(1-1888, 3 volume (vezi voi. III); Dimitrios Pashalis.
K c n a â p io g A a rrovT f. ( S774- i7S4>. in "Oi-.oÂoyia" X IV ţ 1935), p. 225-250; Theodorou Atlianasiou.
flsp i ră v filAipTKfi'v o-jvAm -

n o v jia v ia (1644-I<^2I) iDespre şcolile greceşti din Rom m hO .

Buc.. 1898. p. 101-102; ErbiecatU!. liârhnii culţi, p. 19-20. O foarte bună biografie a făcut Nestor
Camariano. Constantin Daponte el ies Prira ipnutes m unw ines. “ RiiSEE V iii. 1970, nr. 3.
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al lui Sevastos Kymenites. In a doua dom nie a acestuia. Daponte. pc num ele sau
mirenosc Constantin, a fost numit adjunct al cancelariei domneşti, iar apoi l-a urmat
pe Constantin Mavrocordat în Moldova. In urma unor intrigi a fost aruncat in în
chisoare, acu7«t fiind că a convertii câţiva turci la creştinism .şi că a îm piedicat plata
haraciului. A fost eliberat după un an şi, la 17 4 7 ,.s-a căsătorit eu fiica unui grec din
Conslanlinopol, având şi o fată. Amândouă au murit la 175 1. Lovitura a fost atât dc
grea încât Constantin D aponte va lua hotărârea să se călugărească. Faptul s-a întâm
plat în 1753, la Seop elos, insula in care se născuse. D e-a colo a plecat la A thos (luase
n um ele tic Chcsaric), fiind foarte bine primit dc obştea de la Xiropotamu.
A şa a ajuns să lle trimis, la 22 mai 1757, către Valahia, ducând cu sine acea
bucăţică din lemnul Sfintei Cruci, ce avusese întotdeauna darul de a transforma
evlavia românilor intr-o extraordinară sursă de venituri. Daponte venea şi el, ca şi
cei de dinaintea lui, eu scopul dc a aduna ajuioare. S-a oprit, oeniru început, în
Valahia şi după un sejur de nouă luni acolo, a plceal spre M oldova, nem ulţumii dc
faptul că domnul Valahiei, protectorul său de altădată, Constantin Mavrocordat
(care a avut şase domnii în Valahia şi trei în M oldova) nu i-a dat o centimă, ci numai
promisiuni. In M oldova, a găsit în scaun pe Searlat Ghiea (1 7 5 7 -5 8 ), carc îl va ajuta
enorm, punând pe licoare locuitor al ţării să dea câte un aspru X irop otam u lu i'().
Daponte va mai rămâne un an în Moldova. Searlat Ghica se mutase în tronul Ţării
Româneşti (.! 758-1761). dar în M oldova rămăsese Ioan Teodor Calimah (1758-1761),
carc, cum a venit la domnie, a şi hotărât să se dea 150 lei anual la Xiropotamu-'
La 20 martie'l 7 5 9 , Daponte se afla în Ţara R om ân ească, unde Searlat G hiea
va proceda ca şi în M old ova, punând pe locuitorii ţării de j o s să dea câte o "para
pentru biserica de la X iropotam u. Desigur, că (oale acestea se întâmplau la inter
venţia lui Chcsaric Daponte. Pe lângă aceste nume a mai căpătai mari cantităţi dc
veşm in te şi ob iecte dc cult pentru mănăstirea din A t h o s 38.
D aponte cutreiera ţara în lung şi-n lat cu acea bucală din lemnul Sfintei Cruci
şi cu bucăţi din m oaştele Sfin ţilor 40 dc m ucenici şi ajungând la Slatina. în Ţara
R o m ân ească , boierii Constantin şi Răducami, fiii lui ioan Slătineanu. marc m cd elnicer, împreună eu maica lor Stanca, mişcaţi de marile minuni pc care le făceau
relicvele sllnte purtate de călugărul athonil, au hotărât să în ch in e, la 2 0 octom brie
1759, mănăstirea familiei lor, Adormirea Maicii Domnului din Slatina către
X iropotamu. Insă, mai înainte dc a o închina, au în zestrat-o eu mai multe sate şi
m oşii, iar la 7 d ecem brie ale acelu iaşi an, mănăstirea prim ea şi partea boierilor
Făleoianu, Constantin şi Ilinca B u zescu , adică m oşii cu tot cc se afla pe c ! c 3‘\

36. NcMor Camariano, o/>. cit. p. 488.
37. Hvrmuzitki. XIV. 2. p. 1141, nr.1127; Moisescu, Contribuţii, p. 256.
38. Constantin Daponte, Kfpiog X a p in o v (Grădina darurilor), ei!. Em. Legrand. in
■‘Bibliollicquc grccque vulgairc”, Paris, 1881, III, p. 89. Constantin E.rbiccanu. vizitând mănăstirea
Xiropolaniii, a găsit acolo printre notele lui Daponte o hârtie în care el preciza că a strâns din Piincipale 32.000 lei. Cronicari g /vei car an scris despre români în cnoca fanariota. Bucureşti, 1888.
p. L X V III, deşi vom vedea că suina a fost mult mai mare.
39. Miirincscu. Sr/pomirâtiov. nr. 940, p. 685; Goiinaridis. o/i. cil. p. 104, nr. I 15: Hurmuzaki.
XIV, 2, p. I 144, nr. 1130: Gr. M. Ioncscu. lnlhten(a, p. 85; Bogdan. Daniile, p. 29; Moisescu, Con
tribuţia. p. 256; Vezi N. Stoiccscu, Bibliografia, I Ţara Româiicasca, II, p. 583. Se parc că închi
narea accasta s-a lacut prin mănăstirea Plumbuita, adiea mai întâi a fost închinată Plumbuitei şi aşa
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l.a aceasta mare danie, vine şi domnul ţarii, Searlai Ghica, sa mai adauge o
danie anuală de 5 0 0 aspri, în februarie J760, şi încă una de 8 .0 0 0 aspri, “o dată
pentru totdeauna tot atunci411.
D eşi n-am găsit-o confirmata, mai există informaţia că Scarlat Ghica ar fi în
dreptai către Xiropotamu i) danie de 500 taleri anual de la “cămăraşti de o c n e ”, danie
care a fost urmată neîntrerupt până la Ioan Carayea Voievod (14 martie 1817 )41.
U n d ocu m e n t din 30 mai 1760 tăcea pomenire de ajungerea în Bucureşti a
le mnului Sfintei Cruci, la care toţi bunii creştini au venit cu daruri si închinări.
Dintre aceştia, Panu Filipeseu, mişcat de z e i şi dragoste faţă de Sfânta Cruce, a
hotărât, ca dovadă a evlaviei sale, să trimită in fiecare an mănăslirii Xiropotam u
!() ocale dc ceară curată, ca să sc ardă în biserică şi să se p o m e n e a s c ă n um ele lui
şi al A nei (probabil soţia sa), precum şi al părinţilor şi cop iilor iui. Oferta aceasta
trebuia să tic continuată şi de urmaşii săi. Panu sau Pană F ilip e seu era un boier,
fost mare serdar. grec de origine - Panos. Şi acesta este numai un exemplu4-’, căci
cu puţin înainte aflăm că un Ioan Postelnicu închina şi cl o m o ş ie de lângă R o 
şiorii de Vede mănăstirii Slatina, deci tot X irop otam u îu i4- .
Toată aecasfâ "periodie" (călătorie) a lui Daponte va declanşa şi un schim b
de scrisori între X iropotamu şi postelnicul Cantacuzino, in scopul refacerii catoliconului de acolo. Hste foarte interesantă această corespondenţă pentru că ea ne
aduce în faţă dovada faptului ca renovarea catoliconului, între 1 7 61 -63 şi mai apoi
repiciarea (ui la 1783. s-au făcut integra! cu bani româneşti, ia insistenţele j e lu i
toare ale Iui C hcsaric Daponte.
Astfel, vedem pe postelnicul dc atunci al ţării. Constantin, că informa pe e g u 
menul xiropotarnit A n lim că a primit cele două scrisori ale lui trimise prin m o n a 
hul Daniil. D e c i. A ntim egumenii! trim isese e! întâi acele scrisori şi v ed em că nu
numai D apon te fusese trimis după mile. prin Ţările R om ân e. A p o i, continuă C o n 
stantin, sp unând că a îmbrăcat bucăţica de lemn din Sfânta Cruce în aur, după ce
mai înainte fu se se îmbrăcată numai in argint, iar supravegherea acestei lucrări o
a v u se se chiar Chcsaric Daponte. 11 înştiinţa in continuare pe e g u m e n că D aponte
dorea să sc întoarcă în A thos (era deja dc patru ani pe aici), dar sc va opri in
Constantinopol. în sfârşit, cerea egu m en ulu i să dea încuviinţarea începerii lucră
rilor la X iropotam u. Scrisoarea data de la 15 octom brie 176144.
Intre această ultimă dată şi 17 aprilie i 762. A ntim răspundea m ulţum ind p o s
telnicului pentru oferta sa şi îl înştiinţa ca hotărâse începerea lucrărilor în
primăvară'’'’ . S e v ed e că postelnicul prim ise scrisoarea e g u m en u lu i, dc vreme ce

a devenii automat tn:ioe şi al Xirupotamului. Pe lângă faptul că fusese fn/eslrală cu multe sale. vii,
live/i. vad de moara, tiîţatii, case. a fost scutită şi de orice dări. V. A. Urechia, h io ria Rtmu'mihr,
tom. X, Bucureşti, p 56, c f Bodogae. A juU w vle. p. 204-205.
40. Hurmv-aki. XIV. 2, p. ! 145. nr, ! 133 şi 1H 4; N. Iorga. Mante.':/ Aihoy, p. 5 1, se ia după
M. Ghedeon, O ASw;. p. 159, catul spune că de Ia Scarlat Ghica Xiropotamul a primit numai 5.000
aspri, ceea ce, ani văzul, nu-i adevărat: c f şi Marinescu S fjp iiro râ u o v. nr. 358. p. 272-3.
41. Moisescu. Contribuţia, p. 257,
42. Goiuuu'idis. op. cit., p. [06, nr. I ! 7: G. VI, Ionescu. h;/hten(tt. p. N6; Bogdan. Daniile, p. 2°.
43. Faptul se iniampla la 9 manie 1760 - y. Bogdan, op. cil., p. 29; G. M. Ionescu, hillttenlii, p. X6
44. Gounarulis, .>/>. cit., p. I0X, nr. 121.
45. Ihidem, p. 109. nr 122.
t
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pc 17 aprilie îi răspundea. A ilă m acum că Sfântul lornn se alia în casa sa, dar în
drumul .spre X iropotamu, relicva va lî reţinută şi în C onstantinopol, pentru ca evlavioşii creştini să sc închine şi acolo. II informa c;1 nu-i va trimite tot* hanii
strânşi deodată, dcoarece călătoria pe mare pe care avea s-o facă m onahul Daniil
era periculoasă. Ca citare, trimitea numai 8 pungi eu aslani, pentru început. D e a s e 
m en ea înştiinţa pe e g u m e n că D aponte a găsit o calfă pentru n ev o ile mănăstirii
care va însuţi la drum pc Daniil, carc, in afară de bani, ad ueca eu sine şi planurile
1u e răr i 1or tre b u in cioace e a to 1i e o n u i u i ! .
Pe atunci Irebuie să se li intors şi C'hesarie Daponte, dar mai întâi s-a oprit la
C onstantinopol, a continuat drumul prin îlio s , S am o s, Psara, S c o p e lo s şi Lubeea
şi a ajuns la A th o s pc 11 septem brie 17 6 5 * ; . R eu şise să strângă din Ţârile R om ân e
100 pungi eu bani. adică 5 0 .0 0 0 groşi sau un m ilion şi jumătate franci în aur, din
care el şi-a oprit jum ătate pentru ch eltuieli4*. Nu mai este n e v o ie să spunem că
sum a era im ensă pentru acele vremuri, aşa încât pe bună dreptate C'hesarie D aponte recunoştea, ia întoarcerea sa: " H MttoySo'.vîo: e5oice pe. q K \\ v %v\v <p'0X1l v
Tiic, î] 5e BX ax'ia %«piae p e oXrţv ri]v 5'ovairiv xfiq" ( M o ld o v a a dat din lot
sufletul ei- şi Valahia a dăruit cu toată puterea ei)49.
Din banii pc care el i-a depus la X irop oiam u s-a reconstruit catoliconul între
1761-63. tot pe atunci s-a făcut baptistcriul, la 1779 s-a ridicat clopotniţa şi mai
apoi s-a construit din tem elie aripa estică a zidului înconjurător al mănăstirii, s-au
cumpărat clop ote şi in 1782 s-a [acut pictura-10. Se păstrează încă o scrisoare dc
înţelegere între mănăstire şi pictorii care trebuiau să lucreze acolo, având data 20 mai
1782. Pentru pictarea catolieonului a două paraclise şi două pridvoare, meşterii
cercau 8 .0 0 0 groşi, în timp ce promiteau, că vor dovedi sârguinţă şi profesion a
lism. Erminia picturii, în acest e a / , era concepută - spune d ocu m entul -- de însuşi
acela care şi adunase banii pentru aceasta, C’hesarie D aponte-'1.
In pri\ in ţa picturii sc ridică două probleme, am ândouă în atingere eu tema pe
care o a v e m în ved ere, şi anum e aceea a relaţiilor rom âno-xiropotam ite. Despre
ce este vorba? In primul rând, d.e faptul că la pictarea catolieonului au contribuit

46. Ibidem, p. 109-] 10. nr. 123.
47. Mamalakis, op cit., p. 363.
4X. Bodoaac, Ajutoarele, p. -03; Moiscscu, Contribuţia, p 256: Cojocarii, op. cil., p. 53; BOR
>■;'problem a Muntelui Athos. p. 201 (aici se vorbeşte dc 7.500.000 piaştri). Din păcate, nu suntem in
măsură dc a tace o evaluare monetara pentru a şti exact carc este valoarea monedelor din acclc tim
puri. Sperăm ca, intr-o altă ocazie, să ne ocupăm ţii de accst aspeet. Până atunci lăsăm aceasta in
scama celor care se pricep.
49.
Kt'iX'K Xapiron-. rc. 64-92. p. 69-92. Se păstrează la Xiropoiamu câleva catastiluri lâcute dc
irisuri Cbesaric. conţinând liste cu venituri şi cheltuieli din perioada de 8 ani a peregrinărilor .sale (P. Gounaridis. op. c i l . p. 167, codicele nr. 7. nr. S. nr. 9). Codicele nr. 4 conţine im catastif al obiectelor şi docu
mentelor de dame adih.e cu sine din ţâtilc de pchte Dunăre, liste vorba, concret, de cărţi, obiecte sfinte,
veşminte, icoane, cruci, ceasuri, cutii cu moaşte, sculpturi, marmură, plumb şi catapeteasma pentru catolicon. ţoale aduse din Principate. In acte se pomeneşte numele închinătorului, valoarea obiectului respec
tiv şi locul provenienţei. Documentele sunt: două hrisoave dc la Ioan Teodor Calimah a! Moldovei şi de
ia Ioan Scarlat (ilnca, precum şi actele de închinare a mănăstirii din Slatina ( Ibidem, p. 165).
;■(!. Evdodiimos. !. M . S ip o xo T ă fto v, p. 69. 129-132; Kosma Vlahul, op. cil., p. 238-239:
Sinyrnakis, op. cit., p. 546; Mamalakis, op. ci'., p. 306. 363.
51. Goumuidis. op. cit., p. 128. nr. 154. Executorii picturii erau fraţii Constantin şi Athanasie.
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financiar şi comercianţii greci din Braşov şi de a se m e n e a românii şi bulgarii de
acolo52, lapt pentru carc vom vedea pictaţi intre cei 40 dc mucenici şi câţiva dintre
martirii contem porani, greci, români, bulvrari şi sârbi. A şa este şi căzu! unui mar
tir român, Ioan Valahul, al cărui portret sc găseşte pictat în catolicon. fri a lost
martirizat, se pare, de către m usulm ani la data de 12 mai 1669, aşa cam nc arată
un studiu destul dc recent, pentru că data aceasta nu apare însoţind portretul res
p e c t iv 33. A ce sta ar fi prima problem ă care se cerea menţionată.
A doua problem ă priveşte im plicarea în viaţa Xiropotamuiui a com unităţii de
la Braşov sau a C om paniei greceşti de acolo, aşa cum mai este cu n oscu tă în isto
ric. Ca să v e d e m care ar ti legătura, vom race un mic excurs istoric.
La Sibiu, după 1550, au înccput să se stabilească com ercianţi greci, care au
întemeiat •‘c o m p an ia greacă'’. Pe 8 iulie 1636, Gheorghe R akoczi va acorda drep
tul înfiinţării - este vorba despre o oficializare - acestei c o m p a n ii34. Pe 1 o c t o m 
brie 1678, se înfiinţează şi la Braşov o co m p a n ie g re a c ă -5.
Puţin după înfiinţare, com pania din Sibiu va angaja, pentru n evo ile spirituale
un preot venii dc la mănăstirea Ivir, din A t h o s - 6. iar în 2 0 ianuarie 1694 va fi adop
tat un regulament de alegere a preotului, a! cărui rol a\ ea să fie foarte important în
formarea tinerilor greci. Membrii com paniei ar ii trebuit să acorde întotdeauna aju
tor mănăstirilor de unde proveneau aceşti preoţi. Şi dc cele mai multe ori ei prove
neau de la Athos. D acă pentru com unitatea din Sibiu preoţii i-a furnizat Vatopedul,
pentm cea din Braşov, ei au fost trimişi dc la Xiropotamu37. D e ce le mai multe ori,
ei au întâmpinat o op o ziţie din partea guvernelor care se succedau în Ardeal, care
vedeau în aceste com panii un faclor dc conservare a Ortodoxiei. Tocmai dc aceea,
la Braşov, biserica nu s-a putut zidi decât dună 1787, iar până atunci grecii sc
foloseau fie de biserica Sfântul N ic o la e din Şchei, fie dc Sfânta Treime58.
La Sibiu, senatul oraşului le acordase grecilor dreptul tic a-şi ridica biserică
la 12 ianuarie 1690. lucrare pc care ci au început-o în 1797. Pe locul acesteia
astăzi se alia catedrala ortodoxă a M itropoliei A rd ealu lu i-9. La Braşov, numirea
preoţilor se făcea prin influenţa com ercianţilor din Tesalonic sau Serc.ş. Insa şi

52. Cornelia Papacostea Daniciopoulou şi Lidia Demeny, G ra s, Roumains-. Bulgaircx ei
Serhes dans les Compagnies grecques de Braşov (1777-1,S5i)l. în “Bulletin tic I'A.ssuciation inter
nat. de l'etude du SE cnropecn", X, 2, 1971.
53. Petre Năsturel, Un portrait de m urtyr nnm tain du Mont Athos: St Jean de Valachic. in
“ BBR1; . 1979, p. 61. Nu am insistat asupra detaliiloi [clinice şi asupra modului in care s-a tăcui
identificarea dalei martirajului, căci ele se află descrise foarte bine in această lucrare.
54. Despina Tsourka Papastalhi, A propos de compagnies grea/ues de Transilvanie a Sibiu et
braşov, în "BS”. 23, 19X2, p. 421 -43 I .
55. Olga Cicanci. Compun iile greceşti din Transilvania v com erţul european in unu /6S6174 6, Bucureşti. 19X1, p. 23-25; idem. Un codex inedit de la eompagnie de Sibiu, in "K R il”, 20,
1981, p. 673-681.
56. Cicanci. Companiile, p. 159.
57. Athanasios IZ. Karalhanasis. L'Hcllenisme. p. 97-99.
58. Hristofor Ktcnas. A i im ypoupai Kai o i cap;sponca e v X s e a a w v m iÂ e i op&oSocou c ă ăij viKtjg EKK?.tjaiag n fc A /i a c TpidSog (inscripţii şi plăci votive din biserica greacă a Sf. Treimi
din Braşov), Bucureşti. 1938, p. 18-19.
59. 1. Puşeaiiu. ti. Cristea, M. Voilcanu, Biserica Catedrală de la Mitropolia ortodoxă din Si
biu. Istoricul zidirii 1X57-1906, Sibiu, 1908, p. 66-67.
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mai marc era inllucnţa Xiropoiamuiui aici, căci atunci când nu puica trimite pe
vreunul din călugări acolo, stareţul numea ei un preot.
Relaţiile dintre Xiropotamu şi Compania din Braşov au început să sc desfă
şoare înainte de 1733. i:ra anul în care, la 17 mai, ieromonahul Antim, dc prove
nienţă xiropotamită, confirma că a primii dc la Companie 25 de groşi, bani carc
reprezentau salariul ellmeriului pe anul ce trecuse1’11.
La 1 februarie 1752, cunoaştem un acord încheiat în privinţa trimiterii unui xiropotam.it la Braşov. Cel care avea să lîe numit era un ieromonah Grigoric prin care
compania promitea să închine biscrica ei la Xiropotamu. In aceste condiţii, mănăsliiea trebuia să se oblige să trimită preot la fiecare trei ani1' 1. Bineînţeles că această
condiţie nu s-a rcspcclal, căci sc întâmpla ca un preot să rămână mai mulţi ani acolo.
La 5 august 1764. între compania de la Braşov şi Xiropotamu sc încheia un
acord cu privire la obligaţiile preotului carc va 11 numit. In primul rând, el nu tre
buia deranjai din munca lui, dar in ceea ce făcea trebuia să ceară permisiunea maiinarciui companiei. Tot aşa i se llxa şi un program de slujbe1’2. Pentru 3 octombrie
al aceluiaşi an, aflăm de la un ieromonah Hrisloibr de ta Xiropotamu că preluase
de la ieromonahul Ierotci chivotul dc argint în carc se aria bucăţica din Sfânta
Cruce şi moaşte ale unor sfinţi1’3. Sc vede că acestea au ajuns în acele timpuri şi
la Braşov, determinând mari donaţii nu numai din partea grecilor, ci şi a românilor
sau bulgarilor. In mod sigur, donaţiile lor au fost duse de Daponte la Xiropotamu,
reu.şindu-se pictarea catolicouului, aşa cum am văzut, in acest sens, mai ailăm
dintr-o inscripţie de ia Xiropotamu că pictura paraclisului Sfintei Cruci dc acolo
este reali/aţă pe la 1773 de către fraţii unui negustor braşovean, Radu, aceiaşi care
zideşte şi paraclisul Sfântul Dumitru, pc la 17801’4. Aşa se şi explică ajungerea în
programul iconografic al catoliconului a portretului acelui loan Valahul, de care
Daponte trebuie să fi auzit pe când sc afla Ia Braşov. Este clar acum că Daponte
a ajuns şi la Braşov, or aserţiunea de mai sus dovedeşte, credem, acest lucru.
Acolo el trebuie, că a determinat pe Radu Braşoveanul să îşi îndrepte binefacerile
către Xiropotamu, aşa cum o făcuseră şi domnitorii români din Principate.
Astfel, este clar că această perioadă a secolului ai XVIIl-lea a însemnat o ridi
care extraordinară a Xiropotamului. datorită cultivatului călugăr Chcsarie
Daponte carc, precum am văzut, şi-a pus la bătaie opt ani din viaţă spre a aduna
eleimosinele necesare acestei ridicări. Şi nu numai la Alhos au ajuns banii strânşi
în Principatele Române, ci şi in insula Scopelos, locul naşterii .sale. Acolo, fami
60. Cicanci, Companiile. p. 163.
61. Gounariitis, op. cit., p. 93. nr. 103; Karalhanasis. p 200-201. Dc un xiropotamit mai ştim
pc la 1694-1695, pc numele lui, F.lVein (ihidern, p. 103) şi dc un Teodosie, pc la 1817 - N. lorga.
Cronica Iui Antonie Constantin, vicenotarul Companiei greceşti din Braşov ( / X06-IH37), Vălenii dc
Munte, 1932, p. 5. O data cu publicarea documentelor româneşti de la Xiropotamu aflăm că însuşi
Daponte a funcţionat ca preot paroh al acestci comunităţi, pc la 1760 - Maiinescu. Zipom zdcfiov.
nr. 130, p. 113, dar, în lealitate, csle greşit pentru că Daponte n-a fost niciodată preot.
62. Gounaridis, op cit., p. ! 13, nr. 130.
63. Ibidem, p. 114, nr. 132; Karathanasis. L'Hellenixmc. p. 211-212.
64. Millet, Pârguire, Petit, op. eu., p. !K7. nr. 550. îv lorga,
p. 52; Bodogac, Ajutoarele, p. 20 ~I.
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lia s;i ridicase mănăstirea Bunei vestiri. mănăstire sprijinită financiar dc el şi închi
nata mai apoi la Xiropotamu65.
Daponte a murit pe 4 dccembrie 1784. nu înainte de a fi lăsat şi o considerabilă
operă scrisă06, operă de importanţă deosebită atât pentru greci, cât şi pentru ro
mâni, prin bogăţia de informaţie istorică pc care o cuprinde. Multe dintre ele au
fost tipărite pe cheltuiala domnilor români, fapt pentru care el Ic şi dedică acestora:
Ioan Mavrocordat al Moldovei, Elena Mavrocordat, soţia iui Grigorie Calimah al
Moldovei, C'hesarie, episcop de Râmnic, Filaret, mitropolitul Ungrovlahici,
Alexandru Mavrocordat, fiul lui Ioan Mavrocordat, şi alţii67.
F.poca binefacerilor nu s-a încheiat însă cu Chcsaric Daponte, ci ele au urmai
în lot acest secol şi după aceea, încât putem vedea că Xiropotamul avea între
i 837-1X63 un venit anual de peste 100.000 groşi, adică 3 milioane de franci în
aur6f\ In accastă vreme, metoacolc româneşti erau administrate de arhimandritul
Dionisic, un vrednic gospodar sub a cărui conducere vedem Xiropotamul că se retăcc aşa tic bine69.
Din istoria relaţiilor Xiropotamului cu metoaccle româneşti nc reţine în mod
special atenţia o scrisoare de la 21 mai 1766, a lui loanichie al Si nadelor către
schevoiîlaxul Antim dc la Xiropotamu70. Acest loanichie carc probabil fusese
vreun episcop al Sinadelor ( tcov Xuv«8<ov) scrie că a primit scrisoarea lui Antim
relativ la hotărârea de a sc construi o mănăstire pc proprietatea mănăstirii Dancu.
care sc cheamă a Sfintei Treimi sau Clatia. Fvident, este vorba de mănăstirea dc
altădată a lui Păun Vameşul, carc ruinată fiind, spuneam şi înainte, a fost trecută
în proprietatea Dancuiui. Hatmanul Ruset - continuă loanichie - a cerut de ta mă
năstirea Xiropotamu voie să construiască această mănăstire la Clatia, căci fusese
distrusă de surparea muntelui, După moartea lui Păun, ctitorul mănăstirii, fratele
său, Gheorghc Duca71 a cedat clădirea Sfintei Treimi la mănăstirea Sfântul Ioan
pe care o ctitorise el. Faptul s-a întâmplat până să vină loanichie egumen la
Dancu. Cu osteneli şi jertfe a reuşit loanichie să ia înapoi Sfânta Treime pentru
Dancu. Mai aflăm că, pc când era domn Grigorie III Ghiea (1764-1767), cu aju
torul său, loanichie a reuşit să deschidă o carieră dc piatră şi un cuptor de azbest,
carc-i dădeau un venii dc doi groşi pe zi. Ruset vrând să preia afacerea, l-a
denunţat voievodului cum că ar nedreptăţi raiaua. Rezultatul a fost că s-au redus
veniturile sale la 60 groşi pe an. Ruset nu voia de fapt să întemeieze o mănăstire,
ci voia numai - zice loanichie - să pună stăpânire pe Dancu. Toţi ştiau că el avea
un fin călugăr, pc care şi l-ar fi dorit egumen acolo. Iar, pe de altă parte, a înşelat
65. Codiccle xiropotamit m. 11 este codicele mănăstirii Buncivcstiri din Scopelos. t-'l conţine
o istorie a acestui lăcaş şi, implicit, o istoric in miniatură a familiei scriitorului. (Gounaiidis, op. cit.,
p. 168. iar actul dc Închinare v. ihidem. p. 135, nr. 163 ).
66 întreagă opera sa se păstrează în Bibliotcca Academici Române.
67 Ncstor Camariano, op. cit. , p. 490; Mamalakis. op. cil., p. 363-367. Lucrările sale sc găscsc
integral în Bibliotcca Academiei Române şi la Xiropotamu, în bibliotcca sa (Bodogae, Ajitlowcie.
p. 208-210).
68 Gh. .Vloiscscu, Contribuţia, p. 257.
69 Bodogae. Ajutoarele, p. 207.
70 Gounaridis, op. cit., p. 116-118, nr, 136.
71 Vezi aici nota 22.
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şi mănăstirea Vatopcd. Adică, sub pretextul ol va ridica o biscrică pc o proprietate
a Vatopcdului (avea 24 de metoace in Principate), a reuşit sa izgonească pc egu
menul de la motocul respecth (nu ne este menţionat), Gherasim Sevastias. Şi eu
toate încercările, Gherasim n-a mai reuşit să recupereze clădirile respective. Mai
departe, vatopcdinul Ştefan a mers la voievod şi pentru că a (ost imposibil să-i tic
întoarsă suma care corespundea cheltuielilor făcute de Ruset, în schimbul dreptu
lui cc i sc cuvenea Vatopcdului, i s-au dat nişte ateliere. Aşa avertiza loanichic că
se va întâmpla şi eu Xiropotamu.
In continuare, cl se plânge că xiropotamiţii nu i-au răspuns la scrisorile ante
rioare. deşi îi spunea cineva eă aceştia i-au scris totuşi. Se pare că îl acuzau că mă
năstirea n-a văzul nici un profit de Ia loanichic. HI spune că primise o scrisoare a
lor din 3 februarie 17b5, în care i sc aducea la cunoştinţă hotărârea Xiropotamului
dc a da permisiunea cerută de hatmanul Ruset. Scrisoarea aceasta, loanichic o
arătase şi voievodului, care şi-a exprimat surprinderea, deoarece xiropotamiţii nu-I
informaseră cu privire la acest fapt. Cât priveşte hotărârea mănăstirii, loanichic
accentuează că respectivele clădiri sunt anexate mănăstirii Dancu, şi nu
Xiropotamului direct.
Aici vine eu adevărat surpriza şi confirmarea unui fapt de mult cunoscut, asupra
căruia doream să ne oprim. De cc? Pentru că însuşi loanicliic spunea că, într-adevăr.
mănăstirea Dancu este metoc al Xiropotamului. dar aceasta nu înseamnă că ea
aparţine mănăstirii atoni te. Cu alte cuvinte, nu este proprietate a Xiropotamului, ei
mănăstirea Xiropotamu are numai drept de uzufruct, lată, deci o confirmare a unui
adevăr de mult cunoscut. Adică, un metoc, din punct de vedere juridic, nu consti
tuia proprietate a mănăstirii către care era închinat şi ca urmare aceia nu aveau drep
tul să dispună de proprietăţile acelui metoc. Ca dovadă, însuşi domnul se arătase
surprins de hotărârea Xiropotamului dc a ceda în faţa lui Ruset, Iară a-l li informat.
Am mai spus şi în alte rânduri că, potrivit dreptului elitorial şi dreptului românesc,
in generai, domnul era acela care confirma închinările, întotdeauna72. Nici măcar
mitropolitul ţarii nu putea s-o facă. Toate hotărârile acestea treceau pc la domn.
Acesta era şi motivul pentru care, la 1639, Matei Basarab dczînehinase 22 dc
mănăstiri închinate abuziv, fără un acord domnesc şi chiar prin acte ialse7-\
In cazul de faţă, Dancu şi Clatia alcătuiau o unitate şi nu constituiau proprie
tatea Xiropotamului. Cu alte cuvinte, nu puteau călugării de acolo să decidă cine
va construi acolo biserică.
In continuare, loanichic spunea că nu era el acela care a îndemnat pe voievod
să supună Clatia la Dancu. Pentru faptul de a nu fi fost interesat de aşa ee\ a im oca mărturia lui Chesarie Daponlc, care atunci când s-a construit mănăstirea Sfinţii
40 de Mucenici (?), acesta i-a propus lui loanichic s-o administreze, luciu pe care
72. /V sc consulta: Agaton Otnienoilec. Ehule sur iV.s droits et ohligutions (ies numystfiv.'.
roimniins deil&s aux Saints Lieux d ’Orient , Bucuroşii. I X(>3: M ânuire sur Iu tjue.nion des couvent*
dedies, Constantinopol, 1863; Gh. Cronţ, op. cil.: Valentin Gcorgcscii, op. cit., p. 87-102; l 80-191.
73. Hrisovul lui Matei Voievod Ba.saruh: Grcgoirc Bengesco. op. cit.. p. 17-23. Dc foarte multe
oii sc întâmplase ea anumite proprietăţi ale nictoacclor să lie vândute sau date la schimb de către
egumenii greci caic le administrau, lucru cc era împotriva rânduielilor ctitorialc. Numai ctitorul sau
domnul aveau acest drept Şi de aceea mai întotdeauna când sc Întâmpla aşa ceva, domnul făcea
reparaţia cuvenită, reîntorcând huiturile ir. proprietatea mănăstirilor respective.
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cl nu l-a acceptai. în acelaşi fel nu va accepta acum să se ridice o altă mănăstire
pe proprietatea Dancului şi în aceiaşi timp cerea xiropotaraiţilor sa-1 lase liniştit
cu bătrâneţile sale. J.e mai amintea că au lăsat metocul acesta să.se ruineze, iar ccl
care l-a înfrumuseţat, care s-a îngrijit de el era însuşi ioanichie.
in cazul în care x.iropotamiţii voiau îndepărtarea lui de acolo, trebuiau mai
întâi sa ştie câ m ba/a hrisovului domncsc, al iui Grigorie III Ghica, el avea egu
menia pe viaţă. Ca urmare, demiterea lui se putea face prin depunerea unei sume
care să corespundă tuturor cheltuielilor lui, care se ridicau ia 50 de pungi cu aspri.
Dc fapt, el cerea peste această sumă pentru a renunţa la dreptul de a se numi "xiropotamit".
In final, răspundea la acuzaţia carc i se aducea de a nu ti produs nici un pro
fit pentru Xiropotamu. In realitate, spune el, depusese eâte 30 groşi pentru doi ani,
adică 60. şi, în plus, 300 groşi, ceea ce însemna cu mult mai mult decât venitul
care i sc cerea pe şapte ani (210 groşi ).
După ce a semnat, Ioanichie a mai adăugat un post-scriplum, în care înştiinţa
că voievodul nu a dat permisiunea lui Rusct să ridice mănăstire pe proprietatea
Dancului, ci, dacă voia, s-o facă pc proprietatea personală.
Foarte interesant acest episod, din care aflărn multe lucruri referitoare la relaţiile
româno-athonitc. lucruri carc nu au nevoie dc nici un comentariu. Ce se mai poate
spune, ca şi concluzie, este aceea că avem în faţă cazul unui egumen grec, foarte intere
sat într-o bună administrare a rnetoeului ce-i fusese încredinţat, luptând pentru conser
varea averilor lui, iară a lăsa ca ele să fie risipite de un boier care, deşi era iot grec, lucra
în detrimentul alor săi (înşelase Vatopedul). îvlai vedem, dc asemenea, un domn care
era şi cl foarte interesat în progresul mănăstirilor şi vieţii bisericeşti, încât a luat o
decizie justă. în felul acesta, cade o mai veche aserţiune din istoria noastră, potrivit
căreia comportamentul abuziv al unora dintre egumenii greci era generalizat74.
In general, domnii fanarioţi au ajutat pe cât posibil nu numai mănăstirile gre
ceşti, dar şi metoacele lor de aici, înzcstrându-le permanent cu averi, şi având
grijă să reînnoiască hrisoavele de danie. Aşa este cazul Iui Alexandru Ioan Ipsi
lanti şi Alexandru Constantin Moruzi, doi domni care au ajutat mult Locurile
Sfinte şi în hrisoavele cărora găsim numele domnilor de dinaintea lor care au făcut
danii la Athos, danii pe care acum ei le înnoiau.
Alexandru Ipsilanti, domnind în Ţara Românească între 1774-82 şi 1796-97,
va avea grijă să eonfîrmc, la 10 martie 1775, mănăstirii Xiropotamu, o danie mai
veche de la Scarlat Ghica75, urmată şi de Constantin Mavrocordat (protectorul Iui
Daponte), danie de 500 taleri (aspri, in vremea lui Scarlat Ghica) de la cămăraşii
de la ocne7^. Se vede din lectura documentului că dania fusese urmată neîntrerupt
până Ia Ipsilanti şi este posibil ca şi după ci să sc fi continuat.
74. Însuşi Daponte remarca în urma vizitării meioacelor atonite din Bucuroşii (Mihai Vodă,
Radu Vodă, ( ’otroccni. Plumbuita şi altele) că •'mănăstirile n-au călugări, călugării n-au egumeni,
mr egumenii sunt Jură Dumnezeu ' - F.phemerides Daces ou Ciimnu/ue ile ia Guerre de quutrc uns

publice, traduite ct adnotee par Emile Lcgrand, torne Ier, en “ Bibliotheca Graeca’ .
Paris, 1830, p. 436: cf. N. Iorga. Monumentele istorice româneşti şi Daponte, "BC'MI", X X V I,
1933. p. 157-158.
75. Vezi aici nota 40.
76. Urcchia, op. (//..v o i.II, 1774-1786 (sau V'l al senei 1774-1800), Bucureşti, 1892, p. 124-125.
11736-1739),
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In acelaşi an, pc 28 iunie, înnoia milele pu care le aveau din vechime mănăstirile
Plumbuita şi Slatina. In cazul Plumbuitei venea sa înnoiască scutirea de plată Ia
vinanciul pe 500 vedre anual, vama de la carvasaraua domneasca, adică 50 ughi sau
83 taleri, venituri d c care le asigurase iniţial Constantin Basarab, pentru că ctitorul
mănăstirii, Maici Iiasarab, nu avusese timp să o înzestreze. Mila aecasta a lost urmată
de toţi domnii, căci aşa se înţelegea dintr-un hrisov din 1754 al lui Constantin Cehan
Racoviţă. Pe lângă acestea, înnoite acum, Ipsilanti adăuga o sută de bolovani de sare
anual de la Ocnele Telega şi 15 familii de oameni străini (care deveneau slujitori) să
lle scutite de orice taxe. Toate acestea cu scopul “de a fi mănăstirii de întărire şi
chiverniseală, iar Domniei Mele şi părinţilor Domniei Mele veşnică pomenire”7 '.
Cu acelaşi scop întărea şi mănăstirii Slatina toate milele ce lc-a avut prin
hrisoavele dc la Scarlat Chica şi Constantin Cehan (cu dala 1763), adică scutirea de
taxe către vistieria domnească, scutirea de impozit a 6 familii dc robi, a unui dascăl
pentru învăţătura copiilor, i se mai dădea apoi vinăriciul din dealul Slatina, câte doi
bani de vadra, şi se mai scutea mănăstirea dc oierii, pentru 250 de oi ale ei7s.
La 6 mai 1797, Alexandru Constantin Moruzi (1792-96) venea să confirme şi
el - iată dovada - dania către mănăstirea Plumbuita, cu adăugirea de 100 de bolo
vani dc sare, pe carc o făcuse Alexandru Ipsilanti şi o confirmare, până la
Constantin Moruzi şi Mihai Şuţu (1791-1792), în |7 9 2 /M.
Din nou. venind la domnie, Alexandru Ipsilanti va înnoi iarăşi milele cc le
avea după datină Plumbuita, ia 1 iulie 1797‘s0.
liste deci clar că daniile acestea mergeau din voievod în voievod şi atunci este
lesne să ne închipuim ce sursă de venituri constituiau aceste mile pentru
mănăstirea Xiropotamu. Numai aşa reuşise să-şi mărească veniturile la începutul
de secol XIX şi până târziu, după jumătatea acestui secol*1.
Pentru ultima oară Xiropotamul mai primea un privilegiu de sare, în 1820, prin
actul domnesc al lui Mihail Grigorie Şuţu al Moldovei (1819-1921). Acosta este
ultimul act domnesc pe care l-a primit Athosu! şi carc sc păstrează încă acolo82.
Este, credem, suficient dc relevant acest tablou al relaţiilor româno-xiropotamite, încât să înţelegem excepţionalul rol pc carc l-au avut ţările noastre în ridi
carea şi menţinerea nu numai economică, dar şi duhovnicească, culturală a
mănăstirii de carc nc-am ocupat şi, în general, a întregului Munte Athos. Ţinând
cont şi de faptul că Xiropotamul, ca şi surorile ei athonite, primeau şi veniturile
mănăstirilor C'otroceni din Ţara Românească şi Trei Ierarhi din Moldovas-\
tabloul este şi mai complet. Fără îndoială, rămâne discutabilă supravieţuirea
Muntelui Athos, deci şi a Xiropolamitlui Iară aceste manifestări ale evlaviei orto
doxe -- căci acestea au fost daniile - din partea domnilor, ierarhilor, boierilor şi
tuturor credincioşilor români.
77.

Ihiilern.

p. 8 9 - 9 9 .

78. Ihuiem. p. 100-101,
79. Ibidem, voi. IV ( 178 6 -1800) sau V I ( I 774-1800), Bucureşti, 1893, p. 117-118 .
80. ASB, Mănăstirea Plumbuita, orig. XV/83.
81. Vc/i aici notn 69.
82. Porfir L'spcnskij, Indicele actelor ce se păstrează în locaşurile Sfanţului Munte Atiur.
(rusă), in "Journal Minîi Stertsva Narodnago prosvîştenia ", nr. 7-8. 1847, Sl. Peleisburg. 1848, p. 75.
nr. 95. cT. Bogdan. Daniile, p. I. nota 2.
83. A sc vedea capitolul "Protaton”.
1
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9. MĂNĂSTIREA ZOGRAFU
Manastirca Zogratului, azi bulgărească, este mire ccle mai mari din Muntele
Athos. Nu .se ştie cu siguranţă când îşi arc începuiuriic. căci ca nu apare ca mă
năstire în primul tipicon (regulament dc orgam/are a Muntelui Athos). ci trebuie
sa fi fost numai un schilulcţ, aparţinând uneia dintre mănăstirile mai mari. tot aşa
cum Sfântul Pavei fusese supusă, până pc la 1330, Xiropolamului, iar Stavronichita, până la 1533, Filotcului. Ioan Comncn, doctorul lui Constantin Brânco
veanu şi. mai apoi, mitropolit dc Dristra. credea că Zografu este întemeiata sub
domnia lui Leon Filosoful, adică pc la 890, dc către trei fraţi din Ohrida: Moise.
Aron şi Ioan1, iar în primul tipicon din 927 semna al 20-lea Tecbpyioq o
Zfflypdipoq" (Gheorghe Zogra ful V*.
In tipiconu! dc la 1045, existau 180 dc semnături, care, din păcate, nu sc mai
păstrează a/i, ci se ştie numai dc egumenii dc la Lavra, Ivir, Vatoped, Esilgmenu,
Xiropotamu. Dohiariu. Dar aceasta nu înseamnă că Zografu nu exista. In sec. XI,
sc cunosc egumeni zografiţi carc semnau în slavă".
Fste posibil ca mănăstirea să se fi ridicat în perioada următoare, adică în vre
mea imperiului vlaho-bulgar4. In mod sigur, în sec. XIII, era deja mănăstire marc,
căci după 1220 sc întâlneşte astfel în documente. Pc la 1267, împăratul Mihail VIII
Paleologul îi acuza pe zografiţi de “necredinţă . “Necredinţa' aceasta era datorată
fie sentimentelor lor filobulgare5, fie sc datora faptului că ei refuzau eu îndârjire
sa primească unirea cu Roma. Noi credem în această a doua variantă, dovedită
prin aecca că la 1280, împăratul Mihail VIII, ca urmare a faptului eâ alhoniţi re
fuzau supunerea, adică unirea cu Roma (1274). s-a năpustit asupra lor şi îndeo
sebi asupra a 26 dc monahi din mănăstirea Zografu, carc, ascunşi dc frică într-un
turn, au fost arşi dc vii().
In ce priveşte arhivele Zografului, ele au fost studiate parţial dc istoricii
Regel. Kurtz şi Korablcv' care au .şi catalogat 67 dc doeumcnte slavone şi 13 gre
ceşti, dintre care câteva sunt de la domnii români. Din păealc, la Zografu nu s-a
tăcut până acum o cercetare de amploare care să dovedcască bogăţia de docu
mentc româneşti, pentru că, în mod sigur, ele există, cu atât mai mult cu cât ca a
fost considerată “lavră moldovenească ’. In ce priveşte documentele româneşti,
arhiva naţională a conservat mare parte şi în bibliotecile noastre*. în mod normal,
1. npoaK -vviiztipiov. Snagov, 1701, p. 487; Kosina Vlahul, op. cit., p. 242-3.
2. \V. Regel, ti. Kurlz. B. Korablcv, A ctes ile Z ogntphou, iu ‘‘A d e s -dc l'Atho.s", 4, 1907. nr. I.
!’h. Me.ycr. op. cit . p. 150; cf. loanis Mamalakis. op. cit., p. 72.
3. Bodogae. A jutoarele, p. 212.
4. Langlois. up. cit., p. 554; Ghcrasim Sm ym ak is, op. cit., p. 554; MânuiI Ghedeon, 'O “AOog,
p. 93.
5. Mamalakis, op. cit., p. 98.
6. Mamiii Ghedeon. 'O AOwg. p. 142-4: vezi şi Bodogae. A jutoarele, p. 2)3.
7. Op. cit. ; Note şi informaţii despre arhiva Zografului se află şi în Hcinrirh G el/cr. fi.//
Ileiiigeti Her»e and aus M akedonien. Leipzig, 1904. p. 121-2; idem. Secii Urkuiiden vom Z ii^raju,
in “ Byz. Zcitschrift , XIII (1912), p. 498. Katia Tchcrcmissinof. Les arhives s la w s itieridionales du
m onasteres de Z ogruphu, ' ‘Byzantinischc Z c ilsc h rif i', 76. 1983.
8. / lurm uzachi. voi. XIV, 1-3; Paul Mihailovici, op. cil/, DRH. A. M oldova, Bucureşti, 1969-85;
D.R.H., B. Ţara Ronuiiieascu , Bucureşti. 1, 1966.
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Zografu trebuie să posede o extrem dc bogata arhivă, dat fiind că ea a fost ajutată
pc rând dc împăraţii bizantini, dc ţarii sârbi şi eci bulgari, iar apoi, când la 1393
ţaratul bulgar a căzut, mănăstirea a trecut în grija domnilor români.
Ccl dintâi domn carc vine in contact cu mănăstirea Zografu este Alexandru
ccl Bun (1401-1432) al Moldovei, carc la 1429 închina Zografului, pentru soţia
sa Marina, câteva moşii din Basarabia, pc carc le regăsim mai târziu între pose
siunile mănăstirii Căprianay.
Foarte important pentru relaţiile româno-zografite este şi hrisovul domni
torului muntean Alexandru Aldca, din 9 februarie 1433. bgurnenul Moise împreu
nă cu Iosif şi cu popa Ghervasic au venit personal la Târgovişte să intervină pe
lângă domnul carc era ctitor la Cutlumuş, să-l ruage să ajute şi mănăstirea lor,
ceea cc sc şi întâmplă, voievodul hotărând un ajutor anual de 3.000 aspri10.
Dar domnitorul a murit curând şi aşa Zograful va trece sub protecţia, prin ex
celenţă, a domnilor moldoveni, chiar dacă va mai primi ajutor şi din Muntenia,
dar oricum în mai mic'ă măsură.
Din 1442, prinţul llie, fiul mai mare al lui Alexandru cel Bun, emitea şi el un
hrisov (26 mai) de danie către Zografu, hrisov a cărui alcătuire semăna izbitor cu
a cciui dat de Alexandru Aldca, din 9 februarie 1433, ceea-cc duce la presupunerea
că atunci când călugării au venit la curtea Moldovei să ceară ajutor, au arătat actul
valah domnului IIic din carc acesta s-a şi inspirat. Şi pentru că nu sc ştie câţi bani
a dat (actul este foarte deteriorat) sc poate presupune că el a repetat dania lui Ale
xandru Aldca dc 3,000 aspri11.
Dar cclc mai mari donaţii lc arc Zografu de la domnitorul Ştefan ccl Mare,
lucru despre care, dc altfel, s-a şi scris foarte mult. Nu vom face decât să menţio
năm pe scurt faptele care stau în legătură cu mănăstirea Zografu, ca un preludiu
pentru relaţiile de după 1650 între Zografu şi Ţările Române.
Ceea cc Ştefan ccl Mare a tăcut pentru Zografu este dc o aşa importanţă, încât
călugărul Isaia de la Hilandar spunea pe la 1489 că accastă mănăstire a fost înfiin9. Mărcii Bexa, Urmi.', p. 35 şi 39; idem. Biblioteci, p. 50. Hrisovul este publicat dc Rcgcl. Kurtz,
Korablev, op. cit.. 1907, p. 113 şi menţionat dc Smyrnakis, op. cit., p. 557; Langiois, op cit., p. 91 -92;
H unm aaki , XIV. i, p. 38. Petre Năsturel (Le Mont Athos. p. 180, nota 10) crcdc că afirmaţia privi
toare la existenţa accstui hrisov este gratuită. Bodogae argumentează sau explică legătura domnitoru
lui moldovean cu Altiosul prin călătoria ce ar fi facut-o prin Moldova, împăratul Ioan Palcologul, cti
tor şi el la Zografu, care adusese domnului o icoană a Sfanţului Gheorghc, chiar protectorul mănăstirii
athoniie - op. cit., p. 215, cf. N. (orga. Istoria Bis. rom. voi. I, p. 83. Lin examen critic, vezi la Al. l-lian.
Moldova si Bizanţul în sec. XI \ în “Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan ccl Mare , Bucureşti,
1964, p .127-159, Actul mai este menţionat dc Bogdan, Daniile, p, II; Moisescu. Contribuţia, p. 257.
10. Rcgcl, Kurtz, Korablev, op. cit., p. 74-75; D.R.H.. Ţ.R.. 1, p. 136-7, nr. 74; St. Nicolescu,
Domnia lui Al. Aldea, '‘RIA1-’ , X V I, p. 32-4; cf. Bodogae. Ajutoarele, p. 214; Năsturel, Le MA, p. 176-9;
Bogdan, Daniile, p. II; Moisescu, Contribuţia, p. 257. Mamalakis greşeşte punând dania în seama lui
Alexandru al Moldovei (op. cit., p. 147). El citează aici (v. nota 7) în mod eronat pe Gh. Cioran.
11. D.R.II. Moldova. 1, p. 311-312, nr 22!. A se vedea discuţia asupra acestui act la V.
Costăchcl, P. P. Panaitcscu. A. Cazacii, Viaţa feudală în Ţara Românească şi Moldova (sec XIVXVII). Bucureşti. 1957, p. 457-8; P. Ş. Năsturel. Un lemoignuge hyzantin sur la metropole de
Roman (Moldavie), ”R E R ', XV, 1975, p. 200. Hrisovul este pus în seama lui Ştefan, fiul cel mic al
lui Alexandru cel Bun de către D. Bogdan, Daniile, p. 12 şi preluat astfel şi de Virgil Cândea,
Mărturii, p. 542, nr 2045.
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fata dc Ştefan Voda a! Moldovei12. Zogralu devenea, datorita lui Ştefan cel Mare,
echivalentul pentru Moldova a ceea ce Cutlumuşul reprezenta pentru Muntenia.
Ştefan cel Mare va elibera un prim hrisov la 10 mai 1466, la câteva zile după
începerea edificiului de la Putna, prin carc acorda Zografului 100 galbeni ungu
reşti în schimbul pomenirii lui şi a familiei sale la sfintele slujbe1-1. Suma avea să
fie trimisă anual şi se parc că va fi plătită şi dc urmaşii domnitorului. Relaţiile
domnitorului cu Zografu sunt însă anterioare lui 1466, după cum vedem din exis
tenţa unui manuscris slavon - Faptele Apostolilor - pc carc voievodul a dat ordin
să se copieze “pentru mănăstirea noastră Zografu’ , la 146314.
La 13 septembrie 1471, Ştefan cel Marc dădea un nou hrisov “mănăstirii noastre
din Sfântul Munte”, carc privea de fapt spitalul despre care domnul spunea: “cu
voia lui Dumnezeu noi înşine l-am întărit să fie spre sănătatea părinţilor, a noastră
şi a copiilor noştri '. Este vorba despre o danie anuală suplimentară de 500 aspri15.
Tot marelui domnitor i se datorează construcţia la 1474-75 (6983) a unui
turn-lar, cunoscut azi ca arsana a mănăstirii. Deşi P. Năsturel spune că inscripţia
dc la intrare a fost distrusă dc restaurările din 18821(1, totuşi M. Beza ne redă o in
scripţie de deasupra uşii, din interiorul arsanalei: “Binceredineiosul şi de Hristos
iubitorul Icb Bogdan Voievod a zidit acest turn în numele Sfântului mucenic
Nicolac, leat 7025” l7. După cum bine sc vede este vorba dc anul 1516-1517 şi dc
fiul lui Ştefan, Bogdan III, care a reparai acest turn1*.
Ca recunoştinţă pentru biruinţa de la Vaslui (ianuarie 1475) împotriva tur
cilor, domnul Moldovei va dărui la Zografu icoana lacătoare dc minuni a Sfântu
lui Gheorghc, protector al Moldovei, icoană care era poate tocmai aceea care, con
form tradiţiei, o dăruise loan Palcologul lui Alexandru cci Bun. Icoana sc află şi
azi în eatoliconul mănăstirii19.
Dar, mai mult decât atât. Ştefan a refăcut complet mănăstirea Zografului, re
parând partea surpată a zidului ogrăzii, chiliile .şi trapeza, aceasta din urmă ispră12. B. dc Khitrowo, Itineraiivs russes en Orient..., Geneva, 1X94, p. 260, la Bodogac,
Ajutoarele, p. 218.
13. D.R.Ii. Moldova. II, p. 191-194, nr. 135; I. Bogdan. Documentele lui Ştefan cel Mare, Bu
curcşti, 1913, I, p. 99-103; I. U im ii, Ştefan cel Mure. Bucureşti, 1925, p. 403; Langlois, op. cit., p. 92.
Un conic-ntariu mai larg asupra acestui aci a sc vedea la P. Năsturel, Le Mont Athos. p. 183-185, iar
la p-, 312 găsim o echivalenţă monetară şi vedem că cci 100 ducaţi însemnau 4.000 aspri, bani din
carc s-a reparat mănăslirea şi s-a tăcut un spital - Bodogac, Ajutoarele, p. 216; această danie e
menţionată şi tic Mamalakis, op. cit., p. 229.
14. F. Turdcanu. L'activite litteraire cu Moldavie a Tepoiptc d ’Etimme le Grund (1457-15041.
"RER". V-VI, 1960, p. 49. nr. I.
15. D RU Moldova. I!, p. 261-262. nr. 176; Kurtz, Regel, Korablcv, op. cit., p. 175-176;
Bogdan, Daniile, p. 161-162; Langlois. op. cit., p. 82; Hurmuzaki, XIV, 1, p. 41; Bodogac,
Ajutoarele , p. 216; Năsturel, Le. Mont Athos. p. 186; .VI. Beza, Biblioteci, p. 50; idem, Urme , p. 36.
16. Le Mont Athos, p. 186, nota 36.
I 7. Biblioteci, p. 5 1.
18. T. Burada, O călătorie lu Muntele Athos'. iaşi, 1884, p. 78; Bodogac, Ajutoarele, p. 216 şi 218.
19. Beza, Biblioteci, p. 50, spune că icoana a fost dală la 1502; Bodogae, Ajutoarele, p. 216. Vi iei 1
Gândea se referă la anul 1484, Mărturii, p. 546, nr. 2092; a se vedea şi Langlois, op. cit., p. 91; Ep. Vlelcliisedee, Cronica Romanului, Bucureşti, 1887, p. 88; idem. Despre icoanele miraculoase de la Athos de
provenienţă română, în "AARiVlSf . s. 11, t.V, 1884, p. 217-219; P. Năsturel, Le Mont Athos, p. 192.
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vinciu-se dc reparai în iulie 1495-°. Cu puţin înainte dc moarte, adică pe la 1502,
Ştefan a rcfăeut din nou întreaga mănăstire, -/ugrăvindu-i integral catoliconul. aşa
încât, atunci când Ioan Comnen vi/ita mănăstirea, a putut să vadă portretul dom
nului pictat in exterior21. Din păcate, această pictură a fost distrusă prin aşa-?iscle restaurări de la 1801.
De-a lungul domniei sale, Ştefan a înzestrat mănăstirea Zografului eu odoare
şi manuscrise, care stau azi mărturie a permanentei griji a domnului. Aici trebuie
să-şi fi adus contribuia mitropolitul Teoctist şi mai apoi urmaşul său, Gheorghe,
care a prins cea mai marc parte din domnia lui Ştefan22. Aşa putem menţiona un
“Tetraevanghel'' slav, caligrafiat la 1492 de un Teodor Mărişcscul, un călugăr
copist foarte cunoscut din mănăstirea Neamţ -'.
In biblioteca mănăstirii sc găseşte o “Evanghelic" de la Ştefan, din 1495, care '
are la sfârşit o înseninare din care aflăm că era cumpărată dc domn şi dăruită bise
ricii din Borzeşti, pe Troiuş. Iar după 132 de ani, Miron Barnovski a înnoit şi a
legat accastă Evanghelic, “pentru sufletul lui şi al mamei sale, Llisabeta... ca să-i
fie spre pomenire...”24.
Dar manuscrisele nu erau copiate numai în Moldova. La 1502-1503, mitro
politul Gheorghe trimitea la Athos pe călugărul Visarion, carc a copiat după un
manuscris sârb “Cartea lui Iov’ -5.
In sfârşit, mai amintim de o listă cuprinzând numele voievozilor valahi în
stânga şi a celor moldoveni în dreapta, listă care se atlâ în biserica de la Zografu.
rnenţionându-se acolo, evident, numai numele binefăcătorilor. Numele m o l d o v e 
neşti sunt: Ioan Ştefan şi fiii, Ioan Petru şi fiii, Maria doamna. Alexandru, Elena.
Ioan Bogdan şi llii, Ioan Ştefan şi fiii, Ioan Alexandru şi Ioan leremia20.
20. Gh. Moiscscu, Contri/uifiii. p. 257; T. Burada. op. cil., p. 78; Bodogae. Ajutoarele. p 217;
IJcya, Biblioteci, p. 50, susţine cil piatra cu inscripţia privitoare la reconstrucţia trapezei se afla în
mănăstire Ia vremea vizitei sale. dar nu a putut-o vedea.
21. Moisescu, Contribuţia, p. 257; Comnen. op. <it- ed. 19S4. p. 85; Kosma Vlahul, op ci? .
p. 244; Smyrnakis, n/>. cil., p. 557; M. Ghedeon. ' O ~A(kog. p. 185; Bodogae, Ajutoarele, p. 217;
Mamalakis. op. cit.. p. 23 I. Cu această ocazie .Ştefan a plătit ţii pentru constnictia unui apeduct .şi a
unui baptistei iu ((piu/of)- cf. C.C. Giurescu. Istoria muniţiilor. Bneurc.şti, I t)4l). H, 2. p. 663.
22. Teoctist era bulgar dc origine, după cum ne spune Dimitrie Cantemir. Descripţia Molduvlae.
ed. G. Guţu. Maria Holbau. N. Stoiccscu. V. Miliăilescu. Ioana Constantincscu, O. M. Pippidi.
Bucureşti, 1973. p. 370-371, iar după o sursă pierdută a/i a rămas in tradiţie faptul că Teoctist era
ucenic al mitropolitului antiunionist Marcu al Etosului - cf. Năsturel. I.c MA. p. 183. nota 25. Cat
despre Gheorghe sc ştie că sub el s-au zidit cele mai multe dintre mănăstirile marelui domn şi <-au scris
foarte multe manuscrise dintre carc multe se află azi şi la Athos. Este cazul unui manuscris slavon co
piat dc un călugăr dc Ia Zografu, la 1503. din îndemnul său - Păcurarul. IBOR, voi. i, p. 353-354.
23. Em. Tuideanu. L'activite.
24. Beza, Biblioteci, p. 51; idem, Urme. p. 42-43; Bodogae, Ajutoarele, p. 217.
25. Manuscrisul sc păstrează la Acadcmia Română lîns. slav % i, provenind de la Neamţ şi com4iîamd un comentariu al Sfântului Ioan Gură dc Aur la "Cartea lui Iov - vezi P. P Panaitescu. Mcmuserisel.
\la\v din Biblioteca Academiei RSR. I, Bucureşti, 195‘\ p. 123-124. nr %; Nestor Vormccscu. Primele
■irteri patristice în literatura noastră, sec. XII--XVI. Craiova, l ‘)84, p. 261. cf. !’ Năsturel, Le MA. p. lîW.
2<> 1.ista este citată de un istorie bulgar. Iordan Ivanov, şi reprodusă de P. Năsturel, Le M i. p. 193.
’ ' ie spune că ca a fost scrisă intre 1595-1600. iar alte comentarii se regăsesc tot acolo.
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Cu moartea marelui voievod s-a încheiat o primă epoca a m a r ilo r binefaceri,
secolul al XVI-lea fiind unul cu mai mică importanţă in acest sens, aşa cum şi do
natorii au lbst mai puţin însemnaţi, cu câteva excepţii.
Urmaşul marelui Ştefan, fiul său Bogdan ccl Orb. trebuie sa fi continuat da
niile tatălui său, deşi nu ne-au rămas mărturii în acest sens, dar cc ştim sigur este
faptul că a întreprins, la 1517, reparaţii la arsanaua Sfâmul Nicolae, punând
inscripţia citată mai înainte. Era anul în care egumenul mănăstirii participa la con
sacrarea grandioasei ctitorii a domnului muntean Neagoe Basarab, la Curtea de
Argeş. Şi de bună seamă, n-a plecat nici el cu mâna goală, tot aşa cum ceilalţi egu
meni alhoniţi fuseseră încărcaţi tle daruri pentru mănăstirile lor Pe seama Zogra
fu Iui, părintele Bodogae mai pune un ajutor pe care el crede că mănăstirea aceasta
l-ar fi primii Ia 23 iulie 1500, de la Radu cel Mare27. Tot aşa. Zografu a fost aju
tat şi dc Vintilă Vodă al Ţării Româneşti, care făcea o danie Ia 27 uilie 1533, danie
al cărei hrisov ar fi pierit intr-un incendiu2*.
Sc ştie că la 1546 s-a refăcut zugrăveala Lavrei moldoveneşti a Zografului.
Pentru că în acel an, în Moldova domnea Petru Rareş, unul dintre marii susţinători ai
Athosului. este exclus ca. el. vrednic urmaş al marelui Ştefan, să nu ii contribuit cu
nimic ia această refacere, aşa cum tăcuse la Cutlumuş, Xenofon, Karakalu şi in alte
locuri. Din păcate, nimic nu atestă această refacere a picturii Zografului dc către Petru
Rareş, ci numai o intuim, potrivii unei tradiţii deja existente acum. Intr-un cuvânt, este
exclus ca Petru Rareş, ca fiu a! lui Ştefan, să nu li ajutat cu nimic Zografu-1'.
Dacă despre Petru Rareş nu ştim sigur că ar li ajutat mânastirea, în schimb
ştim că Petru Şchiopul îi acorda un ajutor anual de 100 piese de aur ia ! iunie
1575-,w. Mai este important acest act prin aceea că sunt confirmate danii mai vechi
ale lui Bogdan III, Ştefan iţa, Petru Rareş şi Alexandru Lăpuşneanu-’1. Prezenţa lui
Petru Rareş în acest document verifică ipoteza emisă mai sus. In plus, vedem aici
şi numele lui Alexandru Lăpuşneanu, a cărui soţie, Ruxandra, răscumpărasc la
1568 metoacele pc care Zografu lc avea în Macedonia şi care fuseseră confiscate
de fiscul otoman. Operaţiunea s-a ridicat la 52.000 aspri-’-.
în legătură cu domnia lui Alexandru Lăpuşneanu mai stă şi ridicarea mănăs
tirii .Sfântul N ic o la e d in ţa r in a la ş ilo r , pe care Petru Şchiopul o va închina la
27.
JhUitm, p. 2 1X. după H wmuzaki, XIV. I . p. 42. In realitate este vorba dc un ajutor al acestui
domn muntean, de 3.000 aspri, (iar din 31 ianuarie 1500. îndreptat căile mănăstirea kaprouIJe de
humă Karies. acum dispărută, cf. P. Năsturei. /.<• MA. p. 2X7.
2X. î>i. Nicolaescu, P onm iti lui I lud l odă i îm ilâ dc Ut Slatina, Craiova, 19?fi. p. l>: Bodoirae.
A jutoarele , p. 2 IX. Hala acestui document n-o indica însă autorii citaţi, ei D. I’. Bogdan. Oticlqaes
temoifiiuiges des iiens m m m m o-grccs sou.s le regni tl'lltie m c h- O nim l, p rincc de M oldava1, "Bullelin
d'<\ssocialion Internai. d'P.ludes sud-est ewopccn V7I-2, l% 7. p. 124; Năsturel, l e M A. p. 178.
2l). ’\l. !o:ga. M untele Athos: Mamalakis, op. cit., p. 244.
30. 1hirn:a:aki. XIV, I, p. 4'), nr. 119.
31. Bogdan. D aniile, p. 12-13.
32. Ihulem. Bodogae mai susţine că doamna Ruxandra i-a mai lacul şi o dame anuală de 100
galbeni, tradiţie pe care o urma dc fapt Petru Şchiopul ( A jutoarele . p 21° şi tabelele; I. Mamalakis,
op. cit., p. 244; P. Năsturel, Le M A, p. 196).
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Zografu-1-'. Un act din 26 ianuarie .1588, de la Petru Şchiopul, privea o donaţie
către o sfântă mănăstire greacă a ţarinei din oraşul Iaşi-*4.
La 14 martie 1598, Iercmia Movilă, prinlr-im hrisov confirma mai \echile
danii ale înaintaţilor lui şi oferea 6,500 aspri, plus 500 aspri mănăstirii Zografu.
cerând în schimb să fie pomenit, aşa cum era obiceiul în asemenea cazuri33.
Cu o lună înainte dc a muri, Ieremia Movilă a primit la Iaşi vizita călugărilor
de la Zografu, care aveau să se plângă de faptul că fuseseră deposedaţi de metocul
de la Sfântul Nicolae, In sprijinul celor pe care le susţineau au adus însuşi hrisovul
lui Petru Şchiopul prin care li se făcuse donaţia, cerând o reînnoire a ci. La 25 mai
1606, domnul procedează la a confirma vechiul act voievodal eu precizarea că
‘'veniturile dc la Sfântul Nicolae vor merge la Sfântul Munte, la mănăstirea
Zugrav’, trebuind respectatc dispoziţiile lui Petru’6. Dar la 7 aprilie 1618.
mănăstirea avea să revină românilor, în urma judecăţii domnului Radu Mihnea,
căruia călugării de la Sfântul Nicolae îi arătaseră acte dc la Aron Vodă care
restaurase mănăstirea şi, mai mult, o dăduse călugărilor moldoveni. Din lupta cu
atoniţii, călugării români au ieşit în câştig dc cauză, rccăpătându-şi mănăstirea^7.
Era epoca sau, mai bine zis, îneepusc epoca marilor închinări, dc care avea să
beneficieze şi Zografu, chiar dacă această primă închinare fusese numai pasageră,
Vor fi altele însă carc vor contribui foarte mult la ridicarea economică a Zografului.
Prin urmare, la 30 iulie 1628, voievodul Miron Harnovski deeidea închinarea
mănăstirii eu hramul A d o r m ir e a M a ic ii D o m n u lu i din Vaslui (U s p c n ia sau
Precista)jS. Donaţia nu s-a limitat numai la acest locaş, căci voievodul a asigu33. N. Stoicescu, Repertoriu!...Moldovei, p. 433. p. 509. nola 87.
34. Nu sc ştiu cu siguranţă când a fost închinată, dar Bodogac crcdea, ca şi lorga, că Petru Rareş
a închinat mănăstirea, iar Aron Vodă şi teremia Movilă ar fi confirmat actul, imul în 1598, celălalt in
1606. Insă. la i 598, nu domnea Aron Vodă. ceca cc pune sub seninul îndoielii partita donaţie sau con
tinuarea accslui domn. care la I 597 murise, fiind înlocuit de iercmia Mov ilă (! 595-1600; 1600-1606)
- Giurcscu - Giurescu, Istoria romanilor. 1971. p. 908. Este adevărat că, potrivit tradiţiei, biserica se
numeşte a lui "Aron Vodă”, însă acesta numai a refăcut-o - vezi N. lorga. Muntele Athos, p. 43:
Bodogac. Ajutoarele, p. 2 I 9; N. Stoicescu, op. cit., p. 434: P. Năsturel. Le MA. p. 19 6 -197.
35. O/R. Moldova, ,scc. X V I, voi. IV, Bucurcşti, 1953, p. Î ()3-I95, nr. 252; A d e s de /.ographtm, nr. 8: cf. Mamalak.is, op. cit., p. 257.
36. D/R. Moldova, II, p. 44-46, nr. 48; Bogdan, Daniile, p. 13.
37. D/R, Moldova, voi. IV, p. 261-263, nr. 318. Vezi comentariul asupra acestui aci la P. Năs
turel, Le MA. p. 199. F.stc posibil ca im de puţine ori să sc fi manifestat un astfel dc antagonism intre
interesele naţionale şi cele ale clerului străin. închinările nu s-au făcut fară frământări. In ee priveşte
munăstirca Sfanţul Nicolae, victoria românilor a fost efemeră, căci ea a devenit pe rând metoii la
mănăstirea Prodroimi dc la Sozopolis (Bulgaria) (1624), apoi la Sfântul Ioan din Insula Balki (1630)
Şi. in line, la Patriarhia de Constantinopol - v. N. Stoicescu, R ep en ... .Moldovei, p. 434 şi P. Năsturel,
Le MA, p. 200, nota 72. A fost o marc neşansă pentru zografiţi să ie scape una dinlre puternicele
mănăstiri moldovene. Oricum, acest lucru dovedeşte, ea şi în cazul mănăstirii Diomsiu, care avea sii
se oiicurc numai în mod pasager dc închinarea mănăstirii Hlincea-Ioşi, dovedeşte că aceste mănăstiri
închinate nu deveneau inalienabile pentru că mi deveneau proprietăţi. Oricând sfatul ţării putea
retrage donaţia, conform '‘dreptului ţării” în lumina căruia se analizase litigiul în cauză.
38. DRII, Moldova, XIX. p. 531-534: Moiscscu. Contribuţia, p. 258: C'ojocaiu, op. cil., p. 43;
Pacurariu, IliOR. II. 1992, p. 266: N. Stoicescu, Repert....Moldovei, p. 9 0 1 şi 928, nota 16. în mod eronat.
Bodogae o consideră ctitoria lui Ştefan cel Marc, confundând-o cu "Tăierea capului Sfântului Ioan
Botezătorul - Vaslui (Ajutoarele, p. 219). !.a fel consideră Moiscscu. ioc. cit. şi idem. Istoria Bisericii
Rtrnuie, I. Bucureşti. 1957, p. 415. La baza acestor afirmaţii stă N. lorga. Istoria Bisericii, II, p. 102. Toi
el consideră ca autor al închinării pc Alexandru Coconul, la 1630 (idem. Muntele Athos, p. 44).
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rat-o dc posesiunea unei mori pe maiul Vasluiului, a unei grădini la fântâna lui
Răula. a unui loc pentru albine şi a unei poieni Ia Timotei-19.
Peste doi ani. Alexandru Copilul ('Coconul), fiul lui Radu Mihnea, a mai dat
mănăstirii o cramă şi o livadă40. Iar iii 1630. vistiernicul I.upu Coci. viitorul domn
Vasile Lupii, a dăruit “bisericii din târgul Vasluiului care era metoe la mănăstirea
Zografului din Sfânta Agură” un potir de argint suflat cu aur41.
Se pare că tot el a construit, în vremea in care slujea ca vistiernic, o biserică cu
hramul Sfântul Gheorghe la Lipovăţ, lângă Vaslui. In legătură cu această biserică
ni s-a păstrat un document de Ia Moise Movilă voievod, din 5 aprilie 1631, care
arată că marele vornic Vasile (Lupu) a zidit biserica sus numită şi apoi a închinat-o
la Zografu din Muntele Athos, înzestrând-o şi cu moşii, după obiceiul vremii42.
Tot Vasile Lupu da la 1641-1642 câteva moşii de peste Prut Zografului4-5, moşii
care faeeau parte din averea mănăstirii Căpriana. închinată şi ea mai târziu tot acolo.
Dar cea mai importantă danie a domnului Vasile Lupu era făcută la 25 mar
tie 1651, închinând mănăstirii Zografu ctitoria lui Ştefan cel Mare de la Dobrovăţ, cu hramul Sfântul Duh. Odată cu ca îi închina şi moşiile acesteia: Cârşeşli,
Bulbuca, Mălăcşli-Tutova, Lipovăţul, Chinteşti. Dărăgoi şi nişte grădini din Iaşi.
In fine, actul de închinare era semnat şi de mitropolitul Varlaam, episcopii Ata
nasie de Roman, Teofan dc Rădăuţi şi Ghedcon de Huşi44. Dania domnului a tăcut
posibilă apariţia chipului său, zugrăvit la Zografu, alături dc al lui Ştefan cel Mare
şi al iui Alexandru Lăpuşneanu4S.
39. Gh. Ghibâncseu, Sa rd e şi izvoade, X V I, p. 07-9. N. lorga, Studii şi documente, X V I, “Do
cumente de moşie p. I 5 8 -159; Ijodogae, Ajutoarele , p. 220; I1 Năsturel, Le MA. p. 201.
40. N. lorga, Studii şi docum ente , X V I, p. 159; Bodogae, Ajutoarele, p. 220.
41. N. lorga, Studii şi documente, X V I, p. 420; cf. ibidem.
42. ASB, m s . 62ii, f. 449. Cu tiinp, mănăstirea aceasta a trecut in stăpânirea Dobrovăţului, eu
mult mai mare - v. "Arhivele Basarabiei 1931, p. 80 şi 204, Ia N. Stoicescu. Repert...Moldovei, p. 902.
Deşi documentul citat ne spune că fusese ridicată de Vasile Lupu, biserica c posibil să fi fost şi mai
veclie. dacă ar fi să dăm crezare afirmaţiilor lui iorga, care pune construcţia ei în seama Iui Ştefan
cel Mare, iar inciiinarea in seama lui iVliron Barnovscbi (Studii şi documente. V II, p, 75. nr. 8, c f
Idem. M untele Athos, p. 44). Insă lorga a mai greşit şi cu alt prilej. Potrivit “Catalogului documen
telor moldoveneşti din Arhiva centrală a Suitului , voi. II. Bucureşti, 1957-1970. p. 145, nr. 651,
unde este publicat actul nostru, ar fi vorba de Lupu Hăbăşescu (in copia documentului slav),care
fusese vornic intre 1626-1627. Insă la 1631, vornic era Vasile Lupu - N. Stoicescu,Dicţionar u!
marilor dregători, p. 377. Noi credem că mai degrabă este vorba despre acesta din urmă, astfel justilicându-se şi acţiunile lui ulterioare in legătură cu Zograful. LI va închina şi Dobrovăţul, de care va
depinde mai târziu, cum ani spus, şi Sfântul Gheorghc-Zugrav.
43. Hurmuzuki, XIV, I, p. 163, nr. 248.
44. Hurmuzuki, p. 195, nr. 195; Eclaircissement. p. 78-80; Bogdan, Daniile, p. 12; Moiscscu,
Contribuţia, p. 258; Gh. Mihoci, Mănăstirea Dohrovâ{, în "iVIMS' , X X I, 1955, nr. 10-11, p. 724.
Cât despre imensitatea averilor Dobrovăţului. Bodogae spune că numai în iud. Vaslui Dobrovaţul
avea 14.000 ha - Ajutoarele, p. 220; cf. Marin Popescu Spineni, op. cit., p. 150. Aici însă nu pre
cizează că este vorba de moşiile Dobrovăţului, dar, întrucât în Vaslui nu erau metoace închinate la
alte mănăstiri decât ia Zografu, înclinăm să crcdeni că toate acele moşii menţionate acolo erau intr-adevăr
ale Dobrovăţului, deci şi ale Zografului.
45. Cojocarii, op. cit., p. 47, deşi lorga spune că nu sc găsesc urme de la Vasile Lupu pe pereţii
locaşurilor athonite - v. Muntele Athos, p. 45.
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Daniile nu s-au oprii aici. ci au continuat şi cu ceilalţi domni carc sc vor în
griji nu numai dc Dobrovăţ, dar şi dc celelalte ctitorii moldoveneşti închinate,
chiar daca o voi' face într-o măsurii mai mică.
I.a 5 februarie 1662. domni torul Islralie Dabija hotara ca ţiganii “mănăstirii
Zugrav, ce este aproape de târgui Vasluiului, unde este hramul slavitului mare mu
cenic şi purtătorul de chinuri Gheorghc, care este metoh sfinţii monastiri ce se
cheamă Zugrav de la Sfântul Munte Afon", să tic scutiţi dc dijme46. Iar ia două
zile mai târziu. în acelaşi an. întărea unei “mănăstiri dc lângă târgul Vasluiului'
care nu putea să fie decât Lot Ziigravul-Sfântul Gheorghc, căci Uspenia-Adormirca se alia chiar în târg, mănăstire despre care se spune că era închinată la Zo
grafu - stăpânirea peste un vaci de moară in pârâu! Vasluiului ’7.
De toate acestea beneficia mănăstirea Zografu, pentru că în virtutea închinării
ea lua o parte din veniturile mănăstirilor moldoveneşti pe care le administra.
In arhiva mănăstirii Zografu s-au mai putut găsi şi actc carc priveau pricini
intre mănăstirile închinate, cum erau Golia şi Dobrovăţui (Golia era metoh la Vatopetl). Liste cazul unei hotărâri de judecată din 13 iunie 1697. când cele două
mănăstiri îşi disputau nişte ţigani care le fuseseră daţi anterior4'''.
In aceşti ultimi ani ai sec. XVII, Zografu avea să primească o foarte frumoasă
danie. I,a 30 ianuarie 1698, Aulioh Cantemir, fratele marelui. Dimitrie Cantemir.
va închina Zografu lui ctitoria lui Ştefan cel Marc de la Cftprinna, în Basarabia4*’.
fste interesant de studiat actul închinării, pentru că din el aflăm detalii impor
tante despre autorul sau elitom! mănăstirii, despre închinarea Dobrovăţuhii, apoi
despre motivul închinării acestor doua mănăstiri şi câte ceva despre posesiunile
sau averile Căprianei. Dar, să le luăm pe rând. Aflăm cum ctitorul mănăstirii.
Ştefan Vodă cei Bătrân, a înnoit şi miluit sfântul locaş, a făcut o parte din zidul
ruinat, chilii, trapeza, a dat veşminte şi vase şi a înzestrat-o cu moşii. Alături dc
toate accslca, apare precizarea că Ştefan era ctitorul mănăstirii Zografu din
Sfântul Munte, lucru recunoscut - iată - şi dc urmaşii săi de mai târziu, ceea ce
înseamnă că exista această conştiinţă a faptului că Zografu este “ lavră moldove
nească”. în plus, se spunea că tot c! a întemeiat şi mănăstirea Dobrovăţului, închi
nată la Zografu de Vasile Lupu, din cauza “pustiirii locaşului (era vorba dc Do
brovăţ), din pricina ncchibzuirii şi ienevirii şi reaua orânduire a călugărilor va4b. Paul Mihailovici. op. cil., p. 62-63.
47.
Catalogul doc. niold.. Supliment. I, p. 7y.S. lexl slav şi traducere .şi in Ghibăncscu. Surele
şi izvodite. IV, p. 16-17. nr. XX.
48 !>. Miluiilo\ ici. op. cri., p. 64-65, nr. VI. Tot aici mai aflam că Dobrovâpi! primise la 5 iulie
169j mai multe sălaşe dc ţigani, să-i slujească, binefacere a domnului Constantul Duca. cc era de
fapt o întăriri' ;; mior documente, ir,ai vechi de la Movila Banunschi. Ghcorghe Duca şi tustratic
sau istrate Dabija - ibidcr.i, p. fi 3. O alia pricină a mănăstirii Dobrovăţ, de data aceasta cu vechea
mănăstire ['robota, pricină al cărei act sc află tu! la /ografu. fusese judccnlâ la 1738 de calic
i.lriL'.orie 11 Chica - Ihnleiti. p. 71-72.
40.
H u rm ic a k i, XIV, I. p. 3! 9. nr. 384; Ghedeon. O AOmg. p. 185; N'. lorga, M um ele Athos.
p. 50; idem, D aniile n w u w e fti h> M um ele Aihns. in " R i', [0, p. 21; Melchisedee Ştefanescu.
Cronica H uşilor >7 n E piscopiei cu asem enea num ire. Bucureşti. 1869, p. 157; .Ştefan Berechet.
Mănăstirea Căpritina, "(.'omisiunea Momim, istorico, secţia Basarabia \ II. 1928, Cliişmău. p. 103-1 Os
(actul in slavă şi traducere româncascăl.
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I a h f . Ce! piui n curios acest motiv carc apa rea şi in cazul de faţă, al închinării Câ~
prianci: ' “Pentru aceea şi noi râvnit-am acestui răposat domn Vasile, cum a Sacul
cu locaşul Dobrovăţului, toi asemenea şi noi am făcut cu locaşul Căprianci”.
Adică: “Deoarece a slăbit foarte şi a văduvit această sfântă mănăstire rămasă tara
bucată dc pământ şi Iară lot ceea ce se cerc pentru hrana locaşului acestuia din
pricina nelucrării şi a proastei chibzuieli a leneşilor şi netrebnicilor lui Dumnezeu
călugări (!) care trăiesc in el. Pentru aceasta, domnia noastră şi cu tot sfatul nos
tru slaluitu-nc-am dacă sc cuvine .să lăsăm această sfântă mănăstire Căpriana sfin
tei. slăviloi şi împărăteştii mănăstiri numită Zografu din Sfântul Munte Athos... ca
să fie ca credincios metoh sfântului locaş Zografu. unde este afierosită şi sfânta
mănăstire Dobrovăţ... Să lic veşnic de acum închinată sfântului locaş Zografu cu
toate darurile făcute de ctitori: cu satele, cu vecinii, adică cu megieşii cari sunt ai
mănăstirii, cu viile, cu vecinii bisericeşti şi cei de casă. cu ţiganii, cu bălţile,
moşiile, iazurile, adică bălţile cu peşte, cu stupinele şi cu toate moşiile, vitele şi
otice fel dc dobitoa.ee şi cu orice fel de venit din câmp şi din pădure şi dc prelulindenea, după cum spun privilegiile şi documentele de la răposaţii domni...”'’0.
Şi ca să ne facem o idee despre imensitatea averilor Câprianei. dintre cele 1ÎS
mănăstiri dc pe teritoriu! Basarabiei, ea poseda de trei ori mai mult decât toate
celelalte la un loc. Avea 23 de moşii, carc se întindeau peste 50.01)0 ha, faţă de
cele 15.000 ale celorlalte51.
Din accastă avere colosală. Zografu şi-a reînnoit, pe la 171b, sud-estul clădirilor-'',
şi toi pc atunci egumenul l irisocoleu zidea un turn lângă biserica Căprianei-1.
In plus, mănăstirea Căpriana a intrat şi în atenţia ruşilor, care se 'perindau' de
acum prin Moldova, cu ocazia războaielor cu turcii. Aşa vedem cum la I 7 ianuarie
1771, contele Rumianeev, guvernator al Moldovei în timpul războiului din 1768-74.
a recunoscut privilegiile mănăstirii, iar ia 1773 tot el scutea de orice clari Căpriana,
ceea ec constituia un privilegiu extraordinar pentru imensa ci posesiune54.
Toate averile mănăstirii Căpriana au fost administrate încă de la înJiinarc
direct dc Zografu, prin călugării-epitropi pe carc marea mănăstire îi trimitea aici
şi aceasta s-a întâmplat numai până la 1X13, când mitropolitul Basarabiei (râvnii
Bănulescu Bodoni din cauză că epitropii trimişi nu mai respectau clauzele închi
nătorului, adică de a se îngriji de reparaţia metocului, a pus întreagă accastă avere
sub conducerea Casei Bisericii din Chişinău, rămânând în aceasta stare până la
1857 (războiul Cri meci). l..a Sfântul Munte trimitea numai venitul care i sc euve5t). M ă n ă s t i r e a a mai fost ajutat;! pc râmi do Petru Rare?. Alexandru l.ăpuşncaini, carc ii
dai nise. la 1559. sa tele Loxova. I’ărjoltcni. O n eşti. S a d o v a , Bălăccni. Luccnni. Vornieeani, Dmneni.
Glăva.şani. Biscricani, P â ic a n ii de Jos şi trei falei de vie ia C o t n a r i , cu iazul şi m o a r a dc aco lo , a ui roa! A l e x a n d r u VI C o c o n u l, carc d ă r u ia sa lul P opâuti di n Oriici la 1630 şi, iii fine. t'iistfutic I>abiia
c a r e ii c o n f i r m a s e la 1662 câteva posesiuni ce a p ă r e a u şi-n actul anierior - Şl. B c r c c l u l . op. ci,'., p.
9 0 - 9 1 . 100- 103.
51.
B o d o g a c . . Ijuin/uvle, p. 331: Cojocarii, op. d l.. p. 55; P â c t i n u i u , M OR, II. p. 366;
\i.sio r, !.\iorii; Iv'Stiniiiici. B u c u reş ti, I90 | . p, 344.
53. K o s n in V la h u l, op. a i., p. 244.
53. M. lonia. Dcsvrii'iv dc iidCiitini, în ''F â n t â n a D aru rilo r , 1907, p. 2 î s ; cf, B o d o ş a c .
.Aialtitircic. p. 321.
54. P. Mihailovici, op. cil., p. 75
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nea, pentru ea mai apoi, după 1857, zografiţii să primească iar dreptul de administrare
directă a metoacelor. Condiţiile politice sc schimbaseră demult, căci Ia 18L2 Ţările
Române cedaseră Basarabia, carc, de acum intrată în sfera, administraţiei ruseşti, va
avea un nou cadru şi pentm viaţa bisericcască. La 1873, Ministerul de externe ms a
luat moşiile acestea în exploatarea sa, până la 1913, când s-a produs şi în Rusia secula
rizarea averilor bisericeşti55. La 1918 abia, Basarabia va fi realipită la trupul ţării, din
nefericire pentm scurt timp, până în 1940, când din nou ruşii au smuls-o pentm ei.
Iată cum, vreme de două secole, Zografu a beneficiat de una dintre cclc mai
bogate mănăstiri româneşti, tară vreun control. Acest control a încercat să-l
impună marele ierarh, la 1813, pentru numai 45 de ani, fară ca să afecteze în vreun
fel Zografu, încât ca a reuşit să sc refacă şi a ajuns cea mai bogată mănăstire
athonită, după mănăstirea rusească, în perioada dc după 1862-1’.
Dc pildă, din aceste averi s-a refăcut, credem noi, catoliconul Zografului la
1817. în nartexul exterior sc puteau vedea înainte dc 1935 chipurile voievozilor
români, ctitori acolo: Vasile Lupu, ţinând în mâini Dobrovăţul, Alexandru cel
Bun, dând moşia Căprianâ, Ştefan cel Mare, carc era ctitorul Zografului (cf. Isaia
de Hilandar), aşa cum am şi putut constata foarte bine din.cele expuse, pc lângă
chipuri ale bazilcilor bizantini sau bulgari-7.
La progresul mănăstirii a contribuit desigur şi faptul că la 1848 devine chinovială5s. După 1864, starea ci nu s-a înrăutăţit, dar trebuie să se fi resimţit dupa
pierderea metoacelor pe care le avea în Moldova: Dobrovăţul, Sfântul Nicolac-Aron
Vodă, Uspenia sau Adormirea din Vaslui, Zugrav, tot de acolo, rămânându-i numai
Căpriana, care oricum putea să-i dea venituri cât toate acestea la un loc, poate şi mai
mult59. Dar şi Căpriana va dispare dintre acestea odată cu secularizarea din Rusia.
Astăzi, se pot regăsi la Zografu vechile urme ale legăturilor cu românii, urme
carc sc păstrează în arhivele mănăstirii sau în muzeul ei. Grija domncască faţă de
ca s-a manifestat prin trimiterea de manuscrise şi, mai târziu, tipărituri trebuin
cioase cultului60, iîe prin trimiterea tic obiecte liturgice, care azi sunt adevărate
opere dc artă românească.
Toate eelc dc până acum stau să arate că mănăstirea Zografu este una dintre
cele mai ajutate de către români, bucurându-sc de o aşa atenţie, încât va fi mult
timp denumită “lavră moldovenească”. Este poate încă o ocazic pierdută a
românilor, ca şi în cazul Esfigmenului, de a-şi avea propria lor mănăstire, ocazie
carc sc mai arătase şi în cazul Cullumuşului, dar pe care, din lipsa unui simţ a)
istoriei, românii au ratat-o.
55. Şt, Berechet, op. cil., p. 92-93; Bodogae, Ajutoarele, p. 2 2 1-222.
56. Smyrnakis, op. cil., p. 561; Bodogae. Ajutoarele, p. 222.
57. Ihidem.
58. D. Pctrakakos, A'rai Ttrp/ai xmv Qeapibv rov A O (Izvoare noi ale instituţiilor Muntelui
Athos), Alexandria, 1915, p. 17.
59. Un singur istoric ne spune ca av mai (î avut ca metoc şi schitul Fâstâci, dar nu ne spune nimic
mai mult şi nici măcar o localizare nu tace - V. Cândca, Mărturii, p. 54 1, nr. 2038. Dar, chiar şi fa ia
acest metoc, neînsemnat, Zografu tot avea atâtea încât să (le o sursă sigură şi permanentă dc venituri.
60. Ajungerea acestora în arhivele athonite (la Zografu) .stă in legătură cu lupta de menţinere
a fiinţei naţionale bulgare şi dc renaştere culturală a ci, când cele mai mari personalităţi bulgare tră
iau în exil la noi. Ei au reuşit să influenţeze în marc măsură şi pentru multă vreme viaţa culturală a
românilor şi, implicit, pe cea bisericească.
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In acord cu tradiţia, mănăstirea Dohiariului s-a clădit la puţin timp după ridi
carea Marii Lavre şi Vatopedului de către un ucenic al Sfântului Atanasie, anume
F.ftimie. Iniţial, această mănăstire ar fi fost aşezată la Dafni, purtând hramul
Sfântul Nicolae.
Numele mănăstirii ar proveni dc la slujba pe care Eftimie o avusese înainte
;la Lavra, adică dohiar, care înseamnă iconom1 .
In ce priveşte istoria mănăstirii, lucru care nu face subiectul lucrării noastre,
sc pot consulta câteva lucrări ale părintelui Hristolbr Ktenas2. fost paroh al comu
nităţii greceşti din Braşov şi monah dohiarit, carc s-a ocupat dc studierea arhivei
mănăstirii, publicând unele acte, dar şi Proschinitarul lui Chirii Smirneanul sau
Dohiaritul3, tipărit la Bucureşti în 1843 prin grija stareţului de atunci al metohului dohiarit de la Slobozia, Gavriil Smirneanul, asupra căruia nc vom opri pc par
cursul lucrării, el fiind un exponent al relaţiilor româno-athonite.
Mănăstirea s-a bucurat de o stare bună în prima parte a existenţei ci, fiind
mult ajutată de împăraţii bizantini, reparată dc ţarii sârbi pe la 1340, astfel că la
1394, tipiconul a! III-lca o înfăţişa ca a zecea între ccle 25 de mănăstiri4.
Jn secolul XV, datorită căderii Bizanţului, mănăstirea se afla într-o stare deca
dentă5. In această situaţie este probabil că dohiariţii s-au îndreptat şi ei, ca şi
ceilalţi călugări athoniţi, către mila ţărilor Române. Relaţiile acestea sunt atestate
de un număr foarte mare dc documente, dintre carc 1.000 sc află numai în arhiva
acestei mănăstiri6.
Astfel, egumenul David, "gheron” Eftimie şi ieromonahul Macarie au venit
să roage pe Vlad Călugărul (1482-1495) să devină ctitor la mănăstirea lor. Dom1. Ioan Koiuiien, //pncTk'vvr;Tâpiov, -Snagov, 1701; V. Langlois, op. cil., p. 20; iVIanuil
Ghcdcon. O "AQcog. p. 185; Kosma Vlahul, op. cit.., p. 248; Gherasim Smirnakis, op. cil., p. 566;
Chirii Smirneanul, n poas-o vifia p io v tijg /> / Ao%eiapiov (Proschinitar ol Sf. Mănăstiri a
Dohiariului), Buc., 1843, p. 4, cf. Gh. Cioran, Z /e a eic , p. 225.
2. Mristofor Ktenas, Xpvm ipovÂZot Xoyioi r//c e v AOco tB F l£TM tov Ao%Eiapiov
(Hrisoave ale S/. M-ri a Dohiariului), "EEB2", 4. 1927, p. 285-3 11; idem. ZiytAA.ubSi] Kai âcAAa
jia zp ia p x t kcx cyypa<pa tije e v ’AOco IB TIITM ro v A ogEiaptov (Sigilii .>7 alte acte patriarhale
din M-rea Dohiariu din Athos). "EEBX", 5, 1928. p. 100-129; idem, H i v A O IB fJZTM tov
A o% eiapiov (963-1921) (Sfiima împărătească, palriarhicească şi xtavropighială mănăstire
Dohiariu din M um ele Athos), Alena, 1926; idem, " Anavxcc. idem, T ă K eipifX iapxeia zijq ev AO
IM rov A oxeaxpiov (Relicve ale M -rii Dohiariu din Muntele Atluis), "EF.BZ", 7, 1930, p. 104-132.
3. Autorul fusese mare protosinghel, cf. Ioan Dură, Proschinitare ale S/tintului Munte Athos
tipărite pe păm ântul românesc, "BOR’’, nr.3-4/1989, p. 124-125. Titlul complet al lucrării este;
"Proschinitar al împărăjeştii stavropighii patriarhale şi cinstitei mănăstiri a Doc/narului din
Muntele cel cu nume sfânt al Athosului. Alcătuit şi îngrijit de către fostul mare protosinghel al Morii
Biserici a lui Hristos. Chiri! cei din Smirna la care s-a adăuga! la sfârşit un paraclis al Prea Sfintei
Născătoare de Dumnezeu cea făcătoare de minuni şi grabnică ascultătoare şi douăzeci şi patru de
icoase ale Sfinţilor Arhangheli. Dat la tipar acum pentru prim a dală eu grija şi cu cheltuiala dar
nică a prea învăţatului cuvios arhimandrit şi egumen al Sloboziei, Chiri! Smirneanul. cu metania la
această mănăstire, Bucureşti. 1X43, în tipograful curţii domneşti a lui Fred. Vauhan .
4. Langlois, op. c i t , p. 49; Hr. Ktcna, H ev 'Ayim Opri, p. 24; Idem. XpvcrdfiovAÂa, p. 285-311.
5. Comnen, op. cit., p. 490; Ghcdcon. O "A9a>ţ, p. 186; Ph. Mcycr, op. cil., p. 197.
6. Florin Marincscu, Ta p o v p a v iK ă ap%Eia, p. 196.
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nilorul a semnat un hrisov la 24 martie 1490, prin care acorda anual 3.000 aspri
şi îşi îndemna succesorii să continue dania-'.
în acest spirit, va continua şi hui sau. Radu cei Mare, confirmând dania la 20 mar
tie 1497 şi acceptând la rândul său să devină ctitor al mănăstirii. Hotăra acum să
se mai dea şi 400 de aspri aducătorului.
Fără îndoială că şi Neagoe Basarab a conţi nuaL relaţiile acestea, fapt dovedit
dc “Viaţa Sfântului Ni Ion" a iui Gavriil Protul, care relata în contextul celebrării
sfinţirii marii ctitorii de la Ciulea de Argeş din 1517 şi despre participarea egu
menului dohiarit la acest eveniment9.
, La rândul său, Vlad Vintilă (1532-1535) accepta şi cl, semnând un hrisov la
26 ian. 1533, să devină “ctitor” la Dohiariu, în urma unei vizite a unei delegaţii
de călugări, purtând cu ei mai vechiul act dat tic tatăl lui, Radu cel Mare. Le acor
dase atunci şi 3000 aspri, plus cei 400 ce se obişnuia a se da curierului111.
Urmaşul lui Vlad Vintilă, domnitorul Radu Paisie (1535-1545), va continua
şi ci să sprijine în acelaşi fel mănăstirea care, tară îndoială, trecea prin clipe grele,
după cum arată biograful ei, Hrislofor Ktena11. Domnitorul dădea acum mănăs
tirii 6000 aspri, plus cei 400 aducătorului, obţinând în schimb pomenirea numelui
său la slujbele dc duminică, la proscomidic şi liturghie, iar după moarte, în cadrul
parastaselor şi altor slujbe. Aceasta sc întâmpla la 26 februarie 15361".
Lste cunoscut un lapt petrecut la 1560. când un preot din Adrianopole.
Gheorghe. suferind de o boală grea din cauza căreia soţii şi copiii îi muriseră, a
venit la Dohiar şi s-a spălat cu aghiasma Sfinţilor Arhangheli, ecca ce i-a adus vin
decarea. In urma minunii, s-a călugărit aici sub numele de Gherman şi probabil a
decis să-şi consacre ultimele forţe restaurării mănăstirii. Cunoştea pe Lăpuşneanu
al Moldovei de la Constantinopol, unde acesta mersese să ceară domnia (cea de-a
doua) şi se vede că nu a ezitat să vină la drept credinciosul voievod, pe care l-a şi
înduplceat să ajute mănăstirea care ajunsese într-o aşa stare, încât călugării cum
spune actul - n-aveau unde "nici capul sa şi-i plece, nici mâna s-o întindă'.
Nu insistăm aici asupra amănuntelor13, ci facem numai o trecere în revistă a
evenimentelor de acest fel spre a arăta că ceea ce se întâmpla după 1650 nu era
altceva decât o continuare a vechii idei devenită “imperială”, după expresia unor
autori (Dumitru Năstase, A. Pippidi)14 - de susţinere a Ortodoxiei. Şi facem acest
7. PRII, B. ŢR, sol. I, Bucureşti. 1966, p. 357-359; I’. Năsturel, Le MA, p. 203. Documcntul este
semnalat şi de D. P. Bogdan, Diplomatica slovo-ronumâ in .scc. A71 'şi .V) p. 93, nr. 2; idem. Daniile.
p. 33. (n schimb, Cioran (Execffic, p. 228) şi Bodogae {Ajutoarele, p. 227) nu menţionează aceasta
danie, considerând ca prima miluire a Dohiariului pc aceea a Ini Bogdan cel Orb al Moldovei ( 1504-1517).
bazăndu-se pe o mai vecile părere, a iui N. Iorga, Istoria Bisericii Române, p. 122.
8. P. S. Năsturel, Aj>ei\-n criiit/ue. p. 106.
9. Ediţia l it Simcdrea, în "BOR ', LV,5-6, Bucureşti. 1937. p. 24.
10. DRH. Ţ.R., 111, p. 231-232.
1 1 . / / /iovi} rov AoxF.uxpiov. p. 34-38; Bodogae, Ajutoarele, p. 227.
12.
DIR. ŢR. veacul XI I, Bucureşti, voi. II, p. 201-202, nr. 195; Năsturel, Le MA. p. 204;
Moisescu, Contribuţia, p. 258.
13. In ce priveşte amănuntele sc pol consulta lucrările mai sus menţionate, dintre carc
amintim: Cioran, Exeoetc, p. 228-232; Năsturel, Le MA. p. 208-209; Bodogae, Ajutoarele, p. 277.
14. Ideea imperială\ Idem, L'herita^e imperial', Idem, L'itlee imperiale.
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lucru pentru a scoatc în evidenţă multitudinea ajutoarelor romaneşti care s-au în
dreptai către Athos. Spune Ktenas că numărul domnilor binefăcători la Dohiariu
a fost de treisprezece15, deşi personal credem că este mult mai marc, dat fiind şi
numărul ridicat dc documcnte romaneşti dc acolo ( 1. 0 0 0 ). Chiar daca n-au fosi
numai acte dc danie, oricum numărul este tot marc, încât se poate crede şi susţine
accastă teză eu uşurinţă, De la 1490 - data primului document cunoscut până la
mişcarea din 1821, când deja nu se mai acordau astfel dc hrisoave, sunt 331 de
ani. Raportul documcnle/ani indică 3 documente anual. Presupunând că numai a
treia parte o constituiau documentele de danie, adică din cele trei documente pc
an, unul era danie, se acoperă perioada pe care ain vizat-o. Aceasta, dacă am con
sidera că în fiecare an s-a emis câte un document de danie (331 ani). Or. se ştie că
domnii se confirmau unul pe celălalt, prelungind astfel daniile accstea şi nu era
necesar poate decât un document în perioada unei domnii. Şi atunci, cu atât mai
mult, putem gândi că nu este exclus ca fiecare domn să-şi fi arătat bunăvoinţa
către mănăstirea Dohiariu.
Alexandru Lăpuşneanu a răspuns afirmativ cererii călugărului Gherman, astfel
că istoria Athosului l-a înregistrat ea pe unu! dintre cei mai mari binefăcători
împreună cu soţia sa. adică, el a reiacut din temelii biserica şi a zugrăvit-o prin
purtarea dc grijă a mitropolitului moldovean de atunci, Teofan II (1 5 6 4 -1 5 7 2 ;
1 5 7 8 -1 5 7 9 ; 1 5 8 2 -1 5 8 8 ). Lucrările au început pc la 1566 şi s-au terminat la 1568,
după cum spune şi inscripţia greacă: ‘'Această sfântă şi faimoasă biserică a dum
nezeieştii mănăstiri a preamăriţilor conducători ai oştilor cereşti Mihail şi Gavriil.
pe nume Dohiariu. s-a ridicaL din temelii şi a fost împodobită cu concursul şi chel
tuiala prea evlaviosului fo Alex. voievod al întregii Moldove egumenind Kir
Tcofil ieromonah, Ind XI, 1 5 6 7 " " ’.
în exonartexul bisericii se află pictaţi domnitorul eu soţia Ruxandra şi fiii lor
Constantin, Bogdan şi Petru17.
Arhitectul lucrărilor - afirmă Cioran - a fosi român1s. Biserica a fost sfinţită
dc Teofan mitropolitul carc supraveghease lucrările de aici şi care spre sfârşitul
vieţii s-a şi retras la Dohiariu, fiind înmormântat în partea de nord a primului nartex (1 5 9 7 -1 5 9 8 ). Pentru aşezarea unei pietre funerare de marmură banii i-a dat
15. H p a n } t iiv A o / e i a p i o v , p. 53; Cioran, 2 / r i r c i c . p. 242.
16. " O u t o c 6 0Eoţ kou Ttt-pipuiitoţ cntto; Tiţc Qriczc, te rai irpâq ).iovfy: xdiv notpueviaTcov
xaciapxcov
urat rocPpn'iA tiv; f.TuivopaCopf'Yii; Aoţeiaplou âvrp/epBvi ck |1d0pa>v vai
aveatoAio0!) 8ict at)v5po|if]c; ra i e£o8o\> tov> n.io'efteamTO’u uuGkviod K'upoii "koâ.YVGu
AXeca.v5pm) Boe|)o8a jtaaiv; MoX.8o(}X.axi<x<; f|7o\)|iF.vE\K)vii«; K-upiou OeixpiXov lepu|iov&x<n> ţto
om ţco Mr|vi... Iv6 xa (7076)" - lorga. Muntele Alhns, p. 483: [dein, Hunnuzuki, voi. XIV, I, bucureşti.
19144936. p. 46: Cjaln ici Millel. Mommwnts t/c t ’Athos. /. f.as peiiilures, p. 2 15-255; fvlcna. / / p o n j n w
Ao%eictpiov, p. 40; Cioran. 1/ea eic. p. 229-230: Bodogac, Ajutoarele, p. 22S. Este aici în text o diferenţă
între lorii:! carc reda termenul "dveato/uaGii" şi Bodogac şi Cioran. caic spun "ăvurtupiOn" (s-a repielat). Ni sc pare a li mai corcclă prima variantă - "a ibst împodobită . A se veiica şi N. lorga, Bizuiţi, p. 126.
17. Radu Crcţcanu. Tnidilions. p. MO. In jurul capului voievodului este inscripţia " F.v XpiGicb

tcp Qfm evceP’te jtiatoţ auSevci^ nuor\<; MoÂSof&ajciaţ hoăvvov 'AXecâvSpov Boi'poSa icai
Kiitcop xij" a y ia ţ (tovfţq xaijtiic" (In Hristos Dumnezeu cucernic şi credincios domn al întregii
Moldovlaliii Ioan Alexandru Voievod şi ctitor al accstci sfinte mănăstiri) - Cioran. Zx^cyeiq. p. 230.
.Vlamalakis, op. cil., p. 388 şi 396.
18. Op. d r , p. 230.
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soţia lui leremia Movilă (1596-1606), Klisabcia. piatra ce poartă o frumoasă in
scripţio greacă. Pe peretele clin dreptul mormântului s-a zugrăvit mai târziu chipul
mitropolitului'9.
De la domnitorul moldovean, călugării dohiari[i au mai căpătat un chivot de
argint ca o evanghelie ce conţine sfinte moaşte şi o bucăţică din lemnul sfintei
cruci, carc arc în partea dc jos ea stemă vulturul înconjurat de iniţialele “io A. 1.
Y. B. B.” (Io Alexandru Ioan Ypsilanti Voievod), iar pc dinafară o inscripţie greacă
aşa cum vom vedea20.
După moartea lui Alex. Lăpuşneanu, sultanul Selim a scos averile aghiorite
la mezat - metoace, mori, grădini, livezi, vii, păduri ş.a. - dar măsura nu privea
numai Muntele Athos, ei toate locurile supuse Imperiului. Situaţia era dramatică
pentru călugări. Măsura venea în urma neputinţei lor de a-şi achita taxele impuse
de sultan. Disperaţi, încă o dată îşi vor întoarce privirile cătrc principatul mol
dovean, când de-abia sc terminase de construit biserica. Actul care înfăţişează
toată această tragedie poartă data de 5 martie 156821.
Când atoniţii au ajuns în Moldova n-au mai aflat pc domnitor în viaţă şi atunci
s-au adresat doamnei Ruxandra, care deţinea tutoria fiului ei Bogdan în vârstă de
numai 16 ani. Pentru a doua oară familia domnitoare acceptă să devină ctitoră la
Dohiariu. Concret, doamna Ruxandra face o donaţie de 165.000 aspri, sumă teri
bil de mare pentru acelc vremuri, care a permis nu numai răscumpărarea averilor
ei, dar şi refacerea trapezei, chiliilor şi altor clădiri22. In schimb, doamna şi-a
asigurat din partea călugărilor pomenirea veşnică a ei şi a familiei sale, fapt con
cretizat printr-un legământ semnat dc 15 monahi (august, 1570).
La 12 nov. 1570, doamna Ruxandra a murit, dcci actul de donaţie care era
semnat de doamnă, de mănăstire şi dc mitropolitul Teofan, evident eă este ante
rior acestei date, dar când a fost emis nu sc poate spune cu siguranţă23.
Sc păstrează azi două scrisori dc mulţumire adresate donatorilor, una din
1570 şi alta din 157524.
19. Chirii, op. cit., p. 25; Marcu Beza. Biblioteci, p. 53-54; BOR şi problema Muntelui Ai/tos.
p. 201; Moiscscu, Contribuţia , p. 251; Păcurariu, IBOR, voi. I, p. 476; Mamalakis. op. cit., p. 389;
Bodogae, Ajutoarele, p. 230; P, Năsturel, Le MA, p. 212-2 14. in ce priveşte inscripţia de pe placa dc
marmură, a sc vedea H unnuzaki, XIV. 1, p. 107.
20. Ktena. Ta Kci}ir\?.tapxeia, p. 12; Beza, Biblioteci, p. 54.
21. Ktena. SiyiĂĂicoSi], p. 109-110; Cioran, op. cit., p. 232; DIR, .1, Moldova, X V I, voi. II.
Bucureşti, 1951, p. 235-237 (nr. 247); Năsturel, Le MA, p. 209.
22. "Au răscumpărat toate cele mişcătoare şi nemişcătoare şi ne-a eliberat pe noi şi mănăstirea
noastră de datorie... din mâinile ccloi ce o ţineau din afară"- Ktena, liyiĂÂicbSt/, p. 109-110; Idem,
"Anavzct, p. 559; Chirii, op. cil., p. 26, 38; Cioran, Exe.oe.iq, p. 233; Smyrnakis, op. cit., p. 571;
Bodogae, Ajutoarele, p. 229; Năsturel, Le MA, p. 2 10 -2 11; a se vedea şi Moiscscu, Contrihu(ia, p.
259; Creţeanu, Tnulitions, p. 140.
23. Beza, Biblioteci, p. 54. în ce priveşte data morţii, P. Năsturel (Le Mont Athos. p. 210) con
trazice pc Cioran (Execreig. p. 234) carc reda ziua de 12 nov. 1569. Aeceaşi dată o redă Bodogae.
Ajutoarele, p. 229, bazându-se pc A. D. Xenopoi, Istoria Românilor din Dacia Traianâ, ed. III,
Bucureşti, voi. X, p. 85. Actul dc danie ar purta data dc 1568 după V. Cândca, Mărturii, nr. 775.
24. Hunnuzaki, XIV, 1. p. 47. 49. Despre dala i 575, carc apare aici V. Cândoa spune că ar fi greşită,
op. cit., nr. 776. In realitate nici un alt autor nu vorbeşte despre două scrisori dc mulţumire. De fapt ce rost
ar tl avut cea de la 1575. când nici măcar Bogdan IV, fiul lui Lăpuşneanu, nu mai era domn de la 1572.
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Secolul al XVI-lea începe destul de bine pentru Dohiariu în ceea ce priveşte
atenţia românească, aceasta îndreptându-se de această dată dinspre ţara Românească.
După ce la 3 februarie 1593, Alexandru cel Rău (1592-93) confirma la Do
hiariu o posesiune în Bucureşti25, la 14 ian. 1606, Radu Şerban (1602-1610)
venea să-i ofere 9.500 aspri anual, plus 500 pentru curier26.
La 1617, dohiariţii au fost nevoiţi să împrumute de la Meyc(A,t| Mectti 90.000
aspri. După aceasta ei au fugit din nou către ajutoml românesc, reuşind să obţină
de la Postelnicul lanache stăpânirea peste 12 moşii din Ialomiţa care au format o
avere de 285.808 aspri şi 320 ducaţi ungureşti27. Toată această proprietate se
numea generic “Slobozia lui lanache”28 şi pe teritoriul ei se afla şi o mănăstire
zidită de donator. Această închinare este posibil să se fi făcut pe la 1628-29, deşi
actul nu s-a găsit. Această danie a întrecut cu mult pe aceea a lui Lăpuşneanu,
având în vedere că Dohiariu a avut Slobozia ca metoc până la secularizare. Aşa
cum vom vedea, Slobozia avea venituri imense, mult mai mari decât la Cotroceni.
Este important să vorbim şi să insistăm asupra acestei mănăstiri pentru că ea
a alimentat mănăstirea Dohiariului cu fonduri timp de două secole.
Mănăstirea Slobozia era iniţial ridicată de acest postelnic lanache Caradja,
grec venit din Constantinopol împreună cu familia sa, cunoscând, se pare, destul
de bine familiile domnitoare din cele două ţări române29. El a reuşit să ridice
mănăstirea Slobozia datorită veniturilor pc care lc strângea de pe moşiile pe care
le cumpărase în ţara Româncască şi în Moldova.
Mai vechca dărnicie a voievozilor români a atras la nordul Dunării nu numai
un mare număr de monahi athoniţi, dar şi foarte mulţi monahi din toate locurile
Orientului, cât şi cetăţeni greci de pretutindeni. Era vremea, în acest secol al
XVII-lca, în carc influenţa greacă va deveni covârşitoare.
In acest context trebuie să fi închinat postelnicul lanache ctitoria sa cu tot ce-i
aparţinea. Iar aceasta sc întâmpla oricum înainte dc 12 iulie 1633, dată la care
25. DIR, B, ŢR, sec. X V I, voi. V I, Bucureşti, 1951 -54, p. 64-65, nr. 74; Năsturel, Le MA, p. 205.
26. DIR. ŢR, veac X V II, tom. I, p. 216-217, nr. 208.
27. Mamalakis, op. cil., p. 278; Cele 12 moşii sunt redate de Cioran, E%ia£ig , p. 236-237 şi
sc poate găsi o documentaţie foarte amplă asupra acestora la Arhivele Statului Bucureşti, Ms. 314:
Condica proprietăţilor mănăstirii Slobozia (scrisă de C'hiriţă Gheorghiu, dascăl slovenesc la şcoala
domnească de la Sfântul Gheorghe Vcchi şi întărită de Constantin Alexandru Ipsilanti în 1807, apr.
26); Ms. 319: Condică a socotelilor de bani ce ani primit .şi au dat metoacele sfetagoriceşti Radu
Vodă. M ihai Vodă, Cotroceni. Plumbuita, S/intii Apostoli, Căscioarele, Jitianu, Slobozia, Clocociov,
Slatina, Roaba şi H otărani ; Vasile Gh. Ioan, Actele secţiei bunuri publice - Bucureşti, M-rile
Slobozia lui Enache şi Apostolache, Snagov, Spirea din Deal, Sfântul Spiridon Nou şi Sfântul
Spiridon Vechi, Dir. gen. a Arhivelor Statului, Ind. cronologic nr. 20, Bucureşti, 1954.
28. Pentru bibliografie, vezi N. Stoicescu, Bibliografia, I. ŢR, voi. 11, p. 587-588.

29. lanachc era fiul unui Dumitraşcu Caragea şi avea mai mulţi fraţi:
1. Pavalache - capuchehaie a Moldovei între 1646-47, care urmărind să pună mâna pe scaunul
acestui Principat, a fost ucis dc Vasile Lupu la 1650.
2. Apostolachc - vel ceauş în Moldova la 1667, vel comis, vel paharnic (1668) şi vel spătar
(1673). Ctitorise schitul Apostolache-Prahova Ia 1595.
3. Constantin - vel postelnic în Muntenia. Şi el complotase cu cei doi fraţi ai săi pentru
mazilirea lui Matei Basarab şi înlocuirea lui cu Vasile Lupu - vezi N. Stoicescu, Dicţionar al m ari
lor dregători din Ţara Românească şi Moldova, Bucureşti, 1971.
19 - B. O. R. 7-9/2002
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Matei Basarab spunea înlr-im document: “Cu mila lui Dumnezeu Io Matei
Basarab Voievod şi domn - dat-am domnia mea această poruncă sfintei dum
nezeieştii monastiri ce se chcamă Vai de Fi, hramul Arhanghelilor Mihail şi
Gavriil, făcută de Enache Postelnicul şi iaste metoc la Stagora la mănăstirea
Dohiariui şi părintelui igumenului Climii, ca să fie sfintei mănăstiri satul Cetăţile
ot sud Ialomiţa, jumătate de sat şi cu toţi rumânii de preste tot hotarul... iar după
moartea lui lanache Postelnic căzut-au această jumătate de sat a fi pe seama
mănăstirii şi o au dat singur lanache Post. să fie la mănăstire pentru pomană...”-’0.
Deci mănăstirea Sloboziei apare ca închinată deja, iar la 14 sept. 1634, Matei
Basarab confirmă închinarea ei la Dohiariu, după ce, cu doi ani înainte, oprise a
se mai face închinări la locurile sfinte, datorită faptului că monahii greci, spe
culând mărinimia românească, au întocmit acte false de închinare-51. Mai înainte
de a confirma această închinare, domnitorul a refăcut în întregime mănăstirea de
la Vai-de-ci. care în timp se ruinase32.
Din actul lui Matei Basarab din 14 sept. 1634, prin care închină Dohiariului
mănăstirea Sloboziei - de accastă dată ctitoria lui - vedem clar că aceasta este
numai întărirea închinării mai vechi făcută de postelnicul lanache: “şi a dat
Domnia mea satul Vaideei Slobozia şi ocina şi vecinii din Cetăţile şi cu alte moşii
şi cu vecinii şi cu acea mănăstire a Domniei Mele să fie închinată şi supusă sfintei
şi dumnezeieştii mănăstiri Dohiariu cum au fost dată şi închinată dc eătre răposa
tul lanache postelnicul. Şi am văzut Domnia Mea şi zapisul lui lanache postelnicul
la mâna părintelui egumen înainte de moartea lui scris, cum scris este mai sus şi cu
mare blestem..."-’3. în schimb, monahii erau obligaţi să pomenească numele dom
nului, numele părinţilor lui şi pe postelnicul lanache la fiecare liturghie34.
La sfinţirea noii ctitorii a participat însuşi patriarhul ecumenic de atunci, care
se afla în treeerc prin ţara Românească, asistat de un sobor de 500 de preoţi35.
30. AS 13, mas. 314, f. 159.
31. Memoriu asupra Monastirilor Române puse sub invocaţia Locurilor Sfinte din Orient,
Bucureşti. 1863, p. 63-71. Matei Basarab a iuat această măsură a de/închinării în alte două rânduri,
la I639şi 1641. Era dc fapt o măsură prin care se oprea pentru viitor închinarea altor mănăstiri către
Locurile Sfinte, până ce nu se clarifica problema posesiunii unui act de închinare, care însă să nu fie
fals. De altfel, el însuşi a închinat sau a confirmat închinări către Muntele Athos, aşa cum vom mai
vedea. Aşa este şi cazul mănăstirii Slobozia, a cărei închinare fusese anulată dc domnitor. Dar ia
insistenţele călugărului Klimis (sau poate Clement), egumen la Dohiariu, care adusese actul de
închinare original. Matei Basarab emite hrisovul de întărire din 14 septembrie 1634, menţionând că
“am văzut Domnia Mea şi zapisul...’'; vezi Bodogae, Ajutoarele, p. 231.
32. C. C. Glurcscu. Istoria Românilor, Bucureşti, 1971. p. 433; Pr. I. C. Bercuş, Mănăstirea
Sloboziei de pe apa lalo m ifei, l'GB”, nr. 6, 1984, p.420.
33. Gr. Nandriş, op. cit., p. 152-158, nr. 29; Bercuş, op. cit., “GB’ , nr. 6, 1984, p. 420.
Năsturel, Le MA, p. 206-207.
34. Ktena, / / povij A o /eta p io v, p. 48; Nandriş, op. cit., p. 152-157, nr. 29.
35. Bercuş, op. cit., p. 421. Patriarhul acesta trebuie să fi fost Chirii Lucaris în a cincea sa
păstorie (aprilie 1634- martie 1635), despre care ştim sigur că a vizitat Ţările Române.
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îndată după zidire, accastă nouă ctitoric a lui Matei a fost înzestrată cu moşii,
încât ajunge să fie una dintre cele mai bogate în venituri. Faţă de vechile proprietăţi
pe care lc avea de la Ianache postelnicul, Malei Basarab i-au mai adaugat altele36.
La 10 ian. 1635, voievodul dispunea ca satul Vai-de-ei să fie scutit de impozitul
lunar, dar trebuia să plătcască 100 ughi (galbeni ungureşti) la Sfântul Gheorghe şi la
Sfântul Dumitru37.
Dc la 10 nov. 1636 datează o altă confirmare a domnitorului către Dohiariu38,
după ce la 27 aprilie acelaşi an îi întărea lui Radu Călăraşu din Ciulniţa stăpânirea
peste două moşii care vor intra şi ele în numărul celor închinate la Dohiariu39. Şi
tot în 1636 sau 1637, domnitorul mai dăruia mănăstirii Slobozia şi egumenului
Klimis 13 pogoane şi jumătate de vie pe dealul Năenilor, jud. Secuieni, 13 stân
jeni din ocina Năienilor şi 300 bolovani de sare anual de la ocnele domneşti din
Vitioara-Prahova40.
La 1639, Dohiariu primea - de fapt i se confirma - posesiunea unei case în
Bucureşti (22 iulie)41, iar în acelaşi timp, Matei Basarab dezînchina (pentru a
doua oară, acum) 22 de mănăstiri şi interzicea închinarea lor, sub orice formă, la
Muntele Athos sau la celelalte Locuri Sfinte.
Hotărârea s-a repetat la 20 nov. 1640, iar printr-o alta, din 27 nov., mai
adaugă două mănăstiri celor 22 dc până atunci, patriarhul de Constantinopol întă
rind şi ei hotărârea voievodului în 9/19 apr. 1641. Mănăstirea de la Slobozia era
şi ea în rândul celor dezînchinate42.
Oricum, situaţia nu a durat, căci vorn vedea cum la 25 iulie 1652 comisul
Apostolache, fratele lui Ianache, a închinat şi cl către Dohiariu mănăstirea sau
schitul pe carc-1 zidise la Măstineşti - Prahova, împreună cu 8 moşii, adăugând
daniei sale şi 2.000 taleri spre a se repara chiliile mănăstirii athonite43. De acum
înainte schitul se va numi al lui Apostolache, după numele ctitorului care trebuia
pomenit la Sfintele Liturghii, alături de al fraţilor iui, Pavlache banul, lordache
armaşul şi C'ostea comisul, cu tot neamul lor.
36. Nandriş, op. cil., p. 152-158, nr. 29. ASB, copia mss. 314 , f. 589-590.
37. DRH, ŢR, XXV, p. 9 (text slav), p. 10, (traduccrc rom.), nr.7; Nandriş, op. cit., p. 158-161,
nr. 30; cf. Cioran, E%eoetg, p. 239.
38. 1. R. Mircea, Catalogul documentelor Ţârii Româneşti. 1369-1601), Bucureşti, 1937, voi. IV,
n. 403, nr. 878, cf. P. Năsturel, Le MA, p. 207.
39. Nandriş, op. cit., p. 163-164, nr. 31.
40. ASB, cop. mss. 314, f. I83v; Nandriş, op. cit., p. 164-7; 187-90, nr. 32 şi 36; Catalogul
docum. TR, p. 403-404, nr. 879. Dania aceasta inai apare confirmată in 22 nov. 1646, când se mai
vorbeşte de 9 pogoane de vie la Năieni, cumpărate de călugări cu 8.940 aspri - Cioran, H^eaeig, p. 239.
Bodogac, Ajutoarele, p. 231.
41. ASB, copia mss. 314, f. 386v - 387.
42. Cezar Bolliac, M onasterile din România , Bucureşti, 1862, p. 465-490; H risovul lui M alei
Hasarab, p. 15; C. I, Filitti, Biserici şi ctitori, Bucureşti, 1932, p. 48.
43. ASB, Mânăstirea Slobozia, orig. XX/8; mss. 314 , f. 197-198; 5 6 1v-562; Nandriş, op. cit.,
223-225, nr. 39; Cioran, op. c i t . , p. 240; Năstase, Le MA, p. 208; Ktena, H /iovi) t o v Ao%eiapiov,
p. 49-50; Bodogae, Ajutoarele , p. 232; Moisescu, Contribuţia, p. 259; Bogdan, Daniile, p. 34;
Mamalakis, op. cit., p. 278.
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Trebuie precizat că actul cu dala.de mai sus este emis de Matei Basarab şi
sfatul domnesc, care confirma această mare danie a lui Apostolache44.
Domnitorul care va urma după Matei Basarab pe tronul Munteniei, Constantin
Şerban Basarab (1654-58) s-a îngrijit, conform tradiţiei - căci ajutorarea Locurilor
Sfinte devenise deja tradiţie - de mănăstirea Dohiariu, dăruindu-i, împreună cu postel
nicul Eustratic şi soţia sa Elena, o treime din satul Slatina, cu toate acareturile sale.
La 10 mai 1654, domnul cel nou se vede nevoit să judece o pricină mai veche
în care era implicată mănăstirea Slobozia şi nişte boieri. Ce se întâmplase? Călu
gării acestei mănăstiri cu egumenul Partenie îşi însuşiseră încă din timpul dom
niei lui Matei Basarab 2,79 stânjeni din moşia Sărăţeni-Ilfov, care aparţinea boie
rului Ioan, nepot al preotului Stan, Radu, fiu al lui Teşcu, şi alţii. Acum, boierii
cereau să li se facă o reparaţie. Ca atare, domnitorul dispunea atunci să li se resti
tuie partea de moşie uzurpată de mănăstirea de la Vai-de-ei45.
Anul 1660 a fost un an important pentru istoria mănăstirii athonite, dat fiind
faptul că în octombrie fusese declarată stavropighie a Marii Biserici de către pa
triarhul Partenie V (1657-1662)46. Evident că situaţia economică a Dohiariului nu
a fost îmbunătăţită de acest fapt, ci a depins în continuare de posesiunile pe care
le avea în ţara Românească.
Din nefericire, pentru o vreme şi acestea treceau prin perioade grele. Schitul
Apostolalche fusese ruinat în urma unei invazii tătare sau turce şi de aceea dom
nul Gheorghe Duca (1674-78) îl va reface dându-1 în grija Sloboziei la 27 mai 1677,
printr-un hrisov. Aceasta însemna că mănăstirea de la Vai-de-ei trebuia acum să
trimită la Apostolache egumen47. Şi tot la 1677, domnitorul român întărea
mănăstirea Sloboziei acordându-i şi un sat la Stăvicea4s.
întărirea Sloboziei şi implicit a Dohiariului confirmă printr-o repetare a hri
sovului ce-1 avea de la Gheorghe Duca, la 10 iun. 1679. Prin acest nou hrisov pe
care îl dădea de această dată Şerban Cantacuzino (1678-88) se confirma Sloboziei
posesiunea asupra schitului prahovean şi totodată amândouă erau scutite de
impozite, rămânând în continuare închinatc la Dohiariu49.
Intre timp, mănăstirea Slobozia îşi îmbogăţea posesiunile cu un loc de casă
în Bucureşti, lângă biserica Stelea, era înzestrată de diferite persoane cu vase
sfinte, veşminte, cărţi, mobile, mii de animale şi zeci de robi, situaţie de invidiat
de către orice altă mănăstire50.
44. Cioran, Exeoeiq, p. 240; ASB, Scliit Apostolache , X X /8 (faţă). Despre schitul lui Apostolaclie, vezi bibliografia la Stoicescu, Bibliografie, voi. L p. 34-35.
45. Ktena, H p o vij rov A oxeiapiov, p. 50; Nandriş, op. cit., p. 225-228, nr. 40, Cioran,
Exeoeig, p. 241; Bodogae, Ajutoarele, p. 232.
46. Ktena, ZiyiĂĂicoSr/. p. 112-114.
47. Ktena. H p o v ij t o v A oxeiapiov, p. 52-53; Cioran, op. cit., p. 242; Bodogae, Exeaeig. p. 232.
în ASB, mss. 314, f. 5 I9v, data este 29 mai 1677.
48. Bcrcuş, op. cit., p. 423.
49. ASB, mss. 314, f. 81; Nandriş, op. cit., p. 223-224; Ktena, H p o v ij ro v A o xeia p io v, p. 53;
Cioran, Ex&aeig, p. 242.
50. Ktenas, H p o v ij ro v A oxeiapiov, p. 53. Bodogae spunea că pentru toate actele privind po
sesiunile Dohiariului la noi deţine copii din scc. X V II - X V III, luate de părintele Ktenas din arhiva
mănăstirii şi donate amintitului autor. Ele fuseseră luate cu hărţi cu tot, după secularizare de cătrc
iconomul dc atunci al Sloboziei, Agatanghcl, şi aduse la Doliiar; - Ajutoarele, p. 232, nota 5.
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Pe de altă parte, închinarea schitului Măstăneşti - Apostolache primea o nouă
confirmare la 19 aprilie 1692 împreună cu toate averile (moşiile) lui51.
Toate acestea au dus nu numai la îmbunătăţirea situaţiei mănăstirilor româ
neşti, dar şi a Dohiariuiui.
Şi ca să ne convingem dc situaţia înfloritoare a mănăstirii Slobozia, putem
aduce în sprijinul celor afirmate o listă cu moşiile care la 7 mai 1709 erau confir
mate acesteia: Vaideei, Pârliţi, Degeraţi, Ghiergheşti, Ciuburile, Scaca, Cetăţealele, Sărăţenii, Păpenii, Berleştii, Bora, Lacul Tătarului, Ivăneştii, vii în dealul
Năenilor şi Vălenilor, viile de la ocnele Vitioarei, plus averea schitului Măstăneşti
cu Păpenii, Făcăenii, Lindiceştii, Mănişor (jud. Ialomiţa), Popeştii (jud. Rm. Să
rat), Cârlig, Ostca, Glodeanul (jud. Săcueni), Fundeni, Lucăreni, Berceasca şi
viile dc la Jugureni (jud. Secueni)52.
Şi acestea nu sc opresc aici pentru că la 1 februarie 1726, Slobozia mai pri
meşte un metoc, anume Cuiburile de peste apa Ialomiţei, din partea jupânesei
Stana Doiceasa53.
Datorită trimiterii unor egumeni energici de la Dohiariu, averile acestor mă
năstiri au crescut simţitor. Numirea egumenilor acestora se facea în cazul Slo
boziei direct de către Curtea domnească. Şi aceasta din cauza creşterii prestigiu
lui Sloboziei.
Astfel, la 20 iunie 1735, egumenul Ştefan de la Dohiariu, printr-o epistolă
plină de amabilitate, recomanda doamnei Ruxandra Mavrocordat un nou egumen
în locul lui Paisie care era chemat să revină la Athos. Accla se numea Meletie54
şi fusese schevofilax. (avea în grijă vasele sfinte) la Dohiariu, timp în carc s-a în
grijit de construcţia laturii de NV a zidului înconjurător şi a bisericii
Fopyoenn.KOO'O în 1723. Iar egumenul Ştefan, autorul scrisorii, a zidit la 1736 clo
potniţa, la 1751 a tăcut tronul arhieresc, iar la 1768 dăruia o icoană a Mântuito
rului55. Şi acestea trebuie să se fi făcut cu ajutor românesc, căci la 1738 ştim că
mănăstirea Slobozia avea venit anual de 5.434 taleri, din care 669 erau luaţi de
stat ca impozit, iar 4.765 erau lăsaţi mănăstirii56. Pentru anii următori, venitul mă
51. ASB, ms. 314, f. 562-3; idem, Schit Apostolache, orig. X X /10.
52. ASB, Mănăstirea Slobozia, pac. 11/18 (copii); idem, mss. 314, f. 581-585; Bulat, D aniile
lui Constantin Brâncoveanu, p. 942. La seculari/arc avea 13 moşii şi 2 metoace; vezi şi M. P.
Spineni, op. cit., p. 142.
53. ASB, cop. mss. 314, f. 81 v; v. Bercuş, op. cit., p. 423. Bodogae redă ca an al acestei în
chinări 1626, ceea cc nu poate fi adevărat, dc vreme cc ia acca dată abia dacă se facea închinarea
Sloboziei la Dohiariu, Slobozia fiind nou ridicată - Ajutoarele, p. 231.
54. Epistola începea plină de cuvintc înălţătoare la adresa Doamnei: “Prea cucernică, prea lu
minată, prea înaltă, prea mărită şi prea înţeleaptă între femei" şi apoi "Domnul să te numere îm
preună cu fecioarelc cele înţelepte, ca şi în camera cca nepieritoare a nunţii să te desfeţi cu toţi
sfinţii” - Ktena, Ta Keifirj/Liapxeia, p. 119. Vezi şi Cioran, B/ccrcic., p. 243; Bodogae, Ajutoarele,
p. 232; Bercuş, op. cit., p. 430-431 nc dă o listă a egumenilor Sloboziei dc la înccputuri până la
1887, preluată din ASB, condica 3 14\ Coman Vasilescu, Istoricul m ănăstirilor închinate şi secula
rizarea averilor lor, Bucureşti, 1932, p. 34, precum şi din lucrări citate până acum.
55. Mamalakis, op. cit., p. 307.
56. ASB, Condica Mitropoliei, nr. VI, f. 543; 1. Brezoianu, op. cit., p. 89.
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năstirii a fost de 7 5 3 2 taleri, din carc 7 05 i-a păstrat m ănăstirea, 2 .0 9 9 au m ers la
domnie, dar nu ni se m ai sp un e nim ic despre restul de 4 .7 2 8 57!
Oricum, la 1740 ştim sigur că S lob ozia aducea mai m ult ven it decât C otrocenii
şi Mărginenii la un loc, ce le mai m an mănăstiri închinate din ţara R o m â n ea scă 58,
Istoricul grec Ioan M am alakis sp un e foarte clar că m ajoritatea ven iturilor din
care s-a mai putut reface D ohiariu p roven ea de Ia m eto a cc le din C a lcid ica , care,
însă nu puteau da prea m ult din cauza im p ozitelor, de la S lo b o z ia şi de la cei 798
măslini pe cave îi avea m ănăstirea athonită59.
Marile vărsări de sâ n g e pe care le-au provocat turcii la 1764 la D ohiariu , şi
suma de 5.500 groşi carc le era im pu să ca datorie de către (g re ceşti) au dus m ă
năstirea la epuizare e c o n o m ic ă 60.
Poate acosta este m otivu l pentru care d om n ii fanarioţi de atunci îi întăreau
nişte danii, aşa cum v ed em din h risovul de la 1775 al lui A lexan d ru Ioan Ipsilanti.
Se menţiona aici că m ănăstirea era zidită de M atei Basarab şi în ch in ată la
Dohiariu după care i se dădeau cu titlu dc m ilă 35 de p o g o a n e de v ie în dealul
Năienilor, 12 stânjeni de m o şie, 15o b olovan i de sare anual, 100 taleri anual de la
vinăriciul dom nesc din jud. S ecu ien i şi 10 liu d e de o a m en i străini (lividă = d en u 
mire a unităţii de contribuabili în Ţara R om ân ească , alcătu ită dintr-un num ăr v a 
riabil de birniei). C eea cc este im portant de m en ţion at con stă în a ce ea că d o m n i
torul spune: “aceste m ile c e s-au scris mai sus le-a m avut şi de la alţi răposaţi şi
fraţi domni, încă şi cvi h risovu l D o m n ie i S ale Io G rigorie G h iea V o iev o d care am
văzut şi Domnia m ea... aşijderea şi în urma d om n iei M e le p e care D o m n u l D u m 
nezeu va învrednici a fi D o m n şi oblăduitorul ţării a ce steia încă-1 p o ftim să
înnoiască şi să întărească această m ilă ...”61.
Ceea ee s-a şi întâm plat, căci în 2 0 aprilie 1793 la rândul său, A lexan d ru
Constantin M oruzi îi întărea şi el 33 p o g o a n e de v ie , 13 stânjeni de m o şie, 150
bolovani de sare, 100 taleri de la vin ăriciu l d om n esc şi 10 liu d e dc o a m en i străini,
adăugând: “aceste m ile c c s-au scris m ai sus le-am avut de la alţi fraţi d om n i de
mai înainte, cât şi de la d om n ia sa fratele M ihai Vodă Şuţu, dintr-am ândouă d o m 
niile, după cum ne p liroforisim (inform ăm ) din h riso a v e le d o m n iei sa le, ce le-am
văzut, unul cu leatu 1783, dec. 18 şi altul cu leatul 1 792, m artie 13” 62.
Iată cum aceste d ocu m en te nu în făţişează fapte izo la te, ci d o v e d e sc ce ea ce
spuneam altădată, întăresc credinţa că aproape fiecare d om n , până în preajm a s e 
cularizării (sau cel puţin până la 1832) sc va îngriji de ajutorarea m ănăstirii
Dohiariu, tot aşa cum au făcut, cu fiecare m ănăstire în parte. E m iterea acesto r acte

57. Spincni , op. cit., p. 157. Aici sc arată că la Locurile Sfinte în perioada 1738-40 nu a mers
nici un ban dc la Slobozia, dar nu se justifică unde a mers restul sumei. Poate că nu tot acest rest a
mers la Athos, dar cci 9% calculaţi aici trebuie să fi ajuns. Cu ce s-ar fi putut construi zidurile,
clopotniţa şi celelalte, in plus, la 1765, schevofilaxui Iosif Hiopolitis construia agliiasmatarul şi
stâlpii absidei - Mamalakis, op. cit., p. 307.
58. Brezoianu, op. cit., p. 89; Spincni, op. cit., p. 157; Moisescu, Contribuţia , p. 259.
59. Op. cit. , p. 308.
60. Ktena, H p o vij t o v A o^eiapiov. p. 54-66.
61. V. A. Urechea. Istoria românilor, seria de volume pentru 1 7 7 4 -1 7 8 6 , tom II, Buc., 1892,
p. 94-96.

62. Ibidem, tom IV, 1786-1800 (tom V I, 1774-1800), p. 203-4.
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era un ob icei de acum şi mergea din d om n ie în dom nie. D c altfel, h risoavele acestea
au m ai le s t con firm ate dc A lexan d ru Ipsilanti ia 2 4 aprilie 1 797, iar la 23 m ai
1798, C onstan tin G h eorghe H angerli întărea m ile le iui A lex a n d ru Ipsilanti, a d ică
to a ie c e le arătate d e M oruzi, num ai că numărul Undelor (al “fa m iliilo r” de birnici)
creştea la SO0-1. C onstan tin A lexan d ru Ipsilanti întărea şi el cu h riso v la 7 iu lie
1803 stăpânirea p este 33 d c p o g o a n e dc v ie , 15 stânjeni de m o şie în B u zău , nu
m ero a se v ite , 150 b olovan i de sare anual de la O cna S tan icu lu i şi 100 taleri din
vin ăriciu l d o m n csc64. P este o lună, la 16 iu lie , D ohiariu prim ea o în n o ire a unei
m ile în bani65.
La 1 779, călugării dohiariţi s-au aflat din nou în Ţara R om â n ea scă , pentru a
strânge m ile şi au adus cu ei ch iv o tu l în care sc păstrau o bucată din lem n u l s fin 
tei cruci, dăruită de A lexan d ru L ăpuşneanu, şi alte câteva m oaşte. D o m n iţa R alu,
fiic a V oievod u lu i A lexan d ru Ipsilanti ( 1 7 7 4 -8 2 ), văzân d starea proastă în care
erau păstrate acestea, căci cutia era de slab ă calitate, a acordat su m a necesară c o n 
fecţion ării unui ch iv o t de argint (d e fapt, s-a argintai v ec h iu l ch iv o t), adăugând şi
o in scrip ţie greacă: “ S -a argintat a cest lucru la 1779 cu ajutorul şi ch eltu ia la prea
strălu citei d o m n iţe R alu şi fiic ă a lui Ipsilanti în B u cu reştiul V alah iei fiind spart
şi stricat s-a reparat a doua oară prin adăugire şi înfrum useţare de către prea
c u v io su l eg u m en kir Partenic din L c sb o s, 1798, în ch in at m ănăstirii D o h ia riu ”66.
D oh iariu a m ai fo st îm b ogăţit cu odoare sfin te de un eg u m en al S lo b o z ie i,
G avriil S m irneanu (era din Sm irna, A sia M ică) ce fu se se num it de chiar Curtea
d om n ească. S e sp un e că a fo st adus în Ţara R o m â n ea scă de dom n itoru l loan
C aragea (1 8 1 2 -1 8 1 8 ) ca să în lo cu ia sc ă pe fostu l eg u m en A n tim (a cesta m urise la
1809 şi fu se se îngropat la B u cu reşti). G avriil a fost n u m it la S lo b o z ia , p oate în
1812, d eşi dohiariţii se op u seseră, în să, n eavân d în co tro , au trebuit să c e d e z e 67.
La 182.1 a ven it revoluţia şi, speriat, G avriil a fugit ia B raşov, unde se afla o
com u n itate greacă care d eseori prim ea preoţi dintre ierom onah ii athoniţi. D e a ceea,
la 1822, a fost în lo cu it cu Hrisant, până la 1828, când revine G avriil. Era acum e g u 
m en la S lo b o z ia şi A p o sto la ch e, începând să trim ită în m od regulat ven itu rile de
aici către D ohiariu , îm preună cu m ulte daruri, printre care un potir de aur pe carc
6 3 . A S B . M ănăstirea S lo b o zia , o rig . perg. I/! I .
6 4 . B c rc u ş, op. cit., p. 424.
6 5 . A S B , M ănăstirea S lo b o zia ,

orig. 1/12; id e m , mss. 314. f. 5 4 9 v -5 5 0 .
66. "Hpyop6b0ti to jţapov icaxâ xo a vj a Q (1779) 5iâ crovSpopTjq kcu eţ65ou tiîc; exA-ajiPpotativriţ; A6|ivr|<; r i a X c u c k c u f in o r a - to c ’H'yriXctvTou e k Bo\>i«n>pecmo'o tf iq BXax'C'S- t ^Ta
Siappayev Ka.i 8 ia< p 0 ap ev a v a K o a v îa O ii t o S f'iixepov p e x a 7tpoa0i'iK iiţ K ai hc«XÂO)7iia|.io\i n a p a
xoî) M vom cwdtoD 7cporiyoupevo'u ieopun) napSeviou xiro K'ai Af.afHou a i|/ rf (1798) aqnspw|.ia Movf|ţ AoxewxpUw" - Ktcna, H fio vij rov Aogeiapiov, p. 109, idem, T a Kcipiyactpxeia, p. 12.
Cutia poartă .stema ţării (vulturul) înconjurată de iniţialele domnului "A./V'F.B.B."- ve/i mai sus nota 20.
Moaştele conţinute sunt ale sfinţilor Teodor Stratilal. Haralambie, Ermolae, Artemie, Triton şi
Paraschiva (vezi lot Ktcna).
6 7 . K te n a , Ta Kei^iijXiapxeia, p. 85. în c c priveşte d a ta n u m irii sa le, v. C io ra n , X / r â r / c p.
2 4 4 , s p u n e că a c e a sta ar fi fost 1809 şi a tu n c i nu m ai av e a c u m să fio a d u s d e lo an C a ra g e a , L a acea
d a tă ţă rile ro m â n e a v e a u g u v e rn a to ri s tră in i, ca u rm a re a ră z b o iu lu i ru so -tu rc (1 8 0 6 -1 8 1 2 ), în c h e ia t
cu p a c e a d e la Bucurcşti, d in 1812. B c rc u ş , op. cit-, p. 42 5 su s ţin e c ă a fost n u m it la 1812 şi tu se se
in tr-a d e v ă r ad u s d e 1. C a ra g e a , p en tru că fu se s e d a s c ă lu l fiilo r d o m n u lu i.
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se afla scris: ''’ApxiM-CcvSplxrig £Â,op,7i;o^i.a<; FccPpir|A., 1830" şi un altul fară bază
în 1832, apoi patru v a se pentru apă cu inscripţia "FaPpvnÂ, ZÂ,o)i7i:oCla<;, 1832"6y.
In 1 834, d ohiariţi', care nu-1 voiau la egu m en ia m ănăstirii rom ân eşti, au tri
m is aici un m onah, p e M e to d ie , care să v er ifice v en itu rile rezu ltate din ceea ce-i
fu se se întărit S lo b o z ie i. Cu această o ca z ie , el trim ite la D ohiariu o E v a n g h e lie şi
m ai m ulte v a se cu ltic e şi patru mari sfe şn ic e , dintre care două am vă zu t şi noi îri
b ise r ic ă , purtând in scrip ţia : "Ap% ip,av8.
Z.A .Z .
FaPpiriA,
1834
AX
Bo'UKO'opea'uo'o"69. Şi tot el a m ai dăruit o cruce m are dc argint la 1 8 3 7 70.
Patriarhia de C on stan tin op ol nu v ed ea cu o ch i buni num irea lui G avriil ca
eg u m en la S lo b o z ia , pentru că aceasta fu se se făcută de către B iser ica R usă la
1828, când G avriil se în to rsese de la B raşov, trupele ruseşti a flâ n d u -se în ţara
R om ân ească. D up ă m u lte dem ersuri, G avriil a izbu tit să fie recu n o scu t dc
C hinotită M untelui A th o s ca egu m en al S lob oziei. Patriarhul G rigorie VI (1 835-40;
1 8 6 7 -7 1 ), înfuriat de a cest nou su cc es al lui G avriil, printr-o scrisoare din 5 sep 
tem brie 1839 a m ustrat aspru p e m em brii C hinotitei (com un itatea athonită) pentru
câ nu au avut în ved ere faptul că cel d esem n at şi favorizat dc Patriarhie era A ntim
T raian u p oleos71.
G avriil, recu n oscu t acu m de C hinotită athonită, lucra cu zel pentru ap rovizio
narea con tin u ă a D oh iariu lu i cu ven iturile cu v en ite de la m eto a ce le rom âneşti. în
1844 a trimis o altă evan gh elie, îmbrăcată în aur şi argint, constituind azi una dinliv
c e le m ai de preţ p ie se ale m ănăstirii D ohiariu. A n u l următor, trim itea doini
că d eln iţe dc argint, am ând ouă având in scrip ţion at n u m ele să u 72, iar la 1846 mai
trim itea un p otir p e a cărui parte superioară scria: "Zâi(j.a Xpicrtot» jiexa^ afteT r.
7cr|Yfiţ âG ava-iot) ye'UcaaG e" şi jos: "Ap%i|.iav8pltr|<; ZÂ,op,7i;o^la<; Ep,Dpvai.aiq
1846, ’OKtcoPploTJ 20"73.
în acela şi tim p în să, s-a îngrijit şi de m ănăstirea S lo b o z ia , căreia îi va rezidi
b iserica din tem elie după cu m arată inscripţia de deasupra intrării: “B iser ică zidii.i
d e M atei B asarab p e S lo b o z ia p osteln icu lu i la n a ch e prim a oară la 1 6 3 4 , înghiţil;i
de un cutrem ur şi acu m precum sc v e d e cu p odoab ă şi cu m ăreţie G avm l
S m irneanu l a rid icat-o din tem elii, d om n ind G h eorghe D im itrie B ib e sc u şi fiind
arhiereu N e o fit M itrop olitu l, 1842” 74.
A verea m ănăstirii D ohiariu şi a m etoacelor ci a crescu t sim ţitor în tim pul Im
G avriil, suprafaţa terenurilor p c care le deţinea în Ţara R o m â n ea scă însumăm!
1 8 .7 0 0 h ectare75.
La 15 nov. 1845, Patriarhul M e le tie III al C o n sta n tin o p o lu lu i scria arhiman
dritului G avriil: “ C onform în ţelegerii cu m ănăstirea (D o h ia riu ) cererea peniiu

68. Ktena, Ta iceiprjXiapxeia, p. 125-6.
69. Ibidem , p. 7 4, 85.
70. Ibidem , p. 125.
71. C io ra n , i^ fecrezf, p. 2 4 6 .
72. K te n a , Ta tceipiiZiapxeia, p. 125-6.
73. “ T ru p u l lui H risto s p rim iţi şi d in izv o ru l v ieţii g u s ta ţi” - Ibidem .
74. "Nocov o v t lv c x M a x e r i ţ o Ba<rapdc(3aţ e rr i i f j q XÂ.o(j.7toCta<; z o v n o a z e .X v iK o v r i a v v t m i
t o rcpcoTov e S e i p a i o *uâ 1634 a e i a p â Se TceTtTCOKOra x a v o v cbţ o p aT ca ical KâXXei K ai ( i r f i i h i
raP p iî|Â . o e k I)r6pvT|<; eic (3a0pcov â v riy e ip e r e m p y io v dii).ir|Tpi.ou Mrcep.rrecTK'o'u f|ye)j.oveiK ivt»,
N eo q n n o 'o 8 e M r|Tp 0Jt0Â.uTO'0 'A p x iep a ie -o o v T o q 1842" - K te n a , H p o v i j ro v A o xe ia p io v , p. «*>
75. S p in e n i, op. cit., p. 142, 145.
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această m ănăstire (S lo b o zia ) şi pentru schitul A p o sto la c h e s-a fixat la 9 0 .0 0 0
groşi p lătibili anual pe o perioadă de 6 ani” 7fi. Era vorb a de o datorie a S lo b o z iei
către D ohiariu pe care trebuia s-o achite mai d em ult şi i se fix a acum de către
patriarh term enul de 6 ani sau p oate în sem n a că S lo b o z ia şi m e to a c e le ei a lim en 
tau prin D oh iariu , ce era stavrop igh ie, şi Patriarhia E c u m en ică . T oate acestea pre
supun că m ănăstirea rom ân ească m ânuia su m e im en se în acca vrem e.
Situaţia S lo b o z iei şi m eto a celo r ei era în floritoare în a ceastă perioadă, v e n i
turile ei crescând până la secularizare, aşa cum v ed em în tabelul de m ai jo s :77
M ănăstirea
C otroccni

1848/51
. 4 5 0 0 0 piaştri

1854 /5 8

1 8 5 8 /6 3

1 8 6 3 /6 8

4 5 .6 0 0

1 0 0 .0 0 0

3 7 .1 0 0

Plum buita

8 .0 0 0

15.200

1 6 .0 0 0

1 6 .6 0 0

S lo b o z ia

3 0 .0 0 0

6 7 .1 0 0

8 5 .0 0 0

2 0 7 .0 0 0

în 1855, G avriil a murit după ce cu banii trim işi dc el s-a restaurat k a to lico n u l
D ohiariu lu i, iar deasupra S fin tei M e se s-a ridicat un b aldachin, cel m ai fru m os şi
cel m ai artistic lucrat din tot Sfanţul M u n te7fi.
Să m ai am intim de la 1853 un ch iv o t de argint, în fă ţişâ n d b iserica m ănăstirii
S lo b o z ia (aşa m i s-a sp us), cu care d iacon ii ie s în tim pul slu jb elo r să tă m â ieze,
purtându-1 pc umăr. C hivotu l pc care l-am văzu t în fă ţişea ză b iserica, aşa cum va
fi arătat ea probabil după reparaţiile pe care tot G avriil le în trep rinsese. El fu se se
trim is la A th o s prin interm ediul unui călugăr, T eofan arhim andritul79.
M urind, deci, Gavriil, patriarhul ecum cnic A ntim V I (1854-(?); 1853-55) scria la
25 mai 1855 dom nului Barbu Ştirbei, m itropolitului N ifo n şi logotetului bisericesc,
recom andând în locul răposatului pe E vghenie D ohiaritul ca egu m en al Sloboziei^0.
R ela ţiile acestea cu Ţ ările R om ân e au m ai durat până la 1863, când gu vern u l
C u za -K ogăln iccan u secu larizează averile b isericeşti (în ch in a te şi n cîn ch in a te) în
co n tex tu l reform elor eu rop en e ce se im puneau pentru trecerea la o nouă stare e c o 
n om ică. S c pare că după aceasta situaţia m ănăstirii D oh iariu s-a înrăutăţit, ea fiin d
n evoită să-şi scoată ven itu rile n ecesare num ai din m e to a c e le din C a leid ica . Insă
urm ele relaţiilor m u ltip le rom ân o-d ohiarite se văd în că a c o lo prin ce e a c e s-a ridi
cat, prin o b iectele de cult sau de artă provenind din Ţările R om ân e şi pc carc lc-am
mai m en ţion at, cât şi prin lucrările - m an u scrise sau cro n ici - scrise sau tipărite la
noi, ajungând în toate b ib lio tecile athonite*51.
Toate acestea m ărturisesc azi, îm preună cu c c lc a p ro x im a tiv 1.000 de d o c u 
m ente rom ân eşti, faptul că rom ânii au con sid erat o datorie de su flet ajutorarea
m ănăstirii D ohiariu , con sid erând că astfel O rtodoxia p o a te fa ce faţă ex p a n siu n ii
m usu lm ane carc am eninţa toate a ceste valori.
76. K alin ik D e lik a n is, Hepi-ypacpiicoq K a xa X o ^o c, tm v e v T o îq tc w S i^ i x o ft î i a T p i a p / i K o O
tH i)ţo|.tE vtov eJitarijicov eyYpCMptov 7iEpi t w v e v ”A0cp (.rovtov (1 6 3 0 -1 8 6 3 ) ic a T a p T io S E iţ keX.e\>-

<Tn rn v Oiic. flaTpiăpxov Icoascei/i zov T’ (Catalog descriptiv u l u d e lo r oficiale păstrate în codit n arhivelor patriarhale despre mănăstirile de la Muntele Athos, com pus de patriarhul ecumenic
huichim IU). C o n s ta n tin o p o l, 1902-5, p. 72; C io ra n , E%e0eig, p. 2 4 7 .
77 Colecţia actelor oficiale asupra mănăstirilor închinate, 1880; B e rc u ş , op. cit., p. 4 2 8 .
7 8 M ille t, op. cit., p. 61; K len a, "A navra ăpxKp'U/'-aKfcMO'u p. 559.
79 Jdem , Ta /ceipi/Aiapzeîa., p. 127; id em , H po vi) ro v A o ^eia p îo v , p. 85.
8 0 D c lik a n i. op. cit., p. 112; C io ra n , J / e o r i f , p. 248.
81 C â n d c a , Mărturii, p. 4 5 7 -4 5 9 .
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11. MĂNĂSTIREA KARAKALU
D esp re K arakalu nu se ştiu prea m ulte lucruri p rivitoare la în fiin ţa rea ei şi
nici despre arhiva m ănăstirii nu cu n oaştem n m llc date căci ea n-a fo st studiată
în deaproape până acum , aşa în cât su ntem n evoiţi sa răm ânem Ia lucrările g e n e 
r a le 1. E ste una din m ănăstirile care s-a bucurat d e o viaţa d u h o v n ic ca sc ă prosperă,
în cât în a l-IIl-le a tip icon este enum erată pc a l-V I-lea lo c , c e e a c c în sea m n ă că a
fo st m ult ajutată de îm păraţii b izan tini de atunci. In soc. X V , un s e c o l greu pentru
B izan ţ, m ănăstirea a d ecă zu t m aterial (aju nge p e lo cu l a l-X I-Iea, lo c pe carc se
află şi a zi)2.
Începutul relaţiilor a ce stei m ănăstiri cu Ţările R o m â n e îl cu n o a şte m din lu
crarea lui G avriil Protul, “Viaţa Sf. N ifo n ” , unde aflăm că m ănăstirea K arakalu a
beneficiat şi ca, ca şi celelalte dc la A thos, dc dărnicia lui N e a g o e Basarab (1 5 1 2 -1 5 2 1 ),
căci egu m en u l ei se afla prezent, p e când dom nitorul sfin ţea m area sa ctitorie de
la Curtea de A rgeş, la 15 aug. 15173. D e asem en ea , m ănăstirea păstrează şi de la
M ihai V iteazu l ( 1 5 9 5 -1 6 0 1 ) o am intire, şi anum e o cru ce frum os lucrată cu
inscripţia slavă: “M ih ail v o e v o d a i g (o sp o d )z a Stanka p rin o (s) s (v e )sle u r m itro
p o lit kyr E u th y m ie v lea t 7 1 0 5 ” (M ih a il v o ie v o d şi d o a m n a S ta n ca , ofran da
S f. m itropolitulu i E ftim ie, anul I 5 9 6 -1 5 9 7 )4 . Iar de la M atei B asarab (1 6 3 2 -1 6 5 4 )
m ănăstirea păstrează în că un epitrahil donat de în su şi dom nitorul şi so ţia sa E lena,
de p e la 1 6 4 9 -1 6 5 0 (broderie în fir dc aur, reprezentând p e cei 12 A p o sto li), a
cărui inscripţie slavă nu p recizează în să b en eficiaru l5.
în ce p riveşte relaţiile cu M old ova, se am estecă aici istoria cu legenda. Se
sp un e că pc la 1530 m ănăstirea a ars, fapt în urma căruia călugării dc la Karakalu
au ajuns în M o ld o v a şi l-au rugat pe dom nul Petru R areş să -i ajute în repararea m ă 
năstirii. La 1534, cl a trim is banii cu carc s-a ridicat turnul dinspre marc
(M orfon u )6. L egen d a sp un e că dom nitorul a trim is aici pentru su pravegh erea lu
crărilor pc protospătarul Petru care însă şi-a în suşit o parte din su m a dată pentru
construcţii. V oievod u l, auzind de cele făcute, a vrut să-i taie capul, dar, cerându-şi
iertare, a scăpat de p ed eap sa cu condiţia să term ine lucrările. Tradiţia sp un e că
a ccst Petru s-ar fi călugărit sub num ele de P ahom ie, în această m ă n ă s t i r e Oricum
la Karakalu pc un perete exterior sunt înfăţişate 2 personaje au reolate drept “noii
fondatori ai m ănăstirii P ah om ie şi P ah om ie” (o i v e o i KTTixopeq xriq a.y'm c, p ovriţ
'tcum iq, n a x â p i o q kou lla /a o p io q ), ţinând am ândoi o capeluţă în m âini. Lângă
ei, este înfăţişat un alt personaj, fară aureolă, arhim andritul L e o n tiex.

1. Călugărul Isaia dc Hilandar în lista lui din 1489 da mănăstirea Karakalu drept albaneză vezi Bodogae. Ajutoarele , p.237; Spiridon Lambros, To o vaţia r â v pnvcov K apaK aX ov i;
K apaK aX ă (Numele mănăstirilor Karakalu sau Karakalu), “Nea Ecm a”, 8, 1911, p. 236-7.
2. Kosina Vlahul, op. cil., p. 72; Philip Meyer, op. cit., p. 179; 1Iristofor Ktcnas. 'A>zavva, p. 177.
3. G. Mihăilă, D. Zainfireseu, LRV, 1, p. 91; P. Ş. Năsturel, Apperqu critique, p. 14.
4. P. Năsturel, Le MA, p. 217.
5. Idem, Un epitrachilion roumain inconnu du monastere de Karakallnu, “Lc millenairc de
M.A. Etudes el mclanges”, II, Clievetogne, 1965, p. 275-283; Ana Maria Musicescu, Broderia m e
dievală românească, Bucureşti, 1973, p. 4, nr. 55; P. Năsturel, Le M A , p. 218, nota 3 şi 3 bis.
6. Lord Courzon, Visits lo Monaslerws in the. Levant, Londra, 1849, p. 197; Năsturel, Le MA, p. 2! 8.
7. Marcu Beza, Biblioteci , p. 17; Aici G. Millet, J. Pargoire, L. Petit, op. cit., p. 101, nr. 311.
citează greşit "nr.Tpoq r a i Haxraruioţ".
8. Ibidenr, Millet, Pargoire, Petit, op cit., p. 101, nr. 310.
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D easu pra porţii v estic c a turnului se p oate găsi in scrip ţia care atestă c\. sub
ca teg u m en u i G herm an, v o ie v o d u l PeLtu şi fondatorul, m onah ul Ioasaf, s-a c o n 
struit turnul de către m eşterii zidari S irop u los şi D io n isic şi că lucrările au luat
sfârşit în anul 1533-4, in dictionu i 7 9.
R eferitor la toate a ceste lucrări, dar m ai a le s la refacerea clădirii p rin cip ale
ad ucem în faţa cititorului un firm an al sultanului S oiim an M a g n ificu l din 2 2 se p t./6
oct. 1536. S c spune a c o lo că san djabegul şi cad iu l de S id ero v o , trim iţând o
scriso a re la S ub lim a Poartă, aducea la cu n oştinţă faptul că v o ie v o z ii M o ld o v e i
aveau ob işnu in ţa să repare această m ănăstire, am eninţată ia a ceea dată dc ruină.
N ec esitâ n d d eci reparaţii, “n ecred in cio şii Ioan şi Petru" au ccrut v o ie să o repare
p recu m în tim purile v e c h i10. S c ştie că lucrărilc dc refacere au în cep u t cu arsanaua
şi au con tinu at cu restul clădirilor, luând sfârşit în 1 5 6 3 ! 1. D in păcate, în să, nu se
ştie d eocam d ată, cin e erau acei “ Ioan şi Petru” 12, m en ţion aţi în firm an, dar im p or
tant e ste - ccea c e se desp rin de din conţinutul firm anului - că ex ista o b işn u in ţa ca
d o m n ii m o ld o v en i să repare m ănăstirea Karakalu atunci când n e v o ia o cerea,
R ela ţiile rom ân o-athon ite, evid en t că nu s-au oprit aici. Istoria a în r e g is
trat un alt m om en t dureros pentru călugării athoniţi, m o m en t în care îi va ajuta dc
data a ceasta văd uva d om n ulu i A lexandru L ăpuşneanu patul de m oarte călugăr eu
n u m ele P ah om ie), Ruxandra. în anul 1568, sultanul S e]im II hotăra co n fisca rea
tuturor averilor m o b ile şi im o b ile ale m ănăstirilor athon ite, ca urmare a neplăţii
birurilor im p u se d e turci. E xecu torul trebuia să fie M ustafa C cleb i. în accastă
situ aţie, călugării, în m od inspirat, s-au adresat doam n ei R uxandra, precum o d in i
oară lui Petru Rareş. Intervenţia a fost o reuşită, dacă ţinem con t că doam n a le-a
acordat 3 5 .0 0 0 de aspri, bani cu care au putut să -şi răscu m p ere toate averile.
T ocm ai de aceca călugării şi-au luat angajam entul - la cererea d o a m n ei - dc a o
p o m en i p e ea şi toată casa ei (v ii şi m orţi) până ia sfârşitu l v ca c u r ilo r1-5. Era sin 
gura pretenţie a d oam n ei, tot aşa cum n ici alţi dom nitori care au ajutat L o cu rile
S fin te n-au ccrut m ai m ult. P oate tocm ai pentru accst m are ajutor şi pentru faptul
că în su şi A lexan d ru L ăpuşneanu a contribuit la renovarea m ănăstirii (să nu uităm
că lucrările s-au term inat în tim pul lui, la 1563), in scrip ţia p o m en eşte doi P a
h om ie. A ltfe l nu este ex p lic a b il d e c e apar m en ţion aţi ca fondatori “P a h o m ie şi
P a h o m ie” . U n u l era a cel spătar Petru de la d regătoria căruia s-a dat şi n u m ele
celu i m ai apropiat lo c dc sc h im n ic ic - " a 7 ia 0 â p y io " 14, iar al d o ilea era d esig u r al

9. Millet, Pargoirc, Petit, op. cit., p. 106, nr. 332.
10. Actul a fo.st greşit tradus de Gherasim Smyrnaki.s, op cit., p. 575-77 ţi preluat ca atare dc Bo
dogae, Ajutoarele , p. 239. Năsturel (în Le MA) redă un rezumat al unei traduceri făcute de specialiştii
români, soţii Beldiceanu, carc l-au tradus corect după fotografia aparută la M. Bcza, Biblioteci, p. 47.
11. Durata lor dovedeşte că restaurarea a fost generală - v. K.. Vlahos, op. cit., p. 253, nota 4;
Moisescu, Contribuţia , p. 260.
12. M. Beza eomentează că turcii şi grecii considcrau pc "Iu)" al domnilor români drept Ioan.
fapt pentru carc s-a scris Ioan şi Petru, în realitate fiind ”lo Petru" {Biblioteci, p. 58), Sc poate obiec
ta insă că este clar un plural în limba turcă care presupune aici existenţa a două nume, deci Ioan şi
Petru, după cum observa P. Năsturel, Le MA, p.220.
13. Originalul actului nu se cunoaşte, darsc cunosc traduceri ale lui în greccştc - Hurmuzaki, voi. XIV'
I, p. 46-49. Kalinik Delikanis, op. cit. voi. III, nr. 622, p. 414, cf. Bodogae, Ajutoarele, p. 239.
14. iVJ. Beza, Biblioteci, p. 54.
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dom n ulu i d ev en it călugăr. C ato lieo n u l, ca aşezăm ânt p rincipal, nu a fo st term inat
în tim pul lui R areş, căci la 1536 de abia în cep lucrările, după cu m am putut vedea.
Or, c e le două n um e - chiar p ersonajele p ictate - apar p e un p erete ex terior al
ca to lico n u lu i. O icoan ă din sec. X V III îi reprezintă pe călugării P a h o m ie şi Petru
(P a h om ie), după tradiţie, spătari trim işi de Petru R areş pentru lucrările de re
con stru cţie. D u p ă o altă tradiţie unul din portrete l-ar reprezenta p e în su şi d om nul
A lexan d ru L ăpuşneanu, călugărit la m ănăstirea S latina ca P a h o m ie 15.
D e la această ultim ă dată nu m ai avem ştiri privitoare la acest tip de relaţii până
la 1648, m ai precis 2 iunie, când patriarhul loan ik ie supunea m ănăstirii Karakalu
biserica Sf. Nicolae din Ism ail1(\ cc se afla în sânul M itropoliei P roilaviei, cel mai
adesea păstorită de greci. B iserica fu sese reparată m ai înainte d e călugării greci, fapt
pentru care patriarhul o face m ai întâi stavropighic şi abia apoi o închină, prim ind
con form uzanţei, în loc de 10 oca de ceară, 10 oca (4 0 litre) de icre.
P e atunci u n icu l port Ism ail ora parte a Im periului O tom an şi centru al M itro
p o lie i P ro ila v iei care-şi în tind ea ju risd icţia asupra u nei părţi din D o b r o g e a şi
asupra unor teritorii v alah e şi m o ld a v e de pc m alu l D unării. Ş tim apoi că pe la
1 674, b iserica Sf. N ic o la e a m ai fo st ajutată cu bani de re g ele Ivirilor A rtil şi fra
tele lui, B a h ta n g 17. A p o i, pentru o bună bucată de vrem e nu m ai ştim m arc lucru
d esp re cu m au decurs a ceste relaţii şi nici despre cu m îşi onora Sf. N ic o la e -Ism a il
o b lig a ţiile p e care lc a v ea ca m etoh.
La 2 0 iun. 1730, N ic o la e M avrocordat a ajutat m ănăstirea cu 5 0 taleri, c o n 
form u nei ştiri care în să nu e bazată d ocu m entar “pentru că a ccasta m ănăstire a
avut h risoave de la alţi răposaţi dom ni dinainte d c v rem e, de la V la d V odă, de la
A lexan d ru Vodă şi de la R adu Vodă, făcu te pre m ila a cea sta ” 18. A ju toru l, spune
a ce ea şi su rsă 19, a fo st în n o it la 2 6 sept. 1776 dc A lexan d ru Ip silan ti, în 1782 dc
N ic o la e C onstan tin C aragea şi la 16 ian. 1784 de M ihai Şuţu.
în aceeaşi perioadă, d esigu r în legătură cu m etohu l Sf. N ico la e-Ism a il,
cun oaştem , con form unei inscripţii că proigum enul Partenie P elo p o n ezia n u l şi cu
arhim andritul L eon tie din "KaA.io'o", din eparhia P roilaviei, au pictat şi înfrum useţat
nartexul interior al catolicon u lu i la 1767: “s-a repictat şi s-a renovat nartexul prin

15. Iată motivul închinării: “Fiind un lăcaş în eparhia şi Mitropolia Proilavului şi a Ismai Iul ni,
închinat în cinstea Sf. Nicolae, care este învechit şi dărâmat şi, cu un cuvânt, nu are nici o parte în
bunăstare şi c trebuinţă a se face din temelie, din nenorocire pc neaşteptate prin năstavirea lui
Dumnezeu, fiind îndemnaţi prea cuvioşii părinţi de la Sf. Munte din mănăstirea Karakalu, unde se
cinsteşte hramul Sf. Apostoli vor a înnoi din temelie acest lăcaş cu a lor cheltuială supt numele patriarhicesc şi stavropighial. Aşadar sus numiţii părinţi ai cinstitei mănăstiri Karakalu arătând dorinţa
lor de a ridica acest lăcaş au cerut de la smerenia Noastră voie şi îngăduinţa patriarhiccsc de a se
apuca dc această lucrare... li s-a dat învoire şi putere prin această carte patriarhicească” - Hurmuzuki ,
X IV , 1, p. 193-4. nr. 271 (după originalul, azi pierdut).
16. Sofronios Kalligas, ’AQcoviăg rjroi-. a~6vropog iaxop'ia t ov "Ay'wv "Opovg (Obiceiuri
athonite: scurtă istorie a Muntelui Athos J, Smirna, 1870, p. 102; Vlahos, op. cil., p. 217.
17. Ibidem , p. 253; Smyrnakis, op. cit., p. 578: Ioan Mamalakis, op. cit., p. 279.
18. Moisescu, Contribuţia, p. 260.
19. Ibidem.
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ch eltu iala prea cu viosu lu i arhimandrit, kir L eontie din oraşul K aliu, eparhia Proilav ie i, cu concursul lui Partenie P elop on esian u l proegu m en , 7 iulie, 1767”20.
A c e a stă ştire în ch eie sec. X V III al relaţiilor rom ân ilor cu K arakalul şi, tre
când în al X lX -le a , a v em cu n oştinţă de faptul că, la 1809, un arhim andrit S erafim
de la K arakalu, p e atunci stareţ al m ănăstirii Sf. Trei Ierarhi, care fu se se în ch in ată
de m arele dom n V asile Lupu în tregu lu i M u n te A th o s, repara o b iserică din Iaşi Sfântul Atanasie-Copou - în urma m ultelor stricăciun i pe care le su ferise. Faptul
ne e ste atestat de în săşi inscripţia g re ce a scă aşezată p e p eretele de m iazăn oap te al
b isericii: “M ăn ăstirea celo r Trei Ierarhi din Iaşi, co n d u câ n d -o arhim andritul Sera
fim de la m ănăstirea K arakalu din A th o s a în ălţat-o cu ch eltu ia lă m are, aflân d -o
stricată de m ult şi din tem elii n im icită în anul 1809 d e la m ântuirea lu m ii”21. B i
serica fu se se ridicată p e la 1638 d e V asile Lupu şi refăcută ap oi, p e la 1702, de
C on stan tin D u ca V o iev o d 22. Faptul că acest S erafim de la K arakalu o repara poate
în sem n a că biserica Sf. A tan asie fu sese probabil închinată, prin interm ediul Sf. Trei
Ierarhi, tocm ai m ănăstirii K arakalu. Să nu u ităm că în să şi m area m ănăstire Trei
Ierarhi era în ch in ată în tregu lu i M unte A th os. A ltfe l nu se ex p lic ă de ce o repară
tocm ai un călugăr athonit. D in p ăcate în să, nu p u tem proba cu d o cu m en te p resu 
p usu l fapt al în ch in ării acestei biserici.
In b ib lio te ca m ănăstirii K arakalu nu se p ot regăsi foarte m ulte mărturii
(scr ise ) ale acestui fe l de relaţii. E xistă totuşi câtcva lucrări tipărite în ţările
R o m â n e cu m ar fi “P an op lia d o g m a tica ” a lui E ftim ie Z ig a b en (T â rg o v işte, 1710),
“ P ro sch in ita ru f' lui Ioan C om n en (retipărit la V en eţia, în 1745) ce fu se se d ed icat
d om n u lu i C onstantin B rân covean u şi enunţa daniile rom ân eşti de care se bucura
seră m ăn ăstirile athon ite23.
T oate a ceste date, p e care le-am adus acu m în faţă, d o v e d e sc cu p risosin ţă că
relaţiile ţărilor noastre cu A th osu l în gen eral, iar cu m ănăstirea K arakalu în sp e 
cia l, au fo st con tin u e, în cep ân d cu N e a g o e B asarab şi s-au m an ifestat cu m ai m are
in tensitate în p erio a d ele m arilor d om n ii (Petra R areş, A lexan d ru L ăpuşneanu,
V asile Lupu, C onstan tin B rân covean u ). Trebuie ţinut co n t d e faptul că în toate
a ce lc p erioad e în care m ănăstirea s-a aflat la an an gh ie, ajutorul rom ân esc a fo st
a cela carc a contribuit la refacerea ci. B in e în ţe le s, nu trebuie să o co n sid erăm
drept e x c lu siv ita te rom ân ească pentru că, m ai a les după 1 700, în cep să se m an i
feste şi ruşii în accastă d irecţie. N o i a vem în ved ere şi a ce st lucru, dar ne in tere
sează cu precădere aceste relaţii ale M untelui A th os cu ţările noastre tocm ai pentru
a d o v ed i că era vorba de o con tinu itate în tipul de spiritualitate bizantină. D in
a cest co n tact au avut de câştigat a m b ele părţi, p e toate p lanurile.

20. Millet, Pargoire, Petit, op. cit., p. 101, nr. 309. “Kaliu” este identificat de N. lorga cu oraşul
Chilia - M untele Atlios, p. 53, dar Bodogae spune că ar putea fi Cahul - Ajutoarele, p. 241. Ştiri
despre refacerea mănăstirii se regăsesc şi la Mamalakis, op. cit., p. 308.
21. Melchisedec Ştefanescu, Notiţe istorice .ţi arheologice adunate de la 4'<Hmănăstiri şi bise
rici din Moldova, Bucureşti, 1885, p. 277; cf. Pr. P. Manole, Biserica Sf. Atanasie din Podgoria
Copou. “M M S ”, X X X V I, 7-8, 1960, p. 467.
22. Se pot vedea: N. Stoicescu, Repertoriul ...Moldovei, p. 461.
23. Virgil Cândea, Mărturii, nr. 1275-1279.
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12. MĂNĂSTIREA FILOTEU
Cât d espre aşezăm ân tu l m onahal de la F ilo teu , cu hramul. B u n eiv estiri, se
p oate sp un e câ este dintre c e le m ai vech i, fiin d deja atestat la 992.1, în să nu se pot
sp un e tot atât de m u lte lucruri ca despre m ănăstirile Ivir. V atoped, Lavra, X iro p o tamu sau oricare alta, cu istorii m ult m ai den se. C eea c e p utem şti d esp re F iloteu
se află în arhiva m ănăstirii d espre care a scris prim a oară călugărul A m filo h ie pe
la 1 840, care, ca şi T eodorct d e la E sfig m en a strâns un m aterial bogat în legătură
cu în treaga istorie a Sf. M u n te, m aterial care a răm as în m anu scris şi l-a vă zu t în
1863 K. Frearitis după cu m m ărturiseşte în lucrarea "E lepijtX ovţ M cdceSoviac;
K ai ’EXocoTCTvoi; ”A m a ţ " 2.
Prim a atestare a raporturilor între F iloteu şi Ţ ările R om ân e e ste din tim pul
d om n itoru lui V lad Ţ e p e ş care prim ea la 12 iun. 1457 “pe cin stiţii călugări, părinţi,
p roigu m en G hcrm an şi al d oilea p roigu m en Ş tefan ” care v en ea u să s c plângă v o 
ievodu lu i de m ultele n ev o i pe care le au3. C el puţin aşa s-a ştiut până acum , pentru
că stu d iile m ai recen te au d oved it că era vorba dc Vlad. C ălugărul care a şi răspuns
so licitărilor călugărilor acordân d u-le printr-un h riso v su m a de 4 .0 0 0 aspri anual,
p lu s 3 0 0 aducătorului (nu se ştie data)4 .
S c m ai v orb eşte de o d anie între 1 4 8 8 -1 4 9 2 de la V la d C ălugărul, tot de 4 .0 0 0
aspri. A r putea fi una şi a ce ea şi, o c a z ie în care V la d C ălugărul cere că lu gărilor să
în scric n u m ele fam iliei sa le în p o m e ln ic e le m ănăstirii.
A urm at perioada lui N e a g o e Basarab, perioada în care, în m od sigur, m ăn ăs
tirea trebuie să se fi bucurat d e u n ele danii, dc vrem e c e toate c e le la lte au în re g is
trat a stfe l d e d on aţii cu p rilejul sfin ţirii m arii b iser ic i d c la C urtea d e A r g e ş, la
15 aug. 1517. D e aici v en ea şi faim osu l G avriil Protul5, autorul “V ieţii Sf. N ifo n ”,
care av ea să revină îm preu nă eu doi în soţitori, la 1 5 3 3 , pentru a ad uce o bucată
din lem n u l S fin tei C ruci. D rum ul fiin d u -le p otrivnic, s-au întors înapoi.
In tim p, m ănăstirea F ilo teu a d ccăzu t foarte m ult, în câ t pe la 1670 ep isco p u l
de S am os, Iosif, sp un e că aceasta nu m ai av ea d ecât 5 că lu g ă ri6, iar p e la sfârşitul
se co lu lu i d ecă z u se cu totul, în cât n u-şi m ai putea plăti n ici im p o zitele.
Pentru a cest al X V II-Iea se c o l există ştiri că m ănăstirea a fo st su sţinu tă dc
d om n ii ţării R o m â n eşti, chiar dacă m ulte d ocu m en te au ars, iar pentru anul 1634
ex istă ştirea că G rigore G h ica al M o ld o v ei a întărit m ănăstirea F ilo teu 7.

). Manuil Gliedeon, O “A dm g, p. 187; Porfir Uspenskij, Istorija Afona, III, p. 117, cf.
Bodogae, Ajutoarele, p. 244.
2. “Peripluri în Macedonia şi Asia Mică", Atena, 1863, tom. XV, p. 166.
3. St. Nicolaescu, Ajutoare băneşti şi danii ale domnilor români către mănăstirea Filoteu din M A ,
“RA", I, 1924-1930, Bucureşti, p. 125-130, cf. Bodogae, Ajutoarele, p. 275 şi P. Năsturel, Le MA, p. 225.
4. Despre disputa accasta se poate citi capitolul afcctat special Ia Năsturel, Le MA, p. 225-226.
5. El fusese de multe ori la noi, de vreme ce descrie cu lux de amănunte evenimentele de la noi.
fi. Iosif Ghcorghirinis, Descriptions o fth e present state o f Mont Athos, London, 1866, p. 35,
cf. Bodogae. Ajutoarele, p. 246.
7.
V. Langlois, op. cit., p. 44; loannis Mamalakis, op. cit. Există aici o neconcordanţă, căci
Grigorie Gliica nu domnea la 1634, ci între 1658-59. La 1634 îşi încheia domnia Moisc Moghilă şi
şi-o înccpea Vasile Lupu (1634-53).
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a 1.734, dom nitorul C onstantin M avrocordat care, p e atunci d om n ea în M o l

d o v a (1 7 3 3 -3 5 ; 1741-43; 1 7 4 8 -4 9 ), stab ilea să se d ea anual su m a de 6 .6 0 0 aspri,
punând con d iţia ca m onahii să aducă m oa ştele (m âna) Sf. Ioan H r iso sto m 8.
D e bună seam ă că a ce st ajutor s-a dat con tinu u, dc vrem e ce sunt citate acte
din 1 7 4 4 ,1 7 4 9 . 1768. C el din urmă aparţine d om nului G rigorie A lexan d ru G hica
III, care pc atunci d om n ea în Ţara R om ân ească (1 7 6 8 -6 9 ), con firm ând o d anie fă
cută în două rânduri, de C onstantin M avrocordat, la 1 7 4 4 şi de G rigorie II G hica,
Ia 1 7 4 9 9. C ălugărul A n ton iu m ai m en ţion a, că în urm a călătoriilor sa le v ă zu se
h riso a v e d e la C onstan tin B rân covean u (1 6 8 8 -1 7 1 4 ), M ihai R a co v iţă (d o m n ise în
Ţara R o m â n ca scă în anii 173 0 -3 1 ; 1 7 4 1 -4 4 şi în M o ld o v a în 1 7 1 5 -1 7 2 6 ), şi
Scarlat G h ica (1 7 5 8 -6 1 ; 1 7 6 5 -6 6 , în Ţara R om ân ească; 1 7 5 7 -5 8 în M o ld o v a )10.
D in a ccstc ajutoare cât şi din c e le ruseşti s-a putut reface m ănăstirea. La 1746 s-a
refăcut din tem elii ca to liccn u l, iar la 1752 s-a reparat clo p o tn iţa şi s-a ridicat para
clisu l P rod roin u lu i11. M ai putem sem n ala un fapt ce p un e în legătură m ănăstirea
P o lo v r a ci cu m ănăstirea F iloteu . în zu grăveala m ănăstirii rom âneşti v e d e m fig u 
ra unui m onah , stând lângă m ănăstirea F iloteu , ţinând în m ână o cârjă arhierească
şi privin d de d ep a ite m inu nea M aicii D om n u lu i cu Sf. A tan asie (apare sccn a
aceasta într-o gravură dc ia 1701, la M ăn ă stiiea Lavra). A n a liza picturii a con d u s
la c o n c lu z ia că pictorul a trăit la M u n tele A th o s, poate chiar la F iloteu. In jo su l
picturii, în dreapta, ex istă n u m ele autorului scris cu litere foarte m ici: "C onstantin,
1711". în aceasta perioadă chiar ex ista un C onstantin, zugrav, creatorul unei şco li
de pictură în ţara noastră. L stc p o sib il să fie chiar e l 12.
N u ex istă prea m ulte urm e ale con tactulu i cultural cu Ţ ările R om ân e la
această m ănăstire poate şi pentru faptul că întreaga b ib lio teca a ars la 1871. S-a
putut g ă si totuşi a c o lo un c o d ic e nr. 187 carc cu p rin de lucrarea "BifWâov
KcyAo'upevov -uî)v em otepiiccov rtaGcov xoî) avQrabrco'o" (Carte ce se ch eam ă
o g lin d ă a patim ilor interioare ale om u lu i), com p u să în sla v o n ă de un rus an onim ,
tradusă în rom ână de ierom onahul M acarie dc la C ernica şi abia apoi în g receşte
de g eo m etru l C onstantin P u zăn cscu ( 1 8 3 7 ) 13. S e pot găsi şi alte .lucrări sc rise de

X. St, Nicolacscu, Ajutoare, p. 129; Gh. Moisescu. Contribuţia, p. 26(1; Hristolbr Ktenas,
’A n a v ta , p. 259.

9. Uspenskij, Istorija Afona, III, p. 335; Langlois. op. cit., p. 44; Ghedeon, O “Adcoq, p. 187,
cf. Bogdan, D aniile, p. 19; Mamalakis. op. cit., p. 308.
10. Observaţiile unui închinător la Sf. Munte ( rusă ), în ‘‘Trudii kievskoi Duhovnoj
Akademii ", 1862, p. 90, la Bogdan, Daniile, p. 19.
11. G. Millet, J, Pargoire, L. Petit, op. cit., nr. 292; Kosma, op. cit., p. 260; Ktenas, "A xavra,
p. 567, cf. Bodogae, Ajutoarele, p. 247 şi anexele I şi II; Mamalakis, op. cit., p. 308.
12. Constantin a mai pictat bisericile Doamnei din Bucureşti (1683), Dintr-un Lemn-Vâlcea
(1684), Hurezi ( 1693-94), Mitropolia de la Târgovişte ( 1698), Sf, Ghcorghe-Mogoşoaia ( 1705) - D.
Deligianis, E M iiv e ţ ţcoypowpoi ae (loveţ 1:115 rknijiaviac (\A og-!9og aubveţ) (Pictori greci la
mănăstirile Jiu România), "Tâcreig rov oprodoSogov /in va zi& fw v, Oog- 20og a iw v e ? (Tendinţe
ale monahismului ortodox), Simposion, 28 sept,-2 oct. 1994, EIE, Atena, 1996. p. 180-2.
13. Bodogae, Ajutoarele, p. 248; Virgil Cândea, M ărturii , p. 5 1 1.
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d iferite personalităţi ale culturii greceşti şi tipărite, m are parte din e le în Ţările
R om ân e, d ed icate fiin d d om n itorilor sub care s-au tip ărit14.
D e şi sărace ştirile despre m ănăstirea F iloteu , se p oate v ed ea că ea a fo st aju
tată dintru în cep u t de d om n ii rom âni, chiar dacă n-a avut m eto a ce în ţările noastre
şi chiar dacă pc o p erioada de tim p de 2 0 0 ani nu se re g ă sesc docu m ente-m ărturie
ale ajutoarelor rom ân eşti, d eoarece, aşa cum am m ai am intit, m ănăstirea a ars în
m ai m ulte rânduri. E ste în să im p osib il ca, dacă a fo st ajutată în se c. X V -X V I,
a cest tip de ajutoare să se fi oprit brusc de vrem e ce la toate c e le la lte mănăstiri
athonite se în registrează o con tinu itate în această tradiţie a d aniilor rom âneşti.
C hiar şi cu a ceste p uţine date, în com paraţie cu a celca p e care le a v em despre
alte m ănăstiri atonite, p u tem co n clu z io n a că şi F ilo teu a fo st printre c e le care au
b en eficia t de su sţin erea rom ân ească, su sţin ere care a contribuit m u lt la păstrarea
statutului în tregu lu i M u n te A th o s, un statut p e care l-a putut păstra num ai cu aju
torul Ţărilor R om ân e.

14. Ibidem.

13. MANASTIREA SIMONOPETRA
La 1364 avea să se zid ească şi m ănăstirea S im on op etra (sau S im o n Petru) de
la A th o s, ea fiin d dintre c e le m ai ‘'recente” în Sfântul M u n te 1.
A rh iva ci, altădată cu m ult m ai bogată, pierdută într-un in cen d iu d evastator
din 8 m ai 1891, păstrează încă foarte m ulte d ocu m en te rom âneşti care p ot ajuta
istoriograful să-şi facă o id ee asupra relaţiilor rom ân o-atonite. A rhiva a fo st stu 
diată d eop otrivă de istorici greci şi rom âni, reu şin d u -se înregistrarea a m ai m ult
d e 1500 d ocu m cn tc, dintre care 808 rom ân eşti2. D o cu m e n tele au fo st e m ise p e
parcursul a patru s c c o lc , d e la căderea Im periului B izan tin până la 18 4 8 , dintre
carc 7 în se co lu l X V , 118 în se c o lu l X V I, 3 78 în se co lu l X V II, 2 1 6 în se c o lu l
X V III, 89 în sc c o lu l X IX , în total 808.
M ai b in e d e 6 0 0 de d ocu m en te sunt origin ale, dintre care 87 sunt în scr ise pe
pergam ent, iar restul p e hârtie. R estu l sunt cop ii.
S e ştie că o bună bucată de vrem e lim b a dc can ccla ric a Ţărilor R o m â n e a
fo st slavon a, fen o m en asupra căruia s-au oprit istoricii rom âni în nenum ărate rân
duri. A b ia după M atei Basarab în ce p e să se im pună lim b a greacă, pentru ca din
sc c o lu l X V III să f ie în locu ită, nu total, cu rom âna. Foarte interesant lucru este că
la S im on op etra 6 0 0 dintre d ocu m en te sunt în rom ână şi num ai 146 în sla v ă şi 23
în greacă. S-au putut num ăra 55 dom ni de la care ex istă 3 2 5 acte în legătură cu
S im on op etra şi m eto a ce le ei, dintre care 28 au d om n it în p erioada de care n e
ocu p ă m , aceştia em iţând 147 dintre h risoave (adică ap roxim ativ ju m ă ta te)3.
N -a u lip sit acte d e la m itropoliţii U n g ro v la h iei L u ca d e Cipru (1 6 0 2 -2 9 ),
Ş tefan (1 6 4 8 -5 3 ;

1 6 5 5 -6 8 ), T eo d o sie (1 6 6 8 -7 2 ;

1 6 7 9 -1 7 0 8 ), N e o fit C retanul

(1 7 3 8 -5 3 ), Filaret M ih alitzis (1 7 5 3 -6 0 ), G rigore II (1 7 6 0 -8 7 ), D o sitei F iliti
( 1 7 9 3 -1 8 1 0 ), N cctarie (1 8 1 2 -1 9 ), D io n isie Lupu (1 9 1 8 -2 1 )4 .
Până să se ajungă la perioada în care m ănăstirea va trăi num ai din ajutoare ro
m âneşti, ea a fost susţinută de craii sârbi şi de îm păraţii bizantini. In lip ico n u l al
III-lea al M untelui A th os, ea apărea ca a 2 3 -a dintre c e le 25 care sem n au atun ci5.

1. Conform linei tradiţii, înainte de ridicarea mănăstirii, trăia pe acclc locuri, într-o peşteră,
ascetul Simion, aproape de un izvor numit azi “aghiasma cuviosului Simion”. In noaptea de Crăciun
a văzut coborându-se, deasupra stâneii în care sălăşluia, o stea, eveniment în amintirea căruia va zidi
mănăstirea, numită pe atunci Noul Betlccm. Aceeaşi tradiţie spune că ridicând mănăstirea, Simion
a căzut dc pe acea stâncă, fară să moară. Faptul a fost văzut ca o minune, ceea ce a creat o aureolă
deosebită locului. Construcţia pare a fi fost făcută de craiul sârb Ioan Uylieşa, la care ajunseseră
câţiva călugări athoniţi spic a-i ccre acest lucru. El a înccput lucrările acolo, mişcat fiind de rugăciu
nile călugărilor carc au avut ca cfect vindecarea fiicci lui şi a mai trimis şi pe duhovnicul Eftimie
spre a supraveghea lucrările. (Manuil Ghedeon, ’O '’AQcog, p. 188; Kosma Vlahul, op. cit., p. 263;
Gherasim Smyrnakis, op. cil., p. 587; Ioanis Mamalakis, op. cil., p. 125-6; 217.
2. D. Năstase, Les documents m um ains des archives du couvent athonit de Simonpelra, în
3 /1 9 8 3 , p. 3 7 3 -3 8 8 ; Dimitrios V a m v a k a s, lep ă povr\ 2Ti’p a v o g nârpag. K arâA oyog
m v a p x e io v (Sfânta m-re Simonos Pelras. Catalog al arhivei), "A 0 covik 6i lu p ^ ie iic T a " , 1, 1985.
3. A sc vedea pentru verificare şi confirmare Virgil Cândea, Mărturii, p. 512-522.
4. D. Năstase, Les documents, p. 385.
5. Ph. Mcyer, op. cit., p. 197.
20 - B. O. R. 7-9/2002
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La în cepu tu l se co lu lu i X V I găsim la C urgea de A rg eş, cu prilejul sfinţirii bi
sericii de a co lo (15 au gust 1517), şi. p e călugării sim on op etriţi, ch em aţi fiin d , ca
şi toţi ce ila lţi, de d om n u l m untean N e a g o e B asarab6. Jar pc la 1540 v o ie v o d u l
Petru P aisie, fiu n ele g itim al lui R adu c c l M are, ar fi dat m ănăstirii, în afară de
bani. satul Scurtcşti din A rgeş, cu toate averile» lu i7.
O
danie foarte importantă avea să i se facă mănăstirii Sim onopetra pe la m ijlocul
secolu lu i X V I. Este vorba de închinarea unei biserici din m arginea Bucureştiului cu
hramul Sfântul N icolae, la a cărei construcţie contribuiseră postelnicul G hiorm a din
Pogoniana şi soţia sa C apleax. Mu ştim dacă închinarea au facut-o ctitorii, dar ştim că
m o şiile Sfrânceşti şi D ragom ireşti închinate la Sim onopetra făceau parte din averea
acestei ctitorii rom âneşti şi mai ştim că la 30 mai 1586 M ihnea Turcitul, confirm ându-i printr-un hrisov noi dom enii, o pom enea ca fiind deja închinată la
Sim onopetra9.
In acea vrem e, călugării sim onopetriţi se deplasau probabil priri ţările noastre
pentru a c u le g e m ile, pentru a se n sib iliza pe d om n ii de atunci în fo lo su l m ănăstirii
lor. A şa trebuie să fi fo st p o sib ilă în ch in area bisericii b u eu reşten e (azi dărâmată
de furia com u n istă) şi tot aşa Petru Ş ch iop u l - căci ajun seseră, s e v e d e , şi în
M o ld o v a - va hotărî la 8 februarie 1587 un ajutor anual de 5 .0 0 0 a sp ri10.
La 1580 m ănăstirea arsese, fapt pentru care m onah ii au trebuit să se m ute la
X en o fo n , eu co n d iţia să p lătească ei şi datoria acesteia , carc era de 2 0 0 .0 0 0 aspri,
în accastă situ aţie, egu m en u l E v g h en ie de la S im on opetra va p leca p e la 1588 cu
patriarhul Ierem ia II după m ile, prin R usia şi în P rincipate. Intr-adevăr, ci au
p oposit destul d c m ult în M old ova şi la Bucureşti unde, în m artie 1590, Ierem ia II
con firm a S im on op etrei m ai v e c h ile p osesiu n i dăruite m ai în ain te de doam na
C aplca şi con firm ate d e d om n ii v r e m ii11. Iar în o cto m b rie 1591 em itea un act prin
care întărea dreptul dc stavrop igh ie asupra unei m ănăstiri, tot Sfântul N ic o la c ,
zidite de banul C raiovei, M ihai, viitor dom n (1 5 9 3 -1 6 0 1 ). N o u a m ănăstire o ridi

6. Gavril Piotul, op. cit., cd. Tit Siinedrea, 1937, p. 28-29.
7. H unnuzaki, voi. XIV, 1, p. 44, nr. 107; Giureseu, Istoria românilor, Bucureşti, 1976, vo!. II.
p. 251; Bodogae, Ajutoarele, p. 251, spun că dania a fost confirmată pe Ia 1570, adăugându-i-se şi
salul Dragomireşti de cătrc Alexandru al 11-lsa, fiul lui Mireea Ciobanul. In realitate, dania este din
8 iulie 1575 şi este iniţial tăcută dc doamna Caplea, mătuşa lui Radu Paisie (Petru), aceea care fuse
se afurisita de Nifon II, patriarhul Constantinopolului pentru divorţul şi cea de-a doua ei căsătorie,
pe carc ierarhul i-o interzisese - v. Petre Năsturel, Le MA, p. 229.
8. Biserica se mai mimea "a jupâncsii Caplea” sau a “lui Gheonna Banul” sau “AlbăPostăvari"- Pr. Niculac Şerbănescu, Mărturii istorice despre monumentele religioase din Bucureştii
de altădată, ‘‘BOR", 1960, nr. 1-2, p.88; Pr. ioan Moldoveanu, Biserici bueureştene demolate în tinipul comunismului. “ BOR ’, 1993, tir. 10-12, p. 179.
9. Al. Elian, Legăturile, p. 814, nota 55, afirmă că mănăstirea lui Ghiorma ar fi fost închinata
pe la 1558 -1559; cf. Năsturel, Le MA, p. 228. Documentul lui Mihnea Turcitul în DIR, ŢR, veac XVI,
voi. V, Bucureşti, 1951-1953, p. 240-241.
10. P. Năsturel, Le MA, p. 240.
11. Vamvakas, op. cit., p. I 13, nr. 3; Gherasim Smyrnakis, op. cit., p. 133; Mamalakis, op. cit.,
p. 258; Năsturel, Le MA, p. 231.
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ca se Mihai Vodă între 1589-91 p e un loc înalt, nu departe de a ju p â n esii C a p le a 12,
care îi va d even i m etoc a celeia zid ite de dom n.
M ih ai V ite a z u l s-a rcm arcat prin a c e e a că a su p o rta t c h e ltu ie lile d e r e 
c o n str u c ţie a S im on op etrei, fie prin su b ven ţii d irecte, fie prin în ch in area la 1599
a ctitoriei sale, nu tară a o fi înzestrat cu 14 sate, dintre care 13 cum părate chiar
d e e l cu 4 7 2 .0 0 0 a sp ri13.
D in banii adunaţi de la aceste m etoace, m ănăstirea S im on opetra s-a putut re
clăd i, călugării au reven it în m ănăstire (ei s-au aflat până atunci “în g a zd ă ” la X e n o fo n ), şi la 1613 v ed em sfin ţin d u -se noul c a to lic o n 14.
D in nou m ănăstirea a ars la 1625 şi iar s-a reiacut la 1 6 3 3 '5. R efacerea trebuie
să se fi datorat în bună m ăsură m ctoacelor de la n oi, m ai cu sea m ă că i s-au m ai
în ch in at între tim p n işte m etoace. E ste vorba despre Bolintin, Beştelei şi Izvorani. Şi aici trebuie să fie făcu te n işte precizări, pentru că istoriografia a în r e g is
trat date contradictorii în c e p riveşte închinarea lor.
La 2 m artie 1626, dom nitorul A lexan d ru C o co n u l în ch in a ia S im on op etra
m ănăstirea Bolintin din jud eţul A rgeş, cu toate ale ei, ad ică cu sa tele P ile şti,
B u cşă n eşti, M alu Spart, B olin tin şi 13 c o lo n ii de ţig a n i16. Faptul şi-a g ă sit c o n 
firm area printr-un act al m itropolitului L u ca de C ipru, din 4 aprilie 1 6 2 6 17. S e
pare că B olin tin u l fu se se iniţial în ch in at la 14 m artie 1625 la Ivir, în să nu se ştie
sigu r cu m a ajuns la S im o n o p etra 18.
Cât despre Izvorani, s-a susţinut m ultă vrem e că ar fi fo st în ch in at, prin 1617,
la M ihai Vodă dc către acelaşi m itrop olit19, ce ea ce, v o m ved ea , nu este adevărat.

12. Vezi Nic. Sloicescu, Repertoriul... Bucureşti, p. 230-232. Acest lăcaş, “Sfanţul Nicolae Mihai Vodă” nu este zidit pc locul bisericii doamnei Caplea, aşa cum înclină să creadă Bodogae,
Ajutoarele , p. 252, ci aceasta devenea metoc precum mărturiseşte un document din 5 aprilie 1635 ASB, Mănăstirea Hanu Greci X/3); cf. I. Moldovean», op. cit., p. 180. Se pare că prin actul din
uGtombric 1591, patriarhul Iercmia ceda lui Evghenie drepturile stavropighialc (v. Vamvakas. op. cit.,
p. 113, nr. 5; Hurmuzaki, XIV, I , p. 89-93; P. Năsturel, Le MA, p. 233), deşi “Mihai Vodă” nu era încă
închinată la Simonpetra (ASB, Mănăstirea M ihai Vodă, cop. gr. SI (sccţiunea istorică), 1463, V/3).
13. H unm auki, XIV, 1, p. 109, 192; Eclairk isseme.nl, p. 64-69; Ion Brezoiarm, op. cit., p. 47-48;
Marin Popescu-Spincni, op. cit., p. 131; Moisescu, Contribuţia, p. 261; Bogdan, Daniile, p. 28;
HOR şi problema Muntelui Athos, p. 201; Bodogac, Ajutoarele, p. 253; Mamalakis, op. cit., p. 258.
14. G. Millct, J. Pargoirc, L. Petit, op. cit., nr. 523.
15. V. Langlois, op. cit., p. 42, 61; Bodogac, Ajutoarele, p. 253. Mamalakis, op. cit., p. 402,
nota 5 spune că de rezidirca catoliconului la 1633 s-au ocupat meşteri români, care la 1640 lucrau
la Pantocrator - Millct, Pargoire, Petit, op. cit., p. 522-528.
16. Bodogac, Ajutoarele, p. 253 amintea în trecerc că la această dată Alexandru Coconul îi în
china schitul Beştelei, tot din Argeş. Este vorba dc o confuzie pentru că, în fapt, documentul nu există
în ţară, ci este posibil să se afle tot la Simonpetra, dacă n-a ars. El se găseşte însă în rezumat în DRH,
ŢR, voi. X X I, Bucureşti, 1980, p. 36. în ce priveşte Beşteleiul, tot din Argeş, vezi N. Stoicescu,
Hibliograjia...Ţura Românească, Craiova, 1970, voi. II, p. 487. El fusese închinat la Mihai Vodă şi
atunci este uşor de presupus că, indirect, ţinea şi dc Simonpetra - Năsturel, Le MA, p. 239.
17. Catalogul documentelor Ţării Româneşti, voi. III, Bucurcşti, p. 269, nr. 541.
18. Năsturel, Le MA, p. 115; a sc vedea şi articolul nostru despre mănăstirea Ivir.
19. G.M. loncseu. Istoricul mitropoliei Ungrovlahiei, Bucureşti, 1906, p. 106, nota 4;
liodogac, Ajutoarele, p. 253; Moiscscu, Contribuţia, p. 261.

308

BISERICA ORTODOXĂ ROMĂNĂ

Im ediat după m oartea lui L u ca de Cipru, M atei B asarab În g lo b a lz v o r a n iu l în
rândul m ănăstirilor d om n eşti. La 8 m artie 1634 d om n ul îi co n firm a “slo b o z e n ia ” .
A poi, din m ai m ulte d ocu m en te de pricină, e m ise în co n tex tu l disputării între unii
boieri a unor teritorii aparţinătoare m ănăstirii, v ed em că până la 12 septem brie
J647 ea nu era în că închinată. M ai avem ştire că m ănăstirea a fo st eg u m en ită de
un P aisie, între 1 6 5 8 -7 9 , probabil un fo st ep isc o p oriental, între tim p prim ind şi o
scrie de danii de m oşii. în tim pul lui Şerban C antacu zino sch itu l s-a dărâm at în
urma unui cutrem ur şi îi v ed em p e boierii V erneşti făcân d apel la eg u m en u l Atanasie dc la M ihai Vodă spre a o ajuta să se ren o v eze. A b ia la 1693 m ănăstirea va
fi închinată la M ihai V odă, probabil ca recu noştin ţă pentru ajutorul p e care îl dă
duse A ta n a sie20. M o d eştii ei ctitori au crezut că dacă a fier o sesc m icu l sch it la
M ihai Vodă, îi asigură un oarecare viitor, dar n-a fo st să fie aşa, că ci eg u m en ii
greci au fost lipsiţi d e interes pentru el, cu tim pul ajungând în părăsire21.
A r m ai fi avut m ănăstirea M ihai V odă în că un raetoc, b iserica F iă m â n d a , dar
afierosierea ci nu este sigură, sau dacă s-a întâm plat, n -a fo st pentru m ultă vrem e,
căci la 1698 ca apărea în ch in ată d e către unul din ctitori (b oierii R u d en i) la e p is
copia d e R âm n ic22.
D in ven iturile acestor m eto a ce trebuie că s-a refăcut m ănăstirea S im on opetra
în atâtea rânduri. între 1 6 4 0 -5 0 , de pildă, se refacea pictura ca to lico n u lu i de către
M atei Basarab23.
In seco lu l al X V III-lea însă, m ănăstirea a căzut în g rele datorii şi se parc că
nici de la M ihai Vodă nu a putut lua foarte mult. O statistică de venituri şi ch eltu 
ieli pc anii i 738-41 n c sp un e că m ănăstirea avea un ven it foarte m ic, num ai 3 .179
taleri, în com paraţie cu cci 3 7 .6 4 7 ai C otrocenilor (pe perioada 17 3 0 -4 0 ) sau
18.653 ai R adului Vodă (pentru 1 7 3 7 -4 1 ), ori ai M ărginenilor, închinată la M untele
Sinai (pentru 1 7 3 0 -3 9 ). D in a cei 3 .1 7 9 taleri trim isese la A th o s num ai 2 7 5 taleri,
păstrând 9 57 p en tm ch eltu ie lile sa le şi 1765 redevenţa pentru d om n , p e când c e le 
lalte trim iseseră 1.800 C otroceniul, 3 .1 0 0 Radu Vodă, 3 .0 0 0 M ărgin en ii24.
La 1740 nu trim isese n im ic din ven itu l de 1.078 taleri25. In sch im b , pe la
1850 avea un ven it cu m ult m ai m are, cam un m ilio n de lei, anual26, dar p esem n e
că nu m ai trim itea de m ult bani la Sim onopetra.
Şi totuşi n-a fo st ignorată, căci ved em că a avut din partea v o ie v o z ilo r fana
rioţi, mai totdeauna scutiri de vin ărici, de oicrit şi dreptul de a lua anual de la ocn e
câte 150 b olovan i de sare.

20.
ASB, Mihai Vodă, V 111/70; Ion lonaşcu, Mănăstirea /zvorani (Buzău), ctitoria episcopului
Lucii (I5S3-I604). Cu documente şi regeşte. Buzău, 1936, p. 20-26. într-un document din “ 1688-1714”,
Jipa căpitanul din Verneşti şi fratele săli Stanciu arata că mănăstirea fusese dărâmată de cutremur în
timpul domniei lui Şerban Cantacuzino şi ei o rezidiseră, luând ca ctitor pe egumenul Atanasie
(ASB, Mihai Vodă, 1/337; Stoiccscu, Bibliografia Ţării Româneşti, 1, p. 385).
21.1. lonaşcu, op. cit., p. 26.
22. ASB, Episcopia de Râmnic, L X X X V /4; Stoiccscu, Bibliografia ŢR, p. 306.
23. M. N. Kondakov, Monumente de artă creştină in Athos (rusă), Petersburg, 1902, p. 53, lT
Bodogac, Ajutoarele, p. 253.
24. Popcscu-Spineni, op. cit., p. 157.
25. Brezoianu, op. cit., p. 89.
26. Moiscscu, Contribuţia, p. 261.
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La 6 martie 1775 A lexandru Ipsilanti (1774-82; 1 7 96-7) dădea un hrisov eg u m e
nului Tim otei dc la M ihai Vodă acordând pc lângă scutirile dc mai sus şi dreptul dc a
lua de la Balta C iocăneştilor “după ob icei” din peşti, raci, precum şi 12 lude (unităţi
de fam ilie) de străini slujitori, scutiţi dc toate dăjdiiie. L,a vrem ea oieritului erau scu 
tite 5 0 0 de oi. Toate accsiea ca să fie “de hrană şi chiverniseală” călugărilor de a co lo 27.
A lexan d ru C onstan tin M oruzi (1 7 9 3 -9 6 ; 1 7 9 9 -1 8 0 1 ), dând şi el un a stfel de
h riso v la 1793, am intea că nu fa ce altceva d ecât să co n firm e d an iile m ai v ec h i ale
lui A lexan d ru Ipsilanti, din 1776, şi M ihai Şuţu (1 7 8 3 -8 6 ; 1 7 9 1 -9 3 ; 1 8 0 1 -2 ) din
2 0 aprilie 179228.
A b ia la 1785, M ihai Şuţu hotăra ca p risosu l m ănăstirii M ihai Vodă să se ducă
din nou la S im on petra29, iar pentru m ănăstirea aton ilă care fu se se preluată de
M eyocâ,t| Mecrri, din cau za datoriilor, va p lec a un lo a s a f din M itiien e să strângă
fonduri. El s-a ob ligat ca dintr-o prim ă călătorie să aducă 13 p un gi cu groşi şi
dintr-o a doua 2 1 2 p un gi, dar a adus num ai 34, cu totu l30. Or, a ceste m ile s e ad u 
nau în că din P rincipate şi din R usia.
Cu puţin după jum ătatea se co lu lu i X VIII se afla la Sim oriopetra şi P a isie
V elicik o v sk i. A c e a sta se întâm pla rnai ex a ct pe la 1 763, căci, în m u lţin d u -se
num ărul fraţilor care ven eau con tinu u la sch itu l Sfântul Ilie (d e lân gă P antocra
tor), în fiinţat de P a isie , el a cerut v o ie la Sfânta S in a x ă să sc m ute în m ănăstirea
S im on op etra, pe atunci ruinată din cau za datoriilor. în să im ed iat au apărut şi cre
ditorii ccrând de la ei plata acestor datorii. N ep utând să le o n o reze, P a isie şi u ce
n icii săi au p lecat în M o ld o v a şi s-au aşezat la m ănăstirea D ragom irna, m ai apoi
(după ce B u c o v in a a fost anexată, la 1774, im p eriu lu i auslro-ungar) la S ecu şi la
N ea m ţ, con d ucând o com u n itate con sid erab ilă de a p roxim ativ 4 0 0 de călugări, la
N ea m ţ, şi 100, la S c c u 31.
în M o ld o v a , proaspăt întors de la A th o s, P a isie a d eclan şat un curcnt de reîn viorare d u h o v n ic ea sc ă în spiritul tipicului atonit, curent care a şi căpătat n u m ele
autorului său - “p aisian istn ”. D uh ul adus de la A th os a atras d eop otrivă şi călugări
rom âni, dar şi greci, ruşi, sârbi sau ucraincni.
A tu n ci au în cep u t P a isie şi u ecn icii săi o extraordinară operă dc traducere a
S fin ţilor Părinţi, după cărţile pe care ei le g ăsiseră în b ib lio te c ile de la Z ografu şi
Hilandar. P e când se afla la S ecu , din cau za lip sei de elin o fo n i cu care se ajuta la
opera de traducere, a trim is ia A ca d em ia din B u cu reşti patru m onahi pentru a-i fo 

27. V. A. Urechia, Istoria Românilor , voi. II /!77 4-! 786), Bucureşti, 1893. p. 111-112.
28. Ibidem, tom. IV (1786-1800) sau al Vl-lea al serici (1774-1800), Bucureşti, 1893, p. 68-70.
29. Brezoianu, op. cil., p. 37.
30. Smyrnaki, op. cit., p. 591; Kosma Vlahul, op. cit., p. 265; M. Ghedeon,
’O
"AQcoţ, p.188;
Mamalakis, op. cit., p. 309.
3 I . Vezi A. A. Tahiaou, O Tlatoioq BeXxaiKOipdKi], p. 31. 37. Cât despre viaţa şi opera lui Paisie,
bibliografia este mult prea bogată ca să mai insistăm aici asupra ci. Vom cita numai câteva titluri, cu
menţiunea că bibliografia integrală sc află în mănăstirea Bistriţa din Moldova: Păcurariu. IBOR, voi. II,
p. 561-569; Serghie Cetfeiicov, Paisie, 1933 şi ed. I], 1943; Niculae M. Popescu, 160 de ani de la
moartea Tui Paisie Velicikovski, în “M O ’’, V II, 1955, nr. 1-2, p. 41-47; P.I. David, Cuviosul Paisie cel
Mare ( Velicikovski), un desăvârşit monah român, Bucureşti, 1975; pr. Dr. Paul Mihail. Cuviosul stareţ
Paisie de la Neamţu, “Sfinţi români şi apărători ai legii strămoşeşti”, Buc., 1987, p. 484-495.
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lo si apoi ca d ascăli de lim bă greacă pentru ceila lţi fraţi. Ei erau foarte buni cu n o s
cători atât ai lim b ii v ec h i, cât şi ai ce le i noi.
Pentru în cep u t, traducerile se faceau în slavă, dar erau traduse lucrările şi în
rom âneşte. A stfe l, la 1775, apărea în lim ba rom ână opera lui M acarie E giptean ul.
N u au fo st n eglijate nici cărţile de slujbă, carc fuseseră acum corectate şi tipărite
în tipografia d e la N ea m ţ, în lim b a ţării. M in e icle au ieşit la 1 8 0 7 , d eci nu la foarte
m ult tim p de la m oartea sa (1 7 9 4 )32.
P a isian ism u l s-a rem arcat nu num ai prin opera scrisă, ci şi prin a ceea că a
creat oam en i de valoare care au m arcat se co lu l a! X lX -le a . A stfe l, printre u cen icii
lui P a isie, direcţi sau indirecţi s-au aflat călugări carc au stăreţit în m arile m ănăs
tiri m untenc, la C ernica şi C ăldăruşani. E ste prea cu n o scu t stareţul G h eorgh e de
la C ernica ( 1 7 8 1 -1 8 0 6 ) sau viitorul m itropolit al U n g ro v la h iei, G rigorie D a scă lu l,
m are figură a culturii rom ân eşti, care şi el u c e n ic ise la A th o s alături de m arele
P a isie 33.
Stareţului G h eorgh e, la C ernica, i-a urm at un la ch in t (1 8 0 6 -7 ), care fu sese
stareţ doi ani la S im on op etra, de unde a ven it în ţara R o m â n ea scă , prin C o n sta n 
tinop ol, fiin d ales la C ernica34. P c tim pul eg u m en iei sa le la S im on op etra, în
decem brie 1801, Patriarhul C alin ic al V -lea restabilea viaţa c h in o v ia lă a c o lo 3-.
La 1807, a d em isio n a t şi îl g ă sim în drum spre A th o s, îm preună cu G h erontie
şi G rigorie (D a scă lu l), călătorie în care a fost ucis dc tâlhari36.
Pe la 1815, în tâln im la B u cu reşti p e un D io n isie dc S im o n o p etra care, îm 
preună cu M atei arhim andritul şi egu m en u l m ănăstirii Spirea (în ch in ată la Gri
goriu), cerea m itropolitulu i şi m arelui lo g o fă t să determ in e p e M e le tie Iviritul să
participe la cercetarea ven iturilor şi ch eltu ielilo r m ănăstirii C otrocen i, după
m oartea egu m en u lu i ei, V isarion 37. E p isod u l acesta era determ inat d e cererea b o 
ierilor ţării către d om n u l dc atunci, Ioan C aragea ( 1 8 1 2 -1 8 ), dc a sch im b a pe
stareţul V isarion (el nu m urise în că la vrem ea când ei făceau acea “ anafora”), care
păgubea p este m ăsură m ănăstirea C otroceni. D om n u l C aragea ordona con stituirea
unei epitropii form ate din b oieri, care îm preună cu eg u m en ii de la R adu Vodă,

32. Mamalakis, op. cil., p. 384-385.
33. Econ. D. Furtună, Ucenicii stareţului Paisie.
34. Informaţia accasta se găseşte într-un miscclaneu dc pe la 1800 ce se află azi în biblioteca
Academiei Române. însemnarea aparţinea unui monah, Chiriac Caloianu, ajuns pe la mănăstirea Sf.
Pavel din Muntele Athos şi făcut arhimandrit de cătrc chiar patriarhul ecumenic Grigorie. Datarea
însemnării este 5 mai 1828, în mănăstirea Antim - vezi şi Gabriel Ştrempel, Catalogul manu
scriselor româneşti, voi. II, Bucureşti, 1983, p. 107-108, nr. 1929.
35. Vamvakas, op. cit., p. 123, nr. 19. Textul sc află !a Petrakakos, op. cit., p. 43-45. Nu
are dreptate D. Furtuna când spune: “chiar din anii 1800, când stăreţea Gheorghe, semna
•‘lachint stareţul” în amintirea egumeniei de la Athos" (apud “B O R ”, X III. p. 232), ca şi cum
ar vrea să sugereze că cl venise în Ţara Românească la 1800, nemaifiind stareţ la Simonpetra
(op. cit., p. 15). El, la acea dată, era sigur stareţ acolo şi de aceea şi semna astfel, iar nu în
amintirea acestui fapt.
36. lhidem, p. 15.
37. ASB, Mănăstirea Cotroceni, CX1/96, orig. grcc.
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M ihai Vodă şi Spirea din D ea l să facă acea cercetare38. în c c le din urmă, eg u m en ii
su s-z işi n-au contribuit cu n im ic la acca cercetare şi an fo st schim b aţi de d o m n 39.
Până la 1821, sim on op etriţii au m ai putut fi întâlniţi prin Ţ ările R o m â n e după
ajutor40, căci după această dată m ănăstirea a fo st practic dărâm ată dc turci,
d eo a rece a sc u n sese a co lo 60 de revoluţionari. S -a m ai refăcu t după 1 830, dar la
1847 avea o datorie de 1 0 0 .0 0 0 groşi41. S e pare că s-a refăcut repede, că c i din
1 8 5 0 va înregistra un p lus, un ven it de 3 .8 5 0 lire sterlin e pe an42.
în 1891, m ănăstirea a ars până la tem elii, p ierzâ n d u -se opere in estim a b ile şi
d o cu m en te carc îşi aveau p roven ien ţa în ţările rom ân e43. D in cau za m u ltelor
in cen d ii şi m ai ales a dărâmării ei din se c o lu l trecut, p a ite din u rm ele d a n iilo r
rom âneşti a pierit, în să faptul că de pe lo c u l 23 pe care l-a avut la în cep u t, a ajuns
pe lo cu l 13, până azi, s-a datorat p oate şi ajutoarelor rom âneşti prim ite în d ecu r
su l tim p u lui, ajutoare care au fo st de fo lo s spre a-şi întări situaţia ec o n o m ic ă , ori
de câte ori era cazul. P oate că o cercetare atentă a d o cu m en telo r de a c o lo , în viitor,
să ateste a ce st lucru cu prisosinţă.

38. Urechia, Ist. Românilor, tom X, p.257.
39. La 26 mai 1816 era numit prin hotărâre un nou stareţ de la Athos, pentru Mihai Vodă ASB, Mănăstirea M ihai Vodă, cop. gr. mss. 456, f. 17v-18. (Vezi şi articolul nostru despre “Protaton
şi Ţările Române”).
40. Din 10 august 1808 există la ASB, Mănăstirea C otm reni, orig. gr. CV 11/14 şi 17 o cerere
de ajutor în bani.
41. Kosma Vlahul, op. cit., p. 265; cf. Bodogae, Ajutoarele , p. 254.
42. At. Riley, Athos or tlw Mountain o fth e nwnks, London, 1887, p. 312.
43. Sp. Lambros, Catalogue o) the greek munuscripts, Cambridge, 1895, I. p. V I; Bodogae,
Ajutoarele, p. 255. Mănăstirea s-a refăcut pc la 1893-1902 eu ajutoare adunate din Rusia. Pentru
eodicii dispăruţi a sc vedea Bodogae, Ajutoarele, p. 255 şi Virgil Cândca, Mărturii, p. 521-522.
După părintele Bodogae, Miliai Viteazul ar fi oferit la Simonpetra un Evangheliar slav care ar li
pierit în foc, căci cl a consultat un astfel de Evangheliar care la f. 370v conţinea însemnarea că a
fost cumpărat de un ieromonah lacob Simonopetritul de la Luca de Cipru, prin 1628-1629. O altă
notiţă, din 1657, 37 J-37! v atesta că manuscrisul a fost adus ulterior în Valahia şi apoi îmbrăcat
cu splendida acoperitoare dc argint la Braşov, în 22 iunie 1677. Coperta aceasta este făcută în stilul
celor din epoca lui Şerban Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu ( Ajutoarele, p. 238 şi nota 32).

14. MANASTIREA SF. PAVEL
O
tradiţie aşază zidirea m ănăstirii către sfârşitul sec. V îII şi în cep u tu l cclui
de-al IX-Iea, confundând evid en t două personaje: pe c u v io su l P avel care, c h i
purile, ar fi p u stn icit pe u nd eva prin locurile actualei m ânăstiri cu cu v io su l P avel
X iropotam itul, con tem poran al Sf. A tan asie A ton itul. A ltă tradiţie n e sp u n e că aici
exista din v ec h im e o m ănăstire ce prăznuia Intrarea în B iser ică a M a icii D o m 
nului, zidită dc un Ştefan în vrem ea îm păratului C onstantin cel M are. C el mai
posibil este, însă, ca în tem eietorul m ănăstirii să fie a cel P a v el X irop otam itu l, care
spre sfârşitul vieţii va fi fost atras de aceste locuri ce aparţineau m ănăstirii sale
(Xiropotam u). El şi-a construit o ch ilie aici în a doua jum ătate a se c o lu lu i X*.
M ai avem ştirea că la 1016 un călugăr P avel sem n a un p roces verbal pentru
nişte m oşii ale acestei m ănăstiri, care p e atunci trebuie să fi fo st num ai o c h ilie 2.
1360 este anul în care doi m onahi sârbi au cum părat ch ilia de la X irop otam u
pentru 2 4 .0 0 0 aspri3, iar la 1394 o găsim m enţionată în al treilea tip ico n al M u n 
telui A th os ca a X V III-a în rândul celor 25 m ănăstiri ex iste n te atun ci4.
In ce p riveşte arhiva m ănăstirii Sf. P avel, de ea s-a ocu p at ierom onah ul
aghiopavlit K osm a V la h u l5. Cât despre d o cu m en tele rom ân eşti, învăţatul Petre
Năsturel ne spune că a văzu t aco lo în septem brie 1978 şa se d osare mari eu acte
româneşti n eelasatc, dar o cereetarc viitoare poate să spună cu p rec iz ie despre ce
este vorba6. Iar grecu l ICriton FIrisohoidis m enţiona prezenţa la Sf. P avel a d o cu 
m entelor rom âneşti privitoare la m eto a cele M o ld o v a la h iei, d o cu m en te din sec
X V I-X IX în num ăr de aproxim ativ 2 .0 0 0 7.
Istoricii rom âni au fost preocupaţi de lăm urirea acestor p ro b lem e, făcând in
vestigaţii în arh ivele Sf. P avel, dar nu su ficien te. în ain te de 1 979, A rh iv ele Statu
lui au trimis un d eleg a t la Sf. P avel, care a depistat m ai m ulte d o cu m en te rom â
neşti reuşind să aducă co p iile a 29 d ocu m en te privitoare la relaţiile cu ţările R o 
mâne. Ele sunt în m are parte din perioada 1 6 5 4 -1 8 1 3 , făcând parte din fon d u l d o 
cumentar al m ănăstirii Jitianu, m etoc al m ănăstirii a th on ite8.

1. Zovtiîcrry; Kct6aq. To 'Ayiov 'Opoc. T a |i.ova0 TT]pia Kai oi Gaxjccupoi "sovq (Muntele
Athos. Mănăstirile şi tezaurele lor), Atena, 1996, p. 107.
2. T. Bodogae, Ajutoarele, p.257.
3. V. Langlois, op. cit., p. 69; Kosma, op. ci'., p. 170.
4. Ph. Meyer, op. cit., p.
197.
5. Op. cit.
6. Le Mont Athos, p. 243. nota 15.
7. iepă povrj ’A y io v H avAov. K arâÂoyog tov ăp%£tov (Mănăstirea Sf. P avel Catalogul
arhivei), "Xti(j.|ieiKTa'', IV, 1981, p. 252; Năsturel, Le MA. p.
243; Gândea, Mărturii, p.469,notaI.
Este surprinzător că un istoric ca Teodor Bodogae spunea sec: “Dinarhiva mănăstirii n-am aflat
lucruri care să ne intereseze" - op. cit., p. 263, iar mai înainte zicea: "arhiva mănăstirii Sf. Pavel,
destul de modestă, numără, în afară de câteva hrisoave sârbeşti şi o serie de copii greceşti după
actele de danie ale voievozilor noştri” (p. 257, nota 1).
8. Parte din acestea le-au publicat Ciucă Marcel Dumitru, Dan Livezcami, Documente de la
Athos privitoare hi mănăstirea Jitianu (Dolj) 1654-1 S I 3, “R A ’ , 2 /1979. Arhivele Statului Bucureşti
conţin documente referitoare la mănăstirea Jitianu grupate în 9 pachete şi 4 manuscrise (nr. 319, 430,
453, 723) rezumate în lucrarea Documente istorice. Mănăstirile S f Ioan Focşani, Jghiahu. Jitia,
Roaba, Măgureanu-Bucureşti, Manu. Mărcuja, Mărgineni, Direcţia generaiă a ASB, indicc crono
logic nr. 15, Bucureşti, 1958, p.2.47.
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M ănăstirea Sf. P a v el îm preună cu H ilandarul au co n stitu it o unitate aparte în
cuprinsul lo caşu rilor athonite prin caracterul sârbesc al culturii lor. Sf. P a v el a in 
trat în p atrim on iu l sârbesc pe la 1347, când Ş tefan D u şa n a v en it cu o m ăreaţă
suită la A th o s ca să m u lţu m ească D om n u lu i pentru izb â n zile îm potriva b u lgarilor
şi bizantinilor. A tu nci Sf. P avel, Sf. P antelim on, D oh ia riu , G rigoriu şi p rob abil f iloteu au intrat sub oblăduirea noului rege şi, evid en t, vo r d ev en i tributare culturii
sârbe. Dar, după 1356, când Ştefan D uşan a m urit, m ănăstirile a cestea vo r reintra
sub in fluenţa greacă sau rusă. N um ai Sf. P avel a răm as m ai departe c h in o v ie sâr
bească până în sec. X V II când va intra d efin itiv pe m âna grecilor.
Cât a dăinuit statul sârb, cultura şi buna stare a m ănăstirilor patronate dc el n-au
co n ten it să în florească. N u m ai cădcrea acestui stat sub lo v itu rile turcilor a tăiat ş i
rul ofran delor sârbe către m ănăstirile din A th o s şi cu toate că la 1502 A n g h d in a ,
văd u va d esp otu lu i sârb. Ştefan B ra n c o v ic i, îndrepta o stăruitoare cerere către m a
rele d u cc m o sc o v it, Ivan V a siliev ici, ca să sprijine Sf. P a v el, b in efa cerile ruseşti
n-au apărut, în afara d e Sf. P antelim on, d ecât pe la 1 5 5 0 9.
La grea răspântie au în cep u t să se reverse asupra tuturor m ănăstirilor din
A th o s m ilo ste n iile d om n ilor rom âni şi, vrem e în d elu n gată, au fo st sin g u rele aju
toare a le O rtod oxiei în B alcan i. Prezenţa rom ân ească la Sf. P a v el sc con stată din
ex isten ţa d o cu m en telo r rom âneşti despre care am in team înainte, din ex isten ţa
unor m anuscrise, care prin însem nările de pe ele dau mărturie despre istoria acestor
relaţii şi prin tipăriturile p roven ite din P rincipate datorită călugărilor rom ân i, greci
sau sârbi, dar se con stată şi din u rm ele con stru ctive carc păstrează în că in scrip ţiile
a celo r vrem uri.
R aporturile între rom âni şi aghiopavliţi îşi au orig in ile în tim pul lui Vlad C ălu
gărul, tot aşa cum sc întâm plase şi cu H ilandarul, susţine istoricul Petre N ă stu rel10,
dar nu există o d ovadă în acest sens, aşa cum ştim că este cazul lui Ştefan cel M are
care a construit un apeduct a ic i1', un baptisteriu şi o m o a ră 12 p e la 1500.
Pentru ţara R o m ân ească cu n oaştem şi putem vorbi n eîn d o io s dc ep o ca b o ieri
lor C ra ioveşti ca foarte im portantă pentru Sf. P avel. S c ştie că ei au acordat
m ănăstirii un ajutor anual de 2 .0 0 0 aspri, la 1 5 0 1 13. Im ediat după ci, N e a g o c
Basarab, tot din n eam ul lor, a clădit între 1 5 1 5 -2 0 “ o cu lă să fie de strajă” cum

9. Arhimandrit Leonid, Istoriceske opisanie serhxkoi tarxkni Lavrii Hilundarea i ea otupxenii
ka turxtvii Serbxkomu i ruxkomu , “Ctenia v imperatorskoi obscstvii istorii dievnostei rossiiskini pii
Moskovskom Universitetii”, 1867, IV, p.94 la Emil Turdcanu, Legăturile, p. 64.
10. Accastă aserţiune este susţinută de P. Năsturel, Le MA, p. 241-243.
11. G. Miliet, J. Pargoire, L. Petit, op. cit., p. 153, nr. 448; Bodogae, Ajutoarele, p.259;
Moisescu, Contribuţia, p. 261; N. lorga, Bv^âvno pe-câ t o B d ^ o cv cio , p. 136.
12. ÎVlillet, Pargoire, Petit, op. cit., p. 153-4, nr. 449; Moiscscu, Contribuţia, p. 261; Gherasim
Smyrnakis, op. cit., p. 603; Bodogae, Ajutoarele, p. 259; Bogdan, Daniile, p. 22; Năsturel, Le MA.
p. 241-2; 249-50.
13. Aflăm dintr-un hrisov din 28 ian. 1501 cum “jupan Barbu ban şi jupan Pârvu vornic şi
lupan Danciul comis şi jupan Radu postelnic, dacă au venit la noi procgumenul Nicon din partea
întregii frăţii mănăstireşti de la poalele muntelui Athos de Ia mănăstiiea Sf. Pavel şi noi am tăgăduit
ca în ficcarc an să dea 2.000 aspri călugărilor şi 100 aspri pentru cheltuiala fraţilor. In schimb
călugării de la Sf. Pavel să scrie pe părinţii lor şi pe ci Ia sfântul pomelnic în sfânta proscomidic...”
- DIR, ŢR, scc. X V I, voi. 1, 1951, p. 1-3.
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z ice G avriil P ro tu l14 sau cum spune inscripţia c c în că sc păstrează:

tu rn d e

a p ă r a r e p e n l r u p o m e n i r e a d o m n ie i m e /e ” ' 5.

N u m e le C raioveştilor apare şi p e un m iscela n eu co p ia t la B istriţa oltean ă (cti
toria lor), la 1745, iar pe el sc află o în sem n are care se referă la “V iaţa Sfântului
G rigorie D e c a p o litu l” acu m copiată: “A c e a s tă v ia ţă a S f G r ig o r ie D e c a p o l i t i d au
a d u s - o a ic i în ţ a r ă d o i c ă lu g ă r i d e la S J'etagora, a n u m e S a v a ti e ş i G a v r il ă c a r e au
f o s t lo c u i to r i la u n s c h itu u n d e ia s te h r a m u l Sf. A r h a n g h e li, c a r e s c h itu s e c h e a m ă
I a g o v o r a ... S c o a s ă ş i tic lu ită p e s l o v e n ie d e c u v io s u l fcyr A n d r e i c u o s â r d ia lu i
B a r b u C r a io v e a n u l ” i6.

Enum erarea daniilor p oate con tinu a, dar ne v o m referi la e le într-un alt co n 
text. D a n iile a cestea la care ne referim stau în legătură cu o d anie m ai în sem n ată
din sec. X V II şi anum e închinarea m ănăstirii o lten e Jitianu. Până atunci mai
putem am inti şi alte binefaceri cum ar fi con stru cţia p araclisu lui Sf. G heorghe
despre care, până nu d em ult, s-a crezut că stă în legătură cu Ioan V P a le o lo g u l
(1 4 2 3 ). D ar s-a d o v ed it că data corectă este anul 1 5 5 5 17, ce e a c e p oate să -l pună
în legătură cu ajutoarele rom âneşti, La 1632 şi 1635 m ănăstirea Sf. P a v el prim ea
drept la câţiva b olovan i de sare de la O c n e le M a r il8. P o a te că în urm a a cesto r aju
toare şi a altora, cu m v o m v ed ea , s-a putut zugrăvi a co lo şi p araclisu l ‘A r a S ia to <; ‘I(.ivo<; (Im nul A ca tist), adică al M a icii D o m n u lu i, în 1645 şi tot atunci s-a re
parat şi pridvorul c a to lic o n u lu i19.
M ult timp s-a acreditat în istoriografia rom ână părerea că m ănăstirea Sf. Pa
vel a prim it ca m etoc m ănăstirea J itia n u din O lt în jurul lui 1654, de la dom niţa
B ălaşa, soţia d om n u lu i C onstantin R adu Şerban20. în realitate, nu se ştie nici cine
a con stru it-o, n ici cin e a în ch in at-o, dar oricum nu D o a m n a B ă la şa , precum vom
ved ea. D o a m n ei B ă la şa i se p oate atribui c e l m ult reconstruirea, renovarea m ă
năstirii carc apărea în actc deja închinată. D esp re în ch in are nu putem sp un e cu
p rec iz ie când s-a întâm plat, din cau za lip sei unui atare d ocu m en t. A c e sta , în mod
sigur, trebuie să se a tic la A th o s printre c e le aproxim ativ 2 .0 0 0 d e care am inteam
înainte. D ar d escop erirea lui este treaba unei cercetări viitoare. H r iso a v e le, d ocu 
m en tele, cărţile de danie ale m ănăstirii Jitianu au fo st ridicate probabil de greci
aşa cum ştim că s-a întâm plat în cazu l m ănăstirii D ohiariu. D o c u m e n te le originale
au fost luate cu hărţi cu tot la secu larizare din arhiva S lo b o z ie i, c e era închinată

14. Gavriil Protul, op. cil., cd. Tit Simedrea, p. 28-29.
15. Millet, Pargoirc, Petit, op. cit., nr. 446. Turnul însă nu a fost terminal de el ci de Radu
Paisie peste 20 ani când i-a dat şi 5.000 aspri - ibidem, nr. 447; cf. Bodogae, Ajutoarele, p. 260:
Moiscscu, Contribuţia, p. 262.
16. Em. Turdeanu, Varlaam si loasaj. Istoricul si jiliaţiuneu rec/acţiunilor româneşti.
'‘Cercetări Literare’ , 1, 1934, p. 26, nota 2.
17. Millct, Pargoirc, Petit, op. cit., nr. 437. Data a fost corectată de acesta după dcscopcrirca
lui Gh. Sotiriu din 1925 - G. Millct, Mnnumentes, p. 62; Bodogae, Ajutoarele, p. 260.
18. N. Dobrescu, Istoria Bisericii din Oltenia pe timpul ocupaţiei austriece, Bucureşti, 1907, p. 260
19. Bodogac, Ajutoarele, p. 260.
20. Kosma Vlahul, op. cit., p. 272; N. lorga, Studii .ţi documente privitoare la istoria românilor.
V, Cărţi domneşti, zapise şi răvaşe, 1, Buc., 1903, p. 142, nr. 79; idem, Muntele Athos, p. 47; Em.
Turdeanu, Legăturile . p. 94; cf. şi ioanis Mamalakis, op. cit., p. 280. Acesta din urmă spune că între
1633 şi 1654 mănăstirea Sf. Pavel a primit de la voievozii români mai multe metoace şi terenuri.
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D oh iariu lu i, de ic o n o m u l de atunci al S lo b o z ie i, A g a ta n g h el şi duse în A th os.
P ărintele B o d o g a e sp u n ea ca are co p iiie greceşti d in sec. X V d -X V I I I, donate lui
de părintele H ristofor K tenas care era dohiarit şi a ju n sese preot la com u n itatea
greacă din B r a şo v 21. A şa trebuie să se fi întâm plat în ca zu l m ultor m ănăstiri şi
num ai aşa se ju stifică lipsa d ocu m en telor d e la m ănăstirile în ch in ate în fond ul
arh îvistic naţional.
B in e în ţeles, aceasta nu este singura cau ză a lip sei d o cu m en telor, ci m ai ex istă
şi o alta pe care o a flăm dintr-un d ocu m en t din 2 2 febr. 1779 unde se spune: “sta n 
ţa m ănăstire Jitianu au avut cărţi de m o şie şi din vrem ea răzm eriţii s-au prăpădit
la m ănăstirea B istriţa în p eşteră... s-au călcat de hoţi în acea p eşteră ”22. Iar într-o
cerere către d om n u l C aragea, de la 7 oct. 1782, eg u m en u l Jidanului, D io n is ie ,
spune: “ş i în v r e m ile r ă z m e r i ţe i s - a u în tâ m p la t d e s - a u lu a t c ă r ţ il e d e tu r c i ”2:?. Ca
urmare, ne vom lim ita num ai la actele ex iste n te în A rh iv ele rom âneşti.
M ănăstirea Jitianu este probabil să fi fo st zidită şi în ch in ata chiar d e boierii
C raioveşti. O ricum , este ştiut şi am văzut m ai în ain te că a ceştia aveau deja relaţii
cu Sf. P avel (v ez i docum . 28 ian. 1501); iar N e a g o e B asarab fă cu se chiar lucrări
aici. în 8 oct. 1612 a vem deja prim ul zap is carc sp u n e despre Jitianu că “ ia s te m e to h la S /e n tu P a v e l d e la S f e t a g o r a A ctu l era em is d e d oam n a M arina, so ţia stol 
n icu lu i Sârbu, în ep oca lui Radu M ih n ea (1611; 1611-16; 1 6 2 0 -2 3 ) cu sco p u l de
a fa ce danie m ănăstirii Jitianu o c o lo n ie dc ţigan i24. S e d o v ed eşte prin a ce st act
că m ănăstirea Jitianu era deja rnetoh la acea dată, con trazicân d deci o p in iile citate
de noi la nota 20 con form cărora în ch in area s-ar fi produs la 1654.
în c e p riveşte Jitianu, ea sigu r ex ista cu m ult în ain te aşa cu m v ed em dintr-un
act din 1557, de la Pătraşcu Vodă (1 5 5 4 -5 7 ) ce îi con firm a o jum ătate dinir-un sat
-T am nic. Este d ealtfel prima mărturie scrisă despre existen ţa Jidanului2-. La 15 m ai
1613 R adu Vodă M ih n ea ven ea num ai să con firm e a cest păm ânt de la la m n ic26 pe
care îl d ăd u se în că din z ile le iui R adu Şerban, ju p ân easa D ana din V ă lcă n eşti. Un
lucru foa rte in te re sa n t e s te d e m en ţion at: d ania e s te fă cu tă in iţia l m ă n ă stirii
Sf. P a v el, Jitianu apărând ca o filială a a ce steia 27. Prin deţinerea acestui rnetoh
care v a prim i foarte m ulte donaţii, Sf. P avel şi-a sp orit averea sim ţitor. D o c u m e n 
tele im ed iate o con firm ă. E ste cazul unor danii din 22 d ec. 16142lS şi 2 apr. 1 6 1 529
ce m en ţion au iar că Jitianu este m etoh la Sf. P avel. La fel făcea un D ob re din

21. Op. cit., p. 232.
22. ASB, manuscris 453: Condica sfintei dumnezeieşti m ănăstiri Jitiunu cure este metoh Iu
mănăstirea Sf. Pavel de !u Sfetugoru, intru cure s-uu scris hrisoave, hotărnicii şi uite cărţi de moşii
Iu un 1793 , f. 119.
23. Ibidem, f. 120.
24. D/R, ŢR, sec. X V II, voi. 11, p. 113-4 (nr. 116).
25. Ibidem , scc. X V I, voi. III, p. 71; Bogdan, Daniile, p. 25 spune că ctitorii mănăstirii sunt

Radu Voievod (Mihnea) şi doamna Argliira şi apoi Matei Basarab cu doamna Elena, însă vedem că
aserţiunea este infirmată aici.
26. DIR, ŢR. sec. X V II, voi. II, p. 186-7 (nr. 176).
27. Nasture), Le MA, p. 248.
28. DIR, ŢR, scc. X V II, voi. U, p. 344-5.
29. I se acordau satele Cacoţi, Degeraţi, Stâlpiţa dc cătrc jupâneasa Stanca, ea "să-i fie ei po
mană şi părinţilor ei şi mănăstirii dc hrană” - Ibidem, p. 378-79.
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C raiova, la 5 iun. 1615, neuitând să adauge faptul în ch in ării la Sf. P a v e l30. în
a cest fel zestrea m ănăstirii o lten e şi im p licit a ce le i arhonite a crescu t având în s t ă 
pânire o se rie d e sate cu su fle te le din e le , cu robi, a n im a le şi m u lte a lte le 31. în
7 nov. 1 616, v o ie v o d u l A lexan d ru Iliaş va elibera un hr iso v m ănăstirii Jitianu care
scu tea satul lam n ic de anum ite dări. Totodată d om n u l îşi d eclara v o in ţa de a d e
v en i ctitor la Sf. P avel şi îi acorda în a cest sco p a cel p riv ileg iu dc la la m n ic, în
con tu l ce lo r 9 .0 0 0 aspri atribuiţi m ănăstirii athonite de p red eceso rii să i32.
D an iile au continuat33 şi ajungem astfel în ep oca lui M atei Basarab. între m ă
turii le docum entare de la M atei Basarab se află un hrisov carc întăreşte aserţiunea
că Jitianu este fundaţia C raioveştilor şi că ei sau urm aşii lor au în ch in at-o mănăstirii
Sf. Pavel. Iată ce spune: “ V en in d c ă tr e D o m n ia m e a d e la m ă n ă s tir e a S fe t A g o r a ,
lo c a ş u l Sf. P a v e l, h r a m u l S f G h e o rg h e 34, c ă lu g ă r ii ş i f r a ţ i i în tru H r is to s , Teofan
e g u m e n u l ş i cu c e ila lţi s o ţ i a i lu i ş i n e s p u s e n o u ă cu m lo c u ie s c s f in te le m ă n ă s tir i ş i
n e -a u a r ă ta t n o u ă o c a r ie a b u n ilo r c r e d in c io ş i b o ie r i ş i r ă p o s a ţil o r m o ş ii n o ş tr i
ju p a n B a r b u b a n u l, P â r v u l v o rn ic , R a d u l c o m is ş i R a d u p o s t e ln i c J a c u tă p e n tr u
m ilo s te n ie f ă c â n d ş i m e r tic în f i e ş t e c a r e an, a m o r â n d u it ş i n o i s ă ia d e la v is te r ia
n o a s tr ă c â te o m ie d e b a n i p e an. I a r v o i s f in ţi p ă r in ţi s ă n e s c r i e ţ i p e n o i ş i p ă r i n ţi i
n o ş tr i în p o m e ln ic , la S fâ n ta p r o s c o m id ie " . A ctul este datat 2 6 mart. 1 6 3 9 35.

Spre anul 1654, m ănăstirea Jitianu probabil că s-a ruinat, de vrem e ce. din
a cel an, a vem ştirea că D oam n a B ălaşa renova lo ca şu l num it şi “de la Balta
V e r d e ”36. La 1656, patriarhul M acarie al A n tio h iei vă zu se m ănăstirea şi n e spune
că lucra la ca “p op a L uca de la Sfânta A gu ra”37, ce ea cc p o a te în sem n a că la re
construcţia m ănăstirii au participat m eşteri sau pictori dc la Sf. P avel. D upă acestea
m ănăstirea Jitianu capătă o mai m are d ezvoltare m ulţum ită g en ero zită ţii d om n ilor

30. Ibidem, p. 4 0 1.
3 1. Ion Brezoianu, op. cit. , p. 34.
32. DIR, ŢR, sec. X V Il, voi. III, p. 50-52 (nr. 46). Sc mai spunea acolo: “am văzui domnia mea
şi hrisovul Radului Vodă. feciorul Mihnei Vodă”. Hrisovul acesta nu există în fondul documentar
din Arhivele româneşti, dar a fost văzut Ia Athos dc învăţatul P. Năsturel, Le MA, p. 248 şi astfel se
confirmă hrisovul lui Alexandru Iliaş ( i 616-18).
33. Năsturel, Le MA, p. 248.
34. Se ştie că in decursul timpului mănăstirea Sf. Pavel a avut patru hramuri: al Mântuitorului
(1016-1300), al Maicii Domnului (dc pc la 1300 - 1350) apoi al Sf. Grigorie şi de la 1845 al
întâmpinării Domnului - cf. Kosma Vlahul, op. cit., p. 270.
35. ASB, mss. 723, f. 527-8; Catalogul documentelor Ţării Româneşti, voi. IV, Bucureşti, p.
621-2 (nr. 1433); cf. Moisescu, Contribuţia, p. 262.
36. ASB, mss. 719, f. 356; Brezoianu, op. cit., p. 33. Ur. document din 19 iun. 1658 şi un altul
din I dec. 1688 (ASB, mss. 723, f. 450-451) redă ca ctitori pc Ghinea Brătăşanu vistier şi Udrişte
vistier, dar ctitorii adevăraţi sunt Doamna Bălaşa şi domnul Constantin Şerban - cf. N. Stoiccscn,
Bibliografia , voi. 1, p. 391.
37. Emilia Cioran, Paul de Alep, p. 196; cf. Bodogae, Ajutoarele, p. 261. Există totuşi o
nelămurire sau este pur şi simplu o coincidenţă: la 1690 Jitianu a fost prădată dc curuţi, iar la 1701
era reparată de papa Luca egumenul de la Sfetagora şi armaşul Petic Obcdeanu, care-i fac tinda şi
zugrăvesc biserica - N. Stoicescu, Bibliografia, p. 391. Nelămurirea consta în aceea că şi Bodogae
citcază pe Petre Obedeanu !a anul 1676. Credem că aceştia doi au renovat biserica Ia această din
urmă dată conform celor observate atunci de Macarie şi Pavel de Alep şi atunci observaţia lui N.
Stoicescu trebuie revăzută.
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rom âni de m ai târziu, Şerban C antacu zino, C onstantin B rân covean u , Ştefan C an
tacuzino, care, prin actele ce le em it, confirm ă averile ei şi dependenţa de Sf. P avel.
E x istă de altfel la S f P avel un p o m e ln ic care în cep e cu M atei B asarab şi se reia
după 4 0 ani ad ău gân d u -i-se trei num e im portante: C onstan tin , care ar putea fi ori
tatăl lui Şerban C an tacu zin o, ucis m işe le şte în 1663, ori fratele d o m n u lu i, cro n i
carul; urm a Şerban şi M aria D oam n a, a d oua so ţie a lui Şerban3x, lucru care d o 
v ed eşte con tin u itatea relaţiilor rom ân o-agh iop avlite. D . P. B og d a n ne a d u ce în
v ed ere un p o m e ln ic, scris la 1674 ■■ sp un e el
cuprinzând p e o co lo a n ă (stân ga)
n u m ele d om n ilor de m ai sus, iar în dreapta câţiv a d om n i m o ld o v en i: V asile,
G avrilă, Ecaterina, A n a, Ştefana şi urm ează o listă de oraşe şi sate n ero m â n eşti39.
în jurul c e le i d e-a doua jum ătăţi a sec. X V II putem vorbi d e în ch in arca unui
alt m eto c către Sf. P a vel, întâi, şi către Jitianu, al d o ilea şi anum e schitu l Ciutura
d esp re care N . G h ica -B u d eşti spunea că a fost zid it d e C onstantin B asarab Cârnul
la 1 6 5 840. S e pare în să că lucrurile stau altfel, sch itu l fiin d m ult m ai v ech i.
D in h risovu l lui G rigore G h ica (1 6 6 0 -1 6 6 4 ), cu data de 21 apr. 1 6 6 4 , se v ed e
cu m v istiern icu l lstratie, fiul lui Stroe Leurdeanu (u c ig a şu l m oral al m arelui p o s
teln ic C an tacu zin o), lu ase în căsătorie p e nepoata lui M ihai V iteazul, Ilina, şi în
virtutea a ce stei rudenii îşi reven d ica dreptul asupra satului S om orul (M eh ed in ţi)
c e fu se se al m arelui v o iev o d . D ivan u l a hotărât ca să -şi ia satul în ap oi, iar lstratie
p o ste ln icu l “ l- a d ă r u it d e p o m a n ă p e n tr u s u f le tu l lu i şi a l p ă r i n ţ i l o r lu i la s f â n ta
m ă n ă s tir e C io t o r a c ă c i a u f o s t f ă c u t ă d e e i d in te m e lie " 4 ' . Cu alte cu v in tc, m ă 
năstirea era ctitorie a fa m iliei v o ie v o d u lu i sau p oate chiar a lui p ersonală. C o n 
clu z ia aceasta o întăreşte şi un alt d ocu m en t din 2 2 m ai 1665, de la Radu L eon
( 1 6 6 4 -6 9 ), u nd e este vorba de satul Gabru p e care-1 cum părase un n egu stor
craiovcan d e la fiul lui A slan vornicul. H risovu l d ezv ă lu ie în continuare că p e vre
m ea lui M atei B asarab acela şi lstratie v orn icu l a reclam at dreptul d e proprietate
şi asupra acestu i sat “ z i c â n d c ă e s te m a i v o ln ic a d a b a n i p e a c e a s t ă m o ş ie c ă s e
tr a g e d e s p r e M ih a i V odă, m o ş u l j u p â n e s e i I lin c a " . M atei Vodă a dat câ ştig de
cauză p o ste ln icu lu i lstratie care a plătit banii în apoi n egu storului craiovcan “ ia r
d u p ă a c e e a - c o n tin u ă h r is o v u l - ls t r a t i e p o s t e ln i c u l ş i ju p â m e a s a lui, Ilin a , d a t- a u
a c e a s t a p a r t e d e m o ş ie d in s a t u l G a b r u ş i cu r u m â n i d e p o m a n ă la a c e a s t ă s f â n tă
m ă n ă s tir e C iu tu r a c a s ă - i f i e d e a ju to r ş i c ă lu g ă i H or d e h r a n ă ' ’42. P utem sp un e

deci că m ănăstirea Ciutura este într-adevăr ctitorie a lui M ihai V itea zu l sau a
rudelor sa le, căci a ltfel acel Lstratie nu putea afirm a aşa c e v a sau, dacă ar fi fo st
un fals, D ivan u l ar fi d escop erit aceasta şi nu i-ar fi dat dreptate43.
Istoria în ch in ării ei la m ănăstirea Sf. P a v el din A th o s şi de a co lo şi la Jitianu
ne e ste redată de un d ocu m en t din 28 dec. 1688: “S c r i s o a r e a c ti to r il o r m ă n ă s tir ii

38. Turdeanu, Legăturile, p. 95 (după Arhim. Leonid).
39. D aniile , p. 24. Este posibil că aici să fie o eroare în privinţa anului şi ccicorcct să fie1682
altfel nu se explică cum la 1674 apare ca domn Şerban Cantacuzino!
40. Evoluţia arhitecturii în Muntenia, “B C M I”, XX V. p. 49, 54, 55.
41. ASB, copie mss. 723, f. 437-438; T. G. Bulat, op. cit., p. 441-2.
42. Ihidem, f. 531-532. BrAncovcanu a înnoit acest act în 11 ian. 1693( ibidem, f.438-9), cf.
Bulat, op. cit., p. 442-3.
43. Tot aşa spunea şi I. Brezoianu, op. cit., p. 35-36, adăugând că acel lstratie i-a mai dat
mănăstirii şi moşia Slătioarelc.
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.C iu tu ra d ă în c h in ă c iu n e s f in te i m ă n ă s tir i la J itia n u , la s v e a t ă i D im i tr ie c e ia s te
ş i e l în c h in a t la S f e t a g o r c C ^ . In aceasta, urm aşii lui Lstratie p o ste ln icu l şi feciori

ai lui Goran O lăn eseu , fraţii R adu şi M atei dau m ărturie scrisă eg u m en u lu i Teodor
dc la Jitianu, cu m m ănăstirea Ciutura a fo st închinată dc ctitorii ei “la S feta A gora,
la Sfcti P a v e l” şi de a co lo dată pe seam a m ănăstirii Jitianu. P e vrem ea lui Şerban
C antacuzino - relatează ei în continuare - tatăl lor, G oran lo g o fă tu l a luat-o şi a
închinat-o la E p isco p ia R âm n iculu i. D ar călugării de la A th o s “nu s - a u p u t u t s u 
f e r i lă s a m ă n ă s tir e a C iu tu r a s ă f i e c u m a u în c h in a ! ta tu n o s tr u E p is c o p ie i, d e
v re m e c e a u f o s t în c h in a tă m a i în a in te v r e m e d e c ti to r ii c a r i o a u f ă c u t , c i a u s c r is
la Ş e rb a n Vodă. c a r t e ş i la p ă r i n t e l e Ş te fa n , e p is c o p u l R â m n ic ” . Ca urm are, eg u 

m enul T eodor s-a judecat cu Goran în D ivan , dând u-se dreptate aton iţilor care tre
buiau să-şi recap ete schitul: “ş i s - a u d a t a c e a m ă n ă s tir e C iu tu r a s ă fie ia r p e
se a m a J itiu n u lu i, cu to a te m o ş iile ei, s ă o ţie ş i s ă o s t ă p â n e a s c ă p r e c u m o a u ţin u t
ş i m a i în a in te v r e m e ”45. D in p ăcate, în nici unul dintre acte nu ni se sp un e clar

când a fo st în ch in ată, chiar dacă putem presupune că a fo st ctitorită de M ihai Vi
teazul sau, dacă nu de el, m ăcar de urm aşii săi im ed iaţi carc au şi în ch in at-o,
poate în jurul ce le i de-a d oua jum ătăţi a seco lu lu i.
D acă d esp re accasta nu se ştie când a fo st în ch in ată, în sch im b , la 1664, i se
închina, de data aceasta din M o ld o v a , m ănăstirea Todireni din Burdujeni, ctito 
rie a lui Toader M o v ilă (1 5 9 7 ), frate al d om nului Ierem ia M o v ilă (1 5 9 7 ) şi al m i
tropolitului G heorghe. C el care a în ch in at-o era pârcălabul de atunci al H otinului,
Miron Costin, iar faptul era confirmat de voievodul Eustratie Dabija, în 29 febr. 166446.
Tot din M o ld o v a i sc m ai în ch in ase, se pare, b iserica Sf. Dumitru din Galaţi, alta
decât cea p e care o cu n oaştem sub n u m ele B ad iu l, ce era în ch in ată la E sfigm en u .
Din păcate nu ştim n im ic m ai m ult, deci nici când a fo st în ch in a tă 47.
Toate aceste danii - este vorba d eci de patru m ănăstiri în ch in ate la Sf. Pavel
- au con d u s m ănăstirea atonită la o situ aţie e c o n o m ic ă foarte bună, aşa încât, la
sfârşitul acestui se c o l al X V II-lea , ea trece de pc lo cu l al X V III-lea , pe care-1 avea
din 1394, p e al X lV -le a , pe care-1 păstrează şi a zi4,s. Or, se ştie foarte b ine, un a se
m enea urcuş în ierarhia athonită a fo st în tod eau na p o sib il datorită bunăstării, si
tuaţiei ec o n o m ic e foarte bune care, de bună scam ă, crea şi p rem ise le unei d ez
voltări d u h ovn iceşti. N u trebuie să ne gân dim n um aidecât la faptul că, fară o s i
tuaţie ec o n o m ic ă corespu nzătoare nu s-ar d ezv o lta viaţa d u h o v n icea scă . N e gân
dim la faptul că a c o lo unde situaţia o perm itea, num ărul că lu gărilor creştea şi
atunci creşteau p o sib ilită ţile culturale şi spirituale. D e c i, situaţia d u h o v n ic ea sc ă se
îmbunătăţea. A cea sta , trebuie s-o sp un em în că o dată, s-a datorat în m are măsură

44. ASB, ins. 723, f. 507-8; Bulat, op. cit., p. 443-4.
45. Ibidem, p. 440; Brezoianu, op. cit., p. 36.
46. Actul sc află Ia Melchisedec, Cronicii Romanului, Bucureşti, 1887, I, p. 280; Ectnir
cissement, p.81-84; cf. Bodogac, Ajutoarele , p. 261; Bogdan, Daniile, p. 25; Moisescu, Contribuim,
p. 262; Mamalakis, op. c il, p. 280 (după Kosma Vlahul, op. cit., p. 273); C. Cojocaru, op. cit., p.
51. In ce priveşte bibliografia referitoare la această mănăstire se poate consulta N. Stoicescu, Reper
toriul...Moldovei, p. 5 1 0 -il.
47. Porfir Uspenski, Vostok hristianskii Athos, III, p. 347, ia Turdeanu. Legăturile, p. 102,
Bogdan, Daniile, p. 25.
48. Bodogae, Ajutoarele, p. 260.
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ajutorului rom ân esc care va continua şi dc aici înainte, ad ică în sec. X V III, prin
C onstantin B rân covean u . în 170249, p om eln icu l de Ia Sf. P a v el prim ea şi n u m ele
acestui d om n, în să aici m en ţiu n ea b in efacerilor lui e ste destul de zgârcită, în c o m 
paraţie cu ce cu n o a ştem num ai dacă d esc h id em “P rosch in itaru l” lui Ioan
C o m n en 50. El a avut grijă şi dc Sf. P avel direct, dar şi dc m etocu l dc la Jitianu.
A ce stu ia din urm ă îi întăreşte v o ie v o d u l, la 14 dec. 1693, o cin ile Floranul şi
Ş tiu b eiu l, din ju d eţu l M eh ed in ţi, cum părate dc la P reda B răd escu cu 180 taleri51.
La 15 m ai 1698, C onstan tin B râncovean u fa ce o d anie, de data a ceasta d irect la
Sf. P a v el, în urma cererii călugărilor de acolo. N i se sp un e că această m ănăstire
este “j ă c u t ă ş i în ă lţa tă d in tr u a e i te m e lie d e un b u n c r e ş tin ş i p o m e n i tu l
G h e o r g h e c e a u f o s t c r a iu s â r b e s c d e m u lţi ş i tr e c u ţi a n i, f i i n d J a r d e c ti t o r i ş i
n ea\> ăn d n ic i un v e n it la m a r e lip s ă ş i la m a r e s ă r ă c i e a m a ju n s .... ş i p e n tr u lip s a
ş i s ă r ă c i a a c e s t e i s f in te i m ă n ă s tir i...a m f ă c u t D o m n ia m e a m ilă s f in te i m ă n ă s tir i
c a s ă a ib ă a lu a p ă r i n ţ i i c ă lu g ă r i în to ţi a n ii d in b a n ii d o m n e ş ti d u p ă s a r e d e la
O c n a M a r e p e a n ta l e r i 1 5 0 la v rem e , la lu n a lu i o c to m b r i e ” 52. P e 15 m ai 1698

accasta p oruncă o em itea către căm ăraşul de la O cn a M are ca să ştie să dea acei
150 taleri fară crâcn ire53. N u trebuie uitate alte două danii ale v o ie v o d u lu i din 6
mai şi 3 0 m ai 1694, cân d îi în ch in a m ănăstirii Sf. P a v el sa tele G ircov, cu rum ânii
şi B a b iciu , jud. R om an aţi, U lu iţi, jud. O lt şi 10 să la şe de ţigani ca d esp ăgub ire
pentru pierderi cau zate dc aga C onstantin B ă lă cea n u 54.
A c e st ep iso d stătea în legătură cu un altul care v iz a asp ectu l p o ltic al relaţiilor
rom ân o-atonite. L egătu rile a cestea s-au îm b o g ă ţit eu a ce st ep iso d p ito resc, când
un arhim andrit, de la Sf. P a v el, Isaia, ven i în Ţara R o m â n ea scă pentru a se a n ga
ja în jo c u l p olitic de atunci. A lături dc în d em n u rile patriarhului A rsen ie al III-lca
al sârbilor, p recum şi alături de v ise le unui G h eorgh e B ra n co v ici d espre fundarea
unei noi “Ilirii” a con trib uit şi a cest Isaia să m ărească la Curtea lui Şerban
C antacu zino - căci pe vrem ea lui v en ise - curentul dc apelare la ţarul ras, ca la sin 
gurul cap ab il să resp ingă pe turci din ţările cr eştin e55. în a ce st co n tex t, ce l care
putea să a p ele ze la ţarul Petru cel M are era Şerban C a n tacu zin o, ex p o n en t al ideii
de eliberare, al id eii b izan tin o-creştin e. La el se îndreptau sp eranţele p recum
altădată la M ihai V iteazu l şi m ai apoi la V asile Lupu sau M atei B asarab, dar şi la
mai n oul şi p uternic totodată stat rus. Toţi erau con ştien ţi câ num ai aşa se puteau
opune p uternicului Im periu turcesc. M isiu n ea de a oferi lui Petru c e l M are forţele
unei ev en tu ale co a liţii rom ân o-sârbo-b ulgare, de 3 0 0 .0 0 0 dc o a m en i, a fo st oferilâ acestu i călugăr. P robabil că el era sârb pentru că în ca lcu l nu intrau g rccii, deşi
Ircbuiau eliberate şi teritoriile bizantine de altădată. D ar g re cii, nu puteau d eo ca m 
dată să o fere forţa n ecesară. A u putut s-o facă, în să abia cu un se c o l m ai târziu.
Ca urm are, Isaia a p lecat la curtea ţarului, dar din p ăcate nu s-a înregistrat nici un
rezultat p ozitiv. La întoarcerea din R usia - d om n ul Şerban m urise atunci - Isaia

49. Turtle.ami, op. cit., p. 96.
50. Bianu - Hodoş, BRV, voi. I, p. 422, nr. 129; vezi şi Constantin Eibiceanu, Priviri istorice , p. 10.
51. Ciucă. Livezcanu, op. cit., p. 197-8 (după A.S.B., micro/i Inie Grecia, T. 4, c. 11).
52. ASB, ms. 705, f. 131 -2, cf. Bulat, Daniile lui Brâncoveanu, p. 934-5; ASB, ms. 723, f. 463-465.
53. Ibidem, f. 465; Ciucă, Livezcanu, op. cit., p. 198.
54. ASB, ms. 723, f. 517-52.
55. Al. Ciurca, op. cit., p. 289.
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trecu prin T ransilvania şi pârât fiind de boierii din v ec h e a stăpânire, refugiaţi
acolo, cum că ar fi sp ion u l lui B râncovean u, a fo st în tem n iţat de austro-ungari şi
i s-au con fiscat şi cei 4 .1 0 0 taleri pc carc el reu şise să -i strângă în R u sia pentru
mănăstirea sa. Printre trădători era a cest C onstantin B ălăcean u . D e a ceea domnul
a dispus ca, în sch im b u l celo r 4 .1 0 0 taleri, să dea m ănăstirii Sf. P a v el a ce le m oşii
amintite mai su s. Era o reparaţie, evid en t, pe care d om nul o făcea lui Isaia ce stă
tuse doi ani în tem n iţele de la V ien a şi Sibiu, deşi d om nul nu a vea n ici o obligaţie.
Pe de altă parte el se răzbunase p e unul din d uşm anii lui de m oarte, făcând din
aceasta un avantaj pentru biata m ănăstire. C ei carc se trăgeau din n eam ul Bălăccanului mai puteau să-şi răscum pere bunurile, doar în torcân d cei 4 .1 0 0 taleri, ca
preţ al obiectelor luate de austro-ungari de la Isa ia 56.
Cercetătorii care au vizitat M u n tele A th o s în sec. X IX , în sp ec ia l v ech ile
clădiri de la Sf. P avel, au relevat câteva inscripţii, d o v ed in d durata refaeeriloi
acestor clădiri până la 1708. U n a din e le spune: “ D o m n u l a a d ă u g a t în v e stu l
m ă n ă stirii o a r ip ă ie ş ită în a fa r ă c u c h ilii, o I r a p e z ă r ie ş i o c a p e lă b o l t i t ă ” 57. In
plus, el a făcut m ai în alt turnul clădit de N e a g o e B asarab, iar la 1708 a zid it para
clisul Sf. C onstantin şi E lena care m ai păstra o in scrip ţie prin care ştim că s-a
făcut şi zugrăvit “ cu a ju to r u l p r e a c u v io s u lu i e g u m e n L u c a ş i c u c h e ltu ia la p r e a
lu m in atu lu i d o m n Io C o n s ta n tin V o ievo d , d in n e a m u l B a s a r a b i l o r ”5's . Opera
aceasta costisitoare a adus v o ie v o d u lu i b en eficiu l dc a fi reprezentat cu soţia sa,
Maria D oam na, pe un p erete al ca p elei afierosită Sf. îm păraţi: ei ţin în m âini <>
clădire cu două etaje, p este care este o b iserică59. în su ş i d om n ul spunea: “ş i cu
cea le'd in o s â r d ia d o m n ii n o a s tr e în tru s l a v a ş i la u d a s jâ n tu lu i ş i m a r e lu i m u cen u
G h eo rg h e c e s - a u p u tu t a m în v o it ş i a m în tă r it c e a le s t r i c a t e d u p r e îm p r e ju r sfiit
tii m ă n ă s tir i" ^ . R en ovările a cestca au fost atât de m ari în cât călătorii de pe la

1840 au crezut că Sf. Pavel a fo st în tem eiată de B râ n co v ea n u 61.
Din sec a l-X V III-lea sârbii dispar de la această m ănăstire, ea răm ânând pc
mâna grecilor, în să faptul nu s-a petrecut tară să lase eco u ri, căci a ceasta s-a da
torat unei mai vech i lupte sla v o -g re ce şti, aşa cum m ult tim p se în tâ m p la se întri
grcci şi ruşi, dar aici fără câştig de cau ză pentru g reci (la Sf. P a n telim o n ). AcesKecouri au ajuns şi la noi prin interm ediul unui m anu scris din sec. X V II (acum la
M uzeul R u m ian cev-M oscova) care păstrează o în sem n are a unui călu găr roman
scandalizat şi el de lăcom ia grecească: “ E u P a h o m ie d in Ţ a r a R o m â n e a s c ă aşn
am sc r is p e n tr u c ă lu g ă r ii r o m â n i, c a r e s ă nu f ie li b e r i a lo c u i cu g r e c ii. S ă ştiţi
fraţilor, sp u n e Sf. A p o s to l P a v e l : G re c ii, z ic e , s u n t f i a r e r e l e ş i în to d e a u n a m in ei
n o a se ş i v ic le n e ş i n e m ilo a s e . Tot a ş a z i c e ş i S f S a v a c a r e a f ă c u t m ă n ă s tir e a
HUandar. F r a te le c a r e v in e la Sf. M u n te s ă s t e a sin g u r, c u m p o a t e a ş a s ă sc

56. Brezoianu, op. cil., p. 34-35; Turdeanu, Legăturile, p. 95-96.
'
57. Millet, Pargoire, Pclit, op. cit., p. 150, nc. 439; Langlois, op. cit., p. 25.
58. Millet, Pargoire, Petit, op. cit., p. 150, nr. 439; P. Kondakov, op. cit., p. 88. apuci Bodog;ic
Ajutoarele, p. 262; N. lorga, Muntele Athos, p. 50; Rămurcanii, Constantin Brâncoveanu , p. 927;
Bogdan, Daniile, p. 22; Moisescu, Contribuţia, p. 262; Mamalakis, op. cit., p. 309.
59. Millet, Pargoire, Petit, op. cit., p. 150, nr. 439.
60. Bulat, Daniile lui Brâncoveanu, p. 935.
61. Lord Curzon, op. cit., p. 216.
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p ă z e a s c ă , s ă nu s e a m e s te c c cu g r e c ii b le s te m a ţi ...c ă c i m a r e n e c a z a v e m d c la
g r e c i i b i e s ! e m a ( f 6~.

O dalâ cLi regim u l fanariot, d an iile .se rare.se !a Sf. P a v el aşa încât m ănăstirea
a căzut în foarte g re le datorii. D atoria m ănăstirii a ju n sese pc la 1768 la 2 1 .6 9 1
groşi şi, dc la an la an, creştea, fiind n evoiţi să-şi vândă m eto a cc le din Lirnnos şi
S eres (G recia) şi să m eargă în d iv er sele locuri ale creştinătăţii pentru a aduna
m ile 6-’. A şa au ajuns din nou în Ţ ările R om ân e şi precum v o m v ed ea , nici d o m n i
torii fanarioţi nu au ezitat să ajute m ănăstirea.
A lo st sem n alat un act scris in rom ân eşte, purtând data 1616, cu sem nătura
iui N ic o la e M avrocordat - “Io N ico la e d om n ul U n g r o v la h ie i” . In m od .sigur nu
p oate II alt N ic o la e , doar data e ste greşită, corect fiind 1716 64. N u după m ult tim p,
ia 12 ian. 1726. d om n ul M ihai R acoviţă al M o ld o v e i, probabil în urma in sisten ţe
lor călugărilor veniţi pe a co lo după m ile, îm b o g ă ţea m eto cu l de la Todireni cu un
vad de m oară pe apa S u c e v e i, iar la 1 oct. 1752. C onstantin R acoviţă îi întărea
a cestei m ănăstiri toate m o şiile e i65. In m od sigu r a cest lucru sc putea în tâm p la
num ai la cererea călugărilor agh iop avliţi. Tot astfel, M atei G h ica al M o ld o v e i
acorda la !9 ian. 1755 m ănăstirii Todireni şi m o şia Petrişul ( I a ş i/’6. La 1 7 6 4 -6 6
allă m de un G rigorie S c h e v o iîla x a! m ănăstirii Sf. P avel care lo cu ia p e m o şiile
m ânăstirii T od iren i67, ce ea ce întăreşte credinţa că m onahii ven iseră la acea vrem e
spre a ruga d om n ia să-i ajute.
N ici d om n itorii din Ţara R om ân ească n-au fost in sen sib ili la cererile
călugărilor. P nn ir-u n d ocu m en t uin 29 aug. 1766, Scarlat G hica v o ie v o d poruncea
vi nări ceri lor din D olj cu m să p ro ced eze cu vin ăriciu l m ănăstiresc: pentru că până
atunci m ănăstirile fu seseră private de partea cc li sc cu v en ea de la vin ărici, prin
hrisov, ce ea ce în seam n ă că acest im p ozit îl m ai luaseră şi altădată, d om nul
poruncea ca la vrem ea vin âriciu lui, slujbaşul d om n esc să ia câte 3 bani de vadră,
pentru d om n ie şi cel m ănăstiresc, câte 2 bani “după o b ic e i”6*. Era în ea un p riv i
legiu pe care il recăpăta m ănăstirea Jitianu.
La 8 sep tem b rie, în acelaşi an, G rigorie S c h e v o iîla x dc la Sf. P avel, îm preu nă
cu eg u m en u l T im oftei de la Todireni dădeau un zap is lui Lupu B a lş pentru un
s c h in i’o de m o şii6*’, lucru care d o v ed eşte p reocuparea a g h io p a v liţilo r dc îm b u n ă 
tăţirea situ aţiei e c o n o m ic e a m ănăstirii lor.
în tim pul războiului rirso-austro-turc teritoriul Ţârii R om ân eşti a d ev en it
teatru de operaţiuni pentru arm atele au striece (17X 7-92). A c e st război s-a term i

62. L. Sfoianovici, Zupixi i natpisi. V I, p. 5 ). nr.
I ia Turdeanu, Legaturile, n. 101-102.
63. Manudakis, ap. cil . p. 310: Kosma, op. c i t . p. 274.
64. O Abraniovici. Pexcrieiva aniichitâ(ilnr xurbe.pi dc la Sf. Munte al Athosuhn (sârbă),
licijtrad. I84K. p. 120 ln Bogdan, Daniile, p. 23. Nu ni sc spune insă ce conţinui arc (Jocuincnlul.
dar probabil că csle unul dc danie.
65. Dan Livczcanu, Documenle de la Athos privitoare la câteva mănăstiri din Moldova (1617-1 755).
"BOR . X C V III. 1980, nr. 5-6. p. 634-5.
66. li/idem.
67. N. lorga. Studii şi documenle XI. Cercetări şi regeşte documentare.. Buc., 1906, p. 6 1-62;
cf. idem. Muntele Athos. p. 53.
68. Ciucă, Livczcanu. op. cit., p. 198-9.
69. N. lorga, Studii şi documente. AT Inscripţii din bisericile României, Buc., 1905, p. 62.
-’ l - U. O. R. 7-9/2002
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nat la 2 4 iul. i 79 i prin pacea dc !a Şiştov. Cu toate că Ţara R o m â n ea sca nu mai
a vea d om n, ei era p usă su b guvernarea p rin cip elui C oburg, D iv a n u l ţării va em ite
chiar din porunca accstu ia un d ocu m en t de întărire a unor p riv ileg ii aşa cu m vom
vedea. D ocu m en tu l csie foarte inLeresant datorită faptului că p rin cip ele, deşi
străin de neam . a con sid erat să în tărească m ănăstirii Jitia p r iv ile g iile pe care le
a v u sese de Ia A lexan d ru Ipsilanti, N ic o la e C aragea şi M ihai Şuţu. Prin a cest d o cu 
m ent din 20 iul. 1790, D ivan u l de la B ucureşti întărea a cestei m ănăstirii ‘'p r iv i le 
g i u l u i d o m n e ş ti c a r e le -a u a r a ta ! d e s - a u v ă z u i d e D iv a n , în s ă h r is o v u l d o m n ii
S a le M ih a i V odă Ş u (u c u le a t 1 7 8 4 , g /ic n a r ie 15, J a c u t d u p ă u ite m a i v e c h i p r i v i l c "h iu r i a le d o m n ilo r m a i d in a in te c a s ă iu v in ă r ic i d in p o p o a r e l e ele p r i n p r e j u r u l
u ir g itlu i C r a i o v e i ş i d in p o p o r u l S a s u lu i ş i P r is e a c a ş i... c u d o i h a n i d e v a d r ă ş i
p ă r p ă r u l d u p ă o b ic e i, c u m ş i d e la c e i c e a u v ii p e m o ş ia m ă n ă s ti r ii s ă ia d in 2 0
v e d r e d e vin o v a d r ă d u p ă o h ic e iu . A s e m e n e a s ă (ie ş i lu d e 1 0 s tr ă in i, s c u ti( i ş i
a p ă r a ţ i d c [o a le d ă r i le ( ă r i i . . . ' 70. V edem foarte bine cum mai v e c h ile p rivilegii

erau respectate chiar şi de ocupanţi şi m ai sesiză m din c e le în fă ţişa te că aceste
p rivilegii s-au perpetuat de Ia d om n ii mai vechi. D eci, nu Scarlat G h ica era primul
care le em itea, ci ele trebuiau să fi existat în că din vrem ea închinării şi respectate
din dom n in d om n, lucru c e va fi d o v ed it odată prin analiza d o cu m en telo r de la
Sf. P avel. în p lus, avem acea in form aţie despre d o cu m en tu l lui M ihai Şuţu, din
15 ian. 1784, inform aţie foarte preţioasă, dat fiind că un a se m en ea d o cu m en t nu
e x istă în fondul arh ivistic român.
C onfirm area acestor p riv ileg ii nu s-a oprit, ci a fo st con tinu ată "d u p ă o b ic e iu ” , căci acest fapt d ev en ise un ob icei al păm ântului. M ai departe, A lexandru
C onstantin M oruzi v o ie v o d dădea şi el un hrisov către Sf. P a v el, la 6 mai 1793
prin care îi întărea o m ilă mai v cc h e dc 150 taleri de la v istierie, pe care
a viU -a
ş i m a i în a in te d e la a l ţ i f r a ţi D o m n i, czil ş i d e la D o m n ia s a f r a te le D o m n u l M ih a i
Ş it(u V o ievo d , p r e c u m p r i n h r is o v u l c e - l v e d e m eu le a t 1 7 9 2 s e p t e m b r i e 2 0 a l
D o m n ie i S a le , n e -a m a d e v e r i iu " 1 ''. Cu alte cu vin te, m ila a ceasta a gă sit-o

A lexan d ru C onstantin M oruzi într-un h risov a! lui M ihai Şuţu, h risov în care se
s p e c ific a faptul că ca fusese, făcută şi de alţi dom ni. A ce a sta nu o g ă sim în
h riso a v e le citate mai în ain te, de la Scarlat G h ica sau în d ocu m en tu l D iv a n u lu i de
la ! 790, fie pentru că m ila aceasta era m ai nouă, fie pentru că nu s-a sim ţit nevoia.
N o i cred em în a doua variantă. M ila nu era nouă, de vrem e ce la 1793 se spunea
că mai fu sese (acută de alţi dom n i, atâta doar că nu se sim ţise n ev o ia confirm ării
ei pentru că ea se derula fără p roblem e. V edem că h risovu l dc la 1 766, de pildă,
este de fapt o reglem entare unde sc p reciza că n im eni nu m ai are v o ie să p riveze
m ănăstirea de vin ărieiu l ce i se cu ven ea, sub am eninţarea cu p ed eap sa. A d ică , se
înLâmpiase ca funcţionarii d om n eşti să în ca le c v ec h ile în scrisu ri şi, Ia reclam aţiile
călugărilor, dom nul v en ea să restabilească situaţia.
La fel se în tâm p lase Ia 4 sept. 1793, când a cela şi A lexan d ru C onstantin
M oruzi îi întărea m ănăstirii Jitianu şi Sf. P avel, în felu l acesta, v ec h iu l v in ă riei72.

p. 190.
7 1. V.A. Urcehia, Istoria mmâmlor, lom IV, ! 786-1800 (lom VI. I 774-1800), Bucureşti, p. 241-2.

70. C iucii, U v ezcaiH i. op. cit.,
72. Ibidem. p. I 86-8.
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Sc m en ţion au iarăşi m o şiile m ai vechi: S asul, Prisaea, V ă lcă n eşti, C â reio v a , V alea
F etei, B ă lă n eşti, P riseci, P leşeşti şi faptul că dania m ai fu se se întărită de
A lexandru Ipsilanti, N ie o la e C aragea, M ihai Şuţii, în c e ie d om n ii ale sa le, eu hri
so v u l din 17 iun. i 7 9 2 , dupa carc mai urma enum erarea unor m o şii mai noi ale
m ănăstirii. A cu m v in e sa ni sc v er ifice credinţa noastră că, d ocu m en tu l acesta, ca
şi c e le de dinainte, era de fapt o reglem entare pentru ca vin ăricerii d om n eşti " se
în tin s e s e r ă a h m ş i p u r t e u m ă n ă s tir ii ”, ce ea cc a dus la ju d ecarea faptului, la cer
cetarea lui de către ep iscop u l de R âm nic, N ec ta r ic, d e v el-v o rn ieu l M a n o la ch c
B râncovean u şi b iv-v el-sp ă ta r G rigorie B ălăşach c. S e sp un e că “ d u p ă c e r c e ta r e a
c c au făcu ! s - a a d e v e r it c ă a c e s te m itu iri (m o ş ii) s u n t cu to tu l d in c u p r in s u l a c e s to r
p o p o a r e c e a r e m ă n ă s tir e a p r in h r is o a v e " . H risovu l prevedea ca la vin ăriciu anual

să ia d om nia 5 bani dc vadră şi m ănăstirea 2 bani, iar dc la v iile cc se aflau pe m o 
şiile ci, o vadră din 20. în plus, i se mai întărea stăpânirea p este c e le 10 "‘lude de
oam en i străini” scutiţi dc toate dările.
I.a 1795. putea fi întâlnit la Jitianu un A ntim dc la^Sf. P avel care cop ia o
E van gh elie, iar la 1822 era igum en şi repara clădirile m etoh u lu i73. D in banii strânşi
dc cl aici s-au făcut reparaţii şi la Sf. P avel, ad ău gân d u -i-se a co lo un zid îm prej
m uitor şi un turn, apoi a plătit datoriile acestuia şi a răscum părat m eto a ee le am ane
ta te'4 . Este evid en t că toate aceste m ile dc dinainte, care au continuat, au contribuit
la această restabilire. N ici în seco lu l cc a urmat Jitianu nu a fost lipsită de atenţia
dom nească. A stfel, la 15 martie 1813, d om nul G h eorghe C aragea îi întărea m ilele
de la dom nii anteriori şi dădea acest hrisov tot pentru a reglem enta situaţia: datorită
schim bării num elui unora dintre m oşii vinăricerii d om n eşti nu-i mai acordau partea
cu ven ită. A cest lucru vin e să-l pună în rânduială d om nul prin acest h riso v 7-"1.
Cu toate a cestea , deşi m ănăstirea se re tăcu se pe m om ent, id io rilm ia nu a
perm is ob ţin erea unei bunăstări de durată. în ţe le g â n d a ce st lucru, călu gării de ia
S f P avel, în 1X39, sub egu m en ia lui Ştefan de la D io n isiu , au reven it la viaţa de.
liD ştc-chin ovialâ, fapt co n sfin ţit în ianuarie 1840 de patriarhul A n tim V I76. D intre
cei carc s-au ocu p ai foarte m ult de ridicarea m ănăstirii după a ceastă dată, m en 
ţionăm pc călugării învăţaţi S ofron ie K alligas (1 8 6 0 -7 3 ), K osm a V lah u l (1 8 9 0 i 9 0 3 ) şi E v lo g ic K ourilas (1 9 2 0 -1 9 2 5 ).
între tim p, pe teritoriul m ănăstirii S f P avel s-au a şeza t călugării rom âni în
două dintre schituri: la N o u l schit sau al Turnului şi la S ch itu l Lacu ( S f D um itru).
A cesta din urma a fost populat de români pe la 1754, când din cei ap roxim ativ 60
u cen ici ai lui P aisie V elicik o v sk i, de la Sf. Ilic-P antocrator, 25 s-au desp rin s,
alcgând u-şi aceste ţinuturi friguroase de la Lacu. P c la 1 760, unul dintre ei, D anii 1,

73. ASB, m sx?20, t 3; V. Drăghiccanu. op. cit. , p. 103; Gh. Moiscscu, Mănăstirile, p. 11;
lUidogae, Ajutoarele, p. 262.
74. Hristofor Ktena, "AnavTa, p. 574.
75. Ciucă. L.ivc/cami, op. cil., p. 199-200.
76. O. Pctrakakos, op. cit., p. 33-34, cf. Bodogae, Ajutoarele , p. 262.
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a refăcut schitu l, cu toate greutăţile ce i-au stat în faţă, dc atunci fiin d continuu
p opulat num ai d e rom âni, până a stă zi77.
D in se co lu l ai X lX -lc a , mai ales după 1821. nu m ai a v em in dicii ale
legătu rilor rom âneşti cu Sf. P avel, în sch im b putem m en ţion a că în b ib lioteca
m ănăstirii s-au putut găsi 3 0 A n to lo g ii m u zica le (sec. X 1 X -X X ) cu notaţie p saltică
şi text rom ân esc, co m p u se şi cop iate de m onahi rom âni de la S ch itu l L aeu sau
a d u se din ţară. M ajoritatea erau donate de M acarie Utan, cântăreţ la L a cu 7,s.
T oate c e le în făţişate până acu m nu pot d uce d ecât la o singură co n clu zie:
legătu rile rom ân o-a g h io p a v litc s-au m anifestat din c e le m ai v e c h i tim puri,
d o v ed in d grija pe care v o ie v o z ii români au avut-o faţă de a ce st lo ca ş, ţinând parcă
să fie recu noscu ţi drept ctitori ai acestei m ănăstiri, co n ce p ţie care a vea la bază mai
v e d ic a id ee bizantină de protectori ai întregii O rtod oxii. Sf. P avel e ste în că un
ca p itol care d o v ed eşte grija rom ân ească faţă de tot ce e a c e în sea m n ă O rtod oxie
carc avea ca rezultat, în acelaşi tim p şi îm proprierca a cestor valori prin călugării
care ven eau de acolo. A^fost d eci un in tcrschim b din carc a avut dc câ ştig a t nu
num ai M u n tele A th o s, ci şi Ţările R om ân e prin a ceea dc a fi fo st “ga zd ă a culturii
g r e c e şti” cum bine sp un ea odată N ic o la e Iorga.

77. Kosma, op. cil., p. 280-1: Smyrnakis. op. ci!., p. 609; Ktenas, "A navra. p. 655-6: Mamiil
Ghedeon, .O "A9ag%p. 188; Mamalakis, op. cil., p. .130 (acesla din urma dă ca dată a venirii lui
Daniil, anul i 769).
78. Barbu Bucur Sebastian, Contribuţii româneşti in domeniul culturii m uzicale bizantine la
M untele Athos, "Byzantion", Revista de arte bizantine a Acadcmici de arte “G. Enescu’ -laşi, voi. I.
1995, p. 8, nota 53.

15. M Ă N Ă S T I R E A S T A V R O N IC H I T A
M ănăstirea S ta v ro n ich ita 1, al cărci num e nu ştim ex a ct de unde ar putea pro
ven i. e ste mai “nouă" d ecât ce le la lte surori. D acă începutul celo rla lte îl putem
p lasa în s e c o le le X -X I, accasta apare în acte abia pe la 1533, datorită faptului ca
pe la acea dată era parte din m ănăstirea F iloteu , p o a te num ai o ch ilie pc teritoriul
a cestcia . în acel an, G rigorie catcgu m en şi exarh patriarhal2 cerea v o ie d e la filo leiţi să repare clădirea S tavron ich itci, o b lig â n d u -se să p lă tea scă la în ce p u i 4 .0 0 0
aspri şi mai apoi câte 100 anual3.
într-adevăr, la 1536, patriarhul lerem ia I pronunţa într-un sig ilio n că m ănăs
tirea fu sese cum părată dc eategu m en u l G rigorie G hirom eriolu l şi refăcută cu
m ulte eforturi şi acum este sub jurisd icţia şi adm inistraţia lui4 .
La în cepu tu l lui 1542, a cest patriarh, le re m ia I, sc gă sea în Ţ ările R om ân e
pentru a strânge ajutoare n eecsare Patriarhiei, iar în au gu st se afla la A th o s ca să
pună în fruntea m ănăstirii pe un S ilvestru dc la Ivir, căci G rigorie nu m ai ex ista
după 1537 sau 1538, iar m ănăstirea lu ase şi foc după această dată-. E ste a cesta
m om en tu l în care în ce p legăturile m ănăstirii cu Ţara R o m â n ea scă , dar e le c o n 
tinuă, căci pe la 1543, lerem ia s-ar fi întors potrivit istoricilor rom âni şi ar fi
d elim itat atunci ep isc o p ia B u zău lu i6. Pe atunci d om n era Radu P a isie (1 5 3 5 -1 5 4 5 ),
carc, într-adevăr, la 17 sept. 1543 em itea un h risov în care era p o m en it ca ierarh
A nan ia şi acesta ceru se dom nitorului să-i dea a cest în scris asupra întinderii terito
riale a eparhiei sa le şi poate că aici şi-ar lî avut con trib uţia Irem ia I7.'Interesează
mai puţin aceste asp ecte lucrarea noastră, dar este im portant de ştiut câ a cest l e 
rem ia I. ca şi urm aşul său lerem ia II, de la sfârşitul a celu ia şi se c o l, va fi v en it in

!. Despre mica mănăstire şi arhiva ei a scris egumenul ei Gavriil ta încoputul sccoluiui nostru,
fiind vorba mai ales de documente ale mănăstirii: Gavriil Stavronichitianos. Eyypaupa
IM
Z m v p o v iK jjta (Documente ale m-rii Stavronichita). 'Tpiyopux; naX.a|ux<;", Tesalonic, nr. 4/1920.
p. 169-173, nr. 5/1921, p. 16-17; 336-339; idem, la n ip iK a eyypatpa r;;c IM Ita v p o v iK i)ra
(Docimwnte istorice ale mănăstirii Stavronichita), ’Tpiyâpioq FIcAanac", nr. I5/1931, p. 230-233,
p. 270-4; nr. 17/1933. p. 133-6. A se vedea şi excelenta monografic a mănăstirii care este dc dată mai
recentă: Hr. Patrinclis. Agapi Karakalsanis, Maria Tcochari, Movi) ZzavpovucriTa. toropi a. eiKovec,
XpVffOKC\jri)u(y. za (M-rea Stavronichita. Istorie, icoane, broderii ). Atena, I974.
2. T. Bodogac, Ajutoarele, p. 265, il considera fost patriarh însă, in acea perioada de dinainte
de (533, când il vedem clar ca “exarh patriarhal’ nu apare in liste: Petre Năsturel, Lista patriarhilor
ortodocşi: Constantinopol, Alexandria, Antiohia \i Ierusalim, Bucureşti, 1047. V. Stavridis,
K arâ?.oyoc n a rp ta p xto v K m w T avrtvoxoX eotg (Catalogul patriarhilor consluntinopolilaid),
"Oprjo-K'cvTiK-ij tccci H m Kt) HyKVKXoitatSeia" (Enciclopedia religioasă .şi morală), tom IX , Atena,
1966, p. 830-X34; Rămurcanu. Şcsan. Bodogae, Istoria Bisericeasca Universală, cd II, I993, voi.II,

p. 592-598; în perioada 1522-1545 la Constantinopol era patriarh leremia I.
3. Gherasim Smyniakis, op. ci!., p. 112; loanis Mamalakis, op. ci!., p. 247; Bodogac,
Ajutoarele, p. 265.
4. Mamalakis, op. cit., p. 247.
5. Ibidem', P. Năsturel, Le MA. p. 253.
6. ’hidein: Bodogac. Ajutoarele, p. 266.
7. Păcurariu, UŞOR, voi. I, p. 466. Acelaşi autor citează pe un leremia al Buzăului căruia la 10
apr. 1550 Mircca Ciobanul îi acorda un hrisov (p.466), ilar nu cred că este unul şi acelaşi cu patriar
hul ecumenic pentru că potrivit părerii acestui învăţat, leremia 1 ar fi murit la 1545 la Viaţa, in Bul
garia. pe când pleca din Ţara Românească (p.628). Al. Kliân are rezerve în a accepta ajungerea lui
leremia in Valahia: Legăturile, p. 912.
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Ţările R om ân e în id eea de a-1 coop ta pe Radu P aisie la rofaeerca m ănăstirii care
arsese după 1 537-38. N u este ex c lu s ca acosi d om n să 11 ajutat şi Stavronichita,
aşa cum ajutase Xcnot'onul, Dohiariu l, St'. Pavel, S im on opolra*. chiar dacă nici un
d o cu m en t nu con firm ă faptul. O ricum până la M atei Basarab nc conirunLam cu u
lip să dc d ocu m en te privind legătu rile eu Stavronichita9.
Cât p riveşte legătu rile acesteia cu M old ov a , pentru a ce st s c c o l, e le sunt d o 
v ed ite de existen ţa unui epitrahil donat ia 1555 de G avriil şi S o llc a (e ste vorba de
vorn icul G avriil T rotuşeanu, ce m urise în 1541 ) i().
In anul în carc sc facea donaţia, pc tronul M o ld o v ei urca A lexan d ru I.apuşncan ul, făcând şi el d ovada gen erozităţii sale călugărilor tle ia S lavru ivch ita.
Trebuie am intit faptul că A lexan d ru L ăpuşneanu, îm preună cu soţia sa. a lbst unu!
dintre cei m ai mari susţinători ai M untelui A th os, lucru d o v ed it prin im en sele
su m e dc bani date a c o lo 11.
U n hrisov de la 3 martie 1597 ai lui Ierem ia M ovilă v in e să co m p letez e istoria
destul de puţin cunoscută a relaţiilor acestei mănăstiri cu rom ânii. lira vorba despre
o donaţie de 4 .0 0 0 aspri anual, în urma plângerii “săracilor călugări” de a co lo , gest
în urma căruia voievodul cerea să fie pom enit îm preună cu toată fam ilia sa12.
La 1657 P avel dc A lep cc în soţea pe patriarhul M aearic prin Ţ ările R om âne
arată că o m ănăstire - a Sf. A p o sto li Petru şi P a v el, num ită ulterior si a A rh im an 
dritului - din B u cu reşti, fu se se închinată unei m ănăstiri din A th o s 13. Vom vedea
că acca m ănăstire căreia i-a fost în ch in ată era chiar S tavronichita, dar din păcate
nu ştim cin e şi când i-a făcut această danie. O ricum , toţi autorii sunt de acord cu
a cest fapt, m ai cu scam ă că, în actele mai târzii, m ănăstirea A r h im a d r itu iu i apare
ca fiin d a Stavronichitci.
M ănăstirea bucureşteană, iniţial din lem n, a lb st ridicată în piatră dc către
M atei B asarab (1 6 3 2 -5 4 ) pc la 1633, fapt care nc-ar îndreptăţi să cred em că cl este
şi autor al închinării. Cu privire la această închinare mai ex istă câ tev a păreri care
m erită co n sem n ate. U n a este a ce ea a istoricu lu i grec P a lrin clis, citat anterior, care,
sp rijin in d u -se pc părerea unui con aţion al al său - Ioanis M a m a la k is14 - su sţin e ca
în ch in area s-ar fi produs în tim pul d om n iei unui A lexan d ru Ghica. (1 7 2 4 -1 7 4 0 ) al

8. N'. Iorga, Muntele Atlios, p. 477; Păcurariu, IB O R , !, p. 632; Cîh. Moisescu, Coiurihuţia. p. 262
9. In total, documentele româneşti din arhiva acestei mănăstiri sunt în număr tic 100, ne opinie
unul dintre cercetătorii cu acces la aceste arhive: Florin Marinescu, l'a p o v fia v iK ă apzt-'Ut. p. 1%.
10. Patrinelis, Karakatsanis, Teohari, op. cil., p. 173-174 (''prezentul epitrahil l-a lacut Gavriil
şi soţia sa Sofica în anul 7063” ). A sc vedea pentru accasta şi Năsturel, Lc MA, p. 254-255.
11. Ibidem, p. 255; vezi aici capitolele Dionisiu, Dohiariu, Vatoped, Zografu, C'aracalu - Păcurariu, IBOR. vol.I, p. 633-634.
12. Donaţia era făcută cu binecuvântarea tuturor celor trei ierarhi ai Bisericii moldovene ASB, metnăsiirea Sf. Apostoli, cap. gr. X V /I - tradus în PIR, Moldova, Bucureşti, 1951-57, voi. IV.
sec. X V I. p. 157-159, nr. 211; Năsturel, Le MA, p. 255-6 (vezi ţi nota 12).
13. M. M. Alexandrescu-Dcrsca şi M. A. Melimct, op. cit., p.228. Cat despre mănăstirea Sf
Apostoli exista pc la 1585-6. conform unui document din 30 nov. 1626 (Academia R P R... nu. ! 2 ii .
1. 212-216), dar această primă construcţie a fost din lemn (vc/i ASB, m ănâxtim i SI. Apostoli, pac. XI).
Intr-un act din I 1 aug. 1656 era numită ”Sf. Apostoli” (ibidem, I/!, 2), iar la 4 apr. 1658 se nume:'
■i "Arhimandritului" (Academia R.P.R., Foto XX X V /43). Pcnlru completarea datelor, v. N. Sioicc.il-ii.
Repertoriul Bucureşti, p. 271.
!4 Op. cit., p. 310.
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Ţării R o m â n e şti15. D in păcate, la date citata nu ex ista nici un Alexandru Ghica pe
tronul Ţării R om ân eşti. In accastă perioadă istoria a înregistrat d o m n ia unui Gri
g o rie II Ghica, care d o m n ise de mai m ulte ori. şi în M o ld o v a şi în Ţara Româ
nească, iar în perioada citată, cl a fost d om n , intre. 1 7 3 3 -1 7 3 5 . In întreagă această
perioadă, tronul Ţarii R om ân eşti a avut nu mai puţin dc şa se domni. D ar chiar şi
aşa, dacă am accep ta închinarea în această perioadă, ar însemn^să contrazicem
în sem n area lui Paul de A lep , care nu putea tace o a sem en ea rem arcă în m od g r a 
tuit. Mai ex istă o scurtă consemnare prin carc aflăm că această m ănăstire a fost
în ch in ată la 1760, dar data aceasta nu b en eficia ză dc nici un su p o rt16.
Există şi părerea că m ănăstirea Sf. Xpostoli ar fi fost închinată Ia 1677 P a 
triarhiei E c u m e n ic e 17, deşi nu avem nici o d ovadă în acest sens. P oate, m ănăstirea
aceasta să fi d ev en it stavropighic, tot aşa cu m sc în tâm p lase în 1591, cu m ă n ă s
tirea Sf. N ic o la e ce fu sese deja închinată dc ctitorul ei, M ihai V iteazul, m ănăstirii
S im on opetra şi d ev en ea atunci stavrop igh ic, întărită fiin d dc patriarhul ecumenic
lercm ia II. T otuşi, este puţin probabil să sc fi întâmplat, a cela şi lucru şi în cazul
acesta, deşi trebuie lăsată d esch isă poarta ip otezelo r, până Ia traducerea m ăcar a
ce lo r 100 actc din arhiva S tavronichitei.
D e m ulte ori, m ănăstirea athonită s-a refăcut din ven iturile c e le i rom ân eşti,
din v en itu rile de pc m o şiile ci şi de la schitu l Călugăreni ce fu sese în ch in at şi el
“A rhim andritului ' pe ia 1686. E xistă un act, prin care un Popa D um itru, în te
m ein d schitu l C ă lu g ă r e n i, îl în ch in a la S f A p o sto li cu toate ale s a le 1*, urmând
ca, !a 4 iunie şi la 20 i un ic 1686. Şerban C an ta cu zin o (I6 7 9 -X 8 ) să co n firm e
această în ch in a re19. E xistă părerea, foarte lapidar exprim ată de istoricu l N ic o la e
S to ic e sc u 2*1, că actul d c la 4 iu nie ar fi cel a! ctitorului care în ch in a schitu l său,
d eşi la A rh iv ele Statului din B ucureşti a cest act nu este datat. E ip sin d u -n c astfel
dc elem en te care să asigu re o datare clară a acestui ev en im en t, nu putem lua în
con sid erare d ecât ce e a ce există în arhive, orice interpretare dc gen u l a cesta tre
buind pusă sub sem n u l în d oielii.
Dar lui Şerban C antacu zino nu i se datorează num ai atât. Ioan Comnen, v iz i
tând m ănăstirea p c la 1700 relatează că acestu i d om n i se datorează construcţia
a p eductului de care fu sese lipsită m ănăstirea: “A c e a s t a m ă n ă s ti r e c a r e s e a flă
lâ n g ă m a r e , f o a r t e f n n m a s ă ş i li n iş ti tă ; a r e g r ă d i n i e u c a s c a d e ş i liv e z i, ia r a p a
p e c a r e o b e a u s f i n ţ i i p ă r i n ţ i e s te a d u s ă d e p r e a l u m i n a t u l d o m n a i U n g r o v la h ie i.
Ş e r b a n C a n ta c u z i n o v o ie v o d , c o n s t r u c ţi e e u m u l t e b a z in e , in t r - a d e v ă r f o a r t e c o s 
ii.
Patrinciis, Karakatsanis, Teohari, i>/>. cit., p. 30; P. Năsturel, Le monasterc athonite tle
Stavm nikita et !es roumains. “RF.R". XV, 1975, p. 205.
16. Marin Popescu Spineni, op. cit., p. 131.
17. N. Stoicescu. Repertoriul Bucuivşti, p. 271.
I
8. ASB, mănăstirea Sf. Apostoli, 11/44; Xll/1 (vezi ion Gh. Vasile. Actele secţiei Imnuri publi
ce - Bucureşti. M ănăstirile Şt. Apostoli-Bucuiv.yti. Arnota-lalcea, Babeni-Rm. Sărai, Baia tic
Aram ă-M elmtinţi, Banu-liuzuu, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, indice cronologic nr.5.

Bucureşti, 1950.
19. Ibidem, 11/44; X I 1/4,5; X V /4 (copie).
20. Bibliografia, voi. I, p. 133 (citcazâ ASB, mănăstirea Sf. Apostoli, X I1/4, 5, 8).
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ti s itu a r c ”2 ^. în plus. pc la 1715, Ştefan C a n ta cu /in o (1 7 1 4 -1 5 ) reface m otocul din

B ucureşti, faeân du -i o clop otn iţă pc pronaos, ad ăugându-i pridvor, o zu grăveşte
şi-i faec uşi dc intrare cu chenar dc piatră. M ănăstirea a vea şi clădiri în jur, făcute
poate tot acum , lapt pentru care se num ea cu han2-.
M ănăstirii A rhim andritului îi aduceau venituri mari pe care apoi le vărsa ia
S tavronichita şi m o şiile Jugureni, dăruite de C onstantin D u d csc u , G o ştile le luată
la sch im b de la C onstantin B rân covean u pentru o alta ce -i d ăd u se m ănăstirii C olentina dăruită de m arele d om n 23.
Mai m ult decât toate acestea îşi avea contribuţia şi schitul C ălugărenilor în
chinat în anii mai dinainte precum şi un alt schit, al C r ă sa n ilo r , închinat de N ico la c
M avrocordat, primul dom n fanariot în Ţara R om ânească (1 7 1 5 -1 7 1 6 ; 1 7 1 9 -1 7 3 0 )24.
Ca să ne facem o idee despre acest m eioc ne putem referi la hârtiile con tabile ce se
găsesc în C ondica M itropoliei Ţării R om âneşti, nr. VI, p. 58 şi. 59 ce erau de altfel
dări de scam ă ale egu m en ulu i către guvern, în anul 1735. M ănăstirea a v u sese venit
1.176 iei, plus alţi 849 carc fuseseră folosiţi pentru plata m uncii la câm p şi pentru
celelalte trebuinţe ale m ănăstirii. M ai fuseseră înregistraţi 3 2 7 lei, im p o zite către
stat, iar alţi 60 lei, bani cc erau trimişi la A th os prin părintele Ierem ia, fost egum en
ia m ănăstirea Radu Vodă din B ucureşti, închinată la Ivii'25.
Cât despre m ănăstirea A rhim andritului ni se sp un e că avea în tim pul d o m n ii
lor fanariote ven it de p este un sfert de m ilio n anual2". D esig u r că din aceşti bani
m ănăstirea athonită se va II refăcut de nenum ărate ori. La 1741 m ănăstirea arsese
pentru a treia oară şi probabil că toate a ceste averi au fo st su fic ie n te să contribuie
la refacerea ei.
Pentru această perioadă la carc am făcut referire istoria a înregistrat un mic
episod care con trib uie la cu n oaşterea m ai apropiată a relaţiilor rom ân o-stavron ich ilien e. E ste vorba dc o scrisoare uin 1 nov. 1712 a unui A tan asie, iiu a! lui
P ascalie V ornicul, c c se g ă seşte la A rh iv ele Statului din B u cu reşti. A c e s t A tan asie.
pc num ele lui lu m esc A n d ron ach e, llu al vorn iculu i de T â r g o v işic , după ce fusese

21. n p o c T K v i ■ i i T i i p u ) »• n u A y îo v Opovg t o i i A(:kc\oc, traducere dc ieromonah Vcniainin.
1856, p. 498-9; vezi N. lorga, A /f, p. 49 (exlras): Patriiidis, op. cit . p. 37. Lucrul acesta ii citea/a
şi autori precum Sniyrnakis, op. cit., p. 614; Kosma Vlahul, np. cit.. p. 286; Mamalakis. op. cit.. p. 614.
Bodogae reda şi data acestei lucrări - 1680 - op. cit., p. 267.
22. Pisania este din 10 iul. 1715 - N. (orga, Sluj. şi (ioc. A’K Inscripţii-, Tunusli. Istoria politică
şi geografică a Ţării Romtuwsci de hi cea mai vecin• n sa întemeiere până ia unui I ?'74, dată mai
mltiiii kt lumină în limba grecească ia anul }W)fi de fraţii Tunusli. traducere de Gcorpe Sion.
Bucureşti, 1863, p. 177; Stoicescu. Hihliograjia , p. 271.
23. fon Brezoianu, op. cit., p. 38-39. Jugureni era in judeţul Buzău, iar celelalte doua sc aflau
in jude|ul Ilfov, potrivit catalogării lui VI. Popescu Spincni, op. cit., p. 137, p. 143.
24. Ion Brc/.oianu, op. cit., p. 39 se referă Ia un hrisov din 7224 1715), dar este imposibil sa

fie aşa pentru că Nicolac Mavrocordat a fost numit la 25 dec, 171 5 şi a ajuns în tron abia in februa
rie 1716. Nc mai da acest autor o informaţie foarte utilii şi anume ca în acest hrisov C'răsanii erau
denumiţi moşie, dar el îl denumeşte mănăstire pentru că la reccasământu! din 1751 figura c:i
mănăstire, cu egumenul ei deosebit.
25. Voidem. La pagina 89 nc este înftţişat un tabel privind întrebuinţarea veniturilor câtorva
mănăstiri închinatc. pe anul 1740: din 1768 Ici, 563 erau impozite. 955 Ici erau ai mănăstirii ţi 25(1
se trimeteau la Athos.
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in V eneţia pentru învăţătură. sfârşeşte prin a se retrage ia Sf. M unte. ia m ănăstirea
S tavronichita, dc undc-i seria lui C onstan tin B râncovean u sub n u m ele acesta de
m onah - A tan asie. S p u n ea în aceasta scrisoare: " tiu p â c c a u M ersi! iiu r - u c c le p â r ( i
a le f'cn cftei p o a i c !i c im o s c a n d u a le lu m ii c e su n t d e ş a r t e .şi în tru n im ic, a u lă s a tu
d e o p a r t e a l t e s o c o t e l i ş i n e v o in [ e a le în v ă ţă tu r ii ţ i ş i- a u în te m e ia /u g â n d u iu lu i
s p r e loln.su ş i n u m tu ir e a .su fle tu lu i s ă u în d e n m â n d u -s e a s e îm b r ă c a in c in a c ă lu 
g ă r e s c .. . Si mai spunea: " în ş tiin ţa i', p c M ă r ia fu c ă m ă a flu a ic i ia m ă n ă s tir e a
S ta v r o n ic h ita , lă u d â n d p e D u m n e ze u ş i n ig â n d u p u r u r e a p e n tr u a M o r ii S a le
s ă n ă t a t e ' L i. A ta n a sie voia să d o n eze bunurile sa le v o ie v o d u lu i, dar le lăsa până

la urmă m ănăstirii I lu r o /i şi facea apel la gen ero zita tea lui B râncovean u pentru
ob ţin erea unei gratificaţii de 50 taleri28.
M ănăstirea sau m cto a ce le ei au fost ajutate de aproape toţi d om n ii din se co lu l
X V 111 cum dc altfel g ă sim in pachetul al X -le a al fondului m ănăstirii Sf. A p o sto li
de la A rh iv ele Statului Bucureşti. Mai im portante sunt insă două acte, din 1777 şi
1793. Cel din 1 mai 1777 este un hrisov al dom nului A lexandru Ipsilanti (1774-1 782;
1 7 9 6 -1 7 9 7 ) prin care arăta că “ d u m n e z e ia s c a m ă n ă s tir e c e se c h e a m ă A r h im a n 
d r itu l e s t e z i d it ă d in te m e lie d e r ă p o s a tu l M a te i V adă... c a r e m n n a s tir e J iitu ! Ia ră
d e a lte v e n itu ri, m -a m m ilo s tiv it D o m n ia m e a . p r i n a c e s t c in s tit h r i s o v a! D o m n ie i
m e ie , a m d a t ş i m ilu it s iă n ta m ă n ă s tir e c a s ă a ib ă a lu a s f â n ta m o n u s tir e ş i c u v io 
su l e g u m e n k x r G r ig o r ie I e r o m o n a h u l a c e s t e m ile c e m a i j o s s e a r a tă ... '

A d ică , i se acordau 5 0 b olovan i dc sare de ia O cna Te lega .şi p o sib ilita tea ca lu
crătorilor carc serveau m ănăstirea să nu !i se perceapă n ici o tlajd ic dc la d o m n ie
sau isp răvn icie. H risovu l se încheia m stilu l de acu m o b işn u it şi an um e prin
în dem n ul d om n u lu i către urm aşii lui de a con tin u a aceasta danie, după care
îm preună cu ci sem n au toţi boierii D ivanului d o m n ese.
La 17 sept. 1785 nun prim ea o m ila d e vm ărici (scutire d e im p o zit peniru vin )
odată eu m ănăstirea G rigoriu de ia A th o s şi Proti d e la C onstan tin op ol-’0 , pe vre
m ea când d om n ei a M ihail Şuţu ( i 7 8 3 -1 7 8 6 ; 179 i -1 7 9 2 ; 1801 -1 8 0 2 ).
Pentru ianuarie 1789 aflăm dintr-o graivmlă patriarhală trim isă m itropolitulu i
m untean de atunci că G rigorie din S tavron ich ita, eg u m en la m ănăstirea A rh im an 
dritului a fu risise pentru că i se o cu p ase m oşia G o ştile le eu ţoale acareturile ce le
avea de zestre de la un Ioniţă Postelnic*-'1. Tată că şi la a cest an, 1789, m ănăstirea
b en eficia de m o şiile dăruite altădată şi mai v ed em eâ n u m ele eg u m en u lu i era
G rigorie, p oate a cela şi cu cel m enţionat în actul lui A lexan d ru Ipsilanti d e la 1777.
La I mai I 793 dom nul A lexandru C onstantin M oruzi ( i 792-1 796; 1 7 9 9 -18 0 1 )
întărea şi tnnoia m ănăstirii A rhim andritului v e c h ile m ile cc a v ea aceasta de la pre
d ecesorii săi: " a /U a u l T \m m ia M e a d e s f â n ta ş i d u m n e z e ia s c a m ă n ă s tir e c e s e
n u m e ş te A r h im a n d r itu l z i d ita ş i în ă lţa tă d in te m e lie d e r ă p o s a tu l d o m n M u te i
27.

A S B , uiât'.tisiuw! t tn iv 'i. X X V U l/t!, X ,\1 X .2 3 , cf

Io rg a,

Viitnlcîv A tim s, p. 5(1-51.

Boilogac, Aiutonivlc. p. 26K; Palrinclis. op. cit., p. 131
2<S. G. Polra, in/brimifii itm itmailarc asuprit istoriei h u g o viştvi in .w . X V fl-X W li. II. Un uir"OV’fU’ar, siiutcm tu ie/ictia, "Arta Valachtcn*. HI, iVirşrovjştc, 1972, p. 20!-208; P. S. Năsturei. La
mim itstriv Stuwonikitti, p. 205
29. V. A . ( rochia, Istoria n in u iu iio r , anii 1 7 7 4 - 1 7 ^ 6 , ioni Ii, p. I 1 3 - I 14.

30. ASH, niilniistircu Spsrca din /> « /, lV'4.
31. Iorg a. M

i ii i ic !' j

.-iii’o s , p. 53.
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V odă - iată. din nou ni sc arată cin e este ctitorul aşa cum am şi avut prilejul să c o n 
statăm cu puţin în ain te - ,ş7 în c h in a tă la s f â n ta m ă n ă s tir e S ta v r o n ic h ita ... c a r e e s te
c h iv e r n is ită ( e s te v o r b a d e s p r e m ă n ă s tir e a S f A p o s to li) d e s f in ţia s a P ă r in te le
V lă d ic a d e S ta v r o p o le o s k y r G r ig o r ie N ă s ta v n ic u , a f lâ n d e ă e s te li p s i tă d e a lte
v e n itu r i ş t eu tr e b u in ţă d e a ju t o r d o m n e s c ... i-a m d a t ş i a m m i l u i l - d şi din nou

urm ează înfăţişarea p riv ileg iilo r cu care a fost înzestrată, ad ică scutire de vinăriei
la care sc p reciza că această scutire o arc aici m ănăstirea G rigoriu şi m ănăstirea
Proti dc la C o n stan tin op ol apoi să ia vam a de la Tohani. d e ia T e lcg a 100 b o lo 
vani dc sare anual, ia fe! ca în ain te m ănăstirea avea d ezleg a r e de dajclie pentru lu
crătorii ei perm anenţi. M ai m ult d ecât la prim ul h riso v i s c dădea şi scutire dc
o ie r ii pentru 4 0 0 o i, a treia parte din p e şte le c e se sc o a te din balta, m o şie i C'aca m e iu aşezată între m o şia m ănăstirii C ăldăruşani şi alta a m ănăstirii M ihai Vodă.
M ănăstirea A rhim andritului m ai avea o pivniţă in B u cu rcşti, scutită de acum de
im p ozitu l cu ven it. Foarte im portantă este în ch eierea prin care se v erifică
aserţiunea noastră că m ănăstirea A rhim andritului a fost ajutată de toţi d om n ii şi
b ineîn ţeles ca şi Stavronichita a b en eficiat de toate aceste binefaceri: “ tocite a c e s te
m ile m a i s u s a m in ti/e le - a u a v u t s f â n ta m ă n ă s tir e , a /â i d c la a l ţ i f r a ţi d o m n i, c e
a u f o s t m a i în a in te v re m e , p r e c u m n e -a m a d e v e r itu D o m n ia M e a d in c ă r ţ il e ş i
h r i s o a v e le D o m n iilo r S a le , c u m ş i d e la d o m n ia s a f r a t e l e M ih a i V odă (este vorba
dc M ihai Şuţu 1783-86; 18 0 1 -2 ) un h r is o v eu le a t 1 7 9 2 , m a n i e 2 5 ” **.

Foarte interesante toate aceste date care ne dau inform aţii nu num ai despre
b o g ă ţiile c e le d eţineau m eto a ce le m ănăstirilor athonite, ci şj d esp re aceia care ie
eg u m en eau atunci. P oate că după acest G rigorie N ă sta v n icu 1, vlă d ică dc Stavro
p o le o s, să fi urmat C aiin ic dc la Stavronichita despre care aflăm eă la 1800 a
refăcut un clo p o t al m ănăstirii Sf. A postoli-*4.
Cu aceasta intrăm în se c o lu l a! X lX -le a , se c o l în care nu au în cetat ajutoarele
rom âneşti către Stavronichita. La 1 m artie 1 8 1 1 ca co n tin u a să p rim ească danii,
anum e o v ie din v a le a S em ei sau V alea iui Sem ăn, lângă U rlaţi, de Ia doam na
E lena M o ru zi35.
în perioada aceasta m ănăstirea athonitâ a d us-o cev a m ai greu din cau za R e
v o lu ţiei dc la 1821. La 1819 arsese pentru a patra oară după cc la 1802 un cutre
mur dărâm ase şi m e to a e e lc rom âneşti. D intr-o scrisoare a S in a x ei către reprezen
tanţii aghioriţi din C on stan tin op ol aflăm că în urma acesto r ev e n im e n te m ănăstiri
le Sf. P avel, D io n isiu , G rigoriu. Stavronichita, s-au ruinai de tot, răm ânând p ustii
te şi num ai n u m ele le mai am intea fosta existenţă-56. D ar şi m eto a ee lc rom âneşti
carc co n stru ise ră principala sursă dc venituri fuseseră ruinate în urm a revoluţiei
şi ved em că într-o scrisoare a lor d in B ucureşti ffebr. 1824) către reprezentanţa
athonită din C on stan tin op ol, Hariton C u tiu m u şiu l şi exarhu l S ta v ro n ieh itei in
V lah ia, S in e sie , d cscriu în culori sum bre situaţia pc carc o trăiau-’

32. Urcchia. op. cil., tom IV, 1786-1800 (sau tom V I, 1774 -1800), Bucureşti, p. 71-7?.
3 3. Ibitlem.
34. Al. Elian. C. Bălan, H. Chirica şi Olimpia Diaconescu. Inscripţiile României: I. Inscripţii
buciire.ş'tcne. Bucureşti. 1965, p. 370, nr. 369.
35. ASB, mănăstirea S t Apostoli, IX/59; Moiscscu, op. cil., p. 262.
36. Patrineiis. op. cit , p. 37.
37. Ibidem, p. 38, vc?i şi nota 141.

D O C U M E M 'IR E

După închcio.ron revolu ţiei şi retragerea turcik>r, la 1830, A th osu l intra într-o
nouă p erioadă de în llo r ire datorita ven itu rilor de la clă d irile m o ld o v e n e şti ('?) ne
sp un e autorul grec uitai mai înainte (la n ote), şi datorită o b ice iu lu i de a um bla
după m ilă prin Ţ ările O rtod oxe, 'in sp ce ia l in R usia, o b icei toarte “ rentabil”, după
expresiit sa. N um ai aşa, la 1840, s-a construit eleg a n tu l paraclis al M a icii D o m 
nului d e ia Stavronichita cu o turlă acoperită cu plum b prin ch eltu iala şi purtarea
de grijă (S a m .v r i kou e r c io ia o io t) exarhu lu i S in e sie , pomenii; anterior, şi a iero
m onahului lla g i-lg n a tic , care sc în torseseră rccc.it din V lah ia cu im portante su m e
dc bani, iar din R usia cu danii foarte scu m p e, o b iec te dc aur, ev a n g h elii cu coperţi
de argint, icoan e şi m u lte altele-1*. Foarte m ulte şi b ogate ajutoare a adus ia S ta 
v ro n ich ita , tot din V lah ia, câţiva ani m ai târziu, arhim andritul A v erch ie
A p o sto lea n u ( A nooxoÂ icxvoq), chiar de la m elo h u l Sf. A p o sto li, ce e a ce în seam n ă
că aceasta se retacu se între tim p foarte bine, de vrem e cc din banii aduşi, arhim an
dritul p om en it a co n fec ţio n a t două mari sfe şn ic e şi un foarte frum os tron arhieresc
pentru ca io lic o n u l m ănăstirii sale-^*.
B unăstarea aceasta m aterială a reuşit s-o întrerupă nu num ai secu larizarea
m eto a ce lo r din R om ân ia, dar şi in cen d iile din I8 6 4 , I8 7 4 şi 1879, rcfăcân d u -sc
cu m are greutate datorită unor foarte buni adm inistratori40. Cu toate acestea ,
astăzi se mai pot v ed ea în că urm e ale relaţiilor m ănăstirii cu rom ânii adică o b iec te
de artă care sc păstrează în m uzeu l sau arhiva ci. o b iec te p roven in d de la a telierele
rom ân eşti, având ca donatori oam en i cu num e de rezonanţă în istoria noastră. A ş
m enţiona în prim ul rând un p om eln ic al m ănăstirii, în cepu t în sec. X V II, cc
co n ţin e n u m e de d onatori, pe eparhii, între care la f. 71 şi urm. şi n u m ele oraşului
T im işoara, iar la f

80 şi urm. n u m ele M o ld o v e i (m s. 2 0 0 )41. D intre co d ic ii

m ănăstirii este de interes ccl cu nr. 166, cuprinzând “R ânduiala L iturghiei pe
g la su ri” , scrisă dc un D um itraşcu din Ţara R om ân ea scă , pe la 170.542. M ănăstirea
Stavronichita p o sed ă şi azi o broderie rom ân ească oferită de poetul len ăeh iţă V ăcăi'cscu şi soţia sa lleaterina, la 1787. F.ste o broderie v eg eta lă cu fir d e aur şi
argint carc poartă inscripţia greacă; "To
naviEpcoTcecou

IxaupouTtbÂEmq

icpacm eSov

r p iy o m o u

xou

etc

ky& vE xo

wu

Sarcoivri tot»

Ix a -o p o v iK ijx a .

lo v S p o p r j 8f. G u ^ oyou a\n o\> K ca ktVjxco xv|c 8o\)Xriq t o u 9 e o o ’EXXeviii;, 1787,
M a p x io u 20, ev BpDico'Dp£<7Tuo x f|ţ O i)yypopA .axîc(q, Ixavi^ oyX ou, F laycovac
icoci NiK o/i.doo", adică: " A c e s t v o a l a J o s t J a c u t p c c h e ltu ia la p r e a s f in ţitu lu i m i
tr o p o lii d c S t a v r o p o i e o ( I r i g o r i e d e la S ta v r o n ic h ita cu a ju to r u l lu i I o a n V a c ă tv s c it v is tie r u l, cu V .ca tc rin a d o m n iţa , s o ţ ia sa . şi cu m u n c a r o a b e i lu i D u m n e ze u ,

38. Ibidem. vezi şi noiu 142.

3^. Ibidem. ve/.i şi notele 143. 144. Atât dc mare a fost influenta acestui Averchie meat a reuşit
sit impună - plătind bineînţeles - proiestameni după buna sa plăcere.
40. Ihidcm.
41. Virgil Cândea. Mărturii, p. 523, nr. 1748.
42. Spiridon Lavnbros, Kt'zrâloyog. p. 90, nr. 1031: Bodogae. Ajutoarele, p. 268; Cândea,
M ă'larii. p. 532. nr. 1750.
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E le n a , 1 7 8 7 , m a r tie 2 0 . In B u c u r e ş ti, U n g ro v la h ie i. S ta n d u l , P ă u n a , N i c o l a e ’4*.

Ecaterina era fiica Iui N ic o la e Karadja şi a treia so ţie a m arelui boier. C e le trei
num e care în so ţe sc lexi.ul sunt probabil ale ce lo r trei co p ii ai ior44
In c o n c lu z ie , v ed em ca m ănăstirea athonilu, care nu d eţin e o p o z iţie p riv ile
giată în rândul ce io r la llc , a b cn cficia t totuşi de b atenţie d estul de m are în că de la
în cep u tu rile ci de după 1533, n efiin d părăsită de ctitorii ţi donatorii rom âni timp
de trei s c c o lc şi mai bine. C ele m ai m ulte b en eficii le-a avut m ănăstirea în Ţările
R o m â n e în

tim p u l

v o ie v o z ilo r

rom âni

Şerban

C a n ta cu zin o

şi C on stan tin

B râncovean u cu toate că nu a fost lip sită nici de atenţia d o m n ilo r fanarioţi despre
care totu şi, Iorga spunea: “ F a n a r io ţii nu e r a u n u m a i p r e a s a t a c i c a s ă p o a l ă u rm a
d a n ii le în a in ta ş ilo r r o m â n i ta A th o s . E i e r a u .şi m u lt p r e a li p s i ţi d e în s e m n ă ta te
p o li ti c ă . J e r tf e le v o ie v o z il o r s tă te a u în le g ă tu r ă eu o tr a d iţ ie p o l i t i c ă im p e r ia lă
c a r c e r a m u i p r e s u s d e p u te r il e g r e c i lo r s a u g r e c iz a n { ilo r c e s e s t r e c o a r ă d e la
1 7 0 9 ş i l 7 / 6 în a in te n e s c a u n e le r o m â n e ş ti' 45.

4J. Mm ia Tcoharis, [in epitrachilion vaiaque aux Meleoixss. "RLR , III-IV , 1957. p. 204
idem. T a x p vookt i r //v a ra a u (pi a xifţ IM Stavpo\'iK v,xa ( Veşmintele brodate de la maiuixiiivti
Stavronichiki), "Movii £raupovtKr|Ta", Atena, 1974, p. 199-200.
44. Năsturel, Le monaslere Stavm nichita, p. 205.
45. Iorga. M untele Athos , p. 5 I .

16. MĂNĂSTIREA XENOFON
A şeza tă pe ţărm ul su d -v estic al p en in su lei, între Dohiar şi Sf. P a n telim o n ,
Xenofonul este una dintre c e le mai v e c h i m ănăstiri din A th o s, iar eg u m en u l
Teodorii de la Esfigmenu povesteşte la un m om en t dat dc iscălitura, la 1010, a
eg u m en u lu i e i 1 şi apoi m ai este pom enită într-un act de la 1033, când m onahul

Teodul sem n a un act al m ănăstirii Flo-o|iâ8(ov (azi dispărută)2.
In ce priveşte relaţiile româno-atonite sc presupune ca acestea ar fi începui pe la
1475, când se picta trapeza de către 3 athoniţi - poate români - Ion al lui Sim ion,
Dumitru şi Teodosie-’. Oricum. în mod sigur, la 1517, egum enul mănăstirii era invitat

de m arele voiev o d Neagoe Basarab cu ocazia inaugurării mănăstirii sale de la Curtea
de A rgeş4. După alţi autori, relaţiile rom ânilor cu X en ofon ul îşi au începutul cu puţin

Barbu C raiovescu 5. A cesta
fi începutul oficial al acestor relaţii. începând cu aceştia, mănăstirea X en o fo n

înainte dc N ea g o e Basarab, adică prin unchiul său, boierul
ar putea

a beneficiat de foarte multe ajutoare, până târziu, în ep oca fanariotă, iar cele 80 dc
docum ente rom âneşti6 atestă - precum vom ved ea

acest lucru.

O prim ă danie era aceea a lui Barbu C raiovescu care închina probabil între
1500 - 1520 satele R ccica, Siliştea Plopului şi o baltă care form au d e altfel toată
averea schitului Zdraica (D olj), num it mai târziu R o a b a sau I lo p a iq , cc avea să
devină şi m cloc a! marii mănăstiri athonite7. Ea a fost închinată, după unii*, de către
chiar fondatorii ei Crai o veşti, după alţii, de un călugăr P ah om ie Ia 8 o c t.1 6 2 4 9.

1. Manuil Ghcdcon, O "AQiocr, p. 318-9. in cc priveşte mănăstirea Xenofon mi avem prea
multe documente publicate, dar poate ti folosită colecţia “Actcs dc i'Athos', unde Lotiis Petit publi
ca A d e s de Xeiioplion. I.V V , 10, 1003.
2. “Vizantijski Vreniemk" (BuCavtivoc xpuvik'â), V I. 3; cf. Bodogae, Ajutoarele, p. 269.
j. 11. Brockhaus. Die kunsi tr, den Alhoskloslern. Leipzig, 189 1. p. 291. cf. ibidem, p. 270.
4. Gavriil Protul, l'iafa S f’. Nijon, cd. Erbiceanu. p. 115. Iii mod sigur, egumenul acesta licbuic
Sil fi primit şi ajutoare.
5. Există o dispută: nu se .ştie sigur dacă este vorba do Barbu Craiovcanu sau un Barbu
Dcteovici, cf. Stoicescu, Dicţionar, p. 31.
6. Florin Matinescu, l a p o v /ia v iv â aporia, p. 196.
7. La 3 august 1607, Radu Şerban a emis un hrisov la Târgovişte prin carc întărea vcchile mile
in bani mânăstirii Xenofon - Arhivele Stalului Bucureşti, m-rea Roaba, pac. 11/ 18 (10) rezumat gre
cesc (a .se consulta Vasile Ion, Documente istorice, ind. nr. 15 ). Totodată dania era însoţită de o alta
de 2.000 aspri, probabil repetată anual ■Bodogae, Ajutoarele, p. 270-271. A sc vedea 1. Donat,
D espre schitul Zdruiea sau Roaba, o ctitorie necunoscuta a L’ru io v e ştih r, “Arii. O lt.’ . 1936,
p. 322-3; care spune că ca a fost închinată ca moşie de la inccpul. cum a fost şi cazul Cireşovului
închinat la Xiropotam şi deci schitul Zdrelea sau Roaba e prima mănăstire închinată de la noi cf. şi
N. Iorga, Istoria Românilor, voi. IV, Bucureşti, 1937, p. 278-9.
8. Bodogae, Ajutoarele, p. 270-271, dar nu dă data. De asemenea Radu Crcţeanu, Traditions,
p. 142. Qaioveştii mai zidiseră şi pictaseră la Xenofon paradisul Sf. Dumitru, avăndu-şi acolo pietate
portretele potrivit spuselor lui Ioan Comnen, npoGKVvrj-apiov: Atena, 1890, p. 125 (azi nu mai există).
9. Sc pare insă că schitul este numai refăcut de acest Pahomie; mănăstirea mai este pomenită
şi la 4 oct. 1637, 18 iun. 1640, 20 iun. 1650 - ASB, M ănăstirea Roaba .şi Jitia, pac. 11/1, 3 şi 4;
cf. Stoicescu, Bibliografia, I. p, 389.
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Matei Basarab şi soţia sa Hiena figurează de asem enea printre num eroşii b ine
făcători ai mănăstirii X cnofon. Ei apar pictaţi în nartexul mănăstirii îngcnunchiaţi,
ţinând în mâini m odelul edilieiului restaurat (ei restauraseră ca to h co n u l)11-*.
D e la M atei Basarab, m ânăstirea p rim eşte foarte m ulte danii co n sem n a te prin
d o cu m e n tele 'd in 8 oct. 1631, 23 iun. 1636, 4 oct. 1637, 5 m ai 1642, 11 iun.
1 6 5 0 11, privind în m od particular schitu! Zdraiea, păm ânturile de la R ecica şi
S iliştea P lop u lu i, precum şi v ia dc la C ăciu leşti. în d o cu m e n tele de la 8 oct. 1 6 3 1,
ca şi într-un altui, aparţinând lui Radu III M ihn ea, de la I mai 1658, ni se dă o
listă ee con ţin e 14 hrisoave ale d om n ilor anteriori, ce ea c e atestă, iară urmă de
în doială, faptul im plicării tuturor acestora în susţinerea m ănăstirii, d o v ed in d u -se
în felul acesta existen ţa unei tradiţii, d eci a unei continuităţi în activ ita tea e lito n a 
lă a v ech ilo r noştri dom ni. H risovu l acesta avea de fapt m en irea de a întării dania
mai v ec h e de 9 .0 0 0 asprii făcută dc Barbu C r a io v c sc u 12.
D ocu m entu l din 23 iun. 1636 este de asem en ea im portant şi inedit prin a ceea
că M atei Basarab se declara fondator la “X e n o v ” şi îi acorda o dam e anuală de
1 0.000 piaştri, p lus 1.000 aducătorului, plus alte p riv ileg ii cum ar fi acela al
dreptului asupra satelor R ecica, S iliştea P lop ulu i, h e le şte e le de la Jiu până la D u 
năre şi alte vech i p r iv ile g ii13. La 4 oct. 1637, vot M atei Basarab reîn n oia în c h i
narea la X e n o fo n a m o şiilo r sch itu lu i Z draiea (Z S pâX ri)14, iar la doi ani după
a cestea, la 3 oct. 1639, îngăduia vânzarea robilor sch itu lu i Z drelea în ch in at la X e 
n o fo n 15. în vrem ea aceasta, egu m en u l rom ân P ahom ie refa cu se schitu l Zdraiea,
care s-a num it de atunci, după porecla ‘‘popii R ob u l” , noul ctitor, m ănăstirea
R o a b a '0. Tot prin 1637 după ce va fi rezidit biserica m are, pictând a c o lo tot ciclu l
A p o ca lip sei, a reclădit trapeza mare, a flân d u -se z u g r ă v i t a c o lo ca ctito r 1 .
M atei Basarab a m ai em is o seric de h risoave întărind an um ite proprietăţi
m ănăstirii X en ofon . A stfel este d ocu m entul de la 1 6 4 1 -2 prin carc îi întărea moara

10. Bodogac, Ajutoarele, p.273; Ci. Millet, Monument* dc l'Athos I. I.es peintures, Paris. 1927.
p. 169; Petre Năsturel. Le Moni Athos. p. 265.
11. D. P. Bogdan, Daniile, p. 32: Virg.il Cândca, Mărturii, p. 533. Totodată aceste acte există
într-un catalog dc ia Xenofon, purtând nr. 16, catalog pc carc îl menţionează P. Năsturel, Le MA.
p. 260, 266.
12. 8 oct. 1635 - sc parc că accastă dată este greşită căci nu mai este menţionată nicaieii. Cred
că este 8 oct. 1631. căci de la 1635 nu se păstrează nici un document potrivit Catalogului descope
rii de Năsturel acolo - cf Cândea, op. c i l . p. 539; Hurmuzaki. XIV. I. p. 132 şi ni.28(!/p. 202. Unii
citează pentru acest document data dc 8 oct. 1632 - D. P. Bogdan, Daniile , p. 27!. (îh. iVIoiseseu,
Contribuţiei, p. 263.
13. Catalogul documentelor Ţării Româneşti. IV, p. 358-9. nr. 779; DRH, ŢR.., XXV, p. 357-4.
nr. 320, trail. rom. din sec. X V III; Hurmuzul:'.. XIV, 1, nr. 235, p. 133.
14. Ibidem. nr. 236, p. 133.
15. Ibidem. nr. 237, p. 133.
16. Grigorie Nandriş. Documente româneşti în limba slavă, p. 171-2. Bodogac susţine că acest
părinte ar fi închinat pentru o a doua oară mănăstirea Zdraiea - Roaba la Xenofon, Ajutoarele, p. 273.
17. Bodogac, Ajutoarele, p. 273; Gh. Moiscscu, Contribuţia, p. 263; Biserica Ortodoxa
Română şi problema Muntelui Athos, "Ort.", V, 1953, nr. 2. p. 201. In cc priveşte pioblcma
zugrăvirii Apocalipsei sc poate vedea in legătură cu Muntele Athos articolul Corneliei Pillat.
L'lconographie athonile de TApocalypse eu liliachie et en Transylvanie au XVIII siecle. ''Actes du
llcmc Congres Intern, des Eludes du S. F;. Europccne". tom. V I. Atena. 1981.
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schitului ZSnâAri, aşezată "ev
Ktf|jiaT(x A \om r|q" (pe m o şiile A lupi i '■?)1H, d o 
cu m en tu l de la 5 mai 1642 prin care scutea de dări sch itu l Z8pa?^r| şi totodată dă
dea 4 .0 0 0 asprii Ia D io n is iu 19. pentru că la 1 1 iunie ] 6 5 0 să-i dea m ănăstirii athonite o v ie dc la C ă c iu le şti-0.
A stfe l se în ch eie această prim ă perioada ce s-a d o v ed it a li p lin ă dc interes
din partea rom ân ilor pentru supravieţuirea M u n telui A th o s ca şi pentru a cclo ria ltc
Locuri S fin te din Orient. Insă. cu m se va ved ea, in teresul acesta nu sc op reşte aici,
ci el va continua prin aceea că fiecare din dom n ii c c vor urma vor întării v e c h ile
p riv ileg ii şi vor adăuga altele noi. A şa s-a întâm plat la 13 mai 1654, când
C onstantin Şerban B asarab al Ţării R om ân eşti (1 6 5 4 -1 6 5 8 ) întărea v en itu rile X cn o fon u lu i, c c p roven ea u d e ia m ănăstirea în ch in ată R oab a21.
D ar ccl m ai im portant d ocu m en t este ce l em is de M ih n ea i i i Radu al Ţării
R om ân eşti (1 6 5 8 -1 6 5 9 ) la 1 m ai 1658, prin carc sc întăreau X en o fo n u lu i mai
m ulte proprietăţi, sc dădeau 10.000 aspri şi se întărea în ch in area m o şiilo r R eţea
(R ecica ) şi S iliştea , în plus, m en ţin ân du -se d an iile tuturor v o ie v o z ilo r cu în cep ere
de la 1 5 1 9 -1 5 2 0 . în total erau 13 h risoave, p e care “d om nitorul în suşi le-a v ă zu t” ,
dintre care am enum erat şi noi p e ce le m ai im p ortan te-2 . In h riso v se g ă se sc mai
m ulte num e de iazuri, vaduri desp re care se p recizea ză că au fost în ch in a te în că
de la în cep u t de jupan Barbu cel Bătrân şi de Barbu ce l Tânăr, cât şi de Şerban
vornicul (este vorba de Barbu 1C raioveanu l şid e n ep o tu l
său Barbu Jfl)2~\
A ceastă danie a fost urm ată neîntrerupt până Ia 1819 după cum v o m constata elin
c e le c c urm ează.
S e pare că de la 1 m ai 1664 şi X cn o fo n u l a b en eficia t de dania sa lin elo r
făcută tuturor m ănăstirilor atonite dc dom n ul G rigorc G h iea ( 1 6 6 0 - 1 6 6 4 )24.
Prin trei docum ente ulterioare, dc la 1 apr. 1666 (al lui Radu Leon), 11 apr. 1674
(G heorghc D u ca) şi 2 oct. 1703 (C onstantin B rân covean u ) se con firm au v ec h ile
proprietăţi şi, evid en t, închinarea mănăstirii R oaba, pentru ca la 3 0 oct. 1703
m arele dom n s-o scu tească în totalitate de dări21’. Tot cl este cel care în acelaşi an
i-a în ch in at şi m ănăstirea C ă c iu la ţ i (I lfo v ) şi p oate tot atunci da la X e n o fo n ,
precum făcuseră, şi înaintaşii săi 10.000 aspri, plus 1.000 aducătorului26.

18. f-furmuzald. XIV. I , p. 163, doc. 247.
19. Ihidem. p. 164, doc. 250.
20. Ihidem, p. 105, doc. 273.
21. Ihidem, p. 197-8, doc. 277-!-!; V. Langlois, Le Mont Athos el ses monasteres, Paris, 1867. p. 7X;
liodogae, Ajutoarele, p. 273-4; Cândca. Mărturii, p. 534, nr. 1919.
22. H unnuzaki. XIV, I , p. 198, doc. 2X0; ASB. mănăstirile. Jitia şi Roaba, re/uin. grcc., pac.
11/18 (10). Documentul sc afla publicat (în slava) la Gr. Nandriş, op. cit., nr. 41, p. 228-236, iar tra
ducerea românească datează din 1794. Originalul în pergament sc află la Xenofon, având dirnens.
55,5x38; Manuil Ghedeon, op. cit., p. 191; vezi şi DRH. Ţara Românească, U, p. 352, nr. 187 şi P.
Năsturel, Le. MA. p. 260.
23. Radu Creţeanu, op. cit., p. 10-11.
24. Langlois, op. cit., p. 49; N. Iorga, Mumele Athos, p. 47.
25. H unnuzaki. XIV, I, p. 203, doc. 286; p. 2 1 1, doc. 299, p, 758, doc. 1249 şi p. 758, doc.
1244, cf. Bodogae, Ajutoarele, p. 274
26. Pr. Prof. I. Rânuircanu, Constantin Brâncoveanu sprijinitor al Ortodoxiei, "BOR",
I,X X X II. 1964, nr. 9-10, p. 927; T. G. Bulat, Daniile Im Constantin Brâncoveanu pentru Orientul
Ortodox, “ibidcni', p. 944; Moisescu, Contribuţia, p. 263.
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In c c p riveşte legătu rile culturale, ca şi în cazul ce lo r la lte m ănăstiri şi aici se
p oate vorbi de schim buri de carte, m anu scrise, traduceri, cărţi g receşti şi rom â
n eşti care, iîc ven eau dc la A th o s la noi, fie dc aici m ergeau a co lo , in id eca spri
jin u lu i ortodox.
Este cu n oscu tă o seric de m anu scrise, m isce la n ee sau cărţi ex iste n te în b ib lio 
tec ile X en o fo n u lu i, lucrări catalogate de acad em ician u l rom ân V irgii G ândea44.
N u vom fa ce aici d ecât să cităm câ lcv a titluri mai im portante dintre a celea carc
p rivesc perioada de care nc ocupăm . D e altlel e c lc mai m ulte aparţin chiar s e c o 
lelor X V III - X IX şi sunt în d eo seb i lucrări m uzicalo b isericeşti cum ar fi “M iscelancul m u z ica l” al lui C lim en t ierom onah G rădişteanu de la m ănăstirea H orezu
(în cep u tu l sec. X V III), având notaţie p sallică şi text în lim ba grea că 45.
D c a sem en ea, sc g ă se sc lucrări ale b in ecu n oscu tu lu i C’h esarie D apontc,
p u b licate în cea mai m are parte în tip ografiile rom âneşti, “M ărturisirea o rtod oxă’
a lui Petru M o v ilă (S n agov, 1699) tipărită dc m itropolitul A ntim Ivireanul, ierarh
cărturar al Ţării R om ân eşti, editor al m ultor cărţi g re ce şti46.
Enum erările pot con tinu a căci aproape lot ce s-a tipărit în a ceste s e c o le în Ţă
rile R om ân e a ajuns şi la A th os, fie că le donau d om n ii ori b o ierii, fie că le
aduceau călugării c e ven eau să ia m ilele acordate ori călugării rom âni carc
m ergeau a co lo să caute d u h ovn icia. A cc st schim b sau tip dc relaţii ro m ân o-alon iie
trebuie să se li făcut, cu m era şi norm al şi pe tărâm ul artei, în cât sperăm ca
cercetările ulterioare să dea la lum ină o b iec te de cult de factură rom âneasca
ajunse a co lo tot aşa cum au ajuns şi în alte m ănăstiri atonite.

44. Op cit., p. 534-536.
45. A/.v.v. grec. nr. / 5H, la Barbu Bucur Scbastian, Contribuţii. p. 3. Sc mai găsesc şi multe aln
astfel de "Antologii" dc care s-a ocupat amorul sus menţionai într-o lucrare intitulată lovuscu Ic l'.i
Lupte. Le protopsaite dc Iu Cour tic l'Hongro-Wihtchie, dans Ies inanuscrits psidtiiptcs du Mont
Athos, “Musica Antiqua ", V II, Acta scicntifica, Bydgoszcz. 1985, Polska, Supplementum.
46. Căndca, op. cit., p. 536. Antim Ivireanul tipăreşte lucrări ale lui Sevastos Kymcnil»-

(nr. 1949, 1950), Hrisant Notara (nr. 1951) ş.a., carc dedicau precum alţii de mai târziu (Evghenia.
Vulgaris, Iosif Brycnnios, Nichifor Theotoki) cărţile lor domnilor care îi şi sponsorizau dc alllcl
Chiar şi Meletic arhiepiscopul Atenei dedica lucrarea sa " EKKkiioiaozuci) la z o p id ’, în 4 volum.
(Viena, 17S3-84, 1795), domnilor Ţării Româneşti, Nicolac Caragea, iVlihai Şuţii, Alexandru Moi ii.-i
şi lui Alexandru .Mavrocordat Dclibci al Moldovei (nr. 1971 în ibidem).

17. M Ă N Ă S T IR E A C ,R I G O R I I
M ănăstirea G rigoriu îşi arc începuturile, se pare, în sec. XIV. E xact când, nu
se p oaie spune, ti ştim num ai ea la 1394. m ănăstirea apărea a 2 2 -a dintre ce le 25.
de unde şi deducţia că trebuie să tic anterioară celu i dc-ai treilea tip ic o n 1. N u se
cu n o sc foarte m ulte în legătură cu istoria m ănăstirii sau arhiva ci, dar a vem totuşi
la îndem ână două m onografii: a călugărului Varlaam A n g h cla k is G rigoriatul. fosi
b ibliotecar al m ănăstirii care susţinea că începu tu rile ei s-ar datora lui G rigore
Sinaitul, ce ar 11 tiăit în acele locuri, chiar în sec. X IV 2, iar G rigore Sirianul, căruia
îi atribuia K osm a V lahul întem eierea, nu este d ecât un u cen ic al S in a itu lu f1.
In faza sa iniţială, m ănăstirea a fost su sţinu tă de ţarii sârbi, cx p lic â n d u -se dc
ce în scc. X IV -X V I la con d ucerea ci d om inau num e sârbeşti4.
In virtutea ce lo r m oşten ite pe linie bizantină şi de Ia sârbi, dom nitorii rom âni,
eu con ştiin ţa continuării spiritualităţii ortod ox-b iza n tin e au ajutat şi ci această m ă
năstire atunci când, bizantinii dem ult nu m ai puteau fa ce n im ic, când bulgarii şi
sârbii în cep eau uşor să îm părtăşească aceeaşi soartă şi poate m ai rea.
O prim ă urmă a legăturilor rom ân o-athon ite o co n stitu ie un m an u scris - “C u
vinte pentru post ale avei D oro ftei” de la m ănăstirea B iscrica n i pe a cărui pagină
151 g ăsim în sem n area (slavă) dc la 1476: “Io Ş te fa n V o iv o d f i i n d ş i iu b ito r d e c u 
v in te p e n tr u H r is to s s - a în c e p u t cu tr u d ă c a r t e a n u in ilă a v a D o r o f te i d e la
Ş f.M u n te .şi a m d a t- o p e n tr u s ă n ă ta te a ş i m â n tu ir e a m e a în a c e l a n ", cum spun

cop iştii Petru şi Ioan-,
Tot din acea perioadă trebuie să fie şi celebra icoană a M aicii D om nului
r ia v r a v c x a c a (Stăpâna lum ii) pe carc o dăruise conform unei inscripţii pe o plachetă
de aur (sub acoperăm ântul actual) “Mccpia ’A a a a v iv a riaÂ.cao/Uiy'nva Kupd. Tiiq
MoĂSo|iXccxi.o«;

a doua soţie a lui Ştefan cel Marc, carc a murit la 19 dec. 1477(>.

1. Pli. Vlcycr, Die Haupturkunden fur die Geschichte der Athoskloster,Le\p7,\ii, 1894, p. 197,
cf. T. Bodogae, Ajutoarele, p. 277.
2. Varlaam Anghclakis Grigoriatul. ’H e v ’.Ayiw ”Opet IM rov rptyoptov, 1300-192 l(Şf. M-re
G rifo n ii din MA). Tesalonic, 1921; idem, h yypatpa rrjg e v A O !M o a io v rpi/'/opiou (Documente
ale nt-rii G rifo n ii din MA), Tesalonic, 1929 (cuprinde 43 documente din cpoca bizantină). A se
vedea şi Pr. D. Stâniloaic. Viaţa şi invăţâiura Şf.Grigorie Palama, Sibiu, 1938. p. 12 şi monografia
lui Evloghie Kourilas. 1 ’vppoĂij ric ti'jv îo m p ia v tije p o vfjg m v ă / i o v rp n y o p io v (Contribuţie
ia istoria m-rii Grigoriu), ‘Tpriyopiuc riaXa|.iaq", Tesalonic, 1922.
3. Op.cil., p. -98, cf. Bodogae, Ajut oarele, p. 277-8.
4. Gherasim Smyrnakis. op cil, p. 119-160; Langlois, op. cil., p. 85: Angelakis, op. cil., p. 43-45.
5. Si. Gr. Berechet, însemnări slavo-rom im epe manuscrise vechi, "Arhiva", laşi, 193 1. p. 45!.
6. Faptul ca doamna era din neamul Paleologilor (lucru demonstrat dc I. C. Filliti, Mărie.
Puleologue. Bucureşti, 1937) justifică şi mai bine legăturile domnului cu .VI.A. - v. inscripţia la iVlillel,
Pargoire, Petit, Recuiel, p. 175, nr 111; Anghclakis, Eyypatpa. p. 20-41; cf. Bogdan, Daniile, p. 27:
P. S. Năsturel. D ale noi asupra unor odoare dc la mănăstirea Ptiina (f]), “Romanoslavica’ , IV, 1960,
p. 267; idem, Le MA. p. 269; Vlarcu Beza, Biblioteci, p. 62, citează accsl fapt dar pune dania in scama
doamnei Maria, sofia lui Alexandru cel Bun, ceea ce mi esIc adevărat. Problema a fo.sl Ifnmirilă dc D. P.
Bogdan, Mangoput in lumina unor noi cercetări. Bucureşti, 1940.
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S e parc ca tot m arelui d om n itor Ştefan sc d a lo re a /ă resiau iaroa ‘'cu m ăreţie”
( ^ y a t a m p e m b ţ ) a catolicon u lu i m ănăstirii la anul 1 4 9 6 /7 , aşa cu m d escifra se
Ioan C om n en pc o inscripţio, azi dispărută7.
In realitate, Ioan C om n en atribuie lucrările “prinţului M o ld o v e i A lexandru,
tatăl v o ie v o d u lu i B o g d a n ’ . în să, ori este vorba dc o c o n fu z ie şi cr o n o lo g ia atri
b uie lucrările Iui Ştefan ccl M arc (1 4 5 7 -1 5 0 4 ), tatăl lui B o g d a n cel Orb sau data
este greşită şi este vorba d espre Alexandru Lăpuşneanu şi fiul său B ogd an. în să
această u ltim ă p osib ilitate nu este de luat în calcu l pentru că atunci când Lăpuşneanu ajunge v o ie v o d (1 5 5 2 -1 5 6 1 ; 1 5 6 4 -1 5 6 8 ), catoliconul era deja restaurat8.
A şa că trebuie să fie vorba despre Ştefan cel Marc. A lexan d ru l, fiul său, m urise şi
el la 2 6 iul. 1496.
Faptul că de la Ştefan cel M arc există la Grigoriu documente din aceeaşi p e
rioadă, prin care facca mai multe danii, întăreşte c e le sp u se m ai su s9. S igur se poate
afirm a că Ştefan ce! M are a reînnoit toată m ănăstirea din tem elii (ev Kprj7u8cov) pe
la 1500. Un d ocu m ent al S inaxei M untelui A th os din 16 iun. 1513 relatează cir
cu m stan ţele în care lui Ştefan ccl M arc i s-a cerut ajutor tle către călugării atoniţi.
Se spune că m ănăstirea fiind distrusă de piraţi a fost ch em at din p ustie călugărul
Spiridon la egu m en ia ei. A cesta “n e a w t i d u n d e s ă - ş i p l e c a c a p u l ” s-a îndreptat
către m ilostivu l dom n "lui Ştefan V v d .”, înduplecându-1 să d evin ă ctitor, ccca cc
s-a şi întâm plat pentru că Ştefan a rezidit-o din tem elii. Tot atunci i-a dat şi 2 4 .0 0 0
asprii cu care G rigoriu a cum părat dc la Karics ch ilia Sf. Trifon. B iserica de aici a
fo st zidită de B ogd an, fiul lui Ştefan. După m oartea lor ch ilia a d ecăzut, intrând în
stăpânirea Protosului, pentru ca abia la 183 I s-o recapete iarăşi grigoriaţii,0 . Putem
astfel să afirm ăm că, sub Ştefan cel Marc, m ănăstirea G rigoriu a fost reparată de
ap roxim ativ trei ori: 1 4 9 7 ,1 5 0 0 şi 1502 când zid eşte turnul clo p o tn iţei la baza
căruia sc poate găsi inscripţia: “Blagocestiv gosp odar satvoril Vlcato 7 0 1 0 ’’ (Fu
milostivul V oievod Ştefan am ridicat aceasta 1 5 0 2 )11.
M ănăstirea trebuie să fi b en eficiat dc oarecare danii şi din partea lui N e a g o e
Basarab. când toţi ierarhii şi eg u m en ii prezenţi au p lecat cu daruri. D ar faptul nu
este atestat în m od exp res de un d ocum ent.
Ştefan iţă, fiul lui Ştefan , da şi el un hrisov la 1520, iar A lexan d ru L ăpuşneanu
la 21 sept. 1553 facca la fel, acordând m ănăstirii 3 .0 0 0 a sp r i12. D e aici, până pe
la 1760 nu m ai avem date con crete privitoare la a ceste m ile rom âneşti către

7. n p o o K w q r â p to v tov A /i o v Opovg to v AOcovog. edit. navoeXr|vo; - Muntele Athos.
1084. p. 97.
8. Năsturel, Le MA, p. 270, noia 2 bis; Bodogae. Ajutoarele, p. 278.
9. Călătorul rus V. Barskij, călătorind la Muntele Athos. între anii 1721-1723, a văzut la
Grigoriu mai multe hrisoave (slave) de la domnii noştri, editând mai apoi Kratki ocerk oilnoga puie sestvija i> coropskuju Turciju (Scurtă descriere a unei calatorii in Turcia europeană), în mai multe
rânduri: 1778, 1848, 1866, 1887, cf. Bodogae, Ajutoarele, p. 279. nota 3.
10. Anghclakis. 'Eyypatpa. p. 47-48; Vlahos, op. cit., p. 299, cf. Năsturel, Le MA, p. 270-271
şi Bodogae, Ajutoarele, p. 279-280; vezi şi BOR şi problema Athosului. p. 201; Cândea. Mărturii,
p. 480, nr.853: Moiscscu, Contribuţia, p. 264.
11. Bodogae. Ajutoarele, p. 280; Moiscscu, Contribuţia, p. 264.
12. Sc găsesc copiaie la Barskij, op. cit., p. 361. apud Cândea, M ărturii, nr. 855 şi 856.
Năsturel, Le MA. p. 271.
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m ănăstirea G rigoriu. dar nu în seam n ă câ ele n-au existat. Legaturile nu s-au în tre
rupt, fapt d oved it de existenţa unor m an u scrise sau cărţi rom âneşti şi greceşti din
sec. X V II şi în cepu tu l celui de-al X V III-le a 1’.
Pentru perioada de la 1760 la secu larizare, perioada ca te ne im eresca za cu
precădere, d o v e z ile legăturilor româno-alonite abundă. P ic sunt co n stitu ite dir,
h risoave dc danii în bani sau produse, către m ănăstirea în cauză, închinări de m ă
năstiri către ea, reparaţii făcute mănăstirii cu bani rom âneşti, schim buri de carte
ş.a. D e la accasta dată sc poate vorbi de o nouă rclâ cerc a m ănăstirii, datorată că 
lugărului lo a c h im de Acarnania, un fel de C h esarie D ap on te al Odgonului. Bra
schevofilaxul m ănăstirii, intrat foarte de tânăr în c a 14, a v ă /u t arderea ei de la
1761 care a distrus m are parte: din d ocu m en te (poate câ aşa se şi ex p lic ă lipsa lor
în perioada anterioară iar ceea ce se cu n oaşte se d atorează celor citaţi ia n ote), s c ă 
pând de la d e/a stru num ai pirgosul (turnul), ce v a din partea de răsărit a m ănăstirii
şi, ca prin m inu ne, a scăpat icoana donată tle M aria P a leo lo g h in a . A tu nci m ănăs
tirea a d even ii idioritm icâ, fapt pentru care n-a mai lb st locuită de nici un călugăr.
A fiâ n d u -se în pericol de desfiinţare, lo a ch im a p lecat cu voia P rotosului Ia C o n 
stantinopol. . Acolo l-a cu n oscu t pe sultan, carc - sc sp un e - im presionat dc
înfăţişarea sa i-a dat 2 5 .0 0 0 a sp ri15.
S e pare că tot a co lo l-a întâlnit pe dom nitorul A lexan d ru C h ica c e v o ia sa-şi
recap ete domnia. lo a ch im l-a îm prum utat pe d om n, răscumpărând şi m ulţi boieri
c e s e aflau ostatici în urma războiului ruso-turc, eu con d iţia ea, venind in ţările
rom âne, sa î se restituie banii ea să poată ajuta m ănăstirea din carc provenea1h.
A c e st lucru s-a întâm plat cu adevărat şi o d o v ed esc d o cu m en tele, dar despre
aceasta puţin mai jos. Până atunci, putem sp u n e că, pe la 1761, mitropolitul
m untean, Origore II Socoteanu (1 7 6 0 -1 7 X 7 ) a pus să se refacă m ănăstirea
G rigoriu, în urma in cen d iu lu i carc o d e v a sta se 17, iar la 7 iun. 1765 m ănăstirea mai
p rim eşte o m ilă de bani de la Ştefan R acoviţă (2 6 ian. 1 7 6 4 -1 8 aug. 1 7 6 5 ), adică
6 .0 0 0 a sp ri18.
L egat de călugărul loa ch im şi de acţiu n ile sa le pentru salvarea m ănăstirii
G rigoriu, istoriografia rom ânească a înregistrat ca fapt închinarea unei m ănăstirii

13. Liste un "Nomocanon’ scris dc Constantin la mănăstirea Hlincea din Moldova, la 1675. cu
cheltuiala lui Cosma egumenul, având text gree. (mss. X0), cu o însemnare a copistului la f. 362
(6 oct. 1675), cf. Spiridon Lambros, K atâÂoyog, p. 53. nr. 627. Mai este vorba şi despre un
"Antologhion ' (circa 1730-1740) scris de Panaiotachi Protopsaltul Halat/oglu (notaţie psaltică. lim
ba greaca) - Barbu Bucur Sebastian, lovuşcu Vlahul. p. 16 Do asemenea, mai exista un
"Antologhion", 1747, cu notaţie psaitică. text grcc (v. ib id e m . p.l I) ţi enumerările pot continua ('undea, SiSrturit, p.4X2-483.
14. Anghclakis, 'Eyypctwa, p. <)‘); vezi cod 34. f. X -13 ce &c află in mănăstire - vezi la Bodogae.
Ajutoarele , p. P.S 1.
15. lhidem: loanis Mamalakis. op. ciI , p. 3 12. unde spune că a primit 25 nomisnie dc mir.
16. H urmuzaki, XIV , 2, nr. ! 197; se pare că cele relatate sc întâmplau după războiul ruso-turc,
încheiat la 1774.
17. Iorga, M untele Athos. p. 53.
( S. ASB, m ă n S m m a Spirea din Deal, orig. peruanien!. U f/l. cop. ioni. gr. mss. 3 16.1. 4 (a se
consulta Vasile Gh. Ion, A d ele see(iei bunuri publice - Bucureşti, Mănăstirile Slobozia lui F.nache
şi Apostolache. Snagov, Spirea din Deal. Sf.Spiridon Nou şi Spiridon Vechi, Direcţia generală a
Arhivelor Stalului, Indice cronologic nr. 20. Bucureşti, 1954. p. 95-110); vezi Ind. 20, p. 95, nr. 10.
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din ţinutul Putnei - F ocşan i, liste vorba dc m ănăstirea V iz a n t e a 19, în ch in ată c o n 
form unor isto rici20 la 15 ian. 1769 dc către G rigorie III A lexan d ru G h ica. drept
urmare a ajutorului prim it odată d e la Ioachim spre a-şi putea recăpăta tronul, l.'n
act de închinare cu această dată nu există pentru că, aşa cum v o m v ed ea , dc fapt,
închinarea nu s-a făcut atunci, ci m ai târziu, la 15 ian. 1777 dc către G rigorie III
Alexandru G h ica (1 7 7 4 - oct. 1777), în a treia sa d o m n ie21. A ce sta nu a v ea cum
s-o închine la 1769, când nici nu era dom n. El a v u sese anterior alte două dom nii
şi anume între 18 mart. 1764 - 23 ian. 1767 în M oldova între 17 oct. 1768 - 5 nov. 1769
în Ţara R om ân ească şi probabil că după această dată se afla la C on stan tin op ol
pentru a n egocia cu sultanul cea dc-a treia d om n ie în M o ld o v a între 2 8 sept. 1774
- 1 oct. 1777 (la această dată a şi murit). A stfe l, este constatat că la 1769 nu d o m 
nea el în M o ld o v a , ci G rigore C alim ach i (23 ian. 1 767-3 iun. 1 7 6 9 ) desp re carc
însă nu poate fi vorb a22.
Grigore Alexandru G hica 111 fusese ajutat de Ioachim cu bani şi. în plus, acesta
din urma răseuntpărase pc boierii care căzuseră ostatici la turci în urm a războiu 
lui ruso-turc în ch eiat în 1774 prin pacea de la K u ciu k -K ain argi, cu m de altfel ne
înfăţişează şi adevăratul act de la 15 ian. 1777, p reeizâ n d u -se că închinarea
mănăstirii V izantea s-a făcut pentru că m ănăstirea G rigoriu nu b en cficia in
Principate de nici un fel dc ajutor, precum toate ce lela lte m ănăstiri ath on ite2-’. M ă
năstirea rom ânească era supusă de acum părinţilor athoniţi care aveau dreptul să
trimită dc a co lo egu m en şi se în ch in a cu toate bunurile ci (m o b ile şi im ob ile). In
schimb, dom nul cerca ca aceştia să se roage pentru sănătatea şi iertarea păcatelor
fam iliei sale şi cerea celor care vor urm a la tron să-i u rm eze, con firm ând p rezen 
tul act şi să ajute m ănăstirea pentru v eşn ica pom enire. Mai ex istă b precizare:
actul este dat în al treilea an al celei dc-a doua dom nii, ev id en t în M o ld o v a , pentru
că dacă s-ar calcu la şi cu cea din Ţara R om ân ească ar fi a treia aceasta, adică Ia
1777 cum de altfel s-a co n sem n at de către logofătu l D im itrie V ârn av24.
O însem nare pe o carte v e c h e - un P en ticostal’ tipărit la B u cu reşti, 1768 - cc
aparţinea m ănăstirii V izantea întăreşte faptul că ea a fost în ch in ată la 1777.
însem narea suna astfel: " A c c a s tă sfiin lă .şi d u m n e z e ia s c ă c a r t e c u to a tă o s â r d ia
sfin ţii s a le p ă r i n te l u i (n u m e /e ru p t), a s f in ţie i s a l e p ă r i n t e l u i c h ir C n n s ta n d ie e ro m o n a h u l p r o e g i m e n t d e x a r h ii d e Ia S fâ n ta m o n a s tir e G r ig o r ie S v e ta G o n i.

19. .Moiscscu, Contribuţia, p. 264. Mănăstirea Sf. C mec datează, conform documentelor, dc l.i
Petru Şchiopul, iar după pomelnic dc la Icrcmia .Movilă ( DIR. X V II, voi. 3. p. 6K ). La 22 iun. 1646.
ctitorul, călugărul Ioan B roş toc o închinasc mănăstirii Pungă raţi (Academia RSR. C‘(.L X X V I!!. 14 4 1
l.a 22 iun. 1662 şi II apr. 1664, Mănăstirea Pângăra(i dăduse lui Eustratic Dabija "un nu'iolt silf
mâ'uixtiotirâ, anume I'kantia cu toi venitul (ASB, .Mănăstirea P,hmâni(i. 111/92 şi Mănăstirea
Taztău. V I11/24). Biserica noua c zidită de ieromonah Visarion ( 1850-54); cf. N’. Sloiccscu.
Repertoriul Moldovei, p. 411.
20. Bodogae, Ajutoarele, p. 281-2.
21. Căndca, Mărturii, p. 463, nr. 862 citea/ă aici pc Bodogae şi pc Porfir Uspenskij, Cataioy.it!
tvlar mai importante acte din arhivele Alliosului. Sankt Pctcrsburg, 1X47. p. 73-74; Hunmizttl.i.
XIV. 2, nr. IIXS; Moiscscu, Coiitribit(nt. p. 264.
22. Giurcscu - Giuvescu. Istoria ronumilor. p. 905 şi 1111.
23. liclaircdssementx'. Bogdan, rkiniile. p. 28
24. Ibidem.
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în v r e d n ic incht -se a c â ş t ig a m ito c p c s f â n ta m ă n ă s tir e V iza n te a d in ţim n u l P ttin a
ş i v ă z â iu l-o li p s i tă d e s f â n ta c a r te c a a c e a s ta a m d a t- o c a s ă fie d e s l u jb ă s f in te i
m ă n ă s tir i V iza n n i in z i l e l e S fin ţie i s a l e p ă r i n te l u i e g u m e n S p ir id o n Ş e n d rc c t şi
c in c s - a r is p iti s - o în s tr ă in e z e ele la a c e a s t a Sf. m ă n ă s tir e V iza m e a . u n u i c a a c e la
s ă f ie s u b b le s te m u l D o m n u lu i n o s tr u I s its H r is to s cu m ş i c e l c c a r a f la - o în s tr ă i
n a Iă ş i n - a r a d e v e r i- o , 7 2 8 5 a p r ilie 1 5 1 1 7 7 7 )" 1-.

Tot prin a cccaşi perioadă sc mai în ch in a m ănăstirii Cîrigoriu o m ănăstire din
B u cu rcşti. carc sc num ea Sf. S p ir id o n c c l N o u sau S p ir e a d in D e a l după n u m ele
ctitorului, Spirea D octoru l. Era clădită pe m oşia acestui Spirea I ln s t o fî pe la j u 
m ătatea sec. X V III, iar ia 28 iun. 1762 a fost închinată la M itro p o lie de către
ru d ele ctitorului care .şi d esăvârşiseră lucrări le2".
Şi aici se ridică o problem ă, o d ilem ă cu privire la data în ch in ării. C onform
unora, Spirea V eche a fost închinată la 15 m ai 1776 şi, din nou este redat greşit
num ele d om n itoru lui G rigorie 111 A lexandru G h iea 27. Este greşit pentru că în acel
an el d o m n ea pentru a -IIl-a oară în M o ld o v a , aşa cu m am şi afirm at m ai sus.
Or. un d om n m o ld o v ea n nu putea închina o m ănăstire din Ţara R om ân ească.
D inlr-un d ocu m en t de la 31 oct. 1777, con sid erat de alţii ca hrisov de în 
chinare, se pol d esp rin de câteva date carc vin în ajutorul elucidării p rob lem ei cc
ne stă în faţa. în prim ul rând. d ocu m entul în e a u /ă este em is dc. A lexan d ru Ioan
Ipsilanti V o iev o d 2s şi, după cc fa ce o introducere adresată dc acum cu n oscu tu lu i
lo a ch im , m ulţu m in du -i penlru faptul dc a fi răscum părat de la turei pe boierii
căzuţi în robie (din aci mai reiese că loa ch im era exarh al sfin telo r m ănăstiri din
M u n tele A th o s)20, d om nul exp u ne apoi m o tiv e le înch in ării, co n tex t din care
reiese că ea fu se se m ai înainte în ch in ată M itro p o liei, iar apoi ia cererea lui
lo a ch im a fost închinată şi M untelui A th os cu în cu viin ţarea M itropolitu lu i de
atunci, G rigorie III S ocotcan u , cu toate ale ci ‘ cc' i s - a u d a t p r i n c a ta s tih u in m â n a
e u v io ş ic i s a l e c a s ă a ib ă d e a p itr u r e a lo c a ş , a tâ t e n v io ş ia sa , c â t ş i p ă r i n ţ i i c a r c s e
v o r tr im ite d u p ă v r e m i d e c ttv io ş ia s a d c la n u m ita m o n a s tir e a s a o r i p e n tr u
d e o s e b i ta tr e b u in ţă a m ă n ă s tir ii s a l e s a u p e n tr u o b ş t e a m ă n ă s tir ilo r d e la S fâ n tu l
M u n te A th o s ... o r â n d u itu l p r e a s fin ţia s a p ă r i n t e l e M itr o p o lii ş i h o ta r u l lo c u lu i b i 
s e r ic ii c a r e p c la r g s c a r ă ta ş i a c c a s tă a ji e r o s e a l ă ş i s e m n e le h o ta r u lu i în c a r te a
p r e a s f in ţie i s a l e p ă r i n te l u i M itm p o litu , c e a u d a t ia m â n a c u v io s ie i s a l e un le a l...
is c ă lită ş i în tă r ită cu is c ă litu r a ş i p e c e t e a p r e a s f in ţie i s a le ... v ă z â n d d o m n ia m e a
c ă a c c a s t ă a fie r o in ă s - a u fă c u t c u c a le ş t cu to a tă d r e p t a te a c u v io s u lu i c h ir

25. Ioana Cristache Punail, Circulaţia in M ouhm t a cărţii in limba ramtuia tipărită in sec. X fl ll ,
"VIVIS". X L V III, 1972. nr. 5-6. p. 431.
26. ASB. Mitropolia Ţarii Româneşti. C 0C X I./2, 3; vezi şi Arhiva M itropolia Ţării Româr
iţeşti (1365-1 KW), voi. 11, Indice cionologic nr. I. Dir. gen. a ASB, i % l . in cc pliveşte biserica
Spirea Veche, a se vedea bibliografia de ia N. Stoiccscu, Repertorial. Bucureşti, p. 305.
27. Bodogae, Ajutoarele, p. 2X2 face această afirmaţie pentru a justifica faptul ca această
închinare venea ea răsplată in urma ajutorului pe care loucitim il dăduse domnului, dar, din păcate,
mi se justifică logic şi cronologic; Bogdan. Daniile, p. 28; Moisescu, Contribuţia, p. 463, nr. 863.
2X. Cf. şi Mamalakis, op. cit., p. 312.
29.
loachim era numit în actele citate anterior exarh al mănăstirilor de la Muntele Athos. El fu
sese numit în această funcţie la 4 martie 1775. împreună eu Dionisie tic la Lavra şi Ştefan dc la
Hilandar. Dintre ei loachim a rămas cel mai mult în funcţie - Angelakis, "Ey'/pcapa. p. 158-60.
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In a ch im ş i s f in te i s a l e m ă n ă s tir i Sf. A g o r a ... şi d n iu iiia m e a a m în tă r it p r in a c c s t
c in s tii ş t b in e în c h ip u il h r is o v cit D o m n ie i n u le a c e a s t ă a ji e r o m a a b i s e r i c i i cu l o 
c u i ş i c u m p ă r a to a r c a viei, c a s ă f ie b in e în te m e ia tă , n e s m in tită ş i n e c lin tita n ic i
o d in io a r ă în v e c i ş i s ă nit s e p o a t ă luci d e n im e n i..'' 3().

Aşadar, reiese foarte bine din textili em is de ca n celaria d om n easeii faptul a i
m anastirea fu sese deja în ch in ată de m itropolit m ănăstirii G rigoriu, iar actul de
faţă era num ai întărirea d om n ească. Tocm ai de aceea s-a şi co n sid era i câ a cesta ar
fi actul de închinare, d eoarece el era em is de dom n. în să aici se im pune o pre
cizare’: nu num ai dom n ii în ch in au m ănăstirile la M u n tele A th o s, ci o puteau face
şi boierii, ep isc o p ii sau chiar ctitorii, aşa cum de altfel o făcu seră, în ch in â n d -o la
M itropolie în 1762. D e o b icei era cerută confirm area d o m n ea scă ca m ăsură de
protecţie, ea apărând ca un elem en t al autorităţii d om n eşti asupra instituţiilor.
Vom constata că foarte m ulte din m ănăstirile în ch in ate nu erau e x c lu s iv ctitorii
d om neşti dar, aproape în tod eau na, actul închinării ne este atestat de un hrisov
d om n esc prin aceasta exp rim ân d u -se id eea continuării unei tradiţii m ai v ech i a
îm păraţilor, pe care o putem interpreta ea llind b iza n tin ă 11.
în felu l acesta se pot îm păca c e le doua op inii care dau date d iferite asupra în 
chinării mănăstirii Sf. Spiridon: ea urmare a fost închinată de m itropolit la 15 mai 1776
şi întărită de dom nul în scaun la 31 oct. 1777.
In sprijinul acestei afirm aţi; mai venim eu un act de con firm are a închinării
em is de A lexandru C onstantin M oruzi Ia 5 mai 17 9 3 , act in care sp u n e că m itro
politul a dat prim ul m ănăstirea lui Ioach im la 1 5 mai 1 7 7 6 32. 1 se co n firm ă ţoale
averile închinate şi se mai dădea o m o şie - S tăn easca - cu vad de m oara în apa
D â m b oviţei, de la P op eşti, jud. ilfov. E xp lica că această m o şie , carc a v ea şi b ise
rică pe ea, aparţinea unui C ostach e P o p escu , care clin ca u za parăginirii ei a inehinat-o (m oşia îm preună cu b iserica) la Sf. Spiridon, în ch in are întărită şi ea acum
de domnitor. Fixa apoi pentru a ce ia care prim iseră toate a cestea ca o b lig a ţii să sc
roage pentru (am ilia lor la toate slu jb ele pentru iertarea p ăcatelor ş i în ch cia ru
gând şi pe d om nii ec vor urma să întărească şi ei această închinare. în a cest act nu
apare,'dar se pare că în acela al m itropolitului s-a făcut m ănăstirii o d anie anuală
de 1.100 taleri3-1.
Dom nitorul Alexandru Ipsilanti a mai tăcut o întărire mănăstirii la 30 ian. 177S34
şi o înnoire de m ile către G rigoriu lot în a ceiaşi an33, iar Ia 4 ian. 1770 j sc dădea
spre închiriere m ănăstirii Spirea un Ioc din partea m ănăstirii R adu V odă36. Toate

St). ASB. ,Y( hitut Spirea. 11/2: III,7 .şi 12. uf. Stoiccscu, Repertoriul.. Htuureşii. p. 305. actul
sc găseşte !a Urcchia. Istoria rumânilor., tom. IV al .seriei 178<i-! 800 (sau al Vl-lca al seriei 1774-1 H(!0).
Bucureşti, ! 893, p. 115-117.
3 I . Gheorghc C’ronj, Dreptul ele c titorie, p. 77-1 16.
32. t.rechia. tsUnia, p. 58-()0.
33. Bodogac. Ajutoarele, p. 282; Cândca, Mărturii, p. 463, nr. 86.3; Moisescu. C'oHtrihufw, p. !264.
34. ASB. miinâstin-t Spi>vn t(m Deal, cop. rom. gr. mss. 3 ! 6, f. lM I (vezi şi lud. 20, p. 9<i. nr. 18);
Bogdan. Daniile, p. 28.
35. Alexandru Ipsilanti confirmă dania dc I . IOU taleri - ASB, ori”, per». Ui/3. cop. rom. gr:
mss: 3 in, f. ,V>: cf. Bogdan, Daniile, p. 28 (50 groşi): i.atijiloi.s. op. cit., p. fiR; Bodogac. Ajutoarele.
p. 282; Uspenski, tip. cit., p. 73. nr. 75.
36. ASB, mănăstirea Spirea clin Deal. orig. grec., V/30; cop. grec. nr. 3 16. f. 38.
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acestea ca şi altele pe care le vom cita au con stituit ajutoare su b stan ţiale pentru
m ănăstirea G rigoriu.
A stfe l la 12 m artie 1780, Măria luliana d ăru ieşte sch itu lu i Spirea 1 .1 0 0 stâ n 
jeni din m o şia C rem enea din ţinutul R âm n icu lu i, pentru o o m en irea răp osaţilor ci
părinţi şi a lot neam ului ei. A ctul ce sc afla in arhiva m ănăstirii G rigoriu era în m â 
nat lui ch ir C on stan d in ierom onah ul, egu m en u l m ănăstirii Sf. Spiridon ca “ o r i c e
s e v a a g o n is i d e p e a c e a s t ă m o a ie s ă f ie p ă r i n ţ i l o r c ă lu g ă r i, c e s e v o r a fla la a c e s t
s f â n t s c h it ele h r a n a ,yi d e c h iv e r n is e a lă ... ia r p ă r i n ţi i ş i c ă lu g ă r ii c â { i s e v o r a fla

la a c e s t s f â n t s c h i t să a ib ă d a to r ie a p o m e n i Lot n e a m u l m e a la s f in te le litu r g h ii ş i
r u g ă c iu n i" . P r e c i/a autoarea daniei: a c e a s t ă d a n ie s - a fă c u t d e p e o i w i d u i e l i l e
p r a v i l i i ş i d u p ă o b ic e i u l p ă m â n tu lu i, cu ş t ir e a p r e a s f in ţie i s a l e p ă r i n te l u i m itr o 
p o l i t u l a r h ie r e u l lo c u lu i ( F i! a r d a l M ir e lo r - a n te 3 m a r t. 1 7 8 0 - 6 s e p t. J 792, d e 
v e n it m itr o p o lit a l Ţ ă r ii R o m â n e ş ti) * ' ş i d in în s ă ş i v o ia m e a a m a ji e r o s i t- o
n e s ilită ş i n e n n le m n a tă d c n im e n i...” ■'*.

In oct. ! 7 8 2 N ic o la e C aragea (4 ian. 17<X2 - 6 iul. 1 7 8 3 ) reconfirm a în 
chinarea m ănăstirii Spirea la G rigoriu şi îi în n o ie şte m ilele cc le avea, probabil cei
!. 100 taleri-™.
Peste un an. ia 22 oct. 17X3, Mihai Şuţii (6 iuiie 1783 - mart. 1786; mari. 1791 dec. 1792) confirm a şi el închinarea Spirii ta Grigoriu, innoind şi m ilele către această
m ănăstire4*--, odată în prima dom nie d eci, iar apoi în a doua,la 1 febr. 1 7.92, după cum
găsim m enţionat în actul lui Constantin M oruzi de la 5 mai 17 9 3 41 şi la 21 sept. 1792,
potrivit unui alt act al lui Alexandru C onstantin M oruzi din 1 sept. 179342.
D in 31 m ai 1792 datează o p lângere găsită în arhiva G rigoriului a Iui Pană
fiul preotului C onstantin din B ucureşti către M ihaii C onstantin Şuţu prin care
reven d ica n işte m o a şte pe care tatăl său le lăsase m ănăstirii Spirea, iar prin testa
m ent - z ice a el - atunci când se va în toarce (probabil fu sese în străinătate) şi se va
căsătorii sa ia m o a şte le a ce le a inapoi. M itrop olitu l răspunde la p lâ n g ere, adresând
o p etiţie tot către dom n în care spunea că a făcut cercctare şi a cerut diata p reo te
sei în care s-ar p reciza c e le sp u se anterior, dar s-a constatat ca nu este adevărat.
Ea lăsa, ca şi soţul ei preotul, a ce le m oaşte sfin tei m ănăstiri căci era şi ctitoră
a co lo , ba au fost chem aţi şi martorii care asistaseră ia în tocm irea testam entu lui şi
unul dintre ei popa T udorache d u h ovn icu l p reotesei l-a su sţinut p e fiu l a cesteia ,
dar în c e le din urmă a cedai sp eriin d u -se de b lestem u l cu carc se în ch eia testa 
m e n tu l A şa că m o a ştele urmau să răm ână m ănăstirii. R ăspunsul era din 18 mai
1792. Pe 23 iun. 1792, d om nul dădea rezolu ţia4'*.
Toate a c e ste d ale d o v ed esc ea m ănăstirea Spirea şi, nu în ultim ul rând Grig o n u , au b en eficia t încă de m ile şi din partea altor o a m en i, în ca zu l a cesta p reo
tul C onstantin şi soţia sa. Este ev id en t că în d em n u l de altădată al Iui A lexandru

37, Păcurariu.. M O R, voi. III, 1981. p. 510.
3X. Paul Miliailovici, Mărturii, p. 76-77, nr. X X I; vezi aici şi nr. X V II, in legătură tu acest act
(actul este în românăl.
39. ASB. mănăstirea Spirea tlin Deal, ms. 316, f. 12-13, pac, 111/4 (ind. 20, nr. 3 1 şi 32).
40. Idem, m.\. 316, f. 7-8; 13-14 şi pac. 111/5 (ind.20, nr. 33 şi 34).
41. firecliia, Istoria, VI. p. 59; Langlois, op. c i: . p. 6X; Bodogae, A ju to a n le, p. 282.
42. Urcchia, Istoria. V. p. 252.
43. Miliailovici. op. cit., p. 7K-79. nr. X X III.
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Ipsilanti către urm aşii săi, a ceia '-ie a rcînoii .>i ei în ch in area era respectat cu
sfinţenie.
O în noire de m ile către G rigoriu apare in acte .şi la 3 aug. I 7 9 0 44 când pe teri
toriul Ţării R om ân eşti se aflau trupele austriece, datorita războiului ruso-ausriaeo-ture. N u ştim din păcatc cui să atribuim această d an ie pentru ca to cm a i îşi
în ch eia se dom n ia N ic o la e M avrogheni (2 6 mari. 1786 - 8 iun. 1 790), iar viitorul
dom n, M ihai Şuţu avea să fie instalat abia în martie 1791.
U rm ătorul dom n A lexan d ru M oruzi (dcc. 1792 - 17 aug. 1796; 3 0 ian. 1799
- 8 oct. 1801), în prima sa d om n ie, co n se cv e n t v e c h ilo r p rin cip ii, reconfirm a
închinarea Spirii la G rigoriu, în data de 5 mai 17 9 3 4^, pentru ca la 1 septem brie
să-i în n o ia scă m ile le 46.
Pentru că despre actul dc la 5 mai am mai vorbit înainte nu o să m ai m enţionăm
decât faptul că dom nul îi mai dăruia mănăstirii Spirea două sălaşe dc ţigani şi o
scutea de oierii pentru 2 00 oi, iar prin cel dc la 1 septem brie, dom nul constatând că
" jte a v â n d vreu n v e n ii d in c a r e siî p o a lă m ă n ă s tir e a s i c ă lu g ă r ii c e lo c u ie s c în irim s a s ă s e h r ă n e a s c ă , d u p ă d a to r ia c e a v e m , d ă m .şi m itu im a c c a s tă s f â n tă m ă n ă s tir e
c a s ă a ib ă a c e s t h r is o v a l D o m n ie i m e le . A lu a n e to t a n u l ta le r i 5 0 0 cu p e c e tlu ita
d e la o cn e, s ă ia v in ă r ic iu d in d e a h ti S c h e ilo r s u d S a a c u , la c a r e d e a l a r c s ă ia
m ă n ă s tir e a Sf. A p o s to li (e r a în c h in a tă la S ta v r o n ic h ita ) c â te 2 b a n i d e v a d r ă cu
p a r p a r u l, ia ’r d in c e ila lţi c â te tr e i b a n i d e v a d ră , h o tă r â m s ă ia m ă n ă s tir e a G rig o riu
c â te d o i h an i d e va d ră , ia r !a v re m e a v in ă riciu lu i s a a ib e a - ş i tr im ite o m c a r c s ă s c r ie
ş i s ă m o s o a r e d r e p t v in ă r ic ia r ile d u p ă o b ic e iu l d o m n e s c , cu c o tu l d o m n e s c p e c e tlu it
ş i din 5 b a n i d e v a d r ă s ă ia m ă n ă s tir e a G r ig o r iu 2 b a n i ş i Sf. A p o s to li 2 b a n i

A ccastă m ilă, spunea în continuare dom nul, o avea m ănăstirea G rigoriu dc Ia ccilalţi
dom ni, A lexandru Ipsilanti (1 7 7 8 ) şi de la M ihai Şuţu (22 oct, 1783 şi 21 sept. 1792).
încheia ca altădată, A lexandru Ipsilanti, rugându-şi urmaşii să întărească şi ei m ilele
acestea. Tot A lexandru M oruzi a mai dat un hrisov cu puţin înainte dc a-şi încheia
dom nia cea dintâi, adică la 12 apr. 1796 prin care fa cea o danie de !a ocn e către
m ănăstirea G rigoriu47. Iar la 2 2 iu lie 1798 C onstantin H an gerli (2 2 nov. 1797 30 ian. 1799) d even ea şi el donator la G rigoriu4N.
A jutoarele au con tinu at şi în sec. X IX , până la 1860 chiar, dar ne v o m opri
pentru m om ent spre a arăta că din ce ea cc a strâns m ănăstirea în accşti ani, din
donaţiile de bani şi odoare, s-a reuşit refacerea ci integrală, între 1 7 7 5 -1 7 8 3 . S-au
clădit trapeza şi u nele paraclise, c h iliile din nord (1 7 7 6 )4‘\ pictura katolicon ulu i
(1 7 7 9 )5 °, c h iliile su d ice ( 17 8 3 )51. S-a m ai clădit un paraclis al S f Ilie dc către un
p osteln ic C onstantin Z o lo cia r (?), iar lo a ch im mai ridica unul cu hram ul Sf. Ioan
B otezătorul la 8 m artie 1792 şi acesta din ajutoarele trim ise dc “robii lui D um -

44. Cândca. M ărturii. p. 482-3.
45. ASB, mCmâsiiiva Spirea din Deal. pac. IV/6; Urechia, Istoria , p. 58-60.
46. Ib'nlcw , pac. I I 1/7, 8; Urcchia. Istoria, p 25 i -252.
47. ASB. mCmustimi Spirea din Deal. pac. IV/9.
48. Ibidem. pac. 111/19.
49. G. Millet, Recherches au MA. ‘liuilctin dc corespondancc helleniquc ", X X IX , Atena.
1905, ur. 515
50. Millet, Pargoire, Petit. op. cit., nr. 496.
51.Bodogae, Ajutoarele, p. 282.
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n ezeu Ion, Bala.şa, E len a si N icolae" -^ . A zi, acesta nu m ai există. Tot datorită
in fluenţei lui lo a c h im , probabil Raliţa G h ica şi soţul ei p rotospătam l M ânui 1 din
C o n stan tin op ol, au zid it în iunie 1775 p araclisu l A n astasia R om an a, ale cărei
m oaşte se allau la G rigoriu'1'’.
Prin m oartea lui lo a ch im (în jur dc 1815) se în ch eie una dintre c e le m ai fru
m o a se ep o ci pentru m ănăstirea G rigoriu.
La 12 dec. 1797 sc şi făcu se de altfel un c a ta stif a! averilor m işcătoare şi n e
m işcătoare ale sch itu lu i Sf. Spiridon: cărţi, odoare, ico a n e, h riso a v e, h aine, a h -,
m ente, m oşii (două.) şi vii (două)--'4 .
D aniile au continuat şi în .scc. X IX , când chiar la începutul secolului, mai precis
pc 25 iul. 1803 Constantin Ipsilanti (18 aug. 1802 - 12 aug. 1806; 3 oct. 1 8 0 6 - 19 mai
1807; 27 iulie - 16 august 1807), deci în prima sa dom nie confirm a, ca şi cei dc dinain
tea lui, închinarea Spirei Ia Grigoriu51'. apoi la 13 septem brie îi înnoia vcchilc danii plus
altele noi de la o cn e’’ 0, iar în m artie1806 scutea mănăstirea de vinăriei5 '.
D inlr-un act din 5 iunie 1818 aflăm o nouă m o jic a mănăstirii Spirea ce sc alia
în ţinutul R âm nicului, pe num e Buzeşti sau .loiţa~'s . La 24 iul. 1819, m ănăstirea
capătă o noua întărire dc danii d e la N icolae A lexandru Şuţu (20 iunie - 12 aug. 1802
caim acam , 12 aug. 1806 - 1 oct. 1806; 4 nov. 1 8 1 8 - 19 ian. 1821 ) - l) şi ultim a din
acest şir a! dom niilor fanariote, căci la 1821 a izbucnit R evoluţia condusă dc Tudor
V ladim irescu care a avut ea rezultat reinstalarea dom niilor păm ântene, după cum
bine sc ştie. La m ănăstirea Spirea mai există un inventar din 1860r’f).
In a cest se c o l avem m ai m ulte date privitoare la relaţiile m ănăstirii G rigoriu
cu V izantca, m ănăstirea m oldoveana ee-i fu se se închinată la 1777, îm preună cu
m o şiile ei şi cu opt p ogoan e dc vie care aduceau pe la i 8 2 0 un ven it în destulător"1.
în ce priveşte m ănăstirea Spirea, nu mai există ca până acum d o v ezi ale legătu 
rii cu Grigoriu şi asta datorită faptului că revoluţia a afectat toate aceste aşezăm inte.
Ştim că represaliile turcilor au fost pc măsură spre a descuraja orice îm potrivire. Au
avut de suferit şi m ănăstirile m untene şi ce le athonite, dar mai puţin cele m oldovene.
T ocm ai d e a ce ea V izantca încă va mai putea să întreţină legături cu G rigoriu
şi a cestea atestate de d ocu m ente. D atorită ajutoarelor de la V izan tca, dar probabil
că şi acelora ruseşti G rigoriu se reface repede. In a ce le vrem uri erau egu m en i
a co lo un N eo fit, tot p rotosin ghel la C on stan tin op o l şi apoi G rigorie, datorită lor şi
unei scrisori a patriarhului C onstantin din 20 sept. 1830 “s p r e a în v ă ţa h irte elin
c e le c e a m p ă ţ i t " , m ănăstirea G rigoriu red evin e la 1841 c h in o v iu 1’-.
In arhiva mănăstirii Grigoriu mai există acte privitoare la relaţiile ci cu Vizantea.
D e pildă, la 20 febr. 1843, domnitorul M ihail G rigorie Sturdza (1 8 3 4 -1 8 4 9 ) al

52. tindem, p. 35; cod. vntop. 1038, f. 233. cf. Bodogae, Ajutoarele. p. 282.
53. Ibidem. p. 2H3.
54. Mibaiioviei, op. ci!., p. 80-85.
55. ASB, w im îisinvu Spirea din Deal. ins. 316, f. 29-30.
56. Ibidem. III/H).
57. Ihidem. !li/l 1.
5<S. .Y1ihai!ovici. op ei'., p. 89-91.
59. ASB, mănăstirea Spirea. III 12.
60. Xlihailuvici. op. cit., p. 99.
61. H urnvcaki. voi. V, supl. I; Anghclakis, "Eyypatpa. p. 152-7: G. Zanca. I 'isteria Moldovei.
“Cercetări istorice’-, laşi, IV, p. !8.
62. Anghclakis, "Eyypwpa. p. 61-64.
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M old ovei, poruncea isprăvnicioi ţinuţii(ui Putna să duca la îndeplinire hotărârea
jud ecăţii între mănăstirea Vizantea şi de ne m esia (râurile63. A jungerea unui asem e
nea act în arhiva mânăstirii Grigoriu a l'ost p osibil pentru că m ănăstirea atonită avea
dreptul de a o administra, şi atunci actele administrativo foloseau exarhilor de acolo
carc le si duceau în arhiva mănăstirii. 'Fot aşa a ajuns probabil şi catastiful cărţilor şi
hrisoavelor, la cu l la 15 mai 1850 dc arhimandritul G herm anos. Catastiful cuprindea
de tapt şi celelalte averi pe care le avea Vizantea, averi dăruite dc dom ni si boieri terenuri, livezi, vii. anim ale, folosite de-a lungul tim pului dc călugării atoniţi64.
In toată această perioadă, mai precis 1842-1852, a fost egum en peloponczianul
Visarion, care cât a stat la Vizantea a adunat o avere fabuloasă, potrivit testamentului
său, avere c e se ridica Ia 20 m ilioane Ici. Din accşti bani o parte a dat-o spitalului din
Atena, mănăstirii Grigoriu a lăsat 3 9.000 groşi, iar kinotitei aproxim ativ 20 .0 0 0 groşi65.
Nu ştim cine a urmat im ediat la egu m en ie, dar ştim că la 2 martie 1855 Grigorie
A lexandru G hica (1 8 4 9 -1 8 5 3 ; 1 8 5 4-1856), îm preună cu m itropolitul Sofronie
num eau ca egu m en pe ierom onahul S ofronie dc ia G rigoriu ''su b în d a to r ir e a d e a
(in e b is e r ic a d u p ă c e a m a i b u n ă ş i c a n o n ic a re g u lă b is e r ic e a s c ă ; a (e c o n fo r m a cu
to iu l r â n d u ie lilo r b is e r ic ii a c e s tu i P r in c ip a t ş i a p ă z i f ă r ă a b a te r e in s tr u c f iw iiic ce
s - a r d a d e M itr o p o lia {arii, ia r in a d m in is tr a r e a a v e r ilo r a c e s tu i s fâ n t lă c a ş s ă ie
c o n fo r m i n e a b ă tu t d u p ă L e g ile P r in c ip a tu lu i ”611. A ctul se află în arhiva mănăstirii

G rigoriu, ca şi cel al m itropolitului din 3 martie care stipula a celeaşi ob ligaţii şi, în
p lus, a ceea de a săvârşi p om enirile după cum au lăsat cuvânt ctitorii'17.
La 1863, in Ţările. R om ân e, guvernul C uza - K o g ă ln ic ca n u a secu larizat a v e
rile tuturor m ănăstirilor, în ch in ate sau n eîn ch in ate, fapt carc a făcu t ca m ănăstiri
le atonite, in clu siv G rigoriu, să răm ână tară sprijinul o b işn u it de atâtea, se c o le , Din
fericire pentru m ănăstirea G rigoriu, între 1 8 6 1 -1 9 0 5 a fo st păstorilă de egum enul
S im e o n A n g h e lid is din T ripoli, care, foarte gosp o d a r fiind, a ştiut să m enţină
asp rim ea n ecesară m un cii în cât a reuşit să şi repare m ă n ă stirea ^ .
La ora aceasta sc pot găsi în m ănăstirea G rigoriu o serie de o b iec te dc artă
p roven ite fie d c la Spirea, fie de la V izantea, fie donate, pur şi sim p lu , de particu
lari, o b ie c te carc au îm b ogăţit arhiva, b ib lioteca sau m u zeu l. S e pot găsi icoane,
cruci, cron ici, cărţi tipărite în Principate în cin stea unor d om n itori6<>, toate
d ov ed in d eu p risosinţă că legătu rile rom âno - grigoriate au fost co n tin u e şi au fost
rodul d ragostei ortod oxe pe carc fie d om n ii, ierarhii, boierii sau alte persoane aii
m an ifestat-o faţă dc locu rile sfin te ,
A şadar m ănăstirea a cu n o scu t trei ep o ci dc în florire la care ajutorul rom ânesc
şi-a avut contribuţia lui. O prim ă ep o că a fost a ceea a lui Ştefan cel M are, a urmat
perioada în care lui lo a ch im i se poate datora m ult din partea m ănăstirii şi o a treia
ep o că , fixată în prima jum ătate a sec. X IX .

63. Mibailovici, op. c il. p. 93.
64. Ibidem, p. 93-96.
65. Anghclakis, "Eyypayxx, p. 73-H2,cf. Bogodas, Ajutow\;i<.\ p. 283: HOR şi problema MA, p. 202.
66. Mihailovici, op. cit., p. 96.
67. Ibidem, p. 97.
68. Anghclakis, "Eyypaqia. p. 121. cf. Bodogae. Ajutoare/c, p. 2R4.
69. Câiulca, Mărturii, p. 462-465, nr. 87K-923. Exista aici două Kvanghelii îmbrăcate in argint
ţi pietre'scumpo donale dc Alexandru Ghica, mai multe cruci, uncie aduse dc loachim - Bodogae.
Ajutoarele, p. 2X4.

18. MĂNĂSTIRE A ESFIGMENU
Ştim despre m ănăstirea E sfigm en u că îşi arc în cep u tu rile în sec. X cu toate
că în lip iconu l din 9 7 0 nu-i am intită, dar în p lân gerea (e'yK^iiLi.cmKOv y p o .\i\io .)
lui P avel X irop otam itu l, dc la 1001. apare un T c o clist de E sfig m en u , iar în tipiconul al d oilea de la 1045 avem ştiri despre existen ţa unui eg u m en C hirii, m ăn ăs
tirea fiind a cin cea iri şirul cc lo r e x iste n te 1. M ănăstirea s-a m enţinut p e un lo c dc
frunte, al n ou ălea din 25, în tipicouul din 1394, până când la 1533 a 1o st prădată
şi foarte greu s-a m ai putut reface.
D espre arhiva acestei mănăstiri şi despre întregul M unte A th o s, în general, a
seris procgum cnul Teodoret, fost administrator al m ctocului de la F lo r eşti (Tutova)
ilin Ţara M old ovei. E ste, de fapt, o istorie generala a Sf. M unte, bazată pe d o cu 
mente. Tot el este acela care aranjase şi arhiva Lavrci (1 8 0 1 -1 8 0 3 ). M anuscrisul
istoriei Sfântului M unte a rămas needitat timp de. un seco l, căci abia la 1903, un că 
lugăr. tot esfig m e n il, G herasim Sm irnakis îl da la tipar, sub propriul n um e, aclăugându-i note p ersonale, lucrarea conţinând şi m ulte greşeli, chiar cu adăugirile c e i s-au
adus2. D ar aceasta nu este singura istorie a m ănăstirii, căci tot din vrem ea în carc
Teodoret o scria pc a lui, un Pahom ie E stlgm en ilu l seria şi el o istorie a mănăstirii
numai în 3 v o lu m e3. D c foarte mare folos pentru istoria mănăstirii este co lecţia de
acte şi d ocu m ente, rezultat al cercetării învăţaţilor L ou is Petit şi W. R eg c l, publicat
in “A ctes de 1'A th o s” în 1964*, iar la 1973 colecţia este continuată de Jcan L e fo r t\
Pe la 1546, dom nitorul Radu P aisie al Ţării R om âneşti ( 1 5 3 5 -1 5 4 5 ) , în urma
ccrcrii lui Serafim Protul şi G rigorie M onahul, care ven iseră a co lo pentru a strânge
m ile, a acordat în m od probabil un ajutor(\ A şa vine în contact Petru Rareş (1 5 2 7 —3 M;
1 5 4 6 -5 1 ) cu m ănăstirea E sfigm en u , tot pc la 1546, dată de la care a v em un hrisov
prin carc îi dona o sum ă de bani, dar nu ştim cât7. Tot el i-a mai dăruit un epitrahil
şi un ev an gh eliar copiat de M anuil de Trebizonda sub Ştefan ccl Mare's .

1. Kosma Vlahos, / / X ep o o vrie o ţ m v A y ia v Opovc tov "AGwvog v a i n i e r a u îf; fio va i
hai oi p o vu '/jn niXa.i re kcxi vin- (Peninsula Muntelui Athos, mănăstirile şi monahii ei în vechime
şi acum). Voios, 1903, p. 305; Manuil Ghedeon, O "Adcoc, p. 3 16; Bodogac. Ajutoarele, p. 285. Accl
egumen Tcoctist mai este amintii şi la 1303 - I.. Petit, \V. Regcl, Actes d'Fsphigmenou. nr. I:
Smyrnaki, To A O. p..639; vezi şi Mamalakis, op. cit., p. 71; (iar despre Chirii egumen tot Ia
ti. Smirnakis, op. cit, p. 636).
2. Bodogae. op. cit., p. 285, nota I.
3. lo ro p ia rfjc LVI ISatpiyucvou (xeipoypaion e v ti] avr>) /ftftAiufftjk'ijJ (Istoria m-rii
nsfigmeiiu. Documente din biblioteca aceste iu) şi tot acesta a mai publicai acte din bibliotecile
aceleiaşi mănăstiri in ’loxopia toO Ayiou "Opouq ko.xo. tr|v ârcavaaTaaiv tov 1821.
\Etp6yjia(poq rv t ţ î aijTi'i pipX.io0r|Kr| (Istoria Muntelui Athos la R evoluţia din l N2f. Acte din bi
blioteca). tară an.
4. Actes de l'Fsphigmenoa. Amsterdam, 1964.
5. A d e s de 1'F.sphigmenou, Paris, 1973.
6. I ia (a Sf. Dionixie dc Olimp precizează că Serafim venise aici ca şi predecesorul săli Gavriil
l’rolul, "conform obiceiului" (ica-cd io aw rfiec,) - cf. Năsturel, Le MA. p. 273 şi p. 298. nota 42.
7. M. Bcza, Urme. româneşti, 1937. p. 50.
8. Bodogae, Ajutoarele, p. 287, nota 2. După Bogdan, Daniile, p. II; n-ar fi vorba despre un
epitraliil, ci despre un aer, donai de Radu Paisie la 1537. iar in ce priveşte Evanghelia a se vedea
ştirea la N.P. Kondakov, Pamjainiki hrislianskago iskusstva a Afone, Saint Pctcrsburg. 1902 (citai
de Bodogae, Ajutoarele, p. 287).
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Multă vrem e, apoi, nu s-a mai ştiut nim ic despre soarta m ănăstirii, până !a 1655,
când [arul A le x ie M ih a iîo v ici perm itea călugărilor e sfig m e n iţi să vin ă la câte 5 ani
să .Ntrângă ajutoare9.
In a ce st tim p, sc reiau relaţiile rorn ân o-eslîg m cn ite, m ai p recis la 1662. când
m arele vornic ( îa w iil C ostaehi închina E sfjgm cnului (6 m ai) ctitoria sa de la C io c ă 
n e şti din ţinuLul F ăleiului, cu hramul Sf. A p o sto li Petru şi P avel. M ănăstirea era
în /estr a tă cu câteva m o şii, dar K sfigm cn ul nu avea v o ie să ia n im ic tim p d,e 8 ani,
până când schitul se întrem a, iar egu m en u l păm ântean, Tcona, nu a v ea v o ie să fie
sc h im b a i până la m o a rte10. în plus, autorul actului o b lig a şi pc urm aşii săi să c o n 
tinu e dania la m ănăstirea E sfigm cn u tară ca aceştia s-o întrerupă vreodată sau să
sc h im b e ceva. Pc dc altă parte, esfig m en iţi lor li se p erm itea să n u m ească un e g u 
m en al lor num ai după m oartea lui Tcona. Sem nau însuşi autorul, G avriil C ostach i, fiii săi C onstantin, Lupu şi S o lo m o n L o g o fă tu l11.
La 1666. dom nul Radu Lcon al U n grovlah iei (1 6 6 4 -1 6 6 9 ) recom anda e p is
cop u lu i S erafim de la B uzău să ajute pe călugării esfig m e n iţi care deja veniseră
pentru a cest s c o p 12. M ai ştim că csfig m en iţii au mai cum părat la Portărean. pro
babil în eparhia B u zău lu i, m şic terenuri şi grădini după care urmau să obţină v e n i
tu ri1 ■. S c pare că, după 1670, m ănăstirea ajun sese într-o stare destul dc bună, de
v rem e ce între zidurile ei se puteau găsi cam 80 că lu g ă r i14.
La 1701, m ănăstirea datora bancherului evreu A d a m l i . 0 0 0 g roşi, lapt care a
determ inat în a e d an pc ierom onahul Zaharia să pornească spre M o ld o v a pentru
a aduna bani şi alte aju toare15. La fel în 1705 csfîg m e n itu l G rigorie, fost m itro
p olit dc M eicn ic, a luat o scrisoare dc rccom andarc dc la patriarhul Ierem ia III
pentru a um bla după m ile prin ţările creştin e şi după ce a fo st în R usia şi prin Ţ ă
rile R om ân e s-a întors cu destui bani spre a putea
repara, în 1716, corpul clă 
l>. Ghedeon, op. cil., p. 192; Sinvrnakis, op. cit, p. 646.
10. L. Petit, \V. Rcgcl, op. cit., fasc. 111. nr. 31; .Actul dc

închinare se găseşte m

"Edaircixxeinents sur la que.'ilwn des moiiasleres grecs situes dans Ies Principaute.s danuinennex .
Paris, oct. 1857, p. 51-53. Un document din 6 mai 1682 redă accastă închinare "la sjuntu, sh'niui
S/eltigora, Ui m unâxiim t cc se chiuind Esjigmemt" - Gliibâncscu, Surele si izvoade. voi. V II, 1912.
p. C X L V II; ci'. Stoiccscu. Repertoriul hihliogra/ic a! locatilâfilor şi monumentelor medievale ale
Moldovei, p. 138 şi bibliografia aferentă. Cu anul 1682 ca an al închinării esle tic acord si Al. I-liaii,
liiserica Moldovei, p. 399.
I I. I\claircissemenls, p. 53. închinarea este menţionată .şi dc Moisescu, Contribuţia, p. 265,
Cojocarii, Biserica Moldovei. Partea //; sev.XVII-XVflI. p. 51 redă ca an al închinării 1682,
Bodogae, Ajutoarele, p. 287 spune că mănăstirea ar II fost închinată la ! 622. ceea cc nu concorda

cu realitatea întrucât Gavriil Costaehi este pomenit ca postelnic între I 679 si I 685, dar ei inchinav
mănăstirea pc când era vornic. Şi aici vine să confirme şi Radu Creţeanu. Traditions. p. 151, 161
(data de 1662). Tot la 1622 plasează închinarea şi V. Cândca. Mărturii, p. 460, nr. 832 deşi citea/a
la bibliografic "F.clarcissments '. p. 51-53. Şi, in sfârşit, data 1662 ne-o redă şi autorul gui
Mamalakis, op. cit., p. 282, nota 4.
12. Hurnuaaki, voi. X III, p. 203. nr. 287.
13. Pahomie, op. cit., p. 452; cf. Mamalakis. op. cit., p. 282.
14. Kosma. op. cit., p. 966; Iosif Ghcorghirinis, Description o f the present state t>j Sum o v
Nicaria, Patmox and Momit Athos, London. 1678, p. 81, cf. Bodogae. op. cit., p. 287.
15. Mamalakis, op cit., p. 313.
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d irilo r1'’. Du pa ce p lătise odata, la 1713 jum ătate din datorie, ad ica 10 pungi dc
bani (o pungă - 5 0 0 g roşi), între 1716 şi 1720 p lăteşte şi restul de 10 p u n g i17.
Pc la 1730, P etrache C aram anliu, zaraful m on ctă n ei oto m a n e, după ce lacune
avere în Ţara R om an ească sub C onstantin M avrocordat (1 7 3 0 sept.. - oct.; 1731 33;
17 3 5 - 4 1 ; 1744 48; 1 7 5 6 -5 8 ; 1 7 6 1 -6 3 , in 1733 35; 1741 43; 1 7 4 8 -4 9 d o m n ise
în M oldova) ajuta m ănăstirea E sfigm cn u ca şi pe Sf. Pavel şi D io n isiu , uşurându-lc
d a to riile1'1'.
O
nouă ep ocă în viaţa E sfigm onului va fi aceea a egu m en ulu i Teodoret, co n 
tem poran al m arelui m itropolit V eniam in C ostach i, adică cea dc la începutul se c o 
lului X IX . A cest egu m en venea într-o vrem e în care m ănăstirea athonită fusese
aproape părăsită, esfigm en iţii preferând idioritm ia. T eodorei era acela carc, ca un
om foarte cult. va strânge docum ente de prin ţoale m ănăstirile lăsând în urmă o lu
crare v o lu m in oasă, pe care o va edita, aşa cum am mai am intit, G herasim Sm yrnakis
în 1903 (To "A yiov ’O p o q ). Fusese egu m en pe la 1800 la vechiul m oloh al
C iocăneşti lor, care se num ea acum Bursuci. Tocm ai de aceea, poate, T eodorii va
ridica chestiunea îndreptăţirii rom ânilor de a avea la A th os o m ănăstire proprie, ca
şi celela lte popoare, cu atât mai mult cu cât ci ajutaseră a colo mai m ult d ecât orice
alt popor, potrivit sp uselor lui U sp e n sk ij|l). In m em oriile sale, T eodorii lacea
referire la anii grei ai sec. X V II în care mănăstirea era gata să se risipească, din
cauza idiorilm ici. Scăparea ven ise de la m itropolitul T esalon icu lu i, D am aschin,
carc, retras aici, a luat schim a mare, num indu-se D aniil. Bl fu sese rânduit pc la 1796
de către patriarhul ecu m en ic G herasim să îndrepte situaţia. In această m uncă a fost
ajutat de călugării A cach ic şi Hftimie de C czarcca. D upă m oartea la 1801 a lui
Ilftim ic, i-a fost luat locul pentru puţin de un alt LTtimic, pentru ca la 15 aug. 1804
să vină ca egu m en T eodorii20. El i-a determ inat pc eslîg m en iţi să propună m itro
politului V eniam in C oslachi ca, în schim bul unui ajutor anual, m ănăstirea alhonită
să devină m o ld o v e n e a scă 21. A ccastă parte a m em oriilor lui Teodorit poartă num ele
" T le p i n o v e v M o Â S a f lia /lo v iS p 'u o v rea l K t r i p â t m v vfjg f i o v i j g E a ţp iy /u e v o v '

(D espre m ănăstirile din M old ova şi clădirile m ănăstirii E sllg m en u )22.

16.
17.
IX.
19.

Smyrnakis, op. cit., p. 640; Gliedcon. op. c i l . p. 192.
iVlamalakis, op. cil., p. 314.
C. Erbieeaiiu. Cronicari greci cure nu scris despre români, Bucurcşti, 1X88, p. 200.
Problema este dezbătută pe larg în excepţionalul .studiu al profesorului Al. Elian. liisericii
Moldovei.
p. 391-402.
20. Mamalakis, op. cil., p. 315. Eftimie I trimisese la 6 aug. 1801 pe călugărul leremia cu o
Mcrisoare do recomandare din partea patriarhului ecumenic Grigorie V, aflat atunci la Ivir, către
Mihai 1 Şuţu al Ţârii Româneşti spre a-l determina să ajute mănăstirea, a cărei situaţie se înrăutăţea.
Se pare că a ajuns şi în Moldova, de vreme ce Alexandru Moruzi (1802-1806) acorda mănăstirii
f.sflgmcnu 1.000 taleri anual, la 14 oct. 1802 - cf. Moisescu, Conlriln<(iti. p. 265.
21. Acttd în grcccştc se păstrează într-o copie în Bibliotcca Acadcmiei Romane sub cota
Poc. IH9/CCCC11' şi a rămas nccunoscut editorilor arhivei acestei mănăstiri. Petit şi Regel. op. cil.,
p. 100-108, nr. X L III (în legătură cu mănăstirea Ploieşti) - vezi Elian,Bisericii Moldovei, p. 394. A sc
vedea în acest sens şi o scrisoare a lui Teodorii către un prieten din Constantinopol, în care-i vorbea
dc accastă problemă ă devenirii F.sligmcnului mănăstire moldoveana - G. Pahomie Esfigmenitul, la
Mamalakis, op. c i t . p. 316, nota 4.
22. ibidem.
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Om cu ltivat şi isteţ, Tcodoriî a întreprins o anchcîă asupra locaşurilor în ch i
nate E sfigin en u lu i în M o I d o \a , în num ăr de două. Ierom onahul A m b ro zie, fost
prcegum en ia Vatopcii, a 1ost iriniis să cerceteze situaţia mănăstirii B u rsu ci, inchi1 iată do mai tune dc un veac la E stigm enu. E p iscopu l p o v e ste şte chipul în care a
fost prim it dc dom nul A lexan d ru Şuţu (iun. 18 0 1-sept. 1 8 0 2 ), de V eniam in
Costachi, e p isc o p dc R om an pe atunci .şi de câţiva b oieri, printre care şi Manii ii
C onaehi, ctitor al b isericii Badiul din Galaţi, tot a E sfîg m cn u lu i (ea m etoc la FIoreşti)23. Teodorii a cercetat arhivele ca să-şi iaca o id ee p recisă d esp re lo ca şu rile
şi m o şiile în ch in ate m ănăstirii sale. In plus, a surprins si legături de rudenie între
foştii binefăcători Ia E sfigm en u .şi actualii dom ni ai Moldovei. A d escop erit, de
piidă, că Veniamin Costachi se trăgea din fam ilia m arelui vorn ic (ia v riil C ostach i
ce făcu se închinarea m ănăstirii Bursuci. D e aici şi ideea de a-i propune m itrop oli
tului ea E sfigm en u să d evin ă m ănăstire m o ld o v e n e a scă , id ee a cărei paternitate o
avea, se parc, D aniil fostul .mitropolit a! T esalon icu lu i. A ce sta ajutase toarte m ult
Xenofonul, unde in trodu sese viaţa de obşte. 'I'ot el, reflectân d la situaţia mănăstiri
lor, sub asp ect naţional, a d escop erit că la A th os din c e le m ai vcchi timpuri fiinţau
mănăstiri în care se fo lo sea u lim b ile naţionale: la Ivir lim ba georgian ă, m ănăstiri
le A tţr /tâ v v v ţ şi xou X oA Sou fo lo sea u arm eana, iar c h iliile eg ip ten e m ărturisesc
de prezenţa anterioară a unor cred in cio şi din Egipt24 Lot aşa cu m A th o su l cu n o s
cuse şi prezenţa am allîtcn ilor. In sch im b , m onahii m o ld o v e n i (accsta era num ele
generic pentru toţi rom ânii de a co lo ) nu aveau un loc al lor. A tu nci s-a gândit
Teodorit, probabil statu ii şi de D aniil să facă din m ănăstire un adăpost propriu
neam ului acesta.
Atlând că m arele vornic Manolaehe Conaehi are drept de ctitorie asupra b ise
ricii Badiul din Galaţi şi apoi că este şi foarte in fluent pe lângă dom nitor i-a scris
în câteva rânduri cu privire la p roiectul am intit, fară să p rim ea scă un răspuns clar.
Intre tim p vorn icul a murit. La 1804, T eodorii a avut in iţiativa de a se adresa
însuşi m itropolitului m old o v ea n V eniam in C ostachi ,şi, ca să-l d eterm in e să ia mai
repede o hotărâre a declarat, îm preună cu sob oru l, m ănăstirea drept m etoc
m oldovean. Ca în ţeleg erea să fie lim p ed e pentru a m b ele părţi hotărăşte să se for
muleze, pe puncte, co n d iţiile acestei schim bări ce urmau să fie în făţişate m itro
p olitului25. A cestea erau:
1. D eo a r ec e m ănăstirea E sfig m en u are n e v o ie ca să Fiinţeze dc 4 .0 0 0 groşi
anual ( l gros = 100 aspri), pentru a răspunde la dările către îm părăţie. Prea
Sfinţitul M itropolit şi neam ul m o ld o v en ilo r se îndatorează a-i plăti.
2. Odată ce acest ajutor se va găsi şi se va ch iv ern isi .şi se va întării prin în 
scrisuri, atunci, fară zăbavă, m ănăstirea Esfigmenu cu toate bunurile sale
mişcătoare şi n em işcătoare se va so c o li ca aparţinând n eam ulu i m oldov enilor, făra
putinţă de înstrăinare.
3. La pom eniri şi la cctcn ii, după n u m ele Patriarhului, să se p o m cn ca seă m i
tropolitul M o ld o v e i, ap oi al eg u m en u lu i şi b in e în ţe le s n u m ele dom n ulu i
M oldovei.

23. Ibidem. p. 395; N. lorga. Daniile româneşti la M um ele Alltox. p. 19-20.
24. Vlahos, op. cit., p. 44-45.
25. Doc lX 9/C C C C It'\\\n Uibliolcca Aoadciniei Române, cf. Elian. Bisericii Moldovei, p. 3(>7
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4. A leg erea egu m en u lu i să se iaca de către m o ld o v e n i, din n eam ul lor.
5. J.)ae;i dintre ierom onah ii m old oven i din m ănăstirea L sfig m en u n ici urni! nu
sc v a sim ţi vredn ic peniru aceasta să sc aleagă de la m ănăstirile m o ld o v e n e .
(•>. M ănăstirea avea să răm ână pururea de obşte.
7. T oate slu jb e le se vor tace în lim ba m o ld o v e n e a scă , iar sem nătura şi p ecetea
m ănăstirii să tic cu litere românc.şli.
D eo a r ec e in M u n tele A thos trăiesc in ch in o v ie şi oam en i d e alte neam uri,
cum se întâm piă în m ănăstirea grecilor, bulgarilor, ruşilor, sârbilor, să sc urm eze
o b iceiu rile m o ld o v en ilo r, aşa cum era in a ce le m ănăstiri. U rm a o în făţişare a eo n sc ein ţclo r cc aveau *ă suporte acei călugări care ar li încălcat în scrisu l, fn ca z tic
încălcare a ce lo r hotărâte, m itropolitul avea dreptul să retragă toate c e le dăruite
"bunuri m işcătoare şi n em işcătoare, bani, odoare, v a se şi v estim e n ta ţie”. Era
înfăţişată p ed eap sa d u h o v n icea scă pentru cei ce ar fi călcat, legăm ân tu l şi urma
sem n ătu ra:. " S m e r itu l C a iig u m e n u i S f in te i m ă n ă s tir i c h in o v ia /e E s jig m e n u ,
T e o d o rii i e r o m o n a h u l ,şi c e i im p r e u n a c u m in e, lo ji în tru H r is to s f r a ţi J a g u d u im
c e le d e m a i su s .>•/ le în tă r im " . A ctul avea şi o co p ie sem nată tot dc T eodorit26.

liste mai greu de lămurit dc cc M old ova nu a îm brăţişat oferta. P oate că un
dom nitor cu o ed u caţie ilu m inistă - sp un e A lexan d ru lilia n - cu m era A lexan d ru
M o ru /i (1 8 0 2 - 1806), carc în 1805 cârm uia M o ld o v a , era mai puţin în clinat să
încurajeze un asem en ea angajam ent carc im punea sarcini băneşti în sem n ate
m itropoliei.
Veniam in C ostachi a răspuns într-un alt fel acestci iniţiative şi. la 2 0 aug. 180b,
îm preună eu alţi 12 m em brii ai fa m iliei C ostăche.ştilor, în ch in ă la listlg m e n u
m ănăstirea F loreşti după ce o u neşte cu m otocul dc Ia C io că n eşti - Bursuci-1-7. liste
posibil ca dania să ii fost făcută tot Ia îndem nul iui T eodorit carc v e n ise la iaşi eu
propunerea în ch in ării şi carc i-a mai în făţişat m itropolitului şi actul dc în ch in are
de Ia C iocăn eşti - B u rsuci, din 1662. Se mai sp un e că, însuşi m itropolitul a rămas
surprins, aflând că dania o la e u sc un străm oş al său şi s-a bucurat2*. A lu n ei poate
ea'a d ecis m itropolitul închinarea Floreştiior. Pentru că m ănăstirea F lo reştilo r se
afla într-o stare ja ln ică , mai ales în urma cutrem urului de la 1802, T eodorit şi-a
luat sarcina de a o refa ce, pentru că situaţia financiară a m itrop oliei era destul dc
precară ca să m ai depună un astfel de efort. M ănăstirea avea să fie pusă sub îndru
marea unui eg u m en ven it de la E sfigm en u , cu sarcina de a co n d u c e am bele
mănăstiri unite dc V eniam in. M itropolitul îndem na şi pe urm aşii săi să aib e grijă

26. Ibidem.
27. S-au redactat două acte: unul în grcceştc şi nitul in româneşte, care trebuia sa rămâ.iâ la Sf. Ilie
Horeşti - Pciii ţi Regel, op. cit. p. 89-94, nr. X I.1: EcUtnixsemi'ntx p. 54-63; Ioan Antonovici.
\tănă.stiMi H oreşti din Plusa Si/nila, judeţul Tutova. Bucuieşti, 1916. p. 53-59, nr. X X X III; N. lor■m. DaiiiiU, p. 20; Blian. B iw riea Moldovei, p. 61. Despre mânăstirea Floreşti se poate consuirsi bi
bliografia de la Sioiccscu, op. cit , p. 297. Marcu Beza care a vizitai Muntele Athos spune că a văzut
i' tui de danie la rsfîgmenu. dar ne redă ca dată a închinai ii anul 1313- vezi iUhliotcci m ânuslvvxlh
I’. 53; idem. U n m . p. 50, Probabil ea era vorba de hrisovul prin care Scai lai Calimachi hotăra ta
iiiănâsui-ea să rămână închinată (ian. 1X13). Pe acosta poate că l-a văzut Marcu Beza (v. Bogdan,
/ liniile, p. 10). A se vedea .şi N. Iorga. D ocumenn-U \Ianiiliei C alim achi. I. Bucureşti, 1902-3,
]■ i.X X X V II; II. p. 14, nr. 30; p. 28-29. nr. 62; p. 52. nr. I j4 .
2S. lîcluireissements, p. 56-57.
t - H. O. R. 7-9/2002
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de m eto cu l acosta şi să nu strice dam a pc carc o fă cu se îm preuna cu cei m ai n ota
bili mem brii ai fam iliei C ostachi care şi semnau: vornicul V asile C ostachi, spătarul
Şerban C osiachi, spătarul M ihai şi fii săi llic şi G heorghe, posteln icu l M atei, com isul
N icolae, spătarul G n g o n c şi fii săi Ioan stolnicul, Tudor şi Gheorghe-29. La 1806,
Scarlat C alim ah (1806; 1807-1810, 1812-18 19) a întărit şi cl dania m itropolitului30.
La această închinare s-a mai adăugat şi aceea a unor m etoace ale Floreştilor. La
1809, m itropolitul a închinat E sllgm en u lu i sc h itu l lu i Găluşca d c la H â r şo v a , iar
la 1814 S ch itu l Goigola d c la Iv ă n eşti, din ţinutul Vaslui, ca şi cclălat3 1. Tot atunci
trebuie că s-a închinat şi biserica Badiului (Sf. D um itru) din Galaţi de către boierii
C onachi32. M ai avea câteva m etoace în M oldo\'a: umil ia C â r lo m ă n c ş ti cu h ra m u l
Sf, N ico la e, închinat de fam ilia N egre, T r estio a r a (T u to v a ), M u n te n iţa , S u sn cşti,
A n to n i (A vT rovri),T crhuIcşli (T ep xo'u /.eoT i), R c d e p o /c t u l (P eS ejto ^ ex o u ^ ),
Luccni (A o u t^ e v t) şi iar B u rsu c i (F ă lc iu )33. Se parc că E sfigm en u mai avea un
m etoc în judeţul Bacău şi anum e Precista - T g , O c n a , dc vrem e ce este m enţionată
la 1854, ca ii inel reparată de eslîgm en itu l N il34, cât şi U d r ic a n i din Bucureşti.
E sfigm en u ! a m ai căpătat ajutoare băneşti şi m o şii aşa cum s-a întâm plat ia
1810, când G avriil C on ach i lăsa prin testam ent (m ai 1810) m ănăstirii E sfigm en u
m oşia Lărgăşani îm preună cu v iile de pe ca m ai ales că el se retrăsese a co lo pri
m ind cinul călugăriei " u n d e to t n e a m u l n o stru a u f o s t c ti to r i .şi a tt a lte a fîe r o s ir t
d e lu r ă p o s a tu l ta t ă l m e u ”35.
î se mai închinaseră F lorcştiu lui foarte m ulte m oşii care sc întindeau în ju d e
ţele Vaslui, Tutova, C ovurlui. Toate acestea îm preună cu m eto a ce le m en ţion ate au
procurat E sigm enu lu i m ijloace m ateriale care au întrecut su m a de 4 .0 0 0 groşi
anual, sum ă cerută iniţiat dc Teodorit, dându-i pe la 1 8 2 7 -2 8 , con form unui m e
m oriu în lim ba franceză sum a dc 2 1 .0 2 0 piaştri sau câteva sute de m ii dc le i36.
In iunie 1814, patriarhul G rigorie V, acela care dădu se estîg m e n iţilo r b in ecu 
vântarea spre a m erge după m ile în ţările creştin e, a declarat m ănăstirea Floreşti
stavrop igh ic37.

29. Ihidem, p. 57-63.
30. Ioan Antoisovici. op cit, p. X X X V -X X X V I. Bodogae redă anul 1808, spunând că şi diva
nul a întărit această danie. Este posibil ca şi în a doua danie, Scarlat C'aliniauiii să fi redactat o nou.i
confirmare, luciu care sc întâmpla (uarte des .şi ii făceau şi domnii români, dacă sc întâmpla să dom
siească de mai multe ori (v. op. eh., p. 288).
31. Ioan Antonovici. op. cit., p. 67-69, nr. X X X V II şi p. 71-77, nr. X X X IX ; Cojocarii, op. cit
p. 61; Bogdan. Daniile, p. II.
32. IMJspenskij, ap. cit.. IU. p, 342, cf. Bogdan. Daniile, p. 11. Despre biserica Badiui - Gala(i
a sc vedea ASB, Mănăstirea (Udata. pac. V ll/5, 6, 7 şi bibliografia de la Stoicescu, op. cit., p. 31
Biserica accasia se dărâmase la cutremurul dc la 1802, dai a fost refăcută de Alexandru Moru/i
Iorga, Daniile romaneşti. p. 20.
33. I!)idein.
34. Idem, Muntele Athos, p. 55, cf. Rege!, Xpucmpov).?,a Kai y p a ţy ta m r rjg e v r<«î A O ieptu.
orfiaapiaq peyâĂijg /lovijc m ii BarorcaiSiov (Hrisoave .şi scrisori ale sfintei mari rnănăstin
Vatoped din Sf. Mante Athos), Sankl Petersburg, 1898.
35. N. Iorga, Documente privitoare la fam ilia Cahrnachi, voi. II, p. 43, nr. 92.
36. H nnm raki. voi. V, supl. I, p. 191; p. 19, nr. III: vezi şi Marin Popescu-Spincni, Procesul

p. 148-4').
37 . V.I.anglois. Le Mont Athos el ses monasteies. Paris. I 867, p. 47; Bodogae, Ajutoarele, p. 28').
Moisescu, Contribuţia, p. 265.
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In cc -i p riveşte pc Teodorul ştim ca s-a retras la A th os in 180*. urm ându-i, la
F loreşii, A m b ro z ie (T 8 0 8 -1 4 ) şi Luca( 1 8 1 4 -2 1 ), insa a reven it in M o ld o v a pentru
a cerc d espăgubiri pentru ch c llu ic lile dc refaeere a m ănăstirii Floreşti. M itropo
litul t îx e a /ă sa i >e dea cate 1.500 groşi anual, dar în februarie 1818 m itropolitul
ii va da 12.000 gro şi, odată pentru totdeauna, aci pe care v o ie v o d u l A lexan d ru
Şuţu l-a întării in iunie, acelaşi an3s. La 7 mai 1819, patriarhul G rigorie V a întărit
şi el p ro p rietă ţile Floreştilor, m enţionând 11 h risoav e de danie an terioare34-1.
în tot acest tim p m ănăstirea L sfigm en u s-a rclacut integral: între 1806-11 s-a
clădit n aosul actual, la 1810 trapeza, se reface pictura in 1818 şi 1841 şi tot în
1818. cu banii aduşi dc T eodorii s-a zidit jertfeln icu l e a lo lic o n u lu i4(\
D upă P ah om ie ILsligm enitul, pe la 1852, din ordinul G u vernu lu i rom ân m eto a celc M untelui A th os trebuiau închiriate prin licitare şi în perioada 1 8 5 0 -6 0 , din
încasările pe clăd irile F .sfigm cnului care erau dc 2 .4 2 2 .3 2 7 groşi, m ănăstirea a
luat 1 .2 9 8 .3 4 7 gro şi, guvernul a luat 1 8 5 .8 2 9 groşi şi m otoculu i F loreşti i s-au dat
pentru reparaţii 9 3 8 .1 5 6 g ro şi41.
R ezultă de aici că deja după jum ătatea sec. X IX , m ănăstirile atonite nu mai
puteau d ispu n e liber tle m etoacele lor, ci d ecât prin interm edierea gu vern u lui pe
care-1 v ed em fixând euantum uri dc su m e ce le reveneau. Cu toate că p erioada de
care vorbim (1 8 5 0 -6 0 ) în cep ea să fie una grea pentru m ănăstirile athon ite, m ai v e 
dem că totuşi gu vern u l român nu a încetat să le ajute, deşi ajutorul n-a avu i
aceeaşi in tensitate ca în se c o le le anterioare.
In con textu l a cesta al relaţiilor rom ân o-alh on ite m ai am intim un docum ent:
scrisoarea lui Io a n ich ie C'onaehi p o ste ln ic, acum călugăr la F loreşti, către A le c o
C alim aeh i. Este vorba despre o p lângere, d e fapt. a Iui Ioan ich ie din m ănăstirea
N eam ţ pe care egu m en u l Luca de la F loreşti ii ch em a să m eargă la L stîg m cn u , în
\ rem e cc prim ul refuza. Probabil că acest Ioan ich ie era din fam ilia ctitorilor şi
esfig m e n iţii voiau să-i acorde cin stea dc a-1 avea printre ei, tot aşa cu m acel
Gavriil C'onaehi se va lî atlat printre ei la acea dată, dacă nu m urise42.
.Dacă ar fi să ne referim la un alt capitol din istoria relaţiilor cu M u n tele
A th os, ar fi a cela al ch estiu n ii unui locaş rom ân esc la A th o s, ch estiu n e pornită din
iniţiativa Iui T eod orii, dar pe care partea rom ân ească n-a receptat-o atunci. Totuşi,
m itropolitul V en iam in a scris pe la 18 2 0 M arii Lavrc, so licitâ n d în te m e ie re a unui
schit rom ân esc în locul ch iliei ce aparţinuse răposatului călugăr Iustin. In acelaşi
an, d ich iu l (adm inistratorul) Lavrei, G avriil, îm preună cu ep itrop ia m ănăstirii

38. Bodogae. Ajutoarele, p. 289: Mamalakis, op. rit., p. * 16.
39. V. Langlois. op. cil., p. 46: Petit, Regel, op. cit., p. 100: N. iorga. Daniile, p. 20; Kalinik
Delikanis, Uepiypcc<ptK<>g K U T ăX oyog n o v c v rc«V kcqS oci r o v n a tp ia p x iK 'o ii â p x u p v ă u k c îo v
a to C o p c v m v e m a r ^ u w iyypOM ptuv n s p i râ>v v "AOco p i m b v /I 6 3 0 -I H 6 3 ) K a m p n o O e i g krÂ.t:i>trei ro v O ik . H a r p i ă p x o v ’k oaKeip r o v l '"(Cataloţi descriptiv a! actelor oficiale păstrate în a u li

cii arhivelor patriarhale despre mănăstirile de hi Muntele Athos. compus de patriarhul ecumenic
loachim IU). Constantinopol, 3 '■'of. 1902-1905. p. 24.
40. Bodogae. Ajutoarele, p. 289; Mamalakis, op. cir., p. 3 16. Pe peretele din dreapta a na nexu

lui caloliconului se află zugrăvit Veniamin Costaelii în mărime naturală, îmbrăcat arhiereşte - vezi
l’aul Mihailovici, op cit., p. 107.
41. Op. c i t , p. 127; Mamalakis, op. cit., p. 517.
42. N. Iorga, Documente privitoare la /amilia Calimaehi, voi. II, p. 46, nr. 127.
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acorda statutul dc schit ch iliei de la lan a co p u lo a iui Iustin. In 13 p uncte sc va rândui cu m va fun cţion a noul sch it cu hramul Prodrom ului, c c aven să depindă de
M arca Lavrâ. Cu toate acestea, rom ânii nu şi-au putut în tem eia o aşezare deeât
num ai după 1852, fiindcă la 1821 a v en ii revoluţia şi nu s-a mai putut vorbi despre
u a se m en ea problem ă. In 1856 s-a obţinut ca p c c e lc a să poarlo litere rom âneşti,
iar în 1857, unul dintre în tem eietori, d u h ovn icu l N ifo n , într-un m em oriu adresat
m itropolitulu i N ifo n îşi arăta nădejdea că va putea înălţa “m a c e s t S fâ n t lo c a ş aI
iu i D u m n e z e u , in n u m e le u n e i n a ţii, u n d e st1 p u te m in d lfa s l a v o s l o v i i iu i D u m 
n e ze u , c u r a t, n u m a i in iim b a s t r ă m o ş e a s c a . . ”4^.

" A stfel pusă p roblem a, vocaţia de universalitate - sp un ea A l. Elian - în
dreapta credinţă pe care şi-o poate reven d ica A th osu l nu se p oate realiza d ecât în
m ăsura în care caracterul panortod ox al M untelui A th o s este păstrat. întreţinerea
şi prom ovarea unei spiritualităţi, purtând p ecetea caracterelor proprii fiecărui
p opor ortod ox şi exprim ată în iim ba proprie este garanţia unităţii în diversitate.
A rhim andritul T eodorii şi-a dat scam a cu aproape două s e c o le înainte cât de în 
dreptăţiţi erau rom ânii să-şi aibe propriul lor locaş de în ch in are, o viaţă m onastică
proprie, a cărei întrerupere ar d uce la degradarea spiritualităţii a g h io ritiec”44.
O d ovadă a con tin u elor relaţii rom ân o-atonilc este şi a ceea a ex iste n ţe i în b i
b lio te c ile dc a co lo a m ulţim e de cărţi sau m an u scrise, iar în arhive od oare şi
od ăjd ii strânse de T eodoret şi ceilalţi de prin b isericile m o ld o v e n e 45.
Tonte acestea ex p u se până acum duc ia c o n clu z ia că la fel ea şi cu ce le la lte
m ănăstiri agh iorite, rom ânii au avut relaţii care s-au în tin s pe durata m ai m ultor
s e c o le , până la secu larizare, ajutând E sfigm en u l să treacă prin u rgiile vrem ii şi
chiar dacă nu şi-a mai recăpătat locul de la început, d a n iile rom âneşti au făcut să
se ridice totuşi la m ărim ea aceea pc carc o av u sese.

43. Ieromonah Oamian, Chestiunea schitului romanesc chinovia! al Sf. loan Botezătorul lint
Sf. Munte Athos, Bucurcşti, 1879, p. 13-14; Acte justificative ia M em oarul de iu fondarea schitului
român din Sj. M ume Athos, Bucureşti, 1874. p. 1-9.
44. Op. cu., p. 401-402.
45. Smyrnakis, op. cit., p. 645-647; Vlahos, op cil., p. 309; Bodogac, Ajutoarele, p. 2*>li,
V'. Cândca, Mărturii, p. 460-461.

19. MANASTIREA SF. PANTEUM ON
C cl m ai im portant izvor, privind m ănăstirea Sf.PanteJiraon din M u n tele
A th os, răm âne co ic c jia dc d ocu m en te “A cta pracsertim gracca rossiri in M on te
A th o s m o n a ste n i”, tipăriră la K iev, in 873. con ţinân d d o cu m en te in slava şi
g r e a c ă 1. Cât despre începuturile m ănăstirii ruseşti din M untele A th o s, putem
sp un e că sunt toarte vech i, din chiar sec. al X ll- ie a şi legate dc n u m ele sfanţului
A n to n ie d c la Lavra P eşterilor (P eeersk aia) din Kiev. în să , pentru că ruşii erau
abia la “în cepu i/ d e creştin ism n-au contribuit prea m ult la p rogresul m ănăstirii
lor d eşi, chiar de când a început să fiin ţe ze , avea în interiorul ei destui m onah i. în
ep o ca de până aproape de căderea B izan ţu lu i, ajutorul ru sesc nu s-a putut tace
sim ţit! C ei carc au susţinut m ănăstirea in a cele vremuri au fost craii sârbi care-şi
m an ifestau , dc altfel, h egem o n ia asupra întregului M unte A th os. Tot ei sin i aceia
carc au denum it m ănăstirea ‘‘p tcov Pcbacov iio v fi” (m ănăstirea ru şilo r)2.
O dată căzut regatul sârb şi mai ap oi. B izan ţu l, singurul sprijin l-au g ă sit ruşii
la d om nii rom âni, într-o vrem e în carc ajutorul ru sesc întârzia să sc arate.
D upă s e c o le , g en erozitatea prinţilor şi b oierilor rom âni a răm as proverbială
în tot O rientul O rtod ox \ Ea s-a m anifestat şi în cazul m ănăstirii “ruşilor" de la
A th o s, p oale ch iar prin V lad Ţ ep eş. despre carc s-a spus că ar fi prim ul v o ie v o d
cc dădea un h risov, la 12 iun. 1457, în fo lo su l P a n iciim o n u lu i4 .
La 1496, Radu cel M arc m ilui.se m ănăstirea eu 3 .0 0 0 aspri, p lus 4 0 0 pentru
curier, iar din 1502 urca cuantum ul daniei ia 4 .0 0 0 aspri, ca să -şi asigu re v eşn ica
p o m en ire5.
“V iaţa Sf. Ni fo n , patriarhul Ţarigradului" m en ţion a cu prilejul sfinţirii b ise 
ricii dc la A rgeş şi prezenţa egu m en u lu i de la “ Lavra rusă”, ceea c e poate în sem 
na că N e a g o e Basarab a avut grijă ca acesta, ea loţi ceila lţi, să p le c e încărcat de
danii pentru m ănăstirea sa 6. Tot din vrem ea aceea ruşii vor în ce p c să se o cu p e şi
ci de m ănăstirea în carc trăiau com patrioţii l o c .

1. Căi priveşte această lucrare nu am reuşit s-o găsesc, ei doar m-am mulţumit s-o uite/, aşa cum am
găsit-o la. teodor Bodogac, Ajutoarele. p. 29 i ; Ioan Mamalakis, op. i it. .şi Cili. Cioran, op. c it. p. 249-2S2.
2. Istoricii au identificat mai multe perioade iu viaţa ivulnustirii ruseşti: prima este cea slavorusă, a doua cea sârbească, o a treia ruseasca (intre 1407-1 737) .şi a palia perioada pur românească,
coincizând cu perioada fanariotă de la noi. Cel carc a propus aceasta clasificare a fost Gli. Cioran,
cl descriind aproape cu lux de amănunte toate aceste perioade (op. n i. . p. 249-282).
3. “Nici un alt popor ortodox n-a lac ut atât bine la Athos precum au făcut românii spunea
odinioară un mare istoric rus. arhimandritul Porfir Uspensl.y, / ytorn: Afona (Istoria Athosiilui).
I’ctcrsburji, ! K77. PI. p 334. după Bodogae. Ajuto'tivU', pagina dc titlu.
4. H urm uzah. voi. XIV. I. p. 40, nr. 83; Cioran op. cit., p. 256-57; (Jodoi*ac. A/i/.'oarele, p. 294.
Năsturel. !.e MA, p. 2 ”'5 susţine ca, in realitate, actul acesta mi există, fiind vorba dc o confuzie eu
un alt act din 12 iunie 14X7, al lui Vlad Călugăiui ('14X2-140;). (ircşala datării ar proveni din citirea
lui: 6965 (145 7), în loc de 6995 (1487). confirmă Bogdan. Daniile. p. 30.
5. H w m uzuki, X V I, I. p. 42, nr. 93; V. Langlois, op. cit., p. 82; DRH, Ţ. R . Bucureşti, 1966,
voi. I, p. 424-27, nr. 63: Cioran, op. cit., p. 256-7, Bodogae, Ajutoarele, p. 204; Năsturel, Le MA.
p. 276. Pentru actul din 1502 ve/i DRH, J R , îl. p. 31-5, nr. 12.
6. Kdiţia Tit Simedrea. Bucureşti, 1937, p 24.
7. Pentru date mai precise, despre aceste ajutoare, care nu lac insă subiectul lucrării noastre se
poate consulta Gh Cioran. op. cit., pag. cit. şi bibliografia lui T. Bodogae. Ajutoarele.
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Contactele acestei mănăstiri cu românii se reiau Ia începutul sec. XV1J cu şi
mai mare intensitate, binefăcătorii ei devenind acum domnii .moldoveni. Moldo
venii mai ajutaseră şi înainte mănăstirea. prin Petru Rarcş care hotăra ia ! 542 tri
miterea anuală a 6.000 aspris.
La 1631. un arhimandrit, Macarie, reuşise să-l convingă pe domnul Moise
Movilă (1630-31; 1633-34) să închine Pantelimonului mănăstirea D o a m n e i din
Botoşani, mănăstire eu o istorie mai veche11. Din 1673, când domnul Ştefan Pclriceicu o scutea dc orice d ări1*’ până în 1793, mănăstirea Doamnei a primit danii de
la foarte mulţi domni (hrisoavele domneşti, în legătură cu această mănăstire care
se păstrează la Rosikon, sunt în număr de nouă)1!. Spre sfârşitul sec. al XVJII-lcu.
metocul a încăput pe mâna călugărilor de la Pantocrator, din cauză că Rosikonu!
nu-1 mai putea administra.
Mănâstirea rusească se golise ia acest sfârşit dc secol pentru că încă ţarii ruşi
nu începuseră să ajute la Athos, dând voie călugărilor numai să vină să strângă
mile din Rusia. Abia la 1703, Mihaii Racoviţă (1703-5; 1707-9: 1715-2(V) rcalipcştc metocul Doamnei la R osikon12 atât de sărac pe atunci încât, după
mărturia călătorului rus Yasile Grigorievici Barski, mai adăpostea doar 2 ruşi, 2 bul
gari şi câţiva greci1-'. La 18 nov. 1708, aceiaşi domn întărea închinarea ''D oam nei'’
către Pantelimon, îngrijindu-sc dc mărirea venitului c i 14, iar pe la [724-25 o
înnoieşte, o modifică şi îi dă o nouă confirmare a închinării1''.
De aici înainte, până la 1793 aproape toţi domnii vor avea grijă să reînnoiască
aceste hrisoave, acordându-i de fiecare dată câte 100 piaştri (10.000 groşi) şi
scutind-o dc impozite pentru 300 stupi, 300 oi. 50 vite şi 300 vedre de v in 1”. Cei

8. Virgil C’â n d e a . M ărturii, p. 466, nr. 929.
9. M ă n ă s t i r e a se p arc c it era dc la Ş t e f a n ccl M a rc , p u r t â n d h r a m u l Adormirii - l i s p e n i a . care
r e fă c u t ă fiind d c so ţia lui Petru R a re ş va purta n u m e l e dc m ă n ă s t i r e a " D o a m n e i - S to iccsc u ,
R ep erto riu l...M o ld o vei, p. 11 0 - 1 1 (. D e s p re in clîinarc a se v e d e a M â n u i t G h e d e o n . 'O AVco^. p. 195:
C i o r a n , op. cit., p. 2 6 3 - 4 : M o i s e s c u , Co»trihu(Ui, p .2 6 6 ; B o d o g a e , . \jutm irele. p. 20. M a m a l a k i s
op. cit., p. 282; N ă s tu re l. Le MA, p. 27X.
10. H u n m a a k i, XVI. I. p. 2 11. nr. 296; A cta n m ic i. p. 449-5 1. nr. 71; lorga sp u n e a că p c v rem ea
lui Ş tefan Petriceicu mănăstirea era a Pamclimomtlui (M untele Athos. p. 47), pe când D. P. B o gdan
sp un e a că actul era destinat ' ‘mănăstirii P a n t o c r a to r din Botoşani” (Daniile, p. 30). Vom v ed ea de ce.
11. B o g d a n . A jutoarei e, p. 30.
12. G h e d e o n , op. cit., p. 195; (org a. M u m e le .Athos. p. 5 1; C o j o c a r i i , B isericii M oldovei .
sec. X V II-X V Iil, p. 56.
1 3. V en irea lui B ars k i la A t h o s s-a î n tâ m p la t pe !a 1726. T r a d u c e r e a din r o m â n e ş t e in g r e c e ş te
n ju r n a l u l u i a c e s t u i a a fost în f ă p tu ită d c la c o b P e l o p o n c z i a n u i de la G r i g o ri u : "n F .p iyp acprt; etipciiv
c v xfi P o x j r a e m p e v a p c t a < p p a a 0r\ to\> i S i o u | j u v « c m p i o i . ' p o v o v ij n epiy p u tp ri t o p ? v rrproxov F i ţ p>va % ' k i i v y X â ia o a v w m p o v Se c i ; ii)v ti'>v T l c n p a i o v o,7tAijv S ictÂ riftov " - G h e d e o n .
op. cit., p. 193 şi 2 1 8 . ci', iorgn, M um ele A thos. p. 51; M a m a l a k i s , op. c it., p. 317
14. A cta rossici, p. 4 5 4 - 8 . nr. 7 3. cf. Cioran. op. c it.. p. 2 64 , Kosma V laiios. op. c it., p. 316;
Sniyrnakis, op. cit., p. 139; Irinarh Sisman, M îm hstireu Ruseasca, Sla/’t u lM w v m c P antelim on, lom
X V I II , A t h o s , 1913, p. 148: Bodogae. Ajutoarele, p. 296: M o i s e s c u . ( 'outriltu{iii. p. 266: M a m a la k is,
op. cit., p. 316.
15. M o i s e s c u , C o m n b u (ia . p. 25 5 ; S t o i c c s c u . Repet tonul... M oldova, p. i 10-11 I: C o jocarii,
oi), cit., p. 56.
16. A v ea as tfel d e h r is o a v e dc la G r i g o r i e II G h i e a ( 1 7 2 7 . 1737, 1740). Ioan M a v r o c o r d a t
( 1 7 4 4 şi 17 4 7 ) . C o n s t a n t i n M iha i R a c o v i ţă (8 febr. 1750; 3 aug . 1750: 2 5 m ai i 750 ). M a tei G riiîo ric
G h i e a ( I 754), S e a r l a t G h i e a ( i 757 ), Ioan C a l i m a h ( 1 75S), G r i g o ri e A l e x a n d r u G h i e a ( 1764. 20 iul.
*i I dec. I 776). C o n s ta n tin D im itric M o r u z i ( 1780), A l e x a n d r u Ioan M a v r o c o r d a t (20 m ai, 8 iul. 178.6).
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100 piaştri îi adăugase in şirul daniilor Ioan Mavrocordat, după 1743. Dania
aceasta venea în urma unei minuni săvârşite de capul .sfântului Pantelimon asupra
voievodului eare, aflându-se la Constantinopol, a căzut la boală foarte urca şi s-a
vindecat numai cu ajutorul venerabilei relicve aduse acolo special dc către
Seralîm ierom onahul1\ La dania descrisa, Constantin Mihai Racoviţă adăugase
50 piaştri (5.000 groşi), danie ee fusese reînnoită dc Matei Grigorc Ghica, Scarlat
Ghica, Ioan Teodor Caiimahi .şi suplimentată de Scarlat Ginea cu 560 tăieri de la
Ocnele de S are! \
In legătură cu mănăstirea Doamnei mai stă o danie a iui Constantin Racoviţă,
care luase o moşie - Livada - de la boierul Dumiiraşcu din lanuiia Calimachilor şi
o dăduse mănăstirii botoşănene, pc motiv că această moşie era aşezată între
heleşteul mănăstirii şi ogoarele ei. Zapisul poartă data 3 1 martie probabil pe la
1750, fiind întării tot de acelaşi domn la 25 mai. anul următor. Moşia Livada a con
stituit obiect de dispută mult timp între acest domn şi Caiimahi, după căderea lui
definitivă (1749) aceştia din unnă.reu.şind s-o rccuperezc, eu ajutorul lui Gavriil,
viitor mitropolit al Moldovei, carc mai înainte fusese mitropolit al Tcsalonicului'0.
Cu toată această nedreptate. Constantin Racoviţă rămâne unul dintre eet care
au ajutat Pantelimonul foarte mult, căci chiar soţia lui, Sultana, a învelit în aur
capul S f Mc. Pantelimon. la 1751, fapt atestat de inscripţia după învoi iroare20. La
1753, când era domn în Ţara Românească, va stabili ca anual să ia Rosiconul cate
250 taleri de la O cne-'.
.Vlihai Constantin Şuţii (3 oct. 1793) A se v e d e a H urm uzuki, XIV, 2. p. I M S (nr. ! 0X4 j. p. I i .‘ 2
(nr. I (UiS). p. I 1 3 5 ( n r . 1114), p. 115! (nr. 1 1 3 9 ) . p. 1169(11)'. ] ! 5 i ) . p . 1234 (nr. ! 24 0 ) ; SC BereclieL.

D ocum ente nnn â n eşti de danie pentru m iin u stu va R asikon tlin M untele Itiies ie legăturii <n
m im astirvn D oam nei din fiourşum . "I um inatorul’ , R e v is ta a Biscr icii din Basarabia, nr.
I 02 7 .
p. 6 9, 75, 77 -80 ; T.G. Bulat. O i / m # ştiri despre m ănăstirea D oam nei dc lângă B otoşani, "A v ln vcic
Basarabiei". an II. nr. 2. 1030 publică o listă d e a c te ale mănăstirii botoşănene alc ă tu ită d e un
iordache B o t o ş a n s c h i în 10 m ai IKK) (p. 2 3 2 - 9 ). Câteva d a t e şi c âţiv a d o m n i au Cosi r e d a t e greşit,
dar l-aio co r e c ta i, prin c o m p a r a ţ i e cu docuinentclc citate m ai su s şi f o l o s i n d u - m ă de C C. G iu resci;,
Di iui C. G i u r c s c n . Istoria rom ânilor, p. 9 1 0 - 9 1 2 .
17. H urm uzuki. X V I . 2. p. 1112, nr. 1074; C i o r a n , op. d i . p. 2 65 -6 6.
1S. Aceşti d o m n i a ju ta u R u siko n u! şi c â n d se aflau la d o m n i e in Ţ a ra R o m â n e a s c ă , c u cate 2:, 0
taleri. D a n i a d c 5 6 0 taleri d e la O c n e era tăcu tă de Scarlat Ghica. d a c ă es te v o r b a d c an u l 1759, şi
nu dc G r i g o r i e Ghica, c c m u r is e in 1752. Atunci M o i s c s c u . ( 'oniribulia, p. 2 6 6 şi B o d o g a e ,
A jutoarele. p. 2 9 7 - 2 9 8 tirc şesc c â n d spun, unul Grigorie Ghica, iar cclalat Constantin R a c o v i ţă
(1 7 53 -5 6. în Ţ a r a R o m â n e a s c ă ) .
19. D u m i t r a ş c u a c u z a pc v o i e v o d că “ a vrui >ă facă p o m a n ă cu colacii a ltu ia". Livada fusese
d ă r u ită a c e s t u i a d e c ă t r e G r i g o r i e G h i c a pc la I 74~ - N lorga. D ocum ente priv ito a re l:i fa m ilia
C aiiniadii. 1, p. L X X X V I 1 ; voi. II. p. 14-15, p. 2 8 - 2 9 (nr. 62 şi 63). In ce p r i v e ş t e d a l a închinăr ii
aces tei m o şii la D o a m n e i şi la P a n t c i i m o n de c ă t r e C o n s t a n t i n R a co v iţă - Buiat, C âteva ştiri. p. 236
nr. 4 4 ) c itează data 25 m ai 72 5 9 (175 0).
20. B o g d a n . A jutoarele, p. 31: M o i s c s c u . C oiilrihitţiu , p. 2 6 6 ; C o j o c a r u . op. cil., p. 57.
21. Mai d e g r a b ă aces ta este d o m n u l ca re fixează d an ia d c la O c n a pentru R o siko n . iar amil este
1753 şi n u 1759 cu S carlat G h ic a - a se v e d e a actul ia H urm uzuki, X V !, 2, p. I i 32, nr. 1108: Acta roşi
ei, p. 4 7 4 - 4 8 4 , nr. 76; Langlois. op. cit., n. 82; ! S ism an , op. c i ! . p. 148; St. B cre chct, op. cir., p. 70-74.
C. C o j o c a r u . op. cit., p. 58 ne mai spune că bise rica D o a m n e i a mai primit dc la Grigorie 111 G h ic a câte
50 taleri, an ual, dc la O e n c l e de Sar e dar nu p recizează în ce d o m n i e şi din ce prin cipal căci a dom n it,
între 176 4-1 7 67 şi 1774. 77, în M o ld o v a , iar între P 6 8 - 6 9 , ui Ţ a ra R o m â n e a s c ă . î n c lin ă m să c i e d e m
că este v orba d c una di n d o m n iile din .Moldova. In iulie 1776. ac esta întârea o m ilă m ai v cch e a
l’a n t e iim o n u lu i pc carc o tăcuse şi în prima d o m n i e (1 i'itntinzaki. XVI, 2. p. 1234. nr. 1240).
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Intre !8 0 6 -i 812, M oldo\ a şi impiicil mănăstirile ci au fost icatru dc război
ii Urc ruşi şi turci. Atunci mănăstirea Doamnei ajunsese [a marc ananghie şi sc afla
dărăpănata. Evident că-n această situaţie nu-şi mai putea trimite obişnuitul obol ia
Athos. A fost nevoie, ca după terminarea războiului, să intervină mitropolitul
Gavriil Bănuiesc.) - Bodoni din funcţia sa nouă de "exarh’’ (Basarabia la 18 i2 a
ibst anexată Rusiei) pentru repunerea pe picioare a mănăstirii. Numise un iconom,
pe IIic. care avea datoria să cerceteze situaţia mănăstirii, după care va numi un
egumen nou, ncuitând să-i amintească că trebuie să ti imită parte din venituri la
Athos. Egumenul se numea Teofan şi provenea de la Rosikon. Toate acestea se
întâmplau pc la 18 IO22.
Intre timp, Rosikonul avea să mai primească şi alte danii în mod dircct, şi nu
prin intermediul mănăstirii Doamnei cum s-a arătat până acum. Se pot remarca
din nou daniile în bani ale domnilor moldoveni Matei Ghiea (1754 şi 1755), ee
oferea 150 lei (piaştri) pentru minunile Sf. Mc. Panteiimon, loan Teodor Calimahi
(! 758), Searlat Ghiea (1759), Grigorie Alexandru Ghiea (1764) care confirma da
niile domnilor anteriori printre care mai regăsim numele lui Constantin Racoviţă
şi Niculae (probabil Mavrocordat)2-.
In toată această perioadă daniile s-au amestecat eu o alta a lui loan Calimahi
al Moldovei (1758-61) ce supunea Pantclimonului paraclisul de la B o g d a n S a r a i
d in C o n s t a n t i n o p o l , acolo unde se afla reşedinţa domnilor români care veneau în
vechea capitală să fie “căftăniţi" de sultan. Acest paraclis era închinat în iunie
1760 cu tot ce-i aparţinea "pentru mai buna ei aşezare şi cuviincioasa creştere şi
îmbunătăţire”24. Fiul lui loan Calimahi, Grigorie (1761-64) a recunoscut in 1762
actul tatălui său şi suma pc care acesta o mai dăduse alunei Pantclimonului. 150
groşi anual2-’’. Gestul acestuia a fost repetat şi dc domnii următoii (ia 1764. 1765.
1769, 1776, 1777, 1778, 1780, 1793, 1795, 1806)2,\
Sfârşitul de seeoi este marcat dc o dublă danie a lui Alexandru Calimahi 1795-99.
una din 1795 şi alta din 1796. Prima este o repetare a celor mai vechi care constau în
oferirea anuală a 250 piaştri27, iar a doua era de altă natură şi anume, domnul împreu
22.

Bula!. Câteva ştiri, p. 2 2 8 - 2 3 2 .
23. H u n n u za ki. XIV, 2. p. 1134, nr. 1 1 12: p. 1143, nr. 1129; p. 1174, nr. 1159; C i o r a n . op. cit..
p. 2 6 7 - 2 7 0 ; Al. S o io v ie v . H istoiie rin m om istcre iu xse au M ont A tltox. B e lg r a d , 1933. p. 19.K3;
B o d o g a c , Ajutoarele, p. 29 7 -8.
24. Ilunm izaki, XIV, 2. p. 1151. nr. I !3 9 , ! 140;. teta rusiei, p. 31 0-8, nr. 37-3S: L.angloi.v op. ci!.,
p. S3; K. Vlahul, o/i. cil., p. 3 l<V. S m y rn a k is , op. v ii, p. 662, Irinarii Sismari. op. c i ! . p. 145; Cioran.
op. cil., p. 26K; Bod og a e. A jutoarele , p. 298; Moisescu. Contribuţia., p. 266; M a m a la k is, op. ci!., p. 3 17.
2 5. H urm uzaki, X!V. 2. p. 1151, nr. 1 1 3 9 , 1 1 4 0 ; .ic tn ro\ici, n. 3 2 2 - 2 8 , nr. 39. 40; S i s m s n .
op. cil., p. 14; C io r a n , op. cit., p. 26 9; B o d o g a c , Ajutoucele, p. 2(|X; M a m a l a k i s , op. c i’.., p. 3! 7.
26. H uiinuzaki, XIX. p. 1151, 1169.1174. 1234,1236. nr 39. 4 0 - 6 . 79. S 0- 5. [’o ate ac esie sub
venţii an u a l e erau date pr obabil şi m urin a insistenţei câlu ^ărilo i c a ic v e n e a u în M o l d o v a destul dc des
Ju p ă m ile, a d u c â n d cu ci şi cap u l Sf. Mc. Pantclimon. Aşa cu m la 1750 C o n s t a n t i n Racoviţă primea
vizita călu gărulu i M clctic , a d u c â n d cu suie cap u l tăm ăd uito rulu i şi h risov u l o rigin al ai înaintaşului
d o m n u l u i (vezi nota !<>> şi la 1770 p u t e m întâlni pc călugării naiHelcimoniţi d u p ă mile prin M o l d o v a
lipsită d e d o m n atunci din cau za războiului ruso-turc 1 7 69-1774 (v. M o is e sc u , C ontribuţia, p. 243).
2'-. Ş te f a n B e re c h e t, Un a ct de d a rie p en tru mânii•Hirea Ruxtctm. dat de -Hexuiidru C ulim ah
Părtinit! M oldovei in 1795, "S p i c u i t o r in o g o r v e c in ", an 1, i 9 2 0 , lase. i-3. p. 7 5-7S; B o g d a n ,
D anide. p. 31; M o isesc ti, C ontribuţia, p. 2 66.
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na cu soţia .sa. d o a m n a R u x a n d ra au lacul un chivot dc argint pentru capui SI'. M ucenic
Pauieiinion, carc deja era îm b ră cat cu în v d ito a r e a doam nei Sultana, soţia lui C o n s tan 
tin R a coviţă şi m a n ia a actualei doam ne, P ână în ziua de azi acestc sfinte m oaşte se
păstrează în acest chivot al doam nei R uxandra care mai dăruise pentru m ănăstirea ru 
sească un aer cusut eu fir de aur şi argint-^’.
A stfe l s e în c h e ie a c e s t se co l al X V I I I - l e a p e n tru m ă n ă s t ir e a P a n tc liin o n .
a v â n d s ă în c e a p ă p e n tru e a u n altul în c a r c se d e o s e b e ş t e o p e r a c o n s tr u c tiv ă a lui
S c a r la t C a l i m a h i (1 8 0 7 -1 9 ) . P eniru ae est se co l, a m pu tu t n u m ă r a a p r o x im a tiv 43
de d o c u m e n t e , d in tre ca re 9 r e f e r ito a re la m ă n ă s t ir e a D o a m n e i, 25 re f e r ito a re
d ire c t la R o s ik o n şi alte 7 ce p r iv c s c B o g d a n S araiui. M e n ţ i o n ă m c ă es te v o r b a
n u m a i de h r is o a v e le d o m n e ş ti. N e - a m re fe rit n u m a i la e l e 29.
La începutul sec. al X lX -lo a află m la C o n stantinopo l pe S ava e g u m e n u l, de ori
gin e din P clopone z, care venise să strân gă ajutoare, să facă o colectă şi a găsit acolo
pe d o m n u l M o k io v c i, Scarlat C alim ahi. M otivul pentru care S ava strânge a ajutoare
era, pe d e-o parte, datoria im en să a mănăstirii. 23 .3 2 7 groşi-’0, iar pe d e altă parte f a p 
tul că v enerabila l.av râ rusă avea n ev o ie de reparaţii capitale. In această situaţie.
Scarlat C a lim a c h i tlă d o v a d ă de o m a re bunăvoinţă, p erm iţân d că lu g ă rilo r sa vină
d u p ă m ile în M o ld o v a , el însuşi v â n z â n d m eto eu l din B otoşani pentru ac operirea
acestor cheltuieli. A reuşit să sco ată 200.000 groşi (30 0.000 franci), la care a mai
ad ă u g a t şi de la el, pentru aceea că a fost vindecat prin rugăciunile către Sf. Pantel i m o n - A ş a a devenit posibilă reconstrucţia din temelii a mănăstirii, cu în c ep e re la
1812. P ână la m o a rte a sa, dom nitorul ro m â n a reuşit să ridice acolo u n turn, 3a repare
catoliconul, să facă chilii, trapezărie, brutărie, spital, 3 p a r a d i s e şi alte clădiri în jurul
cărora a ridicat un zid gros şi înalt. D c altfel, inscripţia de d ea su p ra intrării în biserica
m ănăstirii s p u n e foarte clar: “ Această preafrumoasă biserică a slăvi/ului Marc

M ucenic tămăduitor Panteiimon s-a ridicai din icm diiprecum şi toată această sfântă
şi venerabilă mănăstire ce se zice rusească de către preacuccniic/d Domn a toată
Moldova, Scarlat Calimah, din îndemnul celui întru veşnică pomenire catigumen, cti
tor şi el al accsiei mănăstiri, Sava ieromonah Pehponezianul, dc la 1812 jx'im7 ia
182!. Iar de atunci s-a împodobit şi se împodobeşte şi mai mul/ în jelui cei mai hun
de cătrc, cel de acum vestii egumen, Gherasim ieromonah din Drama, emul 1853’
C u m u lt în a in te de a c e a s tă r e fa c e re , în 1806, p a t r i a r h u l C a lin i c V n u m e a P a n 
tei im ontil intr-o s c ris o a r e ‘'m ă n ă s tir e a p r in c ia r ă a fam iliei C a l i m a c h i ” , a p e la ţiu n e a
2H. Uspenski, Istoria A/iun;. Petersiiurg, 1877. 111,1. p. 352. cf. Bogdan. D ani ils, p. 31;
Câiulea. M ărturii- p. 469.
2‘r Vezi ihidem , p. 466; .Şlefui Berechet, Un act tie du/de. p. 75 Dumitrii 32 lie documentc piivitoare la Rosikon. inşii cu începere tiin sec. XV', pe cand noi nc-am referi* lA perioada 1673-1814.
30. A d u rus.sia. p. 52S-3X. nr. (S4; I.anglois, op. «•«., p. 83; Srnymaki:;, op. cu. p. 662;
Cioran, op. cit., p. 2 72.
31. Mamalakis. op. cit., p. 318; Bodogae, ApJioarele. \i. 299.
32. Smyrnakis, op. c it., p. 666; N. lorţşa. M u n td c A thos, p. 56; Bodogae, A jutoarele, p 2lt9;
Năsturel, Scarlat C alim achi d ie m tm m U re d e Sainte P antelim oine. Bucureşti, 1947, p. 179-!"i;
Beza, B iblioteci, p. 63; vezi şi HOR :;i problem a M untelui A 'hos, p. 202; Cioran, op. cit., p. 277.
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dc “mănăstire rusească” dc până arunci, fiind abolită-'■*. Dc aceea, manie refaceri
datorate acestei renumite familii (era româneasca, dar îşi greci/ase numele de
Călmaş), erau îndreptăţite. Pentru a justifica apelaţiunea de mănăstire a familiei
Calimachi, doamna Ruxandra, soţia iui Scarlat, a donat la 1X15. după tâmosirea
ealoliconului, capul martirului Ştefan ecl Nou, după ce-i aşezase într-un chivot
foarte fru m o s '4.
A urmat revoluţia, la i 8 2 1, si, precum cunoaştem, turcii au luat măsuri dure
împotriva grecilor, iar mănăstirile au avut mult dc suferit. Cel puţin, până la 1X30,
mănăstirea Pantelimon era deja înglodată în datorii foarte mari. în această situaţie,
grecii au chemat pe rusii dimprejurul Stavrenichitei spre a popula Rosikonul, în
speranţa eă ţarii vor achita datoriile mănăstirii. Ajutorul rusesc a permis lichidarea
datoriilor (între 1840-1866) care însumaseră 800.000 piaştri şi răscumpărarea
clădirilor ipotecate dc bancherii evrei-*3. Aecasla va fi considerată ca epocă a
panslavismului rusesc. în această perioadă a fost distrusă pictura bi/antină a
epocii Calimachilor şi înlocuită cu una rusească în carc predomină sfinţii slavi.
Cu toate accsiea mănăstirea Calimachilor de altădată păstrează nenumărate
urme ale susţinerii româneşti peste veacuri şi nu numai urme constructive, ci şi
urme scrise ale relaţiilor româno-greeeşti în general. Dc pildă, indicii ale politicii
religioase a lui Brâncoveanu, care ceruse afurisirea patriarhului ecumenic Hrisant,
sc găsesc într-un codicc cu numărul 234. Un alt codice, nr.203, păstrează o listă a
daniilor Valahici şi Moldovei cât şi liste ale impozitelor cc se plăteau anual sub
Constantin Mavrocordat ( J 782-5) si Alexandru Şuţu (1801-2). Codieii cu nr. 5 l7
şi 527 cuprind corespondenţa între Scarlat Calimachi şi patriarhul ecumenic din
vremea sa, Doroftei Vulisma. Dc asemenea, codieii cuprind miscelanee muzicale
cu cântări ai căror autori au fost în parte vlahi (precum un lovaşeu Vlahul sau
Damian dc Vcria Valopcdinul) sau lucrări mislico-ascetice cc aveau ca autori pe
Paisie Velicikovski sau Vasile de la Poiana. Mărului. Ele sunt nenumărate în
biblioteca mănăstirii Pantelimon unde s-au putut conserva foarte bine-16.
Toate aceste danii româneşti - curios lucru este că ele provin în mare parte din
perioada fanariotă - au fost, precum am putut înfăţişă, consecvente şi egalate numai
dc cclc ale perioadei panslavistc carc vin în continuarea epocii Calimachilor. Toate
accstc danii au fost suficiente încât şi Pantclimonul, ca şi Zograful sau Cutlumuşul,
33. Hristofor Ktcnas . "A x a v ra r ă c v A O lep ă ratthŞpfyiaT a fac 720 e v oĂm uvnpX‘Hu:v<t Kai
a i n p d g tu SovÂ ov e'Oivc n/n/pFdia: a in â n : Atena. 1935, p. 253: Năsturel, Scarku Calimachi. p. 181.
34. C i o r a n , op. cit., p. 2 7 6 ; B o d o g a e , A tuuuirele. p. 2 99. no ta 2.
35. K o s m a , op. ci!., p. 3 ! 7; A. S o lo v ie v . H istoire du M onnstere R usse au M ont A thos, B e lg r a d ,
1933, p. 19. cf. C i o r a n , op. cit., p. 2 7 9 ; I’. N ăs turel, Scurtul C alim achi. p. 1X2.
36. S p i r i d o n L a m b r o s , K a v â Â o y o ţ xm v i'.v x a ic p:pA u)0i]K aic to i) ’A y i o v "Opavg eAĂii\nxobv K o S ixa ic (C atalogul a u lic ilo r greceşti din bibliotecile M u ntelui A thos). I Ii. C a m b r i d g e ,
18 95• 19 0 0 , nr. 5 7 1 0 - 5 3 9 2 ; vezi C io r a n , op. ci!., p. 2 8 3 -4. n o ta I; B o d o g a e , A jutoarele, p. 301 ;
C â n d c a , Mărturii,- p. 4 6 6 - 9 ; B a rb u B u c u r S eb as tia n . M anuscrise m uzicale m m u n e ş ti ta M um ele
Aihos, " M A ”, 4. 1987. p. 17-27: id em , C ontribuia rum uneşii. p. 1-8: A . R. T a c h i a o s , The slavonie
m anuscripts o f Suini P untehm on M onasterv (R ossikon) on M ounl A th o s , T l i c s s a l o m e , 19 8 1.
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sa c a p e te un n u m e legat d irect de v o ie v o z ii Ţ â r ilo r R o m â n e , h a nu sc mai n u m e a
la în c e p u tu l sec. X I X a ruşilor, ei a fam iliei C a lim a e h i. c e c a ce p r e s u p u n e o c o n 
trib u ţie fară s e a m ă n a accstei fam ilii p u r ro m â n e şti, g r c c iz a tă n u m a i d in interes
politie, fa m ilie c a r e a d a t aici d o m n i şi m itrop oliţi.
T o a te a c e s te a au făcut din m ă n ă s t ir e a P a n t e l i m o n într-o o a r e c a r e v r e m e , un a
d in ce le m a i lo c u ite la u n m o m e n t dat, n u m ă r u l ru ş ilo r d in A th o s întrecându-1 pc
ccl al grecilor. D e altfel m u lţ im e a şi d im e n s iu n i le clădirilo r, a l tă d a tă lo c u ite , azi
pustii şi r u in a te , a te stă câ n u m ă ru l lor aici e ra f o a rte m are. U n c a to li e o n şi 24 de
p a r a c lis e ( d in tr e c a r e c â te v a s e d a t o r e a z ă d o m n i l o r din M o l d o v a sau Ţ a ra
R o m â n e a s c ă ) s p u n fo arte m u lt d e s p r e cât dc p o p u la tă a j u n s e s e ca într-o v r e m e .
R e p e t ă m c â p e n t r u a a ju n g e ia o astfel dc stare, n u p o a te fi ig n o r a t ă c o n t ri b u ţia
r o m â n e a s c ă 37, c a r e d a c ă a r fi lipsit, n u se ştie d a c ă fiinţa m ă n ă s t iri i n - a r fi fost
a m e n in ţa tă , d e o a r e c e acest ajuto r v e n e a într-o v r e m e în c a re ruşii, fie e ă nu d o reau,
fie e ă nu p u te a u , n -a u ajutat-o. Şi atu n c i au f a c u t-o ro m â n ii.

37. Mai e x is tă o m ă r t u ri e c o n t e m p o r a n ă p r i v it o a r e la faptul că m ă n ă s t ir e a P an telin io ru ih n
d e ţ i n e a i n e ă u n m e t o c la O d e s s a , a n u n ţ e o m ă n ă s t ir e lân gă « ara di n o raş, ştire pc caic î n să nu am
p u tu t-o v c r ific a - P a u lin L ecca, De la m oarte hi viaţii. Fd. P aid eia, 1 9 9 7 . p. 172.

20. MĂNĂSTIREA COSTA MO NITl)
Ultima dintre mănăstirile atonite, în ordine ierarhică, îşi arc începuturile după
unii* chiar în timpul lui Constantin ccl Mare, dat bineînţeles eă nu poate 11 decât
o tradiţie ce nu are prea multă legătură cu realitatea. Adevărata întemeiere a
mănăstirii trebuie să sc fi întâmplat prin sec. XI, ctitorul fiind probabil un
Kastamuni2 dc prin Asia Mică, iar după alţii Kastamuni ar fi trăit pe la începutul
sec. XII3. Nu sc cunosc prea multe despre istoria mănăstirii dar, pentru că nu face
subiectul lucrării, nici nu vom insista. Nc vom opri doar asupra perioadei din care
începe să se simtă .şi în această mănăstire prezenţa românească.
Iniţial, mănăstirea Costamonitu a fost susţinută, în perioada in carc tot
Athosul sc afla în dificultate, de voievozii sârbi, iar când sârbii n-au mai putut s-o
ajute, această datorie trccc asupra românilor, după cum bine remarca marele
istoric Nicolae Iorga4. Cel dintâi dintre voievozii români care a ajutat-o a fost
Ştefan cel Mare (1457-1504), care în 1493 facea o danie dc 5.000 aspri mănăstirii
şi 500 trimisului carc va veni anual să ia aceşti bani pentru pomenirea fiului sau
Petru (1' 1487) sub numele căruia apare şi documentul5. Tot Ştefan cel Marc ar fi
îndemnat şi pc un logofăt Nicolae ca în 1497 să acorde ajutoare Costamonitului
danie care ar fi fost urmată regulat, de vreme cc Petru Rareş trimitea la 1542
acelaşi "inerţie anual" dc 6.000 aspri”.
Cu Ţara Românească, eostamoniţii au intrat în legătură datorită voievodului
Neagoe Basarab (1512-1521), care, la 1517 îi chemase, ca şi pe ceilalţi şi tot aşa
lc făcuse tot felul dc daruri, potrivii spuselor lui Gavriil Protul7.
C.) danie importantă va primi Cosiainonitul şi dc la Vlad Călugărul (1530-32)
odată cu o alta făcută Cutlumuşului. Dama este datată 25 apr. 153 1 şi decidea
voievodul să le ofere anual 6.000 aspri, plus 600 celui carc va veni să ia banii*.
O însemnată dame avea să-i mai facă pe la 1589, de data aceasta, domnul
Moldovei, Petru Şchiopul (1574-77; 1578-79; 1582-91), o danie carc însuma
5.000 aspri anual, plus 500 aducătorului, în schimbul căreia domnul cerea ea în
fiecare an dc ziua Sf. Ştefan (27 dec.) să se facă o slujba pentru sănătatea şi ierta
rea păcatelor lui şi familiei saic şi să fie pomenit la Vecernie şi la Liturghie. După
1 . iouiiis M a m a l a k i s . op. ci!., p. 36, n o ta i .
2. K o s m a Vlahul, <>;>. cit., p. 3 2 7 ; Manuil Ghcdecm, op. cil., p. 196.
3. l ’lî. M c y e i. D ie H a u p lu r k m d e n ju r d ie G eschichte des A thoskloster, Leipzig. 189*1. H. p. |(>5
vezi şi P an aio ti Mristn, ap. c it., p. 9 5-96.
4. M untele A thos iii feg ftim 't cu Ţările R om âne, p. 470.
5. B o d o g a e . A jutoarele, p. 304. In realitate d o c u m e n t u l es te d e la P etru Şchiopul, căci nu a v e a
c u m să fie p u s s u b n u m e l e u nui prinţ c a r e muri.se d e imill (la I4.S7) - a se v e d e a p r o b l e m a la
N ăs tu rel, Le M ont A thos.. p 284.
6. L a n g lo is , op. cit , p. 82; G i u r e s c u - G i u r e s c u , Istoria rom ân dur, p. 283 (v o rb e ş t e dc 5 .0 0 0
as p ri;, cf. B o d o g a e , A jutoarele, p. 304.
7. 1'iuUi :<i trânti celui intri, s/in ii p ărintele N ifon p atriarhul ConsitiiH inopoluliii. ed. IM iicean u .
B u c u reş ti, 18N8. p. 115.
8. D R H Ţara R om ânească. 111, p 17 9 - 1 RO (slav ) ţi p. I £0-1X2 (Irad. r o n O , nr. 113: cf. Măs
lin ei. I M A. p 2 K 1-282.
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moartea sa, călugării trebuiau să-i pomenească la fiecare 1 ianuarie pnnlr-o
liturghie cu coli vi .şi să sc roage pentru fiii săi Vlad şi Ştefan^.
Un document (.Luând din perioada sept. 1582-14 iulie 1583 (7091), emis de
domnul Ţării Româneşti. Mihnea Turcitul (1577-1583; 1585-15'-))), asigura Costamonitul dc posesiunea unei sfinte mănăstiri de lângă oraşul Gherghiţa, având
hramul Sf. Nicolae, făcătorul de minuni, mai precis la locul numit Molomoc sau
Malamuc. Era deci închinata Costamonituiui cu toate ale salo - grădini, mori, vii,
pământuri, grădini, păduri. De acum înainte, toate veniturile acesteia reveneau
mănăstirii atonite. Tot acesteia îi aparţinea dreptul ca pe viitor sâ numească egu
men după obiceiul din Sf. Munte, iar în schimbul acestor privilegii, principele şi
ctitorii mănăstirii româneşti trebuiau pomeniţi pentru totdeauna la Sfintele sluj
be10. La 13 mai 1588 acelaşi prinţ i-a întărit Co'siamonitului închinarea schitului
de la Malamuc, dându-i şi un loc de moară pe Buzău, aproape dc un altul aseme
nea care fusese acordat Simonopctrei11.
Chiar dacă nu se încadrează în perioada asupra căreia ne-am propus să ne
oprim, toate acestea merită să fie menţionate pentru că, se înţelege, dania şi-a avut
efect în secolele următoare închinării. Adică mănăstirea Costamonitu a beneficiat
de veniturile schitului românesc şi pc perioada care intră în vederile noastre.
La 12 mai 1612, Radu Mihnea întărea şi el această închinare şi dăruia anual
câte 5.000 aspri Costamonituiui, plus 500 aducătorului. Pentru că familia fonda
toare era pe cale de a se stinge, se explică de ce voievodul a cerut călugărilor să-l
treacă în diptice ca “noul ctitor” şi mai cerea să tîe pomenii şi numele tatălui său
Mihnea Turcitul, al mamei sale Vişa, al soţiei Arghira, al fiului Alexandru, iar
principele se mai angaja ca toată viaţa să aibe grija de mănăstirea Costamonitu12.
Dania pe carc o făcuse Radu Mihnea, adică aceea de 5.000 aspri se vede că a
fost continuată căci, la 1663, Grigorie Ghica al Ţării Româneşti (1600-64) a şi
mărit-o la 6.000 aspri1-’.
La 29 aprilie 1667 se mai consuma un episod al relaţiilor româno-costarnonite. Astfel, îi vedem venind pc călugării greci Teodosie, loasaf şi Arsenie de
la Malamuc ca să se plângă domnului Radu Leon (1644-1670) împotriva epis
copului Serafim de Buzău, pretinzând că acesta, în timpul domniei lui Constantin
Şerban Basarab (1654-1658), le-ar fi luat actele de închinare către mănăstirea dc
unde proveneau, a mănăstirii Vintiiă Vodă. F.i susţineau că voievodul de atunci le
9. D o c u m e n t u l sc af lă la N ic o la e O i k o n o m i d i s , le p a /u n 1/ / w w w / « m roi). K a ra Â o y o c riw
a p x e io v (Sf. M ănăstire C ostam onitu. C ataloga! arhivei). ” I u n |L e i K x a " , 2, 1970, p. 4 1 9 , ncfiiiul
datai. A s u p r a d a t e i a sc v e d e a N ăs tu rel, L.c MA. p. 285.
10. D /R , T.R., sec. X V I , vol.V, p. 8 2 - 8 3 (nr. 85), ci. N. lo rga, op. cil., p. 4 8 5 ; N ă s t u re l , f c MA,
p. 2 8 2 - 2 8 3 , in c e e a cc p r iv e ş te în ch in area la C o s t a m o n i t u , ve zi d o c u m c n i c t e d in 24 febr. 1822 la
A S B , m ănăstirea C ăldăruşani, X X X V I 1/7 şi cata g r a f ia d in 176 4 la A c a d e m i a R S R , w.v.v. 6 5 7 . f. 61.
G h erg liiţa era s itu a ta in P ra h o v a , iar m ă n ă s t ir e a in c a u z ă data d m a d o u a j umUti.ilc a s e c . X V I , d ar
p e n tr u a m ă n u n t e sc p o ate co n s u lta N. S to ic e sc u . Ifibliogra/Ut localităţilor şi m on u m en telo r feudale
din Rom ânia, /, Ţara R om ânească, voi. 1, C r a i o v a . 1970, p. 331
1 I. DIR., Ţ.R., X V I . vol.V'. p. 3 56, nr. 3 7 6 (uclu! pentru S i m o n o p e t r a la p. 230).
12. DIR.. Ţ.R., se c. X V I I , \ o I . II, p. 7 4 - 7 5 , nr. 78, cf. N ă s tu re l, Le M A, p. 2 8 3 ; M o i s c s c u .
C ontribuţia, p. 266.
13. Ibidem .
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închinase accastă mănăstire Ia 1657, împreună cu o al la danie în bani, adică 200
ughi. Pentru toate acestea aduceau martori pe popa " l o a c h i m G r c c u l, e g u m e n u l
m ă n ă s tir ii

( 'n g u r e n i

c a r e f u s e s e m a i în a in te p a r a c l is e r la m ă n ă s tir e a

V in tilu

V odă, p e F i l i p R o ş u l J iu B l e s t e m a t e l e ş i D r ă g h i e i c a r e a u f o s t c h i l i a ş la N e o f it
e g u m e n u l ş i L a ză tr G r ă m ă t i c u l ” ., care însă, probabil de frica vreunui blestem
recunosc în faţa lui Serafim că " d o m n u l C o n s t a n t in Ş e r b a n p r i n D u m i t r u B o l d i c i
l o g o f ă t u l ş i o m u l p ă r i n t e l u i nostru k ir Ş te f a n m i t r o p o l i t u l a u lu a t c ă r ţ i l e g r e c il o r ,
i s g o n i n d i t - i ş i a u a ş e z a t i a r ă ş i e g u m e n u l c e a f o s t î n a i n t e " . La aecstca Leon Vodă
a dat dreptate lui Serafim izgonind şi el pe eoslamoniţi14. Probabil că aceştia
încercaseră la 1657 un fals. Ar fi vrut poate să li se închine acea mănăstire şi încer
cau să convingă acum că acest lucru sc întâmplase. In realitate era vorba de o
perioadă în care domnii români. începând cu Matei Basarab, dczînehină foarte
multe mănăstiri şi întârzie închinarea altora. Până atunci, foarte multe mănăstiri
fuseseră închinatc Iară temei şi se încerca obţinerea unui control asupra acestui
fenomen. Esle cunoscut astfel actul din 1639 prin care Matei Basarab, în contex
tul mişcării antigreeeşti. poruncca dezinchinarea unor mănăstiri şi oprea închina
rea altora. Acest lucru nu s-a întâmplat în realitate, dc vreme cc însuşi domnul a
închinai unele locaşuri către Locurile Sfinte. Şi atunci ne întrebăm: carc era ade
vărata intenţie a domnului? Evident aceea de a avea. precum am spus, un control
asupra acestui fapt, vechi deja dc aproape un secol.
De la 20 ian. 1667 mai avem ştirea că alunei unul dintre ctitorii mănăstirii de
la Malamuc era un ieromonah fftimie carc lăsa pe logofătul Neagu din (jherghiţa
să fie “s o c o t i t o r ş i s ă p ă z e a s c ă l u c r u r i l e s c h i t u l u i ’ 1' . Nc întrebăm de ce acest
lucru. Oare mănăstirea fusese părăsită? Oare domnul Leon izgonise şi călugării
greci de aici? Am putea să credem că acest Neagu a fost doar numit contabil sau
administrator, dar ne întrebăm dc cc nu a fost numit de greci şi a fost numit tocmai
dc unul dintre ctitori, când actul dc închinare sugera clar că athoniţii îşi vor numi
singuri egumen, apoi că veniturile toate sunt ale Costamonitului. In mod normal,
ei ar fi trebuit să se ocupe de administrarea schitului. Iară nici un alt amestec. Dar,
ar mai putea fi o cxplicaţic: anume aceea că închinarea nu presupunea numaidecât
ncarnestccul ctitorilor, ci dimpotrivă, poate că aceştia aveau dreptul sa exercite un
oarecare control asupra ctitoriei lor, lucru ccl puţin susţinui de dreptul ctitorial,
conform cu pravilele româneşti. Ca urmare, explicaţia aceasta s-ar susţine numai
prin interpretarea în acest sens a normelor pravilnicc de drept ctitorial16. Oricum
rămâne dc cercetat. Şi prima variantă a părăsirii mănăstirii de la Malamuc ar
explica afirmaţia lui Ioan Comnen că mănăstirea Costamonilu era în bună regulă,
cu călugări destui, dar era săracă şi în nevoie marc. Puţin contradictoriu, dar evi
dent că mănăstirea athonită era sărăcită17. Era atât tic sărăcită, încât la 1673 tre14.
15.
16.
I 7.

H u n m c u k i. voi. XIV, I, p. 2 0 3 , nr. 2X7.
A S B . M itropolia Ţării R om âneşti. V 1/5.
Vezi G h . C r o n ţ , op cit., p. 77-1 Ui.

"Se găseşte i/i loc râpos, iar biserica este marc şi m inim ală ca cinci turle, acoperită cu
plum b, picta tă şi are alături două pa ra clise şi ziduri cu turnuri de j u r îm prejur şi chilii vechi şi este
Joarte săracă de cele nccesarc ' - Ioan C o m n e n . npom cvvtiTăptov, S n ag o v, 1701, p. 500; cil. Atena, 1890,
p. 80; K o s n ia V la h u l, op. cit., p. 330; M a m a l a k i s . op. cit., p. 319.
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buiso să-ji amaneteze conacul' de îa Karies câtre Megali Mcsi (MeYOtX>-| Meor|)lx.
Ba mai mult. la -1717. un incendiu a distrus aripa răsăriteană a mânăstirii. Poale
acesta este şi motivul pentru care Nicolae Mavrocordat (1711-1715, în Moldova
şi 1715-1716, 1719-1730 în Ţara Românească) îi acorda la 13 sept."1719 un aju
tor anual dc 500 groşi (piaştri), sumă ce trebuia luată la fiecare 2 august de călu
gări (era atunci praznicul mutării moaştelor Sf. Ştefan, patronul mănăstirii)19. Din
aceste colecte şi probabil şi din altele despre carc nu avem ştire, mănăstirea s-a re
făcut pe la 1728, dar numai parţial.
Abia după 1800 sc pare că a primit câteva case şi pământuri în Moldova-7-0 şi
şti ni sigur că şi schitul de la Mamaluc a fost reparai după 180221, toate acestea dând
posibilitatea rcfacerii mănăstirii athonite. 1 s-a mai clădit un turn (1820), chiliile şi
eatoliconul şi totuşi starea ei nu s-a îmbunătăţit cu muli22. Mai departe, mănăstirea
s-a mai rctâeut pe ici, pe colo cu ajutoare ruseşti, dar niciodată pe deplin.
Biblioteca mănăstirii nu are prea multe lucruri, conform cercetărilor, carc să
intereseze în mod direct. In afară de cărţile tipărite pe la noi în greceşte, mai ales
în vremea lui Constantin Brâncoveanu, cărţi care au ajuns de altfel în bibliotecile
tuturor mănăstirilor athonite, ne interesează în mod special un manuscris din 1698
care conţine o cronică locală, ce cuprinde informaţii din sec. IX despre vlahii din
Peninsula Calci clică23. Mai este important dc semnalat un codice (nr. 17) carc de
fapt este un nomoeanon ce interesează prin însemnarea "s-a scris în Sibiu în 1797”24.
Din păcate cercetările nu au dat până acum la iveală mai mult şi datorită faptuiui,
poate, că mănăstirea a ars. Oricum, arhiva mănăstirii era distrusă atunci când
prof. Bodogae o vizitase (înainte de 1941).
Am înccreat, deci, să arătăm că şi această mănăstire, ca şi celelalte totuşi
mai puţin - a fost ajutată de domnii români, documentclc dovedind acest lucru.
Chiar dacă ele nu sunt prea numeroase căci mănăstirea întodeauna a fost modestă,
putem îndrăzni totuşi să afirmăm că şi Costamonitu esle o ctitorie românească.
------ -----------------------------------

18.
K o s m a V l a h u l , op cil., p. 3 5 0 - 3 3 i; H r i s t o f o r K i c n a s , "A tra vm , p. 3 0 7 - 8 : K alin ik
D clikanis, op. cil , Ul, p. 306.
IV. M o i s c s c u , C ontribuţia, p. 26 6; N ă s tu re l, Le M A, p. 2 8 5 , n o ta 17.
20. B o d o g a e , A jutoarele, p. 306.
21. A S B , ms. 156, f. 125; d c la 2 m ai I 786 există un act prin c a r e sc h itu l r o m â n e s c f u s e s e dat
în grija M it r o p o l i e i Ţ ării R o m â n e ş t i , c e e a cc a r d o v e d i a s e rţ i u n e a n o as tră dc m ai î n a i n t e că sch itu l
a fost p ă r ă sit - A S B . M itropolia Ţării R om âneşti, XXX>'26.
22. S m i r n a k i s , op. ci'.., p. 6 8 5 - 6 . Z a h a ri a von L in g e n th a l, v i z itâ n d - o , la 1837, s p u n e a că
m ă n ă s t ir e a e s l e în stare d e p l o r a b i l ă - Reise in den O ricui. H e i d c l b e r g . 1840, p. 2 6 4, cf. B o d o g a e .
A jutoarele, p. 3l'6.
23. G r i g o r i e p ro t o s i n g h c l u l , l o m p iK o ţ X uyog n ept n;g p o v tjg K a v m a p o v iT o v t Cuvânt
istoric ilespre m -rca C onstam onitu) ( co p ie d i n 1844) - vezi la P o ri i r U.spenskij, Istorija A jb n u , 111/1.
p. 311; M. L a sc a r is, Les l'hichoryncliines. Une m ise au p oinl, “ R H S H E ' . 20 , 1943, p. 186-187;
F otiies H istoriae tul D aco R om aniac. B u c u r c ţ t i , voi. IV, p. 6-7.
24. B o d o g a e . Ajutoarele., p. 3 0 6 ; Bc/.a. B iblioteci, p. 41.

PR EZEN ŢA ROMÂNEASCĂ LA MUINTELE ATHOS
Itică din cele mai vechi timpuri, rumânii şi-au manifestat dorinţa de a avea un
locaş numai al lor, aşa cum aveau bulgarii, georgienii, ruşii şi sârbii. Au existat,
în acest sens, mai multe încercări, dintre care unele iniţiate chiar de călugării
greci. Una dintre încercări a aparţinui egumenului Teodorit de la Esfigmcnu care
chiar a avut intenţia de a face din mănăstirea pe care o egumenea mănăstire
moldovenească. Faptul se întâmpla în vremea păstoririi în Moldova a lui Vcnianun Costaehi1. Nu sc ştie nici până astăzi de ce mitropolitul a refuzat generoasa
propunere de a avea şi românii mănăstirea lor la Athos. Rămâne una dintre enig
mele istoriei relaţiilor noastre eu Muntele Athos.
Cu toate acestea, românii s-au aşezat de-a iungul timpului, lîe în mănăstirile
mari de !a Athos, lîe în schituri, chilii sau colibe, întemeiate sau cumpărate de ei
de la călugării greci.
Dintotdeauna, călugării români au venit în număr mare la Muntele Athos,
chiar din cele mai vechi timpuri, când Ţările Române căpătau statut politie. Este
arhicunoscută corespondenţa dc la 1369 a lui Vladislav I voievod al Ţârii Româ
neşti eu ] lari ton de la Cutlumtiş, căruia i se cerea schimbarea statutului chinovia!
în idioritmie pentru călugării români, în schimbul unor preţioase danii - zidirea
eatoliconului şi a restului mănăstirii. Despre toate acestea s-a scris lbarte mult şi
nu insistăm aiuR
Prin secolul al XVJ.If-lea încep să ia fiinţă la Athos aşezămintelc româneşti,
în forme destul de modeste, dar existând.
Aşa este şi cazul schitului Lacu, pe teritoriul mănăstirii Sfântul Pavel, unde
pe la 1754 s-au aşezat călugări moldoveni, iar pe la 1760, schitul sc înnoia prin
osârdia ieromonahului român D a n iil, ucenic al Sfântului Paisie Velicikovski-'. La
vremea aceea, existau în Athos cam 24 dc colibe româneşti şi aproape 100 de
pustnici români4. Din “Proschinitaruf’ călugărului Serafim, aflăm că la 1843 vieţuiau la Lacu, 32 de români din mănăstirile Cernica şi Căldăruşani şi, în plus, mai
existau cinei chilii cu paraclise şi 16 colibe5.
Tot de pe la 1760-este şi Schitul Nou (Nea I kvjxii), eu hramul Naşterii Maicii
Domnului, având şi el 16 chilii şi 10 colibe, toate româneşti, pc teritoriul mănăs
tirii Sfântul Pavel6.
S-a vorbit pe larg în nenumărate rânduri de activitatea marelui Paisie, călugăr
ucrainean, căruia i se datorează redeşteptarea unui curent dc tip isihast, care îi va
'

Vezi studiul foarte bun carc p riv eşte î n to cm ai a c c a s t ă p r o b l e m ă la AI. E lian . Biserica

M oldovei, p. 3 9 1 -4 02 .
2. Vezi capito lul nostru d e s p re " C u t l u m u ş ' .
3. M oisesc u. Contrihuţiu, p. 272; Liviu Stau. Locurile S/inle din Orient, “ Ort. '. nr. 1, 1952. p. 70;
Pr. Ion Iriinia, Câteva figuri de români athoni(i, "G . l i . ’’, nr. X-10. 1952, p. 424 ; Câralea. Mărturii, p. 542.
4. S m y r n a k is , op. cil., p. 60 9; lorga. Muntele Alhos. p. 58.
5. Kstc v o r b a dc un " P r o s c h m i t a i ' în r o m â n e ş t e a p ă r u t la 18 5 6 cu titlul c o m p le t; "Prosc/unitur

ui Sfântului Munte ui Athonului sau descriere pe larg a sfintelor locaşuri ce sunt zidite dc atâtea
veacuri împrejurul acestui Sfânt Munte şi ia care eviavioşii şi drept credincioşii creştini m erg spre
închinăciune , vezi lo an Dură, P roschinitare ale Sjâutului Munte tipărite p e p ă m â n tu l rom ânesc. în
" 1 3 0 R '. nr 3- 4. 19X9, p. 125; cf. G h . M o i s e s c u , C ontribuţia, p. 272.
6. C â n d c a , M ărturii, p. 546.
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purta numele. Venit în Athos, el a întemeiat chilia Sfântul Ilie, pe teritoriul mănăs
tirii Pantocrator, care astăzi nu mai este locuită de români. F.l a rămas în Athos
17 ani, între 1746-1763.
înainte de a vorbi despre Paisie, trebuie amintit că el a venit în ţara noastră
atras de faima unui alt mare călugăr care petrecuse la Athos, Vasile de la Poiana
Mărului. Se poate chiar afirma eă mare parte din "performanţele” duhovniceşti
ale iui Paisie se datorează lui Vasile care sc pare eă adusese în mănăstirile
româneşti rânduiala athonită cu mult înainte de a II mers însuşi Paisie la Athos.
De asemenea, Vasile face din Poiana Mărului o adevărată vatră dc spiritualitate
ortodoxă prin copierea şi răspândirea unor scrieri cu conţinut teologic aparţinând
marilor sfinţi fsaac Şirul, Ioan Scârarul, Grigorie Sinaitul, Isihie al Ierusalimului
şi Pilotei Sinaitul7. Paisie auzise de pravila athonită dc la Vasile, fapt carc f a
determinat să meargă el însuşi la Muntele Athos, în 1746. Aşa cum bine se ştie,
Paisie a întemeiat acolo, pe teritoriul mănăstirii Pantocrator, schitul Profetul Ilie,
unde, încetul cu încetul s-a constituit o puternică comunitate de monahi proveniţi
din toată lumea ortodoxă, precum se va întâmpla de altfel şi atunci când Paisie s-a
reîntors în Moldova. Astfel, de pildă, vedem pe monahul Visarion venind din
Moldova spre a-şi căuta un duhovnic în persoana lui Paisie. în preajma lor s-au
adunat mai mulţi ucenici. 12 moldoveni şi 5 slavi. Pc la 1758, Paisie a primit harul
preoţiei de la un episcop Grigorie, el însuşi trăitor la Sf. Munte, iar înfiinţarea
schitului despre care vorbeam s-a produs abia după ce un alt vieţuitor atonit, pa
triarhul Serafim, îi va da aprobarea în acest sens*.
Nu nc mai oprim asupra amănuntelor privind plecarea lui Paisie, la 1764,
spre Moldova şi petrecerea sa în mănăstirile dc acolo, ci vom menţiona numai
faptul - important pentru contextul acestor relaţii - că Paisie a alcătuit o dată cu
aşezarea la Dragomirna un Aşezăm ânt în 8 puncte în conformitate cu care se fixau
pentru căiugării din mănăstirile egumenite de el norme dc vieţuire întocmai cu
cele de la Sf Munte1''. Ceea ce interesează mai mult, în cazul lui Paisie, este fap
tul că el este autorul unui curent dc împrospătare duhovnicească, ascetică şi teo
logică, pornită la Athos, continuată în Moldova şi răspândită în aproape toată
lumea ortodoxă pentru mai bine de un secol şi jumătate. Efectele accstui nou
curent s-au făcut simţite până târziu şi rămân actuale prin imensa operă de tra
ducere a literaturii aseetieo-filologice pornită de Paisie împreună cu ucenicii săi
la Athos şi continuată la mănăstirile din Moldova - Filocalia.
Este interesantă teza eă între Paisie Velicikovski şi Nicodim Aghioritul a
existat o corespondenţă şi chiar se spune că Sfântul Nicodim, care a venit în Athos
mult mai târziu, adică pc la 1775, hotărâse să facă o călătorie în Moldova, pentru
a-1 cunoaşte pe Paisie, al cărui nume încă se mai pomenea eu mult respect dc către
7. Filocalia, trad u ecrc, intro du c ere şi note dc Pr. Prof. L). S lăn ilo ae, Buc., 1979. vo!. VI II, p. 577;
Pr. G a b r i e l C o c o r a , Cuviosul Fa.iile de la Poiana Mărului, în ' ‘S fin ţi r o m â n i şi a p ă r ă t o r i ai legii
s t r ă m o ş e şti' . Buc., 1987, p. 427.
8. Pr. Dr. Paul M i h a i I. C uviosul.tiarei Paisie de la Neamfu, “ Sfinţi r o m â n i şi ap ă r ă to r i ai legii
st r ă m o ş e şti
Buc., 1987. p. 487.
9. N u m e r o a s e m a n u s c r i s e r o m â n e şti, î n c e p â n d din I 795 p â n ă la 1800, au t r a n s m i s co pii, reali
zate la m ă n ă s t ir i l e N c a m ţ u , R â şca, C e r n i c a , C ă l d ă r u ş a n i , P o i a n a M ă ru l u i , S c c u , N o u l N e a m ţ sau
Sf. P avel d c la A t h o s d u p ă • ' A ş e z ă m â n t u l ' sta reţu lu i P aisie - ibidem. p. 4 91 .
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cci care, în mod sigur, i-au fost ucenici şi au rămas în Athos10. întâlnirea ior nu s-a
produs decât pe tărâm duhovnicesc. Un istoric grec, Constantin Papoutidis, afir
mă cu greutate: “ N u c r e d c ă v a s u r p r i n d e p e c i n e v a d a c ă s p u n c ă e x i s t ă l o c u r i c o 
m u n e î n t r e s c r i e r i l e c u v i o s u l u i N i c o d im A g h i o r i t u l ş i a l e c u v i o s u l u i P a i s i e
V e lic ik o v s k i. E s t e d e a j u n s s ă s p u n c ă p a t r u c i n c i m i d i n c a r t e a l u i P a i s i e “Despre

rugăciunea minţii” s e a f l ă în c ă r ţ i l e S f â n tu l u i N i c o d i m A g h i o r i t u f , l ] .
Atât de puternică a fost influenţa în Athos a călugărului trăitor în mănăstirile
moldovene, Paisie, încât se poate spune că a avut tot atâta influenţă în Athos, cât
va avea şi Sfanţul Nicodim în Ţările Române. însă despre acest aspect vom vorbi
în altă parte, căci acum ne referim numai la călugării români trăitori la Athos.
în vremea în carc Paisie se afla la Sfântul Ilie, un stareţ moldovean, Atanasie
trăia cu ucenicii săi la Cavsoealivia, pe teritoriul Lavrei. Atanasie chiar se anga
jase într-o polemică cu Paisie pe tema idioritmiei şi a vieţii ascetice, al cărei adepi
(Atanasie) era. Paisie îi va da un răspuns în 14 capitole, care îl va înmuia pe
Atanasie, acesta “recunoscându-şi nedreptatea” 12.
Printre ucenicii lui Paisie se mai afla un Visarion din chilia Sfântului Con
stantin în carc trăiau 12 valahi şi 5 slavi. Acesta l-a urmat pc Paisie în mănăstirea
Dragomirna şi a murit acolo în 1766*3.
Dintre apropiaţii lui Paisie facea parte şi Macarie de la Neamţ, călugăr
foarte învăţat, cunoscător perfect al limbii greceşti, carc l-a învăţat greaca şi pe
Paisie. EI este autorul multor traduceri din limba greacă, făcându-se cunoscut sub
numele de “dascălul cel mare” al românilor14.
Printre monahii cu care Paisie a venit de la Athos se mai afla un Spiridon iero
monah care a scris la mănăstirea Neamţ “ Viaţa lui Paisie” ’5
“Proschinitaruf’ lui Serafim vorbeşte despre “chilia de la Morfonu'’, având
un paraclis cu hramul Sfinţii Trei Ierarhi unde a pustnicit dc tânăr cuviosul
duhovnic Luehian venit tot dc la Neamţ16.
Pe teritoriul Lavrei, la locul numit Katafighion (refugiu), sc mai află biscrica
cu hramul Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul, la 1843 fiind amintit aici în
acelaşi “Proschinitar” duhovnicul Teofllaet dc la Neamţ, cumpărând de la Marea
Lavră această chilie17. Se vede că mănăstirea Neamţ, unde Paisie desfăşurasc
mare parte din activitatea sa din ultimii 20 de ani de viaţă avea o pondere
deosebită în a trimite călugări cu viaţă deosebită la Athos.
Schitul Sfânta Ana, românesc şi el, tot pe teritoriul Lavrei se găseşte, fiind
locuit din secolul XVIII de călugări români!lS.
10. T h c o c l i t D io n isiatu l, "A yiog N iK oSijpog o " A y io p e in jg (Sf. N icodim A ghioritul), A tena,
1959, p. 1 22-125; (Constantin K ar aisa rid is, Sfanţul N icodim A g hioritul .şi activitatea sa în dom eniul
liturgic, teză de d o cto rat, B u c u re ş t i , 19X7, p. 2 2, nota 17, p. 128.
11. rte p in x io a sic n v e v p a riK fjg Em Spăoecoc ro v A O cig ro v B ccA kcivik o v %cbpov K a ră toi

ISov aU bva (C azuri de influenţă duhovnicească a M untelui A th o s asupra spaţiului balcanic în
op.cit., p. 129.

sec. X V III), "M ocke5ovik6(", 9,
1969, T csalo n ic, p. 2 8 7 - 2 8 9 : cf. K a r a i s a ri d i s ,
12. Ion Irim ia, op. cit., p.
4 2 3 ; M o i s e s c u , C ontribuţia , p. 2 67.
13. Ion Irimia, op. cit., p.
423.
14. Ibidem , p. 424.
15. P. M ih a il, op. cit., p. 494.
16. G h . M o is o sc u , C ontribuţia , p. 268.
17. Ibidem , p. 272.
18. G â n d e a , M ărturii, p. 547.
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Pc teritoriul Lavrei sc găseau mai multe chilii la locul numit Circaşa, alte
câteva la Colciu, pe teritoriul Vatopedului, foarte multe chilii şi colibe la Panto
crator, Sfântul Pavel, Dionisiu, Cutlumuş, Xiropotamu, Simonopetra, în total 72
de lăcaşuri româneşti şi 52 de biserici19.
Am păstrat pentru la sfârşit problema schitului românesc Prodromu, carc
pentru mărimea sa poate concura foarte bine cu oricc altă mănăstire athonită. Pro
dromu este împlinirea mai vechilor dorinţe ale românilor de a-şi avea propriul
lăcaş de cult la Athos. El este situai pe teritoriul Lavrei şi exista înainte dc 1660,
când monahul Pilotei cerea voie Lavrei ca să poată înnoi acest schit. După ci, un
român, Macaric, a construit acolo o casă, iar în 1754, schitul este din nou reparat
de losif din Llios, afierosindu-1 Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul20.
Inlre anii 1810-1816, această chilie cunoscută sub numele lanacopulo (era
numai chilie) a fost cumpărată de duhovnicul moldovean Iustin, care a trăit aici
cu ucenicii săi Grigorie şi Patapic21. Iustin a plecat în Moldova, dar ideea tran
sformării în schit a chiliei pe carc o cumpărase a ţinut-o secretă şi a deconspirato numai în faţa mitropolitului Veniamin Costachi. Intre timp, Iustin a murit de bă
trâneţe, iar ucenicul său Patapie va duce mai departe ideea aceasta, insistând pe
lângă mitropolit în sensul celor gândite de mentorul său22.
Veniamin Costachi a scris în 1820, cătrc Lavra, cerând chiar acest lucru: tran
sformarea chilici în schit românesc. In felul acesta, cci doi ucenici au obţinut, în
iunie 1820, permisiunea modificării statutului chilici lor în schit. Actul pe care
Marea Lavră l-a emis eonţinc 13 articole carc sc vor un regulament de funcţionare:
1. Se permitea în primul rând ca schitul să sc numească Prodromu, cu denu
mirea oficială de “schit chinovial al credinciosului neam al moldovenilor”, ce urma
să sc afle sub administraţia Lavrei, purtând pe ştampilă icoana Cinstitului Botezător.
2. Biserica va purta hramul vechi, al Tăierii Capului înaintemergătorului.
3. Dichiul, adică egumenul, trebuia să fie de neam moldovean, ales de mo
nahii de acolo şi confirmat de Lavră.
4. Sistemul va fi chinovial.
5. Taxele sau impozitele împărăteşti se vor depune la Lavra, precum şi toate
celelalte obligaţii.
6. Schitul nu avea voie să se extindă mai mult decât îi era acordat ca spaţiu
(avea grădină, livadă, cimitir).
7. Toţi vieţuitorii erau obligaţi să aibă o comportare evlavioasă cătrc
mănăstirea cea mare.
19. D e n u m i r i l e lor se află la Liv iu S tan , op. cit., p. 7 2 - 7 4 şi M o i s e s c u , C ontribuţia, p. 272.
20. Irinarli S i s m a n , S c h itu l rom ânesc P rodrom ul din Sfântul M unte A thos, 1906, p. 70 : C io ran .
op. cit., p. 144.
2 1. C i o r a n , op. cit., p. 144- 145; N. Iorga, M untele A thos, p. 57. In b i b l i o t e c a P r o d r o m u l u i sc
p ă s treaz ă ' D o g m a t i c a sf ân tulu i Ioan D a m a s c h i n " , tipărită la Iaşi, in 1806, cu î n s e m n a r e a : ''A ceasta

B ogoslovie s-ti dăruit de noi, tălm ăcitorii, sfin ţiei sa le p ă rin te/u i d uhovnic Iustin din S fâ n tu l M unte
al A thm ndui, ce petrece la schitul P rodrom u de la Sm irna care este la sfânta m ănăstire Lavra.
G herontie şi G rigorie I«OS" - M o i s e s c u , C ontribuţia, p. 269. D e s p re G h c r o n t i c şi G r i g o r i e v o m
v ed ea m ai d eparte.
22. I e r o m o n a h u l D a m i a n , A cte noi relative la chestiunea schitului rom ânesc cen o via l al
Sfântului Ioan B otezătorul fP rodrom u) din Sfâ n tu l M unte A thos, B u c u re ş ti, 1887, p. 12.
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8. Dacă în afara spaţiului acestui schit se găsesc colibe cu călugări greci sau
moldoveni, ace,ştia se vor supune nu schitului, ci Marii Lavre.
9. Din milosteniile venite din afară pentru cinstiţii fraţi, dator este dichiul să
dea nu numai celor dinăuntru, ci şi celor din colibe, dc afară.
10. Oricine va veni din afară şi neplăcându-i viaţa de obşte şi va voi să
zidească colibă, să ceară voie de Ia mănăstirea La vrei.
11. Cei care vor voi să iasă în lume să ceară voie dc la sfinţita mănăstire (Lavra).
12. Toate cele ce se găsesc in acest schit (odoare, veşminte, cărţi, vase ş.a.) nu
sunt înstrăinabile şi toate ede care le vor mai fi date nu este permis să fie înstrăinate.
13. Sc fixa dichiului obligaţia de a da câte 10 lei pentru pomenirea fiecărui
frate carc va muri23.
Revoluţia din 1821 a izgonit pe cei doi călugări prodromiţi. Ei au revenit în
Moldova. Aici Patapie a murit şi a rămas în viaţă numai Grigorie Schimonahul,
carc, bătrân fiind, s-a retras la Neamţ, unde a predat actele schitului. După
moartea şi a lui Grigorie, istoria Prociromului se împleteşte cu viaţa călugărilor
Nifon şi Nectarie, carc pc la 1840 au plecai la Athos şi au vieţuit zcce ani în schi
tul grecesc Sfânta Ana - Circaşa. Aici ei şi-au cumpărat două chilii împreună cu
alţi 12 călugări moldaveni. Gândul lor era să facă un schit numai al lor şi pentru
duccrea la îndeplinire a gândului, s-au întors acasă pentru a strânge ajutoare. Intre
timp, schitul Prodromului, părăsit, a fost vândut xcnofontinului Ierotei, pc la
1851, pc 25.000 groşi.
Având sprijinul şi recomandarea domnului Grigorie Ghica şi a mitropolitului
Sofronie Mielcscu, s-au întors la Athos şi, la 25 iulie 1852, au cumpărat schitul
Prodromului de la Marca Lavră pentru 7.000 groşi24. Pe 24 septembrie 1852, Marca
Lavră a încheiat cu ei încă un acord, in patru punctc, care se adăugau celor treispre
zece anterioare. In principal, sc cerea Prodromului ca anual să depună 1.000 groşi la
Marca Lavră, iar numărul monahilor români la schit să nu lîc mai mare dc 2023.
La 30 martie 1853, epitropii Marii Lavre scriau domnului Moldovei,
Grigorie Ghica, mulţumindu-i pentru grija pc care o poartă aceştia schitului dc
acolo26. înlr-adevăr, domnul ajuta schitul românesc cu bani, căci îl vedem, la
6 ianuarie 1853, dându-i o subvenţie anua'ă de 300 galbeni, iar pe 7 iulie îi
dădea un fond de 3.000 galbeni27. Pe 8 iunie 1856, din nou domnul îi fixa o
subvenţie de 200 galbeni spre a putea schitul să înfiinţeze o şcoală pentru
românii din Sfântul Munte28, iar ia 1 august 1857 şi 29 aprilie 1858 Sofronie
mitropolitul îi trimitea .şi el câte 500 galbeni29.
23. N c c t a r i e , i e r o m o n a h u l . Schitul rom ânesc ilin Sfa n ţu l M unte. D ocum ente de Ici întem eierea
schitului şi p â n ă astăzi. B u c u re ş ti, 1878, p. 3-6,
24. Gh. M o i s c s c u , C ontribuţia, p. 20; C io r a n , op. c i t , p. 1 48 -14 9 ; lorga. M untele A thos, p. 57;
M a m a l a k i s , op. cit., p. 471 . D o c u m c n t u l sc află p u b licat în N c c t a r i e , op. cit., p. 7-8.
25. Ihidem , p. 8 -1 0 ; C i o r a n , op. cit., p. 150.
26. N c c t a r i e , op. cit., p. 1 0 - U ;
C io r a n . op cit., p. 15!.
27. N cctarie, op. cit., p. 11-17.
28. Ihidem . p. 13-1'); M o i s c s c u , C ontribuţia, p. 270.
2S>. N c c t a r i e , op. cit., p. 2 5 -2 6 ; M o i s c s c u , C ontribuţia, p. 27 1 . N. lo r g a . M untele A thos, p. 57,
nc s p u n e că S o f r o n i e ar fi dat, in 1853, 3 .0 0 0 g albeni o l a n d e z i c e e a ce nu a m p utu t v e rifica in d o c u 
m e n te . A d i c ă , un as tfel de d o c u m e n t nu a p ar e in tre cclc pu b licate.
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Probabil că aceşti bani Ic-au fost de folos ca să toarne fundaţia biscricii, dupa
care egumenul Nifon scria mitropolitului Ţării Româneşti, tot Nifon se chema, să
îngăduie venirea părinţilor Agatanghel şi Isaia spre a strânge ajutoare necesare
continuării lucrărilor-10. Rezultatul a fost că în septembrie 1857, Ministerul Afa
cerilor bisericeşti, după rezoluţia prinţului Alexandru Ghiea, va aproba pentru
Prodromu suma de 15.000 lei vechi spre a-i fi dc folos la ridicarea bisericii11.
Din Valahia, părinţii Agatanghel şi Isaia au trecut şi în Moldova, unde logo
fătul Teodor Balş le va da pentru schit 25.000 lei vechi, iar Nicolac Ruset Rosnoveanu, marc trezorier, va trimite şi el schitului românesc vase sfinte, clopote de
132 ocale, 11.000 lei şi fixează să-i dea o sumă anuală în valoare de 30 ducaţi.
Soţiile accstor doi demnitari au depus şi ele, în 1857, la casa de depuneri din Iaşi
“Sfântul Spiridon”, bineînţeles în contul schitului, 1.000 ducaţi şi au trimis acolo
cruci de argint. Schitul a mai primit de la un Ioan Soare din Galaţi 165.000 lei
vechi şi două cutii din argint aurit, conţinând moaşte de la Lavra Pccerskaia-*2. Pe
24 mai 1858, egumenul Nifon hotăra să vină în'Ţara Românească după ce luase
o scrisoare de recomandare către Guvern, din partea Marii Lavrc.
Ajungând în Ungrovlahia a primit din partea ucenicilor săi, Agatanghel şi
Isaia, suma ce lc fusese dată de Guvern, 4.226 galbeni. Chitanţa poartă data de
10 august 185933.
Venirea lui Nifon în România (dc la 1859 Principatele se uniseră) a avut ca
efect trimiterea a diverse ajutoare înspre schitul românesc: sfinte vase, veşminte,
cărţi, candele, argintărie, icoane şi multe altele34. La 1863 şi Guvernul român a
hotărât să sc dea anual la Prodromu 1.000 dc ducaţi, suină carc a crescut prima
oară la 3.000 şi apoi la 4.000 ducaţi3-\
In sfârşit, biserica a fost terminată şi, la 2.6 aprilie 1866, Ministrul Cultelor
C. A. Rosseti, a trimis pc arhiereul Isaia Vicoi de Dioeleeas, care era egumen la
Golia, în Iaşi, să sfinţească schitul Prodromuiui. Aprobarea de a săvârşi târnosirca
a dat-o patriarhul ecumenic Sofronic III pentru ziua dc 21 mai 186636. Dar foarte
important este faptul că pc 19 iunie 1871, regele României, Carol 1, recunoştea
schitul românesc din Sfântul Munte drept “comunitate românească”, iar pe sigi
liul schitului, în locul cuvintelor “Pecetea schitului moldovenesc”, avea să se scrie
“ Sigiliul chinoviului românesc”, fapt aprobat şi de patriarhul loachim III în mar
tie 187637. Sc parc că la această dată, condiţia de la 1852, ca schitul să aibă numai
30.
A c t u l este d in 15 m a r t ie 1857 - N e c ta r ie , op cit., p. 26 -28 . Prin c i r c u l a ra sa din 3 0 aprilie,
M i t r o p o litu l N ifo n î n d e m n a pe toata lum ea să aj u t e la ridic area s c h itu lu i r o m a n e s c din S fâ n tul
M u n t e ( Ibulem , p. 28).
3 I . lb'ulem. p. 30.
32. C i o r a n , op. cit., p. 158.
33. N c c ta r ic , op. cit., p. 32.
34. Irinarh, op. cit., p. 140-143; KcbSic K iijm p o n ' r ijc e v "AQco p o v fia v i/c tjg
rav
n p n S p â fto v (C odicele ctitorilor schitului rom ânesc P rodrom u tlin M untele A thos), (se g ă s e ş t e în
ar h iv a S ch itu lu i), p. 1 6 ,4 5 - 4 8 .
35. D a m i a n , op. cil., p. 18, IOD; Irinar h S i s m a n , op. cil., p. 151; S m y m a k i s . op. cit., p. 424.
36. N c c ta r ic , op. cit., p. 33; D a m i a n , op. cit., p. 20. 99; S m y m a k i s , op. cit., p. 4 2 2 ; C i o r a n , op.
cit., p. 161; N. Io rg a. M untele A thos, p. 58; G h . M o i s e s c u , C ontribuim , p. 271 ; L iv i u S t a n . op. cit.,
p. 69; M a m a l a k i s , op. cit., p. 471.
37. D e c r e tu l reg elu i sc află în N c c ta r ic , op. cit., p. 4 5-4 6 . Vezi şi C i o r a n , op. cit., p. 176; Liv iu
Stan, op. cit., p. 69; .M am alakis, op. ci!., p. 47 2: M o i s e s c u , C ontribuţia, p. 271 .
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20 de călugări, fusese încălcată. Avea 100 de călugări38, iar stareţul era Damian,
căci Nifon demisionase în urma unor intrigi.
în ce priveşte sigiliul sau ştampila, inscripţia completă era: “Sigiliul (ştampi
la) schitului chinovial românesc din Sfântul M unte Athos". Remarcăm că
lipseşte cuvântul “Lavra”, adică schitul nu se denumea ca fiind al Lavrei, ceea ce
a supărat mănăstirea cea mare, care nu a recunoscut ştampila, considerând că tex
tul contravine actului de înfiinţare a schitului. Faptul a dus la întreruperea tempo
rară a relaţiilor39. Ba, mai mult, românii, încurajaţi de ruşi, au cerut, în 1880,
Chinotitei să le aprobe statutul de mănăstire, în loc de schit, căci precum fiecare
neam îşi avea mănăstirea sa, sc cuvenea şi românilor acelaşi lucru40. Din păcate,
bătrânii Nifon şi Nectaric constituiau în sânul comunităţii româneşti o opoziţie care
n-a făcut bine intereselor schitului. Lavra a început să profite de acest fapt şi a
acuzat că Prodromul constituie centrul dc propagandă al vlahilor din Macedonia,
ceea ce ar fi împotriva intereselor Sfăntuiui Munte şi neamului grec, în general41.
In urma acestui fapt, dar şi al aceluia că Biserica Română şi guvernul nu primiseră
pe trimişii Sfintei Lavrc să rediscute problema secularizării, loachim al JII-lea s-a
mâniat şi, la 1881, a anulat toate drepturile pe care le avea schitul prin actele de la
1820, 1852 şi 1876. Evident că aici se resimţea influenţa Lavrei, care tocmai
restrângerea drepturilor românilor o urmărea42. Disputa dintre chinoviul românesc
şi Marca Lavră a durat de la 1880 până la 1889, dar nu insistăm asupra acestor
aspecte pentru că ele sunt descrise cu multe amănunte de Gh. Cioran43.
Cearta s-a terminat prin câştigul dc cauză al lavrioţilor, care, printr-un acord
din 20 ianuarie 1889, în 10 articole, au {acut schitul româncsc să-şi recunoască
dependenţa faţă de Lavră: Ştampila urma să fie schimbată, punându-i-se
următorul text: '‘‘Ştampila sfântului schit, chinoviu românesc al S făntuiui Ioan
Botezătorul, ce depinde de mănăstirea M arii Lavre din M untele Athos,
Acordul acesta a fost confirmat printr-un siuilion patriarhal şi scrisoarea sinodala
cu data 189045.
Cu toate acestea, românii n-au încetat să ceară modificarea statutului schitu
lui lor în acela de mănăstire. în ajutorul lor a venit profesorul de teologie Drago38. C io r a n , op. cit., p. 162; M o i s c s c u , C ontribuţia, p. 271.
39. N ectaric, op. cit., p. 92; C io r a n , op. cit., p. 190; M a m a l a k i s , op. cit., p. 472..
40. C io r a n , op. cit., p. 2 0 3 ; M a m a l a k i s , op. cil., p. 47 2 .
41. B in eîn ţeles că a c u z a acc a sta se ba za pe un fapt real: A n a s t a s i e Panu, fost c a i m a c a m al
M old ov ei, fusese prim ul c a r e a v a n s a s e ideea d e a sc cheltu i di n fo n d u l m ă n ă s tir ilo r în c h i n a t e p en tm
ac tivitatea d e red eşteptare n aţio n ală a v lah ilo r balcanici. C o n c re t, urin a ca 12.000 d c g a l b e n i din fon
dnrilc m ăn ăs tirilo r în ch in atc, ale că r o r averi to cm ai fu se s e ră s e c u la riz a te , să fie des tin a ţi finanţăm
institutelor cu lturale di n M a c e d o n i a , Tesalia, E p ir şi T u ic ia - v. Dr. A d i n a B e rc i u - D r ă g h i c e s c u ,

R om ânii din Balcani. C ultură şi spiritualitate. Sfâ rşitu l secolului a l X lX -lea şi în ceputul secolului
a! X X-lea, B ucure şti, 1996, p. 39, cf. M a x D e n i e t e r P ey f u ss , C hestiunea arom ânescâ. E voluţia et dc
la origini p â n ă la p acea de la B ucureşti (1913) şi p oziţia A u xtm -U n g a riei, B uc u reş ti, 1994, p. 36.
42. C io ran , op. cit., p. 2 0 0 - 2 0 3 ; M a m a l a k i s , op. cit., p. 4 7 3 ; M o i s e s c u , C ontribuţia, p. 271.
43. Op. cit., p. 2 0 0 - 2 0 1 .
44. "Xtppayîg Ttjg le p ă g ZK tjrqg povpcxvttcov KO ivâpiov tov 'A y io v ’la iă v v o v n w
B a im crto ti, e g a p m y ie v o v et,- rfjg M ovtjg rrjg M e y ia ttjg A a v p a a tov “A y io v "Opovg “A0m.
ISSff' - Ibidem . p. 21 2; M a m a l a k i s . op. cil., p. 474.
45. Ibidem; C io ran , op. cit., p. 2 13.
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mir Dcmetreseu (t 1926), carc va cerc personal patriarhului ccumenic acest lucru.
I s-a răspuns că tipicoancle Sfântului Munlc nu prevăd existenţa a mai mult dc 20
dc mănăstiri4^.
Aceasta ar fi, în mare, istoria existenţei schitului românesc atât dc bine
descrisă de istoricul Gh. Cioran. Noi nc-am mulţumit numai să o schematizăm,
aducând în faţa cititorului doar acele fapte care au marcat existenţa schi tutui. De
altfel, ne interesa să dovedim permanenta prezenţă românească la Athos. Or, exis
tenţa Prodromului ne spune că românii au fost prezenţi şi s-au manifestat nu
numai prin bogate danii timp de patru secolc, ci au fost şi rămân prezenţi duhovniccşte, adică printr-o viaţă aleasă în Munlclc Athos.
Prezenţa românească, foarte bogată în fapte, nu se opreşte sau nu se concen
trează numai la nivelul Prodromului, ci ea s-a tăcut simţită şi prin alte nume care
sunt de referinţă în istoria românească: Grigorie Dascălul, Gherontie, Gheorghe
(stareţul de la Cernica), Filotei sin Aga Jipei, în afară dc Paisie şi ucenicii săi. La
fel trebuie să spunem că prezenţa românească s-a făcut simţită şi prin lucrările pc
care mulţi dintre aceşti trăitori lc lasă la Athos sau chiar lc scriu acolo. Mulţime de
manuscrise româneşti, adică având autori români, îmbogăţesc azi muzeele athonite.
Ele au ajuns acolo fie prin aducerea de cătrc autori, aşa cum am spus, fie prin
donarea lor dc cătrc domni, fie au fost luate cu diferite prilejuri de călugării grcci47.
Aşa trebuie să fi ajuns în biblioteca Prodromului un “Anastasimatar” de Ia
1717, copie după acela al lui Filotei Sfetagoritul, călugăr român numit şi “sin
Aga Jipci”, adică fiul lui Aga Jipa. Acest Filotei trăise la Athos, dc vreme ce i se
zicea Sfetagoritul, şi a devenit psalt la Mitropolia Ungrovlahici. El a compus
prima carte de “Psall.ichic” în limba română, la 1713, cu traduceri făcute de el per
sonal. Cartea, prima de accst gen, era dedicată domnului Constantin Brâncoveanu. în timpul căruia muzicii psaltice i se dădea marc importanţă48.
Un alt călugăr înduhovnicit carc a ajuns la Athos avea să fie viitorul stareţ de
la Cernica, Gheorghe. Pe la 1750, tânărul Gheorghe (era născut la 1730) a plecat
la Constantinopol şi dc acolo a ajuns în Athos, stabilindu-sc la Vatoped, împreună
cu un ierarh grec ce-i era duhovnic. Aflând dc cuviosul Paisie, carc se afla deja
acolo, la chilia Sfântul Ilie, a ţinut să-l cunoască şi a intrat în mica obşte a mare
lui trăitor. Paisie a fost acela care i-a dat binecuvântarea spre a lua marea schimă
monahală, iar la 1754 a fost hirotonit preot pentru obştea de la Sfântul Ilie. Când
46. Ibidem , p. 2 1 4 ; tViamalakis, op. cil., p. 474.
47. V alo area lor es te in es tim ab ilă. U n m a n u s c r i s m u z i c a l p u tea preţui p â n ă la 100 aspri sau 17
p ân ă la 25 d c g a l b e n i , ad ică p reţul unei m oşii. Spre exem plu, V l a d C ă lu g ă r u l c u m p ă r a s e d e la e g u 
m e n u l m ă n ă s tir ii B r ă d e t a treia par te d in M u n t e l e P ris lo p cu un T e t r a e v a n g h e l care c o s ta 1.000 as pri

{D ocum ente p riv in d istoria Rom âniei. Ţara R om ânească, sec. X V I , voi. II, B u c u roşii, 1952, p. 208).
In 18 5 3 , e g u m e n u l T is m a n e i c u m p ă r a o p arte d c m o ş i e a unui p o p a S to ic a din G r o ş a n i c u d o u ă cărţi
al că r o r preţ era dc 8'50 aspri, un cal şi 12 oi ( Ibulem , voi. V, Bucure şti, 1952, p. 129). In felul aces ta
ne f a c e m o id ee şi d e s p re v a l o a r e a m o n e d e l o r în t im p u rile a c e le a (cf. B a rb u B u c u r S e b a s t ia n .
M anuscrisele m uzicale, p. 18-19).
48 . Ibidem , p. 2 1 - 2 7 ; I d e m , F ilotei Sin A găi J ip ei - P rim a p sa ltich ie rom anească cunoscută
p â n ă acum , în “ B is eric a O r t o d o x ă R o m â n ă ” , 9 - 1 0 . 1969, p. 1 0 6 8 - 1 0 6 9 ; i d e m , C ontrib u ţii. p. 3.
M a n u s c r i s u l “ P s a l t i c h i e i ” lui Filotei sc află î n B i b l i o t e c a A c a d e m i c i R o m â n e , la se c ţia “ m a n u s c r i s e
r o m â n e ş t i ” cu n u m ă r u l 61.
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Paisie s-a retras în Moldova, Gheorghe i-a urmat !a Dragomirna. ia Secu şi mai
apoi la Neamţ. Prin 1781, Gheorghe a hotărât să sc întoarcă în Muulclc Athos. fie
la Vatoped, fie la Sfântul Ilie spre a se desăvârşi duhovniccşte. în drum, s-a oprit
la Bucureşti, unde mitropolitul Ungrovlahiei dc atunci, Grigorie II, i.-a propus să
rămână la mănăstirea Cernica, având în vedere ridicarea ei şi refacerea vieţii
monahale acolo.
In 1794 i s-a încredinţat şi conducerea mănăstirii Căldăruşani49 şi tot pe atunci
şi a mănăstirii de la Argeş50. El a provocat cu adevărat o ridicare duhovnicească,
aşa cum Paisie făcuse în Moldova, fiind important prin promovarea curentului
paisian în Ţara Românească, ceca ce i-a adus mulţi ucenici, de numele cărora nu
se poale face abstracţie în Istoria Bisericii Române. Este vorba despre Macarie,
marc cărturar al sccolului XVIII, ieromonahul D o r o t e i , traducător dc limbă
greacă, C a lin ic d c la C e r n ic a , devenit episcop de Râmnicu Vâlcea, icrodiaconul
G r ig o r i e , mitropolit al Ţării Româneşti între 1823-34, M a c a r i e P r o t o p s a lt u l sau
dascălul de cântări bisericeşti.
Mai dorim să evocăm aici şi numele lui G r i g o r i e D a s c ă l u l, devenit mitro
polit. Era ucenic al lui Paisie şi, ca atare, eunoscusc viaţa atonitâ.- El a ajuns la
1812 împreună cu monahul Gherontie şi duhovnicul Caiinic de la mănăstirea
Secu din Moldova în Muntele Athos. La întoarcere au căzut intre tâlhari şi
Gherontie, fiind mai în vârstă, a murit la Filipopoli, în Bulgaria. Grigorie s-a
întors în ţară şi s-a aşezat la Neamţ, unde trăise o vreme sub aripa iui Paisie. El s-a
remarcat în cultura românească prin lucrarea de traducere a foarte multor opere de
zidire sufletească, opere ale Sfinţilor Părinţi şi cărţi liturgice, ceea ce i-a atras
apelativul de “Dascălul”, fiind cu adevărat dascăl şi luminător al neamului româ
nesc51. Multe dintre traducerile pc carc Ic-a şi tipărit au ajuns şi în bibliotecile
athonite, dovedind că lucrările sale erau căutate spre zidirea sufletească a fraţilor
de acolo52. Mitropolitul Grigorie Dascălul rămâne, prin întreaga sa activitate de
ridicare culturală, una dintre ccle mai 'luminoase figuri bisericeşti5-^.
Un alt călugăr îmbunătăţit, Ir iu a r h d e la H o r a iţ a , atras şi el de faima Mun
telui Athos, va petrece doi ani acolo, până când, datorită Revoluţiei din 1821, a
fost nevoit să revină în ţară, aducând cu sine duhul dc viaţă athonită, aşa cum tă
cuseră ceilalţi de dinaintea sa54.
4 9. A r h i m . C h c s a r i e G h c o r g h c s c u ,
C uviosul arhim andrit Gheorghe' stareţul m ănăstirii
C ernica (! 7X1-1806), în “G B ” , nr. 5, 19X7, p. 6 9 - 7 1; E c o n o m D. FiirUină, U cenicii stareţului Paisie
in m ănăstirile C ernica s;i C ăldăruşani. cu un scurt istoric asupra acestor m ănăstiri. B uc u reş ti.
1928, p. 45 ; P ă c u r a r iu , /B O R , II, cd. II, p. 566-567.
50. C e i 2 0 d e m o n a h i trim iş i d e cl aco lo au r e în v ia t viaţa d u h o v n i c e a s c ă . C u t i m p u l insă, mulţi
d in tre ei s-au retras, d in c a u z a lurcilor, la schitu l R o b a ia carc era î n c h in a t m ăn ăs tirii X e n o l b n t d e la
A t h o s - Şt. M e t e ş . E m igrări rom âneşti din Transilvania in sec. X II/-X X , B u c ., 1977, cd. II, p. 174.
51. lhidem , voi. III, i 9 9 7 , p. 36 -3 9 ; N i c o l a e M. P o p e s c u , Viaţa şi lap tele părin telu i G rigorie
D ascălul, m itropolitul Ţării R onum eşli. “ B O R ” , nr. 5-6, 1934, p. 293-2.94.
52. Virgil C â n d e a , M ărturii, p. 4 4 8 - 5 5 0 .
53. M i t r o p o litu l a fost im p licat în lu pta r om ân ilor, d u p ă 1X21. d e a trcec m â n ă s t i i i i c in ch inatc
s u b c o n d u c e r e a p ă m â n te n ilo r , a d ic ă d c a î m p ie d ic a s p o l i e r e a lor c o n t i n u ă d e către g rcci.
54. L u c ia n T o m i t a n u l , C uviosul Irinorh dc la H oraiţa. "Sfinţi r o m â n i şi a p ărăto ri ai legii
s t r ă m o ş e ş t i " . Buc., 19X7, p. 5 1 2 - 5 1 3 .
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In “Minciul” pc ianuarie tipărit la mănăstirea Sf. Pantelimon din Muntele
Athos, intre sfinţii cciei de-a zecea zi se află pomenit şi cuviosul ierosehimonah
Antipa Atonitul, cunoscut în istoria noastră drept A n t ip a d c C a l a p o d e ş t l 55.
Acesta, încă din tinereţe, auzise de Sf. Munte, dorindu-şi să meargă acolo. Pentru
început, s-a oprit la schitul Lacu unde vieţuiau români. Egumenul schitului l-a
tuns în monahism şi, după 15 ani, s-a mutat la mănăstirea Esfigmenu care tocmai
primise printre metoacclc sale şi schitul Floreşti din Moldova, din partea mitropo
litului Veniamin Costaehi al Moldovei56. Pc la 1860 a părăsit Muntele Athos pentru
a se întoarce în ţară şi de aici s-a îndreptat spre Rusia, stabilindu-se la mănăstirea
Valaam unde se trăia după norme paisicnc. Accst mod de viaţă se datora unor
ucenici ai lui Paisie Velei kovski care ajunseseră la această mănăstire, reuşind să
impună tipicul atonit. După 17 ani dc vieţuire în mănăstirea Valaam, şi-a găsit
sfârşitul, fiind înmormântat în gropniţa acesteia. Pentru viaţa sa cuiată, a intrat în
conştiinţa monahilor pe care îi avusese uccniei, devenind singurul monah atonit
român trecut în rândul sfinţilor şi pomenit ea atare la Muntele Athos57
Acestea sunt câteva din exemplele carc s-ar putea da cu privire la trecerea
românilor prin Muntele Athos. Aşa cum s-a văzut, în genere, ei au fost influenţaţi
de modul de viaţă de acolo, încât un Paisie şi, mai târziu, ucenicii săi vor adopta
chiar tipicul athonit, încercând să copieze acel mod de viaţă, dar aducându-i şi
îmbunătăţiri, în acclaşi timp. Să nu uităm că Athosul era foarte încercat în acele
timpuri, dar se ridica dc câte ori venea câte o infuzie de danii din Ţările Române
sau Rusia, singurele sale ajutătoare pe atunci. Şi tot aşa Athosul a mai avut nevoie
şi de infuzii de spiritualitate într-o vreme în care mănăstirile, căzute în grele
datorii, erau părăsite. La un moment dat, Paisie a cerut voie să se aşeze la Simo
nopetra, din carc călugării fugiseră, căci nu mai puteau plăti datoriile. Nici’el nu
a rezistat acolo, neputând plăti datoriile ci. In felul acesta, s-a întors înapoi în
Moldova, dar a lăsat în urmă un nume duhovnicesc cu multă autoritate, ucenici
care să-i ducă mai departe învăţătura şi un curent-fenomen de aceeaşi valoare cu
isiliasmul, care s-a numit chiar “paisianism”. Dar in toate acestea, Athosul şi-a
avut şi el rolul său bine definit, căci purta în spate o tradiţie ai cărei moştenitori
s-au considerat întotdeauna domnii români - tradiţia bizantină.

55. A r h i m . I e r c n im M o t o c , C uviosul ierosehim onah A ntipa A lo n ilu ! , ' ' S f i n ţ i r o m â n i si a p ă r ă 
tori ai legii s t r ă m o ş e ş t i " . Buc., I W 7 , p. 543.
56. D e s p r e în c h i n a r c , vezi cap ito lu l n ostru re fe rito r la m - rca E s f i g m e n u ,
57. M o t o c , op. c ir , p. 54R-549.

PER SO N A LITĂ ŢI A TO N II E ÎN Ţ Ă R IL E RO M ÂN E
(1650-1863)
După căderea Bizanţului şi a ţarilor ortodoxe, Valahia rămâne singura ţară a
cărei autonomie acordată de Sublima Poartă permitea refugiaţilor greci, dar şi
celor bulgari, sirieni, ierusalimiteni, să sc îndrepte către ea, făcând-o să devină
centrul cultural al lumii ortodoxe. Sc adunau aici oameni de litere, ierarhi şi clerici,
comercianţi şi politicieni. Majoritatea erau grcci, dar veneau aici - spune Nicolae
lorga - “/ih în c a l i t a t e d e g r e c i, t i n z â n d a g r e c i z a , c i c a m o ş t e n i t o r i a i u n e i c i v i 
l i z a ţ i i u n i v e r s a l e d e l i m b ă g r e a c ă c a r e s e s t r ă d u i a u , p r i n ş c o l i l e a b i a î n t e m e ia t e ,

In felul
acesta, Bizanţul real a dispărut, locul lui fiind luat de un Bizanţ ideal, care va dura
prin instituţii, literatură, artă. Era un Bizanţ perpetuat prin structurile Muntelui
Athos şi ale Patriarhiei Ecumenice.

s ă c â ş t i g e p e o r i c e o r t o d o x la e le n is m u l to r d e n u a n ţă b i z a n t i n a ' K

“ T e n d in ţa a to n ir ă a d o m n i t o r r o m â n i n u e r a n u m a i u n a c t d e e v la v ie , c i ş i u n u l
d e s e m n i f i c a ţ i e p o l i t i c ă ”2.

Autonomia de care beneficiau Ţările Române a făcut pe
prinţii filocleni, precum un Neagoc Basarab, un Vasile Lupu, un Şerban Cantacuzino
sau Constantin Brâncoveanu să încurajeze pe grcci să caute refugiu aici.
După căderea Constantinopolului, românii au fost aceia care permanent au ajutat
pe creştinii ortodocşi din ţările cotropite de turci. Domnii români au început ci singuri
să cheme pc grcci, dacă nu veneau ei înşişi nechemaţi, acaparaţi fiind şi dc idcca refa
cerii vechii împărăţii. Impropriindu-şi cultura şi limba greacă, prccum şi instituţiile
bizantine, domnilor români le-a fost mai uşor să se înalţe către un astfel de ideal.
La astfel de domni veneau cu marc speranţă ierarhi greci care găseau aici
terenul prielnic manifestării lor culturale, precum un Nifon, un Matei al Mirelor,
Dionisie Ralli sau Luca dc Cipru, ori, mai târziu, Antim Ivireanul sau Neofit
Cretanul, nume vrednice de toată pomenirea.
Mai erau şi închinările acestea de mănăstiri, care şi ele aveau o cauză politică:
se căuta crearea de mijloace de presiune şi surse de venituri cu o eirculaţic largă
şi mai puţin controlată de Poartă3!
Toate acestea, foarte pe scurt spuse, au creat climatul favorabil venirii oame
nilor dc cultură grcci, care căutau un refugiu şi un loc unde să se poată desfăşura
creator. Or, aici găseau nestingheriţi acest loc. A fost un exod al lor începând de
la mijlocul sccolului XVII, când luaseră fiinţă cele două Academii princiare4,
exod care s-a înteţit la vremea marelui Brâncoveanu - un adevărat Mecena al li
1. Bizan( (lupii B iza n ţ , p. 21 4 (ed. g r eacă. A t e n a , 1989, p. 226).
2. Inlr-un d o c u m e n t din 1492, c ă t r e Hilandar,' o b s e r v ă m că d o m n i i ro m â n i p r e lu a u , printr-o
a r g u m e n t a r e j u r i d i c ă cx p licilă, d r e p tu l de f u n d a ţie pcnlru a ş e z ă m i n t e l e re l i g io a s e din S fâ n t u l M u n t e
- E u g e n S t ă n e s c u , 500 de ani de relaţii , p. 167: Virgil C ă n d c a , N oi şi B izanţul, in “ op. cit. ’, p. 15.
3. “Reală politică generoasă de ajutorare necesară a instituţiilor, strâm torute sub dom inaţia

otom ană, dar egoistă sursă de venituri perso n a le in schim bai unei colaborări şi com plicităţi
po litice oferite de ierarhii ben eficia ri . fo rm ă deturnată de export de capitaluri pentru d e m e n te
înstrăinate. închinările de m ănăstiri au constituit şi un m ijloc necesar de finanţare a p o liticii dom 
nilor şi c a ndidaţilor tor la dom nie care, din cauza P orţii şi a p rim e jd iilo r interne, nu se pu tea u sp ri
jini p e puternice, dom enii şi resurse financiare interne - Val. G e o r g e s c u , B izanţul şi instituţiile
rom âneşti p â n ă la m ijlocul sec. X V III, B u c u rcşti, 1980, p. 93, 184.
4. A. C a m a r i a n o - C i o i a n , Les A cadem ies
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terelor - tot aşa cum s-a petrecut după căderea Bizanţului, când grecii cultivaţi
căutau Italia sau celelalte Universităţi apusene5. De aceasta stare au profitat mulţi
călugări de la Athos care, este drept, veneau şi după mile, dar sunt câţiva ale căror
nume merită pomenile prin aceea că ele s-au înscris în istoria culturii.
Aceşti călugări se găseau peste tot în Principate. Veneau şi nu plecau până nu
li se promiteau ajutoare substanţiale pentru mănăstirile lor. Perseverenţa lor era de
admirat. Aşa procedase Chcsaric Daponte pe care Xiropotamul îl trimisese pentru
aproape opt ani în Ţările Române, la Constantinopol şi prin insulele greceşti, cu
scopul strângerii dc eleimosine (mile). El a rămas în istorie nu numai prin aceea
că a luat, ci şi prin faptul că a dat destul de mult culturii greceşti. Dar cultura
aceasta era găzduită atunci de noi. lată un dublu rol jucat dc domnii de odinioară
în raport cu lumea greacă, cu Athosul şi celelalte Locuri Sfinte.
Călugării aceştia care veneau prin ţările noastre erau dc multe ori cooptaţi de
domni în munca de iluminare a poporului. Câţi dintre atoniţi n-au venit să fie pro
fesori la Academiile princiare? Ca să nu mai vorbim de patriarhi ca Dositei al
Ierusalimului, care-şi alcătuia opera la noi, ori dc Macarie de Antiohia, al cărui
fiu, diaconul Pavel dc Alep, descrie atât de frumos ţara noastră şi alţii ca ci, aflaţi
în căutarea unui loc pe carc l-am putea denumi cu un titlu dc-al lui Daponte:
"KfjTcoc xocpucov" (Grădina darurilor). Căci asta au fost pentru ci Ţările Române.
In acelaşi fel s-au aşezat grecii şi în Transilvania, fondând două comunităţi
greceşti pufernicc - companii - la Sibiu şi la Braşov, unde dc cele mai multe ori
veneau sau ie erau trimişi preoţi de la Ivir, Vatoped sau Xiropotamu. La 1640,
întâlnim pe un Serafim de la Ivir în Sibiu, având a sta până la 1673. Din păcate,
nu se cunosc numele acestor preoţi, care aveau rolul principal de a lumina pe cei
c’e acolo, fiindu-ie şi dascăli. Mai putem pomeni de un Eficm de la Xiropotamu,
între 1694-95, Dionisie de la Vatoped (1725-26), Leontie dc la Vatoped (1735-37).
Pentru Braşov, lista preoţilor de la Athos este mult mai lungă().
G a l a c t i o n V id a li, fost egumen al Marii Lavre, originar din insula Tinos. se
afla în 1697 la Bucureşti şi semnase deja prefaţa “Antologhionului” tipării Ia
Snagov în acel an'.
O figură aparte o face I o a n C o m n e n , doctorul personal al lui Brâncoveanu
şi episcop al Dristrei (Silistra de mai târziu). Din biografia sas putem desprinde
câteva date interesante. Ştim despre cl că era originar din Lesbos şi studiase la
şcoala patriarhală, având ca profesori pc Alexandru Mavrocordat Exaporitul şi
Teofil Coridalcu, mari figuri în epocă. învăţase perfect mai multe limbi şi medi
cina în Italia. Era unul dintre cci mai cultivaţi oameni ai vremii sale. Ajungând în
Moldova, Gheorghe Duca (1678-1683) îl va chema să-i instruiască fiul, pe
Constantin Duca (Duculeţ), grec şi acesta, care i-a devenit ulterior protector până
K a r a t h a n a s i s , D es grecs, nr. 1.
Id em , L'H ellenixm e, p. 2 7 - 2 9 , 97, 99, 1 0 1-1 03 ; Cilirca, M om ente, p.2 8 9.
K a r a t h a n a s i s , D es g re c s , p. 6 ! ; Al. C i u r c a , op. cit., p. 289 .
B i o g r a f i a i-o g ă s i m în tr-o foarte b u n ă lucrarc a prof. T.G. Bulat, Ioan C om nen, c o m p l e t a t ă
m o n o g r a f i e p r o f u n d s tu d iată de O l g a C i c a n c i şi P au l C e r n o v o d c a n u , C ontrihution a la connaixsance dc la inograpltie et d e l'ocuvre d c Jean (H ierothee) Ct>mnene ( / 6 6 8 -1 7 /9 ), in " B a l k a n
S t u d i e s ’ , In slilu le for B a lk a n S tu d ie s, voi. 12, 1971, nr. 1, p. 143-186.
5.
6.
7.
8.
prin lr -o
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la trecerea în Muntenia a lui Constantin Brâncoveanu-'. La Academia reorganizată de
Şerban Cantacuzino, va ti pus dc Brâncoveanu să predea ştiinţele exacte. Prin 1710
a fost numit episcop al Dristrei, bineînţeles prin influenţa lui Brâncoveanu, şi a murit
la 1719, în Bucureşti, dar n-am putut afla din păcate unde îi este mormântul.
ioan Comnen nu a trăit la Athos, dar l-am semnalat pentru faptul dc a fi mers
acolo, probabil trimis de protectorul său român, spre a cataloga toate daniile stră
moşilor lui, dc la al căror exemplu nici el snu se află departe. Rezultatul călătoriei
sale la Athos a fost fixat într-un “Proschinitar” 10, apărut în 1701, la Snagov. Este
foarte importantă această lucrarc, care a contribuit la cunoaşterea unor fapte
istorice ce stau în legătură cu capitolul relaţiilor dintre români şi Muntele Athos.
Găsim bogate referiri la toate celc 20 dc mănăstiri atonite şi, în plus, la Protaton
şi mănăstirea Sfânta A na11. O copie a manuscrisului acestui “Proschinalar” sc
păstrează şi în bibliotcca mănăstirii Hilandar, având drept cotă numărul 4 0 12.
Opera medicului-pelerin a fost publicată la Snagov în 1701, sub supraveghe
rea lui Antim Ivireanul şi cu cheltuiala chiar a lui Ioan Comnen, cum de altfel şi
aflăm din titlul lucrării tipărite, pc care nu-1 mai redăm aici din cauza lungimii sale
şi pentru motivul că este asemănător cclui din manuscris, doar cu adăugirile la
care nc-am referii13, “Proschinitarul” lui Comnen a bcneficiat de o largă populari
tate, fiind retipărit în mai multe reprize de către editori greci14.
Un alt proschinitar tipărit pc pământ româncsc este cel de la 1843, al lui C h ir ii
d in S m ir n a , călugăr grec, fost marc protosinghcl. De tipărire sc îngrijise egumenul
mănăstirii Slobozia, metoc al Dohiariului, Gavriil din Smirna. Proschinitarul acesta,
spre deosebire de cel ai lui Comnen, se referea numai la mănăstirea Dohiariu15.
9. T rc cc rea sa în Ţ a r a R o m â n e a s c ă sc va ti produs în ju r u l lui 1694, dacă nu înainte d e aces t an,
căci in acest an îl v e d e m p u n â n d inscripţia to m bală la m o rm â n tu l d e la " R a d u V ad ă” al da scălului său.
Tcofil C'oridaleu, carc m uris e în 1692 - D cm o s len e Russo, Studiigreco-rom âne, Bucureşti. 1939, p. I 86.
10. M a n u s c r i s u l lucrării, a cărei o r ig in a lita te iu i p o ale fi p u să la în d o ia lă , s-a d c s c o p c r it în
B ib l i o t e c a u n i v e r s i t a r ă “ M. E m i n e s c u ’' din laşi, av â n d c o ta 1-13 - C. E rliiceam i, M anuscriptele
grcccşti existente în B iblioteca U niversităţii din la şi , în “ Rcv. T eolo g ic ă", Iaşi. III, 1885, nr. 29, p. 237.
nr. L X X X 1 V , cf. C'icanci - C c r n o v o d c a n u , op. cit., p. 169.
I I. Idem , D om nii şi boierii rom âni ca fondatori şi ctitori ai m onastirilor din S fâ n tu l M unte
Atos. în “ Rev. T e o l o g i c ă ” , Iaşi, III, 18X5. nr. 29, p. 2 2 5 - 2 2 9 .
12. B o d o g a e . A jutoarele, p. 158. D e altfel, m ă n ă s tir ile din A t h o s pă s tre a z ă şi alte scrieri dc la
Ioan C o m n e n - v. B ulat, Ioan C om nen , p. 361.
13. El sc g ă s e ş t e c o m p l e t la F.m. L eg ran d , B ihliogruphie hellen iq u e du X V IH -em e siecle, I,
Paris, 19 18, p. 12-13, nr. 8; I. B ia n u , N c r v a H o d o ş , BRV, I, B u c u r e ş t i , 1903, p. 4 2 2 - 4 2 3 , nr. 129; 1.
Biatui - D. S i m i o n c s c u , BRV, voi. IV. B u c u reş ti, 1944, p. 2 1 3, nr. 129.
14. Se tipăr ea la Veneţia în 1745 (cf. Hm. L egrand. op. cit., I, p. 3 3 8 -3 3 9 , nr. 324), în ! 85 7 şi 1864,
iar la A te n a în 1880 (cf. B o d o g a e, Ajutoarele, p. XIV). în 1702 sc tipărise într-o ediţie bilingvă d e către
B c rnard de M on tfau co n , Pideogra/ilna Graeca. sive de ortu et progres.su literarurn G m ecarum , Paris
p. 44 1 -5 0 9 , cf. Legran d , op. cit., I, p. 13; Bod og ae, Ajutoarele, p. XIV. Există, ele as em en ea, traduceri
în franceză şi rusă (C icanei - C c rn o v o d c a n u , op. cit., p. 171, not ele 130 şi 131). In trad ucere
ro m â n e a sc ă , o p era lui C o m n e n se găseşte în stare d e m an uscris din sec. X V III la A c a d e m i a R o m â n ă
(\nss. rom. 2377. cf. ihidem, p. 171, nota 132), iar din 1856 într-o versiun e tipărită, d a r am plificată, pusă
su b s e m n ă t u ra unui c ălu g ăr S e r a fi m d e la R ossikon (I. Dură, Proschm itare, p. 125).
15. T itlu l c o m p l e t în ibidem . p. 12 4 - i 25.
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0 altă prezenţă greacă la curtea lui Constantin Brâncoveanu era aceea a că
lugărului atonit M it r o f a n d e T h a s s o s pe care domnul îl va face duhovnicul său şi
egumen la Cotroceni, iar la 1716, Nicolae Mavrocordat îl va face mitropolit16.
Pc la mijlocul sccolului XVIII a coborât din Athos pentru a fi profesor la Aca
demia domncască din Iaşi N ic o l a e C e r c d (Zep^otiXtv;). Era născut la Epir, la
Metsovo şi după ce a făcut şcoală cu Balamos Vasilopulos, a fost dascăl zece ani
la Tricala. Şi-a desăvârşit învăţătura la Universităţile europene, după care s-a
îndreptat spre Constantinopol. Aici, Sfântul Sinod l-a numit profesor la Atoniada
lui Evghenie Bulgaris, chiar în locul acestuia. După puţin timp a renunţat să mai
predea acolo şi s-a îndreptat cătrc Moldova, aşa cum au tăcut cei mai mulţi dintre
oamenii de cultură greci şi a rămas la Iaşi până la moartea sa, în 1773. La Acade
mia domnească din Iaşi ajunsese director, fiind considerat ccl mai cult bărbat al
timpului său17.
Un alt profesor la Iaşi era călugărul ascet C a lin ic V a rc o si, care trebuie să 11
coborât din Athos dc vreme ce-1 găsim ducând viaţă ascetică în mănăstirea
Bărboiu din Iaşi, închinată şi ea la Vatopcdi,s.
N e o f it C a v s o c a l iv it u l, unui dintre cei mai învăţaţi călugări atoniţi, fusese
evreu la origine şi se născuse în Peloponez, la Patra, în 1731. Şi-a făcut educaţia
în Orient şi a ajuns la Constantinopol. Sc parc că aici s-a călugărit şi a plecat la
Athos în chiar chilia dc la Kavsocalivia, iar pc la 1768 a venit în Valahia ca pro
fesor ia Acadcmie, având printre elevi şi pc Grigorie Alexandru Ghica, viitor
domn. A tipărit la Bucureşti lucrarca intitulată “Gramatica”. Intre 1770-1773, s-a
găsit în Transilvania, la Braşov, unde a şi scris celebra lucrare ‘'Despre deasa îm
părtăşire” (1772), a cărei paternitate fusese atribuită pentru multă vreme lui
Nicodim Aghioritul. A revenit la Bucureşti, ea profesor la colegiul “Sf. Sava”, iar
la 1784 a murit. Au rămas destul de multe manuscrise dc la el, azi proprietate a
Academiei Române, dintre carc unul foarte interesant, “înfruntarea jidovilor” 19.
16. K a r a t h a n a s i s , D es grecs, p. 68, 142. iVIilrofan p r o v e n e a d e la D io n isiu . D e s p i c M i t r o f a n a
sc v e d e a şi C c 7 a r S p irid o n , O i ''EĂAtjveg â p x ie p e îg t <o M i)zpom>Anmv O oyypopAax'iceg icai
M oX SaP'iag ă n o r o i i IA stog t o v 1 0 ' aicovog (A rhiereii greci de la m itropoliile U ngrovlahiei .ţi
M oldovei din seco lu l X IV până în sec. XIX), t e z ă dc d o cto rat, T e sa lo n ic , 1998, p. 105-108. N u ştim
sigur, d a r b ă n u i m că este linul şi acelaşi cu în ţelep tu l M itr o f a n d c la D io n isiu , a u t o r al unei lucrări
cc c o n ţ i n e a o i n terp retare la E pis tolele s o b o r n i c c ş l i p relu ate de N i c o d i m A g h i o r i tu l în lu crarca sa
“T â l c u i r e l a cele ş a p t e e p i s t o l e s o b o r n i c e ş t i a le ş t i u ţ i l o r şi p r e a l ă u d a ţ i l o r a p o s t o l i l a c o b , P e t r u ,
I o a n şi I u d a ” (vezi K a r a isa rid is, op. cit., p. 42).
17. C. E r b i c e a n u , B ărbaţi culţi g reci şi rom âni şi profesori la A ca d em iile din la şi şi Bucureşti
din epoca zisă fanariotă, " A A R M S I " , sc ria II, to m . X X V I I , B u c u ro ş ii, 1905, p. 159; T h c o d o r
A t h a n a s i o u , fle p i rcov eAAr]\’iK(ov <TX<1A<VI' e v P o v p a v îa (1644-1R 2 !) (Despre, şco lile greceşti în
Rom ânia) B u c u re ş t i , 1898, p. 67-6 8 .
1 8. E rb i c e a n u , B ărbaţi culţi, p. 20. La m ă n ă s t ir e a Bărb o i se î n g r o p a s e o altă m a r e figură a c u l 
turii gre c e ş ti, N i c o l a e K c r a m c u s (+ 1672) - Ibidem , p. 17.
19.
T r e b u i e să m e n ţ i o n e z că în articolul m e u din " G la s u l B is eric ii” , nr. 1-4, 1999, d atele p riv i
to are la n aştere a, ven irea la B ucure şti şi m o a r te a lui N eolît C a v s o c a l i v i t u l su nt ero n ate, în truc ât a v u 
se sem ca punct de reper pc Erbiceanu, Bărbaţi culţi , p. 20-21 şi pc T h c o d o r A thanasiou, op. cit. , p. 6 9 - 7 1,
însă csle e v id e n t că ei g reşcsc, d e v r e m e cc însuşi b iografu l Sf. N i c o d i m , T h e o c l i t D ion isiatul, un
c e r c e t ă t o r au to rizat d c altfel al epocii resp ec tiv e, infir m ă toate acestea - "A yiog NiKoSrjfiag o
A y io p e itijg (S f. N icodim A ghioritul), A t e n a , 1959, p. 15-17; cf. K araisa rid is, op. cil., p. 82, nota 191.
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Şi am lăsat pentru sfârşit pe C h e s a r i e D a p o n t e , pentru că despre el am mai
vorbit şi cu alte prilejuri, spunând că este importantă venirea şi petrecerea sa de
aproape opt ani în Ţările Române prin aceca că cl ne-a lăsat în scris foarte multe
date din carc azi s-ar putea face o adevărată cronică20, Fstc autorul multor lucrări
literare, căci era un adevărat poet, lucrări care azi se găsesc în Biblioteca Acade
miei, după cum sc găsesc în foarte multe dintre mănăstirile atonite. In mare parte
ele sunt dedicate domnilor români sau unora dintre figurile vremii, cu care avuse
se contact ncmijlocit.
O figură aparte în epocă a facut-o N ic o d im A g h i o r it u i , care, deşi nu a fost în
Ţările Române, şi-a făcut simţită influenţa de departe. Spuneam, în altă parte, că
Sfântul Nicodim este posibil să fi corespondat cu Paisie Velicikovschi, dorindu-şi
chiar o întâlnire cu cl. Fizic, ea nu s-a produs, dar duhovniceştc în mod sigur,
lucru dovedit de locurile comune din operele lor, despre care un istoric grec făcea
amintire21. Important este că amândoi au încercat o reactualizare a isihasmului
prin punerea lui pe baze noi, adică prin practicare rugăciunii minţii în viaţa de
obşte şi în viaţa cultică a mănăstirilor.
Dacă corespondenţa lui Nicodim cu Paisie este îndoielnică, este sigură, în
schimb, cea cu mitropolitul moldovean Veniamin Costaehi22.
Ccca cc dovedeşte preţuirea de care .s-a bucurat marele Nicodim în Ţările Ro
mâne este publicarea unei mari părţi din opera sa la noi. chiar din acel secol23.
Aşa s-a şi manifestat influenţa sa la noi. Influenţa sa o deducem şi din prezenţa în
ţările noastre a unor reprezentanţi ai curentului spiritual declanşat de Nicodim, cu2 0. C â t p r iv e şte m trn cle lui C lics aric D a p o n te , b ib lio g raf ia es te e x t r e m d e vastă. R e c o m a n d ă m
n u m a i c â t e v a titluri: C. E r b i c c a n u , Constantin D aponte. num it C hesarie în călugărie, " B O R " , XI,
1 8 8 7 - 1 8 8 8 , p. 3 3 2 - 3 4 7 , 4 1 0 - 4 2 3 ; E. L e g ra n d , E /ihem erides tlaces, Paris, 1 8 8 0 - 188 8 , 3 v o l u m e (vezi
voi. III); Dimitrios Pashaiis, K a ia ă p io g A anovrc(I774-I7H 4), în " G e o X a y i a " , X1V(1935), p.225- 250;
T h e o d o r A t h a n a s i o u , op. cit., p. 1 01-102; C. E rb iccan u , B ă rb a ţi , p. 19-20. O fo arte b u n ă b io g r a fie
a p e r so n a ju lu i în c a u z ă se d a t o r e a z ă lui N c s t o r C a m a r i a n o , C onstantin D aponte et Ies P rincipautes
roum aines, “ R E S E E " . V III, 1970, nr. 3. N u insistăm deci a s u p ra Iui, m ai c u s e a m ă că cl a făcut deja
o b i e c t u l d isc u ţiei în cap ito lu l p r iv ito r la m ă n ă s tir e a X i r o p o t a m u .
21. C. P a p o u lid is, ElepiKzmoEig KVEVpaxiKfjg ETriSpâaeaig r o v A O e ig zov B ciX k c iv ik o v

%cbpov K a x â m v ISov a icova (C azuri de influenţă duhovnicească a M untelui A thos asupra sp a 
ţiului balcanic in sec. X V III), "MctKeSoviKGt", 9, 1969, T e sa lo n ic , p. 2 8 7 - 2 8 9 . C â t d e s p r e bio grafia
s f â n t u l u i se p o ate c o n s u l ta teza d c d o cto rat, în r o m â n ă , a p ărin telu i K a r a i s a ri d i s , op. cit.
22. Se păstrează o scrisoare a sfântului către Veniamin, din 1804, sc ris oarea fiind una dc r eco m an 
dare a unui călugăr atonit carc voia să vină în Moldova, să strângă ajutoare pentru repararea Sim onopetrei,
u nd e pentru un timp vicţuisc şi Paisie Velicikovski - Monahul Theoclit Dionisiatul, op. cit., p. 287.
23. La 1826 era tr a d u s ă lu crare a “ C a rte s f ă tu ito a r e pen tru p ă z i r e a c e l o r cinci s i m ţ u r i ” , tipărită
cu b i n e c u v â n t a r e a lui V e n ia m in C o s t a e h i ( B R V , III, p. 5 12-3). Tot a tu n ci a p ă r e a la N e a m ţ " C a r t e de
su flet prea fo lo sito a r e cc se n u m e ş te n e v ă z u t r ă z b o i i f . La 1827, s-a tipăr it tot la N e a m ţ , su b titlul
" A p a n t h i s m a ” ( F lo r ile g iu ), lu crare a “ E p it o m ă (p res c u r ta re ) la P sa lm ii p r o o ro c u l u i şi îm păratu lui
D a v i d ” , cu b i n e c u v â n t a r e a a c e lu ia ş i mitro polit. T ra d u c ă to r u l era un G h e r o n t i e I e r o m o n a h u l (BRV,
III, p. 5 2 6 - 5 2 7 . nr. 827). “ H risto itia ’ s-a tipăr it la B u c u rcş ti, în 1837, în tr a d u c c r c a m o n a h i l o r lo an
şi A n to n ie . La 1827, era d e j a o a treia ed iţie a “ E x o m o lo g h itiir io n u lu i ' şi în 1890 a c in c e a . A sc
v e d e a D e m o s t c n e R u s s o , Cărţi de bună cuviinţă fn lim ba greacă şi rom ână, în " S tu d ii şi C r i t i c e ” ,
B u c u re ş t i , 1910; N. C a r t o j a n , C ărţile populare in literatura rom ânească. B u c u re ş ti, II, 1938; I.
B i a n u - N. H o d o ş . op. cit:, K ar aisa rid is, op. cit., cap. III.
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rcnt carc grupa cci mai dc seamă bărbaţi duhovniceşti, precum Neofit Cavsocalivitul şi Macarie al Corintului.
In cartea “Despre împărtăşirea deasă” (ediţia 1877, Veneţia) se găseşte măr
turisirea lui Macarie carc spunea: “M u l ţ i m - a u i n s u l ta t ş i p e m i n e p e n t r u i e r o 
m o n a h u l s l u j i t o r d e l a K o r o n a (K r o n s t a d t , B r a ş o v ) , o r a ş d in T r a n s il v a n i a , u n d e

locuiesc

“colivar ” ş i s e î m p ă r t ă ş e a d e
Vedem că Neofit Cavsocalivitul este
posibil să fi ajuns preot la compania grcacă din Braşov şi scandalizase prin faptul
că se împărtăşea des, potrivit noului curent despre care vorbeam. In cadrul accstci
noi atmosfere s-a disputat ani dc zile şi problema colivelor, numită în istoric chiar
“cearta colivelor”. Un aspect discutat era dacă să se facă pomeniri ale morţilor şi
duminica, sau nu. Dc aici primiseră şi numele de “colivari” . Iată, că aceste proble
me frământau şi preocupau şi pe locuitorii oraşului Braşov, cărora li se părea ciu
dată împărtăşirea prea deasă, ceea ce ne face să credem că autorii mai sus
pomeniţi nu erau chiar nişte necunoscuţi, de vreme ce lot Macarie mărturisea că
asupra acestor probleme au fost întrebaţi, el şi Neofit, la un colţ de stradă25.
Numele lui Nicodim Aghioritul s-a mai impus în Ţările Române prin elabo
rarea “Filocaliei’ , el fiind acela carc definitivează forma acestei imense opere de
spiritualitate ortodoxă, carc şi-a găsit traducătorul în limba română în persoana
marelui teolog român care a fost Pr. Prof. Dumitru Stăniloae26, după ce un con
temporan de-al său, Paisie Vclcicovschi, o tradusese în limba rusă (1793). Şi s-a
mai impus, de asemenea, prin editarea colecţiei de canoane, “Pidalionul”, în 1800,
la Leipzig. Lucrarca a fost tradusă şi publicată la noi în 1842 de către însuşi mi
tropolitul Moldovei de atunci, Veniamin Costachi, cu care Nicodim corespondase
pe la începutul secolului. Şi la noi, ca şi în alte părţi, era prima oară când se edita
o astfel de colecţie completă a canoanclor. Ceea ce interesează însă lucrarca dc
faţă în mod deosebit este, în cazul acesta, şi persoana supraveghetorului tipăriturii
de la Leipzig, şi anume monahul Teodorit pe care noi îl credem a fi acel Teodorit
de la Esfigmcnu. Accsta fusese delegat de însuşi Nicodim să aibe grijă de tipărirea
lucrării, dar el a profitat de ocazie introducând păreri personale eu privire la anu
mite probleme. Una dintre ele era aceea a calcndaailui şi a stilului îndreptat,
Teodorit susţinând justeţea stilului vechi27. Constituie acesta poate şi unul dintre
motivele pentru care credem că este vorba de Teodorit Esfigmenitul, dat fiind că
până astăzi călugării de la Esfigmcnu sunt sau au rămas cei mai accrbi susţinători
ai stilului vechi. Un alt motiv pentru care credem că este una şi aceeaşi persoană
ş i eu a c u m . I e r o m o n a h u l a m in tit a f o s t

d o u ă s a u m a i m u lte o r i p e s ă p tă m â n ă ” 24.

24. M a n u s c r i s u l lucrării se află în B i b l i o t e c a A c a d . R om . - Ibidem , p. 85, p. 131. La noi s-a
tr ad u s în 1992 de c ătrc părin tele P etro n iu , stare ţul sc hilu lu i P r o d r o m u , de la M u n t e le A t h o s , şi s-a
tipărit d c c ă t r c e d itu r a “ O r t h o d o x o s K y p s e l i " , T csalon ic, a v â n d o p r e fa ţă a P re a S finţitulu i
M itr o p o lit al E u ro p e i O c c i d e n t a l e , S erafim .
25. Ib id em , p. 129.
26. N i c o d i m cita în p refa ţa ''F i l o c a l i e i ” sale n u m e l e p rin ţu lu i Ioan M a v r o c o r d a t , dific il de
identificat, prin a cărui st r ă d a n i e se tip ă r is e c a n e a la Veneţia, în 1782 - v. A n d r e S c r i m m a , Les
roum ains et les M ont A lhos, în “ M illc n a ir c d u M o n t A t h o s ” , II, 1963, p. 151.
27. T h e o c l i to s , op. cit., p. 2 6 4 -5 ; P a p o u l i d i s , op. cit., p. 176-7; cf. FCaraisaridis, op. cit., p. 36.
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ni-1 dă biograful sfântului Nicodim, Eftimie21*. El ne spune că atunci când i s-a în
credinţat tipărirea Pidalionului, Teodorit se afla în Bogdania (Moldova). Să nc
amintim că la începutul secolului, Teodorit venise la Veniamin Costachi sâ-i pro
pună ca mănăstirea Esftgmenu să devină moldovenească. Şi tot el era acela care,
în urma refuzului mitropolitului, descoperise că cl era rudă cu ctitorii mănăstiri
Bursuci-Ciocăneşti pe care marele ierarh o va închina Esfigmenului spre a se
putea susţine rnaterial2y. Este posibil ca Teodorii să fi ajuns şi el în Moldova tot
în urma recomandării lui Nicodim Aghioritul. Oricum, influenţa sa în spaţiul
românesc este evidentă şi merită analizată mai pe larg. Noi însă ne limităm numai
la a semnala faptul.
Mai există şi alte opere ale Sfântului Nicodim care au circulat la noi în manu
scris, având textul original grecesc, manuscrise care, la ora aceasta, se pot găsi în
diverse bibiiotcci din ţară. Menţinându-nc în contextul relaţiilor dirccte cu
Athosul, putem spune încă despre sfanţul Nicodim că a mai scris o carte de peda
gogie pentru educaţia tinerilor, având la bază un manual scris la 1800 dc Grigorie
din Moldova, devenit ulterior mitropolit în Ţara Românească sub numele dc
Grigorie Dascălul30. Lucrarea rezultată se numea “Hristoitia”. Trebuie menţionat
câ însuşi mitropolitul Grigorie îşi făcuse stagiul cultural la Muntele Athos,
împreună cu accl Gherontie, pomenit dc noi mai înainte ca traducător al
“Epitomei la Psalmi ’.
Este uşor de constatat acum că influenţa Athosului la noi nu rămâne deloc
neglijabilă. S-a manifestat prin oameni duhovniceşti şi prin operele lor, cât şi
datorită contactelor dirccte pe carc ci le-au întreţinut cu o scrie de oameni
duhovniceşti contemporani dc la noi. Dar in acccaşi măsură această influenţă a
Athosului s-a manifestat şi în cazul artei, deşi aici se poate spune că influenţa a
fost reciprocă31, ceea cc ar îndreptăţi gândul marelui Iorga care spunea: “... e s i e
a b s o l u t f a l s c ă n o i în m a t e r i e d e c u l tu r ă f i d e p o l i t i c ă a m f o s t n e c o n t e n i t m â n a ţ i
î n a i n t e d e a l f ii ... î n a r t ă a m u n it i n j lu e n l a o r i e n t a l ă c u c e a o c c i d e n t a l ă ş i c u f o n 
d u l n o s tr u p r o p r i u , c r e â n d f o r m e o r i g i n a l e . G r e c i i c h i a r r e c u n o s c l a M u n t e l e
A th o s , în p i c t u r i l e d e a c o l o , g e n u l “m o l d o v a l a h ", a b s o l u t d e o s e b i t d e g e n u l l o r
28. Bloc; K a i n o A t - t e i a tcai a y d î v e ş 5 i d S a c o u t i i ţ tijicov E K K X i i a i a ţ Te^eoO evTec / t a p a
t o d aaioÂoYicota.TO'u tcai (îaKap'io'D K ai a i S r n i o u NucoSi’u j.ou M ova% o\) G 'o y y p a c p e v ix ţ î t a p o
"ten) ev Xpicrcd) «SfAipou xou EvBup.un) l e p o u o v â y o ’u (Viata, lucrarea şi luptele duhovniceştipentru

slava B isericii noastre ale p reacuviosului ş i fe r ic itu lu i în adorm ire N icodim monahii!, sci.su de către
fra te le său in H ristos. E ftim ie Ierom onahul), p u b licată de S p i r i d o n L a v rio tis în 'T p i y y o p i o ţ
I l a ^ a p d ţ " , nr. 5, 1921, p. 2 13.
29. Vezi aici “ M ă n ă s t i r e a E s f i g m c n u ”.
30. K a r a isa rid is, op. cit., p. 42.
31. .1. S t r y g o w s k i , B izantinische D enkm aler, 1-1II, W i e n , 1 8 9 1 - 1 9 0 3 . c h i a r a a f i rm a t că arta
m o l d o v e n e a s c a a e x e r c i t a t o influ e nţă m ull mai m a r c a s u p r a A t h o s u l u i d e c â t ar ta ato n ită asiip ra artei
r o m â n e ş t i - cf. A n d r e S c r i m m a , Les roum ains el le M ont A thos. în “ M iilc n a ir c du M o n t A t h o s ” , II,
1963, p. 150.
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p ro p rii”-''2. Românii au prciuat teme din pictura bizantină pe care le-au adaptat,
dar au şi preluat de la Athos anumite scene pentru bisericile lor româneşti33.
Oricum, contactul cu Muntele Athos a fost foarte benefic pentru Ţările
Române, care au înţeles că au numai dc câştigat pc linia tradiţiei bizantine.
Tocmai de accea domnii români au şi susţinui Muntele Athos, fară a revendica
vreodată dreptul dc posesie asupra vreunei mănăstiri dc acolo. Şi aceasta se
întâmpla pentru că ei vedeau faptul ca pe o datorie faţă de Ortodoxie, iar pe de
altă parte considerau Athosul un bun comun şi unicul punct care a ajutat
Ortodoxia să supravieţuiască. Un fel dc “o mână spală pe alta”, o reciprocitate
perfect avantajoasă, din care ambele părţi şi-au văzut câştigul.
Cât dinspre noi, lucrurile trebuie privite cu multă mândrie, mândria de a fi
avut pc strămoşii noştri drept unici ajutători, într-o vreme în care totul părea că se
clatină. Tocmai aceasta a tăcut pe istoricul rus, Arhim. Porfir Uspenski să declare:
“Despre toate aceste binefaceri ale lor cu vorbesc cu plăcere, pentru că nici
unul dintre popoarele ortodoxe nu a făcut atâta bine pentru Athos cât au
făcut românii”34.

32. Istoria rom ânilor prin calatorii, p. 405.
33. F r u m o a s a b iscrică din ccnliiil B u c u re ş t i u lu i , r id ic ată de l o r d a c h c C r c l z u l e s c u în 1722, are
în p r i d v o ru l ci o re p re z e n t a re a A p o c a l i p s e i aş a c u m a p a r e ea şi la A t h o s (la D io n isiu şi X e n o f o n t ).
In acelaşi an, N i c o l a e M a v r o c o r d a t , p r im u l d o m n fanar iot, a l e g e a ace e a şi te m ă p en tru i m p o z a n t a sa
c tito rie d c la V ă c ă re ş ti, azi d ă r â m a tă . In T r a n s i l v a n i a , preotul R a d u T c m p e a II, şefu l rezistenţei
antiiiniate, ridic a şi el, la 1738 , o c a p e lă m o r tu a r ă pc c a r e o o r n a cu sc e n e d in A p o e a l i p s ă . M a i ex istă
o se rie d e as tfel dc bise rici di n V âlcea sa u O lt, sa u c h i a r dc la R ă şin ari, lân gă S ib iu , c a r c a u prciuat
a cest g e n de pictu ră d e la A th o s. în să toate a c e s t e s c e n e a p o c a l i p t i c e erau m o d i f i c a te şi a d a p t a t e unei
spiritualităţi locale. C o r n e l i a Pillat, L'iconographie athonite dc l ’A pocalypse en Valachie et en
Ţransvlvanie au X IT II-e site le , în “ A c lc s d u Il-c C o n g r e s Internat, d e s E tu d c s s u d - e s t e n r o p e e n s ” ,
tom . V I. A t e n a , 19 8 1. p. 3 2 3 - 3 3 2 .
34
Istoria A fona, P etcrsb u rg , 1877, III, 3, p. 3 3 4 , cf. B o d o g a e , A jutoarele, pag. titlu; B o g d a n ,
D aniile, p. 2.
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E PILO G
Problema relaţiilor Ţărilor Române eu Athosul a fost şi rămâne una de actua
litate, de vre inc ce, pe măsura trecerii timpului, din ce în ce mai multe documente
româneşti de ia Sf. Munte sunt scoase la lumină ca să dea mărturie despre comple
xitatea şi întinderea în timp a acestor legături. Tema pc care am ales s-o dezbatem,
trebuie menţionat dintru început, suferă de această lipsă a publicării integrale a
fondului documentar românesc de la Athos, fond ce ar conţine, după ultimele
estimări, aproximativ 40.000 de documente. Presupunând că s-ar putea cataloga
1.000 dc actc pe an, ar trebui, se înţelege, pc puţin 40 de ani pentru o asemenea
muncă. Intre timp au apărut însă diverse colecţii dc documentc româneşti, sub
semnătura unor autori, fie români, fie greci. Aşa este cazul lui A. Papadopol
Kerameus sau N. Iorga, carc în volumele XIII, respectiv XIV ale colecţiei de do
cumente “Hurmuzaki”, au scos la iveală documente ce priveau aceste relaţii între
voievozii români şi Muntele Athos, acţiune pe care o întreprinsese mai înainte şi
V.A. Urechia în a sa “Istorie a Românilor”. Cu reţinerea că documentele publicate
nu proveneau numaidecât de la Athos, ci din fondul arhivistic românesc, adică din
Arhivele Centrale româneşti sau din Biblioteca Academici Române, ori din alte
biblioteci româneşti. Documente româneşti de la Athos aveau să publice pentru
prima dată în româneşte Paul Mihailovici, în 1933 .şi Grigorie Nandriş, în 19361.
In 1979, în “Revista Arhivelor”, Dan Livezeanu şi Ciucă Marcel Dumitru de la
Arhivele Statului din Bucureşti publicau, în urma unei misiuni ştiinţifice la Athos
câteva documente ec priveau mănăstirea Jitianu, închinată la Sf. Pavel, ca mai
apoi. în 1980, numai Dan Livezeanu să publice în periodicul bisericesc “Biserica
Ortodoxă Română” şi câteva documentc ce priveau mănăstiri din Moldova. De
atunci, până acum, au apărut continuu, dar răzleţ, în publicaţii româneşti sau
străine (vezi colecţia “Actes de 1’Athos”), diverse documente româneşti ce ne-au
fost de marc folos în analiza acestui fenomen istoric. Recent chiar a apărut un tom
ec conţine aproximativ 1.000 din cele 2.200 dc documentc româneşti ale
mănăstiri Xiropotamu de la Muntele Athos2, eu analiza foarte competentă a isto
ricului Florin Marinescu de la Centrul de studii neoclenice din Atena. Putem
îndrăzni să afirmăm că este prima lucrare de acest gen, adică primul corpus uni
tar dc documente româneşti aparţinătoare vreunei mănăstiri athonite ce s-a publi
cat în secolul nostru de cătrc un român. Şi, se pare că, vor urma şi altele sub
aceeaşi semnătură. Un astfel dc tom pune la îndemâna istoricului documente ce
dezvăluie pe deplin complexul acestor relaţii asupra cărora ne-am oprii.
Folosindu-I, am scos la iveală aspecte esenţiale privind istoria acestei mănăstiri,
precum şi relaţiile ce le-a întreţinut eu Principatele române.
Pe de altă parte, tot în secolul nostru, doi cercetători dc renume în istorio
grafia românească, Preot Teodor Bodogae3 şi Petre Năsturel4, au analizat în
scrierile lor relaţiile româno-athonite în toată complexitatea. Dacă lucrarea primu
lui suferă lacune, “normale” pentru perioada în care a fost scrisă, rămânând totuşi
1. Vezi " B i b l i o g r a f i a - I z v o a r e ” .
2. T a eyypatpcx n jg /.tovij Ei]port:otă/jov, A8v|va, 1997.
3. A jutoarele, S ib iu , 1941.
4. Le M ont Athos.
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cea mai hună lucrare în limba română până ia ora aceasta, cea de-a doua, în limba
l'rancoză, vine să completeze lipsurile primeia. însoţită 11inel dc o analiză a docu
mentelor realizată de însuşi autorul ci, a cărui acri\ ic ştiinţifică este dc acum mull
prea cunoscută. Prima este o lucrare vâslă ce anali/caza întregul complex al acestor
relaţii, iar a doua caută să elucideze, având la îndemână documente şi date noi,
istoria acestor reiaţii pe o perioadă mai scurtă însă: până la 1654, aşa încât putem
afirma că P. Năsturel oferă cea mai bună imagine a acestei părţi de istorie comună
româno-atonită. Din păcate, marele învăţat, compatriot de-al nostru s-a oprit aici.
Pentru acest motiv am considerat că se cuvine acestui tablou o întregire, fapt pentm
care am încercat în paginile cc s-au citit să demonstrăm continuitatea acestui pro
ces sau fenomen de susţinere a Athosului de către români, atunci când nici bizan
tinii, nici bulgarii, nici sârbii nu o mai puteau face demult, iar ruşii aveau să
înceapă seria lor de binefaceri abia pc la sfârşitul secolului XVII.
Aşa cum s-a putut constata, am prezentat aceste fapte ca având un preccdcnl în
acelea din perioada premergătoare pentru ca tabloul să pară un întreg. în cele mai
multe dinlre cazuri am consumat poale mai multe pagini la începutul fiecărui capi
tol, în carc am redat lbarle pc scurt date pn\ ind începutul acestor relaţii cu scopul de
a sc putea constata continuitatea lor şi să sc poată realiza ce a justificat acţiunile dc
mai târziu ale voievozilor, începând cu Matei Basarab în Ţara Românească şi Vasile
Lupu în Moldova. Căci aceasta este perioada asupra căreia ne-am oprit: 1650-1863.
Matei Basarab şi Vasile Lupu continuau acţiunile de mai înainte ale unui Vladislav I, Ştefan cel Mare, Neagoe Basarab, Petru Rareş, Alexandru Lăpuşneanu sau Mihai
Viteazul şi nu numai. Iar pe cei doi aveau să-i urmeze Şerban Cantacuzino, Constantin
Brâncoveanu şi, de la el, aproape toţi domnii fanarioţi. Toţi, cu foarte mici excepţii,
şi-au tăcut un ideal din a susţine Muntele Athos, începând cu 1369 până aproape de
secularizare, la 1863, şi din asta îşi făceau mai întotdeauna un titlu de glorie.
Fapt este că istoria relaţiilor pc care Valahia şi Moldova le-au întreţinut cu
mănăstirile de ia Muntele Athos prezintă pe prinţii români animaţi de bună
credinţă, de dorinţa dc a fi fondatori - “noi fondatori”, “ctitori de-al doilea”, "cti
torii din urmă”5. Accastă calitate de “ctitori” este întâlnită în sec. XIV ca fiind
ataşată voievozilor Vladislav I şi Mircea cel Bătrân, apoi lui Vlad Călugărul şi
fiilor săi, în cazul Hilandarului sau în sec. XVI lui Neagoe Basarab - “ctitor marc
a toată Sfetagora”, potrivit afirmaţiei pe carc o făcea atunci Gavriil Protul. Nu i s-a
negat însă nici lui Ştefan cel Mare accastă calitate, sau lui Mihai Viteazul, ci apar
cu aceste calităţi in actele vremii. Ca să nu mai vorbim de Vasile Lupu. dezro
bitorul Patriarhiilor şi celorlalte Locuri Sfinte prin gestui său dc a lc plăti datori
ile, ori prin închinarea Sf. Trei Ierarhi, bogat recompensat prin primirea moaştelor
Cuv. Parascheva. Până şi grecii din Veneţia i sc adresau lui Vasile Lupu spre a-i
obţine sprijinul material, aşa încât se poate afirma că exista o rivalitate pentru a
obţine favorurile unui prinţ român().
5. V. M untean, Organizarea mănăstirilor ronu'ine.şti in comparaţie cu cele bizantine (până hi 1MHD.
- S T " , 1984, nr. 1-2, p. 6 0 - 6 1 , cf. P. N ă s t u re l , Le M A. p. 3 2 9 -3 3 0.
6. M. I. M a v m ja o c ra c , , AAAi]Aoypu(pia -trjg eĂ A tivtxtjc 'A SeX fâxiixog Beveiicxq : 1641 - i647>
f i i w v g rtyeiiâvcq rijg B Ă a x ia g m m M u A S a p ia c d /n i r a e x i a i /f i a xpak-T itcă r?/',
" © r i o a v r e i o i i a i a ” . 15, 1978. p. 25, cf. N ă s tu re l, Le M A. p. 334.
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Binefacerile iui Vasile Lupu faţă de care contemporanii săi greci nu mai
aveau cuvinte de laudă, au fost continuate, chiar dacă nu tot cu acccaşi intensitate,
dc domnul \ al ah Şerban C-anlacuzino şi de urmaşul sau Constantin Brâncoveanu.
Despre acesta din urmă, Sevastos Kimemtis ( t l 702), profesor la Academia din
Bucureşti, declara totuşi că a întrecut in generozitate pe toţi împăraţii pe care i-a
cunoscut''. Era, bineînţeles, un mod dc a mulţumi binefăcătorului lor, chiar dacă
acesta, în realitate, nu putuse depăşi pe Neagoe Basarab, necum pe Vasile Lupu în
binefacerile faţă de Locurile Sfinte. Şi nimeni după Şerban Canlaeuzino n-a mai
putut câştiga titlul de ctitor la Muntele Athos până la Searlat Calimahi, binefăcă
torul şi restauratorul Rosikonului pe care, la 1805, patriarhul ecumenic Calinic V
o numea “mănăstirea Calimahilor”, aşa cum în scc. XIV Cutlumuşul reuşise să
capele numele de "Lavră a Ţârii Româneşti” sau Zograful ce se numea în sec. XV
"Lavră a Moldovei", datorită refacerilor pe care domnii Vladislav I, respectiv
Ştefan ccl Mare le întrcprinscscră la aceste mănăstiri.
Intre timp, Athosul n-a fost lipsit nici de daniile domnilor fanarioţi, fie ci Mavrocordaţi, Ghiculcşti, Racoviţeşti, Ipsilanţi, Calimahi sau ale unor particulari
înrudiţi cu ei.
Toate acestea sc întâmplau pentru că aşa înţelegeau ei să ajute la supra
vieţuirea Ortodoxiei pe carc o vedeau drept unic instrument al refacerii mai vechii
unităţi pierdute în urma căderii Bizanţului. Pe de altă parte, domnii români de
dinaintea perioadei fanariote urmăreau conservarea Ortodoxiei ea unic principiu
omogenizalor în lupta împotriva otomanilor. Şi mai era ceva: în Ortodoxie ei
vedeau un mijloc dc conservare a vechii idei imperial-bizantine pc care şi-o do
reau împropnată. Toate acţiunile lor convcrg spre apărarea Ortodoxiei, având ca
ultim scop protejarea valorilor de tip bizantin, începând eu idcca imperială ce şi-o
însuşiseră aceşti domni. Până la Constantin Brâncoveanu, inclusiv, procesul acesta
a fost continuu, dacă ne gândim numai la mecenatul cultural al marelui domn care
venea să completeze tabloul relaţiilor între români şi ortodocşii căzuţi sub robia
otomană. Şi printre aceştia, desigur Athosul.
In compensaţie, mănăstirile Muntelui Athos ati oferit Ţărilor Române un
prilej extraordinar şi binemeritat de a-şi îmbogăţi cultura naţională. Literatura bi
zantină sacră şi profană ne-a lbst transmisă graţie manuscriselor aduse din Athos*.
Arta religioasă în Principate s-a dezvoltat în comuniune cu aceca a statelor balca
nice, sinteza favorizând-o Athosul1'. Dacă astăzi putem vorbi de o literatură teo
logică româncască, asta sc datorează în bună măsură miilor dc manuscrise pentru
a căror traducere au trudit de veacuri călugării români care îşi taceau “stagiul” la
Athos. Să nu uităm de Paisie Veleikovski, căruia, deşi neromân, îi datorăm azi
‘T ilocalia”. Cei mai mulţi dintre traducătorii noştri dc marcă au trecui prin Athos,
aşa încât nu sc poate concepe această parte a culturii româneşti fără Muntele
Athos şi călugării săi. Monahii aceştia formaţi la Athos au contribuit în buna
măsură la dezvoltarea vieţii spirituale la nordul Dunării. Cine a dat mai mult'.'
7. H un n u za ki, XIII, p. 21 9; B o d o g a e , A jutoarele, p. 30K.
8. C â m i e a , M ărturii.
l>. T o a te a c e s t e e l e m e n t e uu fost s u r p r i n s e d e N. G h i k a - B u d e ş t i . Kvolufia arhitecturii in
M untenia. B u c u reş ti, voi. I, 1927; voi. II, 1930.
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Credem eă nici nu se cuvine un răspuns, de vreme ce foloasele an Ibst reciproce.
Oricum, dragostea voievozilor pentru Ortodoxie şi pentru Si'. Munte, în particu
lar, ca loc în care aceasta se conserva cel mai bine. justifică cele peste 100 dc schi
turi şi mănăstiri închinate acolo, precum şi celelalte danii făcute pe parcursul a
patru sccole şi mai bine.
Am dorit să evidenţiem nu neapărat acest aspect, ci mai degrabă faptul că în isto
rie popoarele ortodoxe s-au sprijinit unele pe altele, cu conştiinţa că-şi conservă pro
pria identitate, lira apoi şi faima pe carc aceşti domni o dobândeau la nivelul
conştiinţelor popoarelor din Balcani. Nu sprijineau ceva străin, ci sprijineau un ideal
propriu întregului Răsărit. Drept mărturie stă faptul că nu au sprijinit numai Muntele
Athos, ci absolut toate ţările ortodoxe cu Patriarhiile şi Locurile lor Sfinte, aliate
atunci sub administraţia turcilor. Insă nu se poate nega că. pc dc altă parte, ei erau
interesaţi să ia locul fostului împărat de Bizanţ, măcar din punct de vedere al
funcţiilor sale, dacă nu geografic. Există bănuiala că însuşi Mihai Viteazul ar fi fost
interesat în obţinerea scaunului constantinopolitan, lucru pentru care ar fi avui nevoie
de o forţă suficient de marc ca s-o poală contrapune turcilor. înţelesese, se pare, ca
unirea celor trei principate româneşti i-ar fi putut oferi această forţă. La mijloc nu a
fost nicidecum conştiinţa unităţii românilor, căci era mult prea devreme pentru aceas
ta, ci intenţia de a scoate din jocul politic al zonei pe turei, lucru cc i-ar fi înlesnii
“recuperarea” Bizanţului, aşa cum altădată, la 1261, un alt Mihai o făcuse. Nu sc
poate ca Mihai Viteazul să nu fi fost sensibil la faptul propriei apartenenţe la ramura
C'antacuzinilor şi să dorească scaunul pe care aceştia îl deţinuseră altădată. Mai era
şi mitropolitul Dionisic Raili carc, tot cantacuzin şi el, îl sprijinea în dezideratele lui,
urmărind să ridice pentru Mihai toţi Balcanii. Toate mişcările voievodului au fost în
această direcţie. Din păeatc, condiţiile politice externe nu i-au fost favorabile. Nimeni
nu dorea un stai românesc puternic carc ar fi putut strica echilibrul zonei. Nici turcii,
nici austriecii, nici ungurii si nici polonezii nu se vedeau în situaţia de a nu sc mai
înfrupta din câte o bucăţică din prea bogatele Ţări Române.
Ideea aceasta a ajungerii la Bizanţ a dominat până la Şcrban Cantacuzino, ei însuşi
tentat de propunerea strângerii unei forţe de 300.000 de oameni capabili să lupte cu
turcii. Dc accca a încercat să-i coopteze pc ruşi. Cu acest scop a trimis pe acel călugăr
Isaia de la Sf. Pavel la Petru ccl Mare, de la care, însă, s-a întors Iară nici un răspuns.
Pentru eă, în mod fizic, nu era posibilă reocuparea Conslantinopolului. dom
nii au considerat să-şi împroprieze măcar instituţiile bizantine şi să devină ei înşişi
protectorii acestora până ce momentul ar fi fost potrivit ca să-şi realizeze gân
durile carc au dominat, iată, până la Constantin Brâncoveanu. Or, una dintre insti
tuţiile bizantine devenise chiar protecţia Muntelui Athos, căruia aceşti domni îi
plăteau deseori impozitele către fiscul otoman10. Iar Muntele Athos şi călugării lui
au jucat un rol important în toată această “afacere”. Să nu uităm că ci deveneau
sfătuitori ai domnilor. Hariton de la Cutlumuş, Protos al Sf. Munte, nu putea de
veni mitropolit al Ungrovlahici Iară să fi fost atât dc bine cunoscut şi apreciat de
domnul Vladislav l. Ni fon II, recunoscut pentru duhovnieia lui, este adus de Radu cel
1 0 . P u tem să î'.c referim la mărturia egum enului Paisie d e la i likmdar, ea să nu mai p o m e n i m dc bine
facerile pe carc le-am ciîal p,c parcursul lucrării: acesta spunea că atunci câiui se făcea recensăm ântul
Muntelui A th os de către autorităţile turceşti, călugării nu declarau nu m ărul real al lor pentru a se putea su s
trage impozitelor. De pildă, la acea dată, 1550, în loc d c 6.000 s-au declarat 4.000. iar impozitul a fost plătit
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Mare spre a reorganiza Biserica românească de atunci. însuşi Dionisie Raî’.i,
duhovnicul lui Mihai Viteazul, se parc eă petrecuse mulţi ani la Athos. Isaia de la
Sf. Pavel devenea reprezentantul lui Şerban Cantacuzino la Curtea imperială de la
Sankt Petersburg, iar Mitrofan de Ta.sus dc la Dionisiu, după ec a fost duhovnic al lui
Constantin Brâncoveanu, ajunge mitropolit în scaunul Bucureşliului pe vremea dom
niei lui Nicolae Mavrocordat. Toţi aceştia, pe lângă mulţimea monahilor athoniţi carc
veneau în ţările noastre pentru a cerc sprijinul voievozilor români. In afară dc faptul
că deveneau duhovnici ai domnilor, aduceau cu ei o parte din spiritul şi cultura bizan
tină, atât de bine împropriatc de domnii noştri. Aduceau cu sine cărţi sau copii în
manuscris ale operelor patristice care au produs ia noi o literatură teologică de acum
prea bine cunoscută. Oricum, nu se poate ignora rolul accstora în istoria noastră.
Perioada în discuţic se închcie în mod semnificativ prin înfiinţarea la Athos a schi
tului românesc Prodromu ca încununare, parcă, a celor patru secole de relaţii românoathonite, timp în care românii au fost prezenţi nu numai prin danii bogate, ci şi prin
aceea că mulţi dintre monahii noştri căutau viaţa duhovnicească deosebită tic la
Athos1*. Athosul căpătase demult o aşa faimă în Ţările Române, încât constituia pentm orice monah cu viaţă înduhovnicită un adevărat miraj. Asta a justificat dorinţa
românilor de a avea acolo propriul lor lăcaş, chiar dacă n-au luptat prea mult în acest
scop, deşi o ocazie a constituit-o Cutlumuşul din vremea lui Hariton, iar o a doua
Esfigmenul din vremea mitropolitului moldovean Vcniamin Costachi. Dorinţa aceasta
s-a putut totuşi materializa în scc. XIX în modul pc care l-am descris în capitolul
respcctiv, deşi nu era primul lăcaş românesc dacă ţinem cont de faptul că la jumătatea
sec. XVIII Paisie Velcikovski înfiinţase deja pe teritoriul mănăstiri Pantocrator chilia
Proorocului Ilie în carc se adunaseră suficient de mulţi români şi nu numai pentru a da
naştere unui curent dc acum celebru în istoria noastră: paisiamsmul. Şi tot pc atunci lua
fiinţă un alt schit românesc, cel de la Lacu pc teritoriul mănăstiri Sf. Pavel. Aşadar
Prodromul venea să îneununeze sau să completeze tabloul relaţiilor româno-athonite.
Aceste fapte am dorit să le evidenţiem ca un tot şi să creem o imagine, o vi
ziune dc ansamblu asupra epocii respective şi în special asunra relaţiilor ţărilor
noastre cu Muntele Athos.
In speranţa eă tabloul al cărui început l-au făcut autorii citaţi în primele pagini
sc întregeşte încă puţin, acum, eu aceste date, fară pretenţia de ale fi epuizat12,
încheiem cu o apreciere contemporană referitoare ia aceste relaţii: “ m ă r t u r is im
v e ş n ic a r e c u n o ş ti n ţă a P a t r i a r h i e i E c u m e n ic e f a \ ă d e p o p o r u l r o m â n o r t o d o x p e n l r u
ţo a le c e le c u le le -a fă c u t p e n tr u E a. p e n tr u to a te c e le la lte P a tr ia r h ii r ă s ă r ite n e ,
c â l ş i p e n t r u sfintele l o r m ă n ă s t i r i in c l i p e l e g r e l e " ^ .
dc voievod ul Valahiei (?) - Beithc dc Khitiovo, Itinm iire nissc, p. 279-280; N. Bcldiccanu, Eu nun%e
ii'une ivcherche a m cernant les rdutions roum uno-aihoniies,"\iy7.»n\\od', L/2, 1980. p. 621-622, In 1550.
în Valahia d o m n e a Mircea Cio ban ul despre care sur.seIc sp un c8 a persecutat pc călugări (Năsturei, Le MA,
p. 63, nota 131). Dacă nu cslc acesta, alunei poate fi Iliaş Rareş, car e însă, în ! 5 5 1, sc turcise. Mai rămân
în calcul Petru Rareş al Moldovei şi Radu Paisie (Năsturel. Le MA, p. 331, nota 16). Ace astă fraudă a fost
descoperită şi aşa s-n ajuns la confiscarea averilor dc către sultanul Sclirn 11 ( 1566-1574).
I !. Vezi c a p i t o l e l e referitoare la m o n a h i i r o m â n i care au trăit la A t h o s în voi. "Sfinţi rom âni şi
apărători ai legii s tră m o şe şti ", Buc., 1987.
12.
N e refe rim la faptu l că încă nu sunt p u b lic a te toate d o c u m e n t e l e . D c altfel, c o n s i d e r ă m ca
a m e p u i z a t toate s u r s e l e ca r c p o t sta la î n d e m â n a c e r c c tă to r u lu i.
! 3. Din c u v â n t a r e a P atria rhu lu i E c u m e n ic B a rto lo m e u , în au la P a r l a m e n t u lu i , cu o c a z ia s e r b ă m
ir. o c t o m b r ie 1995 a 110 ani d e la o b ţin erea a u t o c e f a l e i şi 70 d e la înfiin ţarea Patria rh iei R o m ân e .

TABLOUL (CRONOLOGIC) AL DANIILOR
FĂCUTE DE VOIEVOZII ROMÂNI SAU ÎN TIMPUL LOR
CĂTRE M UNTELE ATHOS (1650-1863)-'
ŢARA ROM ÂNEASCA
MATEI B A S A R A B
1632-1654

C O N ST A N T IN Ş ER B A N
B A S A R A B 1 6 5 4-16 58

16 34 - c o n f i r m ă î n c h i n a r e a S l o b o z i e i la D o h i a r i u ; d u p ă
1634 î n c h i n ă m ai
m u lte m o şii S l o b o z i e i şi D o h ia r iu lu i:
1636 - 1 1.0 0 0 a s p r i la X c n o f o n t : 16 3 7 - c o n f i rm ă
în c h i n a r e a ui-rii R o a b a la X c n o f o n t ; 1640 - rep ară pictura
la c a t o l i c o n u l C u t l u m u ş u lu i ; 16 40 - 4 . 0 0 0 a s p ri/a n la
D io n isiu ; 1641 şi 1643 - d o u ă E v a n g h e l i i la L a v ra ; 1641 c u m p ă r ă m o a ş te ale Sf. M ih a il al S i n a d c l o r p cn lru A r n o t a ;
1 6 4 1 ,1 6 4 6 - co n f i r m ă C l o c o c i o v u i p e n tr u C u t l u m u ş ,
în c h i n ă A d o r m i r e a di n S latin a la C u t l u m u ş ; 16 37-1641 ■
din v e n itu r ile dc la C ă s c i o a r e l e se refac chiliile v e s tic e ale
P a n to c r a to ru lu i: 1642 - v o r n ic u l H r i z e a î n c h in ă schitu !
B ă ltc n i la ivii; dă 4 .0 0 0 aspri la D io n isiu ; 1643 - i co an ă ia
H ilan d ar; 1645 - bani pentru refa c e re a trap ezei la
H ilan d ar; 1644 - c h iv o t d e argint la L av ra; 1648 - d o m n u l
r e în c h in ă m -rea Sf. T r e i m e la lvir.şi c o n f i r m ă î n c h in a r e a
m e l o a c e l o i Ivirului: 16 5 0 - dă o v ie de la C ă c iu le şti p e n tr u
D i o n i s i u ; 1652 - c o m i s u l P o s t o l a c h e i u c h i n ă s c h i t u l
M ă stă n e ş ti la D o h iariu ; 1653 - b an i p e n tu re fa c e re a laturii
su d - c s tic c la L av ra, p a r a c lisu l Sf. M ih a il al S i n a d c l o r , danii
p e n tr u X c n o f o n t.

10 .5 00 as pri la Ivir: N e d e l e a (soţie) î n c h i n ă d o u ă m oşii la
H iland ar; d ă r u ie şte satul S latin a la D o h ia r iu ; 1654 - c o n 
firm ă v e n itu r ile de la m - rc a Z d ra l e a p entru X c u o f o m ; d a n i e
d c 2 1 . 0 0 0 as p ri/an la Vatoped.

M I H N E A III

1658 - 10.0 00 a s p ri/a n .şi sate p e n tr u X c n o f o n t ; 5 .0 0 0
as p ri/a n ? ?

G H E O R G H E G H IC A (M oldova)
nov. 1659-1 se pt. 1660

1663 - 6 .0 0 0 as p ri/an la C o s t a m o n i t u .

G R IG O R IE G H IC A
1660-1664

c o n t i n u ă d a n i a de 6 . 0 0 0 a s p ri / a n ; 1664 - 3 . 5 0 0 a s p ri / a n la
Ivir şi 1.000 b o lo v a n i dc s a re/an între g u lu i M u n t e A th o s.

RAD U LEON
1664-1669

1666 - c o n f irm ă r i d c d a n i e Ia X c n o f o n t ; r e c o m a n d ă ep is
copului de Buzău,

A N T O N I E V O D A din P op eşti
1669-1672

S e r a fim , să aju te E sfig nic nu l.

10.000 aspri la Hilandar.

* N u i n c l u d e m d ecât d a n iile în d r e p t a t e c ă t r e m ă n ă s tir ile a t h o n i t e , n u şi pc a c e le a facu tc cătrc
m c t o a c c l e d e aici.
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G R IG O R IE GH1CA
1 67 2-1 6 73

1672

r epetă d a n ia d c la 1664 cu care se r eface pictura

trap ezei la Ivir; 1673 - sp ital şi a r h o n d a r ic la Ivir.
G H EO RG H E DUCA
1673-1678

ŞER BA N CA N TA C U ZIN O
1 67 8 -1 6 8 8

C O N ST A N T IN B R A N C O V E A N U
16 8 8 -1 7 1 4

ŞTEFAN C A N TA C U ZIN O
17 1 4 - 1 7 1 5
N ICOLAE M AVROCORDAT
1715 -1 6; 17 19-30;

1674 - c o n f i rm ă danii m ai v e c h i ale X e n o f o n t u l u i : 1674 ridică p a raclisele
Sf. N i c o l a c şi al Sf. A r h a n g h e l i la Ivir;
bani la Hilan dar .

1678 - pro b ab il cu a ju to r u l d an iei d e 2 i .000 a s p ri/a n se
r eface la V alo p ed
p a r a c lisu l P aran iith iei; 1679 - d a n i i ale
m it r o p . V a r l a a m la V a t o p c d ; 1 6 8 0 -- a p e d u c t p e n t r u
S ta v r o n ic h ita ; 1680 - c o n s t r u i r e a p a r a c lisu lu i P o rtaitissci
la Ivir; 1 6 8 1 - 1 6 8 2 - î n c h i n a r e a s c h i tu l u i B u d i ş t e n i la
P rota to n : 15 oct.
1682 - î n c h i n ă C o t r o c c n i i la P ro ta to n,
d u p ă ce o î n z e s tre a z ă cu v e n i t u r il e de
la v a m a O r a ş u l u i
d c Floci; vin ăriciul dc la Piteşti, 4 0 0 b o lo v a n i s a re / a n , un
lac în satul P ietre, sc u t ir e d c o rice i m p o z it ş. a.; 1684 î n ch in ă V ălenii dc M u n t e ; 16 86 - î n c h i n a r e a s c h itu lu i
C ă lu g ă re n i la S ta v r o n ic h ita .

1689 - în ch in area b iscricii " M a r i a D o a m n a " din B u c u reş ti;
16 9 1 - 6 . 0 0 0 aspri la L a v ra , a r g in t pentru cu t i a m o a ş t e l o r Sf.
lo an G u r ă d e A u r şi un c h i v o t fo a rte s c u m p p e n t r u ce le ale
Sf. M ih a il al S i n a d e l o r ( a l u n g â t o r u l lăcu s telo r); 1696 8 . 0 0 0 as p ri la D i o n i s i u ; 1696 - c o n f i r m ă d a n i a mai
v c c h c dc 2 1 .0 0 0 a s p ri / a n la V a to p c d şi-i a d a u g ă 1000 de
aspri p en tru cu rier; 1698 - 150 taleri/a n la S f P av el; 1692
- 3 .0 0 0 aspri/an la P a n t o c r a t o r; 1694 - î n ch in ă trei sa te la
S f Pavel; 1 6 9 4 - D u m i t r a ş c u Ş tirb ei în c h i n ă sc h itu l M ic şa n i
la P r o t a to n ; 1703 - s c u t e ş t e m - r e a R o a b a , î n c h i n a t ă
X e n o f o n t u l u i , d c t o a t e d ă r i l e ; 1703 - î n c h i n ă m - r e a
C ă ciu la ţi la X e n o f o n t; 1703 - 11 .000 aspri la X cn o f o n t;
1704 - î n c h i n ă B a ia d c A r a m ă la H ila n d a r ; 1708 - cu a j u 
tor ul d an iei c o n t i n u e d e la 169 6 rep a r ă c h iliile N V d e la
V atop ed ; 1708 - face a r i p a vestic ă d c chilii, tr a p e z a , o
c a p e lă boltită, p araclisul Sf. Î m p ăraţi şi a p o i restau rări g e 
n erale Ia Sf. Pavel; 1709 - f a c c un c h iv o t p e n tr u m o a ş te le
Sf. G r ig o rie T e o lo g u l; 1713 - 120 aspri la D i o n i s i u şi a j u 
to are la F ilo lcu , d ă m o şii S tavro n ic liitei.

1715 - 8 .0 0 0 aspri pentru D ion isiu.

1 7 ( 6 - 120 aspri/an la D io n isiu ; 1719 - 5 0 0 groşi la
C o s t a m o n i t u ; 1719 - r e z id e şte p araclisul P orta ît isci la Ivir;
continuă dania de 6,000 aspri/an la Lavra; 1733 - ridică
m-rca Prccista şi o închină la Vatopcd; 1726 - Stan a Doiceasa
în ch ină sc hitu l C u i b u r i l e la S l o b o z i a ( D o h ia riu ) ; I 7 30 - 50
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ta lcri/a n Ia C a r a c a l u ;
S ta v r o n ic h ita .

în chinarea

schitului

Crasani

la

IOAN M A V RO C O RD A T

1716-1719

C O N ST A N T IN M A VROCORDAT
se p t.-o ct. 1730; 1731 -3 3; 1735- 41;
1 74 4-4 8 ; 1756-58; 1761-63

M IH A I R A C O V IŢ Ă
1730 -3 1; 17 4 1 - 4 4

G R I G O R I E II G H I C A ( M o l d o v a )
1733 -3 5; 17 48 -5 2

MATEI G H IC A
1 75 2-1 7 53

C O N ST A N T IN RAC O V IŢĂ
1753 -5 6; 1 76 3-6 4

SCA R LA T GH ICA
1 75 8-6 1 ; 1 76 5-66

ŞTEFAN R A C O V IŢĂ
1 76 4 -1 7 6 5

1716 - r e p ară clăd irile la E s f i g m c n u d u p ă ce e s fi g m e n i t u l
G r i g o r i e s t r â n g e 10.000 groşi în Ţ ă rile R o m â n e ; 1717 8 . 0 0 0 a s p ri/an la D io nisiu .

1733 - repar aţii la c a p e l a no r d ic ă şi la e x o n a r t e x la L av ra;
6 . 0 0 0 as pri/un la L a v ra ; 1738-41 - m - r e a M ih a i Vodă dă 27 5
t aleri/a n la S i m o n o p e t r a ; 1739 - r e c o n s t r u i e ş t e tu rla cato lic o n u l u i la V atop ed : 1744 - 6 .6 0 0 aspri la F ilo te u ; 1744 r e p a r ă t rap eza la C u t l u m u ş ; 17 6 1-63 - r e fa c e re a 'c a t o I i c o n u l u i la X i r o p o t a m u cu banii strân şi dc C h e s a i i c D a p o n t e ;
d a n ie d e 5 0 0 t a l e r i / a n la X i r o p o t a m u ; m i t r o p o l i t u l
G r i g o r i e III S o c o t e a n u r e fa ce m - r e a G r ig o riu .

173 0 - P etr a c h c C a r a m a n l i u sp rijină E s f i g m e n u , D io n i s i u şi
Sf. Pavel; 1742 - î n c h i n a r e a m-rii C ă s c i o a r e l e şi sc h itu lu i
C ă tă lu i u l la P ro tato n; 1744 - 150 talcri/a n la P ro ta to n ;
d an ii la Filoteu.

I 74 9 - 6 .6 0 0 a s p ri/an la F ilo teu ; 1752 - e g u m e n u l V i s a ri o n
d c la R a d u Vodă c o n s t r u i e ş t e la Ivir un turn cu ceas.

1753 - s u b v e n ţ ie (?) V ato p ed ; 1753 — e g u m . V is a rio n de la
Radu
Vodă
r i d ic ă
exo nartexul
Sf.
N icolac
şi
S f. A rh a i m h c l i la Ivir.

1753 - 2 5 0 talcri/a n d c la o c n e p e n t r u R u s ik o n ; 1763 - 150
ta lc r i/a n la L av ra; s c u tir c d c v in ărici la Ivir, m ilă vin ărici la
Ivir.

1758 - 3 .2 0 0 asp ri/an , plu s v e c h e a s u m ă de 8 .0 0 0 aspri la
L a v ra ; p u n e locuitorii ţării să d e a c â t e o "p ara" p en tru
X i r o p o t a m u ; 1759 - C - t i n şi R ă d u c a n u S l ă t i n c a n u î n c h i n ă
A d o r m i r e a din S latin a la X i r o p o t a m u ; 1760 - 5 0 0 a s p ri/a n şi
ap o i 8 .0 0 0 as pri la X i r o p o t a m u ; 1760 - Panii F ilip e s c u dă
10 o c a d e c e a r ă /a n la X ir o p o t a m u .

1765 - 2 5 . 0 0 0 groşi a u r str â n ş i d c C h e s a r i e D a p o n t e pentru
re fa c e re a X ir o p o t a m u lu i : cat o l i c o n u l , b ap tisteriu l, c l o p o t 
niţa şi ar ipa es tic ă d in tem elii (1 7 7 9 ), p i c t u r a (1 7 8 2 ), d o u ă
p a r a c lise şi d o u ă prid v o a re , 1765 - 6 . 0 0 0 aspri la G r ig o riu .
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A L EX A N D R U SCA RLA T G H ICA
1 7 6 6 -1 7 6 8

I 768 -- 8 .0 00 a s p ri/a n la L av ra; 15 .0 0 0 as p ri / a n la Ivir.

G R I G O R I E III A L E X . G H I C A
1 7 6 8 -1 7 6 9

1768 - 6 .6 0 0 a s p ri/a n la F ilo teu ; 1769 - m ile d e sa re şi vin
la X c n o f o n t.

M A N O L E G IA N I R U SE T
1 7 7 0 -17 71 ; răzb oi ru s o - t u rc 1 7 7 0 - 1 7 7 4
A L E X A N D R U IP S I L A N 'I
1 7 7 4 -17 82 ; 1 7 9 6 - 1 7 9 7

1775 - dan ii la S i m o n o p e t r a ; 1775 - 150 taleri/a n la
P ro t a to n ; 1775 - c o n f i r m ă d a n i a d e 5 0 0 ta l e r i /a n pt.
X i r o p o t a m u ; 1775 - 100 b o l o v a n i s a re/an la X i r o p o t a m u ;
1775 - 35 p o g o a n e vie, 12 stâ n je n i d e m o ş i e , 150 b olo v an i
sa re/an , 100 taleri/a n d i n v in ă r ic i la D o h i a r i u ; 1775 - sc utirc
d e vinărici la Ivir; 1775 - sc z i d e ş t e p araclisu l Sf. A n a s ta sia
R o m a n a la G r ig o riu ; 1776 - 3 0 0 talcri/a n la Ivir; 1776 - se
c lă d e s c trapeza, p ar a c lise şi c h iliile n o r d i c e la G r ig o riu ;
1776 - 5 0 t a l e r i /a n d i n m i l e l e d e la v i n ă r i c i p e n t r u
C u t l u m u ş ; 1776 - 50 taleri Ia C a r a c a lu ; 1776, 1778 - m i l e
d c sa re şi vin la X e n o f o n t ; 1777 - M itr o p . G r i g o r e III
S o c o t e a n u î n c h i n ă m - r c a S p i re a la X e n o f o n t ; 1777 - 50
b o lo v an i sare/a?) .şi s c u t ir c d e i m p o z i t e la S t a v r o n ic h it a ;
1778 - în n o ire dc m ile la G r i g o r i u ; 1779 - p ic tu r a catolicon
Ia G r ig o riu ; 1779 - d o m n i ţ a R a lu (fiică) da bani p en tru un
c h iv o t d e m o a ş te la D o h i a r i u ; 1783 - se fac ch iliile su d ic e la
G r ig o riu ; 1797 - c o n f i r m ă d a n i i l e d c m ai s u s pen tru
D o hiariu; 1797 - în n o i e ş t e d a n i i l e Ivirului.

N IC O LA E C A R A G E A
1782 -1 78 3

1782 - 30 0 taleri/a n ia Ivir, m ile d e v in ărici (5 0 taleri/a n) la
C u t l u m u ş , 50 taleri/a n la C a r a c a l u , c o n f i r m a r e a înch inăr ii
m-rii S p ire a la G r i g o ri u ; 1783 - p ic ta r e a c a to lic o n u lu i la
X i r o p o t a m u cu b an ii ad u ş i d e C h e s a r i e D a p o n t e ; 178 3
35 p o g o a n e vie, 150 b o l o v a n i d c sa re , 150 taleri/a n l.i
D o h i a r i u ; 1785 - d ă p r i s o s u l m - r i i M i h a i Vodă la
S im o n o p e t r a : 1785 - m ilă de v in ărici
la S ta v r o n ic h ita :
1792 - d an ii la S i m o n o p e t r a .

M IH A IŞU ŢU
1783-86; 179 1 -92 ; 1801-2;
războ i ru so -tu rc 1 7 8 7-17 92 ;
1790 - g u v e r n e a z ă p r i n c i p e l e C o b u r g

1783 - 35 p o g o a n e d c v ie, 150 b o l o v a n i dc sa re şi 150
taleri/a n la D o h i a r i u ; 1783 - d a n i e la H ilan d ar; 17 8 4 - 50
taleri la C a r a c a lu ; 1784 - m ile d e v inărici ( 5 0 taleri/a n) la
C u t l u m u ş ; 1785 - m i l ă d e v in ă r ic i la S t a v r o n ic h it a ; 1785
dă priso su l m-rii M ihai Vodă la S i m o n o p e t r a ; 1792 - danii
la S im o n o p e t r a ; 1792 - r e p e t ă d an ia d i n 1784; 179!)
în n o ire d e m ile la G r i g o r i u ; 1792 - 3 0 0 taleri/a n p lu s KW
talcri/a n d c la v ă m i la Ivir; 1792 - î n n o i r e dc m ile l.>
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G rig o riu . [ 7 9 0
p rin cip ele C o ln irg c o n f i r m ă d anii a le m-rii
Jitianu , în c h i n a t ă ta Sf. Pavel.

N ICO LA E MAVROGHEN1
1 7 8 6 - 17 9 0

ALEX A N D RU MORUZI
17 9 2 -9 6 ; 1799-1801

CO N ST A N T IN H A N G ERLI
17 9 7 - 1 7 9 9

1790 - e g u m . P aisie in te r v in e la bo ierii r o m â n i p e n tr u r e f a 
c e r e a m-rii X en o fo n t.

1792 - se ridică p a r a c lisu l Sf. Io an la G r i g o ri u ; 1792 — m ile
d c vinărici şi s a r e p en tru X e n o f o n t ; 1792-93 — 33 p o g o a n e
vie, 13 stâ n je n i d e m o şie , 150 b o lo v a n i sa re , 100 taleri/a n d c
la v inărici pentru D o h ia r iu ; 1793 - dan ii la S i m o n o p e t r a ;
danii p en tru G r ig o riu ; m ile d e vin ărici, z e c i u i a l ă d i n bălţi,
5 0 t a l c r i /a n p e n tr u C u t l u m u ş ; 2 6 0 taleri/a n la Ivir plus 100
taleri d e la v a m ă ; s c u t ir e d c o ierit p e n tr u 5 0 0 oi şi d c i m p o 
zit p en tru 20 familii a l e m-rii R a d u Vodă (Ivir); s c u t ir e de
v in ărici, 100 b o lo v an i sa r e / a n la Ivir, s c u t ir c de pierit p en tru
4 0 0 o i, a treia pa r te d i n p e ş t e l e d i n t r - o b altă pen tru
S t a v r o n ic h it a ; m ilă d e v in ărici p en tru X e n o f o n t ; c o n f i r 
m a r e a închin ării m-rii S p ire a la G r i g o r i u şi în n o ire d c mile;
1795 - d a n i e la m e to c u l B c b c i c h i u din C o n s t a n t i n o p o l ,
î n c h i n a t lviru lui; 1796 - d a n i e d e la o c n e p e n tr u G rig o riu ;
1799 - în n o i r e d e d an ii p e n tr u Ivir; 1796 - d a n i e d e sa re la
X iropotam u.

1 798 — co n f i r m ă dan ii p e n tr u D o h i a r i u şi G rig o riu .

A L E X . Ş U Ţ U , c a i m a c a m 1802, 1806;
d o m n 1 818-1821
C O N S T A N T I N I P S I L A N T I (fiul lui
A lex . Ipsilan ti) 1 8 0 2 - 1 8 0 6 -1 8 0 7

C ă i m ă c ă n i e rusă,
1807-1812

IOAN CA R A G EA
1 8 1 2 -18 18

A LEX. N IC O L A E ŞUŢU
1 818-1821

M i ş c a r e a lui T U D O R
V L A D I M I R E S C U , 1821

1 8 0 2 - 18 0 6 - în n o i r e d c d a n ii la G r i g o r i u ; 1803 - d anii la
Ivir: 33 p o g o a n e vie, 15 stâ n je n i d e m o ş i e la B u z ă u , vite,
150 b o lo v a n i sa re /a n , 100 taleri/a n din vin ărici p e n tr u
D o h iariu .

E le n a M o r u z i d ă la 1811 o v i e d c la U r la ţi
S t a v r o n ic h it a şi 5 0 0 g r o ş i / a n p en tru P ro tato n.

pentru

1813 - d an ii la Ivir; 1814 - c as ă din B u c u rc ş t i p e n tr u
H i l a n d a r şi o c as ă la Ploieşti; 1814 - î n c h i n a r e a bise ricii
A l e x i e din B u c u reş ti la Hilandar.

1819 - d a n ii la Ivir; 1819-1 8 2 0 - r e f a c e re a aripii v c s t ic c d e
la H i l a n d a r cu b ani de la b ise rica A le x ie .
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G R I G O R I E IV G H I C A
1 8 2 2 - 1828
A d m i n i s t r a ţ i a n isă , 18 2 8 1834

A L E X A N D R U G H ICA
1 8 3 4 -18 42

G H E O R G H E B1BESCU
1842 -1 84 8

B A R B U ŞTIRBEI
18 4 9-1 85 3 ; 18 5 4 -1 8 5 6

BISERICA ORTODOXĂ ROMANA

18 2 2 - 3 a c t e d e d a n i e la Ivir.

1830 - e g u m e n u l Z alia ria de la V ă l e n i s t r â n g e ban i pen tru
r id ic area sch itu lu i
Sf. Ioan B o t e z ă t o ru l la lvir.

1 8 3 4 - G a v r i i l S m i r n e a n u l d e la S l o b o z i a tr im i t e la D o h ia r iu
o E v a n g h e l i c , v a s e cu ltic e , 4 s feş n icc; 1837 - dă o crucc
m a r e de a r g in t la D o h i a r i u ; 1840 - cu b ani r o m a n e ş t i se
z id e ş te p araclisu l P a n a g h ic i la S t a v r o n ic h it a .

1844 - acelaşi m ai dă la D o h i a r i u o E v a n g h e l i e din a u r şi
argint; 1845 - Gav riil dă d o u ă c ă d e l n i ţ e la D o h i a r i u ; 1846 ■trimite un p o tir la D o h i a r i u ; c u ban ii trim işi d e el se rep ară
c ato lico n u l şi se face u n b a l d a c h i n d e a s u p r a Sf. M e s e la
D o h ia r iu ; 1847 - e g u m e n u l g rec S c v a s t o s d c la C ă s c i o a r e l e
r e p a r ă z i d u r i l e P a n t o c r a t o r u l u i ; e g u m e n u l V i s a r i o n dă
3 9 .0 0 0 aspri la G r i g o n u şi 2 0 . 0 0 0 g r o şi C h in o titei.

I 85 4 - e g u m e n u l C ă s c i o a r e l o r re p a r a p ictu ra catolicom ilui
Ia Pan tocr ator.

A L E X A N D R U G H ICA
1856-1858; caim ac am
A L E X . IO A N C U Z A
1859 -18 6 5
MOLDOVA
V ASILE L U PU
1634 -1 65 3

G H E O R G H E ŞTEFAN
1 6 5 3 -16 68

G H E O R G H E G H ICA
1 6 5 8 -16 59
C O N ST A N T IN Ş E R B A N
B A S A R A B 1659. 1661

plăteşte im p o z i t e l e în t re g u lu i M u n t e A t h o s ; a. 1641 în c h i n ă m - r c a C o p o u la P ro t a to n ; 6 uvavt. 1641 - î n c h i n ă bi
s erica D o m n e a s c ă d in B a c ă u la P ro ta to n ; 1641 - în c h in ă
P rccista şi M a v r o m o l u la V ato p cd ; 1641 - î n c h i n ă m -rca
Tre i Ierarhi t u t u ro r m ă n ă s t ir i l o r d e la A t h o s ; 1646 - rcfa cc
chiliile n o r d i c e la V ato p ed ; 1651 - î n c h i n ă D o b r o v ă ţ u l la
Z o g ra f u ; 1652 - c a t o l i c o n la V a to p c d ; 1654 - rep araţii la
ar ip a N V la Vatopcd.

1657 - 3 .5 0 0 as pri/an la Ivir; 1666 - sc u t c ş t c d e i m p o zite
nişte robi ai Z o g ra f u lu i.

DOCUMENTARE

Ş T E F Ă N IŢ Â L l'P U
16 5 9 - 1 6 6 1 ; 1661
E U ST R A T IE D A B IJA
1 6 6 1 -16 65

G H EORG H E DUCA
1 66 5-66 ; 1 668-72; 1 678-1683
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1660 - r c în c h in ă G o l i a la V atoped.

1662 - v o r n i c u l G a v r i i l
B u r s u c i la E s f ig m e n u .

C a lîm ach i

închină

C iocăneşti

1666 - R u x a n d r a , fiica lui Vasile L u p u , în c h in ă trei sa te clin
B a s a r a b i a la V ato p cd ; 1667 - r e f a c c r c a zi d u r i lo r Ia V atop ed ;
166 9 - fam. S tu rz a în c h i n ă m - re a B ă rb o i la V ato p ed ; 167 0 P ă u n V a m e ş u l î n c h i n ă C l a tia d e la B u c iu m i la X i r o p o t a m u ;
1672 - Pău n V am eş u l d o n e a z ă un e p i t a f la X i r o p o t a m u .

ILIAŞ A L E X A N D R U
1666-1668
ŞTE FA N PE T R IC E IC U
1 672-73; 1 6 73-74; 1683-84
D U M IT R A ŞC U CA N TA C U ZIN O
1673; 1 6 7 4 - 1 6 7 5 ; 1684-85
A N TO N IE RU SET
1 6 7 5 -1 6 7 8

C O N S T A N T IN C A N T E M IR
1 6 85 -16 9 3

a. 1689 - în c h i n a r e a M irci la V ato p ed ; 16 89 - î n c h i n a r e a
sc hitu lui G r ă j d e n i
la Vatop cd .

D IM ITR IE C A N T E M IR
1693;1710-1711
C O N S T A N T I N D U C A (D u c u l e ţ )
1 6 9 3 - 1 6 9 5 ; 1 7 0 0-1 70 3
A N T IO II C A N T E M IR
1695-1700; 1705-1707

M IHAI R A C O V IŢ A
1 7 0 3 - 1 7 0 5 ; 1 7 07-09; 1715-26

IO A N B U H U Ş . c a i m a c a m
1 7 0 9 -1 7 1 0
N ICO LA E M AVRO CORDAT
1710; 1711- 15

1702 - î n c h i n ă D a n e u la X i r o p o t a m u .

1698 - î n c h i n ă C ă p r i a n a
S ilişten ii la Vatop cd.

la Z o g r a f u ;

1700

închină

1703 restituie m otocul
D o a m n e i din
Botoşani
R usikonului,
după
cc
la
1631
fusese
în ch in at
P a n to c r a to ru lu i; 1716 - sc r c c o n s t r u i c s c c lăd irile S E la
Z o g r a f u ; 1717 - 120 a s p ri / a n la D i o n isiu ; 1724-25 ~ scutiri
dc im p o z i t e pen tru R u s i k o n .
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G R I G O R I E II G H I C A
1726-1733; 1735-1739
17 3 9-1 74 1 ; 1 7 4 7-1 7 48

C O N ST A N T IN M A V R O C O R D A T
1733-35; 17 41 -4 3; 17 48-49; 1769

IOAN M A V R O C O R D A T
1 7 43 -17 4 7

C O N ST A N T IN R A C O V IŢ A
1 7 4 9 -17 5 7; 1756-57

MATEI G H ICA
1 7 5 3 -17 56

SCA R LA T G H ICA
1757 -1 75 8

IO A N T E O D O R C A L 1M A C H I
1758-1761

G R IG O R IE CA L IM A C H I
1 7 6 1 -1 76 4; 1 7 6 7 -1 7 6 9

I 726 - N eo fit d e la G o l i a re p a r ă c a n c e la ri a la Vato ped; 1729
- î n ch ină R ă c h ito a sa Ia V ato p ed ; 1747 -- 8 .8 0 0 a s p n / a n la
Lavra.

1734 - 100 lci/an la X i r o p o t a m u ; 1734 - 6 . 6 0 0 a s p ri/a n la
F iloteu; 1739 - reparaţii la turla V ato p e d u l u i ; 1748 înn o ieşte d a n i a d e 100 lei/an la X i r o p o t a m u .

1743 - scutiri de i m p o z ite , p lus 100 g ro şi/an la R u s ik o n ;
174 4 - 150 taleri/a n a Trei Iera rh i; 1744 - c o n t r i b u ie la
refa ccrc a aripii v estic e, t r a p e z e i , a r h o n d i a r i c u l u i şi chiliilor
la P anto crator: 1746 - 100 g r o ş i / a n la X i r o p o t a m u .

1749 - î n c h i n a r e a sch itu lu i C r a i n i c i Ia M ir a ; 1751 - S u lta n a
( soţie) în veleş te c ap u l Sf. M u c e n i c P a n t e l i m o n în aur; 1756
- schitul C r a in ic i î n c h in a t la G o l i a ; 1756 - 8 .8 0 0 a s p ri / a n la
Lavra; scutiri d c im p o z i t e şi 5 .0 0 0 gro şi la R u s ik o n .

1753 - 8 .8 00 a s p ri/a n la L a v ra şi în n o i e ş t e d a n i i l e pen tru
R u sik o n ; 1753-54 - 150 piaştri la R u s ik o n

p u n e locuitorii ţării să d e a c â te un "b an " pen tru X i r o p o t a m u ;
î n n o ie şte d a n iile p en tru R u s i k o n şi le a d a u g ă 5 6 0 taleri de
la ocn e.

150 lei/an la X i r o p o t a m u ; î n n o i e ş t e d a n iile R u s i k o n u l u i ;
17 60 - î n c h in ă B o g d a n S a r a iu l ( C o n s t a n ti n o p o l ) la Ru siko n.

1762 - m e d a l i e dc a u r p e n tr u icoana V i m a ta r ise i (Ivir);
1762 - c o n f i rm ă î n c h i n a r e a B o g d a n S ar aiu lu i şi m ai d ă 150
taleri/an R u s i k o n u lu i; 1768 - î n c h in ă P r e c i s t a - R ă d u c a n u la
Iv ir.

G R I G O R I E III A L E X . G H I C A
1 7 6 4 - 1 7 6 7 ; 17 7 4 -1 7 7 7

1764 - în n o i e ş t e d a n i i l e R u s i k o n u l u i ; 1765 - 5 0 lei/an la
Lavra; 177 7 - în c h i n ă V i z a n t e a la G rig o riu .

1 7 6 8 - 1 7 7 4 , r ă z b o iu l ru so -tu rc
C O N ST A N T IN M O R U Z I
1777 -1 78 2

1773 - î n c h in a r e a m-rii Verzun ţi ( B e r z u n ţ i ) Ia Lavra.

DOCUMENTARE

ALEXANDRU MAVROCORDAT I
1 7 8 2 -17 85

399

1782 - rep araţii la chiliile V ato p e d u l u i ; 1784 - D i m i t r a c h e
şi G h e o r g h e î n ch ină F ătăciu ni la Vatop ed ; 1785 - rep araţii la
t r a p e z ă şi ia p araclisu l Sf. N i c o l a e d e la V atoped.

A L E X A N D R U M A V R O C O R D A T II
17 8 5 -1 7 8 6
A L E X A N D R U IPSILA N TI (ŢR)
1 7 8 6 -17 88
M A N U E L G IA N I RUSET
17 8 8 -1 7 8 9

17 89 - reparaţii la ca to lic o m il V ato p ed u lu i.

R ă zb oi ru so -tu rc, 1787-92
ALEXANDRU MORUZI
1792; 1 8 0 2 - 1 8 0 6 ; 180 6-18 07

M IH A IŞU ŢU I
1 79 2-1 79 5

A L E X A N D R U C 'A L I M A C H I
1795-1799

1792 şi 1800 - d an ii la X e n o f o n t ; 1803 - m i tro p o litu l
V e n i a m i n C o s ta e h i î n c h i n a sc h i tu r i l e B u r s u c i şi P lo ie şti la
Esfigmenu.

1794 - reparaţii la p a r a c lisu l Sf. B r â u al M a icii D o m n u l u i la
V a to p e d şi d an ii d e sa re d c la o c n e p e n tr u X e n o f o n t .

1795 - 2 5 0 pi aştri/an la R u s i k o n ; 1796 - d an ii d c s a re la
X en ofont;
17 9 6 - c h i v o t d c a r g i n t p e n t r u c a p u l
Sf. P a n t e l i m o n (R u sik o n ) .

C O N ST A N T IN IPSILA NTI
1799-1801

d an ii d e s a re la X e n o f o n t ; 1800 - c a s c şi p ă m â n t u r i pentru
Costam onitu.

A LEX A N D RU ŞUŢU
1 8 0 1 -18 02

d an ii d e sa re la X e n o f o n t.

SCA RLA T C A L ÎM A C H I
ctitoru l m -rii R u s i k o n
1806; 18 07 -1 0; 181 2- 19

V isa rio n L av rio tu l

ridic ă p araclisu l Sf. 4 0 M u c e n i c i şi

repară

la V a t o p e d ;

ham barele

18 17 -

loan

B u c iu m aş

î n c h i n ă m - r e a Sf. A n d r e i din Iaşi la L a v ra ; 1817 - d i n ban ii
C ă p ri a n c i se r efa ce c a t o l i c o n u l Z o g ra f u l u i ; 1818 - V e n ia m in
C o s t a e h i dă 1.500 g r o ş i / a n şi ap o i

12 .000 g ro şi "o d ată

p e n tr u to t d e a u n a " la E s f i g m e n u pentru a sc r e fa c e pictura
ca t o l i c o n u l u i , a se zidi je r t fe l n i c u l c a to lic o n u lu i; 1 8 1 2 - 1 9 d o m n u l dă p e s te 2 0 0 .0 0 0 gro şi (!) p en tru r e c o n s t r u c ţ i a
R u s i k o n u lu i.
A L E X A N D R U H A N G E R L I , 180 7

danii d c sa re la X e n o f o n t .
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C A I M A C A M I , 1806-1812

M I H A I Ş U Ţ U II
1819-182 1
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1809 - m itrop . V e n i a m i n C o s t a c h i î n c h i n ă s c h i tu l lui
G ă l u ş c ă - H â r ş o v a la E s f i g in e n u ; 1810 - d a n i e a lui G av riil
C o n a c h i la E s f ig in e n u şi se refa ce t r a p e z a la E s f ig in e n u ;
18 06 -18 1 1
~
sc
clădcştc
naosul
Ia
E sfig in e n u ;
1814 - tot el în c h in ă G o l g o t a de la 1v ăn eş ti la E s f i g m c n u .

1819
se
r e fa c
chiliilc
sudice
la
V atoped;
1820 - X e n o f o n t u l p r i m i s e 4 0 . 0 0 0 o c a de sa re în p e r io a d a
I 7 9 2 - 1820 ; 18 2 0 -- m ile d e sa re la X i r o p o t a m ( a c c s t a e s te
u ltim u l a c t d e d a n ie c ă tr e A thos).

C A I M A C A M I , 1819, 1821
IO N IŢ Ă S A N D U S T U R Z A
1822 -1 82 8

1 82 7-1 82 8 - 2 1 . 0 2 0 piaştri p e n tr u E s f i g m c n u dc la m eto ace.

R ă z b o i u l r u so - tu rc , 1 8 2 8 -1 8 3 4
M IH A I S TU R ZA
1 8 3 4 -18 4 9

G R IG O R E A L E X A N D R U
G H I C A 1 8 4 9 -18 53 ; 1 8 5 4 - 1 8 5 6

C A I M A C A M , 1 8 5 6 -1 8 5 9

A L E X A N D R U IO A N C U Z A
1859-1865

1847 — d n a E le n c o H a n g e r l i r e fa c e p i c t u r a la paraclisu l
S fi nţilo r fară d e arginţi d e la V ato p ed .

1 8 5 0 -18 6 0 - E s f i g in e n u p r i m e ş t e 1 .2 9 8 .3 47 g ro şi d e la
g u v ern ; 1853 - g u v e r n u l d ă o s u b v e n ţ ie a n u a l ă de 3 0 0 g a l 
beni pen tru sc hitu l r o m â n e s c P r o d r o m u şi apoi un f o n d de
3 .0 00 g albeni; 1856 - s u b v e n ţ i e d e 2 0 0 g a l b e n i I la
P ro d r o m u .
1857 - 15.000 lei d e la g u v e r n p e n tr u P r o d r o m u ; 1857 d i v e r s e dan ii p a r tic u la re p e n tr u P r o d r o m u ; 1858 - mitro p.
S o fr o n ie M ic le se u t rim ite 5 0 0 g a l b e n i ia P r o d r o m u ; I 85 9 g u v e r n u l dă 4 . 2 0 0 g a l b e n i la P r o d r o m u .

I 863 - 1.0 00 d u c a ţi/a n la P r o d r o m u ; d a n i a a c r e s c u t la 3 .0 00
şi apoi la 4 . 0 0 0 d e d u caţi/an .

INDEX ALFABETIC AL MĂNĂSTIRILOR
ÎNCHINATE LA MUNTELE ATHOS
M ăn ăstirea

1.

A dorm irea1

2. A l b ă P o stăv a ri
(Sf. N i c o l a e - C a p le a )

în ch in ăto r

D ata
în chinării

S latina

boier ii C -tin şi
Rădueanu
S lă tin e a n u

1759

B ucureşti

G hiorm a Banul

a. 15X6

l . o e a l i z a i e , c t i t o r şi
a n de ctito rie

1X13

ATHOS

X iropotam u

Sim onopetra
H ilandar

3.

A lexie

Bucure şti

4.

A rhim andritul
(Sfinţii A p o s to li)

B ucure şti

A l e x i e şi M a r i a
?

a. 1657

S t a v r o n ic h it a

5.

A r o n Vodă
(Sfântul N icolae)

Ţ arin a Iaşilor

Petru Ş ch io p u l

a. I5XS

Z o g ra f u

(i.

B a ia d e A r a m ă

M e h ed in ţi

M i l c o B ă ia ş şi
C o n i c a Brăiloiu

1700-3

H ila n d a r

7.

B ălteni

Ilfov

v o r n ic u l l l ri z e a

1642

Ivir

S.

B ă rb oi

laşi

fam. S tu rz a

1669

V a to p c d

A rg eş

sec. X V II

10. B e rzu n ţi
( Sfinţii A p o s to li)

ju d . B a cău

1773

11. B is eric a (1)

C hişinău

p r i m a ju m ăt.
a scc. X IX

B e şteleiu

S im onopetra
L av ra
V ato p cd

12. B is e r ic ă (2)

O r a ş u l dc Floci

■>

a. 1609

V atoped

')

7

V ato p cd

1760

13. B is eric ă (3)

O r a ş u l de f l o c i

14. B o g d a n - S arai

C onstantinopol

Ioan C'alimachi

15. B o lin tin

Argeş

A l e x a n d r u C o c o n u l 1625 -2 6

16. B u c i u m i - C latia
laşi
( S f T r e i m e . Sf. Duh)
17. B u d iş tc n i
IS. B u n a v e s t i r e

A rg eş
( 1673-1 6X2)

P ă u n V am eşu l

1670

Sf. P a n t e l i m o n
Ivir şi
S im onopetra
X iropotam u

S ta n c iu B u d i ş t e a n u p. 1750

P ro t a to n

p. 1729

V ato pcd

T ccu ci (lâng ă
R ă c h ito a sa )

Daniil
V atop cd in ul

19. C ă c iu la ţi

Ilfov

C - tin B r â n c o v e a n u 1703

X enofont

20. C ă lu g ă r c n i

lân gă B uc ureş ti ?

P op a D u m i t ru

16X6

S t a v r o n ic h it a

21. C â p r i u n a

B a sa r a b ia

A ntioh C a nte m ir

1698

22. C â r l o m ă n e ş t i
( S f â n t u l N ic o la e )

M oldova

fam ilia N e g r e

- 1800

C -tin C o r b c a n u ,
"vel sp ă tar"

1742

23. C ă s c i o a r e l e 2

V'laşca ?

Z ogiafu
Esfigm enu
P ro ta to n

1. Tot clin Slatina av ea şi C u tlu m u ş u l un m e to c cu acelaşi hram , închinai de M atei B a sarab o da tă
la 1641, apoi la 1646. Rste po sibil sfl fie unul şi acelaşi, în ch in at mai târziu (1 7 5 9 ) la X ir o p o tam u .
2. O m ă n ă s t ir e cu acelaşi n u m e . ctito rie a b o ie r ilo r Băle ni d in sec. X V I (jud. V laş ca). mai
a p are in a c te c a fiind î n c h in a tă d e c ă t r c v o r n i c u l Iv aşcu d e B a lo teş ti, fraţii săi M u j a din R ă d e şti şi
P a r a sc h iv a la 13 febr. 1629.
26 - B. O . R . 7 - 9 / 2 0 0 2
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24. C ă tă lin ul

7

C - tin C o r b e a n u

1662

Pro tato n

25. t 'i o c ă n e ş t i - B u r s u c i
(Sf. A p o s t o l i )

Făleiu

G av riil C o n a ch i... 1803
V eniam in Costaclii..

E sfigm enu

26. C ir e ş o v u l ( m o ş i e 7 )

O lt

boierii C r a io v e ş ti

27. Ciutu ra

M e h e d in ţi (ctito r
M ih a i Viteazu)

urm aşii d o m n u l u i

28. C l o c o c io v

Olt

A lexandru C oconul

29. C odrii S â r b i lo r

B a sarab ia

7

30. Corni

P u tna

V en iam in Costaclii

')

Dohiar iu

31. C o tr o c e n i

B uc u reşti

1682

Pro tato n

32. Crainici-5

jud. Tecuci

Ş c r b a n C a n ta c u z i n o
•)

1749
1756

Vatoped

33. Grăsan i

■)

34. C u ib u rile

sec. X V I

Xiropotam u
sa u C u t l u m u ş
Sf. Pavel
Cutlum uş

1625
încep
se c. X I X

Vatoped

N ic o la e
M avrocordat

‘)

Slobozia

S tan a D o i c c a s a

1726

Dohiariu

35. D an cu

Iaşi

C -tin D u c a D u c u l e ţ

1702

X ir o p o ta m u

36. Dcalu

T ârgoviştc

Leon Vodă

1630

Ivii

37. D o a m n e i

B u c u reşti

M aria, so ţia lui
Ş crban C antacuzino

1689

Protaton

38. D o a m n e i
- U spcnia4

B o to ş a n i

M oise M ovilă

1631

SI
P antelim oii

S tav ro n ic h ita

39. D o b r o v ă ţ

laşi

Vas ile L u pu

1654

Z o graln

40. D o m n e a s c ă
(bisc rică)

Bacău

Vasile L u p u

1641

Protaton

41. Făgurci

v

7

7

Protaton

42. Fâstâci

7

7

7

Zo gra ln

43. F ătăciuni
( A d o rm i r e a )

T ut ova

D i m i t r a c h c şi
Gheorghe

1784

Vatoped

44. Flămânda-’’

Vâlcca

7

a. 1698

Simo iK P

45. Floreşti

T u to va

V c n i a n i 'n Costaclii

1803

E sfig m cim

46. G iurgeşti
(Sf. Ioan)

T ecuci

7

sf. scc. X V I II

Vatopi '1

47. G la v a c io c

A rgeş

A lexandru
Coconul

1626

l\ n

Esfigmenu

peli.i

48. G o lg o ta

Iv ăncşti-V aslu i

V e n ia m in C o s t a c h i

1814

49. G o lia

iaşi

A n a G o lia

1606

Vato|H 1

50. G răjd en i

j u d . B â rlad

C -tin C a n t e m i r

1689

V a t o | n .1

3. La 1749 a fost î n c h i n a t ă întâi la M ira şi la 1756 la G o lia. A p o i a trecut p e n tr u o v rem e ilm
nou in grija m -rii d e la M ira şi iar la G olia, r ă m â n â n d aş a până la s e cu lariza re.
4. M ă n ă s t i r e a a c c a s t a a fost în c h in a tă la sfâr şitul scc. X V I I I la P a n t o c r a t o ru l , d u p ă car e a i.
venit R u s i k o n u l u i la 1708.
5. La 169X a fost luată şi în ch inată cp is co p ici R â m n i c u l u i .

d o c u m e n t a r i:

4 03

5 I . G rec i

'Ţarinii Iaşilor

52. G r i n d i n i

M ă g u r e l e ( ?)

S telca S p ătaru l

5.i. H l i n c e a (?)

jucl. laţi

Pelm Şchiopul

54. H o tărani

R o m a n a ţi - O l t

R a te a Ş erb an.
a d o u a ju in ă t.
Adi ian, C-tin,
a s e t . X V II
M a ria. N e a 1:
d - n a C h i a j n a . s o ţia 1625
voinicului C crniea

55. Iezer
C h iu jn a - llfo v
( C h i a j n a , Vorniccasa')
56. Jitia nu

Z o g r a fu
1570-1590
7

Dolj
7

bo ier ii Craiovc.şti
7

a. 1612

57. L u ccn i
58. M a i c a D o m n u l u i

O r a ş u l dc Floci

7

1630

59. M a l a m u c
(S f â n tu l N ic o la c )

G hcrghiţa

60. Iz v ora ni

P ra h o v a

b o i c : ii V cin eşti

1693

61. M ă stă n e ş ti
- A p ostolache

P ra h o v a

p o ste ln ic la n a c h e

1652

?

Ivir
D i o n isiu
D io n isiu

K ir
Sf. P a \ c l
E sfigm cnu
V atop cd
C ostanionitu
Sim onopetra
D o h ia r iu

62. M ie şa n i - Pârlita

D â m b o v i j a , 1672

D u m i t ra ş c u Ş tirbei 1694

61. Milvai-Vodă

B u c u reş ti - c tito r
M i h a i Vitcaz.u

M ihai V iteazu

1591

Sim onopetra

inehin ă
D. C a n t e m i r

16X9

V ato p cd

?

■)

7

66. Pâr âu l
V o i e v o d u lu i

lân gă laşi

•>

1630

67. Pietre

Vlaşca - m oşie ?

•)

•>

68. P l u m b u i ta

B u c u reş ti

M ilu iea T u rcitu l

1585

69. Pre cista

Galaţi
ctitori: Dia şi Ş erb an

n eg u s to ru l T e o d o r

1641

70. Pre cista

F o cşa n i

Nic. M a v r o c o r d a t

1733

71. P recista

Târgu O cna

:

(>4. M ira (Sf. N ic o la e ) F ocşani
c tito r M o ţo c
Odobe.şti
65. M u n t c n iţ a

1628

M i r o n B a rn o v s c h i

73. P ro viţa

Vlahia 7
(1 6 2 5 )

ctito r şi în ch in ăto r: - 1704
m onahul G herm an

74. R ă c h i to a s a

T ecuci

lordach c
C a n ta c u z i n o ,
T e o d o r Paladi

1729

1613

75. R a d u Vodă

B u c u reş ti

R a d u M ih n e a

76. R ă d u c a n u

Tg. O c n a
7

G r i g o ri e C a l i m a c h i 1768

•>

7

Dolj

boierii C r a i o v e ş t i

~ 1500

79. R u n c u

•>

>

80. Săciiicn i

•>

S I. S ch itu l A n t o n i

7

7

N2. S ch itu l G ă l u ş e ă

H â r şo v a

V eniain in C o s ta e h i 1809

78. R o b o a ia (R o a b a ) ,
Z d re l e a

Esfigm enu
I vir
P ro ta to n
X iropotam u
V atop cd
V atopcd
Esfigm cnu

72. P re cista - U s p c n ia Vaslui

77 R c d e p o z e t u l

P rota to n

Z o g rafii
V atopcd
Vatopcd

Ivir
Ivir
E sfig ine m i
X e n o fo n

7

Ivir

7

Ivir

7

E sf ig m e iu i
C s f ig m c iH i
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83. Sf. A n d rei

laşi

L av ra

G alaţi (1)

Ioan B u c iu m a ş
7

1817

84. S f D u m itru

7

Sf. Pavel

85. Sf. D um itru
- Badiul

G alaţi (3)

boierii C o n a e h i

~ 1814

86. Sf. D u m itru

G alaţi (2)

Vasile L u p u

1641

E sf i g m e n u
Vatoped

- M a v ro m o l u
87. Sf. N ico lae
88. S f N ico lae

O r a ş u l de Floci 7
C e ta te a N e a m ţ 7

89. Sf. N icolae

Ism ail

90. Sf. T r e i m e 6

Iaşi

9!

Sfinţii A t a n a s i e şi (aşi
Chirii - C o p o u

p atriarh Io an ich ie

Vasile L upu...
C -tin Duca...

1627-28
1652 (7)

V atoped
X iropotam u

1648

C a ra c a lu

1671
7

X iropotam u

1702

C a ra c a lu
P ro ta to n
V atoped

92 Silişteni

'}

în ch in ata la M ira
de A n tio h C a n t e m i r

1700

93. Slatina

jud. Suceava

Alcx. L ă p u ş n e a n u

?

Vatoped

94. Slo bozia

S lo b o z ia

po ste lnicul
lanache

16171633

D o h iariu

95. Soroc a

B asarabia

Ileana M i h ă ile a sa

a. 1610

V ato p ed

96. Spirea Veciic

B u cu reşti

mitro p. G r i g o r i e III
Socotcanu

1776

G r ig o riu

97. Stelea

B u c u reşti

Stelea S p ătarul

a doua jum ăt.
a sec. X V I

■>

98. Susneşti

•)

7

99. Terluileşti

7

•)
7

i 00.

Ţ e p o a ia

Tecuci

101.

Tod irani

B u r d u jc n i
M ir o n C ostin
( I e r e m i a M ov ila)

Ivir
E sf ig m e n u
E s f ig m e n u

1798

V atoped

1664

Sf. Pavel
P ro tato n

102.

Trei Ierarhi

Iaşi

Vasile L u p u

103.

Trc stiana

T uto va

7

1642
7

E sfigmenu

104.

T u ta n a

Argeş

105.

U drican i ('?)

B u c u reşti

Radu M ihnea
7

1621
■)

E s f ig m e n u

106.

V ălen ii
d e M u n te

P ra h o v a

H agi-S to ia n

1684

107.

V izan tea

F o cşa ni

G r ig o rie III
A lexandru Ghica

1777

108.

Z a m fir a (?)

P ra h o v a

7

P ro tato n

109.

Z u g ra v sau
Sf. G h e o r g h e
d c la L ip o v ă ţ

lân gă Vaslui

Vasile L upu

a. 1631

Zogralu

sau T re s tio a ra

6. S e p are câ este u na şi acec aşi eu acee a d e la B u c iu m i a lui P ă u n V am eşu l.

Ivir
Ivir
G rig oriu
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A C A D E M I A R o m â n ă , C o n d ic a m o ş iilo r m ă n ă s tir ii R a d u lu i V o d ă , nr. 4 9 8 5 . M a n u s c r i s e .
A N G IIK L A K O S,

Varlaam Grigorialis.

"Eyypaijio: Tiîcp

ev A O IM o a i o u

F p iiy o p u ju . le-

s a l o n i c . 1929.
A T H A N A S I E L av rio tul, r ip o o K v v t] T < p io v

koa

o n ijy o tp I M M A avrca .cp r o d A y î o u

O poucp, A t e n a . 1936.
A L E X A N D R U B a to p e d i n u l, 'Ek
Idem,

tov

ă p y j d o v z f j i p I E M M B a x o n a i S l o v , "I O ". 1920, 1922.

E m y p a ^ a iIM B a r o r z a tS io v ,

A R C A D I l ' i B a t o p c d i n u l , ’A v ă A e /c r a

"MtxicsSoviKa

e k ro ii

L p â | . i ^ a r a " , 2, 1 9 3 4 - 3 5 .

ă p x m o u t o v B a z o x a i d i o v . " m " , 1919.

A R H I V E L E S t a lu l u i B u c u r e ş t i ( A S B ) , m ss. 142: lista m - r i l o r î n c h i n a t e şi e g u m e n i i lor:
m s s. 143: m - r e a A d o r m i r e a d in S l a ti n a ; m ss. 184: C o n d i c a s c h i tu l u i Sf. A p o s t o l i ;

Clocociov; m ss.
Condica s c h i tu l u i

m ss. 2 05: m ă n ă s t i r e a

niului;

m s s. 207:

C o n d ica

M-rii

206: C o n d i c a v e c h e d e d o c u m e n t e a
P â r lita , m e t o h al

Cotroceniului;

Cotroce-

m ss. 2 5?:

P l u m b u i t a ; m ss. 2 3 8 -2 4 8 , 45 6 : M - r e a M i h a i V o d ă ; m ss. 2 56:

Condica

M - i i i R a d u V o d ă ( 1 2 1 9 d o c u m e n t e r o m â n e ş t i şi c o p ii g r e c e ş t i d i n anii 1 5 0 6 - 1 8 1 5 ) ;
m ss. 2 5 7 -2 7 9 : M - r e a R a d u - V o d ă ; m ss. 3 14: C o n d i c a m - r ii S l o b o z i a şi î n c h i n a r e a ei
la D o h i a r i u , î n c h i n a r e a la D o h i a r i u a m - r ii M ă s t ă n e ş l i şi a m -r ii C u i b u r i l e ; m ss. 316:
î n c h i n a r e a m - r ii S p i r e a la Cirigoriu, m il e d e b a n i; m ss. 31 9 : C o n d i c ă a s o c o t e l i l o r in
b a n i c e a u d a t şi au p r i m i t m e t o a c e i e s t c t a g o r i c e ş t i R a d u

Vodă. M i h a i Vodă,

C o t r o c e n i , P l u m b u i t a , Sf. A p o s t o l i , C ă s c i o a r e l e . J i t i a n u , S l o b o z i a , C l o c o c i o v . S l a 
tina, R o a b a , I l o t ă r a n i ; m ss. 4 30: 194 a c t e ale M -r ii C o t r o c e n i şi c o n d i c a m - r ii j i t i a n u :
m ss. 4 3 5 : C o n d i c a v e n i t u r i l o r şi d a t o r i i l o r m - r i l o r î n c h i n a t e ( 1 8 2 7 - 1 8 3 0 ) ; m ss. 4 5 3 :
C o n d i c a s l i n t e i d u m n e z e i e ş t i m - ri J i t i a n u c a r e e s te m e t o h la Sf. P a v e l d i n S l e t a g o r a .
în c a r e s - a u î n s c r i s h r i s o a v e , h o t ă r n i c i i şi a lte c ă rţi d e m o ş i e , la leat 17 9 3 ; m ss. 535:
î n c h i n a r e a m - r ii D a n c u ; m s s. 5 73: î n c h i n a r e a m - r i i R ă c h i t o a s a - B a c ă u ; m ss. 628:
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V IA Ţ A B ISE R IC E A SC Ă A R O M Â N IL O R
R E F L E C T A T Ă ÎN S C R I E R I L E U N O R C Ă L Ă T O R I S T R Ă I N I

(Secolul al XV!11-lea)
F iecare om , atunci când pătrunde într-un spaţiu g eo g r a fic diferit de cei natal,
îşi form ează o im presie despre tot ce întâlneşte in acel univers, noutate;!, ineditul
având un im pact puternic asupra călătorului. D e aici i-a naştere im boldul de a
aşterne pe hârtie amintiri, constatări, reflecţii, con clu z ii referitoare Ia oam en i şi
locuri. A ce st im puls este prezent şi la aceia carc sunt trimişi într-o ţară străină cu
scopuri bine definite, în misiuni cu caractere diferite: p olitice, religioase, e c o 
n o m ic e chiar.
în sem n ările călătorilor străini cu privire la pământul rom ânesc, cuprinse in
v o lu m e , jurnale şi note dc călătorie, rapoarte .şi scrisori, conţin, printre infor
m aţiile de o diversitate impresionantă, şi date despre viaţa spirituală a poporului
român, despre organizarea Bisericii Ortodoxe R om ân e, despre m o n u m e n te le b ise
riceşti aflate pc teritoriul locuit dc români.
Prezenta lucrare cuprinde aspecte extrase din consem nările călătorilor străini
prin Ţara Rom ânească, M oldova, Dobrogca. Transilvania, Banat, Basarabia, B u c o 
vina, carc sc încadrează în tematica enunţată mai sus. A cestea sunt selectate din
ultim ele trei v o lu m e publicate dc A cad em ia R om ân ă în colecţia C a la to r i s t r ă i n i
d e s p r e Ţ ă rile R o m â n e , mai exact din volu m ele IX şi X - ultimul în două părţi, toate
acoperind ca perioadă de timp secolul al XVIII-lea. în lînalul celei de a doua părţi
din volum ul ai X -lca, există câteva informaţii carc trec pragul spre secolul următor.
Trebuie să precizăm de la început faptul că însem nările diverşilor peregrini
sunt inegale, atât ca v o lu m cal şi ca valoare. A m în cercat să surprindem tot cc este
important pentru oricine m anifestă interes faţă de această temă. Există informaţii,
asp ecte pe care un autohton le consideră fireşti, c o m u n e , iar pentru contem porani
sunt arhicunoscute. Nu nc este permis să uităm însă, că, pentru un străin, e le au
caracter inedit, ceea ce le conferă unicitate. în acest c a z este interesantă optica lor.
M u lte afirmaţii sunt e x c e s iv de su biective, altele d o v e d e s c lipsă de înţelegere; faţă
de credinţa şi ob iceiurile unui alt popor - abordate în mod. formal doar, fară a
pătrunde conţinutul dc idei şi sentim en te - , alteic sunt în m od delibera’ m aliţioase.
Valoarea lor. în ansamblu, rămâne insă de necontestat.
înainte de a d ezv o lta conţinutul lucrării, sunt n ecesare câteva consideraţii cu
privire la însemnătatea acestui se co l, al XVJII-lca, in istoria romanilor. Prima
parte a intervalului dc tim p la care nc referim este domin ată. în plan politic, dc
războiul austro-turc şi de afirmarea puternică a R usiei, cauză a izbucnirii unor
co n flic te perpetue cu Poarta. In contextul dat, Oltenia d ev in e p rovincie austriacă
( 1 7 1 8 - 1 7 3 9 ) . Mulţi "călători" au legătură directa cu aceste ev e n im e n te, care, în
ce le mai m ulte cazuri, au constituit cauza prezenţei lor pe teritoriul rom ânesc,
aflat la vrem ea respectivă sub ocupaţie străină. M o ld o v a suferă, ta rândul ci, de
pe urma otomanilor. R eg im u l fanariot terorizează a m b e le ţări, exp loatân d u -lc la
m axim . Transilvania se confruntă cu serioase lupte con fesio n a le.
A doua parte a intervalului eu n oaşte două războaie devastatoare: cel ruso-turc
din 1 768 -1 7 7 4 şi ccl auslro-ruso-turc din 17S7-1791, cu consecinţe nefaste şi pentru
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Ţările R om ân e. N u putem o m ite să am intim revoltele so c ia le , - de o deosebită
am ploare
aceea condusă de Horea, C loşca şi Crişan, din 1784, constituind un
e x e m p lu e lo c v e n t în acest sens. R eg im u l fanariot intră în faza de declin. în
Transilvania, reform ele io se fm c nu au ecou, doar Banalul bucurându-se de o oare
care em an cip are în plan politic şi social. în sfârşit, în această perioadă, B u c o v in a
este ruptă de M o ld o v a , în 1775, şi încorporată Imperiului Habsburgic.
E v e n im e n te le m enţionate au afectat, desigur, Biserica rom ânească. D e aceea
am considerat oportună o sumară rememorare a lor. Grupurile de călători au avut
aşa cu m am inteam , legătură directă cu contextul so c ia l-p o litic el epocii.
Vom structura im presiile şi constatările călătorilor străini după apartenenţa
etnică a acestora.
C ă lă t o r i a u s tr ie c i şi g e r m a n i
Generalul C h a r le s d c T ig e (K arI v o n T ig e ) ( 7 -1 7 3 0 ), din 1725 director
suprem al Olteniei, alcătuieşte un raport despre accastă regiune. Referitor la
organizarea bisericească m en ţion ează faptul că e p is c o p u l s u f r a g a n t (s u fr a g a n
n .n .), (...) e s t e un s â r b s c h is m a tic clin c a p it a la B e lg r a d , c ă r u ia în v r e m e a a c e a s ta
nu îi e s t e în g ă d u it s ă a ib ă le g ă tu r i cu c e l d in B u c u re şti, c a r e - p e c ă rn l e r a u în c ă
s u b tu r c i (!) a r e c u n o s c u t c e l d in tâ i d e c a p a l lo r p e p a tr ia r h u l d e C o n s ta n tin o p o l.

A ic i trebuie să a d u c em unele clarificări: Biserica din Ţara R o m â n e a s c ă a fost
organizată dc patriarhul de C onstantinopol la jum ătatea secolu lu i al X lV -lea .
mitropolitul ţării fiind recunoscut în m od oficial de patriarhul e c u m e n ic în 1359.
în legătură cu informaţiile din prima parte a citatului anterior este oportun să pre
ciză m că, printr-un decret din 1719, împăratul Carol V I ( 1 7 1 1 - 1 7 4 0 n.n.) ordona
ca E p iscopia R âm n iculu i să fie scoasă de sub jurisdicţia can on ică a mitropolitului
U n g r ov lah iei, şi pusă sub aceea a M itropoliei sârbe din Belgrad.
D e T ig e m en ţion ează, la rândul său, câteva mănăstiri: C ozia, R âmnic
(reşedinţa ep iscopală), Jitianu (judeţul Dolj, refăcută de vistierul G h in ea Brătăşanu şi vistierul U drişte n.n.), P olovragi, Hurez, Dintr-un lemn. II im presionează
H urezul, d e c â t c a r e a lt a m a i m ă r e a ţă ş i m a i f r u m o a s ă nu e s t e in O lte n i a , cu o
b ibliotecă frum oasă, bine dotată, ale cărei cărţi însă nu pot fi în ţe le se de călugării
f o a r t e n e lu m in a ţi Ia m in te . D e altfel, personalitatea pe care am su p u s-o atenţiei îşi
exprim ă c o n v in g er ea că în Oltenia se află c a m m u lte m ă n ă s ti r i d e c ă lu g ă r i...
s u p e r s tiţio ş i, în c a r e e g u m e n ii s a u s t a r e ţi i fu r ă n e s tin g h e r iţi. Pentru acest motiv,
directorul suprem consideră necesară întocm irea unei situaţii ex ac te a veniturilor
şi ch eltu ielilor fiecărei mănăstiri, pentru a determina creşterea v e n itu r ilo r s u p u 
ş i l o r ş i a f o l o a s e l o r M - ţii S a le . în acest scop recom andă şi limitarea numărului
preoţilor (Voi. IX, p. 154-159).
S u c ceso ru l său, generalul con tc F r a n z P a u l v o n W a llis ( i 6 7 7 - J 7 3 7 ) şi
baronul v o n R c b c n t i s c h (secolul al X V III-lea ), reprezentantul C am erei au lice în
Transilvania şi Oltenia, fac, în 1731, o in specţie generală în V a la h ia a u s tr ia c ă .
pentru a lua la cunoştinţă de prob lem ele cu care se confruntă ţara. Ei hotărăsc,
între altele, s ă f i e r e d u s e ta x e le a s u p r a tr a n z a c ţi il o r d in z i l e l e d e h r a m f i x a t e d c
m ă n ă s tir i (Voi. IX, p. 181).
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W allis are o seric de relatări referitoare Ia cier; de a sem enea el cere să facă
inventarierea tuturor bunurilor mănăstireşti; c o n v o a c ă la Craiova pe egu m en ii
mănăstirilor în chinate patriarhiei de la C onstantinopol, intenţionând să se h im b e
practica numirii lor, în sensul că aceasta să fie făcută de administraţia austriacă.
E p iscopu l Inoch cn tie de la R âm nic alcătuieşte un m em oriu despre regim ul biseri
cilor dom neşti, boiereşti, dar şi a celor în chinate şi despre practica numirii e g u 
menilor, rugându-1 pe conte să nu sc h im b e v e c h e a jurisdicţie, ci să-şi păstreze
drepturile sale în to c m a i c a a r h ie p is c o p u l s â r b . W allis consideră că autoritatea
e p iscopu lu i trebuie să aibă anumite limite, restrângându-se la asp ecte d u h o v n i
ceşti, ca pe vrem ea domnilor, când, în privinţa alegerilor şi administraţiei m ă n ă s
tireşti, m itr o p o li tu l n u a v e a s u b a u to r it a te a s a d e c â t n u m a i o p a r t e d in m ă n ă s tir i
(Voi. IX, p. 182).
C ontele c o m p letea z ă locurile de eg u m en i rămase vacante, spre n em ulţum irea
ep iscopu lu i şi a stareţilor, care alcătuiesc o p lâ n g e r e (...) s u b lin iin d c u cât. r e s p e c t
p e n tr u r e l ig i e s - a p u r t a t M a je s ta te a S a im p e r ia lă în to a te c e le la lt e s t a t e (...) f a ţă
d e r itu l o r to d o x , ţ i c a t d e m u l(n m it tr ă ie ş t e c le r u l a c e la s p r e d e o s e b i r e d e c e l r o 
m â n , a fla t s u b a c e e a ş i c â r m u ir e . W allis şi R eb en tisch în faţişează şi c o m e n tea z ă

şi alte m em orii, cu m sunt acelea ale mănăstirii Tism ana, Dintr-un lem n , al e p is c o 
pului râm niccan, precum şi ale mănăstirilor Hurez, C'ozia, B u co v ă ţ, Arnota şi
Titireciu, în care s e cereau scrisori de protecţie şi se sem nalau abuzuri săvârşite
(Voi. IX, p. 182-183).
D up ă ce d ep lânge dezbinarea din sânul A dm inistraţiei, unde se form ează
două partide, - una constituită din consilieri catolici, iar alta din ortodocşi
ajunge la soluţia ideală, în opinia sa, şi anum e încredinţarea p rob lem elor Bisericii
orto d oxe e x c lu s iv con silierilor catolici, pentru a-i neutraliza pc românii ortodocşi.
Autorii carc au redactat v o lu m u l în discuţie (IX ) îşi exprim ă nedum erirea cu
privire la in co n sec v en ţa lui Wallis, em iţând ipoteza con form căreia so luţiile
finale le-ar fi gândit doar R ebentisch (Voi. IX, p. 164).
F r i e d e r i c h S c h w a n z v o n S p i i n g f e l s (aprox. 1 6 9 0 -1 7 2 8 ), ab so lv en t de
inginerie militară la lena, sub directa c om an d ă a aceluiaşi Stainville, este fo losit
la executarea unor lucrări importante în Oltenia şi Transilvania. Pentru rcamenajarea cursului Oltului, trasează o hartă a regiunii străbătute de acest râu; harta este
trimisă la V icna în 30 aprilie 1723. Textul stăruie asupra mănăstirilor întâlnite;
planul lor arhitectonic, posibilităţi de folosire ca locuri fortificate. N u trebuie să
uităm faptul că, în timpul ocupaţiei austriecc, ierarhii au înaintat Curţii dc la V icna
nenumărate m em orii pentru ca m ănăstirile să fie scutitc de încartiruirile dc trupe,
fapt c e le sch im b a destinaţia. Este su ficient să am intim , în acest sens, p e ep iscop ii
D a m a sch in ( 1 7 0 8 - 1 7 2 5 ) şi Inochcntie ( 1 7 2 8 - 1 7 3 5 ) de la Râmnic.
Cornet (judeţul V âlcea), C ozia (judeţul V â lce a ), G ovora (judeţul V âlce a ),
Bistriţa (judeţul V âlcca), Polovragi (judeţul V âlcca), sunt lăcaşurile m enţionate dc
călătorul german. Constatarea generală pe carc o face evidenţiază că majoritatea
sunt c lă d i te c a un p ă tr a t, b is e r ic a s e a flă în to td e a u n a la m ijlo c , ia r t o a t e p r e z in tă
o d ă i b o lt it e d e z i d (Voi. IX, p. 53, 54, 59).
U n capitol întreg din descricrca sa arc ca subiect s lu jb a r e l ig io a s ă . A ce a sta
este o r t o d o x ă , la fel ca şi credinţa mărturisită dc locuitorii acestor pământuri.
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Episcopul, conducătorul [or spiritual, cu reşedinţa la R âm n ic, s c allă sub juris
dicţia episcopu lu i din Belgrad - în p rob lem ele ec le zia stic e - .şi sub autoritatea
com andantului general al Transilvaniei - în p rob lem ele laice (Voi. IX p. 65).
Friederieh S c h w a n z scrie despre c ă lu g ă r i ş i p o p i. Referitor la primii, afirmă
că trăiesc în mănăstiri, au venituri p rovenite din h a n u r i m o ş te n is e , ţig a n i r o b i , iar
în fruntea lor stă un eg u m en , al cărui rol este sim ilar cu acela al unui abate apu
sean: c o n d u c e a d m in is tr a ţia r e l ig i o a s ă a m ă n ă s tir ii. Enumera apoi m ănăstirile în
care trăiesc monahi: R â m n ic (probabil reşedinţa ep iscopala n.n.). T ism a n a , C ă liţi
(judeţul Olt), P o l o v m c i , A r n o ta (judeţul V â lcea ), B is tr iţa , A r h a n g h e lii (judeţul
V â lce a ), S ă r ă c i n e ş ti (judeţul V âlcea), T itire c i ( O cn elc Mari - V âlcea). G o v o r a ,
C o z ia . M o tr u (judeţul Gorj), C e tâ ţu ia (judeţul V â lcea ), C o r n e t, B v u n c o v c n i
(judeţul Olt), S a d o v a (judeţul Dolj), S tr e h a ia (judeţul M ehedinţi), B u c n v â ţ
(judeţul Dolj), H o tă r a n i (judeţul Olt), S tă n e ş ti (judeţul V â lce a ), J itia n u ( judeţul
D olj), H u r e z (H orezu, judeţul V â lce a ), T â n ţă r e n i (judeţul Gorj), S e g a r c e a
(judeţul Olt), T o p o ln iţa (judeţul M ehedinţi). C io c lo v in a (judeţul Gorj). M ăn ăsti
rile de călugăriţe amintite sunt: O s tr o v (judeţul V âlcea), D in tr -u n le m n (judeţul
V â lcea ), S u r p a l e l e (judeţul V âlcea), M a n u il (judeţul Vâlcea). Călătorul nu îşi dă
se am a dacă aceştia urm ează r e g u la S fâ n tu lu i V a sile s a u a S fâ n tu lu i H ie r o n im ,
c o n v in s fiind că nici călugării înşişi nu ştiau con form căror rânduieli îşi duc viata
(Voi. IX, p. 65).
D esp re preoţi n otează faptul că singurele e lem en te carc îi d e o s e b e s c de iaici
sunt p o t c a p u l d e p o s t a v a lb a s tr u , p e c a r e n u -l s c o t în a in te a n im ă n u i, ş i (...) p l e t e l e
lo r lu n g i, p e c a r e nu le ta ie n ic io d a tă ; în rest, în deplinesc, p e lâ n g ă s l u jb e l e in
p a r o h i i, aceleaşi m unci ca ţăranii de rând, pentru a-şi asigura existenţa. în aceste
condiţii, este firesc ca învăţătura dc carc dau dovadă -să fie sumară, aşa cum
constată S c h w a n z , cu n oştinţele lor lim ilând u-se la scris şi citit. D in lim ba slavonă,
în care o ficia ză slujba, a d e s e o r i nu în ţe le g n ic i un c u v â n t. Călugării, aidom a, ştiu
p u ţin ă g r e a c ă v e c h e , ia r c in e p o c ite s ă o r u p ă p u ţin p e la tin e ş te e s te s o c o tii, c a o
m in u n e d e e r u d iţie . C lericilor le este perm is să sc însoare n u m a i cu o f e c i o a r ă ş i
n u m a i o s in g u r ă d a tă ; cel c e rămâne văduv nu are v o ie să se recăsătorească; în

c a z contrar, este obligat să renunţe la preoţie. Ei plătesc o contribuţie anuală
ep iscopu lu i locului, iar numărul lor variază în funcţie de localitate.
Este dcscrisâ apoi vestim entaţia călugăriţelor: v e ş m in te lu n g i, d r e p t e ş i
n e g r e , e v la v ia lor constând în a b ţin e r e a d e ta c ă s ă to r ie , d e la în f r u p ta r e a c u c a r n e
ş i in b a te r e a m u lto r m ă tă n ii. Germanul insistă asupra acestei manifestări e x t e 
rioare a căinţei şi sm eren iei lăuntrice. M a ic ile ascultă de s t a r e ţe , dc o b ice i fem ei
vârstnice. F iecare mănăstire de m aici a r e a n p o p ă b ă tr â n , c ă s ă to r it, în f a ţ a c ă r u ia
s e s p o v e d e s c ş i c a r e f a c e s l u jb a b is e r ic e a s c ă p e n tr u e le .

A ce la şi S c b w a n z se m n a lea z ă şi prezenţa unor catolici în Oltenia, sp ecificân d
că nu s u n t r o m â n i, c i b u lg a r i, negustori care lo c u ie s c la C raicva, R â m n ic şi
Brădiceni, u nde au şi biserici (Voi. IX, p. 6 5 -66).
I. C . Wci-ss (? -1 7 3 7 ) , inginer militar, maior, şi ulterior c o lo n e l, prim eşte, din
partea autorităţilor habsburgice, în 173 1, m isiu nea de a cerceta Oltenia, în vederea
stabilirii unui plan d e fortificaţii, ale cărei puncte esen ţia le au fost. in dicate ante
rior, aşa cu m am inteam în p a gin ile precedcntc, de S ch w a n z. Evident, pentru stu
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diul nostru prezintă interes lăcaşuri lc dc cult m en ţion ate în dcscricrea sa: C o /ia ,
reşedinţa ep iscopală de la R âm nic, mânăstirea dc maici Dintr-un lem n , c a r e îş i
tr a g e n u m e le d e la o c a p e lă fă c u tă a c o lo d in tr -u n c o p ta ş i c lă d ită d e un s in g u r
om , Bistriţa, m ă n ă s tir e fr u m o a s ă ş i p u te r n ic ă , I h ir c y , f o a r t e fr u m o a s a , c iă d ilu d e
d o m n u l r o m a n C o n s ta n tin B r â n c o v e a n u , P olovragi, Tism ana, J o a r t e v e c h e , o c u 
p a t ă în tim p u l u ltim u lu i r ă z b o i cu tu r c ii (1 7 1 7 ), Strchaia. D in M o ld o v a sunt m e n 

ţionate m ănăstirile Caşin (judeţul B u zău ) şi Mera. ultima situată pe valea M ilc o vului. ctitorie a lui C onstantin Cantemir (Voi. IX. p. 186, 190).
M eşteşugarii germani A n d r c a s J a s c h k c şi Z a c h a r i a s H ir s c h e l, refugiaţi în
Ţara R om ân ească din cauza persecuţiilor electorului S ax o n ie i, sunt cazaţi un timp
(1 7 4 0 n.n.) la mânăstirea Sta vropo leos (Bucureşti), unde g ă se sc oam eni prietenoşi
şi ospitalieri (Voi. IX, p. 251).
Misionarul franciscan B l a s iu s K le in er, călător prin Bucureşti, scrie despre
legen da originii num elui oraşului şi, în legătură cu aceasta, despre aşa - numita
biscrieă a tu i B u c u r, carc a aparţinut c o m p lex u lu i m ănăstiresc dc la Radu Vodă
(Voi. IX, p. 4 33). LI se arată im presionat de numărul mare de clerici: m a i b in e d e
ş a s e m ii d e c ă lu g ă r i sa u m o n a h i; p e s t e 5 0 0 d e p r e o ţ i s a u e c l e z i a s t i c i . in rest, îl
interesează istoricul reşedinţei catolice din capitală (Voi. IX. p. 4 3 5 - 4 3 6 ).
împăratul I o s i f II (! 7 4 0 -1 7 9 0 ) vizitează de trei ori Transilvania şi Banatul, dor
nic să cunoască direct situaţia din monarhie. Din jurnalul său de călătorie, din 1773,
aflăm că l-a primit în audienţă pe episcopul ortodox al Aradului (Pahom ie Cnjcviei,
1770-1783 n.n.), carc, între alte revendicări minore, i-a cerut să îi autorizeze c o n 
strucţia unei biserici ortodoxe la Oradea Marc (Voi. X , partea 1, p. 127-128).
în decursul aceleiaşi vizite, ii prim eşte în audienţă .şi pe ep iscopu l Timişoarei
(V ieh en tic lo a n o v iei Vi dac, i 7 5 9-177 4, ajuns uiterior mitropolit la C arloviţ n.n.),
foarte întristat de p rigoanele dezlănţuite de mitropolit (mitropolitul sârb din
Carloviţ, sub jurisdicţia căruia se aflau atunci românii ortodocşi din Banat n.n.).
La Vârşeţ p o n o se şte la reşedinţa episcopală (Voi. X , partea I, p. 133, !35).
F r i c d r ic h W i l h c l m v o n B a u c r ( 1 7 3 1 - i 783), militar de carieră, scrie m e 
morii istorice şi geografice, despre Ţara R o m ân ească şi M o ld o v a , unde putem găsi
materiale pentru subiectul nostru. A firm ă despre români eă s u n i d e r e l i g i e o r t o 
d o x ă , cred în superstiţii -- din cauza ignoranţei dc care dau dovadă - , iar cărţiic
bune le lipsesc: In to a tă Ţ a ra R o m â n e a s c ă nu s e g ă s e s c d e c â t c ă r ţ i b i s e r ic e ş ti cu
lite r e p e ju m ă ta te g r e c e ş ti, p e j u m ă t a t e s la v o n e , chiar preoţii fiind p u ţin lu m in a ţi
(Voi. X , partea 1, p. 152)
De altfel, un capitol este dedicat feţelor bisericeşti. Baucr scrie că până în 1496,
în timpul domniei lui Radu cel Marc nu e ra d e c â t un s in g u r p r e la t sa u e p is c o p in to a ta
Ţ ara R o m â n e a sc ă , doar la îndemnul lui N ifon, fost patriarh al Conslantinopolului,
ajuns mitropolit al Ungrovlahiei (1503- i 505 n.n.) s-au înfiinţat încă două episcopii, ta
Râmnic si Buzău. Opinia aceasta s-a vehiculat multă vreme în istoriografia noastră.
Cert este faptul că păstorirea lui N ifon la noi a fost efemeră şi nu i-a oferit răgazul
necesar unei organizări temeinice a Bisericii din Ţara Românească.
N um irea ierarhilor şi a stareţilor o face - notează B aucr - domnitorul, care le
în m ân ează cârja, patriarhul din C onstantinopol în c u v iin ţâ n d n u m ir e a . D e s c r ie în
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continuare onorurile şi drepturile băneşti de care se bucură ierarhii: întâietatea în
adunările p ublice, dreptul dc a ju d ec a abaterile preoţilor, veniturile obţinute din
taxele im pu se la hirotonie, dar şi acelea obţinute de la m ireni cu o caz ia oficierii
diferitelor slujbe. Ierarhii şi unele mănăstiri sunt exceptate de la plata anumitor
contribuţii către stat. C on clu zia este următoarea: c le r u l n -a f o s t tr a ta t c h ia r r ă u în
Ţ a ra R o m â n e a s c ă .şi in flu e n ţa r e lig ie i a s e r v it ş i a ic i c a a iu r e a la îm b o g ă ţir e a s l u 
j i t o r i l o r ei, p r i n p o m e n i le s ta tu lu i (Voi. X , partea I, p. 158).
D in m em o riile resp ective aflăm că Mitropolia c u p r in d e 9 d in c e le 1 2 ju d e ţe
a le p r i n c ip a t u lu i p r o p r iu - z is , Episcopia R âm nicului c e le 5 j u d e ţ e a le C r a io v e i, iar
acc ea a Bu zău lu i, 3 j u d e ţ e a l e p r in c ip a tu lu i, p r e c u m .şi r a ia u a B r ă ile i, p e b a z a
u n u i h r is o v d e la R a d u (...) d a t în a n u l 1 5 4 4 (este vorba de Radu Paisie, d om n al

Ţării R om ân eşti, 1 5 3 5 -1 5 4 5 n.n.).
Mănăstirile se află sub ascultarea episcopului, altele sub aceea a mitropolitu
lui, iar o parte sunt închinatc scaunclor patriarhale din Antiohia, A lexandria şi
Ierusalim, Muntelui A thos, unor mănăstiri din Siria sau altora din Turcia (Voi. X,
partea I, p. 159). D esp re im pozitele asupra mănăstirilor, diferitele scutiri în acest
sens, nen um ăratele reveniri la acestea m ărturiseşte un alt capitol: Ştefan
C antacuzino ( 1 7 1 4 -1 7 1 5 n.n.) le-a scutit de im pozit în 1715, N ic o la e Mavrocordat
le-a obligat la plata accstuia, Constantin Mavrocordat a iniţiat noi reforme,
însărcinând z e c e c le r ic i c u a d m in is tr a r e a m ă n ă s tir ilo r şi înfiinţând o c a s ă c o m u n ă ,
la c a r e e g u m e n ii tr e b u ia u s ă d e a s o c o t e a la în to c m a i a v e n itu r ilo r ş i c h e ltu ie lilo r.

Mihail R acoviţă (1 7 3 0 -1 7 3 1 , 1 7 4 1 -1 7 4 4 n.n.) anulează d eciziile predecesorului
său, care, revenit la d om nie, Ic restabileşte, Ştefan R acoviţă ( 1 7 6 4 -1 7 6 5 n.n.) fiind
cel care im pune din nou mănăstirilor plătirca dărilor, r â n d u ir e r e s p e c ta tă p â n ă la
G r ig o r e G h ie a ( 1 7 6 8 - 1 7 6 9 n.n.). A cc ea şi soartă schim bătoare au avut-o şi dările
pe carc preoţii erau îndatoraţi să le on oreze (Voi. X , partea I, p. 176-177).
A rh id u cele M a x i m i l i a n F r a n z v o n H a b s b u r g ( 1 7 5 6 - 1 8 0 1 ) , călător prin
Ungaria, S lavonia şi Banat, lasă în jurnalul său detalii cu privire la oraşul T im i
şoara, unde se află m a r e a b is e r ic ă - c a te d r a lă , b is e r ic a g r e c o - n e u n ită ş i lo c u in ţa
e p is c o p u lu i (Voi. X , partea I, p. 264).
Situaţia co n fesio n a lă a Sibiului este prezentată sumar dc un an um e J c n n c L e b p r e c h t ( ? -1 7 9 0 ), despre care sc deţin extrem de puţine date biografice. El
scrie un jurnal, în care surprinde diverse aspccte ale călătoriei sale pe D unăre şi
în Ţările R om ân e. D in scrierea sa aflăm că în Sibiu, c a to lic ii, e v a n g h e lic ii,
lu te r a n ii, r e f o r m a ţii ş i g r e c i i n e u n iţi îş i c e le b r e a z ă a ic i c u ltu l lo r f ă ţiş ş i a u ş i b i 
s e r i c i l e lo r d e o s e b i te (Voi. X , partea I, p. 745).

Mănăstiri din M o ld o v a apar şi în jurnalul de călătorie al lui Johann Christian
von Struve (7-1803): Galata, Trei Ierarhi (din Iaşi), Mira (Mera, judeţul Vrancea),
O d obeşti (schitul num it "Mănăstirea", judeţul Vrancea), Văcăreşti din Bucureşti,
(Voi. X , partea a Il-a, p. 1127, 1128, 1130, 1139).
Biserica din D e n su ş (judeţul Hunedoara), străvechi m o n u m e n t arhitectural,
este descrisă în detaliu de co n tele Johann v on H o f m a n n se g g ( 1 7 6 6 - 1 8 4 9 ) , cercctător al ştiinţelor naturale, călător în regiu nea respectivă în 1793. B iscrica rom â
n ească e s t e un a m e s te c în tr e a r h ite c tu r a a d o u ă m ile n ii, c ă c i s u n t u r m e d in a r ta
b u n ă a n tic ă , p i e t r e e n o r m e f o l o s i t e în c o n s tr u c ţie n u m a i d e g r e c i ş i d e ro m a n i....
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c o a ih e d e a c o p e r i ş g o ti c e ... ş i în s f â r ş i t o z u g r ă v e a lă b iz a n tin ă ş i o m â z g ă le a iă
r o m â n e a s c ă (!). C o n tele crede că lăcaşul a fost construit pe locul unei foste cap ele

mortuare, închinată zeilor subpământeni, care data clin timpul d om n iei lui Traian.
A c e s t m ic tem plu ar fi fost ulterior dărâmat, din fragm entele sale ridicându-sc o
f r u m o a s ă c o n s t r u c ţi e g o t i c ă d e a c e la ş i fe l. D upă m odificări ulterioare a ajuns
lăcaş creştin. C o n c lu zia lui H o ffm a n n se g g este următoarea: biserica e s t e to tu ş i un
m o n u m e n t ş i o f r u m o a s ă r u in ă (Voi. X , partea a Il-a, p. 1197).
M e d icu l A n d r e a s W o l f ( 1 7 4 1 - 1 8 1 2 ) , în cartea sa intitulată C o n tr ib u ţii Ia o
d e s c o p e r ir e s l a t i s t i c o - i s t o r i c ă a P r in c ip a tu lu i M o l d o v e i, publicată la Sibiu în
1805, oferă detalii referitoare la viaţa spirituală din regiune (Voi. X . partea a Il-a,
p. 1 2 6 1 -1 2 6 4 ). N u ne oprim asupra lor d eoarece s-a scris reccnt un studiu am plu
p e această tem ă (Paul B r usa now sch i, I n f o r m a ţiile m e d ic u lu i s ib ia n A n d r e a s W o lf
d e s p r e v ia ţa b is e r ic e a s c ă d in M o ld o v a la s f â r ş itu l s e c o lu lu i a l X V I II-le a , în
T e o lo g ie ş i v ia ţă , XI, 2 0 0 1 , nr. 8-12, p. 20).
C ă lă t o r i italien i
Doctorul ven cţian Mihail S ch cn d os van d e r B e e k ( 1 6 9 l?-aprox. 1743), ajuns
în Transilvania pentru a-şi revcndica m oştenirea care îi revenea de la unchiul său,
dev in e la scurtă v rem e m ed icu l personal al generalului de Stainville. A ce sta din
urmă, apreciindu-i vastele cunoştinţe, îl ia cu sine în in specţia pc care o între
prinde în Oltenia, în 1719. M ihail S ch en d os face în scricrilc sale câteva observaţii
cu privire la subicctul nostru. D c exem plu , constată faptul că Ţara R o m â n ea s că
e ste v r e d n ic ă d c p l â n s s u b M a v r o c o r d a t (N ic o la e Mavrocordat n.n.). N ic i mitro
politul ţării, A n tim , p ă s t o r p r e a c u v io s ş i p r e a e v la v io s , nu a scăpat de atrocităţile
dom nului fanariot, carc nu s - a în f io r a t s ă - ş i p ă t e z e m â in ile cu s â n g e l e să u . C o n 
statăm că relatările m ed icu lu i vencţian sunt sim ilare cu a celea ale lui de SaintcCroix (Voi. IX, p. 84).
Mănăstirile pe carc le remarcă sunt: H orezu, m ă r e ţ c lă d i tă d e B r â n c o v e a n u
(Constantin B rân covean u , dom n al Ţării R om ân eşti, 1 6 8 8 - 1 7 1 4 n .n .) p e c h e ltu ia 
la s a , G ovora şi P olovragi (Voi. IX, p. 87).
N i c o l a e d c P o r t a (? -1 7 3 4 ), secretar pentru lim ba italiană a lui Constantin
D u c a, pe care îl în so ţeşte la Iaşi, apoi con silier în cadrul administraţiei im periale
în Ţara R o m â n ea scă , a lăsat posterităţii câteva R e f le c ţii p r i v i n d s t a r e a O lte n i e i ,
u nd e m en ţion ează, în treacăt, existenţa satelor mânăstireşti. Ştim despre acestea
că erau m en ite să contribuie la subzistenţa com unităţii m onah ale trăitoare în
mânăstirea căreia îi erau dăruite, iar locuitorii lor erau scutiţi dc orice obligaţii
faţă dc d o m n ie, având obligaţia de a presta diverse m unci în fo losu l mânăstirii
resp ective (Voi. IX, p. 116).
Călugărul franciscan m ilan ez G i o v a n ii F r a n c e s c o B o s si, trimis în M o ld o v a
pentru a reorganiza m isiu n ea catolică în vederea menţinerii rezistenţei la p r o b le 
m ele cauzate dc otom ani, în ce le trei rapoarte trim ise congregaţiei D e Propaganda
Fide, seric despre p u ţ i n i i c a to l ic i r ă s p â n d iţi la h o ta r e le Ţ ă r ii R o m â n e ş ti. M i s iu 
nile catolice nu con stituie subiectul lucrării de faţă, ca urmare Ie v o m aminti doar
în treacăt, relevând detalii carc ni s-au părut circum scrise sferei ineditului.
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în cazul iui F ran ccsco B ossi, am considcrat interesantă observaţia pc care o
face cu privire la unele practici, şi anum e oficierea Liturghiei, administrarea
Tainei Pocăinţei şi Euharistiei acasă la u n e le J e fe d e o tr e a p tă d e o s e b ită , aceasta
după siujba oficiată pentru oam enii aparţinând unor categorii so c ia le inferioare, în
biserică. Pc lângă aplicarea acestui tratament preferenţial, pe care o constată eu
tristeţe, m isionarul catolic este nem ulţum it de faptul că mulţi cred in cioşi sunt
superstiţioşi şi aleargă la descântătoare (Voi. ÎX, p. 147-14 9).
Franciscanul F r a n c c s c a n t o n io M a n z i ( 1 6 9 5 -1 7 4 9 ) seric despre sediile m i
siunii franciscane şi familiile de catolici din M oldova, precum şi despre E x e r c ita r e a
r e lig ie i c a to lic e . Pentru lucrarea noastră au relevanţă următoarele afirmaţii: C ă r ţile
d e c a r e s e s lu je s c g r e c ii o r to d o c ş i su n t o p e r a Iui M a r c d in E fes, o p e r e le lu i P lio tiu s
ş i c o m e n ta r iile u n o ra d in p ă r in ţii s c h is m e i (!), ia r o r to d o c ş ii a u f o a r t e m u lte b is e 
r ic i a c o lo u n d e c a to lic ii a u u n a sin g u ră . Prezintă apoi o scrie dc biserici catolice din

M oldova, venituri şi bunuri ale acestora, episcopii, reşedinţe, călugări, preoţi dc mir,
misionari. A ceştia din urmă nu înregistrau su ccese prea răsunătoare in prozelitismul
lor, deoarece, scrie Patai, c e i m a i m u lţi d in tre e i (evrei n .n.) s e f a c m a i d e g r a b ă s c h is 
m a tic i (ortodocşi n.n.). Este relatată pe larg m isiunea sa în M oldova, p e întinderea
câtorva pagini (Voi. IX, p. 2 9 8 -2 9 9 , 301-311).
Minoritul G i o v a i m i M a r ia A u s ilia ( 1 7 0 0 - 1 7 4 5 ) , originar din Palermo,
preşedinte al m isiunilor catolice din M o ld o v a în perioada 1 7 4 2 - 1 7 4 6 , prezintă
detaliat m ultiple aspecte legate de situaţia catolicism ului din această ţară. Autorul
reliefează spiritul de toleranţă al m o ld o v e n ilo r în privinţa exercitării dc către
catolici a cultului lor: administrarea sacramentelor, prediearea cuvântului lui
D u m n e z e u , dar numai pentru catolici, calvini şi-luterani, nu şi pentru păgânii greci
şi schism atici (!) (Voi. IX, p. .314).
Inedite sunt informaţiile referitoare la superstiţiile m o ld o v e n ilo r şi practicile
legate de acestca, pe care catolicii le-au împrumutat de la populaţia ortodoxă,
acestea putându-se integra unui tratat despre folclorul rom âncse: credinţa în vise,
ritualurile pentru îndepărtarea bolilor carc se pot abate asupra animalelor, d esc ân 
tecele, obiceiuri de la îngroparea morţilor etc. (Voi. IX, p. 3 1 5 - 3 1 6 ).
Călugărul insistă, de asem enea, asupra bisericilor c a to lice şi a veniturilor de
care acestea se bucurau, asupra organizării con fesiu n ii şi asupra .slujitorilor ei
(Voi. IX, p. 3 1 6 - 3 2 3 ).
Un alt m isionar catolic, G iovaim i B a r lo io m e o Frontalii (1 714- 1763), călugăr
minorit, trimis de Congregaţia de Propaganda Fide în M o ld o v a , lasă o am plă re
latare despre catolicii dc aici: starea m isiu nilot, date statistice, obiceiuri. A flă m că
la l lu ş i s e a flă r e ş e d in ţa e p is c o p u lu i s c h is m a tic (ortodox n.n.) (Voi. IX, p. 350).
Minoritul nu se s ile ş t e să arate influenţa puternică p e carc ortodocşii o au asupra
populaţiei ca tolice în privinţa obiceiurilor şi a m odu lui de viaţă: botezul copiilor
şi administrarea Sfintei Euharistii im ediat după acesta, posturile, pomenirile
morţilor, obiceiuri legate de înmormântare. Călugărul observă viaţa austeră din
mănăstiri (Voi. IX, p. 3 4 8 - 3 5 4 , 3 5 7 -3 5 8 ).
D c a se m e n e a face însemnări despre organizarea B isericii m o ld o v e n e : s u n t
tr e i e p is c o p i ş i un m itr o p o lii; m itr o p o litu l s t ă în c a p ita lă ., ia Iaşi, iar ep isc o p ii în
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oraşele R om an , Rădăuţi şi Huşi, Veniturile lor constau clin d ijm e le p ă m â n t u r i lo r
lo r ; d in tr -u n m a r e n u m ă r d e s a t e ţ i d in s tu p i; f ie c a r e p r e o t a l lo r e s t e im p u s ia o
su m ă o a r e c a r e p e ari s i c â n d h ir o to n e s c un d ia c o n s a u un p r e o t (...) a c e ş t ia tr e 
b u ie s ă p l ă t e a s c ă d o is p r e z e c e p ia ş tr i. La moartea ep iscopu lu i, d o m n u ! ia to ţi
b a n ii ş i c h ia r c â n d e s te în c ă în v ia (ii, ia cu îm p r u m u t ş i nu în a p o ia z ă n ic io d a tă .
D o m n u l deţine totul pentru că el este liber să-i n u m ea sc ă şi să-i depună, la numire
fiecare viitor ierarh având obligaţia să plătească o anumită su m ă de bani, pe care
unii o obţin mai uşor după o perioadă de eg u m en a t în vreo mănăstire. D om n ito ru l
prim eşte bani şi de la stareţii din mănăstiri, carc, p e n tr u a s c ă p a d e a u to r it a te a
p a t r i a r h i l o r to r (se pare că este vorba dc patriarhii de care depindeau m ănăstirile
închinate n.n.), s e în ţ e le g c u d o m n u l s ă fie f i c a ţ i e p is e o p i n o m in a li (...) a tâ r n â n d
d e v o in ţa lui. In continuare, Frontalii m en ţion ează existenţa unor mănăstiri în c h i
nate Patriarhiei ec u m e n ic e , Athosului, Patriarhiei ierusalim itenc. ai căror călugări
s u n t s u b d e p e n d e n ţa d o m n u lu i, c ă c i d a c ă v in e v re u n g r e c tr im is d e a c e i p a tr ia r h i,
e l r ă m â n e n u m a i d a c ă - i p l a c e d o m n u lu i (Voi. IX, p. 3 5 6 - 3 5 7 ).

D esp re catolicii din M o ld o v a co n se m n e a z ă şi franciscanul italian G i o v a n n i
B a ttista V a n n u c c i (1 7 1 2 - 1 7 4 8 ) (Voi. IX, p. 3 5 9 - 3 6 0 ),
Un alt m ision ar aparţinând ordinului călugărilor franciscani, G iovanni
H r isostom o dei G iovan n i ( 1 7 2 2 -1 7 6 8 ) , prezintă viaţa m isionarilor catolici din
M old o v a , locurile unde aceştia activează. O problem ă pe care o consideră dc
m axim ă gravitate este aceea a căsătoriilor m ixte, de care catolicii trebuiau să se
ferească pentru a nu se pierde în masa populaţiei o rtod oxe (Voi. IX, p. 4 4 0 - 4 5 1 ).
Călugărul L i o n a r d o P a n z in i ( 1 7 3 9 - 1 8 0 7 ) , profesor de limba italiană al fiilor
lui A lexandru Ipsilanti ( 1 7 7 4 -1 7 8 2 n.n.), la cererea căruia vine în Ţara R o m â 
nească, trimite prietenului său, d om inicanul D io d a to M arone, profesor de t e o lo 
g ie la U niversitatea din N e a p o lc , mai m ulte scrisori. în acestea subliniază tole
ranţa de carc dă dovadă domnitorul în privinţa religiei: e s t e le g a t d e c r e d in ţa sa ,
d a r n u d is p r e ţu i e ş t e r e lig ia a lt o r a (Voi. X , partea I, p. 211).
D eose b it de interesante sunt informaţiile referitoare la francm asonerie pe
care lc oferă Panzini. M asonii aveau o c o lo n ie în M o ld o v a , fiind plini dc râvnă şi
produeându-lc grecilor o in d ig n a r e g r o z a v ă , c ă c i s u n t p r e v e n i ţi c o n tr a F r ă ţie i, c a
îm p o tr iv a u n e i s e c t e a n tir e lig io a s e , lib e r tin e ş i o c u l t i s t e , patriarhul de C onstan ti
nopol (S ofro n ie al II-lea, 1 7 7 4 -1 7 8 0 n.n. ) în suşi trimiţând in a c e s t e d o u ă p r i n c i 
p a t e o b u lă d e a f u r is e n ie p li n ă d e a n a te m e ş i b le s te m e îm potriva societăţii şi a
m em brilor ei (Voi. X , partea I, p. 213).
In Bucureşti remarcă numărul de biserici şi mănăstiri peste măsură de mare
(aproape 3 0 0 ) (Voi. X , partea I, p. 214).
îi atrage atenţia independenţa ierarhilor şi a stareţilor români faţă de Patriarhia
din Constantinopol, dc care atârnă în aparenţă. Autoritatea pe care aceştia o rccunosc
este cea domnească, nici aceasta neluând în considerare ordinele patriarhale decât în
măsura în care nu îi afectează propriile interese (Voi. X, partea I, p. 217 -2 18).
D o m c n i c o S c s t in i ( 1 7 5 0 - 1 8 3 2 ) , arh eolog şi num ism at italian, v in e în Ţara
R om ân ească pentru a ocupa postul de secretar al domnitorului A lexandru Ipsilanti,
tentativă care nu îi reuşeşte însă. El aşterne pe hârtie relatarea călătoriei sale în
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această regiune. D in cuprinsul accsteia am selectat pasajele referitoare la u n e le lă
caşuri de cult pe care le m enţionează. La Bucureşti în tâlneşte mânăstirea C otro
ceni, ortodoxă, în te m e ia tă d e Ş e r b a n V odă d in f a m i l i a C a n ta c u z in ilo r , u n d e
s lu je ş te un e g u m e n cu un m ic n u m ă r d e c ă lu g ă r i g r e c i (Voi. X , partea I, p. 339).
Autorul scrie despre C e ta te a N e g r u lu i V o d ă , unde se află o c a p e lă . D e fapt este
vorba de Sân Nicoară, Sestini făcând o c o n fu z ic cu cetatea numită a lui Negru
Vodă, ale cărci m in e se află pe D âm boviţa. A ici există, într-adevăr, o bisericuţă
săpată în stâncă, numită Schitul N egru Vodă.
Este amintită în continuare m ă n ă s tir e a d e p o p i (călugări n.n.) r o m â n i , A rgeş
(Voi. X , partea I, p. 346). Cu priceperea unui arheolog, Sestini descrie pe larg
această mânăstire constituită d u p ă tip ic g r e c e s c . B iserica este c lă d ită d in p i a t r ă ş i
g r e s ie , iar d in to c în to c p e r e ţ i i a u c a d e s p ă r ţir e ş i în tr e r u p e r e a s u p r a f e ţe i n iş te
c iu b u c e d e m a r m u r ă a lb ă . E s te c lă d ită in f o r m ă d e c r u c e , are două cu p ole, p a r d o 
se a la d e m a r m u r ă a lb ă ş i p e r e ţ i i îm p o d o b iţi p e s t e to t cu sfin ţi, dar şi cu figurile
p r i m i lo r v o ie v o z i cu s o ţ ii le lo r , între care şi ctitorul, N e a g o e V odă (1 5 1 2 -1 5 2 1 n.n.)
(Voi. X , partea I, p. 347). A flăm că aici se găse sc diferite c ă r ţ i la tin e ş ti tip ă r ite cu
un le x ic o n lin g u a e la tin a e , despre care însă monahii nu ştiau prea multe. Dintre ei,
c e l c a r e ş tie s ă c ite a s c ă tr e c e d r e p t în v ă ţa t (Voi. X , partea I, p. 3 4 7 - 3 4 8 ).
Veneţianul F r a n c e sc o G riselin i (1717-1783 ), autor al unei Is to r ii a B a n a tu lu i,
regiune pc care a vizitat-o în 1774-1776, are în lucrarea sa unele informaţii referitoare
la viaţa bisericească a românilor. Despre aceştia consemnează faptul că m ă r tu r is e s c
re lig ia c reştin ă ş i s e ţin d e litu rg h ia g r e a c ă cu to a te r ă tă c ir ile e i (!) c a r e d e s p a r t
B ise r ic a r ă s ă r ite a n ă d e c e a a p u se a n ă . In Banat, trăiesc şi ro m â n i c a to lic i, c a r e s e
n u m esc g r e c i uniţi, d a r a c e ştia , cu to a tă râ v n a n e o b o s ită a m is io n a r ilo r ş i c h ia r cu
p u te r n ic u l sp r ijin a l îm p ă r ă te s e i (Maria Tereza, 1740-1780 n.n.), su n t a tâ t d e p u ţin i,
în cât f a ţ ă d e c e i n e u n iţi n ic i nu p o t f i lu a ţi în s e a m ă (Voi. X , partea I, p. 386).
Preoţii ortodocşi se d e o se b e sc de popor numai prin vestim entaţie: p o a r t ă
p e s t e c ă m a ş ă ş i a lb itu r i o h a in ă lu n g ă , n e a g r ă , p e c a r e o în c r u c iş e a z ă p e p i e p t ş i
o s t r â n g cu un b râ u , au barbă şi plete, iar capul şi-l acoperă c u o p ă l ă r i e la tă , r o 
tu n d ă (Voi. X , partea I, p. 387). Ei se căsătoresc înainte de hirotonie, la demnităţi
ecleziastice mai înalte putând să acccadă numai aceia care tr ă ie s c c e li b a ta r i ş i
c a r e s -a u c ă lu g ă r it (Voi. X , partea I, p. 388). în cazul în care rămân văduvi,
preoţii nu s c m a i p o l r e c ă s ă to r i (Voi. X , partea I, p. 398).
Cunoştinţele de care dispun slujitorii B isericii sunt sumare, d e c e l e m a i m u lte
o r i to a tă ş tiin ţa lo r s e m ă r g in e ş te în a c it i ş i a c â n ta . îşi ven erează superiorii ierar
hici c a p e n iş te z e ită ţi... ş i nu ş tiu c e s ă fa c ă m a i b u n d e c â t s ă în d e m n e p o p o r u l
Ia a c e e a ş i s u p u n e r e ş i v e n e r a ţie f a ţ ă d e e i (Voi. X , partea I, p. 3 90). Griselini este

intrigat dc superficialitatea de carc dau dovadă şi dc în gu stim ea spirituală la carc
îi îm ping şi pe credincioşi, aceştia ajungând să fie con vin şi că ş i- a u f ă c u t în tr e a g a
d a to r ie d a c ă ţin c e le p a tr u p o s t u r i d in tim p u l a n u lu i, d a c ă s e s p o v e d e s c o d a tă ş i
s e îm p ă r tă ş e s c . In Banat, scrie istoricul, e x is tă a b u z u r i c ă p r e o t u l p r i m e ş t e c a un
d r e p t a b s o lu t a l s ă u o a n u m ită ta x ă în p r o p o r ţ i e c u lu n g im e a s p o v e d a n i e i sa u
c h ia r cu p ă c a t e l e m ă r tu r is ite (Voi. X , partea I, p. 391).
Obicciul postului i se parc interesant, mai ales că este respectat cu f o a r te
m a r e s tr ă ş n ic ie , nu doar în posturile mari, ci şi în cursul săptăm ânii, miercurea şi

DOCUMENTARE

vinerea (Voi. X, partea I, p.
care, aşa cura am observat
străini. D csc r ie p rocesiu nea
ob iceiul pomenirii morţilor,

431
393). La fel de inedit îi pare ritualul înmormântării,
şi până acum, a atras atenţia majorităţii călătorilor
carc arc loc, d iversele datini legate de accasta, dar şi
al parastaselor, când s e tr im it la b is e r ic ă la 3, 9 ş i 1 4

z ile , a p o i la 3, 6 lu n i, b a c h ia r ş i un a n d e la d a ta m o r ţi i c â te un c o la c m a r e , o lu 
m â n a r e d e c e a r ă ş i u n b l i d m a r e d e c o liv ă , ilin c a r e to ţ i c a r e in tr ă ia u c â te o lin 
g u r ă , r u g ă n d u - s e p e n tr u s u f le tu l c e lu i r ă p o s a t. O zi, c a r e d u p ă c a le n d a r u l g r e 
c e s c c a d e in z iu a d e lu n i d u p ă P a ş ti, este dedicată celor trecuţi la cc le veşnice.

Atunci preoţii fac slujbe în cimitir, însoţiţi de întreaga com unitate sătească (Voi. X ,
partea I, p. 4 00).
L u ig i M a y e r , pictor italian de origine evreiască, vizitează şi el m ânăstirea
Sfântul G h eorghe din Bucureşti, unde p op oseau adeseori patriarhii Ierusalimului,
care rămâneau timp îndelungat în Ţara R om ân ească (Voi. X , partea a 11-a, p. 1226).
Tot el relatează despre m ânăstirea Curtea de A rgeş, tr a in ic z i d it ă ilin p i a t r ă ş i
îm p o d o b ită cu tu r le c a r e s e te r m in ă f ie c a r e c u c â te o c r u c e în tr e ită ... p r o b a b i l un
s i m b o l a l S fin te i T reim i. A ic i trăiesc c ă lu g ă r i o r t o d o c ş i... f o a r t e p r i m i to r i . O afir
maţie a lui M a y e r este co m p le t eronată: b is e r ic a o r to d o x ă , m a i r a ţ io n a l ă (...) în 
g ă d u ie c ă lu g ă r il o r s ă s e în s o a r e . Autorul con fun dă preoţii şi călugării ortodocşi,

dintre care doar celo r dintâi le era prmis să se căsătorească (Voi. X , partea a Il-a,
p. 12 2 9 -1 2 3 0 ).
C ă lă t o r i f r a n c e z i
C ă p i t a n u l d c S a in t e - C r o ix , probabil de sorginte franccză, aşa c u m arată nu
m ele său, redactează, în timpul în care sc află la mânăstirea Tismana (judeţul
Gorj) - s e p te m b r ie -o c to m b r ic 1716 - câteva rapoarte cătrc gen er a lu l dc
Stainville, - com andantul militar imperial din Transilvania - , la Sibiu. El dcscrie
locul în care este amplasată mânăstirea, oferind detalii cu privire la posibilităţile
dc apărare şi ap rovizionare (Voi. X , p. 33, 4 0 , 42). D e la el aflăm, d e a sem en ea ,
despre faptele reprobabile săvârşite de N ic o la e M avrocordat (dom n al Ţării R o 
mâneşti, 171 5-1716; 1 7 1 9 -1 7 3 0 n.n.), carc, printre altele, a p u s s ă fie ... f e r e c a t în
la n ţu r i c r u c iş (k r e u z w e is ) ş i s ă f i e a r u n c a t în în c h is o a r e p a tr ia r h u l (mitropolitul
A n t im Ivireanul, carc la v re m e a re sp e c tiv ă p ăstorea în Ţara R o m â n e a s c ă ,
1 7 0 8 - 1 7 1 6 n.n.) (Voi. IX, p. 38).
J e a u C l a u d c F l a c h a t ( 1 7 0 5 -1 7 6 6 ) , industriaş şi negustor francez, călător
prin Ţara R om ânească, remarcă existenţa în Bucureşti, a p e s t e tr e i s u te d e b is e r ic i,
din carc n u e n ic i u n a c a r e s ă nu ţin ă d e c ă lu g ă r i g r e c i . A p o i, co n ch id e atât de
frumos. E le s u n t m o n u m e n te a le e v la v ie i v o ie v o z il o r s a u d o m n ito r ilo r ţă r ii, c u re
a u c ă u ta t, d a to r it ă a c e s t o r c lă d ir i, s ă tr e a c ă în n e m u r ir e (Voi. IX, p. 254).
Francezul m en ţion eaz ă şi unele mânăstiri pe carc ic-a întâlnit în drumul său
sau la care a poposit: Văcăreşti, cu c e a m a i f r u m o a s ă b is e r ic ă d in c â te a m v ă z u t
la g r e c i (ortodocşi n.n.), Plătăreşti (judeţul Ilfov), ctitoria lui Matei Basarab,
1 6 3 2 - 1 6 5 4 n.n.), N e g o ie ş t i (judeţul Călăraşi, ctitoria Elinei Basarab, din 1648)
(Voi. IX, p. 2 5 8 - 2 5 9 ).
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Modicul belgian A dani f ’henot (1721 -1 7 8 9 ), Irimis în Transilvania pentru
eradicarea ep id em iei de ciuma, în 1755, remarcă obicciu! postului, perioadă în
care se c o n su m ă v a r z ă m u r a lă , lin te , f a s o l e , m a z ă re , u stu ro i, c e a p ă , s f e c lă ş i u le i
d e in (...) nu m ă n â n c ă n im ic d in c e e a c e a p a r ţin e r e g n u lu i a n im a l, m ja c u n c l
e x c e p ţie n ic i c h ia r c u la p t e le p c c a r e n u -l d a u n ic i c o p i i l o r m ie i d e to t; c h ia r ş i
d a c ă a r f i b o ln a v i (Voi. IX, p. 376).

A ba tele Francois-Xavicr dc Fcllcr ( 1 7 3 5 - 1 8 0 2 ) din ordinul iezuiţilor, scrie
despre ruteni şi românii din Maramureş, care suni d e r e lig ie o r to d o x ă , d a r u n iţi
cu b is e r ic a ro m a n ă , p o p i i lo r p u r t â n d a s u ta n ă v io le tă . Ceilalţi români, care
lo c u ie sc in Banat şi Transilvania - notează abatele -■ s u n i in m a r e p a n e s c h i s 
m a tic i. In regiunile locuite de secui, sunt mulţi calvini şi unitarieni (Voi. IX, p. 558)
X a v ier este interesat de ep iscopia de la Oradea Mare, catolică, de biserica ie 
zuiţilor din Cluj, de armenii catolici din Gherla, tic luteranii care trăiesc în Bistri
ţa, dc d om in icanii, franciscanii şi piariştii dc aici, dar şi de românii din îm pre
jurimile oraşului, u n iţi cu b is e r ic a r o m a n ă (Voi. IX, p. 5 5 8 - 5 5 9 ).
O prezentare su biectivă face mişcări iniţiale îm potriva uniaţiei de călugărul
S ofronie dc la Cioara (judeţul Alba): U n a n u m e S o fr o n ie a vru i. a c u m v re o z e c e
a n i, s ă - i c o r u p ă cu s i la p e (...) b ie ţ ii ţă r a n i s ă tr e a c ă la s c h is m ă . S e a lc ă t u is e o
m ic ă c e a tă d e ru m â n i, c e s ă v â r ş e a m a r i e x c e s e ş i c a r e iş i c in s te a u c ă p e te n i a c a
p e un sfâ n t... Ştim că lucrurile nu s-au petrecut astfel, ci, dimpotrivă, Sofronie ic-a

arătat rom ânilor ardeleni ca unirea eu R o m a nu era decât o am ăgire, că p ro m isiu 
nile unei vieţi mai bune în schim b ul trecerii ia catolicism , sub această formă, nu
erau decât sim p le iluzii, carc nu s-au materializat niciodată. D in jurnal mai aflăm
că e p is c o p u l s c h i s m a t ic i lo r e s te un o a r e c a r e N o v a c o v ic i, c a r e e s t e un m a r c
n ă tă r ă u (!), d a r e s te m a i p u ţin f u r i o s d e c â t a c e la a l A r a d u lu i, considerat s c h is 
matic înverşunat (Voi. IX, p. 5 6 0 şi 565), liste vorba despre sârbul D io n isie
N o v a c o v ic i, ep isc o p în Transilvania în, perioada 1 7 6 1 - 1 7 6 7 şi despre Sinesie
Jivanovici, e p isc o p în anii 1751-1769 .
D e asem enea, în scrierea abatelui, citim despre regim entele grănicereşti,
alcătuite din soldaţi români, c a r e p ă z e s c ie ş ir e a d in T r a n s ilv a n ia ; e i a u f o s i p u ş i s ă
f a c ă s lu jb a îm p o tr iv a v o in ţe i lo r (Voi. IX, p. 566). Autorul se referă la cele două
regim ente din zona dc graniţă, unul cu com andam entul la Orlat, celălalt la Năsăud.
D esp re ep isc o p u l unit de la Blaj - A tanasie R ed nic ( 1 7 6 5 - 1 7 7 2 n.n.) notează
c ă e s t e un o m bu n ş i cu m u ltă r â v n ă şi arată că a în fiin ţa t un s e m in a r d c c le r ic i.
Referiri face şi cu privire la persoana ep iscopului Petru Pavel Aron ( 1 7 5 4 - 1 7 6 4 )
(Voi. IX, p. 5 8 8 -5 8 9 ).
N u trece neobservată nici biserica rom ânească din Lugoj, care, d in to a t e c e le
d c r it g r e c e s c p e c a r e le -a m vă zu t, e s te c e a m a i fr u m o a s ă , nici biserica româ
nească din Timişoara. Călătorul relatează despre credincioşii altor c o n fesiu n i din
Transilvania, dar aceste însemnări nu constituie subiectul lucrării de faţă (Voi. IX,
p. 5 7 3 - 5 7 4 , 5 8 3 -5 8 8 ).
C âteva rânduri sunt dedicate cere m o n ie i religioase ortodoxe, despre carc
afirmă că este inferioară celei catolice m u lt m a i s o le m n ă ş i m a i r a ţio n a lă .
Ortodocşii d e o b i c e i n u sp u n d e c â t C r e z u l d e la N ie e e a ş i fă r ă s ă a d a u g e n ic io -
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data Filioque t. .) după slujba, sc împarte pâinea sfinţita, p e care o numesc ana
fu r a ( Voi, IX, p. 588).

L o u i s Iun in im ic i D ' A n t r a i g u e s ( 1 7 5 3 - 1 8 1 2 ; , n obil francez, străbate
M o ld o v a şi D ob ro gea, romarcând biscricilc ortod o xe din oraşul Cialaţi, s in g u r e le
c lă d i r i m a i în a lte .şi s in g u r e le z id ite d in p ia t r ă . A c e ste a i se par d e s t u l d e m u r d a r e .
cu p e r e ţ i i a c o p e r i ţi cu p i c t u r i f o a r te c ii td a ţ c (Voi. X, partea 1, p. 29 4 ). La Huşi
se m n a lea z ă existenţa unei reşedinţe episcopale. în acei ani se ştie că păstorea
a c o io ln o eh en tie (1 7 5 2 -1 7 X 2 n.n.) (voi. X , partea 1, p. 296).
A l e x a n d r e D ' H a u t c r i v c (1 7 5 4 -1 X 30), printre altele, secretar al domnitorului
M o ld o v e i, A lexandru Mavrocordat Firaris ( 1 7 8 5 - 1 7 8 6 n.n.) este autorul unui
J u r n a l d e c ă lă t o r i e d e la C o n s ta n tin o p o l la Ia şi. în capitala m o ld o v e a n a constată
că preoţii greci se bucură d e c o n s id e r a ţia p e c a r e r e lig ia tu tu r o r p o p o a r e l o r su 
p e r s t i ţ i o a s e o a c o r d ă s l u ji to r i lo r ei, având pretenţii la episcopat. D'Hautcrivc uită
ca printre ep iseop i erau aleşi nu numai greci, ci şi români. Situaţia ior in Ţările
R om â n e este privilegiată, comparativ cu a preoţilor dc acciaşi religie cu ei din
Imperiul Otoman.
N e reamintim un lapt co n sem n at şi dc alţi străini, şi anum e acela că, la
moartea m itropolitului, toată averea lui o m oşten eşte domnul. Ierarhul decedat
este în locuit cu unul din ep iscopii în funcţie, crcându-se în acest fel o vacanţă
ep iscopală, ceea ce determină scoaterea scaunului ierarhic la m e z a t şi - ni se
spune - c o n c u r e n ţii n u f a c e c o n o m ii. Se oferă şi un e x e m p lu în acest sens: E p is 
c o p a tu l d e R o m a n a f o s t p lă tit... cu 1 5 0 d e p u n g i... A tunci - martie 1786 - a ajuns
e p is c o p la R o m a n l a c o b G recul ( 1 7 8 6 n.n.), s u c c e s o r al lui L e o n G h c u c ă
( 1 7 6 9 -1 786 n.n.). deven it mitropolit (Voi. X. partea I, p. 6 9 2 -6 9 3 ).
A specte care ne interesează evidenţiază locotenentul şi apoi colonelul francez
J o se p h -G a b r ie l M o n n ie r (1745 -1 818), pe care funcţiile deţinute îl aduc în Ţara
Românească. Transilvania şi Banat, in toamna anului 1786. Populaţia din Sibiu
notează militarul de carieră in jurnalul său - e un a m e s te c d e c a to lic i, ca lvin i, lu tera n i,
a rm e n i ş i g r e c o -h u lg a ii, c a r e îşi a u b is e r ic i a c o lo . E ste ş i un e p is c o p g r e c (ortodox este vorba de G hedeon Nichitici, 1784-1788 n.n.) (Voi. X. partea 1, p. 789).
C h a r les M ă r ie de S a labry (1766-1847), conte parizian, străbate în 1790 Banatul,
Oltenia şi partea apuseană a Munteniei. In decursul călătoriei vizitează biserica zidită
de vornicul Barbu Ştirbei în Craiova, cu hramul Naşterea Maicii Domnului, dar şi - se
pare - mânăstirea Văcăreşti din Bucurcşti (Voi. X . partea a 11-a, p. 100).
C ă lă t o r i e n g le z i
Cărturarul J o h n B e ll o f A n t e r r a o u y , ab solven t al unor studii m ed icale, în
călătoria sa prin M o ld o v a şi D obrogea, constată că românii sunt c r e ş tin i d e rit
grec. M o ld o v e n ilo r s u lta n u l le în g ă d u ie un (...) d o m n d e r e lig ia lor. A c e st fapt,
op inează B ell, nu trebuie socotit ca o favoare însem nată sub o cârmuire d e fier ca
aceea a turcilor (Voi. IX, p. 194).
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F m t e r i c l t C a lv e r t , lord B a ltin io r e (173 i -1 7 7 1 ) călătoreşte prin D o b r o g ca
şi M o ld ova, în 1763. D esp re călugării m o ld o v e n i notează în jurnalul său c ă u n ii
d in e i v o r b e a u g r e c e ş te , r u s s e s c e , lă iin e s e e ş i ita lic n e s c e . Unul din ei, un anume
L u c a M a s s a lilu , i-a dăruit următoarea n o tiţă d e s p r e m ă n ă s tir ile ş i b is e r ic i le c a p i 
ta l e i (laşi n.n.): catedrala sau Mitropolia, treisprezece mânăstiri ortodoxe, de
călugări şi una de maici, 15 biserici ortodoxe, o mânăstire p a p is ta ş ă , două biserici
armeneşti, o sin agogă evreiască (Voi. IX, p. 496).
W i l l i a m H u n t e r ( ? -1 7 9 6 ), călător en gle z, asistă, in tim p ce se afla la Focşani,
ia un b o t e / ortodox şi face unele observaţii eu privire la accasta taină şi săvârşirea
ei: S lu jb a a d u r a t c a m v re o o ră . A fo s t fă c u tă în g r e c e ş t e d e u n u l d in p o p i sa u
p r e o ţ i c a r e c ite a cu m a r e s o le m n ita te , ia r c a tip ic ş i c e r e m o n ie s e m ă n a m u lt cu
s l u jb a c o r e s p u n z ă to a r e r o m a n o - c a to lic ă ('.). D e o s e b ir e a p r i n c i p a l ă e s t e c ă r i tu a 
lu l o r t o d o x im p u n e im e r s iu n e a în lo c d e s tr o p ir e , ş i b ie t u l p r u n c n e v in o v a t e s te
c u fu n d a t cu lo tu l în a p ă (Voi. X , partea a Il-a, p. 1098). S-ar putea să fie vorba de

un b ote z săvârşit de grecii din Focşani, nu de români; însă oricum sim ilitudinile
dintre botezul ortodox şi cel catolic nu sunt chiar atât dc evidente.
M e d icu l, naturalistul şi m ineralogul e n g le z R o b c r t T o w n s o n (V-1799)
vizitează în 1793 Oradea. în relatarea despre călătoria sa notează eă a fost primit
de ep isco p u l locului, un o m b u n , ajuns în această demnitate pentru merite proprii
şi nu d a to r it ă r e l a ţi il o r s a l e (Ierarhul este Ignatie Darabant, care a păstorit la
Oradea în 1 7 8 8 -1 8 0 5 n.n.) (Voi. X, partea a II-a, p. 1176).
Preotul e n g le z J a m e s D a l la w a y ( 1 7 6 3 - 1 8 3 4 ) face însemnări despre biserici
şi mânăstiri din Ţara R om ân ească, în jurnalul călătoriei sale întreprinse aici în
1794. Pe parcursul trecerii prin Banat şi Transilvania, m en ţion eaz ă existenţa unei
biserici în oraşul Timişoara şi con ţine însemnări scurte despre biserica din Ş ibol
(judeţul A lb a ) (Voi. X , partea a Il-a, p ; 1211-1213 ).
In Ţara Românească, autorul îşi opreşte atenţia asupra bisericii din satul Câineni
(judeţul Vâlcea) (Voi. X, partea a Il-a, p. 1214) Prelatul descrie amănunţit biserica
Sfântul Gheorghe N ou din Bucureşti, oraşul despre care s e s p u n e e ă a r e 4 0 0 d e b is e 
r ic i ş i m ă n ă s tir i (ctitoria lui Constantin Brâncoveanu, datând din 1705-1706 n.n.),
biserica din Dealul Mitropoliei, pe carc - anticipând parcă - o numeşte a P a tr ia r h ie i
(Voi. X, partea a Il-a, p. 1218). Este oportun să amintim faptul eă un alt călător englez,
J o h n J a c k s o n (?-1807), seric că în Bucureşti existau 3 5 0 d e b is e r ic i g r e c e ş ti (o r to 
d o x e ) (Voi. X, paitea a Il-a, p. 1290). Chiar dacă aceste cilfe vehiculate de călătorii
străini nu sunt exacte, iar verificarea lor este aproape imposibilă, din celc afirmate de
ci putem iî convinşi că Bucureştiul era bogat în privinţa lăcaşurilor de cult.
D intre mânăstiri am inteşte G ăiseniul (judeţul Ilfov, ctitoria lui N e a g o e B a sa 
rab n.n.). A ici - notează en glezu l - sunt d o a r p a tr u c ă lu g ă r i... c ă s ă t o r i ţ i (!), c e îşi
c u ltiv ă p ă m â n tu l. Este vorba, cu certitudine, despre călugări care fuseseră căsăto
riţi şi care, de co m u n acord cu soţiile lor, s-au decis să îm brăţişeze m onahism ul,
realitate d es întâlnită în creştinism. îi atrag atenţia, de a se m e n e a , crucile de la
m arginea drumurilor şi sunetul dc toacă (Voi. X , partea a Il-a, p. 1215).
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K d c m e u M i k e s ( 1 6 9 0 - 1 7 6 1 ) , aliat în slujba principelui transilvănean
Fracisc R a k o e zy II (1 7 0 4 -1 7 1 1 n.n.) şi apoi în slujba fiului accstuia, lo s if, călă
toreşte piin M o ld o v a şi Ţara R o m ân ească, lăsând un număr im presionant de
m em orii, redactate în forma unor scrisori. M ikes am inteşte obiceiul de a posti al
românilor (Voi. IX, p .'2 0 1 ) , este im presionat de amabilitatea cu care l-a primit
mitropolitul A nton (A n tonie, mitropolit al M o ld o v e i, 1 7 3 0 - 1 7 3 9 n.n.), - (Voi. IX,
p. 2 0 4 ) - , de bisericile din Hotin, care erau p l i n e d e lu m e , venită să se ad ăp osteas
că a colo de teama cazacilor (Voi. IX, p. 205).
Iezuitul ungur A n d r a s P a ta i ( 1 6 9 7 - 1 7 5 5 ) lasă un catalog succint al localită
ţilor din M o ld o v a , unde trăiau catolici maghiari (Voi. IX, p. 2 9 4 - 2 9 5 ).
D ate despre ceangăii din M oldo va şi organizarea parohiilor acestora, despre
husiţii din regiune, g ă sim la P e t e r Z o ld ( 1 7 6 6 - 1 7 6 7 ) , preot catolic din satul
D eln a, din C iuc (Voi. IX, p. 5 0 9 -5 1 3 ).
U n m e d ic m a g h i a r a n o n im , în drum .spre C onstantinopol, trece prin Ţările
R o m ân e. în 1792. La Focşani vizitează mânăstirea Sfântul Prooroc Sam uil (ctito
ria lui Constantin Racoviţă, 1 7 4 9 -1 7 5 2 n.n.), Sfântul Ioan (ridicată de Grigore I
G hica în 1661) şi Sfântul N ic o la e Vechi (zidită de Ştefu, căpitan de cazaci. în
se colu l al X V I l- le a n.n.). La R âm nic ved e o m ă n ă s tir e , care nu putea lî alta decât
biserica purtând hramul Adormirea Maicii D o m n u lu i, ctitoria lui Constantin
B r âncovean u şi a lui M ihai Cantacuzino, datând din 1 6 9 0 -1 6 9 6 . La B u zău ajunge
la mânăstirea în tă r ită d e lu n g ă o r a ş (sediul E p isco p iei, a cărei biserică a fost
refăcută în 1649 de Matei Basarab şi în 1741 de episcopul Metodic, 17 41-1748 n.n.).
La Bucureşti - notează m ed icu l - su n t c e l p u ţin 3 6 7 d e b is e r ic i (!), afirmaţie
hazardată desigu r (Voi. X , partea a Il-a, p. 1085).
C ă lă t o r i d c s o r g in t e sla v ă (p o lo n e z i, ce h i, ru şi, s â r b i etc.)
F ilip O r lik (1 6 7 2 - i 7 4 2 ), p olo nez dc origine, secretarul lui M azep a, hatm a
nul cazacilor, trece de d ouă ori prin M oldova: în 1722 şi în 1742, când sc stinge
din viaţă la Iaşi, în timpul unei vizite la Constantin M avrocordat ( 1 7 3 3 - 1 7 6 9 cu
întrerupere n.n.). Lasă un amplu jurnal de călătorie, redactat în lim ba polonă. In
accastă scriere am inteşte mânăstirea dc călugări S c h itu ! (închinată de domnitorul
Vasile Lupu ( 1 6 3 4 - 1 6 5 3 n.n.), în 1648, mânăstirii Schitul M arc din Galiţia), b ise
rica din localitatea Lipcani (Lipkanka; în apropiere de lio tin ), - unde participă la
Sfânta Liturghie de Paşti, după ce sc s p o v e d ise în prealabil
biserica S fâ n tu l
G h e o r g h e din Galaţi, unde se întâlneşte cu eg u m en u l acelui lăcaş, c a r e (in e d e
m u n te le A th o s (Voi. IX, p. 1 3 7 -139, 141-142).
Călătoria prin Ţările R om âne a contelui p o lo n e z, l o s i f P o d o s k i, trimis în
solie la Poarta otom an ă (1 7 5 9 ), determină, cu această oca z ie , alcătuirea de către
secretarul său, A dam G ora low ski, a unui jurnal. In jurnalul respectiv sunt amintite
mănăstirile M aica Precista (din 1647) şi M avrodolu (din 1669), unde trăiau g r e c i
s c h is m a tic i. în prima mănăstire a fost găzduit şi secretarul solu lu i C. Lafont, fapt
menţionat în darea de seam ă pe care o în toc m e şte (Voi. IX, p. 4 2 8 ). D esp re acest
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lăcaş aflăm şi din scrisoarea C la r is s e i P o r t e r , soţia diplom atului irlandez siabilit
la Londra, sir James Porter (Voi. IX, p. 4 9 2 ) , dar şi din relatările solu lu i polon
aflat în trecere spre Poartă, T o m a A i c x a n d r o v ic i (1 7 6 6 ), care asistă la un
incendiu izbucnit în m a gaziile mănăstirii (Voi. IX, p. 505).
P olon ezul T o m a A ic x a n d r o v ic i, despre care am scris mai sus, am inteşte f a p 
tul că la Huşi se află reşedinţa ep iscopului ortodox, care la vrem ea respectivă era
Inoch cn tie ( 1 7 5 2 - 1 7 8 2 ) (Voi. IX. p. 504).
Maiorul baron L c y o n P ic r c e B a l t h a s a r v o n C a m p .c n h a u s e n (din fam ilie de
origine p olon e ză, trecui în Suedia, 1 7 4 6 -1 8 0 8 ), participant ia cam p ania din Ţările
R o m â n e din timpul războiului ausiro-ruso-lurc ( 1 7 8 7 - 1 7 9 1 ) , alc ătuieşte note de
călătorie d e s p r e c e le v ă zu te , tr ă ite s a u a u z ite în M o ld o v a . La C hişinău, oraş îm 
p ă r ţ i t în tr e i m a h a la le , f i e c a r e a v â n d p r o p r ia b i s e r i c ă , îşi îndreaptă atenţia spre
cea mai mare, unde - arată baronul - o d in io a r ă a f o s t o a c a d e m ie , la c a r e stu d ia u
tin e r ii m o ld o v e n i, m a i a le s p r e o ţ ii (Voi. X , partea a 11-a, p. 8 66). S c pare că "aca
demia" nu este altceva decât m odesta şcoală de preoţie din se co lu l ai X VIII-lea,
care fiinţa din J 790, fiind transformată de mitropolitul Gavriil B ă n u lesc u - Bodoni (1 8 1 3 -1 8 2 1 n.n.) în sem inar teo logic la 1813, când nivelul ei în ce p e să cu
noaseă o a scen siu ne destul de importantă.
Şi acest călător trece în revistă o seric de mănăstiri din laşi: Galala,
Frumoasa, Cctăţuia, S ocola, ultima d e f e m e i (până în 1803, în timpul mitropoli
tul ai Veniainin C ostaehi, ( 1 8 0 3 -1 8 0 8 ; 18 12-1821; i 8 2 3 - 1 8 4 2 , care a înfiinţat aici
renumitul seminar, arhicunoscut din A m in tir ile lui Ion Creangă, transferând
m aicilc dc la S o co la la A gapia n.n.), Trei Ierarhi, în descrierea căreia apai
num eroase inadvertenţe (Voi. X, partea a II-a, p. 8 7 5 - 8 7 6 ).
R elevant pentru spiritul tolerant faţă dc celelalte naţiuni şi religii, este episo
dul relatat de baron, petrecut în 1786, când tu r c ii m i p u s la c a le o m a r e p r ig o n ir e
a e v re ilo r, o m o r â n d m a i m u lte s a te . A tunci, p r e o t u l b is e r ic i i o r t o d o x e în ă lţa r e a
D o m n u lu i a d a t un fr u m o s e x e m p lu d e v ia ţă c r e ş tin ă , a s c u n z â n d ş i hrănind trei
s u te d in tr e a c e ş t i n e n o r o c iţi s a lv â itd u - le v ia ta (Voi. X , partea a Il-a, p. 877). Sr
pare că preotul respectiv era să fie de la Galata, fie dc la G olia, căci a m b e le pui
tau aceiaşi hram.
Organizarea b isericească a românilor se prezintă - pentru acel tim p - astfel
mitropolitul îşi are reşedinţa la Iaşi, în subordinca sa aflându-sc ep iscopii de Hiişi
şi Roman; în ţară sunt 87 dc mănăstiri şi 931 de biserici. Fiecare preot p lă te ş te
a n u a l m itr o p o litu lu i 4 ta l e r i ş i 6 0 d e p a r a l e . P ro c ese le sunt ju d ec a te d e c e le m.'ii
multe ori d e mitropolit.
Preoţii nu au prea multă ştiinţă, fiind înguşti la minte; în acest sens ni se oli'i'.i
ex e m p lu l unui c alvin rebotezat d e o a r e c e e i nu-1 c o n s id e r a u c r e ş tin (Voi. X,
partea a Il-a, p. 880).
Din nou sunt descrise ob iceiurile de înmormântare la români. D up ă un întivr
ritual, cel c e s-a despărţit de această lu m e este dus la biserică, u nde îl întâmpinu
preoţii. D upă ce este aşezat în sicriu, p r e o t u l l- a s tr o p it, in c r u c e , c u vin. Fsl.
relatat obiceiul, existent în special la populaţia din m ed iul rural, de a dezgropa
morţii, de a le lua o se m in te le şi de a le zdrobi după ce Ic pun într-un sac. Călătoi nl
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nostru nu a reuşit sa afle originea acestei c c r e m o n ii c iin k u e , d co arc cc p r e o ţ i i o r i
nu c u n o s c m o tiv u l, o r i nu v o r s ă - l s p u n ă (Voi. X . partea a 1 f-a. p. 8 8 7 - 8 8 8 ).
Prin M o ld o v a călătoreşte şi un anume K a j e t a n C h r z a n o w s k i ( ? - I 7 9 3 ) , a
cărui activitate c s lc puţin cunoscută, informaţiile referitoare la ace sia fiinci n e 
sigure. Şi el constată că în Ţările R om ân e re lig ie i d o m in a n ta e s te c e a o r to d o x a .
însă există şi c â te v a m ii de locuitori ro m an o-ca loliei. c a r e au a n e p is c o p a l lor,
n u m it d e p a p ă d u p ă r e c o m a n d a r e a ş i s u b o c r o tir e a r e g e lu i P o lo n ie i; reşedinţa sa
sc află la Bacău (Voi. X , partea 1, p. 450).
C h r is t o p h c r S e ip p (?-1 794), ciircelorul unei trupe dc teatru din Press burg
(Bratislava n.n.), carc a cutreierat toate provinciile monarhici habsburgicc, se arată
scandalizat de-a dreptul de ignoranţa preoţilor români, cărora le aduce aspre critici:
nu su n t n u m a i ig n o r a n ţi, d a r nu a r a r e o r i su n t ş ir e ţi ş i p li n i d e r a m a te ş i c a m ă s a
fa c ă ş i tu rm a la f e l cu e i (Voi. X, partea I, p. 556). O afirmaţie curioasă este aceea
referitoare la .starea materială a cicl icilor: C 'Ierul ro m â n a r e m a i m u ile v e n itu r i d e c â t
c le r u l o r ic ă r e i ( a r ip r o t e s ta n t e d in G e r m a n ia (!) (Voi. X , partea I. p. 557).
D c la graniţa Transilvaniei până ia Sibiu întâlneşte mai m ulte religii, c e a m a i
n u m e r o a s ă fiin d c e a o r to d o x ă (Voi. X , partea I. p. 560). M enţion ează câteva b ise

rici din T ransilvan ia, con sta tâ n d că m ă n ăstir ile sunt foarte puţine (Voi. X,
partea I, p. 5 7 4 - 5 7 5 ).
H o r s e p A r g u t i a n (1 7 4 3 -1 8 0 1 ), catolicos al eparhiei armene din Rusia, lasă
note zilniec, în carc descrie activitatea sa desfăşurată în mijlocul comunităţii armene
din M oldova, unde s-a aliat în 17 89-1792 (Voi. X, partea a Il-a, p. 9 6 0 -9 6 7 ).
I o n a G h c d c v a n i ş v i l i ( 1 7 3 7 - 1 8 2 1 ) , nobil gruzin, din 1775 sau 1776 m itro
polit dc R ussk (sau M ro veli) - pentru scurt timp însă -, ajunge în V loîdova prin
1790. în notele sale de călătorie seric despre românii bucovineni, ortodocşi în m a 
joritate, aflaţi sub stăpânirea împăratului n em ţesc (după răpirea B u co v in e i de
către austrieci, in 1775 n.n.). Aici toate bisericile sunt ortodoxe (Voi. X , partea a Il-a,
n. 9 7 9 - 9 8 0 ).
La Iaşi p o p o se şte la mânăstirea Trei Ierarhi, se întâlneşte, printre alţii, cu
a r h i e p is c o p u l E c a te r in o s /u v itlu i ş i P o t! a v e i, e x a r lu d M o l d o - lâ l a h ie i , A m b r o z ie

(A m b r o z ie Sercbrcnikov, locţiitor ai mitropolitului M o ld o v e i, num it de ruşi;
1 7 8 9 -1 7 9 2 n.n.) apoi vizitează Pângăraţiul (B u c o v in a ), mânăstire căreia îi
aparţineau atunci t r e is p r e z e c e s a t e m ic i ş i m a r i (Voi. X , partea a IJ-a, p. 9 8 0 - 9 8 1 ).
Gruzinul participă şi la cerem onia tic investire în dem nitatea arhierească a lui
Gavriil B ăn u lesc u - B o d o n i, b la g o s lo v i t c a e p is c o p a i B e n d e r u lu i ş i A k e r m a n u lu i
(raiale turceşti de la D unăre n.n.), al la şilo r şi al în tregii M o l d o v e (Voi. X .
partea a îl-a, p. 984).
M enţion ează numărul mare de mânăstiri în chinate muntelui Sinai, A thosului
şi Ierusalimului, arată că importanţa mânăstirii numită Trei Ierarhi rezidă în fap
tul că aici se o d ih n e s c m o a ş te le SI. P a r u s e h iv a , v e n e r a tă d e m o ld o v e n i, scrie
despre Galata şi F ru m oasa (Voi. X , partea a Il-a, p. 9 8 5 -9 8 6 ).
M itropolitul.este venerat de popor, ţă r a n ii i s e în c h in ă aşa. c u m s e c u v in e , ia r
a r h ie r e u l b la g o s lo v e ş t e in t o a t e p ă r ţ i l e n o ro d u l. 1:1 arc venituri în sem n ate .şi lui îi
sunt subordonaţi ep isc o p ii dc R om an şi Huşi (Voi. X , partea a 11-a, p. 9 8 6 - 9 8 7 ).

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

U n e le mănăstiri din M o ldova şi jara R om a n ească sunt m enţionate de
H e in r ic h v o n R c im e r s ( 1768-1805), un tânăr diplomat originar din Estonia (Voi. X.
partea a IT-a, p. 1156, 1161, 1162).
D esp re catolicii din Ţara R om ân easca relatează A n to n io B e c ic h (7-1 748).
ep isc o p catolic de N ic o p o i, care vizitează în mai multe rânduri centrele catolice
din Ţările R om âne. Este impresionat de bisericile din Bucureşti, s l u ji te d e vreo
m ie d e c l e r ic i g r e c i (Voi. IX, p. 3 2 5 -3 2 6 ).
Eruditul R u g g i e r o G iu s e p p e B o s c o v ic h ( 1 7 1 1 -1 7 8 7 ) . intrat în ordinul iezuit,
călătoreşte prin M o ld o v a şi D obrogea. în jurnalul său notează că, în M oldova ,
r e lig ia d o m in a n tă e s t e c e a g r e a c ă o r t o d o x ă a p a tr ia r h u lu i s c h is m a tic d e la
C o n s ta n tin o p o l. în Galaţi întâlneşte în drumul sau ş a p t e b is e r ic i o r to d o x e , între

care mănăstirile de călugări: Precista, pe care o am inteam mai sus, Sfântul
N ico la e, Sfântul M av rom olu, Sfântul Gheortihc, rnetoh al Sfântului Mormânt
(Voi. IX, p. 4 6 4 - 4 6 5 ).
Tot din relatările acestui o m de ştiinţă aflăm că s l u jb a m itr o p o litu lu i îi a d u c e
c a m 4 0 ş i c h ia r 6 0 d e p u n g i, e ă J ie c a r e p r e o t d e r â n d p l ă t e ş t e e p is c o jn iliu să u
d o i p i a ş t r i p e an , c ă s e g ă s e s c m u b'e m ă n ă s ti r i d e c ă lu g ă r i c a r e a tâ r n ă d e s t a r e ji i
lor, a le ş i d e e i cu în c u v iin ţa r e a d o m n u lu i, f ă r ă s ă f ie s u b a s c u l ta r e a e p is c o p ii/» '

(Voi. IX, p. 4 7 6 ).
D esp re mănăstirea A rgeş notează S t e p h a n I g n a z R a i c c v i c h (1 7 3 9 -1 7 9 2 ) ,
autor al unor O b s e r v a ţ ii is to r ic e d e s p r e J a r a R o m â n e a s c ă ş i M o ld o v a . II
am inteşte pe ctitorul ei, remarcă faptul că p o a t e j i d e c la r a tă o c a p o d o p e r ă d c
a r h ite c tu r ă . Figurile dc sfinţi, pictate pc pereţii mănăstirii îl n em u lţu m e sc total,
afirmând că tr e z e s c m a i m u lt r â s u l d e c â t e v la v ia (Voi. X , partea I, p. 509),
La Timişoara, notează şi el - asem enea celorlalţi peregrini prin Banat
faptul
că în oraş este r e ş e d in ţa u n u i e p is c o p o r to d o x cu o b is e r ic ă o r t o d o x ă , pe lângă
biserica franciscanilor cu m â n ă s iir e a l o r , călugării dc aici având d in 1 7 5 3 o b is e 
r ic ă ş i un s p i t a l (azi biserica este transformată în şcoală m ed ie tehnică tic muzica
n.n.) (Voi. X , partea I, p. 374).
C n e a zu l N ik o la i V a silie v ic i R e p n i n ( 1 7 3 4 - 1 8 0 1 ) , însărcinat de ţarina
Elisabcta I să sprijine drepturile politice ale dizidenţilor, adică ale o rtod ocşilor din
P olonia, alcătuieşte un jurnal al primirii sale ia Iaşi. Pentru noi relevante sunt
v izitele pe care le prim eşte din partea mitropolitului de atunci, Gavriil Caliniaehi
( 1 7 6 0 - 1 7 8 6 ) , din partea episcopu lu i Chesaric dc la R âm n ic ( 1 7 7 4 - 1 7 8 0 ) , precum
şi liturghia celebrată în m ă n ă s tir e a c e lo r 4 0 d e m u c e n ic i (situată în Bucureşti, cti
toria lui Mihai C antacuzino, în 1 7 6 4 -1 7 6 6 , ulterior închinată - ca m etoh - ep is
copiei dc R âm n ic n.n.), eu ocazia zilei o n o m a stic e a ţarinei. în aceeaşi zi. la masa
festivă, se întâlneşte cu mitropolitul Grigorie II al U ngrovlahiei ( 1 7 6 0 - 1 7 8 7 n.n.)
şi cu episcopii Chesaric de la Râmnic şi Cosm a Popescu de la Buzău (1 7 6 3 -1 7 8 7 n.n.)
(Voi. X , partea I, p. 200, 2 0 4 -2 0 5 ).
I e r o m o n a h u l S ilv e s tr u şi m o n a h u l N i c o d i m dc la mănăstirea Sfântul
N icolae R âlovsk i (probabil Râlski, regiunea Kursk n.n.), în călătoria lor spre
C onstantinopol şi Ierusalim, trec, în 1722, prin M oldova. Im poivm tă pentru noi
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este o lista cu şapte m ă n ă s tir i pc care le întâlnesc în ia ş i: Golia, în c h in a tă A th o s u lu i
(ctitoria logofătului Ioan Golia, (datând din sccolu! al XVII-! ea, retacută de Vasile
Lupu n.n.), Sfinţii Trei Ierarhi, de a sem en ea închinată Athosului (ctitorie a
aceluiaşi domnilor, a cărei construcţie s-a realizat în perioada 1 6 3 5 -1 6 3 9 , fiind
sfinţită de mitropolitul Varlaam. 1632-1653 n.n,), unde se află m o a ş te le p r e a c u 
v io a s e i P a r a s c k iv a , a c ă r e i p o m e n ir e s e c in s te ş te iu 1 4 o c to m b r i e (primite de
Vasile Lupu dc la Patriarhia ecum enica pentru achitarea datoriilor acesteia n.n.).
Bârnova, închinată Ierusalimului (ctitoria lui Miron B arnovsch i, 16 3 3 -1 6 3 4 , închi
nată Sfântului M orm ânt n.n.), Sfântul Sava, Galata (ctitoria lui Petru Şchiopul,
1574-1577; 157 8 -1 5 7 9 ; 1 5 8 2 -1591; în 1 57 6 -1 5 7 8 este ridicată aici prima biserica,
la Galata din vale, distrusa de un cutremur. în timpul cefei de a doua domnii,
clădeşte biserica dc azi, Galata din deal n.n.), Cctâţuia (ctitoria, lui G h eo rghe D uca.
167 3 -1 6 7 8 n.n. ), precum .şi m ă n ă s tir e a m a c e d o n e a n ă a S f Io a n C u r ă d e A u r.
Cei doi m onahi notează că la Iaşi sunt 50 dc biserici parohiale. La R om an
lo cuieşte vlădica G h eorg h e (episcopul G h eo rghe a! R om anului. 1 7 1 8 - 1 7 2 2 ). fot
aici cei doi văd m ulte biserici pustii, desigur, din cau za in vaziilor tătară,şti (Voi.
IX, p. 144).
C ă lă t o r i «reci
M a r k o s A n to m 'o s K a t s a it is (! 71 7 - 1 7 8 7 ), originar din Corfu, v izitează ţările
noastre în 1742, din m otive personale, întocm ind un jurnal. în laşi ii atrag atenţia
mănăstirile Golia, Sfântul Sava şi Sfinţii Trei Ierarhi. T o a te a c e s t e m ă n ă s tir i s i
to a te c e le la lte , c a r e s u n t f o a r te n u m e r o a s e în M o ld o v a
constată Katsaitis ,
a p a r ţin m ă n ă s ti r il o r d e la S fâ n tu l M u n te, d e la S i n a i ş i d e la I e r u s a lim , m u n in d u s e în lim b a g r e a c ă , m e to h u r i a le a c e s to r a . E lem entul cui tic care îl im presionează

este sunetul clopotelor, care ch eam ă la rugăciune (Voi. IX, p. 2 8 6 - 2 8 7 ).
Grecul dedică un fragm ent de jurnal m itropolitului de la Iaşi, a cărui autori
tate e s te m u lt lim ita tă d e a c e e a a d o m n ito r u lu i , accstuia din urmă revenindu-i
num eroase contribuţii băneşti din partea Bisericii. Tratamentul aplicat lui de
dom n ilor nu are nim ic special, ceea ce îl intrigă pe călătorul la ale cărui însemnări
ne-am oprit. Katsaitis îi face chiar o vizită mitropolitului N ich ifor (fost cie Sidis,
1 7 3 9 /1 7 4 0 - 1 7 5 0 ), o m d e o p i e t a t e e x e m p la r ă ş i cu d e p r in d e r i d e v ia ( ă s fin te .
A cesta i-ar fi re la Lat despre starea materială ncsatisfăcătoare a clerului, precum şi
despre m odul um ilitor în care înaltele feţe bisericeşti sunt tratate dc către domn
(Voi. IX, p. 2 8 7 , 290).
Grecul C o n s t a n t i n D a p o n t e s ( 1 7 1 4 -1 7 8 4 ) , cu studii la şcoala de la m ănăs
tirea Sf. G h eorghe N o u din Bucureşti, ajuns ulterior secretar al domnitorului
Constantin M avrocordat, scrie - într-un stil bombastic, aproape ridicol - despre
mănăstirile din a u r itu l, d u lc e le Bucureşti: în lo c d e s p r â n c e n e a r e m ă n ă s ti r il e lu i
M ih a i V odă ş i R a d u Vodă. c e le f a im o a s e ş i in lo c d e g e n e C o tr o c e n i ş i B u c u re şti,
în lo c d e n a s P lu m b u ita , pentru ca apoi să-şi înăsprească tonul: D a r n e n o r o c ita
Ţ a ra R o m â n e a s c ă ! M ă n ă s tir ile la ie su n t a c u m f ă r ă c ă lu g ă r i, c ă lu g ă r ii f ă r ă e g u 
m en . e g u m e n ii fă r ă d e D u m n e z e u ... (Voi. IX, p. 384).
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Mănăstirile din Ţara R o m ân ească pc carc lo vizitează' su ni Misiri la din Oi te
nia, unde s e p ă s t r e a z ă m o a ş te le lu i G r ig o r ie P c c a p o li tu l , Mihai Vodă, unde sc
află m â n a d r e a p t ă a m a r e lu i în tr e ie r a r h i, Sf. N ic o la e , Sărindar *şi Coiţca. toate în
Bucurcşti, p recum şi A rgeş, în judeţul cu acelaşi nume. în M o ld o v a ajunge la
mânăstirea Golia, Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi (Voi. IX, p. 3 8 8 - 3 8 9 ) .
D e la mitropolitul N eofit C'rctanul ( 1 7 3 8 - 1 7 5 3 n.n.), fost ai M irelor Lichiei.
a rămas, printre alte scrieri, şi o relatare a călătoriei sale prin Ţara R om âncască,
cu scopu l de a cerceta mănăstirile şi m o şiile M itropoliei. M enţion ează biserica lui
Constantin D u d e sc u din Frăsineşti (judeţul Călăraşi), mănăstirea C om an a (judelui
Ilfov), schitul B ab ele (judeţul ilfov, ridicat ia 1493 de Vlad Călugărul n.n.).
mănăstirile C ozia, Bistriţa, Câmpulung. In timpul aceslei prime vizite, m itropo
litul N e o f it asistă la procedura dc judecata a unui preot din satul S u h a t (Sohatu,
judeţul Călăraşi), pe care o descrie (Voi. IX. p. 3 3 6 -3 3 9 ).
în dceuvsul ceiei de a doua călătorii, N e o fit vizitează biserica din Sălălrucu
(judeţul A rgeş), aceea din Stolnici (aliată in acelaşi judeţ), mânăstirea Colrneana,
schitul V ă len i, - toate în A rg e ş - schitul G ă lm e ic ie (azi G â lm e e le , judeţul Olt),
biserica din C om an i (judeţul Olt, ctitoria paharnicului Radu C om ăn ean u ), schitu!
Greci (judeţul Olt, ctitoria căpitanului Tudor G receanu, datând din 1674), biseri
ca din Şerbăneşli - Olt. (ctitoria marelui vornic lordachc Creţulescu, originar din
această localitate n.n.). b isericile din Bahici (judeţul Teleorm an) şi N egren i (din
acelaşi judeţ). Călătoria o în ch eie cu popasuri la mănăstirea G la v a c io c (judeţul
D âm b oviţa, ridicată de Vlad Călugărul - 1485. finalizată de Radu cci Marc 1 4 9 5 -1 5 0 8 , în 1496), N u c e t - D âm b oviţa, - p r e f ă c u tă d e e g u m e n ii! k ir D io n is ie
, Târgşor (azi în globată în oraşul Ploieşti), fă c u tă d e A n to n ie v o d ă ( A n to n ie Vodă
din Popeşti, 1 6 6 9 - 1 6 7 2 ) şi S n a g o v de lângă Bucurcşti (Voi. IX, p. 3 4 1 - 1 4 6 ).
Lin d r e g ă t o r o t o m a n rămas în anonim at, lasa o descriere -a celor două Ţâri
R o m ân e, în carc am inteşte Mitropolia din Bucurcşti. m ă n ă s tir e a s e m ă n ă to a r e
u n e i c e tă ţi, b is e r ic a m a r e din Târgovişte, fostă mitropolitană. D esp re m o ld o v e n i
scrie că sunt c r e ş tin i a p r i g i , la Iaşi şi Galaţi aflându-se m ulte mănăstiri m ă r e ţe .
C o n se m n e a ză existenţa unor m o sch ei la Ilotin, B u g e a c şi C hilia (Voi. IX, p. 263.
266 , 2 6 8 - 2 6 9 , 2 7 5 -2 7 6 ).
C ă lă t o r i d e s o r g in t e n e c u n o s c u t ă
Un a n o n im latin din 1738, călugăr franciscan de la mânăstirea din G laz (oraş
din Silezia, aparţinând pe atunci B o e m i e i) , vizitează Transilvania în calitate dc
secretar al Iui R o ch u s Ulbricht, vizitatorul generai a! provin ciei franciscan .' d:n
Transilvania. La Ş im lă u (judeţul Sălaş n.n.), notează că, pe lângă biserica pe care
o deţin catolicii, în oraş mai este un lăcaş de cult a! românilor, a d e p ţ i tu b is e r ic ii
ş i c r e d in ţe i g r e c e ş ti, c a r e u m p lu b is e r ic a în n u m ă r u im ito r d e m a re , m a i a le s
fe m e ile , dar şi un tem plu fastuos al calvinilor, care îi dom in ă ca număr, atât pc

ortodocşi cât şi pe catolici. In rest. co n se m n e a z ă date despre catolicii din Dej,
Gherla, Cluj, Tciuş, Hunedoara, S eb eş, Sibiu, dar şi din S e c u im e (mânăstirea
Estclnie, la nord de Târgul S ecu ie sc, cea franciseană de la Ş um uicu, localitate
în globată azi in oraşul M iercurea C iu c), Sighişoara, unde a p r o a p e to ţ i lo c u ito r i!
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sunt luterani, Târgu Mureş, unde iezuiţii au o reşedinţa şi Mediaş. N e-a atras
atenţia faptul ca ia M e d ia ş, călugărul franciscan c o n se m n e a z ă câ a participat la
litu r g h ia S f d n lu lu i I o a n G u r ă d e Aur. s ă v â r ş it ă d e un -p r e o t a r m e a n , însorit de un
călugăr, d u p ă r ă u l o r t o d o x (to tu ş i n u m a i eu a z im ă j (Voi. IX, p. 2 0 5 , 207. 21 1,
2 1 3 - 2 1 8 , 22 0 . 2 2 2 - 2 3 4 ).
P a u l J a m j o u g l o u ( 7 - 1 7 7 3 ) , secretarul re gelu i S u e d ie i, aflat în trecere
prin M o ld o v a , în drum ul de întoarcere de ia Istanbul la S t o c k h o lm , am in teş te
prim irea în au dientă dc către d om m toru i Ioan M a v r o c o r d a t ( 1 7 4 3 - 1 7 4 7 n.n.),
u nde se afla şi m i t r o p o l i t u l s a u a r h i e p is c o p u l , e p i s c o p i i . . . M e n ţ io n ă m eă în
acel an păstorea m itr op olitu l N ic h if o r G recul ( 1 7 4 0 - 1 7 5 0 n .n .), iar e p is c o p i
erau: T e o fil la R o m a n ( 1 7 4 3 - 1 7 4 7 n.n.), Ierotei la Muşi ( 1 7 4 3 - 1 7 5 2 n .n .) şi
Iacob la Rădăuţi ( 1 7 4 5 - 1 7 5 0 n.n.).
l i a l t a z a r H a c q u c t (7 -1 8 1 5 ), m ed ie şi naturalist, ajunge în M o ld o v a în cursul
unor peregrinări legate dc prezenţa trupelor austriece in această zonă, 1787, P ă
mântul rom ân esc îl va rcchem a insă şi după aceea. Scrierile răm ase în urma călă
toriilor sale no interesează pentru faptul că m en ţion ează num eroase lăcaşuri de
cult m o ld o v e n e şti şi bucovinene. Mânăstirea Putna (judeţul Suceava ), c lă d ită c a
o c e t a t e , este populată cu d o u ă z e c i d e c ă lu g ă r i. Si acest străin este surprins în
m od neplăcut de picturile întâlnite în bisericile româneşti, remarcând — ca trăsă
tură generală f ig u r ile f o a r te p r e lu n g i ale sfinţilor. N e ş tiin ţa c ă lu g ă r il o r e m a r e ,
constată Hacquct. N o te a ză că mânăstirea este gropniţa lui Ştefan cel Marc, ctitor
al ci. şi al familiei acestuia (Voi. X, partea a U-a. p. 818).
în drumul său întâlneşte şi fosta reşedinţă episcopală de la Rădăuţi, episcopul
ncmailocuind aici. Liste cunoscut faptul eă D osoftei Herescu. ep iscop de Rădăuţi
( 1 7 5 0 -1 7 8 1 ), şi-a mutat reşedinţa la Cernăuţi, primind titlul de "episcop exe m p î al
Bucovinei". în continuarea descricrii rutei străbătute menţionează şi mânăstirea
Suceviţa (judeţul Suceava), cu o s iiu a (ie a s e m ă n ă to a r e cit c e a d e la P u tn a . Călătorul
străin constată c u tristeţe: S c r ie r i sa u b ib lio te c ă nu a m g ă s it n ic i a ic i , cu m nu g ă s is e m
n ic i în m ă n ă s tir e a d c m a i su s (Putna, n.n.) (Voi. X. partea a Jl-a, p. 82 0-821).
D espre mânăstirea Solea ( Bu covina) citim câ e r a p r e f ă c u tă in m a g a z ie p e n tr u
tr u p e le im p e r i a le c a n to n a te in M o ld o v a . Autorul remarcă aspectul arhitectonic şi
am plasam entul aproape sim ilar ai mănăstirilor întâlnite, astfel în cât d a c ă v e z i u n a
d in tr e a c e s t e m â n ă s tir i o r to d o x e , e s te c a ş i c u m le - a i fi v ă z u t p e to a te . Mănăstirea
H um or (judeţul Suceava; ctitoria vornicului Oană n.n.) era transformata în
brutărie pentru trupele imperiale (Voi. X, partea a Il-a, p. 822).
Printre altele, H acqu ct scrie că la Şiret, în timpul cum anilor, ş e d e a u a ic i
e p is c o p i c a t o l i c i , con fun dân d Hpiseopia* Şiretului şi cea a cu m a n ilo r (Voi. X ,
partea a Il-a, p. 825).
I:slc m enţionată mânăstirea Sfântul Ilie (judeţul S u ecav a) şi o fostă c o m u n i
tate de călugări din localitatea Ilişeşti, situată în acelaşi judeţ (Voi. X, partea a 11,
p. 83 1 ). La B o to şa n i, se m n a lea z ă ex istenţa a două biserici de piatră (Voi. X,
partea a 11-a, p. 8 3 9 ). a se m e n e a şi la R om an (Voi. X, partea a Il-a, p. 841).
Relatările călătorilor străini despre viaţa b isericească a rom ânilor sunt n u m e 
roase şi interesante. O bservaţiile pc carc le fac, asp ectele vizate sunt de c e lc mai
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multe ori sim ilare, mergând pana la identificare. Optiea lor reflectă o discrepanţă
marcata între mentalitaţi, grad de cultura si n ivel de civilizaţie.
Dintre constatările cu caracter general pe care le fac aproape toţi cei pe care i-ani
amintit în lucrarea noastră, se poate contura un tablou al spiritualităţii româneşti, în linii
mari desigur. Românii sceolului al XVITT-lea erau ortodocşi convinşi, practicanţi ai cul
tului lor, cvlavioşi până la căderea în patima scrupulozităţii şi chiar în mrejele supersti
ţiilor, situaţie la care s-a ajuns din cauza beznei intelectuale în care au trăit secole în şir.
Preoţii şi călugării ortodocşi dc la noi erau oameni simpli, idcntilîcându-se în viaţa
cotidiană cu credincioşii pe care îi păstoreau; din păcate nu îi depăşeau prea mult pe
aceştia nici în ceea ce priveşte învăţătura. Călugării duceau o viaţă austeră.
Numărul lăcaşurilor de cult era impresionant pentru oricc călător sirăin. D e aceea
nu au putut trece neobservate, numele şi aspectul lor general fiind amintite de aceştia.
Veniturile mănăstirilor erau substanţiale, dar foarte multe dintre ele erau închinate
unor aşezăminte din lumea ortodoxă. Slujitorii Bisericii aveau obligaţia să plătească o
serie de im pozite atât către domnitori, cât şi către ierarhii care îi păstoreau.
Biserica rom ânească era organizată în mitropolii (la laşi şi Bucureşti) şi ep is
copii (la R om an , Rădăuţi, Huşi, respectiv la R âm nic, Buzău, dacă ne referim la
ce le amintite în v o lu m e le care au constituit obiectul lucrării noastre).
Intenţia noastră nu a fost aceea de a com enta relatările şi afirmaţiile
călătorilor străini, ci de a selecta informaţia referitoare la viaţa b isericească de la
noi, pentru a realiza în acest mod o im agine de ansamblu asupra subiectului, pentru
a ne da sc a m a de m odul în carc eram priviţi acum trei s e c o le şi pentru a con ch id e
în cc direcţie am evoluat şi unde nc situăm astăzi în raport cu perioada respectivă.
O întrebare s-ar putea im pune chiar în final: aceiaşi călători, dacă - prin absurd
ar vizita acum R om ânia, cu m ar recepta asp ectele la care ne-am referit?
Curiozitatea noastră în acest sens nu va putea fi însă satisfăcută niciodată.
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ARIA DE PROPOVĂDUI RE EVANGHELICĂ
A SFÂNTULUI APOSTOL FILIP
f n c c r c a r e d e a b o r d a r e a p r o b l e m e i d in t r - o altă p e r s p e c t iv ii
U n istoric român din veacul trecut1 con ch id ea că Sfântul A p o sto l Andrei a
predicat şi în Sciţia. l'îind socotit pentru aceasta un romantic răsăritean influenţat
de formarea sa în A c a d e m ia tcologică dc la Kiev. Iată însă că şi un istoric apusean
de la în ceputul se colu lu i nostru face o afirmaţie asemănătoare în legătură cu
m isionarism ul scitic al Sfântului A postol Filip. P roblem a din urmă a stârnit marc
vâlvă şi în rândul cercetătorilor români d e astăzi, mai ales printre cei preocupaţi
dc situaţii protocroniste cu orice preţ2.
lată o temă de mare interes ştiinţifică pentru români şi ca îşi datorează actua
litatea la noi erudiţiei istorice a Pr. drd. N ic o la c D ă n ilă 3. D in păcate timpul a f e c 
tat studierii multilaterale a noii problematici a fost scurtat, ajungându-se astfel,
după părerea noastră, la con cluzii eronate.
1. O b io g r a f ie c o n f e c ţ io n a t ă n u m a i d in e l e m e n t e a g h i o g r a f i c e
Ca şi in cazul altor apostoli şi Sfântului Filip i s-a reconstituit cu timpul lîrul
vieţii şi al activităţii sale dc cvanghelizator. Din datele nou-testamentare se ştie că
s-a născut în Bctsaida, cetatea din carc provenea şi Andrei cu fratele său, S im on
Petru. Ca urmare a studiului proorocilor, carc l-a preocupat rnulţi ani. el a reuşit să
co n vin gă şi pe Natanail că Iisus Hristos este M esia cel aşteptat. Mai m ulte texte
ev a n g h elic e îl am intesc in legătură cu minunea înmulţirii pâinilor, cu aducerea
clinilor la Iisus şi cu cererea pc care el a adresat-o D om n ului de a-L v ed ea pe Tatăl.
In lista apostolilor, Filip ocupă locul al cincilea.
La datele d e mai sus. evlavia creştină a adăugat contribuţia sa. D up ă o v c c h c
tradiţie, ocupaţia de bază a apostolului ar fi fost cărăuşia4, n u m ele pe care îi avea
însem nând chiar "iubitor de cai". A predicat mai întâi în G alileca, d c unde a tre
cut în Grecia de astă/i. Zelul său apostolic l-a purtat în ce le din urmă şi către alte
ţinuturi: ia Părţi, în Etiopia şi în Arabia5.

I.
Arhiereul Filare! Seri ban. Istorici bisericească p e :m irt, laşi. 1874. p. 9: comp. 1. PopeseuSpincni, Vechimea creştinismului lu români, in voi. Probleme actuale in Biserică .şi Sini. Bucureşti.
1l)34, n. 1"'8, nota 53.
2 Vezi Prof. univ. dr. Fmilian Popescu, Sf. Apostol Filip - m isionar pe păm ântul românesc. în
voi. Logos. Arhiepiscopului Bartolomeu al Clujului la împlinirea vârstei de 80 de ani. Cluj-Napoea.
2001. p’ 386-398.'
3. Vezi, piinirc altele, avi Apostolul Filip .şi Scvihiu Minor. în "Cultura creştina". Blaj. 111
( 1997), nr. i . p. 33-49. Problema aceasta a preocupat, mai înainte, şi pe alţi ccrcclători (comp. .1. Zeii Ier,
Les origine* chr. dans Ies pro\ inccs vlanubicnncs de l'Empirc Roumaine. Paris, 191 8, p. 5 13: Pr. I... G.
Munlcanu, l'iefile Sj. Apostoli Matei, tacoh A ljeui. . Cluj, 1945, passim).
4. Pr. prof. Grigorc N. Popescu. Vie(iie Sfinţilor, voi. IV (Bucureşti), !993, p. i 58; Pr.
G.
Muntcanu, ihui.. p. 162 şi urm.
5. Pr. prof. Grigore N. Popescu, ibid., p. 159
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A străbătui; apoi Siria şi A sia dc nord. In acele locuri, cl şi sora sa Miriam,
carc ît în soţea necontenit în această activitate, au avut bucuria întâlnirii cu Sfântul
A p o sto l N ata n a il6.
S-a bucurat apoi şi dc vederea Sfântului A p ostol Ioan, carc îşi fix a se centrul
m isionar la Efes.
In vârstă dc 87 de ani7, Sfântul Filip şi-a aliat sfârşitul muceniecsc la lcropole,
în Siria, după mulţi ani de propovăduire, de minuni şi de sfinţiri dc clerici în diferite
trepte ierarhice. A fost spânzurat eu capul în j o s pe un stâlp dc lemn în timpul

împăratului Traian. Spre deosebire de această informaţie din

S y n a x u riu m E c c le s ia e

C o iis k m tin o p o liia n a e , alte cercetări pun evenimentul sub Dorniţian. Unii istorici

cred că el a murit de moarte naturală şi anum e după dărâmarea Ierusalimului8.
Pr. E u gen Blăjuţ mai con se m n ea z ă că m o aştele Sfântului Filip au fost duse la
R om a şi păstrate în biserica Sfinţilor A p o sto li, fiind apoi sărbătorit a co lo îm 
preună cu A p o sto lu l lacob cel M ie.
D in c e le de mai sus, se d o v e d e şte lim p ed e că a fost confundat eu om onim u l
său, diacon ul Filip, chiar de către marele istoric Eusebiu al Cezareii. "Este foarte
probabil eă atât apostolul cât şi evan gh elistu l să ti avut fiice şi acest fapt a putut
d uce la c o n fu z ie" 0. Totuşi. într-o E v a n g h e lie a lu i F i l i p , contaminată de g n o sti
cism , preocuparea de înfrânare sexuală este îm pinsă până la ab surd 10.
D acă în N o u l T e sta m e n t se am intesc patru persoane cu acest num e, aghiografia
- în special cea latină - cunoaşte un număr de 14 sfinţi care s-a chem at F ilip 11.
.i

2. O n o u ă b io g r a f ie în t e m e ia t ă pc " iz v o a r e "

isto r ic c

Pentru susţinerea ipotezei predicii apostolice a Sfântului Filip în spaţiul danubiano-pontic s-au invocat de curând unele docum ente patristicc şi aghiografice
apusene. Este vorba de U is to r ia c e r ta m in is a p o s to lic i pe care ar fi alcătuit-o epis
copul A bd ia de Babilon. El nu este confirmat in această demnitate şi nici în această
localitate îndepărtată, dar un purtător al numelui a trăit totuşi în Galia veacului al
Vl-lea. "Ce! mai vechi manuscris al acestei lucrări sc păstrează la Biblioteca
N aţională din Viena, provenind din biblioteca mănăstirii bencdieline din Ossiaeii
(Kărnten, Austria) şi datând din secolu l al IX-lea. Textul este, astăzi, inclus în Codex
V indob oncnsis Latinus 5 34 (textul despre Filip este la foliile 1 8 6 v - 1 8 9 v )" 12.
6. îndrumătorul pastoral al Bisericii Ortodoxe Române, voi. II, Bucuroşii, 1951, p. 348: JcanPicrre Valogncs. Vie el mort des chretiens d'Oricnl. Des origines ă nosjourx, Paris, 1995, p. 22 şi 797,
7. Pr. Eugen Blăjuţ. Ileţilu Sfinţilor, voi. I, Bucureşti, 19R2, p. 200.
8. Prof. tuisebiu Popovici. Istoria bisericeasca. Trad. dc Aianasie al Râmnicului şi Ghcrasim
al Argeşului, voi. I, Bucureşti, 1900. p. 145; V. I'idas, Istoria .bisericească (in limba grcacă), voi. 1.
Atena, 1994. p. 174.
9. D, H. Wlieaton, Eili/i. în D icţionar biblic (j. O. Douglas şi colab.), Oradea, 1995, p. 458
10. A. !'. Wulis, Apocrifele "Noului Testament", ibid., p. 920.
I !. Pi. Eugen Blăjuţ, ibid., p. 201.
12.
Pr. drd. Nicolae Dănilâ, ihid., p. 34; lucrarea Iui M Starowicyski. TraJuzionepolacca deW
apocrijo "Vite degli Apostoli" dello Ps. Ahdia, fCrakow, 1995. i u i nc-a fost accesibilă.
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Pentru prima dală, lucrarea lui Pseudo-Abdia a fost încredinţată tiparului dc
către eruditul Fricdericus Nasusa, ta Koln, în anul 1531. Ea a cu n o scu t mai multe
ediţii mai ales in veacurile al XVl-lea şi al XVIII-lea13.
U ltim ul capitol al cărţii lui Pseu d o-A bd ia, al X -lea, se intitulează D e r e b u s a
b e a to P h ilip p o A p o s to l o f e l i c i t e r g e s lis . Relatarea cea mai de preţ a textului preci
zează: "... După înălţarea Mântuitorului, fericitul Filip a predicat cu ardoare, timp
dc douăzeci de ani, Evanghelia, neamurilor (păgâne n.n.) din Sciţia"14. Este pus
adeseori în lanţuri dc către autorităţile rom ane din această provin cie. O dată,
soldaţii păgâni îl duc în faţa statuii zeului războiului, Marte, şi îl silesc să se lepe
de dc credinţa cea adevărată prin obişnuitele sacrificii idolatre. D e sub statuie a
ieşit însă un d em on, carc l-a ucis pe fiul preotului slujitor şi pc doi ofiţeri romani.
Prezenţa duhului necurat provoacă lâncezeala întregii populaţii de acolo. In urma
dialogului acesteia cu apostolul captiv, disperarea localnicilor află soluţia izbăvirii
de boală. în locul idolului demolat, se înalţă crucea Mântuitorului. Poporul con vin s
astfel se p ocăicşte d c păcatul idolatriei. El este chiar cuprins tic un en tuziasm reli
g io s ieşit din com u n, după e c vede că trei morţi au înviat din mormânt. A urmat un
an întreg dc cateheză evanghelică. După ce le-a hirotonit preoţi, diaconi şi chiar un
cpiscop, pentru "multele comunităţi" înfiinţate, apostolul iluminător a avut o v e d e 
nie. Plecând în A s ia , cl a fost curând martirizat pentru Hristos în cctatca Icrapole.
Textul despre m isionarism ul scitic al Sfântului Filip în lucrarea lui P seu d oAbdia, ajuns până ia noi în cinci variante, a trecut apoi în V iia e S a n c to r u m .
Bineînţeles eă nici un alt d ocu m ent nu mai vorbeşte despre o p osibiiă activitate a
amintitului apostol în provincia romană danubiano-pontică.
Totuşi d ocu m entul iui P seu d o-A b d ia a primit de-a lungul istoriei patru pre
lucrări. Prima dintre accstca sc datorează învăţatului călugăr, preceptor şi abate
Walafridus Strabo ( 8 0 8 - 8 4 9 ) dc la mânăstirea b encdictină din R eiehcnau . Printre
c e le 100 de p oezii religioase dedicate apostolilor şi unor personalităţi ale Evului
M ediu, una este închinată Sfanţului A p o sto l Filip. Este vorba de P o e m a u i n u n e
p r i m i m liie e d o n a ta ex b ih lio th e e a S. G a lii, imprimată pentru prima dată la Ingolstadt în 1694. Lucrarea aceasta sc bazează pc ştirea din P se u d o -A b d ia despre
evan gh elizarea sciţilor prin A posto lu l Filip.
A ltă variantă a tem ei aparţine benedictinului A d on de Vierme (Franţa), cu m
este cu n oscu t el ca arhiepiscop (+ 875). A ce sta , înainte de reputatul său
M artyrologium , a în tocm it un L ib e llu s ele f e s tiv ita tib u s S a n c to r u m A p o s to l o n im
ei r e liq u o r u m q u i d i s c ip i d i a u t v ic in i s u c e e s s o r e s q u e ip s o r u m A p o s lo lo r u m fu c ru n t. D up ă moartea autorului, un ucen ic al său a unit ce le două lucrări într-o sin 

gură operă. Dintre n um eroasele ci ediţii, eca critică s-a publicat în 1984.
La data d c 1 mai, L ib e llu s precizează în sem nătatea creştină a zilei: "Naşterea
fericiţilor apostoli Filip şi Iacob, dintre carc Filip, după ce a convertit aproape
(toată n.n.) Sciţia la credinţa în Hristos şi a rânduit a c o lo diaconi, preoţi şi e p is 
copi, s-a întors în A sia (,..)"15. Faţă de sursa lui. P seu d o-A b d ia , în textul citat se
măreşte numărul ep isc o p ilo r instituiţi dc accst apostol.

13. Vezi ihidem, p. 45, nota 10.
14. Cf. Codex i'i/id. Lut. 534: apud. Pr. dixl. Nicolae Dănilă, ibid.. p. 34.
15. Cf. J. Dubois - G. Renaud, Le marlyrologe d'Adon. ,ses deux [amittes, ses iroi.s raceii.sion.s.
Texte et coimnciilaire, Paris, 1984, p. 6 şi 138: apuci Pr. drd. Nicolae Dănilă, ibid., p. 36.
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A ltă sursă aghiografîcă în carc sc reflectă tradiţia predicii scitice a Sfântului
Fi lip este o lucrare a Iui Usuardus ( 8 0 0 -8 7 7 ) , benedictin de la mănăstirea Saiut
Germ ain - des Piâs (lângă Paris). F.l a alcătuit acest M u r ty r o lo g iu m între 8 5 8 -87 7.
In prezenta lucrare sc c o n se m n ea z ă la 1 mai: "Dc a se m e n e a se fa cc cinstirea
(mutării la viaţa veşnică) a fericiţilor A p ostoli Filip şi lacob, dintre care Filip,
după c c a c o n v e n it la credinţă aproape întreaga Sciţie, a avut un frumos sfârşit în
cetatca Icrapolc din Siria. lacob însă, numit şi fratele D o m n u lu i, a fost înm or
mântat lângă templul din Ierusalim, unde el fu se se aruncat"16.
Prelucrarea Iui N otkerus B albulus (+ 9 1 2 ), preot şi profesor la mănăstirea bencdictină de la St. Gallcn, arc la bază celelalte martirologii m ed iev ale. Referinţa
la activitatea filipică co n se m n ea z ă aproape literal textul lui A don : "Naşterea
A p o sto lilo r Filip şi lacob. Dintre care Filip, după ce a convertit aproape toată
Seiţia la credinţa în Hristos şi a aşezat (hirotonit n.n.) a co lo diaconi, preoţi şi ep is
co p i, s-a întors în A sia ..." 17.
Dintre num eroasele vieţi de sfinţi apuseni, am intim doar C a ta lo g u l veneţianului Petrus de "Natalibus, ajuns cp iscop dc Equilio (+ 1409). Opera sa, cu numeroşi
sfinţi străromâni, a fost editată în anul 1493 la Viccnza. M edalionu l închinat vieţii
şi activităţii A postolului Filip redă elem en tele obişnuite la aghiografii anteriori. In
plus faţă dc acestea, sc con sem n ează o v cch c tradiţie care afirmă că m oaştele lui
au fost duse de la Constantinopol la R om a în veacul al V l-lea. Ele se păstrează
până astăzi în actuala bazilică a Sfinţilor A postoli de pe Via Lata. "După cu m sc
vede, co n ch id e acelaşi cercetător, textul redat de Petrus de Natalibus a avut ca
sursă de inspiraţie lucrarca lui P seu d o -A bd ia dc Babilon, H is tn r ia c e r k n n in is a p o s 
to l ic i (sau M e m o r a te A p u s to lo r u m ) din secolul al V l- le a " 1S.
3. O p r iv ir e cr itică a s u p r a iz v o a r e lo r p r e z e n t a t e
în p a g in i le p r e c e d e n t e
Problematica propovăduirii filipice în actuala D o b r o g e este o revenire insis
tentă în istoriografia bisericească mondială. Ea a surprins oarecu m pe cercclători,
iar pe dc altă parte i-a incitat la reluarea studiilor în această direcţie. A titudinile
faţă dc d o cu m e n tele prezentate sunt diferite. Dintre cei carc acceptă fară rezervă
ipoteza descrisă mai sus, am intim pe Prof. univ. dr. M ihail D iacon cseu . A cesta
declară într-unul din cap itolele cărţii sale recente: "In provincia S cy lh ia (Minor),
în care a predicat Sfântul A p o sto l Filip, erau activi tribuni cu funcţii dc c o n d u c e 
re în armata rom ană"19. O atitudine idcntică o exprimă şi un arheolog: "Valoarea
atâtor d ocu m e n te, care vorbesc dc m inunea Sfântului Filip în Scythia, ne încre
dinţează că nu trebuie să n e mai în d oim a spune: Sfântul Filip este cel dc al doilea

16. Lc murtirologe d'Usuiml. Commentaire par Jacques Dubois, Bruxelles, 1965, p. 221; apud
Prof. univ. dr. Kmilian Popcscu, ib id , p. 398.
17. laeobus Basnage (editor), Thesaitrus monumeiUonun ccclesiusticorum et hisloricorimi.
sive Herniei Canişii lecliones antiquae. II, Antwerpen. I 725, p. 121; apud Pr. drd. Nieolae Dâuilă.
Apostolul Eilip ,y; Scylhia Minor, p. 36.
18. Pr, prof. Nieolae Dănilă, Izvoarele uposlolice ale creştinismului românesc: Sf. Apost. Filip
şi Scylhia Minor (V I), în "Credinţa străbună”, V III ( febr. 1997), nr. 2 (13), p. 7.
19. Istoria literaturii daco-romane. Bucureşti, 1999, p. 423.
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A p o s t o l carc a sfin ţii pământul rom ânesc propovăduind Cuvântul Evanghelici
Mântuitorului Hristos"20.
A lte opinii, cu mai multă prudenţă, sc o t în evidenţă posibilitatea m ision aris
mului filipic pontic, iară să sc afirme hotărât această activitate. A ic i ne gân dim la
studiile istoricului Pr. N ic o la c Dănilă21.
C o n clu zia unei cercetări dc mare valoare ştiinţifică ajunge să a n u le ze o parte
din realitatea religioasă de la noi când declară cu un ton în întregim e negativ: "...
A şa -z isu l apostolat al Sfântului Andrei şi cel al Sfântului Filip în « S e y th ia » rămân
sim p le tradiţii, mai degrabă legendare, ce ea cc înseam nă că creştinism ul din
spaţiul carpato-dunărcano-pontie nu are o origine apostolică, debutul său plasându-se abia după instaurarea stăpânirii romane"22.
D upă opinia noastră, p oziţiile dc mai sus nu rezolvă just problem a în discuţie.
Insuficienţa lor constă în preocuparea dc a privi lucrurilc mai mult prin prisma
specialităţii cercetătorului, fără a Ic exam in a şi'din altă perspectivă: peisajul reli
gio s în care a apărut d ocu m entul, n ecu n oscu t până în zilele noastre, preocupările
de politică bisericească ale ep oeii, sp ecificu l doctrinar pc carc îl reflectă el ş. a. O
caracteristică aproape generală a cercetătorilor vizaţi aici o con stituie o viziun e
testim onială de lucru.
In continuare v o m enumera câteva obiecţii ale noastre faţă dc P scu d o-A b d ia
ca izvor al propovăduirii Sfanţului A p ostol Filip în D acia Pontică.
1. Toate "mărturiile istorice" din diferite veacuri ale accstei activităţi sunt în
realitate reluări ale textului lui P seu d o -A b d ia din sc co 'u l al V l-ie a . Fiecare editor
a adăugat la el e le m e n te n eînsem nate de recuzită agh iogratîcă şi bisericească.
U neori s-a schim bat singularul în plural ori a fost amintită vreo er ez ie pe carc
apostolul o com b atea în m od implicit. Alteori se evidenţiază pretinse revelaţii,
carc să orien teze activitatea viitoare a personajului absorbit dc grija propovăduirii.
Tot atunci textul se colora cu o notă dramatică, în urma evidenţierii suferinţelor
olo g ilo r tămăduiţi ori a păgânilor care aşteptau cu e m o ţie să fie botezaţi.
2. D ocu m entu l fundamental în discu ţic se străduieşte să cr eeze o atmosferă
de romanizare pronunţată în carc se co n su m ă martirajul apostolului p rop ovă
duitor. Pe lângă prezenţa discutabilă a doi tribuni în Sciţia, un alt e le m e n t al
atmosferei de v e c h im e îl constituie în chinarea păgână la zeul Marte. Faţă dc
această afirmaţie, se constată că nu zeul războiului predom ina în v e c h e a D ob r o ge.
In realitate unităţile rom ane stabilite în această p rovin cie proveneau din Orient,
mai precis din C ilie ia 23.
3. Chiar şi acest elem en t de religie şi dc m ito lo g ie latină, oarecu m neaşteptat
în docum entul dc faţă referitor la vechea D o b r o g e, sc parc eă arc o origine tot apu
seană. în cu n oscu ta co m p ilaţie istorică a lui lordancs citim: "Deci goţii n-au fost
lipsiţi dc oam en i care să sc o cu p e eu lllosofia. D e aceea, goţii au fost întotdeauna
superiori în f ilo so fic faţă de aproape toţi barbarii şi mai - mai egali eu grccii, după

20. Prof. univ. dr. Emilian Popescu, ibicl., p. 39X.
21. Vezi ihidem. p. 386.
22. Nclu Zugravii, Geneza creştinismului popular ai românilor. Bucureşti, 1997, p. ] 60.
23. Ib id em , p. 159.
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cum susţine D io care a com p u s în limba greacă istoria şi analele lor. El ne spune
ea cei mai iluştri dintre ei s-au numit ia începui taraboşu, apoi pileaţi, din numărul
cărora .se alegeau regii şi preoţii. Şi, atât dc mult erau preţuiţi goţii, eă sc sp unea că
s-a născut la ci odinioară Marte. pc carc fantezia poeţilor l-a făcut zeu al războiu
lui. D e aceea Vergilius ne spune: «N eo b ositul tată cc stăpâneşte câm p iile getice».
P e acest Marte goţii l-au adorat întotdeauna printr-un cult barbar, căci victim ele lui
au fost prizonierii omorâţi, socotind că arbitrul războiului trebuie împăcat cu
vărsare dc sân ge om en esc"24. Grandomania şi incrcdcrca în sine a lui A ii la însuşi
căpătau proporţii şi mai mari când i se ofereau o sabie a iui Marte, socotită sfântă
d c către regii sciţi, pentru că "îi puneau în puterea sa soarta luptelor"23.
4. Intr-o versiune prelucrată a lucrării lui l’se u d o -A b d ia s e afirmă că Filip "a
învăţat m u lţim ile barbare din S eythia d o g m e lo r sfinte"26. Caracteriza rea aceasta
nu arc fundam ent istoric, dc v re m e cc trebuie să se ţină con t şi dc acţiunea pre
mergătoare a A postolu lu i Andrei în această regiune. Nu se p o m e n e şte nim ic
despre existenţa Protocietului cu care noul evan gh elizator era prieten, ba chiar din
aceeaşi localitate. Sfântul Grigorie al N issc i a arătat cu marc profunzim e teologica
avantajul acestei concetăţenii eu Andrei şi Petru. Ccl dintâi "a în ţeles nu numai el
însuşi taina, urmând Celui arătat, ci a binevestit şi fratelui său (...) prefăcut de
D o m n ul îndată într-o stare mai dum nezeiască...". La rândul său, Filip "se face
călăuză spre har"27 lui Nalanael. Tradiţiile apocrife îi asociază şi alţi fraţi dc m i
siune, în afară de Andrei, precum A postolu l Bartolomeu.
5. C um au observat şi doi cercetători carc m-au prceedat, "d ogm ele silnic" dc
care vorb eşte Walafridus Strabo - puse în scam a propovăduirii A postolului Filip
în v e c h e a D o b r o g e arată o eră mai târzie decât cea apostolică. Se ştie că S fâ n ta
S c r ip tu r ă a putut 11 tălmăcită uneori şi arbitrar. Sim pla putere a raţiunii omeneşti
nu este dc ajuns pentru pătrunderea adevărurilor revelate. După anum ite e x p e 
rienţe individuale, după frământări doctrinare şi chiar lupte, B iscrica a intervenit
şi a precizat învăţăturile disputate, fiind asistată şi însufleţită de D uhul Sfânt.
Atunci adevărurile pe care D u m n e z e u le d escoperă o a m en ilor trebuie să fie for
m ulate, im pu se şi predicate în viaţa creştină. Printr-o prefaccre lăuntrică a minţii,
credincioşii pot adapta misterul ia m odul o m e n e s c de înţelegere, uşurând astfel lu
crarea d e însuşire a mântuirii lor. Toate aceste etape ale procesului dogmatizării
preluarea R evelaţiei, formularea, proclamarea so le m n ă şi im punerea ei - indica
atmosfera veacului al V 1-lea, iar nu situaţia se colu lu i a p o sto lic2**.
6. Înainte dc aceasta, poate câ ar fi trebuit să raportăm d ocum entul discutat la
organizarea bisericească începătoare din Sciţia. Ea nu a putut cuprinde atunci nu
m eroşii clerici pe carc i-ar fi hirotonit Sfântul Filip, "adică ep iscop i, preoţi şi dia2 4. lo rd a n c s . Getica. Prefaţă dc
x an a io rd a c lic , R o m a. 1986, p. 89.

J.

C. D răgim , tra d u c e re d c G . P o p a -L is e a n u , P o stfa ţă de Ro

25. Ibidem, p . 124.
26. Walafridus Strabo, la Pr. drd. Nicolac Dănilă, Apostolul Filip fi Scvthia Minor. p. 3 5 .
27. Tâlcuire amănunţită la "Cântarea Cântărilor", Omilia a XV-a..în Scrieri, voi. I. i'rad. dr
Pr. prof. D. Stăniloac şi Pr. Ioan Buga, Bucureşti. 1982. p. 314.
28. Vezi Prof. N. Chiţcscu, Pr, prof. D. Stăniloac, Pr. prof. Isidor Todoran şi Pr. Prof. !. IVîrcuţă; Teologia dogmatică .şi simbolică , voi. I, Bucureşti. 1958, p. 90 şi urm.
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eoni"2''1. Oricât dc m ulte comunităţi ar fi întemeiat c v a n g h d iz a lo r u l, numărul diaronilnr a trebuii Să fie exirem de redus, mai aies în co ndiţiile persecuţiei păgâne.
Pe de a ltă parte, vizionarul istoric în studiu ar li p u tu t da vreun num e din
numărul d c c p i s c o p i instituiţi. Se ştie ea P seu d o -A b d ia s-a inspirat din E u s e b i u al
C c z a rc ii. A c e s ta a fost preocupat în primul rând de c o n t in u ita te a su cc esiu n ii a p o s
tolice exprim ate în .şirul ep iscop iior fiecărui centru creştin mai importam.
7. A firm aţia lui P seu d o-A b d ia nu concordă nici cu datele b iografice ale tui
Filip. nici cu sfâ r ş itu l vieţii iui şi cu lo c u l în m o r m â n tă r ii . Departe de a muri ea
martir la lerapole, acesta a avut un sfârşit natural in Galiţia-,u. D e altfel se ştie că
viaţa A p o s to lu l u i Filip a fost confundată din v e c h im e cu aceea a d ia c o n u lu i Filip.
A ctivitatea amândurora s-a desfăşurat, fie ca viaţă, fie ca moarte. în j u r u l oraşului
lerapole. A m intin d acest fapt, trebuie să recunoaştem şi activitatea lor e v a n g h e l iz a to a re susţinută mult timp în A sia, de sud sau dc nord. N esiguranţă exista şi 111
privinţa numărului de fiice pe care le-a avut fiecare dintre cei doi propovăduitor!
ai E v an g h e lie i. Nici h arism cle cu care unele au Just înzestrate nu .sunt p r e a bine
precizate. Polierat al K fesului spune că familia A postolu lu i Filip a crescu! trei
fiice, două dintre ele fiind cu n oscu te pentru darurile lor prooroceşti. In schim b
om on im u l său. d ia c o n u l, a avut două fete, f ă c ă to a re dc minuni-1'.
8. Durata activităţii filipice în D acia Pontică încă ridică suspiciuni. D e oricâtă
"ardoare" ar fi fost animat, el nu putea .sta pe meridiane străine şi îndepărtate "timp
de douăzeci dc ani", cam un sfert de viaţă de om-*2. Să nu uităm că cei doi Filipi
sunt descrişi în izvoarele patristice, reale şi plăsmuite, ca având familie şi numeroşi
copii. Se ştie că predica acestui apostol în Sciţia este atestată numai dc ştiri
apusene. Mai ales la capitolul dc faţă, autorul îşi trădează accastă origine în doua
feluri. In primul rând, în ce ea ce priveşte confuzia menirii unui apostol cu aceea a
unui episcop. Faţă de ccl dintâi carc avea o activitate itinerantă, celălalt deţinea o
funcţie statornică în com unităţile in care era instituit de către întemeietor.
Se ştie câte veacuri de p o lem ică s-au iscat şi la câte apocrife au trebuit să
recurgă istoricii bisericeşti rom ano-eatoliei, care au susţinut că A p o sto lu l Petru a
fost e p isc op la R om a timp de 25 de ani.
Pe de a l tă parte, d ocum entul în discuţie mai poate fi suspectat de o practică
apuseană târzie. N e gân dim la celibatul clericilor, care permite preotului să s e d e
plaseze uşor şi sa stea singur mult timp în tr-o altă localitate. O b iceiul a c e s ta
datează de ia sinodul de la Elvira (Spania, 300). A c e e a şi hotărâre a nccăsătoririi
preoţilor şi a diacon ilor a fost adoptată ulterior şi de Sirieiu al R o m e i (3 8 4 -3 9 9 ) .
O biceiul eclibatului, respins la Sinodul I Ecum en ic, nu a putut să se im pună în

C f Pr. drd. Nicolae Uâi'.ilă, Apost. Filip şi St-nhia Minor, p. 44.
30. Nclu Zugravii, ih u i . p. i 73; Prof. Euscbiu Popovici, op. cit., p. [44; îndrumătorul pastoral
it! Bisericii Ortodoxe Române, voi. II, p. 3 11 ( I I octombrie) şi p. 348 ( 14 noiembrie).
31. Pr. I.. G. Munleami, op. cil . p. l% .
32. Cf. Pr. drcl. Nicolae Dănilâ. ihid. p. 34.
29.
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Răsărit. împăratul Justinian I a hotărât prin legi de stal numai nocăsatoria episc o p ilo r 33.
9.
Se mai face un argument pentru susţinerea apostolatului tomitan al lui Filip
din menţionarea lui şi a lui Andrei aşa-7isul ealcndar gotic. Se observă însă eă,
daeă la 1 mai s-a făcut pomenirea lui Filip, eare ar fi pretlieat în Sciţia, ia 15 n o iem 
brie este am intită moartea lui in Ierapole, penlru activitate predicatorială "în
Ciothia de d in c o lo de Dunăre"34.
Ajunşi în preajma marelui fluviu, goţii întreprindeau ad esea atacuri în
Imperiul R om an. Se citează astfel dc incursiuni în anii 24 8 , 2 5 0 , 2 5 6 , 2 6 2 - 2 6 4 .
2 6 9 - 2 7 0 , 276. în câteva rânduri, ţinuturile prădate dc ei le-au constituit A nalolia,
Efcsul. C apadocia, C il i e i a 13. încă dc la începutul veacului a! Ill-loa, goţii au trăit
sau au luptat alături dc geto-daei, cu m o d oved eşte şi identitatea unor p iese de fol
clor din pag inile lui lordanes.
Din aceste raporturi, ca şi din educarea lui T h eod oric timp de 9 ani ca ostatic
la Bizanţ, s-a născut ideea comparării năvălitorilor cu romanii din punct dc vedere
militar, cultural şi etic. Este cunoscuta c o n fu z ie dintre goţi şi geţi. A şa ajunge
după lordanes
ea Burebista să fie rege la goţi. C'um "goţii au fost întotdeauna
superiori în filo so fic faţă de aproape toţi barbarii şi m ai-m ai egali cu grecii"-6,
D ee en cu , Z a m o lx e , C o m o s ie u s ş. a. încep să fie consideraţi de etnia acestora.
"Confuzia dintre goţi şi geţi nu apare pentru prima oară la Orosius. O făcuse i u i
m ult înainte şi poetul Claudian în p o em u i său D e k e ll o g e t i c a , folosit desigur tic
O rosius, şi ea îşi poate avea originea la Fericitul Icronim. carc arătase că, după alţi
învăţaţi dc mai înainte - r e tr o e r u d iţi
goţii erau numiţi mai degrabă geţi"37.
C orespondentul religios al amintitei id eolo gii p olitice îl constituie şi vc
e h im ea "apostolică" a creştinism ului got. A ctivitatea propovăduirii Sfanţului
Andrei va fi fost preluată din regiunile sud-dunărene pc care le frecventau dupa
prădăeiuni în m od aproape periodic. Este şi acesta unul din b en eficiile civilizaţiei
şi culturii, în urma deselor contacte, îndeoseb i militare, dintre c c lc d ouă popoare.
Goţii i-au putut alătura tradiţia Sfântului Filip. Se vor fi oprit la această personali
tate ap ostolică, din pricina prieteniei cu Andrei, revendicat la Constantinopol
După cum sc ştie, Filip era concetăţean eu el şi cu fratele iui Petru, atât dc cinstit
de B iserica romană.
R egele Theodoric însuşi a ridicat o biscrică şi o mănăstire cu hramul ProtoeleLului
C redem eă sărbătoarea filipică s-a fixat în sudul Dunării, unde dăinuia deja
amintirea A postolului Andrei, cum am amintit. Tot aici se va fi înjghebat şi aşa

33. Pr. pso 1. Ioan Rămureanu, Pr. prof. Mi lan Şcsan şi Pr. prof. Teodor Bodogae, Istoria hi s,
ricească universală. voi. I, Bucureşti, 1987, p. 451.
34. Cf. Pr. dril. Nicolae Dănilă, Murtvrolog'um daco-m m m um , în "Vcrbum". VI-V1I (I9 9 5 -I(>‘W>l
nr. 7. p. 233 şi 203.
35. Vezi losit Constantin Dragau, Mileniul imperial al Daciei, Bucureşti, 1986, p. 166-loX,
N. lorga. Goţii la Dunăre, in voi. Istoria poporului românesc, Bucureşti, 1985, p. 51 şi urm.
36. Cf. lordanes. op. d l., p. 89; comp. Mauricc Rey, IM doric le Graiul în vot. Hommesd'F.htt
Sons la dir. A.B. D uffel F. Galy, Paris, 1936, p. 488.
37. Alexandru Busuioceami. Zaimoxis sau mitul dacic în istoria şi în legendele spaniole. Ed. in
grijitâ de Dan Slu.şansehi, Bucureşti, 1985, p. 80; Marin Popcscu-Spineni, România în izvo.u.
geografice şi cartografice. Din Anticliitale până în pragul veacului nostru. Bucureşti, 1978, p. 6<>-7.''
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zisul calendar gotic. Lucrurile sc vor li realizat prin preluări Situaţia politico-.îdnnnisu/ativă a năvălitorilor era atât dc instabilă. încât nu ar iî fost posibil atunci
răgazul şi fervoarea religioasă a întocmirii unui calendar propriu. Iordane», în
veacul său, mărturisea "că nim eni nu este care sa nu ştie că popoarele au obiceiul
să adopte num e străine, romanii să îm prumute num e de Ia m a cc d o n cn i, grecii de
la romani, sarmaţii dc la germani şi goţii foarte adeseori dc la huni"-'*.
10. Lucrarea H istoria certam inis apo.slilici a episcopu lu i ealo-roraan A beli a
clin Bab iion esle o agh iografie. Dintre cele trei specii ale genului, ca sc 'încadrează
în aceea a povestirilor sau legendelor despre sfârşitul m ucen icilor*9. Şi în cazul
de faţă, docu m entul nu are nici o valoare istorică. Sciţia dc care vorbeşte el pre
zintă un se n s genera! şi arhaic. Fiind o populaţie nomadă şi trăitoare în spaţii
întinse, de stepă, s-ar putea crede eă este vorba dc Sciţia Mare, adică de ţările nor
d ice ale Pontului Luxin. Vechii, sciţi puneau în m orm inte şi cai, adică ajutătoarele
lor cred in cioase în luptă. In tumulul din zona Kubanului s-au găsit 22 d e,sch ele te
dc cai, iar în alt punct al zonei un număr de 2 4 4!l.
Calendarul popular român aminteşte dc a se m e n e a de sărbătoarea Fi lipi lor. La
exprimă in realitate eredinţe şi practici m a g ice legate de apărarea animalelor,
în deosebi a turmelor, împotriva lupilor41.
4.
O ip o te z ă a s u p r a o r ig in ii şi a s c o p u lu i u r m ă r it
p r in le g e n d a p r o p o v ă d u ir i i A p o s t o lu lu i F ilip în S c iţia Mic ă
"... Pentru a .scrie istorie n-am n ev o ie de iubire, nici de ură; îmi trebuiesc
numai izvoare şi m inte sănătoasă in atâta măsură, câtă c n ev o ie pentru a le lu m i
na"
preciza odinioară cel mai mare istoric rom ân42. In acelaşi timp, ni se paie
potrivit să mai am intim un adevăr: "Dacă se vrea, dintr-o parte (ortodoxă n.n.) şi
dintr-alla (catolică n.n.), să sc lucreze în m od serios la o apropiere, şi poale chiar
la o unire, trebuie să sc întoarcă spre perioada care merge din veacul ai IV-lca
până în al X l-lea. Tocm ai acolo s-ar putea afla o bază pentru o înţelegere"4 '.
Intr-adevăr. în urma acceptării sin odale de la C alccd on (451.) a controversatu
lui canon 28 , Lcon I şi urmaşii săi au accentuat caracterul apostolic al pretinsului
primat roman îm potriva Bisericii C onstantinopolului44. Personalitatea şi a c tiv i
tatea Sfântului Andrei au putut ti in vocate, mai întâi, în aceste dispute pentru
supremaţie. Spre sfârşitul veacului a! IV-lea, cultul şi hramurile bisericilor care i-au
fost închinate în O ccident, cu d eosebire în italia de nord şi în (falia, arată că
sărbătoarea lui se bucura atunci de o cinstire mai marc decât a altor apostoli. L^tc

38. Cf. [ordanes, ih iti, p. 94.
39. Pr. prof. dr. Ion Gh. Coman. I'atrologie. Bucureşti. 1956, p. I 14.
40. Prof. di. doc. D. V!. Pippidi şi eolab.. Dicfiomir t!? istorie veche a României. Bucuri'şti.
1976. p. 532; N. lorga, Materiale pentru o isloriologie umană. Fiagmonle inedite publ. tic L iliana
N. lorga, Bucuicşti. 1968. p. 305.
41. Chr. lonescu. Mică enciclopedie onomastică. Bucureşti, 1975, p. 136.
42. N. lorga. Istoria pop arului românesc. Ediţie îngrijită de Gcorgcla Penelca. Bucurcşti.
1985, p. 13.
43. Fran^ois Dvornik, Hyzancc et lu primenite roniaine. Paris, 1964, p. 154.
44. Idem, Eastern Scliism. in Sucranwntum Munţii, voi. V I. Loiulon, 1970, col. I2A.
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d em n d c relevat de a sem enea eă în problema fixării zilei de pră'/nuire a
P rotoclctului în Constantinopol, ortodocşii erau tulburaţi de arieni. A ceştia sc d o 
vedeau foarte numeroşi nu numai în capitală ci şi în toată regiunea Tracici45. "Po
pularitatea a stimulat im aginaţia populară şi a alim entat pretenţiile a p ostolicc ale
diferitelor comunităţi creştine. A ş a se ex p lic ă apariţia şi larga circulaţie a unor le
g e n d e despre prezenţa Sfântului Andrei în Spania (din se co lu l VIII), Burgundia,
f ranţa, A n g lia şi Scoţia (din secolu l XIII), această din urmă ţară şi multe localităţi
din O ccid en t revendicându-1 până astăzi drept patronul lor"46.
O
ex p re sie deosebită a ciocnirii celo r două sfere ale creştinătăţii pentru h e g e 
m o n ie universală bisericească o constituie schism a acachiană47. La în cheierea ei.
A pusul a căutat să impună pretutindeni aşa-numita "formulă a lui Hormisdas".
Prevăzându-i un preambul, în care se sublinia egalitatea b isericească a celo r două
tronuri, din R om a şi din Bizanţ, Patriarhul Ioan al II-lea a se m n a t-o şi el.
Tendinţele religioase şi de stat schiţate mai sus pot fi observate şi pe linie politica
încă din primele decade ale veacului al Vl-loa. Profitând dc slăbiciunea Imperiului
R om an de Răsărit pe care o provocau năvălirile germanicilor şi ale hunilor, papali
tatea s-a străduit să sc em ancipeze de sub autoritatea bazilcului, încurajată şi tic
regele Theodorie4*. Cîhelasie plasa aproape pc acelaşi pian puterea spirituală şi cea
lumească. Împăratul Anastasie, ereticul monofizit, a avut prilejul să vadă ce înţelegea
Simah, urmaşul aceluia la scaunul pontifical, din ideologia de mai sus49.
Şi pe alt plan, problema îşi avea actualitatea ei. "Thcodoric suspectă pc Papa
Ioan I, pentru că a încoronat pe Iustin I şi a recunoscut că Biserica constantin ono
litană arc baze apostolice de la Sfântul Andrei"50. Preocuparea pentru succesiunea
la tron pe care o manifesta regele ostrogot se îm pleteşte acum cu o accentuare a
primatului petrin, susţinut uneori cu d ocu m ente apocrife-"’ 1. Vechile strădanii ostrogote de integrare în universul politic şi cultural roman, prin afirmarea descendenţei
lor "getice", sc îm bo găţesc şi prin alte aspecte. Credem că istoricul român, spe
cialist în problemă, a sesizat just structura fenomenelor: "Apocrifa scriitorului

45. Ve/i prof. llr. Konstandinidis. Sărbătoarea Sf. Apostol Andrei in Biserica Patriarhie,
Ecumenice in epoca bizantină şi in timpurile moderne Trad. dc Episc. vicar Adrian Botoşăneannl
in "Biserica Ortodoxii Română". CXV1 (1978;. nr. 11-12, p. 1326.
46. Nelu Zugravii, op cit., p. 151.
47. Vezi Pr. Or. Vasile Gh. Sibiescu. Schisma acachiană: Justinian l .şi Papa Hormisdas, in
vul. hnp. Justinian l .şi ereziile, Bucurcşti, 1938, p. 62 şi urm.; Pr. Dr. Gheorghe I. Dragului
Identitatea lui Dionisie Pseudo-Areopagitul cu Ieromonahul Dionisic Smeritul (Exiguulj, Ciaio\a
1991, p. 58 şi urni.
48. Fran^oii Dvornik, Bvzance et la primaute. p. 52.
49. Ottonno Bertolini, Roma di fronte a Bizanzio e ai longohimli, Bologna, 1941, p. 76; N. t n
Popcscu-Prahova. Raporturile dintre Stat şi Biserică, Chişinău, 1936, p. 32; Tercsa Sardell.t
Soviete. ( ’hiesu a Stalo nell' e ti Tu Teodorico, Rnhhetlino, 1996, passim.
50. Pr. prof \lilan Şesan. Naşlerea ideii papale, în "Mitropolia Ardealului”. V II (1962), nr. 7-S
p. 477: Prof. Teodor M. Popescu, Un valoros studiu al Arhiep. Hr. Papadopoulos asupra prinuitu
lui epis. Romei, in "Ortodoxia", X V II, (1965), nr. 2, p. 194.
5 1. Rev. prof. dr. Nicolae Dură, Le regime de la synoiUdite salon la legislution canonique con
cihaire, oecumeniijue, du P' inillenaire, Bucharest, 1999, p. 665.
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galic parc să reflecte aceeaşi ideologic, carc urmarea să le g itim eze şi prin vechim ea
apostolică a creştinism ului lor originile m itice ale germanicilor. A ce st aspect este
confirmat, după opinia noastră, nu numai dc eireulaţie în teritoriile germ anice o c c i
dentala a tradiţiei apostolatului Sfântului Andrei, aşa cu m am văzui mai sus, ci şi
a celei despre m isionarism ul Sfântului Filip în " G u lia " dc fapt, ( i a l l a / i a din Asia
- , colportată de Isidorus de Sevilla şi dc alţi autori din veacurile VJ1-VÎ1I"5-.
D ocu m en tu l lui P seu d o-A bd ia, privitor la pretinsul m ision arism ai A p o s t o lu 
lui Filip în Sciţia M ică, neatestat dc nici o ştire istorică orientală, alături dc faptul
mutării m oa ştelo r sale la Roma, reflectă stări şi preocupări din lu m ea bisericească
şi politică a creştinătăţii vcaeului al V l-lea.
Fiind un ap ocrif singular, cl nu are astfel nici o însemnătate pentru istoria creş
tinismului din Sciţia M icăx \ A cest toponim, amintit în document, poate să indice
un arhaism biblic nedelerminat sau, cel mult, ţinuturile nord-pontice de stepă.
In con cluzie, singurul apostol al "geţilor nemuritori" de la gurile Dunării
rămâne Slântul A postol Andrei, amintit de două izvoare deosebite ea loc şi cpocă:
Kusebiu al Cczareii ("sec. al IV-lea) şi enigmaticul C o d e x R o ch o n c zy (sec al X l-lea).

Pr. Prof. univ. GHEORGHE I. D R A G I!L I\

52. Nelu Zugravii, ih u i, p. 158.
.53. Nu mi-;! fost accssibil studiul lui M. Bossard-Dandrc, La collcciioi' tiu Pxeiiiln-Ahtliu.
Approche luirrativc ct cohcrcncc interne, in "Apoerypha", voi. 11 (2000), Tumhoui. Beiţţumi (pentm
alic articole pe aceeaşi temă din periodieul citat, vezi Oriental Studies, Cataloquc 21)0i, Brepoi:;
Pubiishcrs. p. 36).

RĂSPUNS ÎMPOTRIVA CATEHISMULUI CAT.VINESC.
O PAVĂZĂ A ORTODOXIEI ROM ÂNEŞTI
ÎN LUPTA CONTRA PROTESTANTISM ULUI
Ceea cc a caracterizai dintotdeauna sp ecificu l poporului nostru a f o s t e i este
statornicia sa neclintită pc aceste m eleaguri, rezistenţa sa eroica în faţa tuturor
vicisitudinilor vrem ii carc ameninţau Tic pacea ţârii, lic unitatea credinţei orto
doxe strămoşeşti.
Daca analizam critic durata celor doua milenii de existenţă, de când poporul
nostru s-a afirmat ca neam pc arena istorici, ob servăm că el a păstrai dintru
început nealterată conştiinţa unităţii sale naţionale şi religioase, cu ltivân d-o şi
apărând-o cu preţul propriei sale vieţi.
De-a lungii! secolelor, fui acestui popor au con şientizat faptul ca uneltirile şi
dezbinările religioase întreprinse şi susţinute de puterile străine aveau un substrat
politic şi vizau o ţintă sigură. A c e ste tentative dc ordin religios nu erau altceva
decât miţloacc .subversive de dezm em brare şi deznaţionalizare a românilor.
Odaia desfiinţat religios, poporul putea li uşor fărâmiţat politie şi exp u s d o 
minaţiilor străine. V oievozii şi ierarhii noştri luminaţi au intuit aceste tendinţe
şovine şi în vremuri de grea' încercare au hiat atitudine fermă, înlăturând peri
colele ivite şi adoptând măsuri energice de stăvilire şi respingere a atacurilor
eretice. A ceste măsuri preventive şi în noitoare scoteau in evidenţă originea, iden
titatea şi unitatea indestructibilă a poporului, a limbii şi a credinţei Iui strămoşeşti
şi asigurau pc viitor p rem isele nomovării culturii şi spiritualităţii lui ortodoxe. F.lc
constituiau replica pe care o afişau in faţa prozelitismului. D c aceea. în asem enea
conjuncturi istorice, v o ie v o z ii noştri iubitori de g lie i de credinţa. îm podobeau
ţara cu locaşuri sfinte, ierarhii Bisericii scoteau de sub lumina tiparului cărţi dc
slujbă şi de învăţătură pc limba noastră rom ânească iar cronicarii, în o perele lor.
argumentau eu tărie că "românii câţi se află locuitori iii Ţara U ngu rească şi in
Ardeal şi Maramureş ia un loc .sunt cu m old o ven ii şi toţi de la Râm se trag"1.
Stimulat dc mişcarea euilural-artistică pe care o iniţiase Matei Basarab in
Muntenia, domnitorul M o ld o v e i, Vasile Lupu, a înfiinţat Ş coala d o m n c a sc ă de la
Trei Ierarhi, după m odelul A c a d e m ie i teo lo g ic e din Kiev, a în zeslrat-o cu tipo
grafic pentru editarea cărţilor româneşti, iar după aducerea în ţara a m oaştelor
Cuvioasei Maicii noastre Parascheva (la 13 iunie 1641), a oferit toate condiţiile
necesare desfăşurării Sinodului panortodox din Iaşi ( 1 6 4 2 ) tocm a i pentru "a da o
dovadă pipăită despre ortodoxia sa şi a ţării sale, care nu are nici un am estec eu
dogmele şi credinţcle rătăcite ale protestanţilor"^.
N e aflăm înlr-o ep o că de mari frământări in lcreon fesion ale generate dc pro
paganda romano-catolică şi proîestnnlă, care se ridicau cu. asal! îm potriva o r to 
doxiei, încercând prin toate rnijioaccle m esc h in e să atragă simpatia şi eventual
adeziunea acesteia.
1 . Giisore Ureche. I.etopi.wiu! Ţării M oldova, ediţie îngrijită de Tatiann Colac, Chişinău
p.

fi5

2. kpi.'top ‘vlclchiscdec ŞtcflSnescu, Viata şi m m nnilc Cuvioasei M au ii noasm- P o n m hem
<v.'/
fi istoricul sjinh'lor ci moaşte, Bucureşti, ! 8JW, p. 44.
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Fenom enul sc resim te în tot spaţiul orientului ortodox co n cretin zân du -se n c
prin atragerea forţată la ca to licism a unei părţi dintre ortodocşi (cum s-a întâmplat
cu rutenii prin unirea de la B rest-L itovsk din 1596 şi eu românii transilvăneni la
1700), fie prin tipărirea unor cărţi sim b o lic e sau cateh ism e cu conţinut protestant
care circulau in lim b ile naţionale ale popoarelor ortod oxe, cum a fost la noi de pil
da C atehism ul luteran, tipărit ia Sibiu, 1544. A cc a sta lucrare e ste socotită prima
carte tipărită în limba română'1.
Clericii, cât şi credincioşii ortodocşi din Ardeal şi Banat priveau cu bucurie
pătrunderea limbii rom âne în biserică, însă sc ridicau cu îndârjire transmiterii în
această limbă a învăţăturilor greşite, contrare doctrinei Bisericii Ortodoxe. In
urma măsurilor de contrângcrc, "o anumită parte din ci au împărtăşit ideile
reformei iar eei carc au ripostat refuzând să se supună ordinelor superintendentului calvin erau pedepsiţi cu confiscarea averilor"4 .
Confruntarea dintre calvinism u l în exp a n siu n e şi ortod oxie, singura păstră
toare a învăţăturii revelate şi a tradiţiilor creştine autentice, d e v in e toi mai acută
în secolu l al X V I I -lc a când apare o Mărturisire de credinţă cu conţinut protestant
(la G e n e va. 1932). pusă pc scam a patriarhului dc C onstantinopol, Chirii L.ucaris.
D upă op iniile unor specialişti, această operă ar fi o plăsm uire atribuită, pa
triarhului dc C onstan tin op ol de către iezuiţi, sau ar fi alcătuită ue către un pastor
protestant substituit eu num ele patriarhului3.
Biserica O rtodoxă şi-a exprimat o p oziţie fermă îm potriva ci, prin c o r n o carea a două sin o a d e locale; primul s-a ţinut la C onstantinopol în anul 1640,
prezidat de patriarhul Partenie iar al doilea, cu consim ţăm ântul aceluiaşi patriarh,
şi-a desfăşurat lucrările la laşi, în vara anului 1642, cu cheltuiala şi p osibilităţile
materiale puse la d isp o z iţie de domnitorul Vasile Lupu sprijinit de sfetnicul său
apropiat, mitropolitul Varlaarn al M oldovei. La acest sinod au participat reprezen
tanţi din toate c e lc trei Biserici ortodoxe: greacă, română şi rusă. S inod ul a c o m 
bătut Mărturisirea de credinţă a lui Chirii Lucaris şi a adoptat ca normă dc cre
dinţă pentru întreaga B iserică Ortodoxă, M Ă T U R IS I R E A D E C R E D IN Ţ A a lu i
P F.TR U M O V IL Ă . mitropolitul Kievului (roman dc n ea m )6.
Odată cu afirmarea pregnantă a crcdinţci ortodoxe, în cep să se înteţească şi
atacurile calvine susţinute dc anumiţi principi străini, protectori şi apărători ai
acestei co n fesiu n i protestante. Dintre acoştia, principele G h eo rgh e R ăkoczi I s-a
străduit ccl mai mult să-i co n v in g ă pc români să adere la credinţa calvină. Pentru
a înlesni rom ânilor posibilitatea dc a în ţelege şi a-şi însuşi preceptele calvinism u lui, a dispus tipărirea în limba română a C atehismului calvinese, editai în anul 1640
în satul Prisaca dc lângă A lb a Iulia7.

3. Dr. Ioan l.upaş. Istoria bisericească ii românilor ardeleni. Sibiu, IVÎS. p. 38
4. lhidem, p. 41-42.
5. Fpiscop Mclchîscdcc Şlofancscu, Biserica Ortodoxă in lupta cu protestantism ul in special
cu calvinismul in veacul al !’ll-lea ,yi cele două v/mxu/e Jiu \fo U b va contra calvinilor. Bucurcşti,

456

BISERICA ORTODOXĂ R 0 \ 1 Â \ :Ă

Ca o ripostă energică îm potriva acestei opere d efăim ătoare a credinţei orto
d o x e , apare în 1645 lucrarea leolouicu a milropoiiUiiui Variaam. intitulată:
" R Ă S P U N S ÎM P O T R IV A C A T E H IS M X H l :l C A I V I N E S C " , la a cărei conţinui ne
vo m re feri in cele ce urmează.

Unii ccrcetători, autorizaţi în materie, înclină să creadă că prima încercare de
a da un răspuns, ce-i drept, cam sfielnic, împotriva atacurilor calvine a Cost C A Z A N IA
de la G ovora, tipărită in anul 1642. In predoslovia cărţii se spune că ea a fost închinală "prcaslăvitului şi blAgoeestivului neam al ţării noastre şi ai tuturor celor care
sunt împrejurul nostru creştini
pentru că "oameni de amândouă cetele: simpli
(ţărani) şi sufleteşti (culţi), pentru neştiinţa lor şi cu proasta şi scurta lor minte s-au
îndepărtat de credinţa cea adevărată, îm preunându-se eu ereticii şi cu învăţăturile
lor streine, potrivnice Bisericii lui D u m n e ze u şi întocmai ca şi m usca carc gustă din
dulceaţa mierii s-au umplut şi ei de amărăciunea veninului cel purtător dc moarte
al ereticilor, înnecând şi ucigând sufletele lor şi ale oamenilor"*.
Fără a lacc referire concretă la erorile doctrinare ale protestanţilor. Cazania de
la Govora reprezintă şi ea o armă de com batere indirectă a rătăcirilor calvine, prin
expunerea lămuritoare a învăţăturii de credinţă pe care probabil eă autorul a făcut-o
în conţinutul predicilor ce o alcătuiesc (la dum inicile şi sărbătorile de peste an).
A ce astă C azan ie nu arc farmecul şi frumuseţea stilului m o ld o v e n e s c atât ele
sp ec ific o perelor mitropolitului Variaam.
La Variaam se observă două viziuni sau coordon ate majore care l-au călăuzit
în tot timpul vieţii şi activităţii sale şi anume: tendinţa dc a rom âniza cultura lite
rară a vremii şi lupta sa necurmată pentru apărarea credinţei ortodoxe.
Primui aspect îl g ă sim reliefat în prefaţa C a z a n ie i tipărită la laşi, în 1643, în
care spune eă s-a simţit îndemnat să tipărească această carte ca un dar limbii ro
mâneşti şi s-o îndrepte către "toată sem inţia rom ânească de pretutindeni, care se
află pra voslavn ică în această limbă" caci toate popoarele în cep a p ogorî Scriptura
pe înţelesul oamenilor, pentru ea să înţeleagă flecare, .să în v eţe şi să mărturisească
lucrurile m inunate ale lui D u m n e z e u 9.
A i do ilea aspect; cel a p o lo g e t ie o -p o le m ic este propriu lucrării " R Ă S P U N S
lM P O T R I V A C A T E H I S M U L U I C A L V IN E S C " . socotită ce a mai de scam ă opera
t e o lo g ic ă originală până a stă z i1".
Mitropolitul Variaam ia cunoştinţă de C atehism ul c a lv in e sc în anul 1644 pc
când sc afla la Târgovişte trimis de Vasile Lupu să trateze pacea cu Viatei Basarab.
Cu acest prilej, distinsul cărturar şi logofăt Udrişte Năsturel, îi pune la dispoziţie
mitropolitului un ex em p lar din Catehismul c a l v i n e : . ! a lectura căruia, ierarhul
m o ld o v e a n rămâne profund indignat. Sen tim en tele care l-au co p le şit atunci, au
8.
Ştefan Vfclcş. h tn ria H iwricii Române din Transilvanii!, I. Sibiu, 1935, p. 394-395 VWi m
Biami Hodoş. Bibliografia românească vedic. i. p. 121)-I2 i.
9 Dr. loan Lupaş. op. cir., p. 104.
! 0. Variaam, Răspunsul im poi'ivu L'utihismuhu calvinesc, ediţie critică, studiu filologic ţi
lingvistic tic M i vela TcoJorescu. editura Miner va. Uucurcţti. ! 9X4. p. IK6-IK7.
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('ost, aşa după cu m însuşi m ă rtu risesc, nişte slări sufleteşti dc "marc scârba şi
multă grijă", iar cartea a fo st calificată dc el drept "plină dc otrava si dc moarte
(T
L
- II
stilicicusca .
In urma acestei constatări, mitropolitul Varlaam c o n v o a c ă un sinod in
M old ova, in anul 1645, unde invită ierarhi din am bele Principate pentru a c o m 
bate învăţăturile eretice redate în cuprinsul C atehismului şi a formula un răspuns
categoric îm potriva acestui instrument de propagandă calvină. Până în prezent, nu
sc ştie exact locul unde s-au desfăşurat lucrările aecstui sinod. D upă afirmaţiile
unor istorici, s-ar narea eâ este localitatea S u c e a v a 1*.
Ierarhii întruniţi la sinod au cercetat cu destula com p eten ţă şi clarviziu ne c o n 
ţinutul Catehismului, condamnând replica, adică R Ă S P U N S U L M I T R O P O L I T U L U I
V A R L A A M , carc avea să vadă lumina (iparului în cursul aceluiaşi an.
Răspunsul prezintă anum ite asemănări de fond cu M A R T U R IS IR L IA O R T O U O X A a lui Petru M o v ilă însă in c e e a c e ne priveşte stilul, argumentaţia şi
maniera dc lucru, opera îşi păstrează nota ei sp ec ifică de originalitate.
C eea cc caracterizează in m od deosebit Răspunsul spre d eoseb ire de Mărturi
sire, este patosul adică însufleţirea şi puterea de co n vin gere cu carc autorul sco a le
în evidenţă adevărurile de credinţă şi dc morală fundamentate pc texte scnpturislice. cu referiri la situaţii concrete (prin antiteză) în genul predicilor din Cazanie,
pentru a uşura posibilitatea de înţelegere a ascultătorilor.
Scopul cărţii este redat în frumoasa p redoslovirc de la începutul lucrării.
Pătruns de dragoste părintească faţă d c păstoriţi şi dc spiritul responsabilităţii pe
care i-o trascaza m isiunea sfântă d c păstor d c suflete, mitropolitul sp un e că s-a
angajat în slujba apărării dreptei credinţe, pentru a izbăvi turma ce a cuvântătoare
de "vicleşugurile ereticilor" şi a "întări Sfânta Evan ghelie şi p oruncile şi tainele
Bisericii noastre, carc suni dale de Scriptura cea de Duhul Sfânt insuflată, de la
propovăduitorii lui D u m n e ze u fericiţii apostoli, şi de Ia cei luminaţi dc Duhul
Sfânt cinstiţi şi sfinţi părinţi şi a toată lum ea învăţători carc au în tocm it eu D uhul
Sfânt cred in ciosul şi su fletescul obicei al Bisericii noastre apostole.şti Ia c e le şapte
soboare ( e c u m e n ic e } ”. "Pentru - adaugă autorul - aceasta am socotit că am o
marc datorie să fac răspuns şi să arăt strâmbâtatea şi tâlcul cel rău al lor, cu care
tălm ăcesc şi strâm bează Scriptura Slăntă" .şi să învăţ pe "fiii mei iubiţi întru
Hristos să se îm p o trivească cu tărie ereticilor şi să stea întăriţi ca nişte stâipi n e
clintiţi în învăţăturile p ravoslavn icei credinţe"12.
M etod a pe care o întrebuinţează Varlaam în com baterea C atehism u lu i calvincsc este cea întâlnită .şi astăzi în m anu alele noastre de se e t o lo g ie şi ni s e parc cea
mai onestă, şi mai acad em ica. Mai întâi este redat integrai textul scripturistic in v o 
cat dc calvini in susţinerea învăţăturii lor eretice şi b ineînţeles şi exp lica rea greşită
a respectivului text luat trunchiat, adică izolat de context, după care ex p u ne
învăţătura de credinţă ortodoxă, carc cuprinde atât interpretarea corectă a ve r se 
tului biblic cât şi doctrina, adică poziţia şi con cepţia Bisericii noastre referitoare
la problem a d o g m a tică sau morală respectivă.
11. F-pistop Ylclchisedec Şlefapestu, ap. d l.. p. 70.
12 . Variaiun. op. i it.. p. !K5.
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Un alt aspect important, carc ne atrage în mod d eosebii atenţia, este şi acela
că auton.il pune toate răspunsurile sale su b egida şi autoritatea " S O B O R U L U I A
DOUĂ Ţ A R I'1, adică a Sinodului ie ra rh ilo r români din c e le doua Principate
(înlrimiL la Sucea va) tocm ai pentru a ilustra principiul «modalităţii in aplicarea
puterii bisericeşti în Biserica Ortodoxă şi anum e faptul că Sinodul unei Biserici
reprezintă suprem a autoritate în materie dogm atică, c an on ică şi cultică.
In accastă privinţă, ortodoxia sc d eose b e şte radical de r o im n o -e a to lio i care a
eoncetrat întreaga autoritate b isericească în m âinile unei singure persoane (papa),
cât şi de protestantism care a instituit principiul liberului arbitru, scoţând Biblia
de sui' controlul şi autoritatea B isericii, pentru a oieri p osibilitatea oricui să o tâlcuiască cum vrea.
Conştient dc accst lucru, ierarhul m o ld o v e a n nu a b in ev oit să atribuie pe nu
mele său cartea sa de apărare a învăţăturii ortodoxe, ci a p u s-o pe scam a S in o 
dului, care îi dăduse aprobarea şi binecuvântarea pentru tipărirea ei. pentru a nc
demonstra că acest for suprem al Bisericii oferă garanţia şi p ecetea nestrioală a
adevărului dreptei credinţe.
Răspunsul mitropolitului Variaam 'este scurt în c c p riveşte întinderea, însă.
categoric, vioi şi energic în susţinerea învăţăturii o rtod oxe căci deşi sunt c o m b ă 
tute câteva g ia v e (1, 4, 9. 10, 12, 3 6 si 54) argumentaţia este aşa de puternică şi
bine întemeiata încât C atehism u l e a lv in c se este co m p le t dărâmat dimpreună cu
toţi pilonii dc rezistenţă a doctrinei Iui eretice.
în privinţa interpretării Sfintei Scripturi, ierarhul m o ld o v e a n este foarte
obiectiv, axan du -se pe principiul analizei contextului, a locurilor paralele şi a d e
ducţiei iogice.
Cuvântul Sfintei Scripturi, spune el, "nu trebuie luat" fiecu m , ci să cercăm şi
foarte cu deadins să socotim ", explicându-1 după legile erm incutice, în spiritul în
văţăturii tradiţionale pc care am m oştenit-o de la Sfinţii A p ostoli până astăzi căci
"înaintea lui D u m n ezeu , .ştiutorul inimilor, nc adeverim cu m nici am mai adaos,
nici am mai scăzut n cm iea din poruncile lui D u m n e z e u şi din L eg ea lui Hristos şi
a svinţilor ap ostoli" 1-5.
Aici este revelat principiul sinodalităţii în sistem ul formulării şi păstrării
învăţăturii dc credinţă, în contrast cu principiul protestant individualist "quot capita
tot sensus" (câte capete atâtea păreri) care a generat atâtea denaturări a sensului
adevărat al cuvintelor dum nezeieştii Scripturi. D e aceea - spune autorul - ne m i
răm cum cu cheia înţelesului "Sfintei Scripturi se încuie împărăţia ceriului dinain
tea oamenilor. Cum zice singur D o m n u l Hristos: Amar v o ao, legiuitorilor că aţi
luat cheia înţelesului şi voi înşivă nu intr-aţi, nici pro ceia c e voi' nu îi lăsaţi"14.
Mai înainte de a pătrunde în m iezul învăţăturii credinţei ortodoxe, Variaam
lămureşte în termeni dogm atici problem a cunoaşterii lui D u m n e ze u . Cunoaşterea
aceasta stă ia baza vieţii creştineşti şi pune început desăvârşirii morale: "Aceasta
este viaţa veşnică, spune Mântuitorul, să Te cu n oască pe Tine singurul D um nezeu
adevărat şi pe iisus Hristos pe Care L-ai trimis" (Ioan X V II, 3).

13. IbieK'iti. p. 19!.
I t. Ihidcw p. I 96.

450
începutul urcuşului d u h o v n ic e sc îl fac c c lc Irci virtuţi teo lo g ic e , şi a n u m e
ca-dinţa, nădejdea şi dragostea - pe care ni Ie recomandă Sf. Apostol Pavel (I Cor. XIII,
1 2), iar cultivarea acestor virluţi în viaţa noastră do toate zile le n c d esc h id e calea
înaintării pc treptele cunoaşterii şi asemănării noastre cu D um nezeii. La ultima
treapta a perfecţiunii m orale se ajunge numai prin ncvoinţă. fapte bune şi viaţă
curata care suni fructele sau roadele lucrării credinţei creştinc susţinută de harul
d u m n e ze iesc .
O biectul credinţei este "D u m nezeu cc! în tiv i feţe" iar credinţa ce a adevărată
se con cretizează în faşte, căci altfel este moartă" (Iacov II, 26), după cu m şi trupul
fără su llet este mort. Faptele hune izvorâte din credinţă sunt în aceiaşi timp şi o
mărturisire vie, obiectivă şi sinceră a iubirii faţă dc Dum nezeu şi faţă de aproapele,
căci "liufeovu! către D u m n e z e u iaste să lucreze nc.ştine poruncile Lui iar liubovu!
cătră aproapele său iaşte să arate lucrurile m ilosten iei şi facerea binelui către
e l" 1--, spune aulorul tată dovada "credinţei lucrătoare prin iubire" (Galatcni V, 6)
d i1 care p o m e n e şte adesea Sf. A postol Pavel.
A c e ste a suni după învăţătura ortodoxă con d iţiile mântuirii s u b ic c t iv e form u
late în m od categoric dc ierarhul nostru îm potriva principiului protestam "sola
lide", adică a mântuirii numai prin credinţă.
C oncepţia aceasta işi are punctul dc plecare în doctrina protestantă despre
păcatul origina;’ potrivit căreia omul după cădere a deven it irem ediabil, n em aipu tându-sc i / b ă \ i singur cu propriile lui m ijloace şi puteri pentru care m o tiv orice
fapta bună nu mai are nici o valoare.
■N ec esitatea fantelor bune este justificată dc nemurirea sulletu lu i şi de e x i s 
tenţa vieţii v eşnice. Dacă viaţa noastră păm ântească nu s-ar, pre lungi d in c o lo dc
mormânt, în zadar ne-am îndeletnici cu practicarea virtuţilor în scopu l dobândirii
răsplăţii viitoare în ziua judecăţii fiindcă, potrivit sp uselor Scripturii, noi ştim că
"toţi trebuie sa ne înfăţişăm înaintea scaunului de jud ecaiă al iui Hristos, ca să
luăm lîccare după c e le ce am făcut prin im p, ori bine. ori rău" (II Cor. V, 10).
In m od virtual raiul şi iadul (adică viaţă şi moartea spirituală) în cep încă din
lu m ea aceasta şi d ăin u icsc în raport cu modul în care oam en ii î,şi cro ie sc drumul
fericirii sau al suferinţei morale, ai binelui sau al păcatului. In acest sens, drepţii
au "împărăţia Im D u m n ezeu " sălăşluită in lăuntrui lor, adică pacea inimii şi
liniştea conştiinţei lor, iar cei păcătoşi au iadul răsădit potenţial în fiinţa lor, adică
o viaţă chinuită dc patimi, trăită în permanentă mâhnire şi v e ş n ic ă nem ulţum ire
cu ci înşişi şi cu se m e n ii lor.
D upă Varlaam, moartea spirituală are două .stadii. E xistă o m oarte lemporară
care cuprinde pc cei păcătoşi în decursul vieţii dcuarecc în călcând făgădu inţele
sfântului Botez, aceştia au făcut, prin greşelile lor, im posibilă lucrarea harului
mântuitor şi o m oarle veşnică, rânduită celo r osândiţi chinurilor n esfârşite ale
iadului, fiindcă nu au d oved it pocăinţă până in clipa morţii D ec i, "dacă v o m muri
cu pocăinţă", spune autoiul, şi cu isp ov ead an ic şi cu credinţă v ie , lui D u m n e z e u
m urim "1'6, adică nc unim cu El, îm părlăşindu-nc dc viaţa Lui, căci moartea este
numai o poartă dc intrare în lumea v e ş n ic ie i şi pentru ccl virtuos ea reprezintă

15 Ihitlvm. p. '92.
16. Ihu'em. p. I')5.
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doar o punte dc trecere spre paradisul bunătăţilor v e ş n ic e , spre viaţa de c o m u 
niune cu D u m n e ze u , căci "cele cc ochiul n-a văzut şi urechea n.-a auzit şi la inima
om ului nu s-a suiL, pe accstoa lc-a pălit D u m n c / c u celor cc -L iubesc pe CI" (I C orinteni II, 9).
Doctrina crclică despre păcatul străm oşesc. ale cărui urmări sunt considerate
aşa dc grave de cătrc protestanţi încât după cădere om ul a d even it incapabil dc a
săvârşi fapte bune, este întem eiată pc texte biblico interpretate arbitrar, izolate de
restul pasajului, lărâ să sc ţină scam a de faptul că acest con text redă însăşi cheia
în ţelesului cu vin telor scripturistice. dezvăluin d sensul real ai ideilor şi învăţături
lor dogm atice.
Iată de pildă: dacă S f .Apostol Pavel spune că înainte de a primi harul m â n tu i
tor "eram fiii mâniei", adică "morţi prin g reşelile noastre" ( E fesen i II, 3, 5), cal
vinii nu vor să în ţeleagă că aceste expresii sc referă la starea dc robie a păcatului
în care era ţinută om enirea înainte de venirea Mântuitorului Hristos în lum e şi
cu m eă n e-a m izbăvit dc aceasta cum plită osândă prin "Sfântul B o tez , facându-nc
din fii ai m âniei, Fii ai lui D u m n e z e u ” 17, după cu m afirmă în continuare Apostolul:
"Voi care odinioară eraţi păgâni eu trupul..., în afară de Hristos, înstrăinaţi de
cetăţenia lui Israel şi străini dc aşeză m intele făgăduinţei", "v-aţi făcut vii îm 
preuna cu Hristos". "Căci în har sunteţi mântuiţi prin credinţă şi aceasta nu este
de la voi: este dărui lui D um nezeu" (E feseni II, 11-12, 5. 8).
D acă Sf. A p o sto i P avel spune clar "că a Lui făptură su ntem zidiţi în Hristos
lis u s spre fapte bune pc care D u m n ezeu l-a gătit mai înainte, ca să umblăm întru
ele" (E feseni II, 10), cu m se mai poate îndoi cin e v a că om ul nu mai are nici o
şansă de îndreptarea înaintea lui D u m n e ze u , oricâte fapte bune ar săvârşi? "Numai
cu accst cuvânt {"C’Â T E H ISM U L ") strică toată scriptura sfântă şi ţoale poruncile
lui D u m n e z e u le pune su b picioare, că de vreme ce nu le poate tace, nici le poate
îm plini om ul, dară D u m n e z e u de e e le-a mai dat om ulu i, şi de ce pune b lestem e
pre om , zicând: "Blestemat să fie tot om ul care nu va plini toate cu vin tele Legii
ace steia şi nu va urma după ea" (D cu tero n om X X V II , 26).
larîntr-alt loc zice: "Păziţi toate poruncile M ele şi toate hotărârile să le ţineţi, căci
omul care le plineşte va trăi prin ele" (Levitic XVIII. 5). Drept accca şi Apostolul
lac ov zice: "Cine va.păzi toată legea, dar va greşi într-o .singuiă poruncă, s-a făcut
vinovat faţă de toate poruncile" (lacov II. 10) iar această neputinţă (adică imposibili
tate de mântuire a omului), adaugă mitropolitul, nu-i de la D um nezeu ci din nestator
nicia şi din lenea omului după cum spune însuşi Domnu! Hristos când z i c e IS, "Ceea
ce este cu neputinţă la oameni, la Dum nezeu loate sunt eu putinţă" (Matei XIX, 26).
G la va a IX-a a C atehism ului calvine.se preia firul ideii anterioare, susţinând
că om ul, oricât dc inuli s-ar strădui să-şi îm bunătăţească starea lui sufletească, nu
se poale redresa din punct dc vedere moral, ci "mai vârtos îşi în m ulţeşte şi sp o 
reşte păcatele din zi în zi" 19.

17. Ihiclcm. p. 197.
i K. Ihiik'm. p. I9X.
19.
Ihich'iii. p. 200 A sc vedea acelaşi lucru şi în o r ig in a lu l C u te d iim u lu i c a h in e sr im p u s
cleiului şi poporului românesc .sub d o n m i a prindpiloi Georgiu Râkoczy I şi II transcris cu litere
latine d u p ă ed iţia a II-a tipărită în anul 1656, însoţit de o s c u rta p r e z e n t a r e istorica şi im glosiu
alcătuit d c G e o r g e Bariţiu şi tip ăr it la Sibiu iu 1879, p. 3ş.
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La accastă o b iec ţie, mitropolitul răspunde prompt, argumentând cu toxic c o n 
vin gătoare clin -SI’. Scriptură, d ogm a sotcr io lo g ie ă pe carc B iserica O rtodoxă a
propovăduit-o şi apărat-o dintotdeauna.
îvfai întâi d cscric etapele p sih o lo g ic e ale păcatului, în ce p â n d de la 'prima
licărire a gândului pătimaş: şi pană !a săvârşirea iui faptică. "Toate păcatele dc ta
inim ă şi de la gând purced, ca şi apa din izvor, după cu m arată aceasta mai a d e
vărat D o m n u l Hristos când z i c e ’<): "Omul cel bun scoate afară c e le bune din c o 
moara lui cca bună. pe când om ul cel rău. din com oara lui cea rea sc oate afară cele
rele" (Matei XII, 35). în voirea cu gândul naşte pofta, ’’pol'ta z ăm islin d naşte pă
catul iar păcatul odată săvârşit aduce moarte" ( la c o v I; 15). Viaţa noastră întreagă
este o luptă continua cu păcatul şi această luptă în cepe din clipa respingerii
gândurilor p otrivnice din minte şi se continuă cu alungarea p o ftelor necuratc
înrădăcinate în inim ă odată cu acceptarea gândurilor întinate.
Cel cc se c o m p la c e în această dcslatare păcătoasă "deşi este viu cu trupul, cu
sufletul este mort"21*, spune mitropolitul, iar "cel c e ucid e cu D uhul p o ftele trupu
lui va fi viu" (R om an i VIU, 13). M ijlo a cele spirituale d e luptă îm potriva uneltiri
lor păcatului sunt: postul, rugăciunea, răbdarea, curăţia, m ilosten ia şi înfrânarca,
prin carc fante "omul cel dinăuntru se înnoieşte din zi în zi" (H Corintcni IV, 16).
D a că aceste lapte bune n-ar aduce nici un fo lo s su fletesc, atunci peniru cc le-;; mai
recomandat Mântuitorul în Predica Sa dc pe munte, în ch ein d cu îndemnul: "fiţi
desăvârşiţi precum şi Tatăl vostru desăvârşit este" (Matei V, 48).
G lava a X -a iratează despre problem a mântuirii su b ie c tiv e care, potrivit
învăţăturii calvine, este oferită în m od gratuit Iară ca om ul să aibe vreo contribuţie
sau vreun merit anum e la realizarea acestui act sinergie, f a obiecţia protestantă că
D o m n ul nostru Iisus Hristos este singurul îm păciuitor între noi şi D u m n e z e u , iar
om ul este p asiv în lucrarea mântuirii sale personale, mitropolitul răspunde eatcgoric: "Aceasta ne-ar plăcea şi nouă, (ară de nici o osteneală, fără dc nici un chin
(din partea noastră) să aflăm pe D om nul Hristos îm păeătoriu să facă destul pentru
noi" însă noi trebuie să-L căutăm pe D om n ul cum L-a căutat Z ah eu şi cu m L-a
căutat desfrânata cu lacrimi şi cu pocăinţă ca şi v am eşu l carc se ruga cu sm erenie,
încât nici ochii în sus nu cuteza să-i ridice, în acelaşi m od au în ţeles să-i urm eze
şi apostolii carc, lăsând toate pentru dragostea lui Hristos, au îm plinit poruncile
Lui (Ioan XIV, 15) învăţându-nc şi pe noi să cr ed em că spre aceasta am fost
chemaţi şi anum e "ca să păşim pe urinele Lui" (I Petru II, 21).
A urma pe Hristos înseamnă a trăi starea de jerllă prin care a trecut LI, adică a-ţi
răstigni propriile laie patimi prin fapte vrednice dc pocăinţă. D c aceea, autorul
Răspunsului cxplică în continuare treptele pocăinţei şi anume: căinţa sinceră pentru
păcatelc săvârşite, spovedania şi îndeplinirea canonului prescris de duhovnic:
rugăciuni, post, molanii, milostenii etc. din care izvorăşte smerenia şi frângerea inimii
(Ps. 50, 18). In felul acesta dobândim împăcarea cu Dum nezeu şi iertarea păcatelor
"iară nu şezând şi nem ică tăcând"22, cum sc afirmă în Catehismul calvinese.
20 . Ibitlei/i.
2 1 . Ii) iiiciti. p. 205.

22. Ihnicm, p. 207.
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Insa, pentru ca să nu în ţeleagă cin c v a greşit că darul in ân lu in i ac reprezenta
in ex clu sivitate rodul efortului o m e n e s c Iară conlucrarea eu harul div'm (adică sinergisniul), amorul sp un e că trebuie să ne rugam "cernind ajutorul d e la D u m 
n eze u căci târă dc darul şi agiutoriul lui D u m n e z e u n -am p m ca face destul pentru
noi cu m s-ar cădea, deplin şi desăvârşit. D e la noi iasic începătura iar de la D u m 
n ezeu iaste săvârşitul"-3.
O aită problemă controversată pe care o lămureşte Răspunsul este t e a ec le sio logică. D u p ă cum sc ştie, protestanţii nu recu nosc caracterul sacram ental al
B isericii şi nici forma ei văzută, adică adunarea cred in cioşilo r carc o constituie.
A ce a stă c o n ce p ţie născută în contextul reformei, nu este altceva decât o replică
adusă rom ano-catulicisinuiui privitoare la instituţia şi fiinţa bisericii.
D acă în rom ano-catolicisin, Biserica este considerată o socieLaie dc credin
cioşi, organizată juridic după anumite legi. al cărei cap văzut este persoana papei,
protestantism ul, ca o reacţie împotrivii acestei doctrine, a alunecat în extrema
opusă, susţinând că biserica adevărată este cea nevăzută iar din ea fac parte numai
cei aleşi .şi sfinţi sau predestinaţi (după calvini).
D acă papa a fost socotit izvorul graţiei şi lui i s-a rezervat dreptul şi puterea
de a ierta păcatele prin indulgenţe, atunci. în sem n de protest, reformatorii şi
adepţii acestora, s-au rupt de acest aşa zis "izvor", înlăturând S fin tele Taine ca lu
crări sfinţitoare şi instituţia ierarhiei ca mijlocitoare a harului divin.
In felul acesta ei au sărăcit biserica, d e z g o lin d - o de toate form ele hansinatice: stinte slujbe, cultul ştiuţilor, a icoanelor, a sfintelor m o a şte etc. Ei în ţe le g bise‘rioa o adunare în duh de "uniciune a sfinţilor". Iară să-i recu noască ce le patru
atribute fundamentale: una, sfântă, sobornicească şi ap osto lcască. N ici nu ne
putem închipui că biserica protestantă ar poseda asem enea însuşiri, căci rupându-se
de su c c e siu n e a apostolică, de tradiţia creştină, de trecutul istoric şi de co m u niu nea
sfinţilor, ea s-a desacralizat com p letam en te.
In continuare, autorul Răspunsului d efineşte învăţătura ortodoxă despre B i 
serică, privita in structura ci teandrică dc organism viu şi trup tainic al D om nului
nostru Iisus Hristos, ale cărui mădulare le alcătuiesc credincioşii (II Corinteni X il, 27:
C o io se n i I, 18; Hfeseni V, 3 0 ) renăscuţi la viaţa cea nouă prin Siantul B o tez , dupa
care face un aspru rechizitoriu îm potriva protestanţilor pe care îl redăm în
întregime: "Aşa este biserica lor - spune ei - carc nu are nici o sfinţenie, nici
preoţie, nici c e le şapte taine, nici săbornie..., nici ap o sto lea sc ă , ce-i de curând şi
nonă, ca de dăunăzi, de o sută de ani de ar fi; nici n-are faptele ap ostolilor şi nici
nu ţin învăţăturile apostolilor. A p ostolii învaţă curăţia să fie mai mare decât căsă
toria, iar ci o strică şi silesc pre toţi oam enii să se căsătorească. A postolii învaţă
p opa să hic bărbat numai unei mucri, iară ei până în şapte muieri iau, şi-s tot popi.
A p o sto lii învaţă când va fi vreun o m bolnav să c h em e popii beseareeei să faea
rugă şi să-l ungă cu unt în n um ele lui D u m n e z e u şi se va tămădui. Ei zic că nu-i
nem ică. A p o sto lii învaţă să îm b ie credincioşii în fapturc bune, eă credinţa fără
lapture iaste moartă, iară ei zic că nu trebuiesc fapturc bune, ci numai credinţă.
A p o sto lii învaţă să postească şi să se roage şi să se ţie în curăţie la vre m e de rugă
spre zile mari dum nezăieşti. Ei zic că nu-i nem ică aeeaia. A p o sto lii învaţă să aiba

23. IhuL'm. p. 208.
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pocăinţă şi isp oved an ic, iară ci dzic că nu-i n cm ică nici accasta. A p o s t o lii învaţă
cu m D u m n e z e u nu o sie începătorul răului, iar ei z ic că dc la D u m n e z e u este răul
şi m unca umului A c e s te învăţături întunecate şi de D u m n e z e u urălc nici păgânii,
nici turcii şi nici tătarii nu le au. Prin urmare, calvinii şi luteranii nu suni următori
şi crezălori E van g helici sfinte, nici ascultători apostolilor, ci sunt luptători şi vrăj
maşi şi strâmbături ai S iln ici Scripturi a Sfintei Evanghelii şi a p o s t o l ilo r ' - 4.
După ce respinge falsele prcceptc dog m atice şi morale ale calvinilor, mitro
politul subliniază necesitatea pocăinţei în viaţa creştină, aducând In sprijinul argu
mentării sale un arsenal întreg dc texte scripturisticc (E ic sen i II, 10; Evrei X , 36;
M aici III, 2; Luea XIII; 3; Iacov V, 16), apoi com b ate principiul "sola (ide"
(mântuirea num ai prin credinţă) fundamentat de pretestanti pc textul dc ia Romani
111, 28: "Căci so cotim că prin credinţă se va îndrepta om ul, iară faptele Legii". Li
nu în ţeleg că autorul epistolei (Sf. A postol Pavel) se referă la prescripţiunile ritualisticc ale Legii Vechiului Testament, a căror valabilitate şi obligativitate a încetat
odată cu venirea Mântuitorului, Caro a spiritualizat şi desăvârşit Legea după cum
Însuşi a spus: "N-am venit să stric Legea ci să ,o împlinesc" (M aici V. 17).
"Lucrul L egii, spune mitropolitul, iaste câte au învăţat M o is e p rooroc tara dc
cele z e c e porunci cu m ar fi: junghierile, jertfele, spălările, tămâierile etc,, iar cât
priveşte ce lc z e c e porunci ale D ec alog u lu i, ele şi-au păstrat valoarea m orală şi în
N oul Testament "fiind întărite" şi plinite de D o m n u l nostru Iisus Hristos, în timp
cc alte lucruri ale Legii Vechi sunt în deşert"2^.
Odată cu învăţătura cea nouă a Evan gheliei, Mântuitorul a revărsat asupra
noastră şi harul Său mântuitor izvorât din Jertfa dc pc Cruce (R om a n i III, 2 4 - 2 5 )
prin carc am d obândii izbăvirea de păcate, adică putinţa îndreptării şi înfierea.
Pentru acest m otiv şi Sfântul A p o sto l Pavel n um eşte învăţătura Noului
Testament "L EG E A H A R U L U I" "pentru că nu mai suntem sub le g e, ci sub har"
(Rom ani VI. 15), iar când "harul mântuitor al lui D u m n e ze u s-a arătat tuturor o a 
menilor" (Tit II, 10) "El ne-a mântuit, nu din faptele c e le întru dreptate săvârşite
dc noi, ci după a Lui îndurate, prin baia naşterii celei de a doua şi prin înnoirea
Duhului Sfanţ" (Tit 111, 5), adică prin Sfântul Botez.
Partea finală a Răspunsului este o p le d o a iic dedicată cinstirii sfintelor icoane
şi a sfinţilor. D eşi acest cuil pătrunsese adânc şi dc timpuriu în con ştiin ţa şi viaţa
creştină, fusese contestat tic protestanţi, socotindu-i o încălcare a poruncii a tloua
a D ecalogului: "Să nu-ţi faci chin cioplit şi nici un fel de asem ănare a nici unui
lucru din câte sunt în cer, sus, şi din câte sunt pc pământ, jos,... Să nu te închini
lor, nici să lc slujeşti" (Ieşire X X , 4-5).
Mai întâi tic toate, R Ă S P U N S U L precizează clar că cinstirea icoa n elor şi a
Sfintei Cruci nu e s le idolatrie şi mitropolitul face distincţie netă între idol şi
icoană. Idolul este plăsm uit dc "cugetul şi lucrul mâinilor om en eşti, după cum
zice A p ostolu l P avel către eorinteni: "Ştim că idolul nu este n im ic în lume"
(Corinteni VIII, 4), iară icoana este chipul unei feţe adevărate ce a fost oarecând
în lume. B o z u l (adică idolul) arc îneh in ăeiu nca iui, iar icoana arc înch in ăciu nea
celuia cc-i scris pc ea. Când ne în chinăm icoanei şi o cinstim , nu cinstim lemnul,
24.

Ibitium.

p. 2 1 1 .

25. /hidem, p. 216-217.

BI SERI CA O R T O D O X Ă R OMA NA

464

ci chipul ccl ui întipărit pc ca", iar im aginea chipului nc îndreaptă ochii minţii
(cu getul) către prototip, lată, dc pildă: "când ne în chinăm crucii atunci m-I.
în ch ip uim în mintea noastră pc Hristos. (.'.'arc pentru mântuirea noastră s-a râslignil pc lemn. iar când ne închinăm icoanei Prea (.uratei Fecioare Măria nc
îndreptăm cu mintea spre ce ea ce este maică a Fiului lui D u m n e ze u
In co n c lu z ie , autorul vrea să ne spună că nu nc în ch in am materiei din carc
este tăcută icoana, ci venerăm numai chipul zugrăvit pc ca.
Cât d esp re «sfinţi "slugile şi prietenii" lui D u m n e z e u înaintea Căruia stau şi-L
proslăv esc, noi nu îi solicităm în ajutorul nostru "ca pc nişte dum nezei", spune
m itropolitul, şi nici nu îi rugăm "să ne ajule cu puterea lor", ci cerem să m ijlo
c e a sc ă cu vorba şi cu ruga for darul lui D u m n e ze u pentru noi căci dacă "ruga
sfinţilor iaste de treabă aicea pre lume (cât au trăit), cu cât mai vârtos nc este de
folos şi de mare treabă ruga sfinţilor în ceriu" şi "dacă au ştiut pe lu m e inim ile şi
c u g e te le om en eşti şi m ulte şi mari minuni au săvârşit, cu m să nu se roage acolo
pentru cci cc li se pleacă şi îi c h e a m ă " - '.
D upă ce sp ecifică faptul că daru! mântuirii ni-l oferă Hrislos, singurul
răscumpărător a! nostru iar sfinţii m ijlocesc pentru dobândirea acestui dar. mitro
politul alin n ă că cei ce deiaim ă slava şi puterea harismatică a ştiuţilor, ignorând
frumuseţea vieţii lor curate îm podobită de fapte bune, post, ncvoinţa şi privegheri
de toată noaptea, precum şi "învăţăturile lor care s-au revărsat în lum e până în ziua
de astăzi ca nişte mărgăritare şi pietre scum pe izvorâte din harul Duhului Sfânt",
unii ca aceştia, "în mândria şi truiîa lor au rătăcit dc la adevăr şi nădăjduind în
mintea lor, au scornit o lege nouă îm potriva lui Hristos şi a Sfinţilor A poslo!i"i s .
în ch eie re a lucrării R Ă S P U N S ÎM PO T R IV A C A T E H I S M U L U I CALV1
N E S C este o exp u nere sumara, în z c c e puncte, a principalelor reguli de doctrina
şi dc m orală prezentate de autor în m od tem ein ic şi sistem atic in corpul tratării iar
c o n c lu z ia finală este o mărturisire sinceră a crezului unanim al Bisericii celei
adevărate păstrătoare a sfinţeniei şi a adevărului revelat, aşa după cu m reiese din
cu vin tele autorului: "Noi dintru întâiu cc-au legiuit şi e c au tocm it biserica cea
adevărată, ce se ch eam ă a soborului şi a apostolilor, pre această urmă u m blăm şi
slujim. N o i Pravila ce -a u tocmit părinţii, păstorii sufleteşti ce-au fost adunaţi la
7 săboară a ce ea ţinem, ferim .şi socotim . N o i pe ceia ce scad şi adaogă din cât au
tocm it şi au legal acele slînte 7 săboară, pre aceia îi g on im din biserica lui Hrislos
şi îi p rocleţim să fie anatema, ca nişte eretici.
A c e s te a toate câte scrie mai sus să cade tot creştinul să le ţie şi să se ferească
cu marc socotinţă şi mare nevoinţă şi de i-or l! voia, să fie einător in împărăţia
cerului pc care fie ca toţi să o dobân dim cu mila D om n u lu i nostru lisus Hristos,
"a Căruia este puterea şi slava în vecii vecilor, A m in " -9.
A ce sta ar fi în marc conţinutul lucrării: " R Ă S P U N S ÎM P O T R IV A C A T E 
H I S M U L U I C A L V IN E S C " , una dintre prim ele şi c e le mai celebre opere dog-
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m a t ic o - p o le m i c e din literatura t e o lo g i c ă ro m ân ească, rod al în ţe le p c iu n ii,
erudiţiei şi e v la v ie i Mitropolitului Varlaam, singurul ierarh român din trecutul
istoriei noastre care a candidat la rangul dc patriarh ecum enic.
N u m a i acest lucru denotă câtă faim ă şi autoritate d obândise în spaţiul orien
tului ortodox, această ilustră figură de ierarh al B isericii noastre.
B in e în ţeles, că opera aceasta a fo st supusă spre analiză sin odu lu i, alcătuit la
m om entul resp ectiv din ierarhii am belor Principate R o m â n e, întruniţi în acest
scop. A c e ş tia au aprobat întru totul fondul docum entat al lucrării şi ju steţea răs
punsurilor, m inu n ân d u -se de capacitatea, pietatea, p rofun zim ea şi b ogăţia c u n o ş 
tinţelor te o lo g ic e şi scripturistice a m itropolitulu i cărturar, ales d e Providenţa
d u m n e ze ia scă să în ch id ă gurile ereticilor hulitori şi să poarte cu cinste şi vredni
cie stindardul O rtodoxiei.
Insă, alături de cunoaşterea amănunţită a Sfintei Scripturi, de în ălţim ea c u 
getării la c e le d u m n e ze ieşti şi de tem ein ic a şi con vin gătoarea argumentare a n o 
ţiunilor d o g m a tice , lucrarea se im pune şi prin frum useţea v eşm â n tu lu i literar în
care autorul îm bracă ideile şi cugetarea sa adâncă, în cât unul dintre cei m ai autori
zaţi critici în acest d o m e n iu , remarcând calităţile d eo se b ite ale stilului, sp un e că
este frapat de "tonul cald şi con vin g ător al discuţiei, în tem eiat, pentru fiecare
afirmare, p e tex te e v a n g h e lic e " 30.
M on u m ent al limbii literare româneşti şi capodoperă a literaturii noastre teo
logice, R Ă S P U N S U L ..." mitropolitului Varlaam răsună din negura vremurilor până
în zilele noastre ca o trâmbiţă deşteptătoare: de răspuns categoric îm potriva celor
"ce tâlcuiesc rău şi strâmbează Scriptura Sfântă" şi de chemare tainică şi stăruitoare
către fiii acestui n eam rom ânesc de pretutindeni ca să rămână "ca nişte stâlpi ncplecaţi şi neclintiţi întru învăţăturile pravoslavnicei credinţe" ţinând ch tot sufletul cele
întărite de Sianta Evan ghelie a lui Hristos şi cele tcmcluite de prooroci şi de ap os
toli şi mărturisite de D uhul Sfânt în luminatele soboare ale sfinţilor părinţi"31.

Arhimandrit Lector univ. dr. VASILE M IR O N

30. N. Cartojan, Istoria literaturii române vechi, voi. II, Bucureşti, 1942, p. 113.
31. Mitropolitul Varlaam, Răspuns împotriva..., p. 187, 188.
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VALERIU GAFENCTJ:
Prin mari încercări, cu statornicie şi iubire creştină,
la suprema cinstire aghiografică
Oraşul Piteşti arc o cunoscută în sem nătate istorică p ozitiv ă din punct de v e 
dere cui tura!, bisericcsc şi eeonom ico-ind ustrial. Pentru ca acest trecut să nu
rămână m aculat dc ororile săvârşite în faim osul iui penitenciar, Pronia divină a
rânduit să treacă pe aici un marc număr dc oam en i adevăraţi. U n astfel dc trăitor
şi martir creştin a fost şi Valeriu G afen cu , tânăr d eo se b it de înzestrat su fleteşte şi
de a ce ea foarte încercat dc suferinţă. Trebuie să p rec iz ez de la în cepu t că nu mi-a
fost dat să c u n o sc direct p e acest, erou al credinţei şi ai o m e n ie i străbune, firul con 
damnării m e lc p olitice desfaşurându-se în z e c e închisori, în d e o seb i în co lo n iile
canalului D unăre-M area Neagră.
I. D a t e b i o g r a f ic c şi f o r m a ţ i e cu Jtura lă
N ă s c u t la data de 2 4 decem brie 1921 (câtcva referinţe biog rafice in dică luna
ianuarie a acelu iaşi an), în c o m u n a Sângerei din judeţul Bălţi, el a îndurat mai
întâi destinul politic al părinţilor săi. Tatăl, deputat în Sfatul Ţării carc a votat în
1918 unirea Basarabiei cu R om ânia, suferă deportare, la ocuparea acestei
p rovincii dc către ruşi, în 1940. Fiul a absolvit liceu l teoretic Ion Creangă din
oraşul natal, urmând apoi Facultatea dc D rept din I a ş i1. R efu g ia t din Basarabia, cl
în ce p e calvarul vieţii sale o dată cu intrarea în Frăţiile dc Cruce. Pentru activitatea
p olitică interzisă atunci, este arestat dc guvernul Ion A n t o n e s c u în ianuarie 1941.
în ain te de a fi condamnat, mai târziu, la 25 de ani de m un că silnică, e o le g ii şi
câţiva profesori universitari ai săi vin la p roces ca martori ai apărării. Argumentul
lor. c ă studentul întemniţat, prin capacitatea intelectuală şi prin c o n se c v e n ţa sa
m orală "ar ad uce mari servicii com unităţii a c a d e m ic e şi întregii societăţi
româneşti", nu a reuşit să îm p ied ice ca el să nu ia drumul închisorii la cei 2 0 dc
ani îm pliniţi2. "încă din copilărie, îi descrie un b io g r a f3, Valeriu a vea o inteligenţa
vie, o lire blândă şi era d eo se b it dc corect, con fo rm celor relatate de surorile lui,
carc s e află în viaţă. Bunătatea şi iubirea faţă dc cei din jur erau naturale, sp on 
tane, nu rod u l u nor străduinţe p e r s o n a le . Era « n ă s c u t» iar nu « f ă c u t» bun",
în tr-ad evăr chipul om ulu i lăuntric transpare întrucâtva şi p e figura celui din afară.
O fotografic a sa, ajunsă până la noi, îi arată faţa scăldată în m elan colic. Privirea
parcă i s c întoarce tot timpul înlăuntru propriei lapturi spre cultivarea introspec
ţiei. O chii aşezaţi în orbite prea mari com p leteaz ă im presia de sobrietate a buzeloi
strânse şi prelungi. Capul plecat într-o parte c o m u n ic ă a ce ea ş i notă generală dc

1. Nu este adevărat că a absolvit Facultatea de Teologie din Chişinău şi că a fost preot ortodox
(contra Paul Caravia şi colab., Biserica întemniţată. România 1944-1989, Bucureşti, 1998, p. 19(>)
2. Ileana Neţoiu, Un sfânt ai subteranelor comuniste: Vakriit Gafencu, în "Puncte cardinale".
III (1993), nr. 3127. p. 6 . Articolul publică şi un portret din primii ani ai deţinutului îndiscuţic. Altul,
de rrr.i târziu, este reprodus în "Scaia", 111 (dccembrie 1999), p. 136.
3. Alexandru Virgil l o a n i d , Mărturie pentru recunoaşterea sfinţeniei .>■/' muceniciei lui Vatcnu
Gafencu (dată la 10 mai 1992). dactilogramă, în posesia noastră, p. 2 .
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bunătate şi dc îmbrăţişare dezinteresată a chipului său frumos, in 19 44 a refuzai
să se m n e z e cererea dc eliberare con d iţionată4 şi să colab or ez e cu noua putere
politică. A rămas, prin urmare, mai departe în detenţie.
2. U n i v e r s u l id e a t ic r e lig io s şi s o c ia l- is t o r ic
C ondamnat astfel la o totală izolare faţă de societatea pornit? pe mari schimbări
din afara zidurilor, Valeriu Gafencu d evin e conştient că este timpul să-şi adâncească
datele învăţăturii creştine pc care o mărturisea. Poate că a avut drept m odel pe unul
dintre înaintaşii săi dc convingeri p olitice despre care cei mai mare teo lo g român
contemporan afumă: "Eu cred că Moţa, care era băiauil protopopului din Orăştie,
era foarte creştin; şi ci s-a dus într-adevăr ca să apere Occidentul de com u nism "5.
Totodată, tânărul student s-a angajat cu fermitate şi pe căile trăirii creştine intense.
Rezultatele opţiunii se vor ved ea în curând, atât de demarcaţia unei grupări aparte
de spiritualitate creştină cât şi dintr-un număr impresionant de ucenici în ale
credinţei. A stăzi se ştie că înaltul său n ivel de trăire este rezultatul scrierilor reli
g ioase frecventate. N e referim la fragmente biblice6, care nu puteau circula în în ch i
soare decât în foi detaşate, la V ieţile S fin ţilo r, la F ilv c a lic . A ceasta din urmă ajunsese
în anul 1948 la patru volu m e publicate. D in cuprinsul lor marc im presie a tăcut
asupra deţinutului nostru "capetele" Sfântului M ax im Mărturisitorul.
Dar sfera culturii religioa se a tânărului deţinut era şi mai întinsă. Frecventa
cu folos nu num ai operele unor teo logi români ci şi p e a celea ale t e o lo g ilo r şi fi
losofilor ruşi din epocă. Era vorba de u n ele v o lu m e ale Părintelui D. S tăniloae şi
apoi dc n u m ele Iui V lad im ir S o lo v icv , al Prot. Serghie B u lgak ov, al Prot. Pavel
Florenski, al lui N. Berdiaev, al scriitorului ortodox clasic F. D o st o ie v s k i. Având
ca lectură zilnică U r m a r e a lu i H r is to s alcătuită d c T h o m s â K e m p is, pe care o re
com an dă şi altor creştini, alteori O g lin d a d u h o v n ic e a s c ă , nu n eg lije a ză marile
culturi. C itim într-una din scrisorile sale de la închisoare că cerc să i s e trimită
a c o lo un curs de lim ba germ ană7.
D ed ica t acestor studii şi meditaţii, Valeriu G afen cu a avut n orocu l să aibă în
preajmă fraţi dc suferinţă sinceri şi puternici în credinţă. Printre aceştia se citează
d uh ovnicul din a ce le aşi celu le, Pr. Vasile Serghie, apoi Pr. Viorel Todea şi m a c e 
doneanul A n g h el P ap acioe, arhimandritul A rse n ic de astăzi de la m ânăstirea Tcch irghiol8. în vara lui 1947, viitorul martir a avut convorbiri cu renumitul d u h o v 
nic A rhim . B e n e d ic t Ghiuş.

4. Paul Caravia şi colab'.. ibid., p. 196. Pentru csîc două procese politice în carc a fof.t impli
cat, să sc vadă N. Trifoiu (ed.), Studentul Valeriu Gafencu, "Sfântul închisorilor" din Româniţi. Stu
diu, mărturii ale camarazilor de suferinţă ţi corespondenţă, Cluj-Napoca, 109S, p. 16.
5. Laurenţiu Miţă, Convorbire cu Părintele Dumitru Stăniloae , în "Scara", decembrie 2001, p. 1;>I .
6. Pr. Constantin Voiccscu, Despre patrafirul ascuns , în "Scara", 1999, decembrie, p. 149;
Traian Popescu, Pactele 1949. Piteşti, ibid., p. 151. Dintr-o altă sursă se ştie că in Aiuc!, înainte dc
venirea comunismului, fiecare deţinut poseda Biblia (Virgil Maxim, Imn pentru crucea purtată ,
[Bucureşti], 2002, p. 107).
7. Scrisoare din 3 iulie 1942, la N. Trifoiu, ibid.. p. 76 120 Comp. Virgil Maxim, p. 109 şi 170.
8. N. Trifoiu, ibid.. p. 21; Virgil Maxim, ibid., p. 180.
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Şi-a pus de timpuriu problema mântuirii. Intr-o scrisoare către surorile sale
din 1942, el declară: "în viaţa asta credinţa e totul. D e aceea, om ul fară credinţă
e mort"9. Se străduia să trăiască în sm erenie, acceptând sacrificiul pentru alţii.
Practica m ila creştină şi trăia rugăciunea inimii. "Cu o vastă instruire teo lo g ică şi
f ilo s o f ic ă - îşi am inteşte un alt fost d eţinu t10, - raporta totul, cel mai m ic e v e n i
m ent sau com portam ent, la învăţătura creştină: B ib lia , V ie ţile S fin ţilo r, P a te r ic u l,
F il o c a li a etc." . Iubirea era cuvântul de ordine în toate manifestările vieţii sale.
"Prin Hristos iubesc p e toţi. Este o cale atât d e greu în ţeleasă şi acceptată de
o am en i, dar sunt co n v in s că este singura care d uce spre Fericire" - citim într-o c o 
respondenţă cu f a m ilia 11. Altădată le scriscse surorilor sale: "Nu există fcricire
adevărată decât în lis u s Hristos. Pe aceea căutaţi de o realizaţi. N u vă uitaţi la felul
cu m în ţe le g e şi trăieşte lum ea viaţa, Voi aveţi un îndreptar de viaţă - calea creştină
- şi după acest îndreptar călăuziţi-vă p aşii"12.
Fiind urmărit de ideea păcatului, intenţiona să intre în mănăstire, după re
venirea în lu m e a liberă. Cu această fermă năzuinţă practica o repetată sp oved anie
a p ăcatelor din trecut. "Şi dacă privesc la viaţa m ea, o mărturisesc d eschis, regret
din toată inim a păcatele şi greşelile săvârşite, dar sunt fcricit că D u m n e z e u , cu
darurile lui minunate, m i-a luminat calea, întărindu-mi credinţa spre desăvârşirea
Iubirii şi spre apărarea scânteii de adevăr, ce ne-a fost sădită în Inim ă"13. Este
foarte im presionantă sinceritatea cu care îşi face p u b lice şi alte păcate, ba chiar
"două căderi" din anii liceului. "Aşadar, ea să fiu d ezleg a t de acest păcat, a trebuii
să m ă duc în faţa preotului d u h o v n ic esc şi să mărturisesc: am curvit, am greşit"14.
Cât u e serioasă a fo st p reocuparea tânărului Valeriu pentru o viaţă fară de
patim i şi im p licit p ro b lem a d ep en d en ţei creştinului d e un d u h o v n ic o arată în
d r e p t a r u l la s p o v e d a n i e p e care l-a a lc ătu it15. V e c h ile şi c u n o sc u te le prescripţii
din M o l it f e ln i c sunt întregite de asp ec te c o n tem p o r a n e ale păcatului. La porun
ca I a D e c a lo g u lu i , d e pildă, eşti întrebat dacă faci spiritism , dacă dai crezare
vise lo r , prezicătorilor, farm ecelor. A ltă întrebare vrea să p rec iz ez i dacă ai plătii
cin stit salariul servitorilor, iar alta dacă nu c u m v a iei m i t ă 16 şi nu ai în casă
tablouri eu chipuri goale.
A scultând caracteristicile vieţii interioare ale ilustrului deţinut, ar fi greşit să-l
co n sid er ă m totuşi un izolat individualist. în această privinţă, el mărturiseşte:
"Iubesc tot ce e creaţie a lui D u m n e ze u . Vreau să contribui cu m a x im u m la
realizarea fericii u m an e (...). Suntem responsabili de toate greşelile şi păcatclicelorlalţi se m e n i ai noştri (...). Să ne iubim unii pe alţii, să n e ajutăm cât mai mull
şi să trăim cu gândul la D u m n e z e u " 17.

9. N. Trifoiu, ib id ., p. 125.
10. Traian Popescu. la N. Trifoiu, ib id ., p. 114.
11. Scrisoare din 7 martie 1946, ib id ., p. 168.
12. Scrisoarea din 23 sept. 1945, Aiud, ib id ., p. 154.
13. Scrisoarea din 7 martie 1946, p. 168.
14. Scrisoarea din 29 ianuarie 1946, Aiud, ib id ., p. 163.
15. tsfc publicai în "Seara", 1999, decembrie, p. 157-167.
16. I b i d e m , p. 162.
17. Scrisoarea din 29 octombrie 19+5, Aiud, la N. Trifoiu,

ib id .,

p. 157.
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A rămas de la Valcriu G afencu şi Ioan Ianolide proiectul unui ordin religios
sem im on a hal, d enum it S e r v i i lu i H r is to s . Statutul18 a fost pus p e hârtie de ccl din
urmă autor la 18 februarie 1983. Esenţa lui id co lo g ieă sc referă la înfiinţarea unei
confrerii mănăstireşti laice, care să nu mai rcspcctc votul fecioriei. In locu l lui,
ordinul ar fi obligat să slujească mai mult Iui Hristos. Im plicat în abordarea
creştină a tuturor activităţilor publicc: socialo, culturale, juridice, e c o n o m ic c , cl ar
mări trăirea creştină în societate. O dată cu schim barea im aginii cred in ciosulu i
blând şi tolerant cu una de dârzenie în apărarea crcdinţci s-ar mări şi prestigiul
Bisericii în faţa Statului.
Proiectul presupune despărţirea sacrului dc social, preoţia de d iaconic. Sc
ignoră adevărul că "toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de su s este,
p ogorân du -sc de la Părintele luminilor" (la co b 1, 17). El sc d o v e d e şte influenţat
de id eea lui V la d im ir S o lo v ic v a atotunităţii divine, a uniunii tcan tr op ic e19.
P erspectiva augustiniană a celor două cetăţi în ale cărci categorii este întrevăzut
mersul istoriei a primit com pletări în v rem ea mai nouă chiar la teo lo g ii ca to lici20.
Proiectatul statut al ordinului S e r v ii lu i H r is to s văd eşte totuşi un su flet se n si
bil la n eîm plinirilc creştinătăţii în istorie şi o privire unitară a m ersului ei către
eshatologie.
O credinţă atât dc curată şi de fermă, fundamentată pe bune şi variate Iccturi
filo s o f ic o -t e o lo g ic e , nu putea să nu îm bracc şi veşm ântul lu m inos al liricii reli
gioase. La liceul pc care l-a frecventat a existat societatea de lectură "B. P. Haşdeu",
con d usă atunci de e le v u l Eugen Coşeriu, actualul savant rom anist cu n oscu t în
întreaga lume. A ce sta a invitat şi pe prietenul său mai tânăr să p u b lice bucăţi în
proză, în revista "Crenguţa" a societăţii. A şa a debutat el aici cu pag inile lecturii
D e P a ş t i în s a l - 1, Dar vocaţia tânărului deţinut erau versurile. P o e z iile lui Valcriu
G afen cu s e cântau odinioară în c e lu lele în chisorii, pe m u z ica lui M . Lungcanu.
U n e le se mai întâlnesc şi astăzi prin biserici. Secretul supravieţuirii lor constă în
faptul transformării p o eziei în rugăciune pe carc a putut-o realiza autorul. Este
cazul cu Iisuse, Iisuse22. Trăirea aceasta exprim ă profund o autentică sensibilitate
regăsită adesea în imnuri: Im n u l în v ie r ii, Im n c e lo r c ă z u ţi23, Im n u l b ir u in ţ e i24. In
afară dc Paşti, p oetul s-a oprit adesea la colin d ele de Crăciun25. Pe lân gă o p o si
bilă influenţă a lui Radu Gyr, suferinţa, speranţa şi trăirea proprie con stituic c l e 
mentul principal al acestor creaţii.

IR. Textul lui, atât cât a ajuns până astăzi, !a N. Trifoiu, ibid., p. 24-42, p. 95. Varianta lui Valeriu Gafencu, Despre revitalizarea credinţei creştine, în "Scara" C (2001), decembrie, p. 161-170
(reconstituire dc V. loanid şi Traian Popescu în anul 1985). Pentru încercările utopice ale altora, vezi
F. Strcjnicu, op. cit., p. 52.
19. Comp. M .A. Dînnik şi colab., Istoria filoso fici, voi. IV, Bucureşti, 1961, p. 71, 74.
20. Vezi H. - 1. Marrou, Civitux Dei, civitax terrena: num tertium "uid?, în "Studia Patristica",
1957, voi. II, p. 344.
21. Cf. N. Trifoiu, ihid., p. 11.
22. Cf. F. Strejnicu, ib id , p. 309.
23. Cf. "Scara" I (1997), iunie, p. 188 şi urm.
24. Cf. F. Strejnicu, ihid., p. 315.
25. Cf. "Scara", III (1999), deccmbric, p. 4-5; F. Strcjnicu, ibid., p. 316, 323.
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în privinţa sensibilităţii poo-tice a tânărului nostru, o scrisoarc a lui c o n s e m 
nează: "Când aţi fost Ia m ine mă toc ţineam să v ă dau şi eu un caieţel cu P o e m e ş i
v e r s u r i d c-a lc m ele , dar am uitat, Sunt atât de frumoase! Intreaga-mi viaţă
su fletea sc ă m i-am vărsat-o în accstc scurte p o e m e , carc-m i sunt dragi, care suni
ale m ele. L e păstrez în taină, singur. Sunt cam în stilul celora din Iaşi, p este care
a dat C o lea înainte dc despărţirea noastră, dar au cu totul alt caractcr. Sunt
străbătute de un duh nou. Cuprind ca esenţă, p rocesul reînnoirii sufleteşti, o lume
nouă, în care pluteşte duhul iubirii şi al armoniei"26.
3. F a p t e d e c r e ş tin m ilit a n t
"în închisoare. Valeriu nu era singur pe linia trăirii creştine intense, ci facea
parte dintr-un grup ce împărtăşea aceeaşi orientare spirituală, alături de doctorul
Traian Trifan, avocatul Traian Marian, studentul în drept Ioan Ianolide, Anghcl
P apaeioc, cel carc avea să devină ieromonahul A rscnie P apacio c de la Techirghiol,
Marin N aid im , Aurel Dragodan, Constantin Ţoţea şi alte suflete alese"27.
La aceşti p ricteni-ucenici mai adăugăm pe G h eorgh e Jim boiu caracterizat
astfel de un coleg: "Şi el spunea mereu rugăciunea inim ii, trăind numai pe co o r d o 
natele dragostei faţă de celălalt. Era de o bunătate şi o seninătate extraordinară.
N u auzeai dc la el un singur cuvânt de răzbunare şi ură. U n în ger în trup"28.
C elălalt adept al lui G afen cu a fost C onstantin Durnitrescu29, călugărit de a s e m e 
nea după ieşirea din închisoare. A m in tim şi pc Preotul Constantin V oice sc u din
Bucureşti si pe inginerul Aurel ian Guţă, trăitor astăzi în Craiova.
1.
D in caracteristicile şi faptele creştine ale lui Valeriu Gafencu, sufletul acestui
fraternităţi din detenţie, amintim: o c r e d in ţă c u r a tă ş i p u te r n ic ă . "Trăieşte intens
iubirea şi credinţa în Hristos, relatează supravieţuitorul293, se întăreşte în Duhul
Sfanţ, se roagă necontenit, D u m n e z e u îl în vredn icise cu darul rugăciunii inimii,
practicată de călugării isihaşti". A ce a stă stare dc in ca n descenţă spirituală a c r e 
dinţei atrăgea şi pc alţii. IJnul din fraţii săi dc suferinţă mărturiseşte cu prilejul tă
cerii aceluia în veşnicie: "El era plin de har (...) Credinţa lui Valeriu m i-a dat pu
tere. M e sia n ism u l om ului ce murea m i-a dat aripile mărturisirii"2915. Şi Jean Bukiu
îşi am inteşte într-un articol: "Eram mulţi studenţi în A iu d u l anilor '43-'48, dai
deasupra tuturor, plin credinţa în Iisus şi în com portare, apărea ca o lumina
Valeriu G afen cu , tară ca el să se impună sau să ceară ceva".

26. Scrisoare din !0 aprilie 1945, la N. Trifoiu, ibid., p. 146; o comparaţic a valorii lor lirici
religioase cu alte poezii, la Gh. Goiuncseu, Un nume pc panoplia martirilor, în "Cuvântul
românesc", Ontaiio. 1993, mai, p. 12.
27. A. V. Ioanid, la N. Trifoiu, ib id , p. 86.
28. Dumitiu Bordeianu, ibid., p. 17. Comp. p. 369: "Jimboiu era poate cel mai strălucit elev al
lui Galencu, îmbinând în modul cel mai armonios concepţia legionară, credinţa ortodoxă şi setea iii
cunoaştere intelectuală (...), dar n-am întâlnit un altul, indiferent dc vârstă sau pregătire, care ..i
înţeleagă Ortodoxia şi să iubească pe Hristos ca Jimboiu".
29. Ibidem. p. 253.
29 a. Ileana Neţoiu, ar!, cit., p. 6.
29 b. Ioan Ianolide, Servii iui Hristos. ibid., p. 29.
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Dar suflul acestei trăiri trccea d incolo dc zidurile închisorii. Mărturisind despre
sine: "Faptul că am ajuns a înţelege şi trăi chiar spiritul creştin, m -a făcut să mă sim t
mulţumit, ca trezit dintr-un mormânt"2^ , el dă apoi felurite sfaturi m am ei şi suro
rilor. P e acestea le în deam nă să sc fcrească dc păcat, să se roage mult, să meargă
regulat la biserică. "în viaţa asta credinţa e totul. D e aceea, omul fără credinţă e
mort", precizează el30. Surorile în special să citească B ib lia , M ă r g ă r ita r e le lu m ii,
P o lly a n a şi să-şi îndrepte adesea gândul către Maica Domnului.
2. D ar propovăduirea credinţei creştine, "cu tim p şi tară timp", după expresia
apostolulu i, evid e n ţiaz ă o altă preocupare a tânărului: p r e d i c a r c u m ă r e (.iei lu i
H r is to s p r i n t r e d e ţin u ţi, cu o putere puţin întâlnită în ep o ca noastră. lo a n Ianolidc,
prietenul lui de o în delungată suferinţă, mărturisea că şi după 31 d e ani el îi sim ţea
pe Valeriu aproape şi îm preună sc aflau lângă D o m n u l lisus.
3. Iubirea de oa m en i de carc a fost capabil s-a d oved it activă şi într-un clim at
de suferinţă dc ncsuportat în m od obişnuit. Cci care l-au cu n oscu t şi l-au văzut în
timpul rccducării p ropovăduind, încurajând, înălţând su fleteşte pc cei din jur l-au
asemănat cu un A p o sto l P av el al zilelor noastre. D c aceea bolnavii din alte cam crc
ale sanatoriului se adunau în jurul patului lui şi-l ascultau, mtărindu-se astfel în
faţa încercărilor pe carc le trăiau. Puterea iubirii lui strălucea nu num ai în c e a su 
rile exterm inării programate ei şi în întreaga atmosferă pestilenţială a bolii şi
suferinţei, când se sim ţeau aproape aripile morţii. U n fost c o l e g de detenţie îşi
am inteşte despre Târgu Ocna: "Sosirea sa în acest penitenciar este resimţită dc
ecilalţi deţinuţi ca un miracol. P ersonalitate harism atieă Valeriu G afen cu
p resch im b ă traiul sordid dc în ch isoare în viaţă cu adevărat creştină. El era îngerul
cu ochi albaştri care obliga, prin însăşi prezenţa lui, Ia pocăinţă şi rugăciune, care-i
întărea p e cei din jur şi îi transforma lăuntric pentru tot restul vieţii"31.
4. M i lo s t e n ia l-a caracterizat de ase m e n e a pe acest fiu al unor refugiaţi din
Basarabia, plecaţi dc a co lo doar cu ce au putut încărca într-o căruţă. în prima
c o lo n ie de lângă A iu d a întâlnit odată un sărac, căruia i-a dăruit pe neobservate
haina de student de pc el. Gestul am inteşte de viaţa Sfântului Martin de Tcurs, dar
la întoarcere a fost în vinuit d c lipsă de dreaptă judecată. EI însă s-a justificat: "am
trim is-o înainte", adică a dat-o dc p o m a n ă şi nu-i pare rău32.
Şi Preotul V asile B o ld e a n u de la Paris a declarat, după arii şi ani dc atunci, că
fiind transferat la A iu d numai în căm aşă şi pantaloni, aproape îngheţat, a fost sa l
vat de mai tânărul său frate de suferinţă. A c e sta a dezbrăcat bundiţa lui îm blănită
şi l-a îmbrăcat p c c l 33. D e aceea, cu privire la donator s-a spus: "Gesturile lui erau
binecuvântări şi îmbrăţişări. Faptele lui, arareori sau târziu se siza te sau d e s c o p e 
rite, erau daruri integrale ale fiinţei lui. Valeriu nu dăruia; se dăruia"34.

29 c. Scrisoare din 1 nob. 1942, Aiud, la N. Tiifoni, ib id , p. 126.
30. Scrisoare din 14 oct. 1942, ibid., p. 125.
31. Ileana Niţoiu, ibid., p. 6.
32. Marin Naidim, la N. Trifoiu, ibid . p. 46.
33. Irig. Mihai Colgiu, ibid., p. 61.
34. Virgi! Maxim, ibid., p. 57.
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5. P u te r e a d e s a c r if ic iu a tânărului nostru deţinut atingea lim itele mitului. Ea
nu a ţinut se a m a de neam , de religie sau de diferenţă de con vin geri politice. La
Târgu Ocna, Valcriu G afen cu ajunsese într-un grad avansat de boală. S im ţea că
m oartea .sc d o ved ea din ce în ce mai aproape. în această stare, eând bolnavii de
tuberculoză se agaţă de un fir de pai în speranţa supravieţuirii, el a fost capabil dc
un gest suprem. Streptom icina, primită prin prietenul său R clu Stratan, a donat-o
m uribundului Richard W unnbrand, deven it în libertate pastor baptist. însănătoşin d u -se, acesta s-a eliberat şi a scris mai m ulte cărţi în care îşi am inteşte cu
recunoştinţă de cei care cândva l-au scăpat de la m oarte35.
6. S e n tim e n tu l p r i e t e n i e i cultivat de donatorul m ed icam en tu lu i vindecător
este iarăşi exemplar. S e ştie că în detenţie nu poţi avea încrcdere în nimeni,
d eo a re ce nu ştii care s e m e n este în realitate o ch iu l şi u rechea administraţiei opre
sive. O bişnuit cu anii grei dc închisoare, Valcriu a ştiut să-şi păstreze tinereţea su
fletului său greu încercat. S c v e d e această fermitate creştină şi um ană în scrisorile
p c carc le trimitea fam iliei. A proape regulat, el s e adresa nu num ai unei persoane,
ci şi multora dintre rudenii. L e amintea p e rând, ca la acatist, refcrindu-sc concret
la n e v o ile ziln ice şi la starea lor reală.
Cât priveşte d im e n siu n ile sentim entelor sale în traiul din ce lu le, stau mărturie
legăturile vii cu fraţii de suferinţă, întrajutorarea multora dintre ei şi numeroşii
prieteni şi u cenici. A ce ştia l-au urmat şi în z ilele reeducării după m etoda barbară
a lui A. S. Makarenko.
7. S e vorb eşte şi astăzi, după o jum ătate dc vea c de la trecerea la izvorul fru
m useţii v e ş n ic e , despre m esia n ism u l lui, despre in flu e n ţa s f â n tă p e care o avea
asupra oamenilor. "Acest om , la Târgu Ocna, se uita în och ii crim inalilor şi-i facea
m iei. Şi erau cei mai mari zbiri; chiar şi directorul înch isorii nu-1 putea privi în
ochi. Atât de m ult influenţa sufletul lui cald, în cât cin e l-a cu n o scu t s-a transfor
mat com p lct" 36. A lte caracterizări sunt la fel de m a x im a le. "Toată lu m ea, îşi
am inteşte m ed icu l lui curant37, îl iubea şi-l stima. Până şi cei din administraţie
erau im presionaţi de această puternică personalitate". P rezenţa lui crea oriunde
bucurie, iubire, respect, apropiere sufletească.
Puterea acestei com u n iu n i de credinţă s-a arătat în cazul acelor fraţi de
suferinţă, determinaţi de forţa lui morală intransigentă la opţiuni de n ecu getat în
puşcărie. Ei s-au hotărât an um e să renunţe la pach etele cu alim ente şi cu m ed ica 
m en te trim ise d e fam ilie, num ai să nu devină informatori.
A ltă formă a aceleiaşi binefăcătoare influenţe a con stituit-o în d em n u l iubitor
de întoarcere la credinţa creştină din mlaştina ateism ului. Este cazul cu bătrânul
so c ia list Gh. F ilip escu care, fiind influenţat d e el, a mărturisit în m o m e n tele morţii
divinitatea Mântuitorului lu m ii3K.

35. F. Strcjnicu, op. cit., p. 66; Richard Wurmbrand, Cu D umnezeu în .subterană. Bucureşti,
2001 , p. 10 1 .

36.
37.
38.
Ontario,

D. Bordcianu, op. cit., p. 17; A. Lela, la N. Trifoiu, ibid., p. 72.
Aristidc Lcfa, ibid.. p. 72.
Ileana Niţoiu, ibid., p. 6; Dumitru Bacu, Memoria pângărită, în "Cuvântul românesc",
18 (dec. 1992), nr. 200, p. II; Ion Popescu, la N. Trifoiu, ibid., p. I I I .
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8. O m a l p ă c i i s c d o v ed eşte Valeriu G afen cu şi din preocuparea lui perm a
nentă de a m en ţin e bunăvoinţa şi unitatea oamenilor. S e ştie că unii dintre cci
întemniţaţi aveau convingeri lumeşti în com paraţie cu grupul "spiritualilor". D i s 
cuţiile şi d iscordiile dintre aceştia deveniseră insuportabile şi ruptura dintre
grupuri părea definitivă. C in ev a trebuia să ia o iniţiativă de pacc. D c ziua c o n d u 
cătorului grupului advers, patru dintre ceilalţi au întins m âna ce lo r supăraţi,
urându-le sănătate şi mulţi ani fericiţi. Printre ei, un rol de frunte în această iniţia
tivă ev a n g h elic ă l-a avut Valeriu G a fen cu 39.
Preocupările pentru bunele raporturi şi pace a sufletelor s-au m anifestat la el
şi în alte împrejurări, ca în cazul îm păcării lui N ic o l a e V işan cu Paul V ile sc u 40.
9. C ei carc au fost lângă martirul nostru dc-a lungul anilor săi d e detenţie re
latează şi alte lucruri m inunate despre el. Dintre acestea, r e z is te n ţa la s u f e r in ţă se
remarcă în chip foarte clar. A stfel, la Târgu Ocna, unde sc trata dc tuberculoză, a
trebuit să facă o operaţie dc apcndicită. La terminarea ei, Valeriu a spus m e d ic u 
lui că i s-a execu tat accasta pe viu, fară ca anestezia să-şi facă cfectul. Răbdarea
durerilor cu m plite p e care le-a îndurat pacientul, o dată cu o transpiraţie abun
dentă, au uim it p e cei din jur.
10. R e z is te n ţa la în fo m e ta re arată altă biruinţă spirituală a dreptslăvitorului
deţinut. Unii din acest cerc mistic, preocupaţi de înfrângerea lăcom ici pântccelui,
posteau miercurea şi vinerea, după pravila Bisericii strămoşeşti. D e aceea colţii
ispitei şi ai foamei nu s-au înfipt în trupurile lor. "Pentru aceştia, - co n sem n ează o
confesiune de mai târziu41, - viaţa pământească avea mai puţină importanţă, ei
plutind în alte sfere. Şi atunci, cum să nu cred în vieţile sfinţilor şi ale martirilor asceţi
răsăriteni, când i-am văzut pe camarazii mei, carc duccau o viaţă după m odelul lor?".
4. M ă r t u r ii s u p r e m e d e m a r t ir c r e ş tin
1.
A nii 1 9 4 6 - 1 9 4 8 au în sem n at şi pentru unii deţinuţi mai vec h i p osibilitatea
de a trăi şi a m unci în c o lo n iile înfiinţate în preajma unor penitenciare. A c o l o ei
se organizau şi sc gospodărea singuri. Pentru Valeriu G afen cu , repartizat la Galda
dc Jos, judeţul A lb a, a fost un prilej de cultivare a altui aspect al personalităţii sale.
în afară de lucrul în pădure, la grădina de le gu m e şi în construcţii, el se ruga
în d e lu n g într-o biserică v c c h e şi părăsită. Alteori fredona S e r e n a d a d e Schubert
sau cântări religioa se îndătinate, precum L a r ă u l V a v ilo n u lu i sau C u n o i e s te
D u m n e z e u . "Improviza chiar el m elod ii proprii, - spun foştii fraţi d e suferinţă42,
- dar toate erau într-o tonalitate minoră. C ântecc lumeşti nu l-am auzit cântând,
parcă nu facea parte din lumea aceasta". Alteori se scula de d im ineaţă şi cu legea
flori p e care lc d ucea la biserica satului. "încolo, citim într-o scrisoare, eu îm i
petrec timpul meditând, citind cărţi sfinte, rugându-m ă şi lucrând câte ceva, sau

39.
40.
41.
42.

N. Trifoiu, ihid., p. 9.
Virgil Maxim, ibid., p. 184.
D. Bordeianu, ibid., p. 244.
Marin Naidim, ih id , p. 47.
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în celulă. Mă plimb şi iubesc mult. Iubesc tot cc c crcaţic a lui Dumnczeu"4-,. A
existat acolo şi un cor biscriccsc, Valeriu cântând la partida tenor II44.
într-o excursie decisă pe moment, au vizitat mănăstirile Râmeţ şi Sâmbăta de
Sus din Ardeal, unde au ascultat cu multă evlavie cuvintele de învăţătură ale renu
mitului duhovnic Arsenic Boca. Este demn de amintit că, încă de la organizarea
coloniilor de muncă, se adoptase un stil comunitar de viaţă ca în timpurile creştine
primare. Toate se consumau în obşte. Şi cronicarul mai consemnează: "Când vre
mea nu ne permitea să lucrăm viaţa coloniei se tranforma în viaţă de mânăstire,
cu program dc rugăciuni, studiu, meditaţii, convorbiri duhovniceşti"45. Abia
acum, cunoscând acest climat fîlocalic, năzuind la puritate şi desăvârşire
duhovnicească, putem înţelege h o tă r â r e a d e p r im ir e a j e r t f e i m a r tir ic e , dacă li s-ar
cerc lepădarea de credinţă. "între anii 1941-1944 Valeriu Gafencu, împreună cu
alte mari suflete (...), au trasat o linie de conduită creştină şi românească pentru
toţi deţinuţii politici (...): neacceptarea vreunei forme de conciliere şi supunerea
şi acceptarea oricăror suplicii, consecinţă a mărturisirii Adevărului dumnezeiesc
în viaţa personală şi comunitară a neamului"46.
2. La 4 mai 1948, amintita colonie de muncă a fost desfiinţată, iar deţinuţii
dc acolo s-au reîntors la Aiud. Aici au fost concentraţi capii intelectualităţii ţării.
Pentru Valeriu Gafencu, locul l-a constituit confruntarea cu ateismul oficial. în
ciuda atâtor activişti şi instituţii de stat carc propovăduiau noua orientare ideo
logică, studentul nostru a întreprins un act dc mare curaj. El a prccizat ofiţerului
carc a năvălit în celulă că s o l ic i tă a s is te n ţă r e l ig i o a s ă . Trăirea creştină profundă
a determinat pe tânărul creştin să nu evite nici un pericol în a-şi reclama drepturile
stipulate atunci pe hârtie doar de formă47.
3. După repartizări ulterioare, o parte dintre studenţi a ajuns la Piteşti. Vechii
deţinuţi, condamnaţi de pe timpul lui Ion Antonescu, impuseseră aici o atmosferă de
ordine, de pace şi de disciplină. "Tonul acesta l-a imprimat cel care a impresionat
prin trăire, atitudinea şi exemplul pe carc l-a dat ca nimeni altul: Valeriu Gafencu"4^.
în istoria torturilor, Piteştiul deţine o macabră întâietate. Aici s - a u a f la t f a l a
în f a ţ ă d e m o n iz a tu l E u g e n Ţ u r c a n u 19 cu c e l n u m it d e p e a tu n c i " sfâ n tu l în c h is o 

Avertizat de un gardian mai uman, Valeriu Gafencu sc aştepta la proba
marii lepădări de trecut care i se pregătea. într-adevăr, şeful reeducării a năvălii
curând în celula lui, întovărăşit de doi bătăuşi, solizi, cerându-i să nu mai facă lui
"pe Apostolul Hristos aici, unde toţi au devenit atei prin voinţa mea". I s-a răspuns
că toate sunt trecătoare în această lume în care ccl cc-i vorbeşte este doar o unealta
a diavolului. I s-a mai adăugat următoarea precizare: "... Eu sunt pregătit pentru
moarte dc când am descoperit cel mai mare adevăr allumii, dragostea în Iisus

rilo r" .

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Scrisoare clin 29 oct. 1945, la N. Trifoiu, ibid., p. 157.
Virgil Maxim, op. cil., p. 160.
Ibidem. p. 134.
Ibidem , p. ISO.
F. Strcjnicu, ibid., p. 124.
D. Bordeianu, op. cil., p. 101.
Biografia lui şi ţelurile reeducării, ibiil.. p. 87 şi urm.
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Hristos care a răbdat toate loviturile, toate jignirile pentru a ne aduce nouă
credinţa adevărată, a nc aducc dragostea neţărmurită faţă de noi, oamenii, de-a
răsplăti jignirile, loviturile, schingiuirile şi moartea, spunând: «Iartă-1, Doamne,
că nu ştie ce face!»". După ce şeful l-a izbit cu pumnul pe neaşteptate, ceilalţi
torţionari l-au bătut cu palmele, cu pumnii şi cu picioarele, întrebându-se la sfârşit
dacă mai trăieşte. Alţii l-au ridicat de jos, iar Ţurcanu a răgnit: "Vrei să trăieşti?
Injură-L pe Hristos!". Fermitatea credinţei nu s-a lăsat aşteptată: "Nici pentru o
mic dc vieţi nu fac ce-mi ceri tu, lisus este Dumnezeul cel veşnic. Iartă-i,
Doamne, că sunt doar unelte!". După pumnul primit dc la Ţurcanu, sângele a
ţâşnit din gura lui Valeriu, care s-a prăbuşit pc duşumele. Când s-a ridicat din ge
nunchi cu ultimele forţe, el s-a închinat şi a rostit o rugăciune: «Doamne Iisuse
Hristoase, Dumnezeul meu, primeşte pe păcătosul Valeriu în împărăţia Ta şi tuturor
răilor dă-le lumină din marca Ta bunătate"50. A fost transportat imediat la
infirmerie, dar nu a murit atunci.
4.
De pe urma acestor groaznice maltratări la care s-au adăugat frigul, foamea
şi alte lipsuri, Valeriu Gafencu s-a ales cu tuberculoză la plămâni51 şi cu reuma
tism generalizat. Transferat la Tărgii Ocna , deşi nu se putea ţine pe picioare, acest
om sfanţ hrănea cu lingura pe bolnavii ţintuiţi pe patul suferinţei şi le curăţa scuipătorile. Prin încurajări ca să nu cadă în deznădejde, prin practicarea milei şi a
smereniei creştine, el îi hrănea şi sufleteşte. Celor care îl căinau -pentru torturile
reeducării de la Piteşti, el le dădea pilda Mântuitorului Hristos. Nici pe drumul
Golgotei, nici pe cruce. Acesta nu s-a văitat şi nu a protestat.
O dată a fost admonestat că ajută pe un evreu. Ridicându-se din pat, s-a dus
la cel care îi vorbise: "Dragul meu, s-a justificat el52 - bunătatea nu sc precu
peţeşte, nu sc împarte şi nu alege. O dai celui care are nevoie de ea şi mai ales
atunci când arc nevoie. lisus Hristos a spus parabola Samariteanului milostiv tocmai
ca lumea să nu facă în nici un fel deosebire dc rasă şi religie".
La Târgu Ocna, acţiunea comunistă dc reeducare silită a înregistrat un eşec
vădit. "Acolo, atmosfera era dominată de duhul creştin, pe care Valeriu îl impunea
prin simpla lui prezenţă"53.
5. M o a r t e a m u c e n i c u l u i şi r ă s u n e t u l ci
în s p ir ite le c o n t e m p o r a n i l o r

La 18 februarie 1052, ochii albaştri al Sfântului închisorilor au privit alt
tărâm, sufletul lui pregătindu-se să se închine Dumnezeului răstignit Care îi
50.
Scena acestei confruntări a fost redată după Jean Bukiu, Dumnezeu a vrut să nu moară în
exil, în "Origini", Norcross, II (1998), nr. 7 şi 8, p. 15.
5 I . Nicolae Ivan, Sinuciderile in închisorile comuniste din România, în "Memoria", 28 (2002),
nr. 1, p. 87; Jean Bukiu, Sfântul închisorilor, în "Origini", II (1998), nr. 11 şi 12, p. 13.
52. Cf. Jean Bukiu, ibid., p. 13.
53. A.V. loanid. Mărturie pentru recunoaşterea sfinţeniei şi muceniciei lui Valeriu Gafencu , la
N. Trifoiu, ibid., p. 87; Pr. C. Voiccscu, Viata religioasă în închisoarea Târgu Ocna, în "Vestitorul
Ortodoxiei", V IU (1996), nr. 154, p. 2; Sandu Angelescu, la N. Trifoiu, ibid., p. 66.
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călăuzise viaţa pământească54. Nicolae Ittul, pe pieptul căruia şi-a dat ultima
suflare, i-a pregătit din timp lumânarea şi cămaşa albă, aşa cum îi ceruse el de mai
înainte. A mulţumit medicilor care l-au îngrijit, apoi şi-a luat rămas bun de la cei
care au venit la patul lui. Ultimele cuvinte i-au fost: "Nu uitaţi să vă rugaţi la
Dumnezeu să ne întâlnim acolo cu toţii. Doamne, dă-mi robia care eliberează
sufletul şi ia-mi libertatea care-mi robeşte sufletul"55. La moartea lui a nins liniştit
şi cu fulgi mari.
Orban, cel mai sever dintre gardieni, a plecat atunci din secţie - foarte în
curcat -, dând astfel posibilitatea ca să i se facă slujba de înmormântare. "Şi
toţuşi, aici, - comentează un coleg de suferinţă, - Valeriu Gafencu a învins
moartea, prin ignorarea ei, prin trăirea în Dumnezeu, prin dragostea faţă de se
meni, prin modelul de viaţă creştină care a cutremurat şi clarificat conştiinţe în de
rivă, care a readus pe drumul ccl drept victime epuizate în mlaştinile deznădejdii
sau muşcate de turbate fiare sălbatice"56.
Dar faima "celui ce a rămas un mit pentru toţi cei care l-au cunoscut"57 în
registrează şi alte aprecieri superlative. "Om care să trăiască creştinismul şi să fie
atât de apropiat dc Dumnezeu, ca Valeriu Gafcncu, nu mi-a fost dat să întâlnesc",
mărturiseşte un frate de celulă58. "Exemplu dc trăire creştină"59. O viaţă impre
sionantă. "El era plin de har"60, "un inspirat al lui Dumnezeu", "Valeriu Gafencu:
"O lumină! "61. Şi pastorul Richard Wurmbrand afirmă că inima tânărului său frate
ortodox din închisoarea Piteşti era "hrănită cu idealurile creştinătăţii"62. Şi con
tinuă mărturisirea printr-o întrebare retorică: "Cine ar putea uita oameni de înăl
ţime legendară ca Gafencu, Samulidis, Tetea, Gavrilaş şi alţii care au câştigat res
pectul nostru (...). Câţiva dintre ei mi-au salvat viaţa"63.
Din unanimitatea colegilor de suferinţă care afirmă chiar şi după mulţi ani că
cel carc "avea un chip îndumnezeit"64 a fost cu adevărat un sfânt al veacului nostru,
amintim următoarele nume: Ioan Ianolide, A. Lefa, Aurefian Guţă, M. Lungeanu65, D. Bordeianu66, Virgil Maxim67, Pr. C. Voicescu68.
54. Ileana Ncţoiu, op. cit., p. 6; în schimb, N. Trifoiu, ibid., rămâne la data de 2 februarie.
55. Cf. N. Trifoiu, ibid., p. 23.
56. C. Străchinaru, ibid., p. 100.
57. D. Bordeianu, op. cit., p. 369.
58. Stelian Popescu, la N. Trifoiu, ibid., p. 98.
59. Sandu Anghelescu, ibid., p. 67.
60. Ioan loanolide, ibid., p. 26 şi 29.
61. Virgil Maxim, op. cit., p. 110 şi 179.
62. R. Wurmbrand, op. cit., p. 101.
63. Apud F. Strejnicu, op. cit., p. 61.
64. Aristidc Lefa, la N. Trifoiu, ibid., p. 68.
65. Cf. N. Trifoiu, ibid., p. 42, 74, 85, 101.
66. D. Bordeianu, ibid., p. 101.
67. Virgil Maxim, ibid., p. 185 şi 468.
68. Pr. C. Voicescu, Viaţa religioasă în închisoarea Târgu Ocna, p. 2.

6. C andidat la eternitate prin cinstirea interortodoxă universală

O existenţă creştină atât de lirică şi deplină a făcut pe mulţi cunoscători să se
gândească la canonizarea accstui martir. Noi înşine am facut-o încă din 1991, când am
propus spre cinstirea ecumenică îndeosebi cinci nume: Arhim. Arsenic Boca, Arhim.
Bcnedict Ghiuş, Pr. Ioan Şt. Boboc (Călţuna, judeţul Buzău), Prof. univ. Teodor M.
Popescu, medicul-poet Vasile Voiculescu69.
în Biserica Ortodoxă canonizarea sfinţilor cere câteva condiţii de fond:
1. Ortodoxia neîndoielnică a credinţei;
2. Proslăvirea lor de către Dumnezeu printr-unul din aceste harisme:
- moartea martirică;
- înfruntarea primejdiilor pentru dreapta-credinţă;
- năzuinţa spre o desăvârşită trăire morală;
- săvârşirea minunilor;
- slujirea jertfelnică a credinţei şi Bisericii Ortodoxe;
3. Răspândirea renumelui de sfinţenie după moarte şi un cult spontan.
Trebuie să mai precizăm că iniţiativa cinstirii eroilor credinţei creştine a avut-o
întotdeauna poporul evlavios. Acestei canonizări populare îi urmează după mai
mulţi ani canonizarea solemnă a întregii Biserici70.
Pentru a înlesni comparaţia cu normele canonice de mai sus, reamintim
următoarele caracteristici ale vieţii religioase a lui Valeriu Gafencu:
a) Credinţa nestrămutată şi interesul pentru influenţa Ortodoxiei în lume71;
b) Iubirea de oameni, chiar în condiţii potrivnice şi de suferinţă;
c) Viaţa personală de rugăciune isihastă72 şi mijlocirea pentru lume spre
înnoirea ei în Hristos73;
d) Transfigurarea, după o concentrare puternică în rugăciune, şi răpirea la
fericirea cerească74;
e) Totala dăruire lui Dumnezeu, unind preocupările duhovniceşti cu cele sociale;
f) Mărturisirea credinţei creştine "cu timp şi fară timp", fară să lezeze alte
crezuri religioase;
g) Răbdarea cu nădejde creştină a diferitelor dureri, boli, neputinţe trupeşti,
dar şi a ocărilor şi a torturilor din perioada anchetelor;
h) Lepădarea de sine împinsă până la jertfirea vieţii75;
i) Bucuria care i-a covârşit încercările trăite în viaţă76;
69. Pr. dr. Gheorghe I. Drăgulin, Victimele puşcăriilor comuniste şi ale revoluţiei în atenţia
aghiogrqfului contemporan, în "Biserica Ortodoxă Română", C IX (1991), nr. 7-9, p. 96:
70. Vezi formele ei pregătitoare, la Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox, legis
laţie .yi administra\ie bisericească, voi. II, Bucureşti, 1990, p. 182 şi urm.
71. Aurelian Guţă, la N. Trifoiu, ibid., p. 81.
72. Idem, ibid., p. 81; Mihail Lungeanu, la N. Trifoiu, ibid., p. 100.
73. Ioan Ianolide, ibid., p. 28.
74. A.V. Ioanidc, la N. Trifoiu, ibid.. p. 90.
75. Ibidem, p. 94.
76. Comp. poezia Trăiesc flăm ând, în "Scara", I (1997), iunie, p. 188.
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î) S e m n e le minunate: furtuna care a măturat clăile de fUn strânse d u m in ica 77,
deşi Valcriu a protestat, şi ninsoarea lină din clip e le morţii lui7S;
j) Previziunea datei sfârşitului lui79;
k) Seninătatea morţii: "Sunt fericit, m ă duc la D u m n e z e u . R ugaţi-vă îm pre
ună cu m in e pentru sufletul m eu şi al vostru"*0.
‘s i

'k

k

în loc de c o n clu z ie, voi aminti un amănunt biografic a cărei sem n ifica ţie
d epăşeşte zenitul acestui veac. Bursa din timpul studenţiei pentru specializarea în
Italia, cerută şi de el, a fost atribuită lui E u g en Coşeriu. E ste aici o alegere divină
pc care abia acu m o înţelegem : în timp ce prin cel dintâi R o m â n ia a câştigat un
lin gvist dc talie m ondială, prin Valeriu G a fen cu B iser ica O rtod oxă R om ân ă a
dobândit un sfanţ de cinstire interortodoxă evidentă.

Pr. prof. univ. dr. Ghcorghe I. DRAGUL1N

77.
78.
79.
80.

Virgil Maxim, Imn pentru crucea purtată, p. 136.
Aristidc Lcfa, la N. Trifoiu, ibid., p. 73.
N. Trifoiu, ibid., p. 23.
Cf. Traian Popcscu, ibid., p. 116.

MĂRTURII REFERITOARE LA COTROCENI, ÎN TIMP METAMORFOZA ACESTOR LOCURI
Istoria unei localităţi sc realizează prin analiza izvoarelor. C unoaşterea lor
este condiţionată de mai mulţi factori. N u odată ele fiind "ascunse" în fonduri şi
colecţii arhivistice care prin titlu nu su gerează o a se m e n e a posibilitate. U n e x e m 
plu îl con stituie fond ul "Regia Exploatărilor A g r ic o le şi Z ootehnice" ( R . E . A .Z . ) 1
păstrat la A r h iv ele N aţion ale - D irecţia A rh iv elor Istorice Centrale în com p un erea
căruia sunt reunite d ocu m e n te de o diversitate dezarmantă, dar carc au o j u stifi
cată prezenţă prin faptul că au fost create sau primite în relaţie cu n u m er oasele
p ro b lem e care sc constituiau sursă de finanţare ca venituri ale proprietăţilor statu
lui. Parcurgând inventarul acestui fond am selectat câteva din d osarele care oferă
interesante informaţii şi care evidenţiază n u m ero asele p ro b lem e în sarcina
M inisterului Lucrărilor P ub lice (M.L.P.) în zon a Cotrocenilor. D o c u m e n t e le din
se c o lu l al X l X - l e a evidenţiază preocupările de asigurare, în procesu l d e extindere
a capitalei, alte amenajări care prin funcţionalităţile create ofereau noi posibilităţi
de desfăşurare a unor activităţi utile pentru cetăţeni iar pentru fisc de com p letare
a încasărilor la buget. Totodată d o cu m e n tele evidenţiază şi u nele, care sunt o
prezenţă şi a zilelo r noastre: form alism ul în rezolvarea in cipientă a unor proble
me; ex e cu ţia carc reclamă reveniri cu noi investiţii; tărăgănarea lucrărilor;
încercări de umflare a d ev iz elor ş.a.
R e c u r g e m la un prim exem plu . D em er su r ile2 făcute dc locuitorii capitalei în
luna septem brie 1863 la domnitorul A lexandru Ioan I. C uza pentru a obţine
înfiinţarea unui nou târg săptămânal au declanşat la n ivelul guvernului p reocu 
parea de rezolvare a problem ei în m o d favorabil. La 31 ianuarie 186 4 în şedinţa
C o nsiliu lui Miniştrilor la care a participat şi domnitorul a fost dezbătută3 petiţia
locuitorilor capitalei carc consid erau că Târgul din A fară nu mai corespunde
ccrinţelor numărului locuitorilor şi ca atare revendicau mutarea lui. A n a liz a a
ajuns în să la c o n c lu z ia că nu era cazul să fie mutat ci, pentru a facilita comcrţul,
era n ecesar să fie înfiinţat un nou târg săptămânal cu obor, carc să-şi d esfaşoare
activitatea în zile diferite faţă de cel de la Colentina. Pentru a fi accesibil şi pentru
locuitorii din z o n e mai îndepărtate dc primul, s-a avansat ideea că noul târg să
fu n cţio n eze pc m oşia statului de la Cotroceni.
La 10 februarie 1864 era înaintat textul dccretului4 de înfiinţare pentru a fi
sem nat de domnitor. A vând aprobarea acestuia5 şi semnătura titularului de la D e 
partamentul Lucrărilor Publice, Petre Orbescu, decretul de înfiinţare a târgului cu
obor pe C âm pul Cotrocenilor, proprietatea statului, cuprinde 3 articole. Măsurile
adoptate erau considerate ca fiind favorabile atât pentru populaţie cât şi pentru
fisc. Târgul din afară, al M oşilor, urma să aibă lo c în zilele de marţea şi j o ia iar

1. Arhivele Naţionale - Direcţia Arhivelor Istorice Centrale, fond R.E.A.Z.
2. Ibidem, dosar 365/1864.
3. Ibidem, f. I I , Jurnalul nr. 12 din 31 ianuarie 1864.
4. Ibidem, f. 10, 12, 13-14, 16.
5. Ibidem, f. 17 din 13 februarie 1864.
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cel nou în alte zile ale săptămânii. S e recomanda ca noul târg să fie organizat
m iercurea şi sâmbăta.
D in m om entul adoptării decretului s-a declanşat în să caruselul realizării celor
prevăzute. Curând însă s-a d oved it că ce le şase luni de la primirea petiţiei şi
sem n area decretului au fost irosite întrucât c e le preconizate nu erau şi traductibile
în realitate. Ca atare Ordonanţa de înfiinţare transmisă6 la 15 februarie 1864 s-a
d oved it a nu fi aplicabilă atunci când s-au reunit p e teren cei desem naţi de D e 
partamentul Lucrărilor P ub lice, Ministerul de R e sb e l şi Primăria co m u n e i
Bucureşti având m isiunea de a delim ita viitorul perimetru al târgului săptămânal
şi oborului, d e ce lela lte instituţii ale statului aflate în zonă. P rocesul verbal în 
tocm it la 12 martie 1864 înregistra situaţia reală p e care au avut surpriza să o c o n 
state la faţa locului confruntând planurile cu lim itele de folo sir e şi starea terenu
rilor în că disponibile.
Inginerul ş e f al Circumscripţiei a V-a căruia îi re ven ise m isiu nea de a facc
delimitarea con sem n a7: "... toată partea câmpii aflată în stânga şoselei Cotroceni-Săm urcăşeşti fiind destinată lagărului Oştirei nu rămâne d isponibilă pe m oşia
Statului decât o bandă situată în partea dreaptă a acelei şo s e le , in suficientă şi puţin
p r o p ic e la înfiinţarea unui a se m e n e a târg prin p o z iţ iu n e a şi dificu ltatea
m ijloacelor de acces. "El însă nu s-a limitat numai la formularea constatărilor şi
lacea o propunere: "... C u astă o ca z iu n e su bscrisul a exam in at şi localu aflat pe
m oşia statului în vatra mânăstirii Văcăreşti şi găsindu-1 m ult superior celui de la
Cotroceni prin poziţiunea şi trei artere principale ce-1 va putea deservi. Are
onoarea a V ă propune, D o m n u le Ministru, să b inevoiţi a autoriza studiul acelui
localu îm preună cu D l Arhitect al Capitalei spre a se lua o d ecisiu n e definitivă".
Drept răspuns se cerea8 inginerului ş e f al Circumscripţiei a V-a să întreprindă
cercetări în zona limitată de bariera Caliţei şi cea a Spirii dacă ar putea fi adap
tabile pentru am enajarea oborului. S e cerea o analiză operativă. La 2 0 mai 1864
inginerul ş e f raporta9 ministrului secretar de stat la D epartamentul Agriculturii,
C omerţului şi Lucrărilor Publice: "Din exam inarea com parativă a acestor două
localităţi, resultă, D o m n u le Ministru, că localu lăsat dispon ib il de lagărul de la
Cotroceni este altfel precum am avut onoarea a vă descrie prin raportul m eu nr. 90
adică cu totul improprie pentru stabilirea unui târg.
Cât pentru locul existent pe m oşia statului, între barierele Spirea şi Calitza sub
scrisul e de opinia, D om n u le Ministru, că afară de depărtarea lui de la centru oraşului,
el întruneşte condiţiunile necesare spre a putea deveni un bun târg săptămânal".
La în ceputul anului 1865 problem a nu era încă rezolvată; se cerea ingineru
lui ş e f să ia m ăsuri'0 urgente pentru realizarea lucrărilor necesare la târgul pre
conizat între barierele Caliţei şi Spirii. R eorganizarea ministerială a generat noua
structură: Ministerul d e Interne, Agricultură şi Lucrări Publice. C om p onentă a
acestei compartim entări Circumscripţia a V-a la 2 6 ianuarie 1865, în ain ta11 către

6. lhidem, f. 17 din 15 februarie 1864, f. 19 corespondenţa cu Ministerul de Război.
7. Ibidem, f. 22, 23 din 12 martie 1864.
8. lhidem , f. 32.
9. Ibidem, f. 35, 38, 41, 45, 48, 51, 56, 57.
10. Ibidem, f. 63.
11. Ibidem, f. 68.

DOCUMENTAR!-.

481

Direcţia Generală a Lucrărilor Publice opt proiecte pentru înfiinţarea unui târg
săptămânal, cu bâlciul Moşilor. Exp oziţiu n ca agricolă şi industrială şi a unei curse
de cai pe câm pia dintre D ealu Spirii şi bariera Calicei. Analiza proiectului in gin e
rului [orecanu referitor la târgu! săptămâna! şi peniru bâlciul M o ş ilo r a g ă s i i *proiectul satisfăcător trebuinţei şi preţurile con v en a b ile •- prin urmare ii adopta
fără m odificări. Raportul poartă o ştampilă sem n ificativă a cărei "V ă/ut
Consiliu! Lucrărilor Publice nr. 123 - 17 martie 1865" exprim ă că propunerile au
fost receptate.
Problema amenajării târgului a fost şi în atenţia organelor dc resort din cadrul
Primăriei co m u n e i Bucureşti. La 21 septem brie 1865 aceasta in fo r m a 1’ D eparta
mentul Lucrărilor P ublice că p roiectele de amenajare întocm ite de arhitectul ş e f
s-au pierdut în timpul e v e n im e n telo r dc la 3 august 1865. Se enunţa an gajam en 
tul că arhitcctul va întocm i noi planuri pe care ie va înainta. ■
A ce ste a suni mărturiile timpului. Din preconizatul târg săptămânal de Ia C o 
troceni im s-a ales nimic. Lra şi firesc. Atât zona d esem nată a-i 11 vatră cât şi cea
limitrofă nu erau propice pentru o ase m e n e a activitate. A ici fiinţa Erbăria-Pulberăria, întreprinderea cu înalt grad de risc permanent iar restul era zon ă cu
smârcuri, băltiri, vechi cursuri ale D â m b o v iţei care la viituri sc transformau în
lacuri ad-hoc. Intenţia însă a exprimat d eschiderea pentru propăşirea locuitorilor
capitalei, facilitarea comerţului şi interesul de a su sţine fiscalitatea Statului.
A i doilea ep isod pe earc-l e v o c ă m în continuare se referă tocm ai la acţiunile
întreprinse pentru asanarea zonei jo a se din apropierea fostei mânăstiri Cotroceni,
reşedinţă de vară a domnitorului.
P re şed in ţia C o n s iliu lu i M in iş tr ilo r Ia 2 6 martie 1870 t r a n s m i te a 14
Ministerului Lucrărilor Publice situaţia reşedinţei de vară de ia Cotroceni, carc "...
dm cauza m iasm elor ce dă din mlaştinile ce o înconjoară devin e de n elocuit în
lunile august, septem brie şi octom brie, adică locniai în timpul când ca reşedinţă
dc vară este mai necesară şi că aceste rele, după declaraţiunca m ed icilor celor mai
com petenţi au c o n se cin ţe le ce le mai vătămătoare sănătăţii, arălându-lc c ă s-ar
putea înlătura prea lesne şi cu puţine sp ese, stabilindu-sc un n ivel ce ar permite
scurgerea regulată a apelor din aceste miaşlinc". Se solicita însărcinarea cât mai
neîntârziată a oa m en ilor de artă cu această lucrare, care urinau să o realizeze cu
sprijinul M inisterului de Război, carc urma că să pună la dispoziţie un număr s u fi
cient dc ostaşi cu carc să sc ex e cu te can alele necesare. P en tm a realiza această
problemă Ministerul Lucrărilor P ub lice s o li c it a 15 inginerului Bacarolu un p r o ie d
pentru realizarea lucrărilor dc asanare a zonei. In luna aprilie 1870 proiectul p en 
tru lucrăriic de realizare a scurgerii apelor fiind finalizat sc s o li c it a 10 Ministerului
de Război să pună la dispoziţie forţa de muncă. D e fapt încă din 2 7 martie 1870
Ministerul de R ăzboi in fo r m a s e17 Ministerului Lucrărilor Publice că au fost luate

12,
I 3.
14.
15.
16.
I 7.

Ibidem.
Ibidem,
Ibidem.
Ihidenx.
Ibidem,
Ibidem ,

I'. 69.
f. 74.
dosar 528; 1870, f. 1.
f. 2.
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f. 7.
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măsurile necesare ca Batalion u l I G eniu să pună la d isp oz iţie trupa necesară. Lu
crarea închciată a provocat însă şi unele necazuri. La 9 iunie 1870 Primăria
comunei Bucureşti sc ad resa18 M inisterului Lucrărilor P ub lice arătând că lucrările
realizate în valea dc !a Cotroeeni au afectat posibilităţile dc a sc lua apă din
Dâmboviţa dc către sacagii carc udau şoseau a către C otroeeni. Sc revendica îm 
bunătăţirea condiţiilor la vad pentru ca sacagii să ajungă cu sa c a lele la apă. Pentru
rezolvare s-a solicitat inginerului ş e f ai Circum scripţiei a V-a din cadrul Servi
ciului Poduri şi Ş osele întocmirea proiectului. Inginerul A. Bacarolu. întoemindu-l.
solicita19 fonduri pentru realizarea lucrărilor. R ezoluţia preciza, în să că aceste
cheltuieli reveneau com u nei. La 16 iunie Primăria C o m u n e i Bucureşti reven ea20
arătând dificultăţile cu care se confruntau sacagii care udau şoseaua C otroeeni şi
strada B e lv e d e r e s o lieitâ n d u -se ca lucrarea să fie realizată dc Ministerul
Lucrărilor Publice.
Problema asanării revine şi în anii carc au urmat. La 25 aprilie 1872 Secţiunea
Poduri şi şo se le - Circumscripţia a V-a, transmitea21 Ministerului Lucrărilor
Publice raportul inginerului ş e f Bacarolu care relata situaţia existentă în valea dc
la Cotroeeni unde, din cauză că un canal din partea interioară a Grădinii Cotroeeni
nu arc scurgere, apele stătătoare produce (sic!) cvaporaţiuni vătămătoare.
Spre a se remedia acest rău, urmează ca onor Primăria să destupe canalul de
scurgere carc co n d u c c în mahalaua Sf. Elcfteric, iar D irecţia Grădinii Botanice
partea canalului carc cade în acea grădină". Se preciza că şi grădinarul W. Knechtel
cunoaşte problema. Ulterior, la 23 mai 1872 p roblem a a fost dezbătută22 în
Consiliul Miniştrilor, m ăsurile fiind reţinute in Jurnalul nr. 4.
Din partea Casei M. S. D om nitorului - Serviciul M areşalului Curţii şi a Casei
Domneşti se transmitea23 din iniţiativa mareşalului Curţii, P h ilip p cscu , la 8'’20
iunie 1872 Ministerului Lucrărilor Publice o scrisoare în care s e referea la preco
nizatele lucrări, atât dc necesare, pentru asanarea bălţilor. S c cerea ca operaţiunea
să fie declanşată dc urgenţă pentru a putea asigura co n d iţiile în timpul verii când
Domnitorul Carol I era prezent la Cotroeeni. Sc cerea să se p roce d e ze altfel "spre
a ajunge la un rezultat, practic, drenajul cată să fie execu ta t sistem atic după nişte
mijloace raţionale, iar nu după cu m s-a efectuat, acu m vreo doi ani de către bata
lionul de geniu".
P rob lem a era de actu alitate şi în anul 1873. La 2 3 ianuarie in g in eru l şei
A. Bacarolu înainta24 la Ministerul Lucrărilor P ub lice un d e v iz pentru curăţirea
şanţurilor dc scurgere dc la grădina Cotroeeni şi de la cea B otan ică pentru a li
lansată licitaţia care să d e se m n e z e realizatorul acestor lucrări. Se con d iţiona ea
lucrarea să fie terminată la două luni de la sem narea contractului şi se preciza ca
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ih id em ,
Ih id e m ,
Ih id e m ,
Ih id em ,
Ih id em ,
Ih id em ,
Ih id em ,
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d o s a r 5 9 3 / 1 8 7 3 . f. I, 2, 12, 14.
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sc acorda fară an de întreţinere. La I februarie i 873 C onsiliu l Lucrărilor Publiee
lua iu dezbatere şi aproba această lucrare.
Cât :-:-au făcut şi mai ales ce eficienţă în timp au avut a ccstc lucrări
d o v e d e s c 25 filele unui dosar dini 8 75 când constatăm că problem a băltirilor era de
actualitate. A c u m sc punea însă problem a desecării acestei văi din lunca C'otrocenilor. Lucrarea urma să fie cxecutata con form d evizului în tocm it dc Scrviciul
Poduri şi Ş o s e le ■Circumscripţia a IV-a - la 2 ianuarie 1875. Pentru realizarea
lucrărilor a fost lansată26 o licitaţie. Presa a adus27 la cunoştinţa publică clau zele
contractului pe carc trebuiau să le în deplinească ofertanţii. Termenul dc cxccutarc
a lucrării era dc şa se luni dc la data încheierii contractului, carc p rev edea şi clauze
precum şi sancţiuni pentru nerespectarca lor. Ulterior s-a publicat şi com u nicatu l
prin care se aducca la cunoştinţa celor interesaţi că licitaţia urma să aibă loc la
data de 8 martie 1875 la sediul M inisterului Lucrărilor Publice. Valoarea lucrării,
co n form d evizului, era dc 1 0 .5 8 9 ,8 7 lei. La această licitaţie lucrarca a fost adjudecatâ2X dc firma "S olom on Eiscmbergcr". Din păcate din m em oriul referitor la
datele tehnice aie stăvilam lui de la Ciurel m enit să regularizeze debitul apelor în
aval nu s-a păstrat29 la dosar decât foaia de titlu şi ultima pagină. La 18 august
1875 S o lo m o n E iscm bcrger informa30 M inisterul Lucrărilor Pub lice că din dispoziţiunca inginerului ş e f şi chiar a domnitorului Caro! I a realizat şi lucrări supli
mentare şi ca atare solicita evaluarea lor pentru a i se plăti su m a cuvenită. Prompt,
inginerul ş e f de la Serviciul Poduri şi şo se le, Circumscripţia a IV-a inform a31
Ministerul Lucrărilor Publice că lucrările execu tate în plus faţă de d e v iz erau de
fapt nişte racorduri care să asigure siguranţa lucrărilor executate, in clu siv în anul
de garanţie şi că deci nu sc pune problem a suplimentării devizulu i aşa cu m a
solicitat S o lo m o n Eiscrnberger (!).
k 'k 'k

Informaţiile e v o c a te mai sus prezintă două situaţii care au vizat zon a lim i
trofă fostei mănăstiri Cotroceni. A parent fără legătură, mărturiile su p u se unei
atente analize perm ite în ţelegerea multor aspccte ale istorici Cotroccnilor. In tre
cut. loc retras având condiţii de adăpost, oferite atât de codrul secu lar ce dom ina
zona colinară a râului D âm b oviţa, cât şi de valea c c se constituia albia majoră a
amintitului râu, primăvara sau toamna prim ea la viituri surplusul de ape care se
alăturau celei din izvoarele din zonă. M u lte din ele aveau debite im presionante. In
amintirea bucurcştenilor a rămas până dc curând atât izvorul lui "Brâncoveanu"
cu o apă apreciată prin debit, lim p e z im e şi gu st precum şi lacul c e ocupa o întinsă
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27.
28.
29.
30.
3 1.

Ibidem.
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem,
Ibidem,

dosar 619/1875. f. 2.
f. 3-4.
f. 5-6.
f. 7, 10.
f. 8.
f. 14.
f. 16.
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suprafaţă, m ica biserica Sf. t.lc i’t c n e fiind ridicata pc o p o p in ă (insula). A şa putem
în ţeleg e Ue cc atunci când 6-a pus problem a realizării târgului săptămâna! la
câmpul C otroecniior analiza a dovedit că terenurile din dreapta şo se lei CotroceniSi-unurcăşeşti nu erau propice. Când bălţile au fost asanate a în ceput o intensă
m etam orfoză, carc s-a concretizat, treptat, prin extinderea grădinilor palatului
C otroccn i, prin am enajarea Grădinii B otan ice, prin lucrările de acum ulare şi d is
tribuire a apei în Bucureşti, prin construirea şi darea în exploatare a uzinei de
pompare a apei, a uzinei electrice, a Facultăţii de M e d icin ă şi a ridicării treptate a
unui cartier bucureştcan de locuinţa care a căpătat definitivarea în al patrulea
deccniu al secolu lu i al X X -le a . A fost o m etam orfoză, carc a reclamat contribuţii
umane şi materiale, posibilă prin antrenarea a num eroşi factori, preponderenţi
fiind cei care au conlucrat pentru realizarea regularizării şi adâncirii albiei râului
D âmboviţa. D e şi au trecut puţine decenii de la aceste înfăptuiri pentru mulţi astăzi
este greu să realizeze, retrospectiv, aceste modificări structurale, care au facilitat
modificări d c natură urbanistică şi arhitecturală.

V IR G IL IU Z. TEODORHSCU

M IH A iL PSE L L O S Şf O PER A LUI TEO L O G IC Ă
Mihai! Psellos, renumit polig raf bizantin, a trăit în se co lu l al X l- le a , secol
considcrat de cei mai mulţi cercctători ca ccl mai în tunecai din istoria Imperiului
bizantin. M arele b izan tinolog K. Kxumbacher a spus despre P sello s că "prin întin
derea cunoştinţelor, profunzim ea observaţiei şi mai ales prin in g en io a sa supleţe
de a mânui forma, a fost primul om al timpului stil'."’ .
N ă scu t la Constantinopol in 1018, eu n um ele de botez Constantin (numele
Mihail fiind cel monahal), într-o familie burgheză de condiţie m odestă, P sellos a
avut. ea şi sfinţii Vasile cel Marc şi Grigore de N azianz, mare şansă dc a avea ca
mamă o fem eie dc mare erudiţie şi înaltă virtute, carc a v egh eat îndeaproape asupra
educaţiei sale. ''Nici o fem eie din vremea sa - spune Hui ei - nu s-ar fi putut c o m 
para cu ea... Citind Sfintele Scripturi fară încetare, adâneindu-se dimineaţa şi seara
în rugăciuni călduroase, sufletul ii zbura către D u m n ezeu într-un exlaz cucernic, fi
p lăcuse totdeauna viaţa mănăstirească, zdrenţele cu dim ie ale singuraticilor, auste
ritatea eremiţilor; ar fl dorit să trăiască pură pentru D u m n e ze u l purităţii"-2.
F x c e le n t dotat din punct de ved ere intelectual, cu o putere d e asim ilare prodi
g io a să
la nouă ani cl exp lica şi co m e n ta pe H o m e r . P sellos şi-a făcut studiile
primare şi secundare, d even in d apoi unul dintre studenţii cei mai distinşi ai şcol'i
dc litere din Constantinopol. La 16 ani îşi întrerupe pentru un timp studiile, din
cauza n ev o ilo r materiale ale fam iliei, şi ocupă un post de funcţionar în A natoiia.
Dar moartea prematură a surorii sale mai mari îi dă posibilitatea să-şi reia studiile,
iniţiindu-se în toată cultura timpului său.
înalta ştiinţă en ciclo p ed ic ă P sellos o datorează mai mult m uncii sa le p erso
nale decât profesorilor săi; pentru că învăţământul şi cultura erau în plină deca
denţă la acea vrem e în .Bizanţ. Fără îndoială, "Noua Roma" a atras întotdeauna în
sânul său pc tinerii studioşi din imperiu, doritori a-.şi pregăti o carieră strălucită,
dar de la ilustrul F otic nu mai apăruse nici un nume marc în literele şi ştiinţele bi
zantine. R enaşterea literară întreprinsă de Leon VI înţeleptul şi Constantin Portirogcnctul a fost cop leşită de d om n ia militară a împăratului Vasile ai f 1-lea
Bulgaroctonul. Şi dacă totuşi sub acesta din urmă literele mai aruncau o slabă raza
de lumină, sub urmaşii săi "cultura sa limita la lectura rău înţeleasă a unor opere
din Platou şi Aristotel. Sc rămânea la suprafaţă, ne spune P se llo s, s e oprea in
vestibul; nu se pătrundea in inim a lucrurilor, Restul nu conta"-'.
D in fericire pentru P sellos. exista alunei pe băncile şcolii o întreagă pleiada
de tineri am biţioşi de a-şi face un num e prin cultura lor. A cc ştia erau C onstantin
Doueas, viitorul împărat, N icetas B yzan lios, carc urma să predea cu strălucire in
universitatea restaurată de Constantin M o n o m a h u l (1 0 4 5 ) e lo c v e n ţ a şi gramatica;
Ioan M avropu s, care a deven it unul dintre profesorii de retorică cei mai reputaţi
ai timpului său; Constantin Likhoudis, pe care abilitatea politică şi vasta sa c u l
tură l-au destinat celor mai înalte demnităţi ale Imperiului (a fost prim-ministru,

1. Psellos, Clironogniphut. text clabli et iraduit par Emile Rcnaukl (in prefaţa do Charles
Dielil), tome I, Paris. 1926. p. IV.
2. Charles Die'il, Figuri bizantine. Editura pentru Literatură, voi. ii. Bucureşti. l')6t), p. 11
3. Psellos, Chrtmogruphia, p. X-XII.
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p reşedinte al senatului şi patriarh e c u m e n ic ) şi, mai ales, Ioan X ip h ilin dc
Trcbizonda, cel care, ca scriitor şi jurisconsult, şi-a tăcut o reputaţie dintre cele
mai so lid e in istoria C onstantinopolului şi care, ca patriarh, a com p letat opera lui
Mihail Cerularie de desăvârşire a schism ei B isericilor greacă şi latină, însă
P se llo s i-a dominat pe toţi prin profunzim ea şi varietatea culturii sale, fiind c o n 
siderat gen iu l cel mai em in en t al timpului său.
Term inându-şi studiile, profesează avocatura, fiind numit apoi jud ecător in
Philadelphia. N u rămâne mult timp aici căci fostul său prieten şi c o le g , Constantin
Likhoudis, ajunge ministru al împăratului Mihail V Paphlagoniatui (1(141-1042)
şi-l determină să se întoarcă în capitală, ca secretar imperial. D in acest m om ent,
ascen siu n ea sa este una dintre ce lc mai rapide, d even in d, sub Constantin M on omahul ( 1 0 4 2 - 1 0 5 4 ) una dintre personalităţile ce le mai marcante ale timpului. Pc
lângă marile titluri p e carc Ic prim eşte, de hypcrtimus (ex c cle n ţă ) şi de consul al
filosofilor, P sellos este numit profesor dc lîlo s o fie la Universitatea din C onstanti
n opol, de curând restaurată. Tim p dc 9 ani şi-a împărţit timpul între administrarea
afacerilor im periale şi educaţia tineretului, contribuind puternic la renaşterea lite
rară şi ştiinţifică a se colu lu i al X I-lea. F.ra un înfocat admirator al antichităţii c la 
sic e, pe care o ex p lic a cu elo cv e n ţă şi gust, şi adept pasionat al doctrinelor n eo
platonice, îndrăznind să se ridice îm potriva tradiţiilor B iser icii, pe atunci eu totul
su pusă influenţei lui A ristotei4.
Era încă la curtea im perială când, în 1054, cardinalul Hum bert şi legaţii papei
L e o n al lX -lea , au venit la Constantinopol pentru a trata, pe lângă alte p roblem e
de ordin politic, şi problem a reluării com uniunii bisericeşti cu patriarhul e c u 
menic', întreruptă încă din 1043. Rolul său în această dispută dintre c e le două
Biserici nu a fost de prim plan. Desigur, el a fost alături de împărat şi, aşa cum
aflăm din Edictul sinodal al lui Mihail Cerularie (1 0 iu lie 1054). el sc găsea între
am basadorii pc carc C onstantin M on om ahu l i-a trimis patriarhului pentru a-i
în du pleca furia generată de excom u n icarea cardinalului Humbert-"’. D e fapt, nu
pare ca P sello s să acorde prea mare importanţă acestei dispute, pe care o trece sub
tăcerc în lucrarea sa de bază "Chronographia". A e c s t e v e n im c n l nu i-a lăsat, de
altfel, o am intire frumoasă, căci, urmărit de invidia d u şm a n ilo r de la curte, la
puţin timp după aceea, s-a retras intr-o mânăstire din m un tele O h m p , primind
n u m ele m onahal dc Mihail. I se alătura aici lui Ioan X ip h ilm , care împreuna cu
L o k h o u d is şi M avropu s, intraţi în disgraţia împăratului, au îmbrăţişat haina m on a
hală. P sello s nu se putea îm p ăca cu accastă viaţă ce nu i s e potrivea şi. odată cu
moartea împăratului C onstantin M on om a hu l (1 0 5 4 ) nu a ezitat să răspundă in v i
taţiei împărătesei Teodora, care a apelat la sfaturile sale, şi care i-a făcut o primire
frumoasă la curte. Sub urmaşii acesteia, Mihail VI Stratioticos ( 1 0 5 6 - 1 0 5 7 ) . Isaac
C o m n en u l ( 1 0 5 7 - 1 0 5 9 ) , Constantin D ou c a s, vechiul său c o l e g ( 1 0 5 9 - 1 0 6 7 ) .
E udochia şi R om a n IV D io g e n e ( 1 0 6 7 - 1 0 7 1 ) şi chiar la în ceputul dom n iei lui

4. Psellos, op. cil., p. X III.
5. Charles W ill. Acla et Scripta quae de conveisiis Lxclesiae greacac el latinac .saeeuli X I composita extant, Leipzig, 1061, p. 166, cf. Dictionnaire-de Theologie catholigue, voi. 13, Paris 1936,
col. 1149.
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Mihail V II D o u c a s ( 1 0 7 1 - 1 0 7 8 ) , rolul lui P sellos în viaţa politică a Bizanţulu i a
fost de prim ordin, ocupând funcţii Ic cc lc mai im portante ale statului.
El este cel carc a fost n egociator între M ihai V I şi Isaac C o m n en u l U zur
patorul; este cel care a în tocmit actui dc acu /a r c îm potriva lui M ihail C eruianc,
la cererea împăratului Isaac C om n en u l, carc a îndrăznit să-l depună pc patriarh;
este cel cârc, prin intrigile sale. l-a dus Ia e.şcc pe R um ân IV DiO gcne, nefericitul
învins de la Manzikert (1 0 7 1); este ccl care, în sfârşit, suprem;! ironie a so a n e i, a
fost victim a ingratitudinii împăratului Mihai! V il. caic după ce a primit sprijinul
magistrului sau la urcarea pc tron, 'il preferă ca prim -m in isiru pe intrigantul
N ik iph oritzis ( 1 0 7 1 -1 0 7 2 ) . Şi astfel, afectat în amorul său propriu, "consiliu! fiosofilor" îşi petrece ultimii ani în dizgraţie umilitoare şi izolare Şi, după ce va fi
martorul unor nefericite pierderi, căci au dispărut, pc rând, Nieetas, I.okhoudis,
D o u c a s şi X ip h ilin , va muri şi el, uitat dc toţi, în martie 1078.
D esigu r eă Pscllos s-a distins între toţi contemporanii săi, şi accasta este partea
favorabilă a personalităţii sale, prin profunzim ea şi varietatea culturii sale. Din
m arele tezaur al cunoştinţelor sale s-a născut opera cea mai abundentă şi diversă
cunoscută în istoria Bizanţului. P scllos, la timpul său, ştia tot şi scria despre iot.
N u nc v o m în cu m eta să enum erăm aici întreaga listă a op erelor lui P scllos,
editate sau nu, sau care circulă sub n u m ele lui, mai ales că prob lem a autenticităţii
unora este pusă sub sem n ul întrebării6. Primii editori ai operelor lui, între alţii
savantul A llatiu s, refuzând să creadă eă un o m ar puica să scrie atâtea iueruri şi
de natură atât de diferită, au adm is existenţa a trei sau patru P scllos. Num ărul o p e 
relor lui P scllo s nu trebuie să ne dea iluzie asupra importanţei lor. Majoritatea sunt
o p u sc u le , câteodată sim p le epigrame. C ea mai întinsă operă este L'lm m ogruphia,
istorie anecdotieâ a Imperiului bizantin, c e se întinde de la domnia lui Vasile ai 11-lea
până la anul 1077. U rm ează apoi, în ordinea mărimii, ce le două discursuri despre
M ihail C erulane: actul de acuzaţie şi discursul funebru.
Trebuie să menţionăm că Pscllos nu este original decât prin formă şi stil. Meritul
său este mai ales de a spune în m od clar şi pe scurt ceea ce alţii înaintea iui au expri
mat pc larg şi mai mult sau mai puţin confuz. Dacă până acum s-a vorbit mai mult de
Pscllos filosoful şi literatul, nu s-a vorbii mai nimic despre Psellos teologul şi e x e g e 
tul Sfintei Scripturi şi Sfinţilor Părinţi, autor de omilii şi panegirice sacre. Această
parte a moştenirii sale literare a fost cel mai mult neglijată şi în acesi domeniu operele
inedite abundă ccl mai mult. Lucrările teologice ale lui Pscllos ne interesează şi pe noi.
în primul rând, şi de ele ne vom ocupa în continuare. Vom începe mai întâi cu lucrările
care interesează teologia şi care sunt reunite în patrologia greacă a lui Migtie:
1.
P a n e g i r i c d e s p r e S i m e o n M e t a fru st, urmai de slujba sfântului f ico?.ot'0irc)7.
cele două p iese au fost publicate de Allatius în lucrarea sa "De Sym conibus".
6. O lista a o p e r e l o r lui P sellos g ă s i m la K. K iu n ib aciicr. U e s d tic h te der Byzunlituschen
LiUeraiur, p. 4 6 . sv|, cf. P sello s, op. cil., p. X V II.
7. M. Jugic. autorul capitolului desp re Pscllos din Dictionnairc d e T heologie cauio liqu c, voi. XIII,
cl. 1152, nc sfătuieşte a tiu traducc «K'oXovSi.c/ prin "slujba religio a să", tu n i face Cur. Z crvos in
m onografia sa: Un filo so f na/platonic din secolul n i Xl-leu, Mihail Pseilos luifa set. open-h sau-

filosofice. influenţii sa Par is, l L)20. p. 32.
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2. C o m e n t a r i u la C â n t a r e a Cântărilor''' in proză şi în versuri, lucrare.plină fie
compilări din comentariile a trei Sfinţi Părinţi: Sf. Grigorie dc Nissa, Sfanţul Nil
şi Sfântul Maxim. Este destul de interesanta, cuvintele Cântării Cântărilor fiind
aplicate Bisericii.
3. D e o m n i f a r i a d o c ţ i i n a ( A i S a a K a A t a x o c v T o S a m ] ) 9 . Această opera
cuprinde 157 de probleme în care primele 60 interesează Teologia Dogmatică şi
Morală. Ele încep prin Ir-o scurtă profesiune de credinţă trinitara. Sunt ioane
interesante şi ni-l arată pe Psellos un veritabil scolastic aplicând filosofia la eluci
darea datelor revelate. Psellos împrumută mult de la Sfinţii Maxim .şi loan
Damaschin.
4. V ersu ri a s u p r a d o g m e i f f î e p i S o y / i a T o 0 l(>, scurtă lucrare intitulată in cata
loagele manuscriselor: Şapte Sinoade ecumenice. Autorul, 4upâ ce expune cre
dinţa ortodoxă despre Sfânta Treime şi întrupare, enumera ereticii şi ereziile con
damnate de cele Şapte Sinoade ecumenice.

5. D i a l o g d e s p r e l u c r a r e a d e m o n i l o r ( l l c p i e v e p y e i a c r S a i p o v c o v
8 i â , A o y o q ) n . Operă adesea editată, tăcând obiect a numeroase studii, în care

Psellos combate practicile magice ale sectelor manichecnc, in special al messatienilor sau euchiţilor. Prezintă in treacăt şi opiniile sale asupra angheologici.
6 O p i n i i l e g r e c i l o r d e s p r e d e m o n i ( T î v a jz e p i S a i p o v c o v S o ţ ă C o v c r i v
"EAArivcq)12. Titlul acestei mici opere indică suficient subiectul ei.
7. C a r a c t e r e l e lui G r i g o r i e T eolo gu l. V asile c e i M a r e , Sf. l o a n H r i s n s t o n n u si
G r i g o r i e d e N i s s a ( X a p a K T f j p c g T p i j y o p ' w v r o v 0 e o A o y o v . . . ) ! f Sunt cuprinsc
aici aprecieri dc ordin literar asupra Părinţilor Bisericii amintiţi.
.

8. R ă s p u n s u n u i c ă l u g ă r în l e g ă t u r ă cu d e t e r m i n a r e a m o r j i i f i e c ă r u i i n d i v i d
C A v c n y p c u p i ) n p o q e y c b i r j o î v o i v o ţ p o v a / o v n e p i o p i a p o v r o v y / a v â r o v ) ' 4.

Accastă problemă este deseori dezbătută de bizantini, Psellos încercând, la rându-i.
sâ-i dea un răspuns.
9. O p i n i i a s u p r a s u f l e t u l u i ( A o ţ a i n e p i
Operă cu caracter filoso
fic, dar care interesează şi teologul.
După Patrologia lui Migne, culegerea cea mai importantă a operelor lui
Psellos este aceea a lui Constantin Sathas, MeSaicoviKi) B if3A io6r]K ii!<\ tom IV .şi
V, Paris, 1874 şi 1876. Volumul cuprinde:
P. G„ L C XIV. col. 183-200 şi col. 199-208.
9 A fost publicat mai intai dc Bihliollieca veterani Pali am, voi. il. Paris. 1624 şi re pro du.-; dc
P. G., tom C X X II, col. 537-686.
10. P. C.. lom CXX/I, col. 687-784.
11. P Ci., lom. CXXf/, col. 8 I I - S I8. carc reproduce pentru textul gicc ediţia lui iVleernian.
Thexaun/s iuris. tom. I, La l i ave, 175 I .
12. P. CV. tom. CXXH, col. 81‘>-876, după ediţia lui Goulniin. Paris, 1615.
13. P. O’., tom. CXXII, col. 875-882.
14. P. O'., lom. CXXII. co! 901-908.
15. P. O . tom. CXXII, col. 015-920.
i 6. P. G\. lom, CXXII, col. 1029-1076.
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1. (.'fuwngraphia17. carc cuprinde evenimentele do la împăratul Vasile al II-lea
pana ia anul 1077. Problemele bisericeşti se întâlnesc aici foarte puţin.
2. P a n e g i r i c u l p a tr ia r h u lu i. M i h a i l C e r u / a r i e (p. 303-308). Două pagini din
această luerarc sunt consacrate relaţiilor lui Mihail Ccrularic cu legaţii papali m
1054. Ccrularic este lăudat pentru /ciul său pentru Ortodoxie in legătură cu purcederca SI. Duh, de care el, Pscilos s-a ocupat foarte puţin. Nu se vorbeşte nimic
despre azimă şi alte dispute, liturgice şi disciplinare, asupra cărora patriarhul a
purtai mari controverse.
3. Elogiul lui Constantin Likoudis (p. 3X8-481).
4. D i s c u r s f u n e b r u a ! p a t r i a r h u l u i I o a n X i p h i l i n (p. 4 2 1 - 4 6 2 ) .

Volumul V din culegerea iui Constantin Sathas cuprinde patru cuvântări fune
bre. trei panegirice, patru apologii, 208 scrisori şi câteva alte opere mai mici, de
puţină importanţă. Toate acestea nu au deloc în vedere teologia. Excepţie fac
câteva scrisori, de exemplu Scrisoarea 175 (p. 444-451), pc carc Pscilos a scris-o
lui Ioan Xiphilin pentru a-şi justifica dragostea sa pentru Platon şi alţi filosofi. O
anumită importanţă prezintă şi Scrisoarea 105 (347-350).
In ultimii ani numeroase scrieri ale lui Pscilos referitoare la disciplinele
ecleziastice au fost publicate în diverse culegeri. Amintim numai următoarele:
1. U n d i s c u r s i n e d i t a l lu i l \ \ e l l o s ! s . Acuzarea patriarhului faţă de Sinod
(1059). In această operă, unde nu trebuie să căutăm imparţialitate istorică, Pscilos
păstrează tăcere asupra evenimentelor din 1054.
2. Scurtă operă imitulată: C u m p o a t e c u n o a ş t e c in e v a , d u p ă a r g u m e n t e l e
elin e , s f â r ş i t u l l u m i i 19 (no0£v av tu ; Yvotrj eXXnvtKaîq ăreoSei^eoiv Tijv koct(.'.ou cruvSEXeivj.
3. T rei te x t e i n e d i t e d e s p r e P s a l m i - 0, urmate de o scurtă operă. In s c r i e r i l e
P s a l m i l o r ( E i ţ ~ a q e m y o a t p ă q xwv ii/aXpâ'v).

4. D i s c u r s a s u p r a m i n u n ii î n t â m p l a t ă la V l a h e r n e - 1 (Aoyoţ kni x<b ev
BA,o:xepvo.ic '/cyovo'n ©aijpaTii).
Lucrarea este mai mult un act oficia! decât un discurs redactat şi autentificat
de autoritatea imperiala, in legătură cu un proces in carc Sf. Fecioară a Vlahemelor a pronunţat sentinţa printr-o minune.
i 7. P.miic Rcnaud a dat o noua ediţie a lui Pscilos, Chnnwgntphut, două volume, apărute la
Paris in 1926 ţi 1928. cu o botţ.itâ introducere.
(8. h.drţia Iu? I.. Brchicr. in Revista de studii cruccşti. tom 16, 1903. par;. 375-416 ţi tom 17.
1904, p, .15-76.
I 9. Editata dc F. Boii în Bv/nntini.schc Zeitschrift, tom V II. I 898, p. 599-602.
20. Publicaţii de A. Ruelle in Sylln^ul literar tim ( 'tiiisiunlinopul, supliment !a tom X V III,
1886. p. 6(13-614.
? !. Mai întâi publicat incomplet de P. Bczobra/ov în Jurnalul M inisterului ras al Instrucţiunii
publice, tom ('C L X II, 1889, p 72-91. aceasta curioasa lucrate a fast editată in întregime in 1928,
simultan de X. Sidcridcs. in revista Op0oSo!;icc, tom. !l, p. 508-519 ţi 539-548. ţi de Joseph Bidez
ui opera sa Miluiil P.wllus epure sur la Chntsopec. opuscuics m extrait sur l'AUhimie, ia
Meteorologie et la iwmonolof;kj, tom. V I al catalogului manuscriselor alchimiătc greceşti, p. 192-210.
In legătura cu conţimiiul, a se vedea articolul lui V. G'ruinel, Le imrucle h a intudlc dc -Voire Pamt-s
des Blakkernes. iii Fchos d 'Orient, t. X X X . 193 i. p. 129-146
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5. O m i l i a la B u n a V estire (E iţ tov xaipg-uajaov)22, operă în acelaşi timp

Toarte elegantă şi doctrinală.
6. D e s p r e m i ş c a r e a tim p u lu i, c i c l u r i l o r S o a r e l u i ş i L un ii, e c l i p s a l o r ş i a f l a 
r e a P a ş t i l o r (Flepi
ki vi'^crecoţ ioî> % p â v o v xoîv kw/Vcov xot> t|ÂAov> kcu xf|c;
aeXfţvriq, xfîq dK/Veuirecoc a\)tco<; Kav T-vjţ t o \) n ă a % a 8\)pcaeo)5).

Printre operele teologicc inedite trebuie să amintim, în primul rând, în număr
considerabil de omilii cxcgetiec sau sobolii asupra textelor scripturistiee sau
patristice. Codicclc Parisinus (1182) din secolul al X lll-lea este plin, într-o bună
parte, de scholii de acest gen. Comentariile Sfintei Scripturi alternează aici cu acelea
al omiliilor patristice, îndeosebi cele ale Sf. Grigorie dc Nazianz. Acestca sunt, în
general, bucăţi foarte scurte24. Dintre ele merită a fi menţionate următoarele:
1. O o m i l i e d e s t u l d e l u n g ă : A s u p r a t ă i e r i i c a p u l u i SJ. I o a n B o t e z ă t o r u l - - 1.

2. D i s c u r s d e s p r e i m i t a r e a Sf. M o a ş t e a l e Sf. Ş te fa n , p r i m u l m a r t i r (Eiq if|v
ctvaKO|ii8T|v xov iip lo v A,Ei\imvou r/.yiou jrpanop.âpT'opoc £Te<pâvo'u)2(1.
3. D e s p r e m i n u n i l e S f M i h a i l (Eiq i a §av\\u.xa to u apxiCTprxTriyou
iMi%aiiĂ)27.
4. D e s p r e m a r e a D u m i n i c ă , s ă r b ă t o a r e a Sf. A g a t h a ş i d e s p r e u c e n i ţ e l e s a l e

(Eiq tTţv (iEYd?^iiv KUpiaicriv, eopcr|v Triţ '/vac, ’AyaGrK;, Kai eiq xâq pa0rja p ia c avrrjq)2*.
5. D e s p r e S fâ n t u l G r i g o r i e T a u m a t u r g u l (ripctţ tov 7rpa)T0C'()7tceX^0U jtepi
tot) ocyiou Tpi]yopiou xou 0au(.iaxoupyou)29.
A. Erhard vorbeşte şi de o scurtă operă despre purcederea Sf. Duh, care nu sc
întâlneşte semnalată în nici un manuscris.
Nu putem vorbi de o evidenţiere a opiniilor iui Mihai Pscllos asupra proble
melor teologice. In primul rând, lîindeă atâtea opere inedite sunt inaccesibile.
Apoi, remarcam că originalitatea lui Pscllos în teologic nu constă în lansarea de
opinii noi. Constă mai curând în compararea pc carc o face între datele revelate şi
doctrinele filosofilor antichităţii în încercarea lui dc a lămuri dogmele creştine
prin gândirea filosofică. Dacă în domeniul literar Pscllos face figura unui umanist
al Renaşterii, pe terenul teologici reaminteşte dc scolasticii evului mediu. Aseme
nea lor, aplică lîlosoiîa teologiei şi face din aceea slujitoarea acesteia.
Unii cercetători l-au judecat pe Pscllos sub acest raport foarte aspru. Ei ni-1
prezintă ca un demi-păgân, mai mult sau mai puţin sceptic, dând pretutindeni
întâietate filosofilor vcchi înaintea Scripturii şi Sfinţilor Părinţi. Chr. Zcrvos, de
22. O avem publicată in Pa/m logia OrienhiUs. tom X V I, p. 517-525.
23. Publicată dc Gcrtrude Redl în revista Byzantion. tom IV, i 927-1028, p. 197-236 şi lom V,
H>30, p. 229-286.
24. Lista amănunţiţii a lor cu începuturile (primele cuvinte ale unei scrieri) este dată de Salhas,
op. cil . tom V, p. ;-tt8.
25. Cupiinsă în Par/sinus. 1177 din scc. X I, fol. 250-274.
26. Semnalată de Allaîitis, Diatriba de PseUis. 67. cf. P. G.. tom C X X H , col. 519.
27. Ihidem.
28. Ihidem.
29. Ihidem . col, 520 Allatius mai scmnalea/ă multe alte opere mici de natură teologică
(Ibident, col. 529-530) a căror autenticitate ar fi verificată.
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exemplu, scrie astfel despre Pseilos: "departe dc a subordona, ca cei trei Capadoeieni, înţelepciunea antichităţii teologici, ci da în mod constant întâietate liiosolîei
elene asupra direcţiilor gândirii creştine"30.
Multe pasaje din scrierile lui Pseilos, însă, contrazic accastă critica. El a putut
neglija sau practica mediocru virtuţile creştine, dara rămas intotdeauna un credin
cios convins .şi nu are nimic din scepticismul pe care unii vor sa i-l atribuie. Chiar
din timpul vieţii sale a fost acuzat ca acorda o prea mare atenţie lui Platon, Porphirius şi Prociu. în faţa acuzaţiei de păgânism, el a (ost nevoit sâ se justifice
înaintea împaralului printr-o profesiune de credinţa.
Ceea cc ne lămureşte asupra veritabilei sale gândiri este Scrisoarea pe carc a
scris-o lui Ioan Xiphilin, drept răspuns la reproşul dc a-i iubi'prea mult pc Platon
şi de a-l prefera lui Hristos. Ci se arata aici adevărat scolastic, acordând credinţei
şi raţiunii locul care se cuvine fiecăreia: teologiei primul iar lîiosofiei rolul de co
laboratoare subordonată. "Este mult timp de când cu serie Pseilos vechiului său
coleg ■am primit ca o moştenire părintească demnitatea dc creştin şi de când eu
am devenit ucenic al Celui Răstignit, elevul Sfiiţilor Apostoli şi ecoul foarte exact
al inefabilei doctrine privind Divinitatea. Cât priveşte pe Platon sau pe Chrysipe,
pe care fu îi menţionezi, eu i-am iubit într-adevăr; cum puteam face altfel?... Dar
în doctrinele lor eu am făcut un lucru. Respingând unele, cu am reţinut altele,
putând servi alor noastre şi putând fi puse în legătură cu Sfintele Scripturi. La fel
este căzu! şi Sfinţilor Vasile şi Grigorie, marii luminători ai Bisericii"31.
"folosirea silogismului • continuă el - nu este lucru necunoscut în Biserică,
nici o metodă străină filosofici; acesta este mai curând unicul instrument al ade
vărului şi mijlocul de a descoperi soluţia problemelor puse".
O declaraţie asemănătoare se poate citi în ultimul capitol al operei sale:
Ai8a<JKaXia TravtoSttTTij, dedicată împăratului Constantin Doucas: "in intenţia
dc a aduce un marc număr de reflecţii asupra sufletului, eu ani scos apă în pro
priile noastre vase şi din apele amare ale clinilor. Eu am avut grijă de a purifica
doetrinelc profane pentru a introduce în dogmele noastre, uneori fară a reuşi a le
scădea complet caracterul lor. Cât vă priveşte, nu ajunge a cunoaşte^ cuvintele
divine, carc sunt pline de adevăr, ci trebuie a crede ferm în acestea. In ceca ce
priveşte opiniile care se referă la doctrinele elene, să ştiţi că eu nu fac decât să ic
expun, t u vă sfătuiesc să profitaţi a cunoaşte diferenţa care există între dogmele
noastre şi opiniile păgânilor. Prin această comparaţie veţi constata că scrierile
noastre sunt adevăraţi trandafiri, în timp ee cărţile greceşti produc, în ciuda fiori
lor frumoase, substanţe veninoase"32.
Cu toate că metoda lui Pseilos era irepoşabilâ, ca inspira neîncredere cleri
cilor şi monahilor. Utilizarea înţelepciunii păgâne li se părea că prezintă un marc
pericol peniru credinţă. Şi îmr-adevâr pericolul era real. Noi întâlnim in Occident,
in secolele XM-XIll, aceeaşi opoziţie la mulţi oameni ai Bisericii faţă de utilizarea
30. Cin. ZervoN, op. cil., p. 1X6.

31. S< risnaiv către m onahul Ioan Xiphilin deveni! p a tria rh , Sathas. VfeocciamKÎ)
Bip?Lio0TikT|. tuni V. p. 447 cf. P idioiiiuiire de T heobgie eutlwliqiîe. col. 1155.
32. Emile Rocile, Ouaranie - deux ehapiovs inedite et complemenluirex du re cita l de Micitel
l ’sellos imitule'. (acces carc este în P, Ci.), in L'Amunre u'e l'Axsockiîion des etudes grecquex. t. X III,
I iS74, p. .'Î77-27X.
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dialecticii în Teologie .şi adaptarea filosofici antice Ia dogma revelată. Insa, in
limp ce in Biserica occidentala, mişcarea scolastică, după peripeţii diverse, a
obţinui drept de cetăţenie şi a produs minunate capodopere, în iii/a n ţ a fost cu
rând oprită simultan de Biseiică şi Stat. Psellos abia muri.se când sueccsoru! săli
ca rector al Academiei de litere, Ioan Italos, era condamnat. O serie de sinoade
sub Alexios Comnenul au sugrumat aproape din faşă scolastica bizantină.
Cât priveşte convingerile creştine ale lui Psellos, ele reies .şi din declaraţia:
"Eu am obiceiul - spune ei - de a atribui Providenţei divine rânduiala lucrurilor
de orice importanţă, sau mai curând de a raporta la ca tot ceea ce ne vine, cu
excepţia a ceea ce provine din corupţia naturii noastre"^-1.
După cum am mai spus, originalitatea lui Psellos în Teologie constă în
metodă nu in fondul doctrinei. în problemele teologice el se mărgineşte, de obi
cei, la sentimentul comun al contemporanilor săi. Totuşi, vom semnala poziţia lui
asupra următoarelor puncte:
1. Asupra pureederii Sf. Duh el adoptă doctrina oficială a Bisericii sale în
sec. al XI-lea. Duhul Sfânt purcede dc la Tatăl, nu de la Fiul, dar El este în
legătură eu credincioşii prin Fiul. Aceasta este formula pe care o. foloseşte Ia în
ceputul lucrării saie AioaaKocAAa JiavroSaTcrj. "eic nuxpoq pev eicrcopev6 (aevov,
81 i.ou 5e fiETocSi56|a.£vov" (P. G., t. CXXII. col. 688 A). Tatăl este în acelaşi timp
rcaxiip tov> fiovoyevouţ Yiov şi jrpoPoA.eix; -Toi) â y lo o flvEvpaToc. în Panegi
ricul lui Mihai Cerularie, el îl fclicită pe acesta pentru zelul sâu în apărarea Orto
doxiei asupra acestui punct, împotriva doctrinei latinilor pe care o califică
supremă impietate, egală ereziei lui Arie şi Funomius.
2. Despre natura îngerilor. Psellos aparţine categoriei dc teologi bizantini care
nu acordă spiritelor deeâl o imaterialitate relativă. îngerii buni, ea şi cei răi, sunt
uniţi într-o manieră subtilă şi fină, invizibilă ochiului liber, luminoasă ia cei buni,
întunecoasă la cei răi-*4. Se ştie eă Psellos împrumută majoritatea elementelor din
demonologia sa, din neoplatonicul Produs-"-.
3. Despre sufletul uman Psellos a scris mult. El foloseşte foarte des opiniile
vechilor filosofi şi nu este totdeauna uşor a cunoaşte care sunt cele care ii aparţin.
Cu toate acestea, in unele locuri este explicit, Este de partea tezei ereaţioniste şi
însufleţirii imediate-6.
4. Ca exemplu al manierei saie de a trata chestiunile pur scolastice, în care
credinţa nu este angajată şi în care ipotezele pot să-i dea cale liberă, se poate cita
ceea ce el a spus despre numărul de îngeri şi oameni creaţi de Dumnezeu. El
33. Chronofrnwfiie. Michel IV. c. X X X , Renal! M, 1- 1.. p. 7 I. cf. Dfctionnairc dc Thcologie

catholkjuc, toi. 1156.
34. De operitiionc tinenumum, c. V ii, V III; P. G.. i. C X X H . coi. 836-840.
35. J. Bidcz, M ichel I ’svl/los, Epitrc sur Iu chrhopec «'/<•.. Bruxelles, 192<S; K. Svobuda. La
demonologie de M ichel Psellos, Brno. 1927. cf. Dictionnaiic de Theologic catholiguc. col. 1157.
36. De omnifaria doctrina. 29, 42. P. G., î. ('X X II, col. 692 AB, 713-716: ovxe. '/ap f| ©'uyjl
7tpoyeveocpc4-To'5 awiuxToţ. c ii'e to cw pa Kpeo(J<)Tep<w xfjţ wwcfj;, ctÂ>. ’o;un) vuxn KC/!- 'T®n«
şi, de asemene;;. De oniculi.s cluddaici\\ P. G. ihidem , coi. 1144, ouv c/.n.b (yjcepju'tTWV i) v ^ X ’1 X1lv
iiTrocmiaiv c>.ajÎR\, oi)5e ev acnj.ioc-iKai.c, iHpeioxipcei Kpâoecnv. ttXX ’avcoOev a n o 0e«v tf|v
îiTtapcev t axa.
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estimează că îngerii au fost croaţi mai puţin numeroşi decât oamenii, pentru că eu
cât o fiinţa este perfecta şi aproape dc Dumnezeu, cu atât mai puţin eslc înmulţită,
tot aşa cum numerele vecine ale unităţii sunt mai mici. Sfântul Toma de Aquino37
susţine contrariul, pe motiv că Dumnezeu trebuie să înmulţească lucrurile supe
rioare pentru o mai marc perfecţionare a universului.
Atât în timpul vieţii sale, cât şi după moartea sa, reputaţia iui Mihail Psellos,
ea savant şi ca filosof, a fost foarte mare şi influenţa sa intelectuală a fost serioasă
şi durabilă asupra literaturii bizantine, in zilele noastre sc admiră mai mult litera
tul şi artistul, criticii fiind severi cu viaţa publică a lui Psellos.
Dacă pentru întinderea cunoaşterii, pentru vivacitatea observaţiei şi mai ales
pentru abilitatea formei, Psellos este primul om al timpului său; dacă pentru acti
vitatea literară se poate, pe bună dreptate, compara eu Alberi cel Mare şi cu
Franyois Bacon, este recunoscut -■ spunea Iară menajamente Krumbaeher —"că
servilismul slugarnic, lipsa dc scrupule, în alegerea mijloacelor, ambiţia nesătu
rată, vanitatea imensă sunt trăsăturile dominante ale caracterului său"3x.
"In pofida unui patriotism real. scrie la rândul său A. Rambaud, cariera sa
politică nu este decât o lungă suită de slăbiciuni şi retractări"311.
Este adevărat, şi aceasta o spunem spre a-l apăra, că Psellos a trăit în epoca
cea mai tristă a istoriei bizantine. "Acesta este - constată Krumbaeher - timpul
dominaţiei funeste a femeilor şi marilor favoriţi; aceasta este epoca intrigilor ne
curate, a revoluţiilor sângeroase dc la palat şi luptelor feroce pentru tron, care
zguduie Imperiul de Ia moartea Iui Vasile a! Il-lea până la urcarea pc tron a abilu
lui Alexios Comncnul... Nici o epocă n-a fost mai periculoasă pentru caracterul
unui om dc stat decât această epocă de schimbări continui de împăraţi cu spiritul
slab şi accesibil infuenţelor celor mai vătămătoare"40.
Acesta a fost Psellos şi nu putem separa persoana lui păslrându-1 pe Psellos
savantul şi eliminându-1 pe marele şambelan.
Pr. Dui. IU L IA N MIC'ULt'SCU

37. Tonia d'Aqmno, ’S umnui theotogica. i. q.l... a.3, cf. Diclioniiairc dc Thcologie caiholiquc.
loc, cil.
38. K. Krimibaohor. Gexchwhle tler hyzantinisdim Littenitur. p. 435, cf. Psellos, op. cit., p. XVII.
39. A. Ranitnuid, op. ci!., p. 170.
40. K. ICnimbacher, op. cit., p. X V II.

UN T E R M E N LITU R G IC IM PR O PR IU
Un termen liturgic care ridică senine de întrebare si de neînţelegere este ver
bul la conjunctiv din îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care se adresează miresei
(viitoare soţie), la oficierea Tainei Cununiei religioase în biserică: "iar femeia să
sc teamă dc bărbat" (Ef. 5, 33). Când sc rosteşte (eânlă) de către cântăreţul bise
ricesc sintagma respectivă în timpul citirii Apostolului, mirii, ca şi nuntaşii de
faţă, dau semne dc mirare, unii chiar zâmbesc, oricum mireasa nu este dispusă să
primească acest îndemn care i sc adresează. Este de vină, in această situaţie,
autorul textului Epistolei către Efescni, Sfântul Apostol Pavel, sau este de vină
traducerea greşită în româneşte a textului cu îndemnul respectiv?
O analiză sintactică cât de sumară a versetului 33 din cap. 5 al epistolei, ne
arată, aşa cum este redat în româneşte, o contradicţie semantică: "Astfel şi voi.
fiecare să-şi iubească femeia ca pe sine însăşi, iar femeia să sc teamă dc bărbat".
Cele două verbe din celc două propoziţii coordonatoare adversative: "a iubi" şi "a
se teme" nu se complinesc, aşa cum normal, cere topica frazei, ci ele sc exclud.
Noul Testament, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1993, Versiunea revizuită, redactată şi comentată
de î. P. S. Bartolomeu Valeriu Anania dă traduccrca comună: "iar femeia să se
teamă de bărbat", cu justificarea în subsidiar, nota 2, că este traduecrea exactă a
originalului grecesc, "dar trebuie înţeles şi aplicat numai în interiorul analogici
Hristos-Biserică, adică iubirc-supuncrc". In ediţia a Il-a a Noului Testament,
1995, autorul respectiv renunţă la verbul "a se teme" şi redă traducerea cu coor
donata adversativă "iar femeia spre bărbat să sc-nfioarc", motivând în subsidiar,
nota 2, că verbul "a se teme" îi traduce exact pe grecescul "foveo". Folosirea ver
bului reflexiv."a sc înfiora" în locul lui "a se teme" este la fel nepotrivită. Verbul
a înfiora înseamnă "a se cutremura, a sc încrâncena, a sc înfricoşa, a se îngrozi, a
se înspăimânta, a tremura, a se zgudui" şi substantivul înfiorare înseamnă "groază,
a se zgudui" şi substantivul înfiorare înseamnă "groază, încrâncenare, înfiorare,
îngrozire, înspăimântarc" (Dicţionarul de sinonime al limbii române, de Luiza
Scche - Mircea Sechc, Bucureşti, 1982).
Pentru înţelegerea realităţii textuale scripturisticc trebuie avut în vedere înţe
lesul corect al verbului foveo carc, în realitate, are două sensuri, aşa cum rezultă
din Dictionnaire grec-franyais du Nouvcau Testament, dc Mauriee CarrcsFranţois Morel, 1971, p. 258. Cu primul sens, foveo înseamnă: etre saisi de
erainte, avoir pcur, ctre offrayo, craindre. Cu al doilea sens, când foveo este urmat
de acuzativ, înseamnă reverer, adică "a respecta, profund, a venera, a cinsti", cum
avem şi textele de la Lc. 1, 50; F. Ap. 10, 35; Apoc. 14, 7. La Efescni 5, 33, ver
bul foveo este urmat de un substantiv in cazul acuzativ: tSn ândre (bărbat, soţ), dc
unde rezultă că traduccrca corectă textuală este următoarea: "iar femeia să
cinstească (să venereze) pe bărbat". In traduccrca ecumenică a Bibliei, ediţie inte
grală Paris, 1972, avem traduccrca "et la femme, rcspecter son mari". Termenul a
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cinsti este mai cuprinzător în româneşte, care trimite la textul scripturistie:
"Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta" (fc'x. 20, 12; Mat. 15, 4, 6; i 9, 19; Ef. 6, 2).
Din analiza morfologică a verbului foveo rezultă clar că sensul lui corect, pc
carc l-a avut în vedere Sfântul Apostol Pavel a lost cel de reverer = a cinsti pro
fund, a venera, prin iubire, adică soţul să-şi iubească soţia, ca pe sine însuşi, iar
soţia să venereze prin iubire, să-şi cinstească profund soţul în căsnicie.
Cele două verbe, din cele două propoziţii coordonatoare din frază, Ef. 5, 33,
sc complinesc logic. Este vorba dc o figură dc stil literară, dc a nu se repeta acelaşi
verb în amândouă propoziţiile coordonatoare din frază. Se înţelege eă este vorba
de verbul "a se iubi reciproc", de vreme ce "vor fi amândoi un trup" (v. 3 I ), căci
această unire o realizează iubirea, carc este din Dumnezeu, fiindcă "Dumnezeu
este'iubire" (I In. 4, 8) şi Sfânta Taină a Cununiei este Taina iubirii, carc nu are
nimic comun cu teama sau cu înfiorarea.
Pr. I. IONESCU

DETALII M E T O D O L O G IC E A S U PR A PERiODIZĂRl.1
M U Z IC II PSA L T IC E '
Sistemul de periodizare a istorici muzicii psaltiec şi implicit a semiografiei
psalticc introdus dc hoi în această lucrare, este în funcţie dc:
a) ti m p u l c â n d a u f o s t s c r i s e m a n u s c r i s e l e ;
b) g r a d a ! l o r d e c o m p l e x i t a t e ş i s c h i m b ă r i l e p e t r e c u t e în c o n ţ i n u t u l lor, p e
p l a n e v o lu tiv ;
c) p e r f e c ţ i o n a r e a (e lin ic ă i n t e r p r e t a t i v ă ş i g r a d u l d e d i f i c u l t a t e a s c r i i t u r i i
în tr -o a n u m i ta p e r i o a d ă , urmată apoi de r e f o r m a / s i m p l i f i c a r e a , introdusă dc Noua

Metodă, în anul 1814.
Acest sistem arc in lume consensul unui număr mare dc bizantinologi şi a fost
aprobat în multe ţări; ci sc apropie şi dc cel utilizat de către unii bizantinologi români.
1. Perioada bizantină arhaică, dc început
a muzicii şi a semiografiei psalticc
Cukul creştin şi implicit muzica psaltică a fosi determinate dc o complexitate
de parametri obicctivi şi spirituali.
In anul. 313, prin Edictul dat dc împăratul Constantin cei Marc, la Milano, a
fost legiferat cultul creştin.
In anul 330, Conslaniinopoiul a devenit capitala Imperiului Roman de Răsărit şi
centru religios al lumii creştine. Sinodul de ia Laodiceea, din anul 360 a reglementat
o parte din coordonatele dogmatice şi muzicale ale creştinismului printre carc:
a) a despărţit viaţa de rugăciune creştină de cca teatrală; C a n o n u l nr. 15 a ho
tărât că numai in biserici se va susţine cântarea bisericească, numai de către psalţi
si numai după textele stime.
b) a limitai accesul muzicii lumeşti, fără strigări necuviincioase, iară cântări
nepotrivite, neadaptatc adecvat textelor sacre, ş.a.
In anul 553, Sinodul Ecumenic V de la Constantinopol a hotărât introducerea
în cadrul L i t u r g h ie i a T r i s a g h i o n u l u i / S fin te D u m n e z e u l e .
Cele şapte Sinoadc Ecumenice ale timpului au dezbătut diferite probleme ale
vieţii creştine şi rolul cântării muzicale în cadru! culturii religioase, precum dc
exemplu: Sinodul Trullan, din anul 691 şi cel dc al Vll-lca Sinod Ecumenic care
a dezbătui şi felul cum trebuie să fie din punct de vedere etic (vezi continuarea pe
un alt plan a ethosului din muzica antică clină) muzica în cadrul liturgic. C a n o n u l
a! I I - le a a l a c e s t u i S i n o d consemna: ... D e v r e m e c e - c â n t â n d - n e u n im c u D u m 
n eze u , to ţi c r e ş tin i i s u n t d a t o r i d e a p ă z i b u n u l a c e s t a m â n t u it o r . .

In mod dependent dc apariţia şi dezvoltarea imnurilor liturgice, în secolele
III-VII, a început să sc alcătuiască n o t a ţ i a m u z i c a l ă p s a l t i c ă e k f o n e t i c ă - recitarea
eu glas mai înalt sau mai coborât, utilizată în recitativul pericopelor/ fragmentelor
1.
Lucrarea se bazează pe ccrcctarea întreprinsa do noi. începând din vara aiiuhii 1989. la
diferite biblioteci ţii mănăstiri din Ellada, la Muntele Athos, la Constantinopol, la Roma si
bineînţeles în România.
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evanghelice, apostolice şi profetice, sistem care se va perfecţiona prin notaţia
diastematieă, ce. consemnează distanţele între sunete. Primul document muzical
psiiltic creştin cunoscut este Papirusul în limba elină, de la Oxyrchincos, Egipt,
scris în secoiele III-IV, probabil in Siria.
In accastă epocă au apărut primii iînnografi creştini, precum: Sfântul Ignatie
Teolbrul episcopul Antiohiei ( t 107), Sfântul Justin Martirul şi Filosoful (f 163),
Clement Alexandrinul (170 ?-220), Sfântul Ipolit (170-236), Origen (185-254) martirizat de împăratul Valerianus, Sfântul Tertulian (160-240), Sfântul Ciprian
episcopul Cartaginci (210-258), Sfântul Antinoghcn episcop al Sevastei (t 303 ?),
Sfântul Efrem Sirianul (306-373), Sfântul Pahomie (f 346), Sfântul Anastasie ccl
Marc (295-374), Sfântul Macarie Egipteanul (f 320 ?), ş. a., carc au contribuit
substanţial la îmbunătăţirea cultului religios creştin, cu cântări religioase.
Corifei ai teologiei creştin ortodoxe sunt consideraţi: Sfântul Grigorie de
Nazians ( t 381) patriarh al Conslantinopolului, Sfântul Vasile cel Mare (329-389)
si Sfântul Ioan Gură dc Aur/ Hrisostomos (345-407), imnografi de excepţie, carc
au alcătuit - separat - slujba Liturghiei, unde se păstrează şi astăzi numele lor.
Creaţia psaltică muzicală - dc exemplu - a lui Synesius (375-430) - episcop
dc Cyrene2, a fost influenţată direct de muzica antică elină. Egon Welesz a regăsit
într-o compoziţie a lui Synesius, influenţa directă a Imnului IX din lliaila de
îlomcr: ... Cântă lyră cu putere, cu limba dară, după cadenţa leiană/ 'A ţe /jo i ,
k iy e ia q>op/ti4 / i s t ă xijiav ă o i o â v .
Sfântul lustinian al II-lea ( t 578) a introdus in cadrul Sfintei Liturghi: Lientvicul şi Chinonicid. Cântarea Lumină lină, un vechi imn bisericesc, care circulă
încă din primele secole dc creştinism, iar credincioşii o cântau frecvent, s-a dovedit
a fi, pe baza unei notiţe dintr-un Orologhion clin, compoziţia lui Antinoghcn4.
Perioada de definitivare şi organizare riguroasă a muzicii psaltice bizantine a
pornit cu: Sfântul Roman Melodul (491-550), Sfântul Cosma Mciodul (r 750),
apoteoza fiind prin Sfântul Ioan Damaschin/ din Damasc (676-750), ccl care a sis
tematizat cele opt ehviri/ Ocioihul, baza muzicii psaltice bizantine.
Creaţia muzicală psaltică bizantină a fost continuată de Sfântul Thcodor
Suditul (759-826), dc fratele lui - Sfântul Iosif Studitul (f 830), de Cassia mona
hia ( t 800), şi alţii.
2.
Perioada palcobizantină - ekt'onetică a semiologici muzicale psaltice, cuprinsă între anii 950 şi 1175
Această a doua perioadă a semiologiei psaltice cuprinde: a) Notaţia Theta;
Theta Notation, b) Notaţia Chartes; Charles Notation, e) Notaţia Coislin/ Coislin
Notation, d) Sistemul complet ckfonetic/ Ekfonetic Notation System.
In această perioadă au fost consemnate primele manuscrise muzicale psaltice:
este naşterea propriu-zisă a notaţiei psaltice. Sunt cunoscute câteva lucrări muzi2. Synesius Cyrcnensis. Hymni et opuscota, torni /. Hymni, Edition N. Tcrzaghi. Roma, 1930.
3. K. Welesz, A Etysiorv o f Bvzanline M usicm u t Hvmnographv. A l tlic Clarcdon Press. Oxford,
1961. p. 150.
4. Antinoghcn/Anlinogenos (t 303 ?). compozitor clin.
32 - B. O. R. 7-9/2002
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calc psaltice din accastă perioadă, intitulate - p e r i c o p e sau l e c ţ i o n a r e . Lucrările
au primit denumirea de P e r i c o p e litu r g ic e , P e r i c o p e a p o s t o l i c e şi P e r i c o p e clin
L i t u r g h i e , dir. scrierile A p o s t o l i l o r , din scrierile p r o f e t i c e , după fragmentele pc
care le prezentau: P r ă je lilo r . Accstc lucrări nu păstrează ,şi numele compozitoru
lui, muzica fiind doar schiţată, notată deasupra şi între cuvintele textului liturgic,
destaşurându-se mai muit pe baza tradiţiei şi a unor reguli simple.
3 Perioada bizantină - medio, neo şi dc tradiţie bizantină
semiologiei muzicalc psaltice cuprinsă între anii 1175-1670,
perioada de mijloc a semiografiei bizantine - Round Notation
în această perioadă au apărut, pe rând, toate semnele muzicale psaltice, cu
explicaţii clare asupra energiei lor - eonversion, dc la notaţia muzicală ekfonctieă, carc a fost înlocuită de cca k o u k o a z e l i a n ă . denumire cc provine de la marele
imnograf melurg elin Ioannis Papadopoulos, supranumit K o u k o u z e l i s .
A treia perioadă a notaţiei psaltice a cuprins: a) Dezvoltarea şi corelarea/ sis
tematizarea distanţelor dintre sunete (afonon şi crntbnon); b) Scrierea cu cerneală
neagră; c) Scrierea cu cerneală roşie şi neagră; d) Perioada metabizantină/ de
tradiţie bizantină.
Epoca bizantină şi dc tradiţie bizantină a fost o perioadă dc maximă înflorire
a tuturor genurilor muzicale psaltice, folosind o notaţie muzicală foarte complexă,
care spre exemplu, cuprindea peste 40 dc semne kironomice, etc. Această pe
rioadă a avut numeroşi compozitori dc excepţională valoare, precum: Ioannis
Cilikvs ( t 1100 ?), Nikiforos Ethnikous ( t 1150), Ioannis Plousiadinos/ Koukoumas (t 1200 ?), Xcnos Korones ( t 1250 ?), Ioannis Kladas ( t 1300 ?), iar Ioannis
Papadopoulos/ Koukouzelis ( t 1350 ?) fiind corifeul epoeii bizantine, mentorul
Evului Mediu Bizantin. Lista marilor compozitori bizantini se continuă prin
Manouil Hrisaphis ( t 1400 ?), Grigore Bunu Aliatu (t 1400 ?), Arsenic cei
Tânăr ( t 1600) şi, dc asemenea, mari imnogralî, precum Nikiforos Vlcmidis
(1 198-1272), ş. a.
4. Perioada dc tranziţie a semiografiei muzicale psaltice explicative,
sc situează între anii 1670-1814
Este perioada notaţiei psaltice explicative. în compoziţia muzicală psaltică a
epoeii o mare parte din semnele muzicale psaltice utilizate au dispărut. O parte
din genurile muzicale bizantine vechi, precum: S t i h i r a r u l le n t - S t i h i r a r i o n argo.
a p y o , M a t i i i m a t a r u l şi altele au fost "uitate", şi au apărut noi genuri muzicale
psaltice, precum: Stihirarul scurt - S t i h i r a r i o n s i n d o m o n / a v v r o p o v , etc., epoca
începută dc Bălaşu preotul, prin lucrarea sa la - S l u j b a m o r ţ i l o r - S f â n t e s t e D u m 
n e z e u / /.’A y i o g o O e o g - scrisă în jurul anului 1670.
Numărul de compozitori psalţi este impresionant. Dintre aceştia, corifeii
epocii au fost: Panaiotis Hrisaphis cel Tânăr (t 1660), Ioannis Trapezountios.
(iherman arhiereul de la Piatra cca Nouă ( t 1670, la Bucurcşti), Bălaşu preotul şi
nomofilax (1610-1702, la Constantinopol), Cosma ieromonahul macedoneanul
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iviritul (t 1730, Athos), Iovaşcu Valahu (t 1750 ?), Pctros Glikys/ Bercchet ( t 1770),
Petros Lampadarios Pcloponisis/ Moraitul (1730-1777), Ioanis protopsaltul (f
1780), Iacov protopsaltul ( t 1790), Petru Vizantic/ Halatzoglos ( t 1808), ş. a.
5.
Epoca noii reforme a muzicii psaltice bizantine,
înfăptuită de Patriarhia de la Constantinopol în anul 1814,
prin episcopul Hrisantos Madytos (f 1843),
Hourmuzios Hartofilakos ( t 1840) şi Grigorios Lcvitos ( ţ 1822),
cc se întinde din anul 1814 şi până azi
Este considerată perioada analitică a scrierii psaltice. Este caracterizată prin:
a) Simplificarea scrierii marilor distanţe, 5 semne emfonom; b) Crearea noii teorii
muzicale psaltice; c) Dezvoltarea cercetării scrierii paleo-bizantinc.
Precizăm că anii celor cinci perioade sunt daţi de diferitele manuscrise
importante, care, prin conţinutul lor, au punctat un început de epocă5.
Prof. Dr. M AR C EL SPINEI
5. Vezi şi Gr. Statliis:
-- Muzica bizantină in credinţă şi în ştiinţă, Introducere în Tetralogia Bizantină , nr. 4,
Tessaloniki, 1972, p. 389-438.
- I inano.scritti e la Iradizione inusicale Bizantino-Sinaitica, Revista Teologia, MG, tom 1-2,
Atena, 1972, p. 271-308.
- Probleins connected with the transcri/>tion o f ihe Old Byzantine Notation in io the
Pentagrani. RECC, Tomc 2, 1973, p. 778-782 - Exegeza vechii notaţii bizantine, Revista bizantină
nr, 7, Tessaloniki, 1975, p. 193-220 + A' - LB' reproduceri. Reeditare, Editura Fundation Byzantine
M usicologia, Studios. 2, Atena, 1978.
- Les Manuscrits de Musiipie Byzantine du Mont Athos, Cataloque d escriptif des manuscrits
de Mush/ue Byzantine, conserves dans ies bibliotheques des Monasteres et des Scetes du Mont
Athos. Athenes, tom I, 1975, tom 2, 1976, tom 3, 1993.
- hnnografia în versuri de 15 silabe în creaţia bizantină. Editura Fundation Byzantine
Musicologia, Studios 2, Atena, 1978.
■- An anaiysis o f the stieheron/Tov tjZiov Kpvii/avra, by Gennanos bishop of New Patras (The OU!
Synoptic and the New "Analytieal" Methods of Byzaniine mitsicai notation). SEC IV, 1979, p. 177-227.
- The "Abridgemcnls" of Byzantine and Posl-Byzantine Composition. In, Caliiers do l'lnslitut

du Moycn Age Grec ct Latin, Copenhague, 1983, p. 16-38.
- L'exegese de Tancienne notation byzaniine. Editeurs le Melropolile de Kozani Dionvsios el
Gr. Statliis, Atlifnes, i 989, 174 p.
- B alasis preotul şi nomofilax. Viaţa şi activitatea lui. Universitatea Naţională .şi
Capodistriană, Atena, 1992.
- Les anagramnies et les "mathemata" de la inelopee byzantine. Editeurs le Mctropolite de
Kozani Dionvsios et Gr. Slatliis, Athenes, 1994, 284 p., etc.

M A N U S C R IS E PSALT1CE ÎN B IB L IO T E C A
M Ă N Ă ST IR II STA V R O PO LEO S
înccpând ca anul 1990, muzica bisericească a cunoscut o revigorare semni
ficativă prin înfiinţarea mai multor şcoli de cântăreţi şi dc seminarii teologice, dar
$i un Toarte important fapt, înfiinţarea în cadrul Conservatorului "Ciprian Porumbeseu", în prezent Universitatea Naţională de Muzică diri Bucureşti, a unei secţii
care pregăteşte specialişti în domeniul muzicii bisericeşti de tradiţie bizantină,
secţie, pentru care a luptat pentru a putea fi înfiinţată şi condusă, reputatul pro
fesor Sebastian Barbu-Bucur.
Anul 1991 aduce un nou suflu şi cântării bisericeşti, o dată eu venirea părin
telui Iustin Marchiş la stăreţia mănăstirii StavropoLcos care, la îndemnul renumitu
lui pictor Paul Gherasim, va dori reîntoarcerea la tradiţia cântării, la muzica psaltica
de tradiţie bizantină şi înfiinţarea unui centru de cultivare a teologiei cântării.
Iniţial, demersul a fost canalizat doar pc latura interpretativă a muzicii bise
riceşti, forrnându-sc în cadrul mănăstirii şi un grup psaltic ce poartă numele
mănăstirii Stavropoleos şi carc astăzi numără aproape 25 de membri. Scopul gru
pului este acela de a scoate la iveală cântări vechi şi noi spre a fi interpretate atâl
în ţară, cât şi în străinătate, şi de a sc face cunoscut tezaurul bogat al muzicii noastre
româneşti dc tradiţie bizantină. Activitatea grupului a continuat şi prin numeroase
concerte şi imprimări (au apărui mai multe casete şi două compact-discuri, unul
dintre ele fiind realizat de o renumită casă de discuri din Israel).
Dacă, iniţial, calea reîntoarcerii la tradiţia bizantină a fost deschisă de inter
pretare, de-a lungul a peste zece ani s-a ajuns să sc studieze manuscrise psalticc
deosebit de importante, carc conţin cântări necunoscutc până în prezent. Am ajuns
astfel la scopul pentru care s-a format acest centru de cercetare în cadrul mănăs
tirii Stavropoleos.
Astăzi, fondul dc manuscrise, ce conţin muzică psaltică, din cadrul bibliotecii
mănăstirii Stavropoleos, cuprinde un număr de 28 dc exemplare, din carc 15 suni
manuscrise in limba română, 8 sunt în limba greacă, 4 sunt bilingve (română şi
greacă), iar unul este în notaţie kriuki.
Din punctul de vedere al semiografiei, manuscrisele sunt grupate în: 8 mânu
scrise în notaţie cucuzeliană, 19 manuscrise în notaţie bizantină şi un manuscris
slav în notaţie kriuki.
Pentru a arăta importanţa fondului dc manuscrise din biblioteca mănăstirii
Stavropoleos. mă voi opri asupra câtorva dintre manuscrisele existente:
Manuscrisul românesc - 2/1863 - este o antologic" a lui Ghelasie Basara
beanul, a re-132 de file, fiind pe hârtie obişnuită. Copistul este neidentificat. Este
de remarcat faptul că f'toraicle, timporalcle care scurtează durata, mărturiile şi
prima literă dc la începutul fiecărei cântări sunt scrise cu tuş roşu, iar ncumclc,
timporalcle cu durată lungă, consonantele şi textul literar (acesta având caractere
chirilice) sunt scrise cu tuş negru. Manuscrisul arc copcrţi dc lemn, îmbrăcate în
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piele de culoare neagră şi conţine cântări ia Vecernie, Utrenie şi Liturghie, din cclc
trei perioade ale anului: Octoih, Triod'şi Penlicostar, majoritatea fund compusc de
Ghelasie. La fila 132 v. există o însemnare a lui Th. Protopopeseu de la 1K6,y, când
a funcţionat timp dc un an ca profesor la seminarul de la Argeş. LI ar putea fi
copistul sau ccl care a comandat întocmirea manuscrisului la un alt copist.
Manuscrisul muzical romanesc - 89 m - este un "hmologhion calofomc" a!
lui Macarie. Ieromonahul, după cum arată însemnarea de la lila 5: "Irmoase fru
mos glăsuitoare din Calolonicon faccrc a feluri de preaînţelcpţi şi sfinţi dascăli
care în vremi au stătut. Iară acum/ spre folosul luior patriei prefăcute dupre' cele
grcecşti întocmai, dc smeritul/ ieromonah Macarie. Acest de faţă/ este facere a lui
Kir Petru cc! dulce glăsuitor Bereket". Manuscrisul mai cuprinde irmoase scrise
şi de alţi compozitori, după cum nc arată însemnările: "alt irmos facere a lui Kir
lacob Protop •••' altu”; "alt irmos facere a lui Kir Balasic/ protopsalt şi nomofilax
al Sfintei' Biserici cci Mari"; "irmos, faccrc a lui Kir Panait Gacioglif protop
saltul Bisericii cci Mari"; "acest irmos este făcut dc dascălul Petre EfcsiuL mai
întâi în greceşte. Şi tălmăcit în româneşte, tot dc dumnealui"; "alt irmos al iui
Manuil Hrisaf".
Manuscrisul muzica! bilingv (minând şi greacă) este îmbrăcat în scoarţe din
lemn. învclitoarea fiind în piele maron-roşeală bogat împodobită, având un
medalion eu Răstignirea, forţa/, hârtie marmorată albastru-gri-alb. Conţine cântări
la Vecernie (Anixandare, ale lui Macarie Ieromonahul), două polielee ale lui Petru
Lampadarie. Dc asemenea, conţine cântări ia slujba Acatistului, din Săptămâna
Patimilor, la Liturghia Sfântului Vasile cel Marc. La fila 2 există o miniatură
(negru, roşu, galben şi verde) încadrând însemnarea: "Accastă cârti ci/ ca
împodobită/' cu multe fiori/’ dc cântări s-au/ scris în zilele/ părintelui arhiepiscop''
D.D. Calinic, de smeritul monah-' Martinian/ 1843 noiembrie/ 16 cu aceasta scrie/
în mănăstirea Cernica", cerneala fiind roşie şi neagră, iar caracterele sunt chirilice.
La fila .5 există însemnarea: "Această carte împodobită/ cu feluri de cântări biseri
ceşti/ mi s-a dăruit mie fratelui ' Petre de sfinţia sa părintele Isidor schimonahul/
spre pomenire 18X9 iunie/ 20", cerneala fiind neagră, iar earactorelc chirilice.
Mantiscrisui muzica! bilingv (româna şi greacă) —95 m, conţine: Heruvice,
Chinoniee şi Axioane. F,ste învelit în scoarţă de mucava, cotorul fiind din piele
neagră, împărţit în 4 registre de linii duble aurii. Feţele sunt învelite în pânză
neagră, cu chenar şi medalion (cruce şi potir), forţaz hârtie modernă gri şi mar
morat maro-roz-roşu. Cântările sunt compuse de diferiţi autori: Petru Lampadarie,
Grigorie Protopsaltul. Petre Ffcsiul şi alţii.
Manuscrisele expuse până aici conţin cântări notate în "noua sislimă" (hrisantică).
Dintre manuscrisele care conţin cântări scrise în notaţia eucuzcliană, le voi
aminti pe cele mai importante:
A/.v. gr. f 49 m - scris în notaţie eucuzcliană şi conţine un "Anastasimatar" al
lui Hrisaf cel Nou.
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Ms. gr. f. 52 m - aparţinând probabil primei jumătăţi a sccolului al XVIII-lea
şi care conţine o propedic la început, apoi cântări la Vecernie şi Utrenie. Conţine o
doxologie facere a lui Kir MeLchisedec; altă doxologie a lui Hrisaf cel Nou, glasul V;
"Pasapnoaria" după Ioan Cuouzcl. De asemenea, conţinc irmoase calofonice,
cântări la slujba Sfântului Ioan Gură de Aur, alcătuite de Hrisaf, Balasie şi Login.
Ms. gr. f. 47 m - în notaţie cucuzeliană, conţine cântări din Postul Marc,
urmate de cântări în Luminata Zi a Paştilor şi perioada Penticostarului. la sfârşitul
manuscrisului există însemnarea "săvârşit la 1838, martie 10".
Ms. gr. f. 53 m - aparţinând începutului secolului al XlX-lea, o Antologic cc
conţine cântări la Vecernie, Utrenie şi Liturghie (cântări compuse de Grigorie
Critul şi heruvice pe toate glasurile ale lui Petru Vizantie).
Manuscrisele mănăstirii Stavropoleos sunt importante atât pentru vechimea
lor, cât şi pentru conţinutul lor, grupul Stavropoleos având datoria de a reintroduce
în circuitul naţional şi universal celc mai frumoase cântări conţinute în acestea.
Arliid. asist. univ. drd. G A BR1E L-O OM STA NT1N OPREA

♦paRTea-Gnciaia*
L U C R Ă R ILE SFÂ N TU LU I SIN O D
AL B ISER IC II O R TO D O X E R O M Â N E
Sumarul şedinţei de lucru din 2-3 iulie 2002
Potrivit convocării tăcută dc Prea Fcrieilul Părinte PatriaVh Teoctist. nr. 25X2/2002.
în zilele dc 2-3 iulie 2002. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a
întrunit în şedinţă dc lucru ia reşedinţa patriarhală din Bucureşti.
Marţi, 2 iulie 2002
1. Oficierea Sfintei Liturghii
La ora 8,00 în catedrala patriarhală a fost săvârşită Sfânta Liturghie de către
Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Serafim al Mitropoliei ortodoxe române pentru Ger
mania şi Europa centrală, înconjurat dc un sobor dc preoţi şi diaconi, cu participa
rea membrilor Sfântului Sinod, a părinţilor consilieri dc la Administraţia Patriar
hală, a numeroşi credincioşi.
2. Oficicrca Te-Dcum-ului pentru dcschidcrea lucrărilor Sfântului Sinod
La ora 9,30, membrii Sfanţului Sinod în frunte cu Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist au participat la Tc-DeuniTul pentru deschiderea lucrărilor Sfân
tului Sinod oficiat tot dc către I.P.S. Mitropolit Serafim al Mitropoliei ortodoxe
române pentru Germania şi Europa centrală.
După Te-Dcum, la ora 10,00, membrii Sfântului Sinod au luat loc în sala sinodală
a reşedinţei patriarhale sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
ŞEDINŢA SFÂNTULUI SINOD
3. Apelul nominal
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită pe P:S. Episcop-vicar patriarhal
Vincenţiu Ploieşteanu, secretarul Sfântului Sinod să dea citire Apelului nominal:
* Sumar redactat dc Pr. di. Augustin Rusii, consilier patriarhal, pc baza procesului-verbal al
şedinţei, existent la Cancelaria Sfântului Sinod.
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Sunt prezenţi: Prea Fericitul Părinte T e o c tis t, Patriarhul Biscricii Oitodoxe
Române. Il.PP.SS. Mitropoliţi: D a n i e i ai Moldovei şi Bucovinei, A n t o n i e ai Ardea
lului, T e o fa n al Olteniei, N i c o l a e a! Banatului, P e tr u a! Basarabiei, S e r a f i m al Ger
maniei şi Europei centrale, If.PP.SS. Arhiepiscopi: T e o d o s ie al Tomisului. Aifo n al
Târgoviştei, B a r l o l o i n e u al Vadului, Feleacului şi Clujului, A n d r e i al Alba lu'.ici;
PP.SS. Episcopi: G h c r a s i m al Râmnicului, E f t i m i e al Romanului, E p i f d n i e al Bu
zăului, C a / in i e al Argeşului şi Muscelului, l o a c h i m al Huşilor, C a s i a n al Dunării de
Jos, T i m o t e i al Aradului, L a u r e n ţ i u al Caransebeşului, J u s t i n i a n al Maramureşului şi
Sătmarului, D a m a s c h i n ai Sloboziei şi Călăraşilor, I o a n al Covasnei şi Harghitei,
G a l a c t i o n al Alexandriei şi Teleormanului. S o f r o n i e al Episcopiei ortodoxe române
din Ungaria; PP.SS. Episcopi-vicari patriarhali: V in c e n ţiu P l o i e ş t e a m t şi A m b r o z i e
S i n a i t u l ; PP.SS. Episcopi-vicari: S e h o s t i a n I l f b v e a n u l şi V a r s a n u fie P r a h o v e a n u l ai
Arhiepiscopiei Bucureştilor, C a l in i c B o l o ş a n e u n u l al Arhiepiscopiei laşilor, V is a r io n
R ă ş i n ă r e a n u l al Arhiepiscopiei Sibiului, G u r i e S t r e h ă i a n u ! şi N i c o d i m G o r j a n u l ai
Arhiepiscopiei Craiovci, L u c i a n L u g o j a i i u l şi D a n i i l P a r t o ş a m i l ai Arhiepiscopiei
Timişoarei, G h e r a s i m P u t n e a n u l al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor; PP.SS.
Arhierei-vicari: I r i n e u S l ă i i n e a n u l al Episcopiei Râmnicului, l o a c h i m B ă c ă u a n u l al
Episcopiei Romanului, P e t r o n i u S ă l ă j a n u l al Episcopiei Oradiei şi I u s t i n S i g h e t e a m i l
al Episcopiei Maramureşului şi Sălmarului.
Absentează motivat: EPS. Mitropolit I o s i f al Mitropoliei ortodoxe române
pentru Europa occidentală şi meridională, locţiitor de arhiepiscop al Arhiepis
copiei ortodoxe române în Amcrica şi Canada, EPS. Arhiepiscop P in t e n ai Su
cevei şi Rădăuţilor, P.S. Episcop I o a n al Oradei, Bihorului şi Sălajului, PP.SS.
Episcopi-vicari: S i / n a n M a r s i i i a n u l al Mitropoliei ortodoxe române pentru
Europa occidentală şi meridională, I r i n e u B i s t r i ţ e a m d şi V a s ile S o m e ş a m i l ai
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, P.S. C o r n e l i u B â r l ă d e a n u l .
Arhiereu-vicar al Episcopiei Huşilor.
După constatarea prezenţei statutare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
declară legal constituit Sfântul Sinod în şedinţă de lucru a sesiunii pe anul 2002.
4. Cuvântul Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
In deschiderea şedinţei de lucru a Sfântului Sinod, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a rostit următorul cuvânt:
"înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
I a tîi, a v e ţ i in f a ţ ă o o r d i n e d e z i f o a r t e b o g a te i ş i f o a r t e i n t e r e s a n t ă . A v e ţ i .şi
t i p ă r i t u r i i d e e d i t u r i l o r n o a s t r e b i s e r i c e ş t i . N u m a i a c e s t e d o u ă a s p e c t e d a c ă le
l u ă m in s e a m ă , v e d e m l u c r a r e a d in u l t i m u l t i m p a B i s e r i c i i n o a s t r e , r e f l e c t a t ă n u
n u m a i in o r d i n e a d e z i, d a r ş i in t i p ă r i t u r i l e c u / t u r a l e ş i t e o l o g i c e , î n f ă ţ i ş a t e d in
b e lş u g în a in te a n o a s tr ă . D e ş i v r e m u r ile p e c a r e le s tr ă b a te m s u n t g r e le ş i m a i
m u l t d e c â t d e s e u r a j a n t e , î n d e o s e b i p e n t r u c e i m u l ţ i ş i s ă r a c i d in c a u z a n u m e r o a 
s e lo r s c h im b ă r i ş i tr a n z iţii, a e fo r tu r ilo r fin a n c ia r e c ă r o r a tr e b u ie s ă le fa c ă f a ţ ă
( a r a n o a s t r ă p e n t r u a s e p u t e a î n s c r i e î n î n d e p l i n i r e a c o n d i ţ i i l o r d e i n t e g r a r e în
s t r u c t u r i l e U n i u n i i E u r o p e n e , c o n s t a t ă m p e z i c e t r e c e c ă în s t r ă d a n i i l e S f i n t e i
i ’.o a s t r e B i s e r i c i , l a f i e c a r e C e n t r u e p a r h i a l , în t a i n a p r e o c u p ă r i l o r , n ă z u i n ţ e l o r , a

P A R T E A O F IC IA L Ă

505

s t r ă d a n i i l o r „y/ n ă d e j d i l o r s l u j i t o r i l o r s f i n t e l o r a l t a r e .şi a c r e d i n c i o ş i l o r , r o d e ş t e
l u c r a r c a D u h u l u i Sfânt.
D c d a t a a c e a s t a , a ş a c u m s e c u v in e , noi, C e n tr u ! p a t r i a r h a l , vă î n t â m p i n ă m
cu b u c u r i a u n e i î n f ă p t u i r i d e r e f e r i n ţ ă in lu m e a e d i t o r i a l ă d e a c u m ş i a m p u t e a
v o r h i (le o î n f ă p tu i r e e p o c a l ă chiar, d c d u r a t a v e ş n i c ie i , p r c z e n l â n d u - v ă in tr e
a c e s t e m u l t e c ă r ţ i p e c a r e f i e c a r e n i l e - a ţ i a d u s a ici. Biblia, e d i ţ i e j u b i l i a r ă a
S fâ n tu lu i S in o d , r e a l i z a t ă în c o n d i ţ i i g r a f i c e d e o s e b i t e ş i în tr-u n t i m p s c u r t p r i n
h ă r n i c i a ş i p r i c e p e r e a t e c u n o s c u f ă a l u c r ă t o r i l o r T i p o g r a f i c i I n s tit u tu l u i B i b l i c ş i
d c M i s i u n e O r t o d o x ă a l B i s e r i c i i n o a s t r e . T r e b u ie s ă v ă m ă r t u r i s e s c c ă v ă d în
a c e a s t a î m p l i n i r e nu n u m a i un a j u t o r ş i un d a r d in p a r t e a B u n u lu i D u m n e z e u , c i
ş i i z v o r a ! u n e i b u c u r i i p e r s o n a l e , p e n i r u c ă în v i a ţ a u n u i i e r a r h ş i m a i a l e s a c e lu i
c a rc vă v o rb e ş te acum, p r ile ju l a c e s ta rep rezin tă o cu h n e d c p e ca re p r iv ire a c u 
p r i n d e n ă d e j d i l e d e c a r e a m i n t e a m m a i în a in te , d r u m u l p a r c u r s c u o s t e n e a l ă .
S u n t m o m e n t e d e tr ă i r e a l e c ă r o r v a l o r i nu s e p o t e x p r i m a în c u v in te , c a c e l d e
iisiă zi, d e a v ă o f e r i în a c e a s t ă .şedinţă, a c e a s t ă n o u ă S f in tă S c r i p t u r ă c a e d i ţ i e
j u b i l i a r ă a S f â n t u lu i S in o d .
D a c ă B i b l i a c o n s t i t u i e p i a t r a d e t e m e l i e a l u c r ă r i i B i s e r i c i i c r e ş tin e , in g e n e 
ra l. p e n t r u B i s e r i c a n o a s t r ă O r t o d o x ă R o m â n ă e a a r e p r e z e n t a t ş i un i z v o r d e
î m p l i n i r i c u l t u r a l e d e - a l u n g u l în t r e g i i s a l e is to rii. Ş i ia t ă a c u m , B i s e r i c a n o a s t r ă ,
in c i u d a a t â t o r î n d o i e l i ş i n e lin iş ti, p r i n a c e a s t ă e d i ţ i e j u b i l i a r ă a B ib lie i, a r a t ă
s t a t o r n i c i a ş i t ă r i a s u f l e t e a s c ă a c r e d i n c i o ş i l o r ş i a c l e r u l u i n o s tr u . E s t e p e n t r u
n o i o m a r e realizare, nu n u m a i p e n t r u c ă a v e m o n o u ă v e r s i u n e a B ib lie i, o e d if ic
j u b i l i a r ă , d a r ş i p e n t r u c ă e a a v ă z u t lu m i n a ti p a r u l u i în lr -u u m o d n e a ş t e p t a t ,
n e s p e r a t , c a t o a t e m a r i l e î n f ă p tu i r i d in v i a ţ a n o a s t r ă d e altfel, în u r m a u n o r
î n d e l u n g a t e o s t e n e li . a u n o r f r ă m â n t ă r i s u f l e t e ş t i ş i a r d e r i i n t e r i o a r e d in p a r t e a
/ n a l t P r e a S fi n ţi tu l u i B a r t o l o m c u A n a n ia, A r h i e p i s c o p u l Vadului, F e l e a c u l u i ş i
C lu ju lu i, c a r e ş i - a a s u m a i d e u n u l s i n g u r a c e a s t ă î n d a t o r i r e n e s p u s d e g r e a ş i d e
o m a r e r e s p o n s a b ilita te p en tru v re m e a noastră.
N o i, toţi, î n a l t P r e a S fi n ţi te P ă r i n t e A r h i e p i s c o p B a r t o l o m c u , v ă m u l ţ u m i m cu
r e c u n o ş t i n ţ ă ş i v ă e x p r i m ă m cu b u c u r i e d in t o a t ă i n i m a n o a s t r ă , c a l d e ş i s i n c e r e
f e l ic i tă r i . N e - a ţ i d ă r u i t r o d u l u n e i m u n c i s t ă r u i t o a r e ş i n e s p u s d e i s t o v i t o a r e tn
a c e l a ş i t i m p : n e - a ţ i d ă r u i t o lu m i n ă p r o a s p ă t ă în c a l e a B i s e r i c i i n o a s t r e O r t o d o x e
R o m â n e , iai c â n d z i c "B iserică", iu a r e s t c u v â n t s c c u p r i n d e m u l ţ i m e a c r e d i n 
c io ş il o r , a c e l o r c a r e tu /ie s e C a r t e a R e v e l a ţ i e i î n ţ e l e p c i u n i i d u m n e z e i e ş t i ş i m a i
a l e s a c e l o r c a r c t r ă i e s c B i b l i a ş i s e s f i n ţ e s c p e e i î n ş iş i ş i n e s f i n ţ e s c ş i p c noi.
l i s t e .un m a r e p r i v i l e g i u , iu b i ţi f r a ţ i ş i p ă r i n ţ i în D o m n u l, c ă un c o n t e m p o r a n cu
uni, u n u l d i n t r e noi, i a t ă s - a o s t e n i t ş i a d a t B i s e r i c i i n o a s t r e o n o u ă e d i ţ i e a
B ’h liet, c a r t a d u c e la z i l i m b a ş i l i m b a j u l b ib lic , în tr -o v e r s i u n e c l a r ă ş i p l ă c u t ă
Ut le c t u r ă , p o t r i v i t ă en v â r s t a a c t u a l ă a l i m b i i r o m â n e . N - a r fi p u t u t s ă î m p l i n e a s 
c ă a c e a s t ă g r e a l u c r a r e cu. a t â t a p r i c e p e r e ş i c o m p e t e n t ă d e c â t c i n e v a c a r c ş i - a
în c h i n a t v ia ţ a nu n u m a i o s t e n e l i l o r b i s e r i c e ş t i , c i ş i c e l o r c ă r t u r ă r e ş t i , s l u j i n d
d e o p o t r i v ă ş i cu a c e e a ş i d ă r u i r e B i s e r ic i i, c u l t u r i i ' ş i l i m b i i r o m â n e . E s t e o m a r e
îm p l i n i r e în t i p ă r i r e a a c e s t e i e d i ţ i i a S f i n te i S c r i p tu r i , p r e z e n t a t ă a c u m în v e ş m â n 
tu l a c t u a l a l c u v â n t u l u i literar, î m p ă r t ă ş i n d lu m i n ă ş i clin t a i n a c u v â n tu l u i, d in
î n ţ e l e s u l lu i a d â n c , c ă u t a t c u s e r e d e g e n e r a ţ i i l e ti n e r e d c r u g ă t o r i ş i citito ri.
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C u n o s c u t ş i a p r e c i a t d c l u m e a i n t e l e c t u a l ă c a c e l c c î m p r e u n ă cu c e a t a l o r u d a t
v a l o a r e v ie r s u l u i ş i p r o z e i c a lite r a l, o s t e n i t o r u l t r a d u c e r i i o f e r ă i n t e l e c t u a l i t ă ţ i i
p r i l e j u l a p r o p i e r i i d c B ib l ie , i a r tu t u r o r m â n u i t o r i l o r s c r i s u l u i o c â r m ă d e c u l t i 
v a r e a j r u m u s c { i i l i m b i i n o a s t r e r o m â n e ş ti .
In n u m e l e m e m b r i l o r S f â n t u lu i S in o d , v ă m u l {urnim ş i vă f e l i c i t ă m , în a l t P r e a
S f i n ţ i t e P ă r i n t e A r h i e p i s c o p B a r t o l o m e u , p e n tr u ' a c e a s t ă s f â n t ă ş i fr u m o a să ,
o f r a n d ă a o s t e n e l i l o r p e c a r e l e - a fi d e p u s . Vă d o r i m s ă n ă t a t e ş i m u l ţ i oui, c a s ă
în c h i n a ţ i î n c ă , d in rezerva, d e v i g o a r e ş i e n e r g i e în c r e a ţ i a i n t e l e c t u a l ă d e c a r e în
m o d alâl. d e i m p r e s i o n a n t d ă r u i ţi , s ă în c h in a ţi n o i s t r ă d a n i i p e n t r u S f â n t a n o a s t r ă
B i s e r i c ă s t r ă m o ş e a s c ă . A c e a s t ă n o u ă e d i ţ i e a B i b l i e i va a d u c e r o a d e nu n u m a i in
viaţa c e lo r c a re c ite sc S fânta S c rip tu ră c a să s e m â n tu ia scă , ci şi iu b ito r ilo r de
c u ltu r ă , c u m a m sp u s . a t r a ş i d e c l a r i t a t e a ş i m ă i e s t r i a t e x t u lu i s a c r u , d a r ş i d e
a d â n c i m e a ş i î n ţ e l e s u l s ă u h a r ic , t ă l m ă c i t a k l l d c f r u m o s ş i a t â t d c c u p r i n z ă t o r d c
î n a l t P r e a S fin ţia V oastră, p r i n lu m i n a t e ş i n e p r e c u p e ţ i t e o s t e n e li . Vă m u l ţ u m i m
î n c ă o d a t ă ş i vă î m b r ă ţ i ş ă m cu t o a t ă d r a g o s t e a !
In c o n t i n u a r e a c e l o r s p u s e , a ş d o r i s ă n e a m i n t i m c u t o ţ i i c ă a s t ă z i, ia m â n ă s t i r e a P u tn a , s e f a c e s ă r b ă t o r i r e a l i i n e c r e d i u c i o s u l u i V o i e v o d Ş te f a n c e l M a r c
ş i S f â n t şi, în a c e l a ş i tim p , e s t e ş i z i u a d e p o m e n i r e a f o s t u l u i e p i s c o p L c o n t i e d c
R ă d ă u ţ i , p e r s o n a l i t ă ţ i c a r e a u a v u t un r o l a l â l d c i m p o r t a n t în v i a ţ a n o a s t r ă b i s e 
r i c e a s c ă ş i n a ţ i o n a l ă . N e a m i n t i m c ă a c u m z e c e ani, în 1 9 9 2 . a m s ă v â r ş i t la
m â n ă s t i r c a P u t n a p r o c l a m a r e a c a n o n i z ă r i i l o r în B i s e r i c a n o a s t r ă O r t o d o x ă R o 
m â n ă . E s t e ş i a c e a s t a un d a r d u m n e z e i e s c n e s p u s d e m a r e p r i n c a r c t r e b u i e s ă nc
a r ă t ă m r e c u n o s c ă t o r i P r e a S fin te i Treimi.
A d ă u g ă m î n c ă o z i b i n e c u w n t a t ă d c D u m n e z e u p e n t r u n o i loţi. Tot în a c e a s t a
zi. a c u m d o i s p r e z e c e ani, î n a l t P r e a S fin ţitu l D a n i e l a f o s t i n s t a l a t în r e s p o n s a b i 
l i t a t e a d e M i t r o p o l i t a i M o l d o v e i ş i B u c o v in e i , u r m â n d m a r i l o r n o ş t r i î n a i n t a ş i în
a c e s t s t r ă v e c h i ş i s t r ă l u c i t s c a u n v l ă d i c e s c . Ş i cu p r i l e j u l a c e s t a , a f l â n d u - n c
îm p r e u n ă , ii d o r i m m u l ţ i ş i f e r i c i ţ i an i!
In b u c u r i a c e l o r s p u s e , d e s c h i d ş e d i n ţ a S f â n t u lu i S i n o d p e n t r u a p ă ş i ia e x a 
m i n a r e a o r d i n e t d e z i p e n t r u a c e a s t ă ses iu n e" .
’

5. Competenţa comisiilor dc lucru ale Sfântului Sinod
în continuare, potrivit prevederilor art. 40 din Regulamentul Organelor Cen
trale, Prea Fericitul Părinte Patriarh supune aprobării plenului Comisiile dc lucru
ale Sfântului Sinod în următoarea componenţă:
COMISIA PENTRU DOCTRINĂ,
VIAŢĂ MONAHALĂ ŞI MIS1UNF. SOCIAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului
I.P.S. Mitropolit Petru al Basarabiei
I.P.S. Arhiepiscop Pimen al Sucevei .şi Rădăuţilor
P.S. Episcop Eftimie al Romanului
P.S. Episcop loachim al Huşilor
P.S. Episcop Galaction al Alexandriei .şi Teleormanului
P.S. Episcop-vicar Visarion Răşinăreanul

Preşedinţi
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Raportor
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8. P.S. Episcop-vicar Daniil Partoşanul
9. P.S. Episcop-vicar Gherasim Putneanul
10. P.S. Episcop-vicar Vasile Someşanul
11. P.S. Arhiercu-vicar loachim Băcăoanul
12. P.S. Arhiercu-vicar Petroniu Sălăjanul
13. P.S. Arhiercu-vicar Iustin Sighcteanul
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Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

COMISIA CANONICĂ, JURIDICĂ Şl PENTRU DISCIPLINĂ
I.P.S. Mitropolit Teofan al Olteniei
I.P.S. Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei
j . P.S. Episcop Gherasim al Râmnicului
4. P.S. Episcop Epifanie al Buzăului
<: P.S. Episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului
6. P.S. Episcop Laurenţiu al Caransebeşului
7, P.S. Episcop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului
8. P.S. Episcop-vicar Sebastian Ilfoveanul
9 P.S. Episcop-vicar Calinic Botoşăneanul
10 P.S. Episcop-vicar Nicodim Gorjanul
11 P.S. Episcop-vicar Lucian Lugojanul
1 2 P.S. Arhiercu-vicar Corncliu Bârlădeanul

Preşedinte
Membru
Membru
Membru
Raportor
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

COMISIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI BISERICESC
I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei
I.P.S. Arhiepiscop Teodosie al Tomisului
I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului
P.S. Episcop Casian al Dunării dc Jos
P.S. Episcop Ioan al Oradei
P.S. Episcop Damaschin al Sloboziei şi Călăraşilor
7. P.S. Episcop-vicar Varsanufic Prahoveanul
8. P.S. Episcop-vicar Irincu Bistriţeanul
9. P.S. Arhiercu-vicar Irineu Slătineanui

Preşedinte
Membru
Membru
Raportor
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

COMISIA RELAŢIILOR EXTERNE BISERICEŞTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I.P.S. Mitropolit Nicolac al Banatului
I.PS. Mitropolit Serafim al Germanici şi Europei centrale
I.P.S. Mitropolit Iosif a! Europei occidentale şi meridionale
I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştci
P.S. Episcop Timotei al Aradului
P.S. Episcop Ioan al C'ovasnci şi Harghitei
P.S. Episcop Sofronie
ai Episcopiei ortodoxe române din Ungaria
8. P.S. Episcop Vincenţiu Ploieşteanu. vicar patriarhal
9. P.S. Episcop Ambrozie Sinaitul, vicar patriarhal

Preşedinte
Membru
Membru
Raportor
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
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10. P.S. Episcop-vicar Gurie Slreliâianul
Membru
11. P.S. Epi.scop-vicar Siluan Marsilianul
Membru
Ca urmare a propunerii Prea Fericii ului Părinte Preşedinte şi a examinării
componcnţci comisiilor de lucru, Sfântul Sinod hotărăşte:
* A p r o b ă c o m p o n e n t a c e l o r p a i r i i c o m i s i i s t a t u t a r e d e iu c r u a l e S f i m t v h t i
S i n o d in f o r m a s u p u s ă d e z b a t e r i i

6. A probarea ordinei (ie zi şi repartizarea lucrărilor la comisiile sinodale
Prea Fericitul Părinte Patriarh supune discuţiilor şi aprobării plenului
ordinea de zi a şedinţei dc luciu, invitând pc membrii Sfântului Sinod care doresc

înscrierea dc noi teme să prezinte solicitările în cauză.
In urma aprobării completărilor solicitatc din partea membrilor săi la ordinea
dc zi pusă în discuţie, Sfântul Sinod hotărăşte:
* A p r o b ă o r d i n e a d e z i p r e z e n t a t ă cu c o m p l e t ă r i l e a d u s e d e m e m b r i i S f â n t u 
lu i S i n o d ş i r e p a r t i z a r e a e i p c c o m i s i i s i n o d a l e d e lu cru , î n c r e d i n ţ â n d c e l o r p a t r u
r a p o r t o r i m a p e l e d c lu cru.

7. Suspendarea şedinţei
După aprobarea ordinei dc zi şi repartizarea pe comisii sinodale dc lucru, la
orele 11,00 Prea Fericitul Părinte Patriarh suspendă şedinţa pentru studierea teme
lor în comisii şi întocmirea referatelor cc urmează .a fi prezentate plenului
Sfântului Sinod.
S.
sinodale

R eluarea în plen a lu c ră rilo r cu p re z e n ta re a ra p o a rte lo r comisiilor

După-a miază, la ora 17,30, în sala presei din Palatul Patriarhiei, se reiau
lucrările şedinţei Sfanţului Sinod în plen sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist. Sunt prezenţi toţi membrii Sfântului Sinod.
COMISIA PENTRU DOCTRINA,
VIAŢĂ MONAHALĂ ŞI MISIUNE SOCIALĂ
Prea Fericitul Părinte Preşedinte invită pc P.S.

E p i s c o p - v i c a r Visarion R ă ş in â r e a -

nul, ra p o r to rii! C o m i s i e i p e n t r u do ctrin ă, via{ă m o n a h a l ă ş i m i s i u n e s o c ia lă ,

să dea

citire referatelor asupra problemelor încredinţate spre studiere privind:
Temei nr. 1290/2002 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură cu
sfinţirea Sfântului .y/ M arelui M ir la Patriarhia Română, care a avut loc în Joia
Sfintelor Patimi (2 m ai 2002).
Din referatul Cancelariei Sfântului Sinod reiese că întrucât cantitatea dc
Sfântul şi Marele Mir, sfinţit ultima oară ia Patriarhia Română în anul 1996, s-a îm
puţinat, potrivit drepturilor canonice care revin Siintei noastre Biserici Autocefale
Ortodoxe Române, Prea Fericitul Părinte Patriarh Tcoetist a rânduit cele dc cu
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viinţă pentru pureederea. din nou. Ui pregătirile celor trebuincioase pentru sfinţirea
Marelui Mir, pentm prima data la acest început de veac şi de mileniu creştin.
Astfel, eu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, procura
rea ingredientelor necesare în procesul de pregătire a Sfântului şi Marelui Mir a
fost încredinţată I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei şi P.S. Episcop-vicar
Vincenţiu Ploieşteanu, secretarul Sfântului Sinod care, în luna martie 2002, au
făcut o vizită frăţească în Biserica Greciei, unde au beneficiat de sprijinul frăţesc
al Bisericii Ortodoxe a Greciei, ea expresie a bunelor relaţii existente între cele
două Biserici Ortodoxe surori.
Pentru buna deslaşurare a rânduielii bisericeşti a preparării şi fierberii
Sfântului şi Marelui Mir, care a avut loc, potrivit îndătinatei tradiţii din Biserica
noastră, în zilele dc 29 aprilie-1 mai 2002 în capela "Pompilian" din incinta mă
năstirii Antim, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a desemnat un sobor de ie
rarhi format din I.P.S. Mitropolii Teofan al Olteniei, PP.SS. Episeopi-vicari p a 
triarhali Vincenţiu Ploieşteanu şi Ambrozie Sinaitul şi PP.SS. Episeopi-vicari ai
Arhiepiscopiei Bucureştilor Sebastian Ilfoveanul şi Varsanufie Prahoveanul,
ajutaţi dc preoţi şi diaconi rânduiţi anume, precum şi cu concursul domnului far
macist Dumitru Răducanu, care a asistat prepararea Sfântului şi Marelui Mir din
punct de vedere ştiinţific.
In cadrul Sfintei Liturghii oficiaţii la catedrala patriarhală, în ziua de. 2 mai
2002 —în Sfânta şi Marea Joi din Săptămâna Sfintelor Patimi, potrivit rânduielii
dintotdeauna a Bisericii Ortodoxe. Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, îm
preună cu Înalt Prea Sfinţiţii .şi cu Prea Sfinţiţii membri ai Sfântului Sinod, au
săvârşit Sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir care se va întrebuinţa la Taina Miru.ngerii, la sfinţirea noilor biserici şi a antimiselor de la parohiile şi mănăstirile din
cuprinsul eparhiilor Patriarhiei Române din ţară şi de peste hotare şi ca mărturie
văzută a unităţii şi comuniunii tuturor credincioşilor noştri din lăumrul şi din afara
graniţelor ţării cu Sfânta noastră Biserică şi cu Ortodoxia întreagă.
Cuvântul de învăţătură la slujba sfinţirii Marelui Mir a fost rostit dc Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, cu care prilej s-a reliefat importanţa acestui act
în viaţa Bisericii, în general, şi semnificaţia momentului pentru unitatea Bisericii
Ortodoxe Române de pe toate meleagurile şi legăturile ei cu celelalte Biserici
Ortodoxe surori.
Cu prilejul sfinţirii Marelui Mir. în Condica sfântă a Sfântului Sinod s-a înscris
un Act Sinodal în care sc subliniază vechimea săvârşirii aceslui act în Biserica
Ortodoxă Română, faptul că această sfinţire a Marelui Mir a avut loc pentru a 19-a
oară de la dobândirea autocefaliei, în anul 1885, pentru a patra oară de ia alegerea
şi înscăunarea Prea Fericitului Părinte Teoctist ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române şi pentru prima dată la acest început dc nou veac şi de mileniu crcştin.
Luând act de importanţa deosebită a acestui eveniment din viaţa Bisericii
Ortodoxe Române in desfăşurarea lucrării sale sfinţitoare, pentru folosul şi creş
terea duhovnicească a credincioşilor ei dc pe toate meleagurile, precum şi pentru
consolidarea şi afirmarea unităţii noastre bisericeşti.
Ţinând seama de purtarea de grijă deosebită a Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist care, prin măsurile luate, a urmărit ca toate acţiunile legate de
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procurarea ingredientelor, prepararea şi fierberea lor sa fie duse la bun sfârşit, precum
şi de modul în care au fost rânduite masurile adecvate pentru buna desfăşurare a
sfinţirii Sfântului şi Marelui Mir, în ziua dc 2 mai 2002, eu participarea membrilor
Sfântului Sinod a! Bisericii Ortodoxe Române;
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială,
Sfântul Sinod hotărăşte:
* E x p r i m ă P r e a F e r ic i tu l u i P ă r i n t e P a tr i a r h T eo ctist a l e s e m u l ţ u m i r i p e n t r u
p u r t a r e a d e g r i j ă d e o s e b i t ă p r i v i n d b u n a d e s f ă ş u r a r e a tuturor a c ţ i u n i l o r l e g a t e d c
sfin ţirea S fa n ţu lu i ş i M a r e l u i M i r in .Joia S fi n te l o r P a t i m i d in a c e s t a n (2 m a i 2002);
* A d r e s e a z ă m u l ţ u m i r i ll .P P .S S . M i t r o p o l i ţ i .şi A r h i e p i s c o p i ş i P P .S S .
E p is c o p i , E p i s c o p i - v i c a r i ş i A r h i e r e i - v i c a r i , m e m b r i a i S f a n ţ u lu i S in o d , p e n t r u
p a r t i c i p a r e a la a c e s t i m p o r t a n t a c t litu rg ic, d u h o v n i c e s c ş i i s t o r i c d in v i a ţ a
B isericii O r to d o x e R om ân e.

Temei nr. 2338/2002 - Declaraţia de presă a Sinodului mitropolitan al Mitro
poliei Ardealului, adoptată şi de P.S. Episcop Timotei a! Aradului şi P.S. Episcop
Laurenţiu al Caransebeşului, în legătură cu stadiul actual a! relaţiilor dintre
Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Catolică de rit bizantin (greco-catolicăi).
Referatul Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială.arată
eă, ierarhii Sinodului mitropolitan din Mitropolia Ardealului, luând act d e r e 
c r u d e s c e n ţ a u n o r te n s iu n i între ortodocşi şi grcco-catolici în două mici localităţi
transilvane, s u p r a - d i m e n s i o n a r e a l o r p r i n t r - o i n t e n s ă c a m p a n i e m e d i a t i c ă d e
d e z i n f o r m a r e s i s t e m a t i c ă a o p i n i e i p u b l i c e - in ţară şi străinătate, faptul că p a r t e 
n e r ii g r e c o - c a t o l i c i în l o c s ă p r o p u n ă B i s e r i c i i O r t o d o x e o î n t â ln i r e s p e c i a l ă d e
d ia lo g au p r e f e r a t m e d ie r e a M in istru lu i C u ltu rii ş i C u lte lo r şi r e a c ţiile n e g a tiv e
a l e g r e c o - c a t o U c i l o r d u p ă a c e a s t ă în tâ ln ire, r a d i c a l i z a r e a p r e t e n ţ i i l o r r e v e n d i c a 
tiv e g r e c o - c a t o l i c e şi, nu în cele din urmă e x p l o a t a r e a a b u z i v ă ş i i m o r a l ă — în
d etrim en tu l în tregului p o p o r ro m â n - a m o m e n tu lu i p o li ti c a i p r e g ă tir ii R o m â n ie i
p e n t r u a d e r a r e a la s t r u c t u r i l e e u r o - a tla n t ic e , au intervenit cu o serie dc lămuriri

exprimate în Declaraţia dc presă, elaborată la 2 mai 2002.
In continuare, referatul prezintă plenului, în mod sintetic, p u n c t e l e p r i n c i p a l e
a le D e c la r a ţie i d e presă .

După prezentarea referatului. Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită pe
membrii Sfântului Sinod să ia cuvântul pe marginea acestui document.
I.P.S. A r h ie p i s c o p B a r to lo m e u a l Clujului, arată că Dcelaraţia dc presă este un
document cunoscut deja opiniei publice şi a avut ca intenţie cxclusivă de a da o serie
de răspunsuri insuficientei înţelegeri dc către mass-media, autorităţi şi unii credincioşi
a complexităţii relaţiilor trecute şi actuale dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica
Catolică dc rit bizantin (greco-catolică). în accst contcxt, I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu
arată că Declaraţia constituie o atitudine şi un răspuns celor ce acuză Biserica Ortodoxă
Română şi în mod special pe ierarhii ardeleni că susţin şi acţionează pentru demolarea
unor foste locaşuri de cult greco-catolicc subliniind, în acelaşi timp, gesturile, paşii şi
lupta pe care personal i-a făcut în cuprinsul Arhiepiscopiei Clujului pentru detensionarea relaţiilor dintre ortodocşi şi greco-catolici.
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In încheiere, I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu arată că Declaraţia tic presă a
ierarhilor (.lin Mitropolia Ardealului constituie o replică cuviincioasă, fermă şi clară
la abuzurile grcco-catolieilor şi solicită tuturor membrilor Sfântului Sinod solidari
tate şi unitate în susţinerea hotărârilor Sfanţului Sinod în problema grcco-catolică.
P.S. E p i s c o p J u s tin ia n a l M a r a m u r e ş u l u i .şi Satrriaruhii, aderând întru totul la
opiniile şi punctele de vedere exprimate de I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu, re
aminteşte că, în pofida contestărilor de după 1990, Reîntregirea Bisericii Ortodoxe
din Ardeal, din anul 1948, a fost un act providenţial ale cărui efecte abia acum încep
să rodească autentic, în mod special în ce priveşte calitatea credinţei şi a ataşamen
tului credincioşilor la Biserica Ortodoxă, ale căror locaşuri nu au fost niciodată
răpite sau ocupate ci, ei, credincioşii, au venit cu ele la Biserica Ortodoxă.
I.P.S. A r h i e p i s c o p A n d r e i a l A l b a Iu lie i mulţumeşte I.P.S. Arhiepiscop Barto
lomeu pentru iniţiativa Declaraţiei dc presă a ierarhilor din Mitropolia Ardealului,
pe care au adoptat-o şi unii ierarhi din Mitropolia Banalului carc sc confruntă cu
probleme similare, şi o consideră salvatoare într-un moment de recrudescenţă a
acţiunilor revendicative greco-catolicc, solicitând ca intervenţia Bisericii noastre
către Parlament să fie explicită cu privire la excluderea locaşurilor de cult şi caselor
parohiale din proiectul de Lege privind problema retrocedării bunurilor bisericeşti.
I.P.S. A r h i e p i s c o p B a r t o l o m e u a l C lu j u lu i arată că problema este inclusă deja
în proiectul dc lege numai că aceasta trebuie susţinută, un argument în favoarea
noastră consfituindu-1 tocmai faptul că majoritatea celorlalte culte nu au fost în si
tuaţia dc a li sc lua, dc către stat, locaşurile de cult.
P.S. A r h i e r e t i - v i c a r Iu stin S i g h e i c a n u l subliniază eă, în momentul actual,
ofensiva grcco-catolică şi-a deplasat centrul do greutate în zonele de impact
misionar şi în marile aglomeraţii, utilizând, in mod regretabil, acelaşi limbaj agre
siv la adresa Bisericii şi ierarhilor ortodocşi români. In acelaşi timp, arată eă
eparhiile din Ardeal şi Banat trebuie să fie foarte atente la cererile şi revendicările
greco-catolicilor care nu încctcază, cu ajutorul avocaţilor şi a juriştilor, să
găsească tot felul de vicii de procedură periculoase şi îngrijorătoare pentru calita
tea actului de justiţie.
P r e a F e r i c i n d P ă r i n t e P a t r i a r h T eoctist arată că problema relaţiilor dintre
ortodocşi şi grcco-catoliei esle dureroasă datorită neînţelegerii şi stării de temere a
părţii grcco-catoliee faţă dc realităţile religioase din ţara noastră şi trebuie să pre
ocupe pc toţi prin aspectele evidenţiate în cadrul discuţiilor dintre cele două părţi,
subliniind, în acest context, că deşi Declaraţia dc presă este doar a ierarhilor din
Mitropolia Ardealului, adoptată fiind şi dc P.S. Episcop Timotei al Aradului şi P.S.
Episcop Laurenţiu al Caransebeşului din cuprinsul Mitropoliei Banatului a c e s t
d o c u r n e n i - în s u ş it a c u m c a d o c u m e n t o f i c i a l a l S f â n t u lu i S i n o d trebuie cunoscut
dc toţi preoţii si credincioşii din toată ţara prin publicarea în revistele eparhiale.
Acest aspect aduce în cauză necesitatea cunoaşterii tuturor frământărilor Bisericii
în întregul ci dar şi a părţilor ei componente ca expresie a unităţii şi solidarităţii
clerului şi credincioşilor ortodocşi români, indiferent în cc eparhie vicţuicsc.
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P r e a F e r i c i r e a S a arata, în continuare, câ prin conţinutul sau. Declaraţia de
presă a ierarhilor din Mitropolia Ardealului, adoptată şi de P.S. Episcop Timotei
al Aradului şi P.S. Episcop Laurenţiu al Caransebeşului elin cuprinsul Mitropoliei
Banatului, cslc un exemplu de înţelepciune şi maturitate, profunzime şi echilibru
în lămurirea aspectelor puse în discuţie şi constituie un document frăţesc con
statator şi lămuritor în problematica sa. In acest context. Prea Ferichca Sa arată
că relaţiile locale dintre Biserica noastră şi Biserica Catolică de rit bizantin
(grcco-catolicâ) nu trebuie să afecteze sau să împiedice relaţiile dintre Biserica
Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică, în speţă dialogul teologic dintre
aceste două Biserici.
Subliniind sacrificiile şi jertfclnicia ierarhilor, clerului şt credincioşilor din
Ardeal pentru consolidarea unităţii Bisericii noastre, P r e a F e r i c i t u l P ă r i n t e
P a t r i a r h T e o c tist fac un călduros şi frăţesc apel la lucrarea ierarhiilor într-un duh
şi un cuget, la rămânerea în unitate şi comuniune, cu sinceritate şi devotament faţă
de hotărârile Sfântului Sinod, indiferent dc problematica pusă în dezbatere.
După încheierea discuţiilor, Sfântul Sinod apreciind importanţa acestui docu
ment elaborat dc înalt Prea Sfinţiţii şi Prea Sfinţiţii ierarhi din Sinodul mitropoli
tan al Mitropoliei Ardealului, adoptat şi de unii ierarhi din Mitropolia Banatului,
în scopul aducerii de lămuriri într-un moment în care s-a promovat o intensă cam
panie tncdiaiieă de dezinformare sistematică a opiniei publice din ţară şi din
străinătate asupra stărilor dc fapt existente în relaţiile dintre Biserica Ortodoxa
Română .şi Biserica Catolică de rit bizantin (greco-catolieă) din România;
Ţinând seama că Declaraţia de presă din 2 mai 2002 constituie o replica
cuviincioasă şi clară în momentul recrudescenţei unor tensiuni generate de radica
lizarea pretenţiilor revendicative ale greco-catolicilor în unele localităţi din
Transilvania;
Luând act că Declaraţia dc presă a ierarhilor din Sinodul mitropolitan al Mi
tropoliei Ardealului, adoptată şi de unii ierarhi din Mitropolia Banalului, a fost
transmisă de Patriarhia Română membrilor Parlamentului României, autorităţilor
de stat, presei, precum şi oficialilor de la Vatican;
Constatând, din dezbaterile care au avut loc în plen, că e^te necesar ca acest
document să fie cunoscut în toate eparhiile din cuprinsul Patriarhiei Române ca o
lucrare şi un punct de vedere oficial al Sfântului Sinod în privinţa dialogului dintre
Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Catolică de rit bizantin (greco-catolieă) din
România şi ca o problemă care preocupă întreaga noastră Biserică;
Având în vedere constatarea desprinsă din dezbaterile carc au avut ioc în
plen, privind necesitatea promovării tuturor hotărârilor Sfântului Sinod în rândul
clerului şi credincioşilor, prin mijlocirea publicaţiilor eparhiale.
Ca urmare a amplelor discuţii care au avut ioc şi la propunerea Comisiei pentru
doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte:

*
Ia a c t ş i îş i î n s u ş e ş t e c a d o c u m e n t o f i c i a l a l S f â n t u lu i S in o d , D e c l a r a ţ i a d c
p r e s ă a i e r a r h i l o r d in S i n o d u l m i t r o p o l i t a n a l M i t r o p o l i e i A r d e a l u l u i , a d o p t a t ă şi
d e P.S. E p i s c o p T im o te i a l A r a d u l u i ş i P.S. E p i s c o p L a u r c n ( i u a l C a r a n s e b e ş u l u i
d in c u p r i n s u l M i t r o p o l i e i B a n a lu l u i;
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* Se va continua dialogul dintre Biserica Ortodoxă Română şi biserica
Catolică de rit bizantin (greco-catolică) din România în spiritul promo vat de
Declaraţia de presă a ierarhilor din Sinodul mitropolitan al M itropoliei
Ardealului şi de hotărârile anterioare ale Comisiei mixte de dialog dintre cele
două Biserici;
* Se va insista ca problemele litigioase dintre cele două Biserici să fie
soluţionate, pe cât posibil, în cadrul Comisiilor de dialog constituite la nivel local;
* în perspectiva publicării rezultatelor recensăinântului populaţiei şi locuin
ţelor care a avut loc în luna martie 2002, să se evalueze stările de fa p t din teri
toriu în vederea găsirii unor soluţii optime;
* Se va insista ca la promovarea proiectului de Lege pentin retrocedarea
bunurilor bisericeşti, aflată în dezbaterea Parlamentului României, să fie exclusă
orice referire la locaşurile de cult şi casele parohiale, problemă de competenţa
exclusivă a celor două Biserici;
* Declaraţia de presă a ierarhilor din Sinodul mitropolitan al Mitropoliei
Ardealului, adoptată şi de unii ierarhi din Mitropolia Banatului, va f i publicată
în revistele şi periodicele eparhiale în scopul încunoştiinţării clerului şi credin
cioşilor asupra conţinutului ei;
* Adresează rugămintea înalt Prea Sfinţiţilor şi Prea Sfinţiţilor Chiriarhi să
ia măsurile necesare pentru publicarea în revistele şi periodicele eparhiale a
hotărârilor Sfântului Sinod.
Temei nr. 2708/2002 - Adresa Arhiepiscopiei Clujului nr. 161/2002 cu propu
nerea I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului de a se acorda Cuv. Protosinghel
Dumitru Cobzaru, stareţul mănăstirii Nicula, rangul de arhimandrit.
Luând act dc propunerea I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului de a i se
acorda rangul de arhimandrit şi pe temeiul prevederilor art. 82 din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 7 al. 3 din Re
gulamentul pentru organizarea vieţii monahale şi funcţionarea administrativă şi
disciplinară a mănăstirilor, potrivit cărora rangul de arhimandrit se acordă cu
aprobarea Sfântului Sinod;
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială
Sfântul Sinod hotărăşte:
* Acordă Prea Cuviosului Protosinghel Dumitru Cobzaru, stareţul mănăstirii
Nicula, judeţul Cluj, rangul de arhimandrit.
Temei nr. 2732/2002 - Adresa Arhiepiscopiei Clujului nr. 1618/2002 cu pro
punerea I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului de a se acorda Cuv. Proto
singhel Teofil Roman, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, rangul
de arhimandrit
Luând act de propunerea I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului de a i se
acorda rangul de arhimandrit şi pe temeiul prevederilor art. 82 din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 7 al. 3 din Re33 - B. O. R. 7-9/2002
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gulamentul pentru organizarea vieţii monahale şi funcţionarea administrativă şi
disciplinară a mănăstirilor;
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială,
Sfântul Sinod hotărăşte:
* Acordă Prea Cuviosului Protosinghel Teojil Roman, exarhul mănăstirilor
din Arhiepiscopia Clujului, rangul de arhimandrit.
Temei nr. 2467/2002 - Solicitarea I.P.S. Arhiepiscop Andrei al Alba luliei
de a se acorda Cuv. Protosinghel Dr. Teojil Tia, secretar eparhial şi lector la Fa
cultatea de Teologie ortodoxă din Alba Iulia, rangul de arhimandrit.
Luând act de propunerea I.P.S. Arhiepiscop Andrei al Alba luliei de a i se acorda
rangul de arhimandrit şi pe temeiul prevederilor art. 82 din Statutul pentru organizarea
şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 7 al. 3 din Regulamentul pentm
organizarea vieţii monahale şi funcţionarea administrativă şi disciplinară a mănăsti
rilor, potrivit cărora rangul dc arhimandrit se acordă cu aprobarea Sfântului Sinod;
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială,
Sfântul Sinod hotărăşte:
* Acordă Prea Cuviosului Protosinghel Dr. Teojil Tia, secretar eparhial la
Arhiepiscopia Alba luliei, rangul de arhimandrit.
Temei nr. 2033/2002 - Adresa Episcopiei Râmnicului nr. 1881/2002 cu propu
nerea P.S. Episcop Gherasim al Râmnicului de a se acorda Cuv. Protosinghel
Laurenţiu Popa, stareţul mânăstirii Stânişoara, jud. Vâlcea, rangul de arhimandrit
Luând act de propunerea RS. Episcop Gherasim al Râmnicului de a i se acorda
rangul de arhimandrit şi pc temeiul prevederilor art. 82 din Statutul pentru organizarea
şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 7 al. 3 din Regulamentul pentm
organizarea vieţii monahale şi funcţionarea administrativă şi disciplinară a mănăsti
rilor, potrivit cărora rangul de arhimandrit se acordă cu aprobarea Sfântului Sinod;
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială,
Sfanţul Sinod hotărăşte:
* Acordă Cuviosului Protosinghel Popa Laurenţiu, stareţul mănăstirii
Stânişoara, jud. Vâlcea, rangul de arhimandrit.
Temei nr. 3027/2002 - Adresa Episcopiei Romanului nr. 1689/2002 cu pro
punerea P.S. Episcop Eftimie al Romanului de a se acorda Cuv. Protosinghel
Antonie Jeflea, stareţul mănăstirii Giurgeni, jud. Bacău, rangul de arhimandrit.
Constatând că cel propus nu are încheiate studiile superioare teologice, în
prezent fiind student în anul II la Facultatea de Teologie ortodoxă a Universităţii
din Iaşi şi apreciind că încă nu întruneşte condiţiile de studii pentru acordarea
rangului de arhimandrit;
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială,
Sfântul Sinod hotărăşte:
* Amână soluţionarea propunerii P.S. Episcop Eftimie al Romanului în legă
tură cu acordarea rangului de arhimandrit Cuviosului Protosinghel Antonie
Jeflea, stareţul mânăstirii Giurgeni, judeţul Bacău.
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Temei nr. 2530/2002 - Referatul sectorului II "Economico-financiar'' al
Administraţiei Patriarhale în legătură cu modificarea bugetului Fondului cen
tral misionar p e anul curent, ca urmare a realizării integrale a colectei din
Duminica Ortodoxiei p e anul 2002.
In referat se arată că, urmare apelului transmis credincioşilor prin Pastorala
Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei, citită în toate bisericile la 25 martie 2002,
prin lucrarea clerului şi sprijinul generos al credincioşilor s-a constatat realizarea
integrală a colectei pentru Fondul central misionar pe anul 2002 care, la 25 iunie 2002,
era în sumă totală de lei 3.867.990.489.
De asemenea, se arată că în urma hotărârii Sfântului Sinod luată în şedinţa
din 12-13 martie 2002, bugetul Fondului central misionar pe anul 2002, a fost
aprobat la suma dc 3.045.039.000 lei, la nivelul realizărilor anului 2001, urmând
ca structura lui să fie definitivată după realizarea integrală a colectei.
In urma realizării integrale a colectei pentru Fondul central misionar, Bugetul
modificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Fondului central misionar supus
examinării şi aprobării Sfântului Sinod la suma 3.867.990.489 lei.
In referat se arată că Episcopia ortodoxă română a Maramureşului şi Sătmarului prin adresa nr. 2529/2002 a comunicat că în Duminica Ortodoxiei din anul 2002,
parohiile au realizat o colectă în sumă de 182.772.000 lei şi solicită aprobarea
Sfântului Sinod ca suma respectivă să rămână la dispoziţia Centrului eparhial
pentru acoperirea unor cheltuieli, a unor plăţi restante la catedrala ortodoxă, a
unor contracte ale Centrului eparhial, precum şi sprijinirea financiară a unor paro
hii cu biserici în construcţie sau în dificultate din cauza prozelitismului.
în cadrul discuţiilor care au urmat, din intervenţiile membrilor Sfântului
Sinod (Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, I.P.S. Mitropolit Daniel al M ol
dovei şi Bucovinei, I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, P.S. Episcop Da
maschin al Sloboziei şi Călăraşilor) s-au desprins următoarele puncte de vedere:
necesitatea unei repartizări echilibrate între eparhii potrivit atât contribuţiilor cât
şi cerinţelor; faptul că nu peste tot se acordă atenţia necesară realizării colectei la
Fondul central misionar, constatându-sc existenţa unor zone dezvoltate economic
care sunt slab reprezentate la realizarea colectei, necesitatea distribuirii prin buget
a sumelor colectate în funcţie de realităţile şi cerinţele actuale.
Urmare a discuţiilor care au avut loc, şi la propunerea Comisiei pentru doc
trină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Ia act de colecta realizată pentru Fondul central misionar în Duminica
Ortodoxiei p e anul 2002, în sumă de 3.867.990.000 lei.
* Aprobă majorarea Bugetului de venituri şi cheltuieli p e anul 2002 al Fon
dului central misionar cu 27% faţă de bugetul aprobat iniţial în şedinţa Sfântului
Sinod din 12-13 martie 2002, adică la suma de lei 3.867.990.000, cheltuielile re
par tizându-se aslfel: ajutoare penlm completarea salariilor preoţilor de la paro
hiile cu posibilităţi materiale reduse (25%), din care: 75% - Episcopia Covasnei
şi Harghitei şi 25% - Eparhiile din Banat şi Ardeal; ajutoare pentru lucrări de
reparaţii construcţii şi pictură bisericească în locaşurile de cult (45%); acţiuni
misionare externe (30%).
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* Aprobă solicitarea Episcopiei ortodoxe române a Maramureşului şi
Sătmarului ca suma colectată la unităţile bisericeşti clin eparhie în Duminica
Ortodoxiei din anul 2002 pentru Fondul central misionar să rămână, numai pentm
anul 2002
la dispoziţia Centrului eparhial, sub form ă de subvenţie pentru
reparaţii.
* Aduce mulţumiri membrilor Sfântului Sinod, protopopilor, preoţilor şi
credincioşilor din parohii pentru modul în care au contribuit la realizarea
colectei din Duminica Ortodoxiei a anului 2002 şi virarea la timp a sumelor în
contul Patriarhiei Române.
Temei nr. 3001/2002 - Referatul sectorului "Biserica şi Societatea" al Ad
ministraţiei Patriarhale, în legătură cu stadiul actual al activităţii Comitetului
Naţional de Bioetică al Bisericii Ortodoxe Române.
în conformitate cu hotărârea Sfântului Sinod nr. 3149/2001, în cursul lunilor
septembrie şi octombrie ale aceluiaşi an, în cele trei mari oraşe universitare
Bucureşti, Iaşi şi Cluj au luat fiinţă trei comisii locale de bioetică, iar ulterior s-a
format Comitetul Naţional de Bioetică prezidat de Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, alcătuit din P.S. Episcop Sofronie al Episcopiei ortodoxe române din
Ungaria şi câte doi reprezentanţi de la fiecare comisie îocală.
Potrivit celor hotărâte de către Sfântul Sinod, Comitetul Naţional de Bioetică
s-a întrunit la reşedinţa patriarhală de două ori, în prezenţa Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist, după cum urmează:
1. în data de 17 octombrie 2001 a avut loc prima întâlnire, când s-au stabilit
principiile şi metodologia de abordare, studiere şi evaluare a temelor şi subtemelor stabilite de Sfântul Sinod, urmând ca profesorii să cerceteze şi să ela
boreze, după aceleaşi criterii, materialele cu privire la temele încredinţate până la
data de 30 aprilie 2002;
2. în data de 20 iunie 2002, în cadrul celei de a doua întâlniri a Comitetului,
la care au participat toţi reprezentanţii comisiilor locale s-au prezentat concluziile
formulate de profesorii cărora li s-au încredinţat temele. Din partea comisiei de la
Bucureşti, Pr. prof. Răducă Vasile a prezentat referatul cu tema "Avortul, contracepţia şi manipularea genetică", iar din partea comisiei de la Cluj, P.S. Episcopvicar Irineu Bistriţeanul a prezentat concluziile Ia temele: "Avortul, contracepţia
şi manipularea genetică ", "Transplantul de organe" şi "Procrearea in vitro".
In urma discuţiilor, apreciindu-se complexitatea problemelor de bioetică puse
în dezbatere şi dat fiind faptul că Biserica Ortodoxă Română este chemată să se
pronunţe cu mare atenţie şi în cunoştinţă de cauză, în şedinţa din 20 iunie 2002,
Comitetul Naţional de Bioetică a stabilit următoarele: lărgirea tematicii supusă
studierii şi evaluării; instituţionalizarea comisiilor locale; crearea unui secre
tariat la nivelul Patriarhiei Române, coordonat de Prea Cuv. Arhim. Ciprian Spi
ridon, care va asigura comunicarea între comisiile locale astfel ca materialele
deja elaborate să fie transmise în timp util; tratarea temelor de către comisiile
locale în mod prioritar, începând cu transplantul de organe, procrearea in vitro
etc., dat fiin d faptul că lumea medicală aşteaptă punctul de vedere al Bisericii
Ortodoxe Române; promovarea prin dezbateri publice a problemelor de bioetică
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la posturile de televiziune, cu participarea profesorilor de teologie şi de medicină,
specialişti în problematica respectivă; asigurarea de către reprezentanţii Bisericii
Ortodoxe Române de peste hotare a unei documentaţii privitoare la bioetică, ce
va f i fo st elaborată de către celelalte Biserici ortodoxe şi catolice, care să fie în
credinţată comisiilor locale, prin secretariatul de la Bucureşti.
După prezentarea referatului, la invitarea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Preşedinte, membrii Sfanţului Sinod au intervenit în dezbateri după cum urmează:
I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei a subliniat importanţa
Comitetului Naţional de Bioetică al Bisericii noastre, subliniind că, în contextul în
care în septembrie 2002 va avea loc la Chambesy (Elveţia) o conferinţă panortodoxă cu tema "Bisericile şi Bioetică", este necesar să existe o conccrtarc a punctelor
de vedere ale Bisericii noastre cu cele ale celorlalte Biserici Ortodoxe surori, în
scopul afirmării unei gândiri ortodoxe unitare în problemele puse în dezbatere.
P.S. Episcop Sofronie subliniază necesitatea instituirii unui secretariat permanent
al Comitetului Naţional de Bioetică al Bisericii noastre care să poarte legătura între
comitetele locale de bioetică, propunând drept secretar coordonator pe Prea Cuviosul
Arhim. Ciprian Spiridon care s-a implicat dintru început în aceste probleme.
I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului, menţionează că dată fiind importanţa
problemelor puse în dezbatere, Arhiepiscopia Timişoarei împreună cu specialiştii
de pe plan local au constituit o comisie locală de bioetică şi solicită Sfanţului
Sinod acceptul pentru funcţionarea acesteia, alături de celelalte trei existente la
Bucureşti, Iaşi şi Cluj.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist apreciază că este posibilă activitatea
acestei comisii care va trebui să preia tematica dată în studiu în scopul aprofundării.
I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, opinează că lista centrelor în care
se pot înfiinţa comisii locale de bioetică este deschisă, dar ea se adresează în
primul rând eparhiilor în cuprinsul cărora se află centre universitare care au facul
tăţi de medicină, facultăţi de teologie şi alţi specialişti susţinând, propunerea I.P.S.
Mitropolit Daniel în legătură cu participarea Comitetului Naţional de Bioetică al
Bisericii noastre la viitoarea Conferinţă panortodoxă cu tema "Bisericile şi
Bioetică" ce va avea loc în toamna acestui an la Chambesy (Elveţia).
Prea Fericitul Părinte Preşedinte, concluzionând asupra acestor dezbateri,
arată că în comunicatul ce se va da publicităţii este necesar să se sublinieze că dată
fiind delicateţea şi complexitatea problemelor puse în dezbatere, comisiile locale
şi Comitetul Naţional de Bioetică al Bisericii noastre îşi vor continua activitatea
urmând ca, treptat, să se facă publice rezultatele pentru a răspunde aşteptărilor
societăţii noastre.
în urma discuţiilor care au avut loc în plen şi la propunerea Comisiei pentru
doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte:
*
Analizând rezultatele lucrărilor de până în prezent ale comisiilor locale şi
ale Comitetului Naţional de Bioetică al Bisericii Ortodoxe Române, datorită com
plexităţii problemelor de bioetică şi faptului că Biserica este chemată să se pro
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nunţe cu multă atenţie şi în deplină cunoştinţă de cauză, în consens şi cu poziţia
celorlalte Biserici Ortodoxe (care se vor reuni într-o conferinţă pe această temă
în luna septembrie la Chambesy, Elveţia), Sfântul Sinod aprobă continuarea
activităţii comisiilor locale de bioetică, urmând ca la viitoarele şedinţe să se
exprime prioritar asupra fiecărei probleme în parte;
* Este de acord ca la Timişoara să funcţioneze o comisie locală de bioetică,
alături de cele de la Bucureşti, Iaşi şi Cluj, preluând tematica aprobată de Sfântul
Sinod prin hotărârea nr. 3149/2001 din 4-5 iulie 2002;
* Este de acord cu participarea reprezentanţilor Comitetului Naţional de
Bioetică al Bisericii noastre la Conferinţa panortodoxă cu tema "Bisericile şi
Bioetica" ce va avea loc în toamna acestui an la Chambesy.
COMISIA CANONICĂ JURIDICĂ ŞI PENTRU DISCIPLINĂ
La invitaţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, raportorul Comisiei
canonică-juridică şi pentru disciplină, P.S. Episcop Calinic al Argeşului şi Musce
lului, prezintă rapoartele asupra problemelor date în examinare, după cum urmează:
Temei nr. 2957/2002 - Propunerea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist pentru alegerea Prea Cuviosului Arhimandrit dr. Ciprian (Cezar)
Spiridon in postul vacant de episcop -vicar patriarhal.
Din referatul prezentat plenului de către Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist reiese că în schema Administraţiei Patriarhale, pe lângă sectoarele cunos
cute, au fost organizate noi sectoare de activitate între care un rol important, îl are
cel de activitate social-misionară, culturală şi de asistenţă religioasă în instituţiile
bugetare, al relaţiilor cu mass-media, răspunzându-se astfel tot mai numeroaselor
cerinţe de coordonare a acestor activităţi.
Totodată referatul subliniază faptul că, la nivelul Centrului patriarhal, s-au
înmulţit cerinţele de reprezentare a Bisericii noastre, la nivel de ierarh, la nume
roasele manifestări cu caracter intern şi extern ţinând de relaţiile Bisericii noastre
cu Bisericile Ortodoxe surori, cu celelalte Biserici, cu organismele ecumenice, cu
societatea şi cultura.
Având în vedere că din propunerea Prea Fericitului Părinte Teoctist în
legătură cu alegerea în postul vacant de episcop-vicar patriarhal a Prea Cuviosului
Arhimandrit Dr. Ciprian (Cezar) Spiridon reiese că în lucrarea desfăşurată în cali
tate de consilier patriarhal la sectorul "Biserica şi societatea", şi-a însuşit cunoş
tinţele privind activitatea dată în competenţă;
Constatând din curriculum vitae existent la dosar că: Prea Cuv. Arhimandrit
Dr. Ciprian (Cezar) Spiridon este născut la 19 aprilie 1965 în satul Suhuleţ, jud. Iaşi,
este absolvent al Seminarului teologic din Buzău (1982-1987) şi licenţiat al
Facultăţii de teologie din Bucureşti (1988-1992); a studiat şi şi-a pregătit doctora
tul în teologie în Grecia şi în Italia (1992-1999) iar în anul 1997 a obţinut titlul de
doctor în Teologie la Facultatea de teologie a Universităţii din Tesalonic cu teza
"Arhiereii greci care au păstorit mitropoliile Ungro-Vlahiei şi Moldovei în seco
lele XIV-XIX"; A publicat cărţi şi studii de teologie şi istorie bisericească în ţară
şi în Grecia şi este bun vorbitor de limba greacă; în anul 1992 a intrat în mona
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hism cu închinoviere la mănăstirea Crasna, jud. Prahova, iar după numirea sa în
postul de consilier patriarhal (februarie 2000) a fost închinoviat la mănăstirea
Antim din Bucureşti;
Ţinând seamă că potrivit prevederilor art. 32, al. 1 din Statutul pentru orga
nizarea şi funcţionarea Biscricii Ortodoxe Române "Episcopii-vicari patriarhali
se aleg de Sfântul Sinod Ia propunerea Patriarhului";
Luând act de propunerea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist privind
alegerea Prea Cuviosului arhimandrit Dr. Ciprian (Cezar) Spiridon, consilier
patriarhal, în al treilea post vacant de episcop-vicar patriarhal existent în statul de
funcţii şi personal al Administraţiei Patriarhale;
In temeiul prevederilor art. 131, al. 1 din Statut, Comisia canonică-juridică şi
pentru disciplină a procedat la examinarea Prea cuviosului arhimandrit Dr.
Ciprian (Cezar) Spiridon şi a constatat că sunt îndeplinite prevederile art. 129 din
Statut privind condiţiile canonice şi de studii cerute candidaţilor pentru ridicarea
la treapta arhieriei.
Ca urmare a votului exprimat de membrii Sfântului Sinod în urma căruia Prea
cuviosul arhimandrit Dr. Ciprian (Cezar) Spiridon a întranit majoritatea prevăzută
de Statut, în baza căruia a fost declarat ales;
în urma discuţiilor care au avut loc privind titulatura ce urmează a o purta cel
de al treilea episcop-vicar patriarhal şi la propunerea Comisiei canonică-juridică
şi pentru disciplină, în unanimitate, Sfanţul Sinod hotărăşte:
* Aprobă rezultatul examinării canonice a Prea cuviosului arhimandrit Dr. Ci
prian (Cezar) Spiridon săvârşită de Comisia canonică-juridică şi pentru disciplină;
* Aprobă alegerea Prea cuviosului arhimandrit Dr. Ciprian (Cezar) Spiridon
consilier patriarhal, în al treilea post de episcop-vicar patriarhal cu titulatura
"Câmpineanul" şi ridicarea sa la treapta arhieriei
* Să se intervină la autorităţile de stat în drept pentru emiiarea Decretului
prezidenţial de recunoaştere a Prea cuviosului arhimandrit Dr. Ciprian (Cezar)
Spiridon în cel de al treilea post de episcop-vicar patriarhal, pentru care a fost
ales de Sfântul Sinod.
Temei nr. 2712/2002 - Adresa M itropoliei ortodoxe române pentru
Germania şi Europa centrală nr. 208/2002 cuprinzând recomandarea I.P.S. M i
tropolit Serafim pentru alegerea Cuviosului ieromonah Serafim (Gheorghe)
Pătrunjel în postul de episcop-vicar al Mitropoliei ortodoxe române pentru
Germania şi Europa centrală.
Din adresa înaintată de I.P.S. Mitropolit Serafim al Germaniei şi Europei centra
le reiese că existenţa unui post de episcop-vicar la această eparhie se motivează prin:
Creşterea an de an, a numărului de parohii şi fd ii (azi în număr de 60) în Mitropolie
care se întinde peste 6 ţări (Germania, Austria, Luxemburg, Suedia, Norvegia şi
Danemarca); Necesitatea prezenţei ierarhice în cadrul comunităţilor ortodoxe
române răspândite într-un teritoriu jurisdicţional aşa de vast; Consolidarea vieţii
bisericeşti şi susţinerea relaţiilor interortodoxe şi ecumenice foarte complexe în ţări
în care s-au stabilit, lucrează sau studiază temporar mulţi români.
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De asemenea, se constată că, la recomandarea I.P.S. Mitropolit Serafim, Adu
narea eparhială a Mitropoliei ortodoxe române pentru Germania şi Europa centrală
reunită în şedinţă anuală de lucru la Nvirnberg, în zilele dc 17-18 mai 2002 cu par
ticiparea a peste 80 de membri clerici şi mireni, şi-a însuşit în unanimitate pro
punerea pentru alegerea Prea cuviosului ieromonah Serafim (Gheorghe) Pătrunjel
în postul de episcop-vicar la Mitropolia ortodoxă română pentru Germania şi Eu
ropa centrală şi că, în acest scop candidatul are binecuvântarea I.P.S. Mitropolit
Antonie al Ardealului pentru ieşirea din Arhiepiscopia Sibiului.
în documentaţie se arată că recomandarea I.P.S. Mitropolit Serafim privind ale
gerea Prea cuviosului ieromonah Serafim (Gheorghe) Pătrunjel de la mânăstirea
Brâncoveanu - Sâmbăta de Sus în postul de episcop-vicar la Mitropolia ortodoxă
română pentru Germania şi Europa centrală este făcută conform prevederilor art.
103 şi 104 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române, care reglementează instituţia episcopilor-vicari şi a arhiereilor-vicari dc la
eparhiile din ţară, principii general valabile şi la eparhiile din afara graniţelor ţării.
Din curriculum vitae, existent la dosar, se constată că: Prea cuviosul ieromo
nah Serafim (Gheorghe) Pătrunjel s-a născut la data de 22 iulie 1970 în satul
Băcel, jud. Covasna; este absolvent al Liceului nr. 2 din municipiul Sfântul
Gheorghe (1984-1988); în perioada 1992-1996 a urmat cursurile Facultăţii de
teologie ortodoxă Andrei Şaguna a Universităţii din Sibiu, unde obţine titlul de
licenţiat în Teologie în anul 1997; în perioada 1995-1998 a urmat un program de
pregătire teologică şi de însuşire a limbii germane la Seminarul catolic din Chane
(Elveţia) unde, în anul 1998 a tradus şi publicat în limba germană teza de licenţă
intitulată: "Spiritualitatea ortodoxă. Comentariu la Penticostar"; în prezent, după
cursurile de masterat la Facultatea de teologie a Universităţii din Tesalonic,
pregăteşte teza de doctorat în teologie la specialitatea Patrologie cu subiectul
"Modele spirituale pentru tineri la Sfinţii Trei ierarhi", fiind şi un bun vorbitor al
limbilor germană, greacă şi franceză; Este închinoviat mai întâi ca frate la 27 fe
bruarie 1990 şi apoi ca rasofor la 6 august 1992, iar în anul 1993 este tuns în
monahism şi hirotonit ierodiacon şi apoi ieromonah la mânăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus din Arhiepiscopia Sibiului;
Având în vedere că este necesară aprobarea Sfântului Sinod pentru înfiinţarea
postului de episcop-vicar la Mitropolia ortodoxă română pentru Germania şi
Europa centrală şi înscrierea de prevederi referitoare la instituţia episcopului-vicar în Statutul de organizare a Mitropoliei ortodoxe române pentru Germania şi
Europa centrală, amendamente care să fie supuse aprobării Adunării eparhiale a
Mitropoliei şi apoi Sfântului Sinod;
Ţinând seama că în temeiul prevederilor art. 131, al. 1 din Statut, Comisia
canonică-juridică şi pentru disciplină a procedat la examinarea Prea cuviosului
ieromonah Serafim (Gheorghe) Pătrunjel şi a constatat că sunt îndeplinite
prevederile art. 129 din Statut privind condiţiile canonice şi de studii cerute can
didaţilor pentru ridicarea la treapta arhieriei, propunând acordarea prealabilă a
rangului de arhimandrit;
Constatând, în urma discuţiilor care au avut loc în plen, că numele noului ales
coincide cu numele Chiriarhului şi că I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi
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Bucovinei a propus ca numele noului ales să fie Sofian, nume cu rezonanţă în
mediile creştine din Occident;
Luând act de discuţiile care au avut loc, în cadrul cărora I.P.S. Mitropolit
Antonie al Ardealului şi-a exprimat acordul ca titulatura noului ales să fie legată
dc zona în care este situată mânăstirea de metanie a acestuia, respectiv
"Braşoveanul";
Ca urmare a votului exprimat de membrii Sfanţului Sinod în urma căruia Prea
cuviosul arhim andrit Serafim (Gheorghe) Pătrunjel a întrunit majoritatea
prevăzută de Statut, în baza căruia a fost declarat ales;
In temeiul prevederilor art. 104, 129 şi 131 din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, a discuţiilor purtate în plen şi la propu
nerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Aprobă înfiinţarea postului de episcop-vicar la Mitropolia ortodoxă
română pentru Germania şi Europa centrală, precum şi înscrierea de prevederi
referitoare la instituţia episcopului-vicar în Statutul de organizare a Mitropoliei
ortodoxe române pentru Germania şi Europa centrală, modificări care să fie
supuse aprobării Adunării eparhiale a Mitropoliei şi apoi Sfântului Sinod;
* Ia act de recomandarea I.P.S. Mitropolit Serafim al Mitropoliei ortodoxe
române pentru Germania şi Europa centrală însuşită de Adunarea eparhială a
Mitropoliei şi aprobă alegerea Prea cuviosului ieromonah Sofian (Gheorghe)
Pătrunjel ca episcop-vicar la Mitropolia ortodoxă română pentm Germania şi
Europa centrală;
* Aprobă ridicarea Prea cuviosului ieromonah Sofian (Gheorghe) Pătrunjel
la treapta arhieriei, urmând a purta titulatura "Braşoveanul"precum şi acorda
rea rangului de arhimandrit;
* Aprobă ca I.P.S. Mitropolit Serafim să stabilească Decizia chiriarhală de
atribuţii a noului episcop-vicar al Mitropoliei, care să fie adusă la cunoştinţa
Sfântului Sinod;
* Se va interveni la Ministerul Culturii şi Cultelor - Secretariatul de Stat pentm
Culte pentru obţinerea bugetării, în valută, a postului respectiv, în vederea sala
rizării noului episcop-vicar de la Mitropolia ortodoxă română pentru Germania
şi Europa centrală, prin suplimentarea sumei în valută ce se acordă personalului
clerical din străinătate.
Temei nr. 3028/2002 - Adresa Arhiepiscopiei Tomisului nr. 108/2002 cu
solicitarea de a se aproba proiectul de stemă a eparhiei în form a propusă.
în referatul Cancelariei Sfântului Sinod se arată că stema Arhiepiscopiei To
misului a fost elaborată potrivit principiilor generale ale heraldicii bisericeşti dar
că o serie de elemente coincid cu cele aprobate de Sfântul Sinod în stema Epis
copiei Dunării de Jos, după cum urmează: Reprezentarea chipului Sjântului
Apostol Andrei; înscrisul "Am aflat p e Mesia" este aproape identic cu cel al Epis
copiei Dunării de Jos "L-am găsit pe Mesia care Se cheamă Hristos"; Pe mo
nogramul creştin nu se reprezintă nici un chip de Sfânt, întrucât acesta constituie
o reprezentare heraldică cu semnificaţie teologică aparte.
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Ca urmare a acestor constatări şi în urma discuţiilor care au avut loc în plen,
la propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, care a făcut o serie
de recomandări pentru îmbunătăţirea stemei propuse, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Restituie Arhiepiscopiei Tonusului proiectul de stemă prezentat, cu urmă
toarele recomandări:
- Să se renunţe la reprezentarea chipului Sfântului Apostol Andrei întrucât
este conţinut în stema Episcopiei Dunării de Jos, aprobată prin hotărârea
Sfântului Sinod nr. 5096/2001;
- Să se aleagă un alt înscris pentru stemă, întrucât cel propus "Am aflat pe
Mesia" este aproape identic cu cel al Episcopiei Dunării de Jos "L-am găsit pe
Mesia, care Se cheamă Hristos", aprobat prin hotărârea mai sus amintită;
- Pe monogramul creştin nu se va reprezenta nici un chip de Sfânt, întrucât
acesta constituie o reprezentare heraldică cu semnificaţie teologică aparte.
Temei nr. 3049/2002 - Adresa Episcopiei Buzăului nr. 5023/2002 cu solici
tarea de a se aproba proiectul de stemă
Din referatul Cancelariei Sf. Sinod reiese că, urmare hotărârii Sfântului Sinod
nr. 2170/2001, Episcopia Buzăului a înaintat la Cancelaria Sfântului Sinod proiec
tul Stemei eparhiale, solicitând supunerea acestuia spre aprobare Sfanţului Sinod
în conformitate cu prevederile art. 198 din Statutul pentru organizarea şi funcţio
narea Bisericii Ortodoxe Române.
Luând act, din documentaţia înaintată, că proiectul stemei eparhiale înaintat
spre aprobare cuprinde clemente caracteristice heraldicii bisericeşti în următoarea
descriere: Pe pavilionul bordat cu motive florale de culoare auriu este reprezentat
Sfântul Mucenic Sava de la Buzău, îmbrăcat în costum popular, purtând în mânu
dreaptă Sfânta Cruce şi cu înscrisul numelui său în stânga şi dreapta chipului; Pe
fundalul pavilionului, sprijinit p e crucea şi cârja episcopală încrucişate, este redată
silueta catedralei episcopale din Buzău, aşezată pe o pajişte verde, în faţa căreia,
din valurile unui râu, iese chipul Sfântului Mucenic Sava de la Buzău; Pavilionul
este timbrat cu mitra episcopală redată în culorile auriu, verde şi bordeaux.
Ţinând seama că după aprobarea stemei de către Sfanţul Sinod, Episcopia
Buzăului, prin organele eparhiale de resort, va trebui să pună dc acord ştampilele
eparhiei, ale sectoarelor administrative eparhiale, ale protopopiatelor, parohiilor şi
mănăstirilor cu elementele de conţinut şi dimensiune stabilite prin hotărârea
Sfântului Sinod nr. 2170/2001;
Constatând că în forma în care este prezentată stema întruneşte condiţiilc
pentru aprobare;
în temeiul prevederilor art. 198 din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi la propunerea Comisiei canonică-juri
dică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Aprobă proiectul de stemă al Episcopiei Buzăului în form a înaintată
Sfântului Sinod;
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* îndatorează Episcopia Buzăului să pună. de acord sigiliile eparhiei, sectoa
relor administrative eparhiale, protopopiatelor, parohiilor şi mănăstirilor, cu ele
mentele de conţinut şi dimensiune redate în hotărârea Sfântului Sinod nr.
2 170/2001.
*
Temei nr. 3050/2002 - Adresa Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului
nr. 699/2002 cu solicitarea de a se aproba proiectul de stemă a eparhiei în
form a propusă.
în cuprinsul referatului Cancelariei Sfântului Sinod se aduce la cunoştinţă că
stema a fost elaborată potrivit principiilor generale ale heraldicii bisericeşti dai' se
constată în acelaşi timp, existenţa unor elemente care nu sunt în concordanţă cu
Sfintele Canoane (reprezentarea Mântuitorului Hristos sub chipul Mielului este
interzisă de Can. 82 Trulan) sau care sunt străine heraldicii ortodoxe (steagul din
ccntrul stemei);
Ca urmare a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină care a făcut o seric de recomandări pentru îmbunătăţirea
stemei, Sfanţul Sinod hotărăşte:
* Restituie Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului proiectul de stemă pre
zentat, cu următoarele recomandări:
Să se renunţe la reprezentarea Mântuitorului Hristos sub chipul Mielului
putând opta între redarea chipului Mântuitorului Hristos, redarea siluetei cate
dralei eparhiale sau redarea sfântului patron al oraşului de reşedinţă al Episcopiei;
■■Să se elimine reprezentarea steagului din mijlocul stemei ca element străin
heraldicii ortodoxe.
9. Suspendarea şedinţei dc lucru
La orele 20,30, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist dispune suspendarea
şedinţei de lucru în plen, urmând ca lucrările să continue în ziua următoare.
Micrcuri, 3 iulie 2002
10. Reluarea în plen a lucrărilor.
Prezentarea rapoartelor comisiilor sinodale.
Dimineaţa, la ora 9,30, sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh
Preşedinte, se reiau lucrările în plen ale Sfântului Sinod cu rostirea rugăciunii
împărate ceresc.
Faţă de ziua precedentă, la această şedinţă sunt prezenţi şi I.P.S. Arhiepiscop
Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor, venit de la sărbătoarea Sfanţului Voievod Ştefan
cel Mare şi Sfânt la mănăstirea Putna şi P.S. Corneliu Bârlădeanul, arhiereu-vicar
al Episcopiei Huşilor, reîntors din străinătate.
Comisia învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc.
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist invidă pe P.S. Episcop Casian al
Dunării de Jos, raportorul Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalu
lui bisericesc, să prezinte următoarele referate:
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Temei nr. 2581/2002 - Raportul Consiliului de evaluare şi acreditare acade
mică al Bisericii Ortodoxe Romune întocmit în urma acţiunilor de evaluare efec
tuate la Facultăţile de teologie ortodoxă în perioada 15 aprilie - 15 mai 2002.
La sectoful "învăţământ" al Patriarhiei Române s-a primit adresa Episcopiei
Sloboziei şi Călăraşilor, nr. 1102/17 mai 2002, prin care P.S. Episcop Damaschin
a înaintat Raportul Consiliului de evaluare şi acreditare academică al Biseri
cii Ortodoxe Române, întocmit în urma acţiunilor de evaluare efectuate la Facul
tăţile de teologie ortodoxă, în perioada 15 aprilie-15 mai 2002, acţiune desfăşu
rată în conformitate cu prevederile hotărârii Sfântului Sinod nr. 642/2002.
Raportul face analiza situaţiei în 16 puncte şi are 4 propuneri:
a. Reducerea numărului de facultăţi, fie prin desfiinţarea celor care nu au
cadre suficiente şi competente, fie prin comasarea lor;
b. Păstrarea facultăţilor existente, care îndeplinesc condiţiile de funcţionare,
dar reducerea drastică a numărului studenţilor, mai ales la specializarea Teologie
pastorală (30 de locuri pentru fiecare facultate, cu excepţia Bucureştiului);
c. Sporirea exigenţei în acordarea titlului de doctor şi în promovarea şi titu
larizarea cadrelor didactice în învăţământul superior;
d. Controlul periodic din partea Sfântului Sinod, prin comisii special insti
tuite, în vederea îmbunătăţirii învăţământului teologic universitar, şi a aplicării
hotărârilor Sfântului Sinod în acest scop.
în cadrul discuţiilor în plen, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist arată că
acţiunea destaşurată de către Consiliul de evaluare trebuie analizată cu deosebită
atenţie şi invită la discuţii şi propuneri.
Pe marginea problemei pusă în discuţie privind situaţia cadrelor didactice
divorţate sau recăsătorite care funcţionează în învăţământul teologic, au luat cuvântul:
I.P.S. Mitropolit Teofan al Olteniei propune ca sinoadele mitropolitane să
dezbată acest raport al Consiliului de evaluare şi acreditare academică al Bisericii
Ortodoxe Române şi să facă propuneri Sfântului Sinod;
I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, opinează ca, pe viitor, să nu mai fie
admişi la catcdră preoţii profesori divorţaţi şi/sau recăsătoriţi, arătând că trebuie să
existe fermitate în această problemă, atât la facultăţi cât şi la seminariile teologice;
I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, propune ca în acelaşi mod să se pro
cedeze şi cu profesorii de religie care sunt divorţaţi, fiind vorba de un aspect moral;
P.S. Episcop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului arată că este necesar
să se examineze şi situaţia preoţilor divorţaţi pentru a se lua o măsură unitară pentru
întreaga Biserică.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist menţionează că situaţia cadrelor
didactice cu probleme canonice nu este generată, în mod special, de creşterea nu
mărului de instituţii de învăţământ teologic. Pe fond, Biserica a căutat să ia unele
măsuri dar problema este foarte sensibilă, pentru că ea nu există numai în învă
ţământ ci şi în alte domenii unde activează preoţi. In această problemă discuţiile
se poartă între aplicarea iconomiei şi a acriviei în materie, lucru delicat datorită
motivelor care generează astfel de situaţii canonice. Se cunoaşte că tineri teologi
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care aspiră la preoţie fac căsătorii cu uşurinţă şi imaturitate iar acestea, din neferi
cire, se dovedesc a nu fi durabile. Se constată, de asemenea, că în facultăţile de
teologie nu se insistă asupra acestor aspectc dar acolo unde ierarhii au un contact
permanent cu şcolile de teologie sc pare că situaţia este mai bună. Prea Fericirea Sa
solicită ca sinoadele mitropolitane să analizeze situaţiile existente şi să facă propu
neri concrete pe baza cărora Sfântul Sinod să ia o hotărâre în cunoştinţă de cauză.
în continuare, pe marginea aspectelor prezentate plenului în raportul Consi
liului de evaluare şi acreditare academică al Bisericii Ortodoxe Române au mai
luat cuvântul:
I.P.S. Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei crede că este bine să se revină la un
bun obicei, existent odinioară, astfel ca la concursul pentru ocuparea posturilor
didactice, candidaţilor să li se ceară şi situaţia canonică;
I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului consideră că trebuie să se facă o
disjuncţie între situaţia preoţilor şi cea a profesorilor cu probleme canonice; mai
ales că unele cadre didactice se apără de sancţiuni prevalându-se de faptul că sunt
sub autoritatea Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei arată că Regulamentul facultăţilor de
teologie nu este aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării iar Universităţile nu
au cadru legal de a opera asupra unor situaţii de acest gen, de aceea este necesar
a se interveni din nou pentru aprobarea acestui Regulament cadru;
I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei precizează, în legătură cu
preoţii divorţaţi şi/sau recăsătoriţi, că problema trebuie discutată cu cazuri con
crete pe eparhii întrucât unii preoţi sunt victime, alţii sunt şantajaţi şi alţii,
într-adevăr, sunt vinovaţi. Pc viitor este bine ca în reglementarea unor asemenea
cazuri să existe sprijin din partea protopopilor, iar în analizarea acestora nu tre
buie uitată grija faţă de familia preotului, la mijloc fiind şi copiii. Aşadar, trebuie
iniţiate discuţii pe grupe de cazuri şi, în lumina sfintelor canoane, trebuie manifes
tată iconomie şi pogorământ acolo unde cazul permite acest lucru. S-ar impune ca
în cadrul unei şedinţe a Sfanţului Sinod să fie dezbătută problema familiei preo
tului din punct de vedere canonic, teologic şi pastoral-misionar.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, opinează că este necesar ca în pro
grama analitică a cursului de Drept canonic şi în manualele de Drept bisericesc şi
administraţie să fie abordată mai pe larg această problemă, precizând că în
hotărârea sinodală care se va lua să se specifice că sinoadele mitropolitane trebuie
să acorde mai multă atenţie cazurilor de divorţ şi/sau de recăsătorire.
I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului cere ca sinoadele mitropolitane să
studieze raportul între trebuinţă şi ofertă şi recomandă exemplul Sinodului mitro
politan al Ardealului care a hotărât cifra de şcolarizare în funcţie de necesităţile
pastorale. în aceeaşi măsură, tot sinoadele mitropolitane vor trebui să hotărască
asupra reducerii sau comasării unor facultăţi.
I.P.S. Mitropolit Teofan al Olteniei arată că există hotărâri sinodale precise
privind neadmiterea de locuri cu taxă la Teologie Pastorală, interzicerea predării
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de către un profesor la mai mult de două facultăţi şi că la forma de învăţământ fară
frecvenţă trebuie primiţi doar preoţi, monahi şi cântăreţi.
In urma discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Ţinând seama de faptul că, din punct de vedere pastoral-misionar, p e teren,
posturile vacante de preot, de asistent social, de profesor de Religie şi alte spe
cialităţi se diminuează, acceptă propunerile fă cu te de Comisia specială
încredinţată de Sfântul Sinod să evalueze stadiul actual al facultăţilor şi departa
mentelor de teologie ortodoxă existente, urmând ca acest raport al Comisiei să
fie studiat în sinoadele mitropolitane şi să se găsească soluţiile de punere în prac
tică a recomandărilor /acute de Comisia specială;
* Raportul Comisiei speciale va f i înaintat centrelor eparhiale şi facultăţilor
de teologie ortodoxă;
* Sinoadele mitropolitane vor examina şi situaţia preoţilor divorţaţi şi/sau
recăsătoriţi, pentru a se putea analiza în Sfântul Sinod, p e ansamblu aceste
aspecte, în vederea identificării modalităţilor pastorale de rezolvare unitară în
toată Biserica;
* Sinoadele mitropolitane vor examina aspectele legate de numărul actual al
facultăţilor de teologie, specializarea Teologie pastorală, în funcţie de posi
bilităţile reale de plasament aI viitorilor absolvenţi (să se aibă în vedere numărul
real, p e eparhii, al posturilor vacante p e termen scurt şi de perspectivă);
* Sfântul Sinod aduce mulţumiri Comisiei pentru modul în care s-a achitat de
mandatul încredinţat;
* Includerea pe ordinea de zi a unei viitoare şedinţe de lucru a Sfântului
Sinod a unui subiect cu tema "Problema fam iliei preotului. Aspecte teologice,
canonice şi pastoral-misionare", în care scop Cancelaria Sfântului Sinod va face
propunerile cuvenite;
* Se vor respecta cu stricteţe hotărârile Sfântului Sinod nr. 2333/1999, privind
neadmiterea locurilor cu taxă la specializarea Teologie pastorală şi modalitatea
şcolarizării la fără frecvenţă a personalului monahal şi a clericilor din parohii
fără studii teologice şi universitare şi nr 642/2002, privind încadrarea cadrelor
didactice strict în specialitate şi posibilitatea de a preda doar la o a doua facultate
cu binecuvântarea celor doi ierarhi sub jurisdicţia cărora se află facultăţile.
Temei nr. 2851/2002 - Adresa Arhiepiscopiei Alba Iuliei nr. 54-C/2002 prin
care înaintează spre aprobare proiectul manualului de Metodica predării
religiei pentru uzul sem inariilor teologice şi al şcolilor pedagogice, autori:
Pr. Prof. Univ. Sebastian Şebu, prof. Monica Opriş şi prof. Dorin Opriş
Arhiepiscopia Alba Iuliei, cu adresa nr. 54-C/2002 a solicitat aprobare ma
nualului de "Metodica predării religiei" pentru seminariile teologice şi şcolile
pedagogice, autori: Pr. prof. univ. dr. Sebastian Şebu şi Prof. Monica şi Prof. Do
rin Opriş.
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Manualul vizează programa şcolară specifică predării religiei pentru clasele I-IV,
urmărită cu precădere în şcolile pcdagogice şi reprezintă o formă prescurtată a
manualului întocmit de aceiaşi autori pentru uzul profesorilor care predau religia
în învăţământul public şi aprobat de către Sfântul Sinod prin temeiul nr. 433/2000.
Dc menţionat că în forma mai sus menţionată manualul a fost avizat de către spe
cialişti din cadrai Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei din Bucureşti pentru partea
psiho-pedagogică şi de către P.S. Arhiereu-vicar Irineu Slătineanul, pentru partea
de conţinut teologic.
în urma discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Aprobă manualul de "Metodica predării religiei"pentru seminariile teolo
gice şi şcolile pedagogice, autori: Pr. prof. univ. dr. Sebastian Şebu, Prof. Monica
şi Dorin Opriş, adresând mulţumiri autorilor lucrării pentru munca depusă.
Temei nr. 2854/2002 - Propunerea Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan Floca de
includere în Planul de învăţământ al facultăţilor de teologie ortodoxă a disci
plinei Administraţie bisericească, parohială şi legislaţie.
în referatul sectorului "învăţământ" se precizează că Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan
N. Floca, profesor onorar la Facultatea de teologie "Andrei Şaguna" din Sibiu a
solicitat includerea în planul de învăţământ al facultăţilor de teologie ortodoxă a
disciplinei Administraţia bisericească parohială şi legislaţie, motivat de: intere
sul superior al Bisericii în pregătirea corespunzătoare a viitorilor preoţi-parolii;
la examenul de capacitate preoţească, Administraţia şi legislaţia bisericească
este disciplină obligatorie; în programa analitică a Facultăţilor de teologie au
existat trei discipline strâns legate între ele: Drept canonic, Administraţie paro
hială şi Legislaţie bisericească şi de stat, discipline cu aplicare încă din wemea
mitropolitului Andrei Şaguna; există o tradiţie a predării acestor discipline în
cadrul a două catedre, realizându-se o interdependenţă între aceste două catedre,
teoretică şi practică; prin predarea în Facultăţile de teologie ortodoxă a disci
plinei Administraţia bisericească parohială şi legislaţie nu se încarcă planul de
învăţământ al anilor III şi IV de studiu.
în cadru discuţiilor care au avut loc, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a propus ca, în cadrul actualei programe de Drept bisericesc să se structureze dis
tinct temele de administraţie bisericească, parohială şi legislaţie, cu introducerea
unei teme speciale privind divorţul şi recăsătorirea preoţilor.
în urma discuţiilor din plen şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Să se întocmească prelegeri speciale de Administraţie bisericească, parohială
şi legislaţie în cadrul catedrei de Drept bisericesc şi administraţie bisericească;
* Să se dezvolte capitolul cu privire la fam ilia preotului, punându-se accent
p e aspecte canonice şi administrativ-bisericeşti legale de divorţ şi recăsătorire;
* Arhid. Prof. Univ. dr. Ioan N. Floca va întocmi, în spiritul propunerilor
avansate, lista temelor speciale (conţinutul programei analitice) de administraţie
bisericească, parohială şi legislaţie.
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Temei nr. 2856/2002 - Informarea sectorului "învăţământ" al Patriarhiei
Române privind manualele de religie pentru clasele I-X II (XIII) şi programele
şcolare la disciplinele teologice de la seminariile teologice liceale.
Referatul arată că, în ultima vreme se simte stringent nevoia manualelor de
religie care să fie întocmite conform programei şcolare aprobate prin hotărârea
Sfântului Sinod nr. 4002/2000, avându-se în vedere că:
- în spiritul noii programe şcolare sunt aprobate de către Comisia naţională
de evaluare a manualelor şcolare doar manualele de clasele IX-X, care vor
apărea la începutul anului şcolar 2002-2003;
- manualele de clasele I-VIII urmează să fie avizate de către I.P.S. Mitropolit
Daniel al Moldovei şi Bucovinei, preşedintele Comisiei sinodale de învăţământ,
pentru a f i înaintate şi avizate de Comisia naţională de evaluare şi licitare a ma
nualelor şcolare;
- manualele de clasele XI-XII, care urmează a f i elaborate de Arhiepiscopia
Clujului, vor trebui să urmeze acelaşi procedeu;
- există multe propuneri de manuale din partea unor profesori de religie, care
au deja avizul centrelor eparhiale dar care nu p o t intra oficial la evaluarea şi lici
tarea organizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, jă ră aprobarea lor de
către Sfântul Sinod.
în cadrul discuţiilor în plen s-a evidenţiat necesitatea constituirii unei comisii
care să analizeze aceste manuale, comisie din care să facă parte pe lângă un
teolog, un metodolog şi un filolog.
Ca urmare a celor prezentate şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
*
Propunerile de manuale de religie prezentate spre aprobare vor f i analizate
de o comisie prezidată de P.S. Dr. Irineu Slătineamd, arhiereu-vicar al Episcopiei
Râmnicului, din care vor mai fa ce parte un specialist în metodica predării religiei
şi un filolog, care vor f i desemnaţi de preşedintele comisiei la recomandarea
sectorului "învăţământ" al Patriarhiei Române.
Temei nr. 3025/2002 - Adresa Arhiepiscopiei Clujului nr. 1900/2002 cu
sesizarea I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului privind conţinutul unor
manuale alternative de istorie a românilor şi form ularea de propuneri privind
remedierea aspectelor semnalate
I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, cu adresa nr. 1900/2002, a sesizat
Sfântul Sinod cu privire la conţinutul unor manuale alternative de Istorie a Româ
nilor (clasele a Vil-a şi a Xl-a), formulând propuneri privind remedierea
aspectelor semnalate.
în cadrul discuţiilor în plen I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului pre
zintă pe larg memoriul înaintat Sfanţului Sinod, arătând că preoţii Arhiepiscopiei,
presa locală şi Inspectoratul şcolar judeţean Cluj au luat cunoştinţă şi au fost de
acord cu cele semnalate. înalt Prea Sfinţia Sa propune ca, pentru remedierea
aspectelor semnalate, în cadrul lecţiilor de Istoria Bisericii Ortodoxe Române sâ
se introducă teme de istorie naţională, acestea urmând a fi întocmite de Pr. Prof.
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Univ. Dr. Mircca Păcurariu, urmând ca asemenea leme să se introducă şi în ma
nualele de religie.
l.P.S. Mitropolit Teofan al Olteniei propune ca memoriul l.P.S. Arhiepiscop
Bartolomeu să fie înaintat Ministerului Educaţiei şi Cercetării. De asemenea, cere ca
ierarhii care au în subordine şcoli de teologie să recomande profesorilor să elaboreze
manuale de istorie, cu caracter alternativ, carc să intre în competiţie cu cele existente.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist mulţumeşte l.P.S. Arhiepiscop
Bartolomeu, şi arată că există astfel de neclarităţi, contradicţii şi nedumeriri nu
numai la istorie dar şi la biologie şi propune, pentru remedierea acestei situaţii, să
sc intervină la Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
în urma discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
* la act de memoriul prezentat şi acceptă propunerile l.P.S. Arhiepiscop
Bartolomeu al Clujului, după cum urmează:
1. In edifiile viitoare ale manualelor de religie să fie intercalate capitole sau
episoade de istorie naţională, alcătuite p e criteriile adevărului, clarităţii şi
implicării: a m tul structura unor portrete vii şi naraţii sugestive, ele pot avea
valoarea unor teme complementare la manualele de istorie a românilor. Astfel
aprobate şi finanţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ele pot intra în circui
tul învăţământului public ca parte integrantă a procesului de educaţie patriotică,
aşa cum se procedează şi în multe ţări ale Comunităţii Europene;
2. Introducerea în cadrul Programei analitice a unor teme (medalioane,
portrete) care vizează activitatea şi viaţa unor domnitori români;
3. Constituirea unor cercuri de religie (cu caracter opţional sau obligatoriu)
în care să se dezbată teme de etnologie, folclor, datini şi obiceiuri;
4. La Ziua Eroilor (Înălţarea Domnului) profesorii de religie vor organiza cu ele
vii programe speciale de rememorare a istoriei şi a jertfelor care stau la temelia ei;
5. Organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, cum ar f i excursiile la
mânăstiri, în cadml cărora să se desfăşoare secvenţe didactice cu caracter educativ;
6. S-ar putea reveni la tradiţia interbelică prin care, în cadrul activităţilor
parohiale, elevii să participe la unele acţiuni cu caracter ccitehetic. Aceste activi
tăţi s-ar putea organiza în zilele de sâmbătă şi în sărbători.
* Memoriul l.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, va f i înaintat Ministe
rului Educaţiei şi Cercetării spre analiză şi competentă rezolvare;
* Capitolele sau episoadele de istorie naţională, temele ce vizează activitatea
şi viaţa unor domnitori români şi care urmează a f i intercalate în manualele de
religie şi în cel de Istoria Bisericii Ortodoxe Române pentru seminariile teologi
ce liceale, vor f i întocmite de Pr. P rof Univ. Dr. Academician Mircea Păcurariu;
* Ierarhii care au în subordine şcoli teologice să recomande profesorilor să
elaboreze manuale de istorie cu caracter alternativ care să intre în competiţie cu
cele existente.
34 - B. O. R. 7-9/2002
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Comisia relaţiilor externe bisericeşti
Prea Fericitului Părinte Patriarh Tcoctist invită pe I.P.S. Arhiepiscop Nifon al
Târgoviştei, raportorul Comisiei relaţiilor externe bisericeşti, să prezinte refera
tele asupra temelor repartizate:
Temei nr. 1505/2002 - Referat în legătură cu vizita în România a Eminenţei Sale
Joris A.O.L. Vercammen, Arhiepiscop de Utrecht, preşedinte al Conferinţei inter
naţionale a episcopilor vechi catolici a Uniunii de la Utrecht (10-17 aprilie 2002).
Biserica Ortodoxă Română a întreţinut întotdeauna bune relaţii cu celelalte
Biserici creştine, în spiritul înţelegerii între mărturisitorii credinţei în Hristos,
eforturile ei ecumenice Fiind recunoscute pe plan intern şi internaţional.
In acest context se înscrie vizita oficială pe care Eminenţa Sa Arhiepiscop de
Utrecht, Joris A.O.L. Vercammen, preşedintele Conferinţei internaţionale a episcopilor vechi-catolici a Uniunii de la Utrecht, a efectuat-o la invitaţia Prea Ferici
tului Părinte Patriarh Teoctist la Patriarhia Română şi în Arhiepiscopiile Bucureştiului, Iaşilor şi Clujului în perioada 10-17 aprilie 2002.
Programul la Patriarhia Română a inclus vizite la aşezămintele socialmisionare ale Bisericii noastre (Centrul social pentru copiii străzii "Sfânta Macrina"
din Bucureşti, care funcţionează sub patronajul Asociaţiei ecumenice a Bisericilor
din România - AIDRorn, Centrul social Mama şi copilul "Patriarhul Justinian" al
sectorului "Diaconia" din cadrul Patriarhiei Române), la mănăstiri, la Ambasada
Olandei, la Facultatea de teologic ortodoxă din Bucureşti, la Secretariatul de Stat
pentru Culte.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a purtat discuţii cu distinsul oaspete pe
tema contactelor şi legăturilor care s-au stabilit de-a lungul vremii între cele două
Biserici, amintindu-se faptul că Biserica Vechi Catolică a oferit sprijinul său
comunităţilor româneşti din afara graniţelor prin acordarea unor biserici pentru
slujbele parohiilor româneşti. De asemenea, a prezentat oaspetelui situaţia
Bisericii Ortodoxe Române după Revoluţia din Decembrie 1989 şi căderea
comunismului, subliniind că Biserica Ortodoxă Română a început să lucreze în
libertate mult mai intens, implicându-se, aşa cum era normal, în viaţa socială prin
dezvoltarea activităţilor filantropice în rândul categoriilor sociale defavorizate ca
şi prin oferirea asistenţei religioase în instituţii ale Statului: penitenciare, spitale,
armată, şcoli, case de copii, cămine dc bătrâni ctc. Activitatea social-filantropică
a Bisericii este într-o continuă dezvoltare, reuşind să stabilească rapid structurile
de coordonare a acestei activităţi, în momentul dc faţă existând birouri dc asis
tenţă socială pe întreg cuprins al Patriarhiei Române, lucrul acesta demonstrând
că la nivel ierarhic există o grijă permanentă pentru credincioşii Bisericii şi soci
etatea românească, de confesiune predominant ortodoxă.
Eminenţa Sa a dăruit Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist o parte din
Sfintele Moaşte ale Sfântului Rabaut care a trăit la 889, fiind al 14-lea episcop dc
Utrecht, renum it pentru credinţa şi trăirea Sa, cum arată gravura din secolul
al XVI-lea şi a acordat Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist cea mai înaltă dis
tincţie a Bisericii Vechi-Catolice din Olanda, Ordinul "Sfântul Martin".
In timpul întâlnirilor s-a menţionat că Biserica Vechi-Catolică este permanent
deschisă dialogului cu celelalte Biserici, cu Bisericile Ortodoxe în special şi cu

P A R T E A O F IC IA L Ă

531

Biserica Ortodoxa Română, în particular, acordându-se o mare valoare acestor
relaţii cu dorinţa de a învăţa din credinţa şi evlavia credincioşilor Bisericii Orto
doxe Române.
De asemenea s-a arătat că în cadail procesului de apropiere europeană, când
motivele economice sunt primordiale, este datoria Bisericilor dc a pune accentul
pe problemele spirituale, este datoria Bisericilor de a da un suflet Europei. în
numele Bisericii Vechi-Catolicc, a Uniunii de la Utrccht şi a credincioşilor vechi-catolici, Eminenţa Sa a transmis Bisericii Ortodoxe Române şi poporului român
urări de pace şi binecuvântare.
Vizita a continuat în Arhiepiscopiile Clujului şi laşilor, în cuprinsul cărora
Eminenţa Sa s-a bucurat de ospitalitatea I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului
şi a I.P.S. Mitropolit Daniel, al Moldovei şi Bucovinei, a asistat la săvârşirea Sfin
tei Liturghii, a susţinut conferinţe la Facultăţile de teologie din Iaşi şi Cluj şi a vi
zitat centre de interes social, cultural şi bisericesc.
înainte de a pleca spre Olanda, Eminenţa Sa a făcut o vizită la reşedinţa pa
triarhală, unde şi-a luat rămas bun de la Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
prilej cu care Eminenţa Sa şi-a exprimat bucuria pentru ocazia ce i-a fost oferită
de a vizita Biscrica Ortodoxă Română şi ţara noastră.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a exprimat la rândul său nădejdea că
relaţiile dintre cele două Biserici vor continua prin participarea tinerilor teologi
români la forme de învăţământ teologic în Olanda prin burse de studii, prin schim
buri de vizite şi prin rezultatele obţinute în cadrul sesiunilor anterioare.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe biseri
ceşti, Sfanţul Sinod hotărăşte:
*
Ia act de vizita în România a Eminenţei Sale Joris A.O.L. Vercammen,
Arhiepiscop de Utrecht, preşedinte al Conferinţei internaţionale a episcopilor
vechi-catolici a Uniunii de Ia Utrecht (10-17 aprilie 2002).
Temei nr. 2372/2002 - Referat în legătură cu vizita I.P.S. Mitropolit Daniel al
Moldovei şi Bucovinei la Freiburg, Berlin şi Baden-Baden (Germania, 10-20 mai).
Din referat rezultă că în zilele de 10 şi 11 mai 2002, au avut loc la Berlin cere
monii de premiere a mai multor personalităţi de către Fundaţia europeană pentru
cultură "Pro Europa”. Solemnităţile de premiere s-au desfaşurat vineri, 10 mai, în
palatul prezidenţial Bellevue, în prezenţa Preşedintelui Germaniei, Johannes Rau,
iar sâmbătă, 11 mai, în sala de festivităţi a Băncii Centrale Germane şi în catedrala
din Berlin.
între personalităţile premiate a fost şi I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi
Bucovinei, onorat cu premiul Pro Humanitate în cadrul unui moment liturgic ecu
menic din Berliner Dom, cuvântul dc apreciere - laudatio - fiind rostit de Emi
nenţa Sa Cardinalul Georg Sterzinsky, Arhiepiscop romano-catolic de Berlin, în
prezenţa unui public numeros, precum şi a ambasadorului României la Berlin,
Domnul Adrian Vieriţa, prezent atât la ceremonia din palatul Bellevue cât şi în ca
tedrala din Berlin.
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Duminică, 12 mai, I.P.S. Mitropolit Daniel a participat la Sfânta Liturghie, la
parohia ortodoxă română din Berlin, oficiată de Pr. Dr. Constantin Mihoc, paro
hul acestei comunităţi.
în perioada 13-16 mai, I.P.S. Mitropolit Daniel a poposit la Freiburg im
Breisgau unde a avut întâlniri cu profesori şi studenţi de la Universitatea din
Freiburg (Prof. Paul Miron, Prof. Heinrrich Pompey, Prof. Helmut Hoping), cu
doctoranzi români aflaţi la studii în Germania şi Franţa (Pr. Gabriel Coroamă - la
Freiburg şi Pr. Alexandru Gherasim - la Strasbourg), precum şi cu unele familii dc
români care locuiesc în Freiburg şi Alsacia. Cu prilejul acestor întâlniri s-au creat
perspectivele unei colaborări intense între Facultatea dc teologie ortodoxă din Iaşi
şi Facultatea de teologie catolică din Freiburg.
Duminică, 19 mai, a avut loc slujba de sfinţire a capelei "Mihai Sturdza" din
Baden-Baden, oficiată de I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, cu
care prilej, I.P.S. Mitropolit Daniel a rostit un cuvânt de mulţumire şi binecu
vântare adresat oficialităţilor prezente şi credincioşilor.
A urmat apoi discursul Doamnei Primar General din Baden-Baden, Dr.
Sigrun Lang, care a făcut o scurtă prezentare a lucrărilor de restaurare şi a
mulţumit oaspeţilor şi în special I.P.S. Mitropolit Daniel. Din partea familiei prin
ciare care a ctitorit capela, a vorbit Prinţul Dimitrie Sturdza, manifestându-şi
recunoştinţa faţă de oraşul Baden-Baden carc ocroteşte şi sprijină ctitoria înainta
şilor lui şi a mulţumit I.P.S. Daniel pentru bucuria oferită prin oficierea slujbei de
resfinţirc a capelei.
La sfârşit, I.P.S. Mitropolit Daniel a stat dc vorbă cu credincioşii români, i-a
binecuvântat şi lc-a oferit iconiţe cu Sfânta Parascheva şi pastorala de Sfintele
Paşti. Sfinţirea capelei ortodoxe române din Baden-Baden a fost prezentată în
presa germană şi la Televiziunea Română ca un eveniment semnificativ pentru
spiritualitatea românească în contextul european de astăzi.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe bise
riceşti, Sfântul Sinod hotărăşte:
*
Ia aci ele primirea de către I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Buco
vinei a premiului "Pro Iiumanitate" acordai de către Fundaţia europeană pentru
cultură "Pro Europa" (10-20 mai 2002).
Temei nr. 2972/2002 - Referat privind vizita I.P.S. Mitropolit Daniel al Mol
dovei şi Bucovinei la Prezidiul şi Comitetul Central al Conferinţei Bisericilor
Europene (3-11 iunie 2002).
In perioada 2-9 iunie 2002 a avut loc, în oraşul Morges (Elveţia), şedinţa de
lucru anuală a Prezidiului şi Comitetului Central ale Conferinţei Bisericilor Euro
pene, la care a participat I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, în
calitate de membru al acestor foruri de conducere ale Conferinţei care întruneşte,
ca membri, 127 de Biserici ortodoxe, anglicane, protestante şi vechi-catolicc.
Lucrările principale ale Conferinţei s-au concentrat asupra următoarelor aspecte:
1.
Analiza situaţiei create în lume după evenimentele critice din 11 septem
brie 2001 şi atitudinea Bisericilor din Europa faţă de terorism, faţă de conflictc
interetnice, faţă de xenofobie şi rasism;
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2. Evaluarea activităţii comisiei "Biserică şi Societate" şi a comisiei "Biserici
în dialog", precum şi posibilitatea integrării Comisiei Bisericilor pentru emigranţi
în Europa, în Conferinţa Bisericilor Europene. Comitetul Central a ales un nou
director al comisiei Biserică şi Societate, cu sediul la Bruxelles, în persoana pasto
rului Rudriger Noii din Germania, care înlocuieşte astfel pe actualul director
Keith Jenkins, laic metodist din Marea Britanic;
3. Evaluarea procesului de receptare de către Bisericile Europei a documen
tului Charta Oecumenica, prin care se urmăreşte o mai largă şi intensă cooperare
a Bisericilor din Europa în domeniul misiunii creştine, al solidarităţii sociale, al
dialogului interreligios şi intercultural;
4. încurajarea colaborării dintre Conferinţa Bisericilor Europene (CBE) şi
Consiliul Conferinţelor Episcopale (Catolice) Europene (CCEE);
5. Evaluarea stadiului pregătirilor pentru Adunarea Generală a Conferinţei
Bisericilor Europene, carc va avea loc în 2003 (25 iunie-2 iulie 2003) la
Trondheim, în Norvegia.
Tema generală a viitoarei adunări generale a Conferinţei Bisericilor Europene
a fost fixată de către Comitetul Central al Conferinţei Bisericilor Europene care s-a
reunit la Iaşi (octombrie 2000), şi anume "lisus Hristos - vindecă şi reconeiliază.
Mărturia noastră în Europa". Subtemele acestei Adunări vor fi; 1. M ai multă
comuniune între Biserici; 2. Mai multă solidaritate; 3. M ai multă integrare euro
peană; 4. M ai multă mărturie în societatea actuală.
Tot în cadrul şedinţei de lucru anuale a Prezidiului şi Comitetului Central ale
Conferinţei Bisericilor Europene, s-au luat următoarele hotărâri: a fo st aprobat
programul viitoarei adunări generale a Conferinţei Bisericilor Europene, propus
de Comitetul de planificare al adunării, program ce cuprinde şi patru slujbe orto
doxe; a fo st aprobată ordinea de zi a adunării; a fo st aprobat bugetul adunării,
precum şi unele principii de lucru; a fo st trimis Bisericilor membre un document
de lucru pregătitor, pentru ca delegaţii la această viitoare adunare să poată
reflecta asupra temei generale şi asupra coresponsabilităţii, cooperării şi con
tribuţiei Bisericilor Europei în domeniul filantropiei şi solidarităţii sociale, al
alinării suferinţei, p e care o aduc bolile, singurătatea, sărăcia, şomajul, intole
ranţe, violenţa etc., al reconcilierii, al dialogului interreligios şi interetnic.
în documentul amintit, Biserica este prezentată ca o comunitate a vindecării
sufleteşti şi trupeşti şi a reconcilierii oamenilor cu Dumnezeu şi întreolaltă.
Duminică, 9 iunie, I.P.S. Mitropolit Daniel a participat la Sfânta Liturghie
săvârşită la biserica ortodoxă română de la Chambesy, lângă Geneva, a transmis
binecuvântările Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi a ţinut cuvânt de
învăţătură, după care s-a întâlnit cu I.P.S. Mitropolit Damaskinos al Elveţiei.
Luni, 10 iunie, I.P.S. Mitropolit Daniel a vizitat Institutul ecumenic de la
Bossey, lângă Geneva, unde a fost profesor în perioada 1980-1988, fiind invitat
de către actualul director al Institutului, Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Sauca.
De asemenea, I.P.S. Mitropolit Daniel a vizitat familia Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă,
director de studii la Conferinţa Bisericilor Europene şi familia Pr. Virgil Vâlcu, paro
hul Parohiei ortodoxe române învierea Domnului de la Chambesy - Geneva.
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In urma discuţiilor purtate, a lămuririlor suplimentare aduse dc I.P.S. Mitro
polit Daniel al Moldovei şi Bucovinci şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe
bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte:
*
Ia act de participarea I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei la.
şedinţa de lucru anuală a Prezidiului şi Comitetului Central ale Conferinţei
Bisericilor Europene (Morges, Elveţia, 2-9 iunie 2002).
Temei nr. 803/2002 - Referat în legătură cu lucrările simpozionului
"Bisericile şi Comunitatea Europeană. Consecinţele juridice a le lărgirii Comu
nităţii Europene pentru Biserici", desfăşurat la mănăstirea Heligenkreuz şi
Kleinmariazell (Austria, 22-24 aprilie).
La această întrunire au participat 102 invitaţi din 12 ţări, din partea Patriarhiei
Române fiind prezenţi, ca delegaţi oficiali: Pr. Dr. Nicolae Dura, parohul comu
nităţii ortodoxe române din Viena şi reprezentant al Bisericii Ortodoxe în Comisia
Europeană, Pr. Prof. Dr. Alexandru I. Stan dc la Facultatea de teologie din Bucu
reşti şi Pr. Lect. Dr. Irimie Marga de la Facultatea de teologie din Sibiu.
Simpozionul a fost structurat pe trei părţi, şi anume:
1. Deschiderea oficială la care au rostit cuvinte de salut superiorul mânăstirii-gazdă, Mag. Gregor Henckel-Donnersmarck, episcopul Dr. Egon Kapellari, ca pre
şedinte al Conferinţei episcopilor austrieci, Mag. Robert Kauer din partea Bise
ricii Evanghelice şi D-na Elisabeth Gehrer, ministru al învăţământului şi Cultelor
din Austria.
2. "Cum gândeşte şi cum acţionează UE?" a fost cea de-a doua parte a simpo
zionului, în cadrul cărcia au fost susţinute următoarele referate: De la uniunea
montană, la UE, de la Nisa sau de ce dreptul european devine tot mai important
pentru juriştii Bisericilor (Prof. Dr. Rik Torfs, Leuven-Belgia); Principiile fo r 
male şi materiale ale dreptului european cu privire specială asupra Bisericilor
(Prof.Dr. Gerhard Robbers, Trier - Germania); Bisericile în Europa. Ideal şi reali
tate cu exemplul activităţii birourilor reprezentanţelor bisericeşti în Bruxelles,
precum şi ale prezidiilor pentru problem e religioase ale Comisiei Europene
(Dr. M ichael Weninger, Episcopul-vicar Emmanuel Adamakis, Dr. Felix
Leinemann, Dr. Monika Luke, Dr. Peter Pavlovic, Bruxelles).
3. "Aşteptări bisericeşti şi realitate europeană. Efectele dreptului european
asupra vieţii bisericeşti" a fost cea de-a treia parte a simpozionului în care s-au
susţinut următoarele referate: Charta drepturilor fundam entale ale UE (Prof.
Dr. Heinrich Neisser, Viena; Prof. Dr. Grigorios Larentzakis, Graz); Bisericile ca
furnizoare de locuri de muncă - Provocări în legătură cu protecţia năzuinţelor cu
legea nediseriminării şi cu recunoaşterea pregătirii şcolare şi profesionale"
(Dr. Maciej Lis, Bratislava; Dr. Brigitte Schinkele, Viena)\ Angajament bisericesc
în domeniul social şi instrucţional - Efecte posibile ale dreptului fundaţional
asupra activităţilor în folosul comun (Dr. Angelika Koman, Bruxelles; Dr. Katharina Erdmenger, Berlin).
Delegaţii Patriarhiei Române, participând la discuţii în plen şi în particular,
au afirmat dorinţa credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române ca România să fie
acceptată în structurile europene odată cu păstrarea identităţii ei spirituale şi
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naţionale. Românii, ca neam şi ca ortodocşi, fac parte, istoric şi geografic, din Europa
şi de aceea este firească integrarea lor în structurile actuale ale acestui continent.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe bise
riceşti, Sfanţul Sinod hotărăşte:
* Ia act de desfăşurarea lucrărilor simpozionului "Bisericile .şi Comunitatea
Europeană. Consecinţele juridice ale lărgirii Comunităţii Europene pentru Bise
rici", la mănăstirea Heligenkreuz şi KIeinmariazell (Austria, 22-24 aprilie);
* Să se continue demersurile şi sprijinul Bisericii noastre privind integrarea
României în structurile europene.
Teniei nr. 804/2002 - Participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române la
conferinţa "Dialogul între religii şi civilizaţii" (Nicosia, Cipru, 8-12 martie 2002).
In perioada 8-10 martie 2002 s-au desfăşurat în Cipru, lucrările Conferinţei
internaţionale interreligioase, organizată de mânăstirea Kykkos la Centrul de
studii de la metocul "Arhanghelul" din Nicosia.
Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a fost alcătuită din P.S. Episcop Sofro
nie al Episcopiei ortodoxe române din Ungaria, P.S. Irineu Slătineanul, arhiereuvicar al Episcopiei Râmnicului, P.S. Siluan Marsilianut, episcop-vicar al Mitropo
liei ortodoxe române pentru Europa occidentală şi meridională.
Tema conferinţei a fost generată de atactul terorist petrecut la 11 septembrie 2001
de la New-York şi s-a axat mai mult pe terorism şi fanatism. In esenţă s-a urmărit
o apropiere mai mare şi o cunoaştere mai apropiată între religii şi credinţele lor.
In finalul Conferinţei, între concluzii, s-a lansat un apel către toţi participanţii
şi conducătorii de mari religii, să intervină pe lângă conducerile ţărilor lor pentru
a desfăşură o politică dc pace şi de toleranţă, şi un apel adresat de delegaţii greci,
în numele Ortodoxiei, rabinului şef al Ierusalimului pentru a interveni pe lângă
conducerea statului Israel, în vederea recunoaşterii patriarhului Ierusalimului.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe biseri
ceşti, Sfântul Sinod hotărăşte:
* Ia act de participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la conferinţa
"Dialogul între religii şi civilizaţii" (Nicosia, Cipru, 8-12 martie 2002);
* Să se exprime, în continuare, deschiderea Bisericii noastre fa ţă de dialogul
interreligios şi interconfesional în vederea promovării unor relaţii de bună con
vieţuire a oamenilor care împărtăşesc diferite credinţe religioase, in spiritul tole
ranţei şi a valorilor evanghelice.
Temei nr. 2377/2002 - Referatul sectorului "Relaţii externe bisericeşti"
privind participarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în fruntea unei
delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române la hirotonia şi instalarea Prea Cuviosu
lui Arhim. Nicolae Condrea în scaunul de arhiepiscop al Arhiepiscopiei orto
doxe române în America şi Canada (14 iulie 2002).
în referat se arată că potrivit hotărârii Sfanţului Sinod luată în şedinţa de
lucru din 13 martie 2002, prin care s-a confirmat alegerea Prea Cuv. Arhim. Dr.
Nicolae Condrea ca arhiepiscop al Arhiepiscopiei ortodoxe române în America şi
Canada şi s-a aprobat ridicarea Prea Cuvioşiei Sale la treapta arhieriei, detaliile
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slujbei de hirotonie întru arhiereu şi ceremoniile de întronizare a noului arhiepis
cop, precum şi componenţa delegaţiei oficiale ce va participa la aceste momente
istorice din viaţa clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române ce fac parte
din Arhiepiscopia ortodoxă română în America şi Canada urmau a fi stabilite prin
consultări între Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, I.P.S. Mitropolit Iosif şi
Consiliul eparhial al acestei eparhii.
Ţinând cont de dorinţa fierbinte a clerului şi credincioşilor Arhiepiscopiei
ortodoxe române în America şi Canada de a avea în mijlocul lor, la aceste eveni
mente istorice din viaţa eparhiei, pe întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române
Mame, după mai bine de două decenii de la precedenta vizită a unui întâistătător,
prin consultările amintite a fost propusă componenţa delegaţiei oficiale a Bisericii
ortodoxe române astfel: Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, I.P.S. Mitropolit
Teofan al Olteniei, I.P.S. Mitropolit Serafim al Mitropoliei ortodoxe române pentru
Germania şi Europa centrală, I.P.S. Mitropolit Iosif al Europei occidentale şi
meridionale, Locurti Tenens al Arhiepiscopiei ortodoxe române în America şi
Canada şi P.S. Episcop Ioan de Covasna şi Harghita;
Luând act că programul cuprinde, ca puncte principale ale sale, pc lângă sluj
ba de hirotonie întru arhiereu a Prea Cuviosului Arhimandrit Dr. Nicolae Con
drea, ceremonia de instalare a nolilui arhiepiscop, în catedrala Sf. Ioan Botezăto
rul din Montreal, Canada, din ziua de 14 iulie 2002, întâlniri cu personalităţi bise
riceşti şi ale vieţii publice canadiene şi amcricane şi altele;
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe biseri
ceşti, Sfanţul Sinod hotărăşte:
*
Ia act de demersurile în legătură cu pregătirea vizitei în Canada a Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în fruntea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe
Române, prilejuită de hirotonia şi instalarea Prea Cuviosului Arhimandrit Dr. Nicolae
Condrea ca arhiepiscop al Arhiepiscopiei ortodoxe române în America şi Canada.
Temei nr. 2621/2002 - Referatul sectorului "Relaţii externe bisericeşti"privind
lucrările sesiunii celei de a IX-a Adunări generale interparlamentar europene a
Ortodoxiei cu tema "Globalizarea şi Ortodoxia" (Bucureşti, 27-30 iunie 2002).
în perioada 27-30 iunie 2002, s-a desfăşurat la Bucureşti, la Palatul Parla
mentului, sesiunea celei de-a IX-a Adunări generale interparlamentare europene a
Ortodoxiei (AIEO).
Patriarhia Română a prim it invitaţia Domnului Stylianos-Angelos
Papathemelis, secretar general al AIEO, cu privire la participarea Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist la deschiderea oficială a acestor lucrări.
Deschiderea oficială a sesiunii a celei de-a IX-a Adunări generale inter
parlamentare europene a Ortodoxiei s-a desfăşurat în ziua de joi, 27 iunie 2002,
în sala Nicolae Iorga a Palatului Parlamentului. Invitat de onoare la sesiunea
inaugurală a fost Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, care a fost însoţit de
I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, P.S. Episcop Casian al Dunării de Jos, de
PP.SS. Episcopi-vicari patriarhali Vincenţiu Ploieşteanu şi Ambrozie Sinaitul şi
de PP.SS. Sebastian Ilfoveanul şi Varsanufie Prahoveanul, episcopi-vicari ai
Arhiepiscopiei Bucureştilor.
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La ceremonia de deschidere, cuvântul de salut a fost adresat de Preşedintele
AIEO, Dl. Viktor Zorkaltsev iar deschiderea lucrărilor a fost făcută de către
Dl. Vaier Dorneanu, preşedintele Camerei Deputaţilor.
în cuvântul dc salut adresat participanţilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a spus, printre altele: "Această primă Adunare, desfăşurată la Bucureşti,
pentru noi, slujitorii Bisericii, nu este întâmplătoare, pentru că ea se desfăşoară
în săptămâna Pogorârii Sfântului Duh (...). Aşadar, este-o lucrare deosebit de
importantă şi-i acordăm toată preţuirea noastră, a Bisericii Ortodoxe Române
pentru că am prilejul acesta unic ca să rostesc acest cuvânt şi de salul pentru
fiecare reprezentant al Parlamentului Ortodoxiei pentru că, fiecare dintre dum
neavoastră, în mod harismatic, reprezentaţi aici şi Bisericile din care veniţi, într-o
lucrare comună, o lucrare a Duhului Sfânt care să lumineze mintea conducători
lor de popoare, iar această Adunare a Parlamentului Ortodoxiei s-ar putea
tălmăci foarte frum os ca minunea Cincizecimii, adică unitatea în diversitate.
Pentru Biserica Ortodoxă, Biserică cu vocaţie profund ecumenică atâi extensiv,
cât şi intensiv, globalizarea reprezintă o provocare şi o şansă. In contextul globalizării, posibilităţile împlinirii poruncii dumnezeieşti de a propovădui Evanghelia
la toată făptura sunt nemăsurate. In atmosfera unităţii paneuropene şi, sperăm,
mondiale, popoarele ortodoxe îşi pol prezenta valorile culturale specifice ca p e
un dar la efortul umanităţii de a se îmbogăţi cât mai mult din punct de vedere
spiritual. Acest fa p t constituie garanţia păstrării identităţii specijice în contextul
afirmării şi acceptării valorilor universale".
De asemenea, Prea Fericirea Sa a ţinut să semnaleze, în cel mai autentic duh
ziditor, pericolele pe carc le-ar putea comporta procesul de globalizare, men
ţionând: "omul, sub aspectul său de chip al lui Dumnezeu, persoană creată pentru
a ajunge la asemănarea cu El, ar putea f i depersonalizat. Aceasta, în contextul
gândirii filosofice contemporane, când autonomia raţiunii umane este afirmată şi
susţinută fără rezervă, fără măsură, fără nici o raportare a acesteia la Raţiunea
Divină. Valoarea supremă în lumea văzută creată este fiinţa umană, purtătoare şi
creatoare, a valorilor universal recunoscute. Globalizarea, ca proces universal
presupune şi participarea conştientă şi eficientă a laicilor la luarea deciziilor şi
formularea strategiilor de dezvoltare economică, politică şi culturală".
La sfârşitul ceremoniei de deschidere a lucrărilor, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctis a avut o întrevedere cu preşcdinţele AIEO, Dl. Viktor Zorkaltsev
şi delegaţia rusă, care au transmis un mesaj din partea Sanctităţii Sale, Alexei II,
Patriarhul Moscovei, prilej cu care s-au reliefat bunele relaţii dintre Biserica
Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă Rusă.
Lucrările celei de-a IX-a Adunări generale interparlamentare europene a
Ortodoxiei au continuat în ziua de vineri, 28 iunie 2002, cu conferinţa la tema
principală: "Globalizarea şi Ortodoxia", prezentată de Pr. Prof. Dr. Dumitru Po
pescu, membru corespondent al Academiei Române.
Pentru participanţii la sesiunea celei de-a IX-a Adunări generale interparla
mentare europene a Ortodoxiei, un moment deosebit l-a constituit primirea dele
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gaţiei reprezentative dc către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, în ziua de
sâmbătă, 29 iunie 2002, la reşedinţa patriarhală, în cursul întrevederii fiind abor
date teme de interes comun atât în ceea ce priveşte viaţa religioasă la nivel
naţional - la nivel de Biserică ortodoxă locală - cât şi la nivel european.
Prea Fericitul Părinte Patriarh a accentuat bunele relaţii pe care Biserica
noastră le are cu celelalte Biserici Ortodoxe surori, precum şi importanţa pe care
a avut-o vizita Papei Ioan Paul II în România pentru afirmarea deschiderii caracte
ristice Bisericii Răsăritului. In acelaşi timp, Prea Fericirea Sa, a încredinţat parla
mentarilor prezenţi şi, prin ei, tuturor celorlalţi, misiunea de a reprezenta intere
sele Bisericii Ortodoxe în forurile legislative ale ţărilor din care provin.
Ca o recunoaştere a importanţei AIEO, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a acordat preşedintelui, Dl. Viktor Zorkaltscv şi secretarului general, Dl. Stylianos-Angelos Papathemclis, înalta distincţie "Crucea patriarhală" pentru mireni.
în după amiaza zilei de sâmbătă, delegaţii AIEO au vizitat mânăstirea
Căldăruşani, iar în zilua de duminică, 30 iunie 2002, au participat la Sfânta
Liturghie de la mânăstirea Pasărea, situate lângă Bucureşti.
în urma discuţiilor purtate, a lămuririlor suplimentare aduse de Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe bisericeşti,
Sfântul Sinod hotărăşte:
* Ia act de lucrările sesiunii celei de a IX-a Adunări generale interparla
mentare europene a Ortodoxiei (AIEO) desfăşurate la Bucureşti, Palatul
Parlamentului (27-30 iunie 2002);
* Afirmă disponibilitatea şi sprijinul Bisericii noastre fa ţă de astfel de
acţiuni, în măsura în care va f i solicitată de către factorii în drept.
Temei nr. 2579/2002 - Scrisoarea I.P.S. Mitropolit Vladitnir de la Chişinău
cuprinzând unele puncte de vedere în legătură cu recunoaşterea Mitropoliei
Basarabiei de către autorităţile publice de stat din Republica Moldova.
Referatul arată că scrisoarea este redactata în numele "Sinodului Bisericii
Ortodoxe din Moldova", format din I.P.S. Mitropolit Vladimir al Chişinăului ca
Preşedinte, şi PP.SS. Episcopi Iustinian de Tiraspol şi Dubăsari, Anatolie de Cahul
şi Lăpuşna, şi Dorimedont de Edineţ şi Briceni, ca membri semnatari.
I.P.S. Mitropolit Vladimir îşi precizează, de la începutul scrisorii, opoziţia
faţă de încercarea, încununată de succes, a Mitropoliei Basarabiei de a determina
Guvernul Republicii Moldova să o înregistreze între Cultele religioase recunos
cute de stat în Republica Moldova, considerându-o ca pe o acţiune "necanonică",
"cu urmări ce pot afecta grav unitatea ortodoxiei", "în contrasens cu desfăşura
rea firească a negocierilor dintre Patriarhia Română şi Patriarhia Rusă", prilej
"de ceartă, dezbinare, bănuială şi dezechilibru sufletesc şi social".
Referatul menţionează faptul că în procesul intentat de Mitropolia Basarabiei
Guvernului Republicii Moldova, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la
Strasbourg, acţiunea "necanonică" la care face referire I.P.S. Vladimir, Mitropolia
Basarabiei, aflată sub jurisdicţia Bisericii Ortodoxe Române, a obţinut câştig de
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cauză, hotărâre menţinută şi în urma recursului înaintat la 22 februarie 2002 de
Guvernul Republicii Moldova, recurs respins de CEDO în unanimitate,
autorităţile de la Chişinău fiind obligate să recunoască Mitropolia Basarabiei până
la Termenul limită dc 31 iulie 2002.
Cu toate acestea, I.P.S, Mitropolit Vladimir consideră că recunoaşterea Mi
tropoliei Basarabiei dc către autorităţile de stat ale Republicii Moldova nu poate
avea decât "urmări grave ce pot afecta unitatea ortodoxiei", chiar dacă în finalul
scrisorii, îşi exprimă speranţa "păstrării unei deschideri benefice continuării dia
logului şi cooperării frăţeşti dintre Patriarhia Română şi Patriarhia Rusă, în
vederea asigurării păcii şi a bunei înţelegeri, precum şi a consolidării unităţii
ortodoxe".
In urma celor prezentate, a discuţiilor în care au formulat puncte de vedere
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului şi
I.P.S. Mitropolit Petru al Basarabiei şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe
bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte:
•
Adresează Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist rugămintea de a
răspunde I.P.S. Mitrvpolit Vladimir de la Chişinău numa după data de 31 iulie 2002,
când expiră termenul ultimatum dat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului
de la Strasbourg pentru recunoaşterea M itropoliei Basarabiei de către
autorităţile Republicii Moldova.
Temei nr. 2083/2002 - Scrisoarea P.S. Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Timişoarei Daniil Partoşanul, administrator al Episcopiei ortodoxe române din
Iugoslavia în legătură cu situaţia actuală a acestei Episcopii.
In scrisoarea P.S. Episcop-vicar Daniil Partoşanul se fac unele precizări refe
ritoare la: Faptul că unele autorităţi publice româneşti evită să folosească în core
spondenţa oficială cu Patriarhia Sârbă denumirea, termenul şi titulatura de
"Episcopie"pentru Episcopia ortodoxă română din Iugoslavia; Cele 42 biserici
şi comunităţi româneşti din cadrul Episcopiei ortodoxe române din Iugoslavia se
află în grija a 23 de preoţi ortodocşi români, ce recunosc ca administrator pe
P.S. Episcop-vicar Daniil Partoşanul; P.S. Episcop-vicar Daniil Partoşanul nu
este recunoscut de către Statul Iugoslav şi de Biserica Ortodoxă Sârbă, întrucât
aceste instituţii nu recunosc Episcopia ortodoxă română din Iugoslavia; P.S. Hrisostom, episcopul sârb al Banatului, cu reşedinţa la Vârset, evită orice întâlnire
cu P.S. Episcop-vicar Daniil, dispunând ca preoţii sârbi din Episcopia Banatului
să nu mai slujească cu preoţii români;
De asemenea, în scrisoarea P.S. Episcop-vicar Daniil Partoşanul mai este
prezentată şi poziţia Bisericii Ortodoxe Sârbe în legătură cu statutul şi existenţa
Episcopiei ortodoxe române din Iugoslavia, menţionând că Biserica Ortodoxă
Sârbă nu va împiedica venirea oricărui episcop ortodox român în vizite canonice
sau misiune pentru mai multe zile, în nici un caz cu statut permanent.
In finalul scrisorii, P.S. Epicop-vicar Daniil Partoşanul prezintă câteva propu
neri, printre care; menţinerea şi întreţinerea unui dialog între cele două
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Patriarhii; Contacte diplomatice la nivel înalt; Păstrarea în Dipticele Patriarhiei
Române a termenului de Episcopie; Înfiinţarea Episcopiei Severinului (Drobeta-Turmi
Severin) cu scopul stabilirii de relaţii directe între credincioşii şi preoţii acestei
Eparhii şi fraţii români din sudul Dunării, mai puţin la nivel ierarhic; Analizarea
posibilităţii fuzionării celor 40 de parohii ortodoxe româneşti din Banatul
Iugoslav cu Arhiepiscopia Timişoarei - în cazul menţinerii poziţiei intrasigente
din partea Bisericii Ortodoxe Sârbe şi a Statului Iugoslav.
în cadrul discuţiilor care au urmat au prezentat unele puncte de vedere în le
gătură cu cele semnalate I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului, iar P.S. Episcop-vi
car Daniil Partoşanul a adus lămuriri asupa problemelor puse în discuţie.
în urma celor prezentate, a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Co
misiei relaţiilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte:
• Se menţin în vigoare toate hotărârile precedente luate de Sfântul Sinod în
legătură cu Episcopia ortodoxă română din Iugoslavia, rugând pe P.S. Episcop-vicw
Daniil Partoşanul să se conformeze acestor hotărâri;
• Se resping hotărârile luate de către "Adunarea preoţimii ortodoxe române
din Banatul Iugoslav" la 7 martie 2002.
Temei nr. 2948/2002 - Participarea I.P.S. Arhiepiscop Teodosie al
Tomisului la hramul Parohiei ortodoxe române Sfânta Treime din Istanbul
(14-15 iunie 2002).
în referat se arată că, având binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, I.P.S. Arhiepiscop Teodosie al Tomisului a participat la sărbătorirea
hramului Parohiei ortodoxe române Sfânta Treime din Istanbul, Turcia, păstorită
de Pr. State Silviu, unde, în dimineaţa zilei de 24 iunie, înconjurat de un sobor de
preoţi şi diaconi din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, la care s-au adăugat doi
preoţi şi un diacon, reprezentanţi ai Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Constantinopolului, a săvârşit Liturghia cu rostirea cuvântului de învăţătură, în
prezenţa multor credincioşi.
în dimineaţa zilei de 25 iunie I.P.S. Arhiepiscop Teodosie, însoţit de Pr. State
Silviu, a fost primit în audienţă de Sancttitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul
Constantinopolului, în cadrul întrevederii Sanctitatea Sa reamintind bunele relaţii
între Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului şi Patriarhia Română, relaţii ce
s-au concretizat în vizite reciproce, schimburi de mesaje etc. Totodată, Sanctitatea
Sa a menţionat faptul că prezenţa comunităţii ortodoxe române în Constantinopol
a creat o nouă punte de comunicare între cele două Biserici surori. Sanctitatea Sa
a folosit acest prilej pentru a transmite Prea Fericirii Voastre îmbrăţişările Sale
frăţeşti şi toate urările de bine.
Cu prilejul prezenţei la Constantinopol, I.P.S. Arhiepiscop Teodosie a vizitat
biserica Sfânta Parascheva din Constantinopol, ctitorie a Sfântului Constantin
Brâncoveanu, aflată în administrarea Patriarhiei Ecumenice, în apropierea căreia se
află o clădire folosită ca sală de recepţii şi locuinţă. Biserica este bine întreţinută,
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îngrijită, oferind toate condiţiile pentru buna desfaşurare a sfintelor slujbe pentru
comunitatea românească, acest lucru putându-se rezolva pe cale diplomatică.
în discuţiile pe care I.P.S. Arhiepiscop Teodosie le-a avut cu consulul gene
ral al României din Istanbul, s-a convenit că singura posibilitate de a intra în pose
sia acestui sfânt locaş ar fi încheierea unui protocol între Statul român şi Patriarhia
Ecumenică. Având un locaş de cult în proprietate, Parohia ortodoxă română din
Istanbul şi-ar dobândi recunoaşterea de cătrc Statul turc, în acest sens, autorităţile
diplomatice româneşti din Turcia oferind tot sprijinul.
I.P.S. Arhiepiscop Teodosie, luând cuvântul, a arătat că în cadrul întâlnirii cu
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constanfinopolului a abordat
problema obţinerii bisericii Sfânta Paracheva din Istanbul de către comunitatea
ortodox românească şi opinează că, urmare a discuţiilor în baza unui protocol
încheiat între Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului şi Statul român.
în urma celor prezentate şi a lămuririlor date de I.P.S. Arhiepiscop Teodosie,
la propunerea Comisiei relaţiilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte:
• Ia act de participarea I.P.S. Arhiepiscop Teodosie al Tomisului la hramul
Parohiei ortodoxe române "Sfânta Trime" din Istanbul;
• Să se continue demersurile p e lângă Patriarhia Ecumenică în vederea
obţinerii bisericii "Sfânta Parascheva" in folosul Comunităţii ortodoxe române
din Istanbul (Turcia).
II.

Diverse.

în continuarea şedinţei de lucru, Prea Fericitul Părinte Preşedinte introduce
discuţiile asupra unor probleme care interesează pe membrii Sfântului Sinod şi
care vizează, prin conţinutul lor, viaţa bisericească din eparhiile Bisericii noastre
în ansamblul ei.
Temei nr. 3293/2002 - Catedrala Mântuirii Neamului.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist informează plenul că în perioada
14-20 iunie 2002, la Palatul Parlamentului, sala de expoziţii Constantin Brâncuş,
s-a întrunit juriul Concursului de Soluţii de arhitectură pentru catedrala patriarha
lă din Bucureşti, juriu prezidat de I.P.S. Mitropolit Teofan al Olteniei, alcătuit din:
I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, specialişti în arhitectură şi urbanism,
reprezentanţi ai Academiei Române, ai unor instituţii ale adminstraţiei publice dc
stat şi locale din Capitală, ai unor instituţii de învăţământ în specialitatea arhitec
tură şi construcţii şi ai învăţământului teologic universitar.
Prea Fericirea Sa arată că juriul, analizând celc 18 proiecte intrate în concurs
pentru realizarea Catedralei Mântuirii Neamului, a construcţiilor aferente şi
amenajărilor exterioare care compun ansamblul, în dorinţa realizării unui edificiu
reprezentativ care să răspundă aşteptărilor înaintaşilor şi năzuinţelor generaţiilor
prezente şi viitoare, a selectat trei proiecte, pentru care a stabilit un calcndar de
îmbunătăţiri potrivit recomandărilor formulate de juriu, astfel ca în şedinţa de
jurizare din 15-16 octombrie 2002, Juriul să poată stabili ierarhia celor trei
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proiecte şi să elaboreze Raportul asupra proiectelor prezentante, care va fi înain
tat Patriarhiei Române în vederea luării deciziei definitive.
Urmare expunerii Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, Sfântul Sinod
hotărăşte:
• Ia act de modul în care s-a desfaşurat Concursul de arhitectură pentru ansam
blul Catedrala Mântuirii Neamului şi de soluţiile prezentate, în scopul finalizării.
Temei nr. 3294/2002 - Invitaţia I.P.S. Mitropolit Io sif al M itropoliei orto
doxe române pentru Europa occidentală şi meridională (nr. 142/2002) şi a
Pr. Traian Valdman, parohul Comunităţii ortodoxe române din Milano (Italia)
adresate Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist de a efectua o vizită pasto
rală în parohiile şi comunităţile ortodoxe române din Italia.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist aduce la cunoştinţa Sfântului Sinod
că a primit o scrisoare din partea I.P.S. Mitropolit Iosif cu invitaţia de a efectua o
vizită pastorală la parohiile şi comunităţile ortodoxe române din Italia (Roma,
Milano, Torino, Florenţa, Padova) care, în ultimii ani au cunoscut un dinamism
aparte, cei peste 100.000 de români trăitori pe acele meleaguri având nevoie de
susţinere şi întărire duhovnicească, cunoscut fiind că orice prilej de manifestare a
legăturilor acestora cu Biserica Română Mamă este un moment de bucurie şi
înălţare spirituală. La aceasta se adaugă şi invitaţia primită din partea Pr. Traian
Valdman, vicar eparhial pentru Italia şi parohul Comunităţii ortodoxe române din
Milano privind participarea la sfinţirea noii catapetesme din biserica parohială.
în invitaţii se arată că, prezenţa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în
Italia ar constitui un moment propice pentru întâlniri cu ierarhi ai Bisericii Romano-Catolice, precum şi de reîntâlminire cu Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul II.
Urmare celor prezentate mai sus, Sfântul Sinod hotărăşte:
• Ia act de invitaţie I.P.S. Mitropolit Io sif şi a Pr. Traian Valdman de la
Milano adresate Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist de a efectua o vizită pas
torală la parohiile şi comunităţile ortodoxe române din Italia (Roma, Milano,
Torino, Florenţa, Padova), precum şi de prilejul oferit de această vizită pentru
întâlniri cu ierarhi ai Bisericii Româno-Catolice şi de reîntâlnire cu Sanctitatea Sa
Papa Ioan Paul II, în cursul lunilor septembrie sau octombrie 2002, urmând ca pro
gramul vizitei şi componenţa delegaţiei Bisericii noastre să se stabilească ulterior.
Temei nr. 3296/2002 - Aspecte privind activitatea pastoral-misionară şi
liturgică în cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist arată că este necesar ca în eparhiile
în care au loc manifestări religiose solemne, legate de evenimente din viaţa bise
ricească locală sau de unele pelerinaje cu moaşte dc sfinţi, este bine să se urmeze
tradiţia bisericească fară a se ajunge la excese, pc care din păcate, unele posturi
de televiziune şi presa scrisă le manipulează neoneste în defavoarea Bisericii
noastre, amintind situaţia creată de oficierea slujbei de înviere pe malul mării sau
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de pelerinajul cu moaştele Sf. Mucenici Epictet şi Astion în cuprinsul Arhiepis
copiei Tomisului.
l.P.S. M itropolitul Daniel al M oldovei şi Bucovinei arată că, chiar dacă
Sf. Mucenici Epictet şi Astion figurează în calendarul bisericesc, Arhiepiscopia
Tomisului era datoare să aducă la îndeplinire hotărârea Sfanţului Sinod din mar
tie 2002, în legătură cu elaborarea studiului antropologic privind moaştele
descoperite la M urighiol, jud. Tulcea şi prezentarea acestuia la Sinodul
Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei pentru evaluare şi apoi Sfanţu
lui Sinod în vederea luării unei hotărâri corespunzătoare, subliniind că abia după
aceea, se va putea purcede la proclamarea oficială a recunoaşterii acestora ca
moaşte ale Sf. Mucenici Epictet şi Astion şi instituirea unui cult special.
l.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului aralâ că în cuprinsul Arhiepiscopiei
pe care o păstoreşte, există călugări care vizitează Grecia şi, la întoarcerea în ţară
aduc, fară ştirea Chiriarhului, părţi din moaşte de sfinţi, care nu sunt certificatc de
nimeni ca autentice, solicitând Sfântul Sinod să ia o măsură în acest sens.
Totodată, înalt Prea Sfinţia Sa aminteşte că în luna martie 2002, la iniţiativa Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, Sfântul Sinod a elaborat un cod de m ăsuri
m isionare şi pastorale, solicitând responsabilitate şi fermitate în privinţa
respectării acestuia.
l.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, aduce la cunoştinţă Sfântu
lui Sinod, ca Pr. Grigore Popescu din Bucureşti i-a adresat rugămintea de a inter
veni pentru urgentarea examinării documentelor privind canonizarea mitropolitu
lui Teodosie al II-lea care, deşi a păstorit în Moldova, a murit de moarte martirieă
în cuprinsul actualei Episcopii a Buzăului. în acest context, înalt Prea Sfinţia Sa
adresează rugămintea P.S. Episcop Epifanie al Buzăului de a îngriji finalizarea
cercetărilor în vederea canonizării mitropolitului Teodosie al II-lea.
Ca urmare a celor supuse discuţiei şi a opiniilor exprimate, Sfântul Sinod
hotărăşte:
• Recomanda membrilor Sfântului Sinod luarea de măsuri în vederea
aplicării şi respectării codului de măsuri şi metode pentru reactualizarea, reorientarea şi intensificarea activităţii pastoral-misionare, aprobat prin hotărârea
Sfântului Sinod nr. 1140 din 13-14 martie 2002, precum şi peniru publicarea acestuia
în presa bisericească în vederea aducerii la îndeplinire la nivelul tuturor
unităţilor bisericeşti din cuprinsul fiecărei eparhii;
» In viitor, aducerea de sfinte moaşte în ţara noastră de către clerici români
sau străini să se facă numai cu binecuvântarea Chiriarhului locului şi numai
după probarea autenticităţii acestora prin acte emise de ierarhii din celelalte
Biserici Ortodoxe surori din eparhiile cărora provin acestea;
• Adresează P.S. Episcop Epifanie al Buzăului nigămintea de a se îngriji de f i 
nalizarea documentaţiei elaborate de Pr. Grigore Popescu din Bucureşti în legătură
cu propunerea de canonizare a mitropolitului Teodosie al II-lea al Moldovei, în care

544

B IS E R IC A O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

scop Cancelaria Sf. Sinod va pune la dispoziţie documentele existente (studiul
privind viaţa şi activitatea, Acatistul), cu precizarea că se va respecta modalitatea
de lucm stabilită prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 2896 din 3 iulie 2001.
Temei nr. 3295/2002 - Propunerea I.P.S. Arhiepiscop Bartolomu al Clujului
pentru întocmirea rânduielii tipiconale la sfinţirea Drapelului Naţional.
I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, luând cuvântul, arată că la cere
moniile carc au avut loc la Cluj, cu prilejul Zilei drapelului naţional - la 26 iunie,
a fost invitat să oficieze un serviciu religios. Ncexitând în cărţile de cult decât
Rânduiala sfinţirii drapelului de luptă şi Rânduiala sfinţirii steagului unei bresle,
înalt Prea Sfinţia Sa precizează că a fost nevoit să oficieze o slujbă ocazională la
sfinţire a drapelului naţional întocmită ad-hoc, în contextul în care, potrivit Legii
nr. 96/1998, cu acest prilej au loc ceremonialuri specifice, prilej cu care drapelele
vechi uzate sau deteriorate din cauza intemperiilor sunt înlocuite cu cele nou
sfinţite.
Ca urmare a disponibilităţii pe care a arătat-o I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu
al Clujului, de a alcătui Rânduiala la sfinţirea drapelului naţional care să se ofi
cieze, an dc an, la Ziua drapelului naţional - 26 iunie, Sfântului Sinod hotărăşte:
•
Adresează I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului rugămintea de a
alcătui "Rânduiala la sfinţirea drapelului naţional"pe care să o înainteze Sfântu
lui Sinod spre aprobare, în vederea introducerii, ulterioare, în cărţile de cult.
Invitaţia adresată membrilor Sfântulu Sinod de I.P.S. M itropolit Daniel al
M oldovei şi Bucovinei, de a participa la Seminarul italo-român cu tema "Ce
înseam nă să fii episcop astăzi" (Durau, 15-17 septembrie 2002).
I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, precizează că, în contextul
aprofundării slujirii arhiereşti astăzi şi determinat de exigenţele unei motivaţii
pastoral-misionare adecvate, a reflectat la organizarea în comun cu responsabili şi
teologi ai Bisericii Catolice din Italia a unui seminar italo-român cu tema "Ce
înseamnă să fii episcop astăzi", care va avea loc în perioada 15-17 septembrie 2002
la Durau. Ca urmare, adresează o invitaţie frăţească membrilor Sfanţului Sinod
care sunt interesaţi de această temă, să-şi anunţe participarea, din vreme, în sco
pul luării măsurilor organizatorice pe plan local.
Invitaţia adresată membrilor Sfântului Sinod de I.P.S. Arhiepiscop Barto
lomeu al Clujului, de a participa la hramul mănăstirii Nicula, la sărbătoarea
"Adorm irea M aicii Dom nului" (15 august 2002).
I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, anunţă pe membrii Sfanţului Sinod
că aşa cum a intrat în tradiţia locului, an de an, la 15 august, se sărbătoreşte hra
mul mănăstirii Nicula, Adormirea Maicii Domnului. Ca urmare, înalt Prea Sfinţia
Sa adresează membrilor Sfântului Sinod invitaţia de a participa la acest înălţător
moment duhovnicesc din Arhiepiscopia Clujului, cu o anunţare prealabilă.
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12. Închiderea şedinţei de lucru şi prorogarea sesiunii Sfântului Sinod
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, constatând că s-a încheiat examina
rea problemelor înscrise pe Ordinea de zi, exprimă mulţumiri frăţeşti membrilor
Sfântului Sinod pentru răspunsul la chemarea făcută de a participa la această
şedinţă de lucru, pentru contribuţia deosebită adusă la soluţionarea chestiunilor
aflate în dezbatere, manifestându-şi încredinţarea că acestea vor aduce rod
binecuvântat vieţii bisericeşti din cuprinsul eparhiilor Patriarhiei Române, precum
şi un spor de unitate şi de solidaritate în acţiunile menite ridicării prestigiului
Bisericii noastre.
încheind şedinţa sinodală la ora 1400, Prea Fericitul Părinte Patriarh Preşe
dinte declară închisă prezenta şedinţă de lucru şi prorogă sesiunea sinodală pe
anul 2002.
Se rosteşte rugăciunea Cuvine-se cu adevărat.
PREŞEDINTELE SFÂNTULUI SINOD

fTEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
SECRETARUL SFANŢULUI SINOD
t V IN C E N Ţ IU P L O IE Ş T E A N U
EPISCOP-VICAR PATRIARHAL

35 - B. O. R. 7-9/2002

.

LUCRĂRILE ABUNARJÎ NAŢIONALE BISERICEŞTI
Sumarul şedinţei de constituire din 4 iulie 2002*

Potrivit prevederilor art. 22 şi 30 din Statutul pentru organizarea şi funcţio
narea Bisericii Ortodoxe Române şi art. 5, lit. "a" şi 59, al. 4 din Regulamentul
organelor centrale din Patriarhia Română şi a convocării nr. 2583/2002 a Prea Fe
ricitului Părinte Patriarh Teoctist, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, II.PP.SS şi PP.SS. Chiriarhi ai eparhiilor din ţară şi de peste hotare,
PP.SS. episcopi-vicari şi Arhierei-vicari, precum şi membrii clcrici şi mireni, de
legaţi ai celor 23 eparhii din cuprinsul Patriarhiei Române în Adunarea Naţională
Bisericească, pentru perioada 2002-2006, s-au întrunit în şedinţă de constituire în
ziua de joi, 4 iulie 2002 în aula Palatului Patriarhiei din Bucureşti.
1. Oficierea Sfintei Liturghii
La ora 800, în catedrala Patriarhală a fost săvârşită Sfânta Liturghie de către
Prea Sfinţitul Corneliu Bârlădeanul, arhiereu-vicar al Episcopiei Huşilor înconju
rat de un sobor de preoţi şi diaconi, cu participarea membrilor Sfântului Sinod şi
a delegaţiilor eparhiilor.
2. Slu jba Te-Deum-ului pentru deschiderea lucrărilor Adunării Naţiona
le Bisericeşti
La ora 9:'°, în prezenţa tuturor membrilor Sfântului Sinod şi a membrilor
clcrici şi mireni ai Adunării Naţionale Bisericeşti, a colaboratorilor de la Centru
patriarhal, a altor invitaţi şi numeroşi credincioşi, a fost oficiat Te-Deum-ul pentru
deschiderea lucrărilor Adunării Naţionale Bisericeşti, protiat de către Prea
Sfinţitul Corneliu Bârlădeanul, arhiereu-vicar al Episcopiei Huşilor, înconjurat de
un sobor de preoţi şi diaconi.
După oficierea Te-Deum-ului, membrii Adunării Naţionale Bisericeşti trec în
aula Palatului Patriarhiei, întâmpinând la ora IO00 pe Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, însoţit de II.PP.SS. Mitropoliţi.
ŞEDINŢA DE CONSTITUIRE A ADUNĂRII NAŢIONALE BISERICEŞTI
3. Constituirea Secretariatului Provizoriu
în temeiul art. 61 din Regulamentul organelor ccntrale, Prea Fericitul Părinte
Preşedinte propune constituirea Secretariatului provizoriu, compus dintr-un cleric
şi doi mireni, pe care plenul Adunării Naţionale Bisericeşti îl aprobă în urmă
toarea componenţă: Pr. Alexandru Hotărau - Episcopia Ardealului; Dl. Avocat
Ioan Morariu - Arhiepiscopia Sibiului şi Dl. Profesor Radu Stâncii - Episcopia
Argeşului şi Muscelului.
‘ P re z e n tu l s u m a r a fost î n t o c m i t de Pr. Dr. A u g u s ti n R u s u , c o n s ilie r p atriarhal, pc b a z a proccs u l u i - v e r b a l al ş e d i n ţe i, e x is te n t la C a n c c l a ri a Sf. S in o d

PARTEA O F IC IA L Ă

547

4. Apelul nominal şi depunerea mandatelor la Secretariatul Adunării
In continuare, în conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul organelor
centrale, Prea Fericitul Părinte Preşedinte invită pc Pr. Alexandru Hotăran, secretar
cleric provizoriu să facă apelul nominal pe secţii, urmând ca în acest timp fiecare
membru delegat să depună mandatul la Biroul Secretariatului Adunării.
în urma apelului nominal se constată că din totalul de 118 membri ai Adunării
Naţionale Bisericeşti, un număr de 10 delegaţi sunt absenţi motivat dar au trimis
mandatul printr-un alt delegat din aceeaşi eparhie.
C'onstatându-se prezenţa statutară a membrilor delegaţi ai eparhiilor, Prea Fe
ricitul Părinte Preşedinte declară deschisă şedinţa de constituire a Adunării
Naţionale Bisericeşti.
5. Secţiunile pentru verificarea mandatelor
Prea Fericitul Părinte preşedinte invită pe secretarul cleric, Pr. Alexandru Ho
tăran, să dea citirc prevederilor art. 63-67 din Regulamentul organelor centrale, în
legătură cu modalitatea verificării actelor electorale ale membrilor delegaţi de
către Adunările eparhiale în Adunarea Naţională Bisericească, după cum urmează:
- Secţia I (a M itropoliei M unteniei şi Dobrogei) primeşte spre examinare
mandatele Secţiei a Ii-a (a Mitropoliei Moldovei şi. Buccv.nei);
- Secţia a Ii-a (a Mitropoliei M oldovei şi Bucovinei) primeşte spre exami
nare mandatele Secţiei a IlI-a (a Mitropoliei Ardealului);
- Secţia a IlI-a (a M itropoliei Ardealului) prim eşte spre examinare man
datele Secţiei a IV-a (a Mitropoliei Olteniei);
- Secţia a IV-a (a Mitropoliei Olteniei) primeşte spre examinare mandatele
Secţiei a V-a (a Mitropoliei Banatului);
- Secţia a V-a (a M itropoliei Banatului) primeşte spre examinare mandatele
Secţiei I (a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei).
6. Desemnarea preşedinţilor secţiilor şi înmânarca dosarelor electorale
Potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul organelor centrale. Prea Feri
citul Părinte Preşedinte înmânează fiecăruia înalt Prea Sfinţit Mitropolit actele
electorale ale secţiei ce urinează a l:i verificate, după cum urmează:
- Pentru Secţia I: Prea Fericitului Părinte Patriarh TEOCTIST, ca Mitropolit
al Munteniei şi Dobrogei;
- Pentru Secţia a Il-a: I.P.S. Mitropolit DANIEL al Moldovei şi Bucovinei;
- Pentru Secţia a IlI-a: I.P.S. Mitropolit ANTONIE al Ardealului;
- Pentru Secţia a IV-a: I.P.S. Mitropolit TEOFAN al Olteniei;
- Pentru Secţia a V-a: I.P.S. Mitropolit NICOLAE al Banatului.
Prea Fericitul Părinte Preşedinte reaminteşte că. potrivit pres^cderilor re
gulamentare bisericeşti, în scopul examinării mandatelor depuse, fiecare secţie
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urmeaza să aleagă din sânul său un Birou format din preşedinte, vicepreşedinte şi
raportor.
7. Suspendarea şedinţei
După înmânarca către II.PP.SS. Preşedinţi a dosarelor cuprinzând mandatele
membrilor delegaţi ai eparhiilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist suspendă
şedinţa în vederea examinării acestora în cadrul secţiunilor şi pentru întocmirea
cuvenitelor rapoarte.
8. Reluarea lucrărilor în plen cu citirea rapoartelor secţiunilor
La reluarea lucrărilor, Prea Fericitul Părinte Preşedinte invită pe raportorii
secţiunilor să prezinte, în ordine regulamentară, referatele asupra examinării
mandatelor, după cum urmează:
a.Raportul Secţiunii I (Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei)
Pr. Eugen Buruiană de la Episcopia Dunării de Jos. raportorul Secţiuni I (a Mi
tropoliei Munteniei şi Dobrogei), care a fost prezidată de Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, având ca vicepreşedinte pe Pr. Nicolae Brânzea de la Episcopia
Argeşului şi Muscelului, prezintă raportul în legătură cu examinarea mandatelor
membrilor delegaţi în Adunarea Naţională Bisericească din eparhiile cuprinse în
Secţiunea a Il-a (a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei), după cum urmează:
Arhiepiscopia Iaşilor:
- Pr. Dr. Vasile Nichita
- Dl. Conf. Univ. Dr. Constantin Simirad
- DL Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Rădăuceanu
Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor
- Pr. Gheorghe Brădăţanu
- Dl. Econ. Gavril Mârza
- Dl. Prof. Dumitru Teodorescu
Episcopia Romanului
- Pr. Constantin Alinei
- Dl. Prof. Vasile Ursache
- Dl. Ing. Dan Ioan Cărpuşor
Episcopia Huşilor
- Pr. Ioan Radu
- Dl. Ing. Ioan Ţibulcă
- Di. Ing Ioan Manole
In urma prezentării raportului Secţiunii î şi a constatărilor făcute, la propu
nerea Prea Fericitului Părinte Preşedinte, plenul Adunării Naţionale Bisericeşti
constituită provizoriu hotărăşte:
*
Validează mandatele membrilor delegaţi din eparhiile cuprinse in Secţiunea
a Il-a (a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei) şi trimite dosarul electoral la
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Comisia permanenta de validări şi petiţiuni în vederea examinării şi întocmirii
raportului care va. J i supus aprobării plenului Adunării Naţionale Bisericeşti.
b.
Raportul Secţiunii a Il-a (a Mitropoliei M oldovei şi Bucovinei)
Pr. Ioan Radu de la Episcopia Huşilor, raportorul Secţiunii a Il-a (a Mitro
poliei Moldovei şi Bucovinei), care a fost prezidată de I.P.S. Mitropolit Daniel al
Moldovei şi Bucovinei, având ca vicepreşedinte pe Pr. Gheorghe Brădăţănu dc la
Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, prezintă raportul în legătură cu examinarea
mandatelor membrilor delegaţi în Adunarea Naţională Bisericească din eparhiile
cuprinse în Secţiunea a Ill-a (a Mitropoliei Ardealului), după cum urmează:
Arhiepiscopia Sibiului
- Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan Floca
- Dl. Av. Ioan Morariu
- Dl. Dr. Nicolae Suciu
Arhiepiscopia Vadului, Feleâcului şi Clujului
- Pr. Ioan Dâmbu
- Dl. Constantin Asăvoaie
■ Dl. Ing. Gheorghe Benea
Arhiepiscopia A lba Iuliei
- Pr. Gheorghe Nicolae Şincan
- Dl. Av. Ioan Rus
- Dl. Prof. Nicolae Băciuţ
Episcopia Ortodoxă Rom ână a Oradei, B ihorului şi Sălajului
- Pr. Vasile Bota
- Dl. Prof. Univ. Dr. Teodor Maghiar
- Dl. Prof. Cornel Popa
Episcopia Ortodoxă Rom ână a M aram ureşului şi Sătm ărului
- Pr. Augustin Vasile
- Dl. Ing. Alexandru Cosma
- Dl. Ing. Mircea Man
Episcopia Covăsitei şi Harghitei
- Pr. Constantin Gane
- Dl. Econ. Nicolae Niga
- DL. Prof. Ioan Lăcătuşu
în urma prezentării raportului Secţiunii a Il-a şi a constatărilor făcute, la pro
punerea’ Prea Fericitului Părinte Preşedinte, plenul Adunării Naţionale Bisericeşti
constituită provizoriu hotărăşte:
• Validează mandatele membrilor delegaţi din eparhiile cuprinse în Secţiunea
a IlI-a (a M itropoliei Ardealului) şi trimite dosarul electoral la Comisia perm a
nentă de validări şi petiţiuni în vederea examinării şi întocmirii raportului care
va f i supus aprobării plenului Adunării Naţionale Bisericeşti.
• M andatul lipsă al Dlui. Prof. Ioan Lăcătuşu de la Episcopia Covasnei şi
Harghitei va j i examinat şi validat la o viitoare şedinţă a Adunării.
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c. Raportul Secţiunii a Ul-a (a Mitropoliei Ardealului)
Pr. Auguslin Vasile dc la Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, raportorul
Secţiunii a IlI-a (a Mitropoliei Ardealului), care a fost prezidată de I.P.S. Mitro
polit Antonie al Ardealului, având ca vicepreşedinte pe Pr. Vasile Bota de la
Episcopia Oradei, Bihorului şi Sălajului, prezintă raportul în legătură cu exami
narea mandatelor membrilor delegaţi în Adunarea Naţională Bisericească din
eparhiile cuprinse în Secţiunea a IV-a (a Mitropoliei Olteniei), după cum urmează:
Arhiepiscopia Craiovei
- Pr. Dumitru Păunescu
- Dl. Av. Vasiie Gâru
- Dl. Prof. Tudor Nedelcea

'

Episcopia Râmnicului
- Pr. loan Florescu
- Dl. Jurist Marin Dobrc
- Dl. Ing. Constantin Cimpoaeă
In urma prezentării raportului Secţiunii a IlI-a şi a constatărilor făcute, la pro
punerea Prea Fericitului Părinte Preşedinte, plenul Adunării Naţionale Bisericeşti
constituită provizoriu hotărăşte:
•
Validează mandatele membrilor delegaţi din eparhiile cuprinse în Secţiunea
a IV-a (a Mitropoliei Olteniei) şi trimite dosarul electoral la Comisia permanentă
de validări şi petiţiuni în vederea examinării şi întocmirii raportului care va fi
supus aprobării plenului Adunării Naţionale Bisericeşti.
d. Raportul Secţiunii a IV-a (a Mitropoliei Olteniei)
Pr. Ion Florescu de la Episcopia Râmnicului, raportorul Secţiunii a IV-a
(a Mitropoliei Olteniei), care a fost prezidată de I.P.S. Mitropolit Teofan al
Olteniei, având ca vicepreşedinte pe Pr. Dumitru Păunescu de la Arhiepiscopia
Craiovei, prezintă raportul în legătură cu examinarea mandatelor membrilor dele
gaţi în Adunarea Naţională Bisericească din eparhiile cuprinse în Secţiunea a V-a
(a Mitropoliei Banatului), după cum urmează:
Arhiepiscopia Timişoarei
- Pr. Ionel Popescu
- Dl. Prof. Nicolae Secară
- Dl. Prof. Dumitru Tomoni
Episcopia Ardealului, lenopo/ei şi Hălnwgiului
- Pr. Alexandru Hotăran
- Dl. Prof. Sergiu Cociu
- Dl. Dr. Sorin Costina
Episcopia Caransebeşului
- Pr. Dr. Vasile Petrică
- Dl. Ing. Dr. Sorin Frunză Verde
- Dl. Ing. loan Mocioalcă
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In urma prezentării raportului Secţiunii a IV-a şi a constatărilor tăcute, la pro
punerea Prea Fericitului Părinte Preşedinte, plenui Adunării Naţionale Bisericeşti
constituită provizoriu hotărăşte:
•
Validează mandatele membrilor delegaţi din eparhiile cuprinse în Secţiunea
a V-a (a Mitropoliei Banatului) şi trimite dosarul electoral la Comisia perm a
nentă de validări şi petiţiuni în vederea examinării şi întocmirii raportului care
va f i supus aprobării plenului Adunării Naţionale Bisericeşti.
e. Raportul Secţiunii a V-a (a Mitropoliei Banatului)
Pr. Vasile Petrică de la Episcopia Caransebeşului, raportul Secţiunii a V-a (a Mi
tropoliei Banatului), care a fost prezidată de I.P.S. Mitropolit Nicolae al
Banatului, având ca vicepreşedinte pe Pr. Alexandra Hotăran de la Episcopia
Ardealului, prezintă raportul în legătură cu examinarea mendatelor membrilor în
Adunarea Naţională Bisericească din eparhiile cuprinse în Secţiunea I (a Mitro
poliei Munteniei şi Dobrogci), după cum urmează:
Arhiepiscopia Bucureştilor
- Pr. Prof. Univ. Dr. Academician Dumitru Popescu
- Dl. Prof. Univ. Dr. Academician Constantin Bălăceanu Stolnici
- Dl. Prof. Univ. Dr. Academician Virgil Cândca
Arhiepiscopia Tomisului
- Pr. Nicolae Ioniţă
- Dl. Ing. Gheorghc Martin
- Dl. Ing. Trifon Belacurencu
Arhiepiscopia Targoviştei
- Pr. Gheorghe Tomescu
- Dl. Prof, Univ. Dr. Gheorghe Bârlea
- Dl. Econ. Grigore Grigore
Episcopia Buzăului
- Pr. Gheorghe Furtună
- Dl. Prof. Dumitru Pâslaru
- Dl. Ing. Grigore Costică
Episcopia Argeşului şi Muscelului
- Pr. Nicolae Brânzea
- Dl. Prof. Ing. Dr. Constantin Nicolescu
- Dl. P rof Radu Stancu
Episcopia Dunării de Jos
- Pr. Eugen Buruiană
- Dl. Conf. Univ. Dr. Ionel Gândea
- Dl. Prof. Univ. Dr. Ing. Emil Mina Roşu
Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor
- Pr. Dragoş Stanciu
- Dl. Prof. Constantin Tudor
- Dl. Ing. Ioan Pinter
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Episcopia Alexandriei şi Teleormanului
- Pr. Dr. Marian Ciulei
-D l. Prof. Univ. Dr. Ing. Nicolae Noica
- Dl. Ing, Victor Drăguşin
în urma prezentării raportului Secţiunii a V-a şi a constatărilor făcute, la pro
punerea Prea Fericitului Părinte Preşedinte, plenul Adunării Naţionale Bisericeşti
constituită provizoriu hotărăşte;
•
Validează mandatele membrilor delegaţi din eparhiile cuprinse în Secţiunea 1
(a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei) şi trimite dosarul electoral la Comisia per
manentă de validări şi petiţiuni în vederea examinării şi întocmirii raportului
care va f i supus aprobării plenului Adunării Naţionale Bisericeşti.
9. Proclamarea constituirii definitive a Adunării Naţionale Bisericeşti
După prezentarea şi aprobarea rapoartelor cclor cinci secţiuni, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Preşedinte constată că au fost validate mandatele membrilor clerici
şi mireni delegaţi de cătrc Adunările Eparhiale în Adunarea Naţională Bisericească.
Ca urmare, împlinindu-se procedura regulamentară de validare, Prea
Fericitul Părinte Patriarh TEOCTIST proclamă Adunarea Naţională Bise
ricească constituită definitiv pentru o perioadă de patru ani (2002 - 2006).
10. Cuvântul Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
în continuarc, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist rosteşte următorul
cuvânt:
"Onoraţi membri ai Adunării Naţionale Bisericeşti,
Indeplinmdu-se procedurile statutare şi reglementare, declar constituită
Adunarea Naţională Bisericească pentru o nouă perioadă de 4 ani. N-aş avea
multe de adăugat în legătură cu atribuţiile atât de importante ale membrilor
Adunării Naţionale Bisericeşti, pe care in general le cunoaşteţi, ci voi sublinia
doar unele aspecte care ne fac pe noi toţi, atunci când ne adunăm în biserică sau
în întâlnirile ce privesc bunul mers al Bisericii, să ne simţim ca acasă, în casa cea
lăuntrică a sufletului nostru, a conştiinţei noastre în prim ul rând, şi a vedea câtă
înţelepciune au turnat părinţii şi înaintaşii noştri în modul de colaborare şi de
lucrare în Biserica noastră strămoşească.
Ne găsim, iubiţi părinţi şi fraţi, la începutul celui de al treilea mileniu creştin
şi iată Bunul Dumnezeu a rânduit ca Biserica Sa, întemeiată p e pământul nostru
românesc în prim ele secole ale celui dintâi mileniu, să vizeze atât de frum os şi cu
roade atât de bogate. Ori de câte ori mă întâlnesc fie cu membrii Adunării
eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor, fie cu membrii Adunării Naţionale
Bisericeşti, întotdeauna îmi îndrept gândul către începuturile organizării noastre
bisericeşti, către felu l cum au ştiut înaintaşii noştri să dea valoare învăţăturii de
credinţă pe de o parte să o păstreze neştirbită, aşa cum au rânduit-o Sfinţii
Părinţi, iar pe de altă parte să o răsplătească pe înţelesul generaţiilor care s-au
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perindai pe arena istoriei noastre naţionale, de-a lungii! celor două mii de ani de
viaţă creştină, încât Biserica lui Hristos, întemeiată prin predica şi apostolatul
Sfântului Andrei, cel întâi chemat, a rămas pe temeliile ei cele tari puse de Mântui
torul lisus Hristos şi de Sfinţii Părinţi ai Bisericii universale. Deşi s-a încercat în
atâtea moduri şi în repetate rânduri să se zdruncine aceste temelii, s-a perpetuat
şi s-a reînnoit cu fiecare generaţie de adevărul acesta: "că o altă temelie nu poate
nimeni să pună în afara celei puse, care este lisus Hristos" (I Cor. 3, 11), îm
preună cu S fin ţii Săi Apostoli şi Ucenici şi cu Sfinţii Părinţi ai Bisericii.
Vă aflaţi aici, iubiţi fraţi, unii a doua sau a treia oară, alţii pentru prima dată,
ca membrii ai Adunării Naţionale Bisericeşti. Dar, atât unii cât şi ceilalţi, trebuie
să vă simţişi acum nu numai acasă, dar şi cu râvna proaspătă a acestei zile, a
acestui loc, a acestei chemări la misiunea actuală a Bisericii noastre. Prin
rugăciunea de astăzi, atât de cuprinzătoare, din biserică, de revărsare a Duhului
Sfânt asupra conştiinţei noslre, dar şi din pericopa Sfintei Evanghelii pe care am
ascultat-o, o parte mică din frumoasa şi neuitata predică de pe munte a Mântuito
rului Hristos, am înţeles că misiunea noastră este de a spori mereu lucrarea
Biserii, după cuvântul care spune: "Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau
prorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc." (Matei 5, 17). Cuvântul acesta de
"plinire" îl găsim şi în rugăciunea numită "a amvonului" de la sfârşitul Sfintei
Liturghii: "Cel ce binecuvântezi pe cei ce Te binecuvintează, Doamne, şi sfinţeşti
pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuieşte poporul Tău şi binecuvintează
moştenirea Ta. Plinirea Bisericii Tale o păzeşte; sfinţeşte pe cei ce iubesc podoa
ba casei Tale; Tu pe aceştia îi preamăreşte cu dumnezeiască puterea Ta şi nu ne
lăsa pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruieşte, bisericilor
Taie, preoţilor şi la tot poporul Tău. Că toată darea cea bună şi tot darul
desăvârşit de sus este, pogorând de la Tine, Părintele luminilor, şi Ţie slavă şi
mulţumire şi închinăciune înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi
pururea şi în vecii vecilor."1 Această "plinire" aduce necontenit în Biserică
actualitatea, fără să nege, să anuleze ce s-a jacul anterior, ci să sporească, să
desăvârşească şi să consolideze ceea ce s-a făcut. Biserica, întemeiată de Mântui
torul lisus Hristos prin coborârea Duhului Sfânt la Cinzecime, aşa a procedat de
două mii de ani. Biserica noastră strămoşească a înţeles să cheme la lucrarea ei
de continuă împlinire până la desăvârşire nu numai clerul, ci şi pe credincioşii ei,
deoarece această plinire nu se poate face numai cu o parte dintre cei ce slujesc şi
se bucură de harul Bisericii, ci de Biserica întreagă. Şi Biserica întreagă o
alcătuim noi toţi, clerul şi credincioşii Bisericii noastre.
Dumneavoastră cunoaşteţi foarte bine că, între Bisericile Ortodoxe de la
acest început de mileniu, Biserica Ortodoxă Română, cu darul lui Dumnezeu,
păstrează această învăţătură şi plineşte mereu lucrarea ei cu prezenţa şi sprijinul
credincioşilor ei. Şi încă această prezenţă a credincioşilor în diferite foruri bise
1.
Liturghiii S f' Ioan Cnirâ de A u r , în Liturghiei'. E d itura Institutului Biblic şi dc M i s i u n e al B i 
se ricii O r t o d o x e R o m â n e . B u c u reş ti - 2 0 00 . pag. 185
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riceşti este mai mare ca număr decât prezenţa clerului, începând de la parohie
până aici, la Patriarhie.
Aşadar, plinim mereu şi reînnoim mereu lucrarea noastră. Atât de vastă şi
atât de cuprinzătoare este lucrarea Bisericii noastre, încât cel care slujeşte o
viaţă întreagă Biserica, de s-ar mai naşte o dată, cum spunea marele Mitropolit
Andrei Şaguna al Ardealului, tot Sfânta Biserică ar sluji-o, fiindcă se ştie că aici
are încât multe de împlinit din cele ce Biserica Mântuitorului Iisus Hristos
aşteaptă a f i împlinite de fiecare generaţei. Toţi marii Părinţi ai Bisericii, ca de
altfel toţi marii cuvioşi, smeriţi şi râvnitori monahi din mănăstiri, nu şi-au asumat
niciodată această plinire ca depinzând de ei sau numai de o categorie de sluji
tori. ci au fo st neîncetat călăuziţi de acea nemulţumire tainică, de conştiinţă a
responsabilităţii că n-au putut împlini tot ceea ce ar f i trebuit să facă.
De aceea, este atât de necesară prezenţa credincioşilor alături de noi pe cât
este cuprinzătoare şi noţiunea de "Biserică slujitoare". După cum ştiţi, în ultimii
ani noţiunea de "Biserică" s-a folosii foarte mult, dar unilateral, înţelegându-se
prin ea numai ierarhia. Acum a început, totuşi, să se priceapă că prin "Biserică"
trebuie să înţelegem totalitatea fiilor ei, purtători ai Duhului Sfânt. Nu există fiu
al Bisericii, care să nu fi primit Duhul Sfânt prin Taina Sfântului Botez şi prin
celelalte Sfinte Taine ale Bisericii. Iată de ce Biserica noastră, cum spuneam, i-a
adunat pe fiii ei, pe reprezentanţii credincioşilor, în organele ei de conducere
alături şi împreună cu slujitorii altarelor. Această idee preţioasă a Mitropolitului
Andrei Şaguna a trecut munţii şi s-a aplicat şi în celelalte ţinuturi româneşti. Dar
şi înainte de aceasta credincioşii erau cei care, fără să facă parte formal din
organizaţiile bisericeşti, ajutau Biserica.
Aş vrea să mai amintesc un lucru necesar pentru plinirea lucrării noastre în
cei patru ani, care ne stau înainte. Biserica, cum ştiţi, deşi a fo st solicitată şi une
ori chiar supusă unor presiuni, nu s-a alăturat şi n-a împărtăşit o idee sau alta de
partid politic. Biserica nu este contra democraţiei. In organizarea ei, Biserica are
o structură profund democratică, cum aţi putut vedea şi din această procedură de
constituire a Adunării noastre Naţionale Bisericeşti. Ea însă mi rămâne indife
rentă Jaţă de strădaniile ce trebuie depuse pentru bunăstarea poporului, mai ales
acum, când ţara noastră se află la răscruce de vremi, într-o situaţie cum n-a mai
fost poate în istoria ei. Depinde de felu l în care şi noi, slujitorii. Bisericii, îm
preună cu întregul neam românesc, cu ţara întreagă, vom şti să dăm viaţă acestor
valori veşnice aduse de Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe pământ.
Drept aceea, deşi Biserica nu este aliată unui partid politic, şi nu va putea să
fie, rămâne credincioasă slujirii mai ales valorii omului, coroana creaţiei lui
Dumnezeu.
Biserica nu poate rămâne indiferentă atunci când fraţii şi semenii noştri se
ajlă în sărăcie, se află în suferinţă sau în alte situaţii grele. Cinstind făptura
umană, ca fiin d chip al lui Dumnezeu, Biserica îşi aduce ca prinos râvna slujito
rilor ei spre binele semenilor, spre binele ţării, mai ale că noi avem o brazdă
strămoşească, un pământ care ne-a hrănit în istoria şi în cultura nostră, cu tot ce
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s-a clădit în această "grădină a Maicii Domnului", cum este numită România, dar
ea ne-a hrănit şi ne-a îndestulat îndeosebi sufleteşte. Şi noi am umplut brazda
aceasta cu suferinţe, cu morminte de eroi, cu sânge de martiri, pe toată aria noastră
româncască. Şi încă şi peste hotarele ţării găsim morminte de ostaşi români răsfi
rate în Europa şi în alte părţi ale lumii. Şi dăm încă jertfe mereu, revărsăm mereu
lumii, pentru mai-binele omenirii, cete de eroi.
Aşadar, să nu se aştepte nimeni că Biserica se va alătura vreunui partid politic.
Spun aceasta pentru că ne cunoaştem bine cu toţii. Opiniile, pe care le aveţi fiecare
dintre dumneavoastră, vi le respectăm, dar în incita aceasta, a Adunării Naţionale
Bisericeşti, împreună vom gândi, vom vorbi şi vom lucra asemenea înaintaşilor şi
părinţilor noştri, în aria foarte largă şi bogată a sfintelor noastre predanii bisericeşti.
Avem, deci, temelii trainice în Biserica noastră pe care suntem chemaţi să
zidim necontenit. Deşi unii dintre dumneavostră afi fost realeşi, iar alţii sunteţi noi
aleşi, prin validarea alegerii pe care v-a dat-o astăzi plenul Adunării Naţionale
Bisericeşti, vă considerăm ca aflându-vă aici pentru prima dată. In următorii patru
ani fiecare dintre dumneavoastră trebuie să vă implicaţi în misiunea Bisericii, ca şi
cum aii participa la această lucrare pentru prima dată. Aşadar, nu mai sunteţi cei
de până acum, căci aţi trăit astăzi o prelungire a hirotesiei din Biserica noastră. Aţi
fost aleşi de credincioşi, iar prin rugăciunea de astăzi, iată, sunteţi hirotesi(i, adică
validaţi, membri ai Adunării Naţionale Bisericeşti şi împreună-lucrători cu noi la
chibzuirea aceasta pentru mai-binele Bisericii noastre.
Biserica noastră are acum şi un program de asistenţă socială, foarte impor
tant şi foarte bogat, cum veţi vedea din dările de seamă, începând de la parohie
şi până la Patriarhie. Ii mulţumim Bunului Dumnezeu pentru ceea ce ne-a ajutat
să împlinim până acum. Suntem o Biserică cunoscută între celelalte Biserici
Ortodoxe Surori. Niciodată să nu ne sfiim a mărturisi că suntem fiii Bisericii
Ortodoxe Române, o Biserică a suferinţei şi a Golgotei, clar şi o Biserică a
învierii, care a păstrat neştirbită de-a lungul secolelor învăţătura de credinţă
ortodoxă. Ne aflăm astfel, acum, împreună la jugul Mântuitorului Iisus Hristos.
Această coresponsabilitate pe care o practică Biserica Ortodoxă Română, de a
lucra împreună cu to ti fiii ei, cu credincioşii şi cu clerul de la parohii şi de la
mănăstiri este chezăşie dobândirii unor roade îmbelşugate.
In această nădejde, vă îmbrăţişăm din toată inima p e toţi ca fiin d pentru prima
dată prezenţi în această incintă, care a devenit a Biserici noastre prin bunăvoinţa
şi înţelegerea guvernelor care s-au perindat până acum la conducerea (Sirii, în con
tul clădirilor proprietatea Bisericii răpite abuziv de statul de dictatură comunistă,
dar şi pentru motivul că a fost construită pe terenul Mitropoliei, după ce fusese
demolat corpul de incinţă dinspre sud. Ne bucurăm de această moştenire pentru că
ne aflăm pe locul sfânt al Bisericii noastre, loc care ne-a adus şi clădirea, ca să
facem din ea un izvor de răspândire a învăţăturii nostre de credinţă ortodoxă.
Vă întâmpin cu bucurie şi rog pe Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze, să
ne ajute şi să sporească râvna şi activitatea noastră, spre slava Biserici noastre
Ortodoxe Române şi spre bucuria noastră a tuturor. Bine aţi venit sănătoşii"
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11. Continuarea şedinţei A dunării Naţionale B isericeşti
Prea Fericitul Părinte Preşedinte anunţă continuarea lucrărilor Adunării
Naţionale Bisericeşti în şedinţa de lucru a sesiunii pe anul 2002, arătând că în
noua calitate pe care au dobândit-o ca urmare a validării mandatelor, membrii
Adunării Naţionale Bisericeşti trebuie să cunoască competenţele şi atribuţiile
acestui organ central bisericesc în care, împreună, ierarhi clerici şi mireni studia
ză şi aduc hotărâri importante pentru viaţa bisericii.
De accca, la invitaţia Prea Fericirii Sale, PS Episcop-vicar patriarhal
Vincenţiu Ploieşteanu, secretarul Sfântului Sinod dă citire prevederilor art. 19-20
din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române în le
gătură cu atribuţiile Adunării Naţionale Bisericeşti.
12. Constituirea definitivă a secretariatului Adunării Naţionale Bisericeşti
Conform prevederilor art. 10 din Regulamentul interior al Adunării Naţionale
Bisericeşti şi art. 68 din Regulamentul organelor centrale, Prea Fericitul Părinte Pre
şedinte supune la vot propunerea de constituire definitivă a Secretariatului Adunării,
compus dintr-un cleric - secretar general şi doi mireni - secretari, recomandând în
acest scop pe cei trei membri care au fost cooptaţi în Secretariatul provizoriu.
Ca urmare a propunerii Prea Fericitului Părinte Preşedinte şi a votului expri
mat, plenul Adunării Naţionale Bisericeşti hotărăşte:
• Aprobă constituirea Secretariatului Adunării Naţionale Bisericeşti pentru
perioada 2002-2006 în următoarea componenţă:
- Pr. Alexandru Hotâran, secretar general:
- Dl. Avocat Ioan Morariu, Arhiepiscopia Sibiului, secretar;
- Dl. Profesor Radu Stancu, Episcopia Argeşului şi Muscelului, secretar.
13. Constituirea com isiilor perm anente dc lucru ale A dunării Naţionale
Bisericeşti

Potrivit prevederilor art. 10 din Regulamentul interior al Adunării Naţionale
Bisericeşti şi art.68 din Regulamentul organelor centrale, Prea Fericitul Părinte
Preşedinte dă citire propunerilor privind componenţa celor şase Comisii perma
nente de lucru ale Adunării, drept pentru care plenul Adunării Naţionale Biseri
ceşti hotărăşte în unanimitate:
• Aprobă componenţa Comisiilor permanente de lucru ale Adunării
Naţionale Bisericeşti, pentru perioada 2002-2006, după cum urmează:
A. - Comisia organizatoare
1. Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan Floca - Arhiepiscopia Sibiului
2. Pr. Dr. Vasile Nechita - Arhiepiscopia Iaşilor

preşedinte
raportor

3. Pr. Alexandru Hotăran - Episcopia Aradului

membru
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4. Pr. Dragoş Staneiu - Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor
5. Dl. Conf. Univ. Dr. Constantin Simirad - Arhiepiscopia Iaşilor
6. Dl. Ing. Trifon Belacurencu - Arhiepiscopia Tomisului
7. Dl. Av. Ioan Rus - Arhiepiscopia Alba Iulici
8. Dl. Prof. Ing. Dr. Constantin Nicolaescu Episcopia Argeşului şi Muscelului
9. Dl. Ing. Ioan Ţibulcă - Episcopia Huşilor
10. Dl. Ing. Dr. Sorin Frunză Verde - Episcopia Caransebeşului
11. Dl. Ing. Mircea Man - Episcopia Maramureşului şi Sătmarului
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membru
membru
membru
membru
membru
membru
membru
membru

B. - Comisia bisericească
preşedinte
\ . Pr. Vasile Bota - Episcopia Oradei, Bihorului şi Sălajului
2. Pr. Dr. Marian Ciulei - Episcopia Alexandriei şi Teleormanului raportor
membru
3. Pr. Nicolae Ioniţă - Arhiepiscopia Tomisului
membru
4. Pr. Eugen Buruiană - Episcopia Dunării dc jos
5. Dl. Acad. Constantin Băiăccanu Stolnici
membru
- Arhiepiscopia Bucureştilor
6. Dl. Av. Vasile Gâru - Arrhiepiscopia Craiovei
membru
membru
7. Dl. Av. Ioan Morariu - Arhiepiscopia Sibiului
membru
8. Dl. Ing. Gavril Mârza - Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor
membru
9. Dl. Prof. R.adu Stancu - Episcopia Argeşului şi Muscelului
membru
10. Dl. Ing. Ioan Mocioală - Episcopia Caransebeşului
11. Dl. Prof. Univ. Dr. Teodor Maghiar - Episcopia Oradei,
membru
Bihorului şi Sălajului
12. Prof. Univ. Dr. Ing. Nicolae Noica - Episcopia Alexandriei
membru
şi Teleormanului
C. - Comisia culturală

1. Pr. Prof. Univ. Acad. Dumitru Popescu Arhiepiscopia Bucureştilor
preşedinte
2. Pr. Nicolae Brânzea - Episcopia Argeşului şi Muscelului
raportor
3. Pr. Dr. Vasile Pctrica - Episcopia Caransebeşului
membru
4. DI. Acad. Virgil Cândea - Arhiepiscopia Bucureştilor
membru
5. Dl. Prof. Tudor Nedeleca - Arhiepiscopia Craiovei
membru
6. Dl. Prof. Univ. Dr. Gheorghe Bârlea - Arhiepiscopia Târgoviştei membru
7. Dl. Constantin Asăvoaie - Arhiepiscopia Clujului
membru
8. Dl. Prof. Nicolae Băciuţ - Arhiepiscopia AJba Iuliei
membru
9. DI. Prof. Vasile Ursache - Episcopia Romanului
membru
10. Dl. Prof. Dumitru Pâslaru - Episcopia Buzăului
membru
11. Dl. Conf. Univ. Dr. Ionel Cândea - Episcopia Dunării de Jos
membru
12. Dl. Prof. Ioan Lăcătuşu - Episcopia Covasnei şi Harghitei
membru
D. - Comisia economico-financiară
1. Pr. Gheorghe Brădăţanu - Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor preşedinte
2. Pr. Gheorghe Tomescu - Arhiepiscopia Târgoviştei
raportor
3. Pr. Constantin Alinei - Episcopia Romanului
membru

558

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Ă N Ă

4. Pr. Constantin Ganc - Episcopia Covasnci şi Harghitei
5. Di. Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Rădăuccanu Arhiepiscopia laşilor
6. Dl. Prof. Nicolae Secară - Arhiepiscopia Timişoarei
7. Dl. Ing. Gheorghe Martin - Arhiepiscopia Tomisului
8. Dl. Jurist Marin Dobre - Episcopia Râmnicului
9. Dl. Ing. loan Manole - Episcopia Huşilor
10. Dl. Prof. Univ. Dr. Ing. Emil Mina Roşu Episcopia Dunării dc Jos
11. Dl. Ing. Alexandru Cosma - Episcopia Maramureşului
şi Sătmarului
12. Dl. Econ. Nicolae Niga - Episcopia Covasnei şi Harghitei

membru
membru
membru
membru
membru
membru
membru
membru
membru

E. - Comisia validări şi retiţiuni
1. Pr. Vasile Augustin - Episcopia Maramureşului şi Sătmarului
2. Pr. loan Radu - Episcopia Huşilor
3. Pr. loan Popescu - Arhiepiscopia Timişoarei
4. Pr. Gheorghc Furtună - Episcopia Buzăului
5. Dl. Dr. Nicolae Suciu - Arhiepiscopia Sibiului
6. Dl. Econ. Grigore Grigore - Arhiepiscopia Târgoviştei
7. Dl. Prof. Nicolae Băciuţ - Arhiepiscopia Alba Iuliei
8. Dl. Constantin Cimpoacă - Episcopia Râmnicului
9. Dl. Ing. Dan loan Cărpuşor - Episcopia Romanului
10. Dl. Dr. Sorin Costina - Episcopia Aradului
11. Dl. Ing. loan Pinter - Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor

preşedinte
raportor
membru
membru
membru
membru
membru
membru
membru
membru
membru

F. - Comisia bugetară
\ . Pr. Dumitra Păunescu - Arhiepiscopia Craiovei
preşedinte
2. Pr. loan Dârnbu - Arhiepiscopia Clujului
raportor
3. Pr. loan Florescu - Episcopia Râmnicului
membru
4. Pr. Gheorghe Nicolae Şincan - Arhiepiscopia Alba Iuliei
membra
5. Dl. Dumitru Tomoni - Arhiepiscopia Timişoarei
membru
6. Dl Prof. Dumitru Teodorescu - Arhiepiscopia Succvei
şi Rădăuţilor
membru
7. Dl. Ing. Gheorghe Benea - Arhiepiscopia Clujului
membru
8. Dl. Ing. Grigore Costică - Episcopia Buzăului
membru
9. Dl. Prof. Sergiu Cociu - Episcopia Aradului
membru
10. Dl. Prof. Cornel Popa - Episcopia Oradci, Bihorului şi Sălajului membru
11. Dl. Prof. Constantin Tudor. Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor
membru
12. Dl. Ing. Victor Drăguşin - Episcopia Alexandriei
şi Teleormanului
membru
14.

A legerea m em b rilor C on siliu lu i N aţion al B isericesc.

Pe temeiul prevederile art. 20, lit. " f din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 59, lit. "f" din Regulamentul
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organelor centrale, Prea Fericitul Părinte Patriarh Preşedinte, aduce la cunoştinţa
plenului că una din îndatoririle Adunării Naţionale Bisericeşti este aceea de a
alege pc membrii Consiliului Naţional Bisericcsc, care sc constituie din trei mem
bri clerici şi şase membri mireni aleşi din sânul Adunării Naţionale Bisericeşti. în
legătură cu componenţa Consiliului Naţional Bisericesc, Prea Fericitul Părinte
Preşedinte arată că acesta trebuie să fie reprezentativ pentru provinciile mitropoli
tane istorice ale Bisericii noastre şi, în acelaşi timp, persoanele care intră în com
ponenţa sa trebuie să fie disponibile, pentru convocare, ori dc câte ori este nevoie.
Ca urmare a propunerii nominale tăcută de Prea Fcricitul Părinte Preşedinte şi
a votului exprimat, plenul Adunării Naţionale Bisericeşti hotărăşte în unanimitate:
• Aprobă Consiliul Naţional Bisericesc - organ executiv al Sfântului Sinod şi
al Adunării Naţionale Bisericeşti, pentru perioada 2002-2006, în următoarea
componenţă:
Membrii clerici
1. Pr Prof. Univ. Acad. Dumitru Popescu
2. Pr. Dr. Vasile Nechita
3. Pr. Dumitru Păunescu

Arhiepiscopia Bucureştilor
Arhiepiscopia Iaşilor
Arhiepiscopia Craiovei

Membrii mireni
4.
5.
fi.
7.
8.
9.

Dl.
Dl.
Dl.
Dl.
Dl.
Dl.

Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici
Prof. Univ. Dumitru Rădâuceanu
Av. Ioan Moraru
Prof. Sergiu Cociu
P ro f Tudor Nedelcea
Prof. Univ. Gheorghe Bârlea

Arhiepiscopia Bucureştilor
Arhiepiscopia laşilor
Arhiepiscopia Sibiului
Episcopia Aradului
Arhiepiscopia Craiovei
Arhiepiscopia Tărgoviştei

15.
Constituirea comisiei pentru verificarea şi semnarea Proceselor-Verbale
ale şedinţelor de lucru ale A dunării

Prea Fericitul Părinte Preşedinte arată, în continuare, că, potrivit art.80, al. 3
din Regulamentul organelor centrale, este necesar să se constituie, din sânul
membrilor Adunării, o Comisie pentru verificarea şi semnarea proceselor-verbale
ale şedinţelor de lucru ale Adunării Naţionale Bisericeşti care se vor desfăşură în
perioada mandatului 2002-2006.
Ca urmare a propunerii Prea Fericitului Părinte Preşedinte, Adunarea Naţio
nală Bisericească hotărăşte:
• Aprobă Comisia pentru verificarea şi semnarea procesului-verbal al Adunării
Naţionale Bisericeşti pentru perioada 2002-2006 în următoarea componenţă:
- Pr
- Pr.
- Dl.
- Dl.

Prof. Univ. Dr. Acad. Dumitru Popescu
Arhiepiscopia Bucureştilor
Nicolae Brânzea
Episcopia Argeşului şi Muscelului
Prof. Univ. Dr. Acad. Virgil Cândea
Arhiepiscopia Bucureştilor
Ing. Ioan Pinter
Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor
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16. închiderea lucrărilor A dunării Naţionale Bisericeşti

Constatând că s-au îndeplinit procedurile statutare şi regulamentare biseri
ceşti pentru constituirea Adunării Naţionale Bisericeşti cât şi pentru desfăşurarea
primei şedinţe de luciu din sesiunea pe anul 2002, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Preşedinte aduce mulţumiri membrilor acestui organ central bisericesc pentru par
ticipare şi pentru modul în care, cu atenţie, şi-au adus contribuţia la finalizarea şi
aprobarea propunerilor supuse dezbaterii şi declară închis şedinţa de constituire a
Adunării Naţionale Bisericeşti în noua sa componenţă.
După încheierea şedinţei de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti, Prea Fe
ricitul Părinte Patriarh Teoctist anunţă festivitatea lansării oficiale a SFINTEI
SCRIPTURI ca Ediţie Jubiliară a Sfântului Sinod, în versiunea revizuită,
redactată şi comentată de înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului,
tipărită şi publicată de către Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române. Sunt invitaţi să participe membrii Adunării Naţionale
Bisericeşti alături dc invitaţi de seamă din mediul cultural, intelectual şi universi
tar din Capitală.
Se rosteşte rugăciunea Cuvine-sc cu adevărat.
P R EŞED IN TELE A D U N Ă R II NAŢIO NALE BISE R IC E ŞT I

fTEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII O RTO DO XE R O M Â NE

SECRETAR DE ŞEDINŢĂ
P r. A U G U S T I N R U S U
Consilier Patriarhal

*r e c e n z n

*

Predica ocazionala (Pareneza) Consideraţii teoretice şi exemplifi
cări, Pr. Lector Vasile Gordon. Teză de doctorat în Teologie,
Edit. Instit. Biblic, Bucureşti, 2001. 262p.
în anul 2001, Editura Institutului Biblic şi dc Misiune al Biscricii Ortodoxe Române
a publicai una dintre cele mai bune teze de doctorat redactate şi susţinute dc tinerii noştri
teologi de după evenimentele din decembrie 1989. Este vorba despre leza de doctorat inti
tulată "Predica ocazionată (Pareneza). Consideraţii teoretice şi cxemplilicări", redactata
de Pr. tec tor universitar Vasile Gordon, sub îndrumarea .ştiinţifică, competenta şi părin
tească. a P. C. Pr. prof. dr. Constantin Galeria, decanul de vârstă al Facilităţii noastre de
teologie ortodoxă din Bucureşti.
In texa sa de doctorat, publicată de Edit. Intit. Biblic şi dc Misiune al B.O.R., în amil 2001,
autorul familiarizează pe cititor avizat cu istoria predicii creştine, şi. îndeosebi, cu lbrma
ei distinctă,, şi anume, pareneza, definită - în limbaj omilctic - "cuvântare ocazională
simplă, care însoţeşte slujbele oficiate ta momente fie de bucurie, fie de întristare din viaţa
parohiei, în general, şi a credincioşilor, în particular" (Cuvânt înainte, p.3).
Mânecând de ia explicaţiile etim ologice, Pr. Vasile Gordon analizează şi desluşeşte
insă nu numai forma şi conţinutul parenezei, ci a tuturor genurilor omiletice. Evidenţiind
fiecare formă a predicii; P. C. Sa valorifică Intr-adevăr conţinutul corespunzător fiecărui
g^n omilctic.
Pentru a decela cât mai bine conţinutul acestei teze de doctorat, şi, ipso facto, a scoate
in evidenţă aportul autorului său la îmbogăţirea patrimoniului literaturii om iletice
româneşti, vom urma îndeaproape însuşi textul ei, care constituie nu numai un "îndrumar
omilctic fraţilor preoţi, doctoranzilor, studenţilor de ia Teologie şi elevilor seminarişti" aşa după cum relevase deja îndrumătorul său ştiinţific (Pr. prof. dr. C. Galoriu. Cuvânt
înainte, p.8) - ci şi o lucrare de referinţă, de prima mână, în literatura omiletică româ
nească, care însumează de fapt atât doctrina ortodoxă despre piedică, cât şi observaţiile,
constatările şi reflecţiile omiletului avizat.
le z a de doctorat a Pr. Vasile Gordon are patru mari părţi, carc dau ieonomiei lucrării
nu numai o viziune de ansamblu, coerentă şi distinctă, ci şi perspectiva studiului de spe
cialitate asupra parenezei.
In Partea 1, autorul informează pe cititor despre formele generale de predicare,
respectiv despre genurile "cuvântării bisericeşti" (p. 23), şi anume, despre "omilie”, în
toate variantele ei (biblică, exegetică, tematică, aghiograiîeă (panegiric) etc.).
In Partea a 11-a, P. C. Sa vorbeşte despre pareneza, pe care o consideră o «formă dis
tinctă a predicii creştine» (p. 33). al cărei scop este "influenţarea voinţei ascultătorului
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spre săvârşirea faptelor virtuoase" (p. 42). Din excursul istorie, pe care autorul îl face cu
competenţii şi stăruinţă, cititorul reţine că "istoria perenezei coincide cu istoria predicii în
general, începând cu formele omiletice din Vechiul Testament, continuând cu cele din
Noul Testament, perioada patristică ş.a., până în zilele noastre” (p. 37).
In Partea a 111-a, autorul prezintă nu numai "parenezele" pe "categorii" (p. 45 ş.a.), ci
şi "planurile şi, consecutiv, paraneze simple dezvoltate" pentru unele sărbători ale anului
liturgic ortodox (p. 55 ş.a.). De un deosebit interes pentru preoţii Bisericii noastre se bucură
însă şi parenezele "eu caracter festiv" (botez, cununie, sfinţirea bisericii etc.). Nu
întâmplător, deci, P. C. Sa a ţinut să analizeze îndeaproape "câteva m odele de pareneze cu
caracter festiv", pentru a oferi adevărate "surse de inspiraţie pentru propovăduitori" (p. 63).
După cum se şlie, "...în categoria parenezelor intră şi cuvântările rostite de ierarhi la
instalarea în eparhie" (p. 99). Or, pentru a ilustra şi acest gen de cuvântări, Părintele Vasile
Gordon supus atenţiei cititorilor şi câteva cuvântări, de acest gen, "rostite după decembrie
1989", menţionând, totodată, cu demnitatea civică pe care i-o cunoaştem, că autorii lor "n-au
lbst nevoiţi să includă ineptele formule de "apreciere"la adresa conducătorilor iubiţi, cum
obliga Departamentul Cultelor înaintate" (sic) (p.99).
Exemplificări strălucite aduce P. C. Sa şi în privinţa cuvântărilor funebre (necroloagelor), care sunt într-adevăr "reprezentative pentru timpul, locul şi situaţia în care au fost
rostite" (p. 115). Una dintre aceste cuvântări paradigmatice este bineînţeles şi "Cuvântarea
lui N eagoe Basarab". din anul 1519. care este un "necrolog, cu pronunţai caracter pane
giric", şi care este şi "cea mai veche predică în limba română cunoscută până în prezent,
...” (p. i 15).
In Partea a lV-a, autorul face unele precizări remarcabile privind raportul dintre "cere
monialul cullie şi rostirea parenetică" (p. 145 ş.a.). Mai mult, P. C. Sa face şi o analiză perti
nentă asupra "raportului cult-predică, văzut şi sub aspect interconfcsional", carc i-a dat posi
bilitatea să se convingă despre "superioritatea tradiţiei nesecularizatc a practicii ortodoxe,
care consideră predica act liturgic şi, totodată, parte integrantă a cultului divin” (p. 115).
Sfârşind "cetania" tezei de doctoral a Părintelui Vasile Gordon, rămânem cu convin
gerea eă Prea Cucernicia Sa este iscusit şi în "cuvânt” şi întru "cunoştinţe" (cf. II Cor. 11, 6)
de doctrină omilctică. Dar, P. C. Sa nu face din cuvânt, din exprimarea afirmaţiilor şi
reflecţiilor sale, un scop în sine; logosul este întotdeauna aservii ideii sale directorii, care
nu urmăreşte nimic altceva decât să scoală în evidenţă tocmai învăţătura sau doctrina
omilctică a Bisericii noastre Ortodoxe. Or, această doctrină ortodoxă, despre predică, şi
formele şi genurile ei de manifestare, este expusă într-o sinteză fericită în partea intro
ductivă a lucrării Pr. Vasile Gordon. De aceea, am şi rânduit ca să zăbovim asupra relevării
conţinutului ei în partea finală a prezentării lezei de doctorat a P. C. Sale. Dar, care sunt
ideile directorii afirmate dc autor în Partea introductivă?
întâi de toate, P. C. lector universitar Vasile Gordon a ţinut să sublinieze faptul că
propovădui rea cuvântului - partea integrantă a cultului chiar de la geneza Bisericii - de
fineşte însăşi dimensiunea esenţială a slujirii preoţeşti. P. C. Sa precizează de altfel cu
îndreptăţire că preotul este "învestit, dc fapt, prin hirotonire şi cu puterea învăţălorească,
alături de celelalte două, simţitoare şi pastorală (îndrumătoare)" (p. 11).
In aceeaşi parte introductivă a tezei sale. Părintele Gordon a ţinut să facă şi pre
cizarea că ne confruntăm cu "o criză a predicii, atât cu privire la formă, cât şi la conţinut"
(p. 17). Ce-i de făcut?! După părerea P. C. Sale, accastă criză nu poate fi depăşită decât
prin predică, singura care dă într-adevăr consislcnţă efectivă misiunii preoţeşti. "Chiar
dacă preotul este înzestrat cu toate calităţile unui liturghisitor desăvârşit şi ale unui în
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drumător cu Iaci pastoral admirabil - alîrmă P. C. Sa - Iară predică misiunea Im va li
neroditoare, incompletă" (p. 20).
Vorbind despre "eficienţa predicii". P. C. Sa afirmă câ aceasta implică înainte dc ţoale
"aflarea modalităţilor optime de comunicare a mesajului propus. Cu alte cuvinte, esle nece
sară o grijă specială penlni adaptare, limbaj, gestică ş.a." (p. 20). Desigur, - aşa după cum
remarcase savantul omilet profesorul Pr. Sebastian Chilea. menţionat expres şi dc autorul
tezei - pentm a comunica acest mesaj "predicatorii dc astăzi trebuie să plece dc la o anu
mită prezenţă sufletească a ascultătorilor, sau de la ceea ce înţelegem prin actualitatea
sufletească..." (p. 17). Dar, nu-i dc ajuns! "Sc ccre la preot neapărat cultură. Nu mai merge
numai cu Ceaslovul şi Molilfclnieul...", aşa după cum scria cu îndreptăţire un ierarh - cărtu
rar al Bisericii noastre, Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului. încă în secolul '.re
cul (Vocaţie şi misiune în vremea noastră, Sibiu, 1984, p. 163). In fine, aşa după cum
menţiona şi autorul tezei - care facea de altfel trimitere expresă la cunoştinţele apodictice
ale distinsului ierarh - este însă nevoie şi de o "concordanţă între învăţăturile propovăduite
şi viaţa, trăirea celui chemat să împlinească această slujire" a cuvântului (p.21).
O lucrare bine structurată, străbătută de o gândire de o gândire logică, bine articulată
în arhitectura ei ideatică, aşa cum esle şi teza de doctoral a Pr. Vasile Ciordon, lector uni
versitar, sc încheie în chip firesc şi cu unele concluzii, carc au darul să subsumeze şi să
potenţeze înlreg evantaiul dc gânduri şi idei distribuite cu dărnicie şi competenţă de-a lun
gul a zeci şi sule de pagini.
In Concluziile tezei sale, P. C. Sa conchidea - printre altele - că a scos în evidenţă im 
portanţa şi actualitatea pastorală a parenezei (p. 180-183). Intr-adevăr, ''...prin analizarea
a 49 de pareneze ale diferiţilor autori, începând cu Sfinţii Părinţi şi încheind cu predica
tori contemporani,
P. C. Sa a prezentat nu numai "locul şi specificul parenezei în
cadrul slujirii învăţătoreşti, în contextul celorlalte genuri omilctice" (p. 180). ci şi "impor
tanţa ei actuală" tocmai prin copioasele exemplificări dale, pc carc Ic-a însoţit şi cu trimi
teri la textele respective în Anexa dc la paginile 184-249.
Trebuie menţionat şi faptul că autorul nu s-a mulţumii însă doar cu analiza
hermeneutică a fiecărei pareneze exemplificate, ci a relevat şi tematica ei, ideile ei direc
torii şi, nu în ultimul rând, proccdcelc stilistice utilizate în textul respectiv. Mai mult, aşa
după cum afirmă chiar P. C. Sa. a "...creionat regulile dc bază ale tehnicii alcătuirii
parenezei respcclive, propunând, totodată, un număr însemnai de teme. pentru unele din
ele făcând şi trimiteri (la note) la lucrări reprezentative..." (p. 180).
In fine, o "bibliografie generală" - care învederează cu prisosinţă nevoinţcle şi truda
cu nesaţ întru cele ale lecturării lucrărilor, studiilor şi articolelor de specialitate - încheie
paginile acestei teze de doctoral care se impune nu numai prin arhitectonica ideilor sale,
şi stilul concis, academic, ci şi prin actualitatea ci stringentă în viaţa pastoral-omilclică a
Bisericii noastre.
Iată, de ce, în calitatea mea de cititor al acestei lucrări "de excepţie în literatura
omiletică românească" (P. C. Galeriu, p. 8), nu-mi rămâne decât .să felicit - fie şi "a pos
teriori" (fiindcă la vremea susţinerii tezei sale dc doctoral nu mă aflam în ţară) - pc fostul
meu student, dc excepţie, şi pe actualul meu coleg dc la facultatea de teologie ortodoxă
din Bucureşti, pentru rezultat strălucit al muncii sale de cercctare, concretizat în leza dc
doctoral carc a lacul obiectul prezentării de mai sus, urându-i, totodată, să hărăzească lite
raturii de specialitate cu alte lucrări de referinţă.
Pr. Prof. N I C O L A E D U R A

Biserica Ortodoxă stih regimul comunist, 1945-1958, Cnstina Paiuşan,
Radu Citiceanu, voi I. 368 pagini Institutul Naţional pentru
Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2001,
Ksie t o a r t e b in e v e n i t a a c e a s t a c a r t e , d u p ă o p e r i o a d ă p o s l r c v o l u ţ i o a r ă d c p e s t e 10 ani.
In a c e s t d e c e n i u s - a u a d u s a c u z a ţ i i B i s e r ic i i O r t o d o x e R o m â n e c u m n - a u fo st a u z i t e în
p e r i o a d a i m e d i a t u r m ă t o a r e r ă z b o i u lu i . E s t e a d e v ă r a t . B i s e r i c a a i b s l m a r g i n a l i / a t ă s o c i a l
şi c u lt u r a l , d a r p r a c t i c a ei l itu r g ic ă n u a fost o b s t r u e ţ i o n a t ă . A u fo st a r e s t ă r i, re ţin e ri,
a n c h e t e a s u p r a s l u j i t o r i l o r B i s e r ic i i <J r t o d o x c R o m â n e , ea de fapt şi a s u p r a u n o r r e p r e z e n 
tan ţi şi ai a i l o r b is e r ic i şi c u lte , dar, a te n ţie ! n u p e n t r u c r e d i n ţ ă , ci p e n t r u a lt e a c tiv ită ţi,
s t r ă in e r o l u lu i t n is io n u r - p a s l o r a i .
D u p ă 1 9 8 9 şi p a n ă a s t ă / i s - a u a d u s .şi ne a d u c încă a c u z a ţ i i l e în u n e l e z i a r e şi r e v is te
s t r ă in e d e re a l it a te şi d e n e a m : R o m â n ia lib e ră , A c a d e m ia C a ţa v e n c u . D ile m a , 22, C u v â n 
tul,

/•'ycnim cntul zile i,
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c o la b o r a ţ i o n i ş t i . In a c e la ş i c o n t e x t se î n s c r iu şi u n e l e p o s t u r i d e r a d io . S u n t d e s t u i c h i a r
d in m i j l o c u l t e o l o g i lo r , c a r e d u p ă '9 0 s - a u a p u c a t d e s c u z e .şi r e e n z e , d e a m e n i n ţ ă r i cu
d o s a r e şi î n s c r is u r i, n u s-a d o v e d i t n i m i c real. M a i m u lt, a fo st te r f e li t ă a m i n t i r e a
P a t r i a r h u l u i J u s t i n i a n c u titluri şi e p ite te : r o ş u . s o v r o m

p a tr i a r h , m a s c a t şi c â t e a lte le d e

c ă t r e unii n u n u m a i n e r e c u n o s c ă t o r i , ci ră u i n te n ţ io n a ţ i. N u s-a t ă c u t , s - a r ă s p u n s la
v r e m e 1, d a r a m e n i n ţ ă r i l e d e c o n f o r m i s t , n e o c o m u n i s m , n o m e n c l a t u r i s l i n tr a s e r ă în l i m b a 
jul " n e p ă t a ţ i l o r s a u b o l n a v i l o r d e c o m u n i s m " !
A t â t d e m a r e e r a u ra , î n c â t c u g r e u t r e b u ia să -ţi e x p r i m i p u n c t u l d c v e d e r e . P ie ţa rii.
m it i n g i ş t i i , g r u p u r i la i c a t e s a u d e r e f l e c ţ i e n u m a i a c e ş t ia e r a u luaţi în s e a m n ă d e m a s s - r n e d i a în s ă ş i , z ia r e eclezistice. c u p r i n d e a u a s e m e n e a b l a s f e m i i c a r e a st ă z i s e d o v e d e s c a s c u n 
z ă t o a r e şi î m p o t r i v a lor. N u ştiu ce m ai z ic c h i a r unii p r e o ţi şi ie ra r h i: u n ii a u d at i n f o r 
m a ţ i i, alţii s - a u a r ă t a t v e s e li , m u lţ i au t ă c u t şi d e s t u i, c a să p l a c ă l u m i i , a u r e c u n o s c u t
"c o la b o ra rea .".
Şi iată c ă p e n tr u toţi şi p e n tr u toate- se l u c r e a z ă d e p e s t e z e c e an i n u p e n t r u a l u a a p ă 
r a r e a c u i v a , m a i a le s a P a t r ia r h u l u i J u s t i n i a n , ci p e n t r u a re s t a b i l i a d e v ă r u l şi a a ră ta prin
ce a u tre c u t a d e v ă r a ţ i i p re o ţi in fr u n t e cu ş e f u l lor...
N u e s t e p r i m a î n c e r c a r e , d a r e s te c e a m a i r e u ş i tă a c ărţii d e faţă. A c e a s t a n u c u p r i n d e
p ă r e r i , i n t e r p r e t ă r i , a c u z a ţ i i s a u p r e s u p u n e r i , ei c o n s e m n e a z ă d o c u m e n t u l s e c c u to ate c o n 
s e c i n ţ e l e sale,
I n s t i tu t u l B i b li c s- a s t r ă d u it in a d o v e d i , d a c ă m a i e ra n e v o i e că p r e o t u l a d e v ă r a t a
su fe ri t p e n t r u B i s e r i c ă şi E v a n g h e l i e ; p r e o tu l a v e n t u r i e r , a tu n c i (c a şi a s t ă z i ) , a s u p o r t a i
j o c u l p o l it i c ; p r e o t u l t u r n ă t o r a a v u t a v a n t a j e m a t e r i a l e d e la p u n g a Ini I u d a , c a i n f o r m a 
to r şi lip s it d e frica lui D u m n e z e u 2.
F o a r t e m u l t e v o l u m e o m a g i a l e , c ărţi, r e v is te , a l b u m e , a l m a n a h u r i î n a i n t e d e 19K9
a r ă t a u p r i n f a p te v o c a ţ i a p r e o t u l u i , i e r a r h u lu i , d a s c ă l u l u i în t e o l o g i c şi m o n a h u l u i . C â t e
p r e s i u n i s - a u t ă c u t a s u p r a e l e v i l o r s e m i n a r i ş t i m a i r ă s ă riţi, a p o i la f a c u l ta t e , ca să c a d ă la
" p r e c i n s t i t e l e i n f o r m a ţ i i " . N u sc p u t e a a ltfel p e n t r u o b u r s ă , o parohie, b u n ă şi c h i a r u n
1. A utocefalie, Slujire. Fa !. Institutului Biblic şi d c M i s i u n e al B O R , B u c u re ş t i , 1 9 9 5 . p'asMin
2. Diac. pi of. dr. P.l. D a v i d . G rija pentru m îifâ m â n t a P atriarhului J u stin ia n , în "Studii t e o 
logice". nr. 3 - 4 / 2 0 0 1 . p. 24-47
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I iii u i c . i d c ţaţa e ste d o a r o lila s u b ţ i r e d in m a r c a c a n e a p r o c e d e e l o r . S - a

s u i ş ilo f i i i- " a n iM i a iK';i;'ia". d a r c âte au p ă ţit m o n a h i i c u adevărat.?!
I'.slc

u ilm 'M u lI

p e n tr u cei c a r c nu c u n o s c s a u s u n t tin e ri că a ta c u l a te i s m u l u i b o l ş e v i c

e ra î m p o t r i v a 1’a l n a r l i u i u i .lu stin ia n . în c ă dc la m o a r t e a lui L e n i n ( 1 0 2 3 ) Pr. M a r i n a a sp us:
"a mtirii V l j d i n u r şi va î n v ia ccl c a r e i-a c r e s c u t p c ruşi... Va s tră lu c i P r a v o s l a v i a " . N u s u b 
s c r ie m

p.n cn i

ea Pr. M a r i n a a tră d a t pe c o m u n i ş t i .. . D o a m n e

fereşte!

S l u j it o r u l lui

D u m n e z e u cu p r e o t n u s - a a m e s t e c a i î iv p o lilic ă , d a r a ţinu t să se fo l o s e a s c ă d e p o lit i c i e n i,
c a iera ih s-a o r i e n t a u a r c a în tâ islâ lo lo r n -a p ă r ă s i t p re o ţim e u , n-a c o m p r o m i s B i s e r ic a şi n -a
lacul c o n c e s i i d o c trin a r e . Jtislin ian a fost o m u l p ro v id e n ţia l şi p e n tru B i s e r ic ă şi p e n tr u Ţ ară .
u n p a r ti a r h c o n v i n s d e d e s c h i d e r e a d e o s e b i t ă p e n tr u t o le r a n ţ ă , d i a l o g , e c u m e n i s m . îşi
d ă d e a u s e a m a i n f o r m a t o r i i d e a lu n e i că-i m i r o a s e P a t r ia r h u l , fiin d c ă el n u f u s e s e n u m a i
" v â n z ă t o r de o u ă . s a m s a r d e cai şi p o p ă la ţară ", c u m urla s t r ă in ă t a t e a şi a u sc ris c h i a r unii
d u p ă '8 9, e r a u n d u h o v n i c a le s , î n z e s t r a t e u o i n t u i ţ i e I a r ă fţreş şi î n d r ă z n e ţ p â n ă la vise.
A m a r ă t a t şi c u alt p rilej c u m m a r t o r i i v r e m i i a u d e v e n i t m ă r t u r i s i t o r i p e n t r u B i s e r i c a
şi p e n t r u a d e v ă r a ţ i i slujitori--.
C a r t e a s e d e s c h i d e c u n u C uvânt în ain te (p. 1 4 - 1 6 ) , u n a d e v ă r a t p a n e g i r i c al c e l o r cc
a u s u f e r i t p e n t r u c r e d i n ţ ă şi n e a m în cei 4 5 d e ani. S e m n a t a r u l , R a d u C i u c e a n u . isto r ic şi
a r h e o l o g , io v ii şi cl d e b o l ş e v i s m şi b u n r o m â n , c o n d a m n a i p e n tr u a d e v ă r şi r ă m a s iară
p â i n e , m a i a le s d u p ă a ltă l o v it u r ă d a t ă B i s e r i c i i şi P a t r i m o n i u l u i isto ric n a ţi o n a l p r i n d e s 
f i in ţ a r e a în
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a i n s titu ţie i o c r o t i t o a r e

u n d e sc n e v o i a

Radu C iuceanu,

D i r e c ţ ia

M o n u m e n t e l o r i s t o ric e . D o m n i a sa. d e fa p t p r i n tr e p r i m i i , f a c e d i s t in c ţ ie în tre s e c u r ita te a
c o m u n i s t ă (a p a r t i d u l u i ) d c s u b in flu e n ţ a s t a ii n i s l - b o l ş e v i c â ce a c ţ i o n a î m p o t r i v a B i s e r ic i i
şi a n a ţi u n i r o m â n e şi s ig u r a n ţa s ta lu lu i (in st it u ţ ii l e c la s i c e ) , în f r u n t e c u B i s e r i c a ;ji toţi
r o m â n i i cei a d e v ă r a ţ i .
In î n c h e i e r e , a l c ă t u i t o i u l C u v â n tu lu i în a in te m u l ţ u m e ş t e g r u p u l u i d e c o l a b o r a t o r i la
prezentul volum .
î n S tu d iu i n tr o d u c tiv (p. I 7 - 2 7 ) , c u n o s c u t u l c e r c e t ă t o r C r i s t i n a P ă i u . ş a n , c o l a b o r a t o r
ai v o l u m u l u i , face c â t e v a c o n s i d e r a ţi i i n t e r e s a n t e p e r t i n e n t e ş tiu te de cei d in i n te r io r u l
B ise ric ii. Kste l ă u d a b i l ă î n d r ă z n e a l a s e m n a t a r e i , d a r cu s p e c if i c u l a f e c ţ i u n i i f e m i n i n e sc
trec e la s p e c u la ţi i : c a z u l A r s e n i e Moca (p. 20 ). In s c h i m b t r a g e o c o n c l u z i e d u p ă d o c u 
m e n t a re. 'v re dn ic ă d e a şt e r g e din isto r ic C o n g r e s e l e P C R 10-12 şi " î n t â l n i r e a " d e la
M a n g a l i a ( 1 9 8 7 - 1 9 3 8 ) : t o a te i n s t itu ţiile b is e r ic e ş ti " ...s u n t lot a tâ t e a c e n t r e d e a d u n a r e a
e l e m e n t e l o r d u ş m ă n o a s e şi d e a c t i v it a t e a n t i d e m o c r a t i c ă s u b m a s c a r e l i g i o a s ă " (p. 21).
S e m n a t a r a t r e b u i e să v e r i f i c e u n e l e a f i r m a ţ i i , e s te a d e v ă r a t d in . .." s e c r e te " c ă a r fi e x is ta t
p r e o ţi m e m b r i d e p a r ti d (p. 19). E x c l u s . .lu s tin ia n , c a şi N i c o d i m n u p u t e a u a d m i t e a ş a
c e v a . P r e c i z ă m n o i, a u f o s t p r e o ţ i m e m b r i d e p a r t i d , d a r c a r e a u i e ş i t d i n c l e r . î n s u ş i
P a t r ia r h u l .lu s tin ia n s p u n e a d e s p r e ei: " n u m a i .slujiţi în v e ş m i n t e , d a r s ă n u tră d a ţi
Pa tr ia ..." C h i a r c u i n f o r m a t o r i i e ra î n g ă d u i t o r , n u î n s e n s u l " i u b e s c t r ă d a r e a , u r ă s c pe
t r ă d ă to r i " , ci a v e a o v o r b ă : l a s ă - 1 pe ă s t a c ă îi c u n o s c să v ă i n f o r m e z e , d e c â t s ă v i n ă a ltul
ca r c r ă m â n e in a n o n i m a t şi face rău B is e r ic ii şi Ţ ă rii, l ' s t e c u n o s c u t d c c ă t r e cei ce au
p ă ţi t - o . l u s t i n i a n P a t r i a r h u l c u n o ş t e a p e toţi i n f o r m a t o r i i d in t o a t e s e c t o a r e l e , c o n t r a i n i b r m a ţ i a e r a s u b b i r o u l P a t r i a r h u l u i şi c e l e m a i î n a l t e v â r f u r i p o l it i c e r o m â n e ş t i îi c o n s u l t a u .
In i â i s t ă tă to r u l i n tu i a c ă p r e o ţii b e ţiv i, a f a c e r i ş t i , n e i a m i l i ş t i , d a s c ă l ii Ia ră v o c a ţ i e d i n ş c o 
lile t e o l o g i c e e r a u " b ă ie ţ i" fo lo sito ri.
3. E c im m n sm u lja c to r de Mahiliture in lumea d e astăzi, Ed. "Gnosis", Bucurcşli, 1998, p. 224-230
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Şi to tu ş i p i u d e n ţ a îşi s p u n e c u v â n t u l : m u l t e s u n t d e lă m u r i t, " c a l e a e s t e d e s c h i s ă u n o r
v i i t o a r e c e r c e t ă r i " (p. 22). A m î n c e r c a t s ă d ă m "c ifru " .

In trodu cerea (p. 2 3 - 3 3 ) e ste u n a d in c ele m a i f r u m o a s e a p o l o g i i în c a r e a u to r u l , el î n 
s u ş i c r e d i n c i o s , filo s o f, p a tr i o t , s c riito r, o m p o l it i c al v r e m i i , M i h a i U n g h e a n u fa c e m e 
ta n ie a d â n c ă m a r t i r i l o r şi m ă r t u r i s i t o r i l o r o r t o d o c ş i r o m â n i d in t e m n i ţ ă şi c e l o r o b i ş n u i ţi
la s u p r a f a ţ ă : i e r a r h i, c le ric i, c ă l u g ă r i , p r e c u m şi, s u b l i n i e m , so ţii, c o p i i , r u d e , p r i e t e n i ,
a p r o p i a ţ i ai c e l o r c h in u iţi.
S - a v o r b i t, s - a sc ris, s- a u f ă c u t s e r i a l e s u f o c a n t e c u p e r s e c u t a ţ i i şi " m a r t i r ii " a lt o r B i 
se rici şi c u lte , a c u z â n d ie r a r h ia B O R . N u se p o a te a e x t r a g e c e v a s a u a î n c e r c a o p r e z e n t a r e
d in sc risu l d e f a ţă p e n ir u că to tu l e ste re al, la o b i e c t , p r e z e n t a t e u t a l e n t şi a f e c ţ i u n e şi cu
a c r i v ia c e r c e t ă to r u l u i. T r e b u i e a n a l i z a tă fie c a r e f ra z ă şi c u n o s c u t ă in m ă s u r a in te res u lu i.
R e ţ i n e m şi c o n s e m n ă m d o a r s p u s a u n u i o m d e lite re, c r e d i n c i o s d i s c r e t al B i s e r ic i i
n o a s t r e şi s m e r i i c a o r i c a r e r o m â n - o r l o d o x : " D u p ă e v e n i m e n t e l e d i n 1 989 , s a c r a in stitu ţie
( B O R n .n .) a d e v e n i t o b i e c t u l u n o r i n f o r m a t o r i i m p r o v i z a ţ i şi laici c a r e î n t e m e i u l u n o r
e v a l u ă r i a d - h o c a u i n t e r v e n i t a s p ru î n v i a ţ a ei.
P a t r i a r h u l T e o c t i s t a fost î n l ă t u r a t i n t e m p e s t i v c a u r m a r e a p r e s i u n i i e x p r i m a t e d e
g r u p u r i d e i n t e r e s e c a r e a u a c u z a t B i s e r i c a O r t o d o x ă R o m â n ă şi p e în a lţii ei ie ra r h i d e
g r a v e p ă c a t e d e c o n d u i t ă . B r u t a l a i m i x t i u n e în v i a ţ a B i s e r ic i i e r a a s e m ă n ă t o a r e e u a c e le a
î n d r e p t a t e , lot a t u n c i , î m p o t r i v a m a j o r i tă ţi i i n s t it u ţ ii l o r laic e r o m â n e ş t i . . . " (p. 23).
A c e l a ş i d i s t in s c e r c e t ă t o r şi c o a u t o r al lu cră rii, C r i s t i n a P ă i u ş a n , în N otă asu pra
e d ifici (p. 3 4 ) d ă c â t e v a d a te a b s o l u t n e c e s a r e u r m ă r i r i i şi î n ţ e l e g e r i i c e l o r 181 d o e u m e n t e , se î n ţ e l e g e i n e d i t e , p e n t r u i s t o r i o g r a f i a r o m â n e a s c ă şi c c a s t r ă i n ă , f a n te z i s t ă , d a r
î n t r e g i t o a r e şi c o r c c t i v ă p e n t r u I s t o ri a B O R .
Şi î n a i n t e d e a fi î n s c r i s e d o c u m e n t e l e , d o u ă p a g i n i d c A b r e v i e r i (p. 3 5 - 3 6 ) în le s n e s c
c e r c e t a r e a şi î n ţ e l e g e r e a t e x t u l u i a c u z a t o r u l u i , i n f o r m a t o r u l u i s a u d e c l a r a ţ i e i forţate.
L a b i r i n t u l i n f o r m a t i v se d e s f ă ş o a r ă p e u n n u m ă r d e 3 1 0 p a g i n i , c u u n c o r p d e literă
î n c ă p ă t o r (8 / 9 te x t, 6 / 7 n o te , e x p li c a ţ ii ) , eu ta b e l e şi s c h e m e , i n d ic a ţi i şi p r e c i z ă r i . P e n t r u
o m a i u ş o a r ă p ă t r u n d e r e şi l ă m u r i r e a s u p r a u n o r a m e n ţ i o n a ţ i , a u to r i i a u a lc ă t u i t u n I n d i c e
d e p e r s o a n e (p. 3 4 6 - 3 6 3 ) .
U l t i m e l e p a g in i ( 3 6 4 - 3 6 5 ) , c u m e ra n o r m a l , s u n t d e d ic a te titlu rilo r d e v o l u m e editate ,
c a şi c a r t e a d e faţa, d e c ă tre I n stitu tul N a ţ io n a l p e n ir u S tu d iu l T o ta l it a r i s m u l u i (FN ST). D i n
C o n s i l iu l ştiinţific al lîs'ST , in clu siv p e n ir u l u c r a r e a d e l'aţă, fac p a r te 21 d e p e r s o n a lită ţi
ş t iin ţif ic e p r i n tr e c a r e şi l.P.S. A c a d e m i c i a n A n t o n i e P l ă m ă d e a l ă , M i t r o p o l i t u l T r a n s ilv a n ie i.
O

c o p e r t ă i n s p i r a t ă î m b r a c ă p r e ţi o s u l t e z a u r d o c u m e n t a r de s u f e r i n ţ ă şi a d e v ă r p e n tr u

p ă s t r a r e a D r e p t e i c r e d i n ţ e şi a P a t r ie i c in s tire .
C o p e r t a I: B iserica Enei " l o v i tă d e c u t r e m u r u l d i n 1 9 77 " şi p r i m a d e m o l a t ă d c furia
t o t a l i t a r i s m u l u i a te u . P c r u i n e l e b i s e ric i i şi la s u b s o l d a u m ă r t u r i e p r a c t i c ă p a t i m i l e b e ţie i
şi d e s t r ă b ă l ă r i i , a ic i a m e n a j â n d u - s e u n b a r şi r i d i c â n d u - s e o c â r c i u m ă ! C e r u ş i n e şi b l e s te m
p e n tru n e a m u l ro m ân e sc .
P e c o p e r t a IV a p a r e ch ipu l a u to rita r ş i g â n d ito r a l P atria rh u lu i Ju stin ian î n m ij l o c u l
c r e d i n c i o ş i l o r săi, d e c a r e e ra n e d e s p ă r ţ it . In s p a te , d i a c o n u l C o s t e l D u m i t r e s c u , la c a r c
ţ in e a s m e r i t u l s l u jito r , r ă p it d e c a n c e r î n a i n t e d e a î m p l i n i 4 0 d e ani. I m a g i n e a i n e d i t ă dc
a ic i ca şi p r i m a i m a g i n e a u fost o f e ri t e d e R a d u C i u c e a n u , c a r e a şi a l c ă t u i t t e x t u l su p ra :
" D e p u ţ i n e ori P a r t i d u l C o m u n i s t d i n R o m â n i a s - a î n ş e la t î n p r i v i n ţ a c e l o r a le şi şi h ă r ă z iţ i
s ă o c u p e f u n c ţi i şi r a n g u r i d e f r u n t e , m a i a le s î n tr -o z o n ă a tâ t d e s e n s i b i l ă şi f i e r b i n t e ca
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t ă r â m u l c r c d iiijc i, unele o r t o d o x i a şi-a î m p l e ti t lir e l e c u în s ă ş i e x i s t e n ţ a p o p o r u l u i r o m â n .
Şi iarăşi d e p u ţ i n e ori v i c l e ş u g u l n a ti v al u n u i p o p ă d e ţară, d e m n d e a b il i tă ţ il e u n u i
c o b il i ţa r o lte a n , a a ti n s p e r f e c ţ i u n e a u n u i p r o g r a m p o l it i c de d u r a t ă , î n t r - u n m o m e n t c â n d
n a v a B i s e r ic i i, î n tr - o ţară o c u p a t ă d e a r m a t e l e roşii e r a a m e n i n ţ a t ă c u n a u f r a g i u l şi d iso luţia. J u s t i n i a n M a r i n a a i z b u tit, p r in tr -o p o l i t i c ă ţe s u tă c u m ă i e s t r i e Ia ră p e r e c h e , să î n 
ş e le p e toţi cei care-1 s u p r a v e g h e a u , s ă - ş i d e z a m ă g e a s c ă s t ă p â n i i d e la c a r c p r i m i s e c a m i la fc a, d e v e n i n d a s tf e l fa ră î n c o n j u r şi r e p l i c ă u n T h o n i a s B c k e t al R o m â n i e i " .
A l t d o c u m e n t in f r a c o n s e m n e a z ă : " P a t r i a r h u l (...) a fo st e x t r e m d e c i r c u m s p e c t şi v i 
g i le n t , v o r b i n d f o a r t e d o m o l , I a ră a v a n s u r i p o l i t i c e r e g i m u l u i , r e n u n ţ â n d la c o m b a t i v i t a t e a
lui o b i ş n u i t ă în p r o b l e m a c a to lic ă . C o n s i l ie r i i, c a r e se a ş t e p t a u ca P a t r i a r h u l s ă t u n e şi să
f u l g e r e î m p o t r i v a c a t o l i c i l o r şi im p e r i a l iş t il o r , a u fo st fo a rt e m ir a ţ i, a f i r m â n d că e s t e v o r b a
de o c o ti t u r ă p r e c i s ă în v i a ţ a şi c o n c e p ţ i i l e lui J u s t i n i a n " . (A rh ivele S erviciu lu i R om ân de

Inform aţii, f o n d D. D o sa r nr. 2488).
U n d e v o r fu gi d e n ig r a t o r i i şi p â r â ş i i P r o v i d e n ţ i a l u l u i P a t r ia r h ?
C a r t e a e s t e u n s m e r i t o m a g i u a d u s C e n t e n a r u l u i n a ş t e r i i lui I o n J u s t i n i a n M a r i n a
(1 9 0 1 - 2 0 0 1 ) P a t r i a r h u l R o m â n i e i . A ş t e p t ă m voi. II...
D iac. Prof. Dr. P. I. D A V I D

Dicţionarul Teologilor Români, Preot prof. univ. dr. Mircea Păcurariu,
Ed. a Il-a, Bucurcşti, Editura Enciclopedică, 2002, 550 p.
D i c ţ i o n a r e l e , în g e n e r a l , s u n t o g l i n d a f i d e l ă a u n u i p o p o r , a u n e i c u lt u r i s a u c iv iliz a ţii;
în ele se p r e z i n t ă s i n t e z e d in isto r ia şi s p i r i t u a l i t a t e a u n u i n e a m , s u n t e v i d e n ţ i a t e in stitu ţii
d e c u l t u r ă şi d e sta l, p e r s o n a l i t ă ţ i d e s e a m ă d in v ia ţa u n u i p o p o r .
î n t o t d e a u n a d i c ţ i o n a r e l e au fo st u n " i n s t r u m e n t u til d e l u c ru " p e n t m c e r c e t ă t o r i , d a r
şi s u r s e i m p o r t a n t e d e i n f o r m a r e p e n t r u " p u b l i c u l larg ", d o r i t o r d e c u n o a ş t e r e şi i n s tr u ire ;
e le a u c o n s t i t u i t (şi c o n s t i t u i e ) î n c ă p e n tr u cei d i n u r m ă , m i j l o a c e r a p i d e d c a a j u n g e la
in form aţiile necesare.
S e p o a le a f i r m a c ă , p â n ă în 198 9 a u fo st p u b l i c a t e m u l t e d i c ţ i o n a r e î n d i f e r i t e
d o m e n i i d e a c t i v it a t e ; d in p ă c a t e î n s ă , d in p r i c i n a c o n d i ţ i i l o r v i t r e g e ( r e g i m u l c o m u n i s t )
nu s - a u e d it a i d e c â t p u ţ i n e d i c ţ i o n a r e p e t e m e r e l i g i o a s e , e le a u a p ă r u t în n u m ă r m a i m a r e
a b i a d u p ă 1990.
In tr e d i c ţ i o n a r e l e r e p r e z e n t a t i v e a le B i s e r ic i i n o a s t r e la loc d e f r u n t e s e n u m ă r ă :

D icţio n a ru l T eologilor R o m â n i , a lc ă t u i t d c Pr. p r o f . univ. dr. M i r c e a P ă c u r a r i u şi p u b l i c a t
la B u c u r e ş t i , în E d i t u r a U n i v e r s E n c i c l o p e d i c , în 1 9 9 6 (în 501 p a g in i ) : în cl se e v a l u a , d e
fapt, c u l t u r a t e o l o g i c ă r o m â n c a s c ă v r e m e d c a p r o a p e d o u ă z e c i d c v e a c u r i .
D u p ă s p u s e l e a u t o r u l u i , în el e r a u c u p r i n s c " a p r o a p e 7 2 0 d e n u m e d e t e o l o g i ,
î n c e p â n d e u cei « d a c o - r o m a n i » d in p r i m e l e v e a c u r i c r e ş t i n e şi p â n ă a z i" ; e r a u i n c l u ş i , d e
fapt, " ie r a rh i, c o p i ş t i d e m a n u s c r i s e şi m e ş t e r i t ip o g r a f i d e r e n u m e , t r a d u c ă t o r i d i n lit e r a 
tu ra t e o l o g i c ă p a tr i s t i c ă , p o s t p a tr i s t i c ă , s l a v o n ă ori m o d e r n ă , (şi c o n t e m p o r a n ă ) , d e p r o f e 
so ri d e t e o l o g i e ... p r e o ţ i fo l c l o ri ş t i, isto ric i, p r o z a t o r i , z ia riş ti, e tc " ; e r a u r e p r e z e n t a t e t o a te
p r o v i n c i i l e r o m â n e ş t i , " d i a s p o r a " r o m â n e a s c ă d i n S U A , c â ţ i v a « a r o m â n i » , t e o l o g i din
B i s e r i c a U n i t ă p â n ă în 194 8 ş.a.
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S p r e s f â r ş i t u l a n u lu i 2 0 0 2 , a c e la ş i d i s t in s P ă r i n te p r o f e s o r , M i r c e a P ă c u r a r i u a d a t la
l u m i n a a d o u a e d i ţ i e a D ic ţio n a r u lu i T e o lo g ilo r R o m â n i, tot la B u e u r c ş l i . în E d i t u r a
E n c i c l o p e d i c ă , c u p r i n z â n d 5 5 0 p a g in i,
Fa ţă d e e d iţia întâi, in c e a d e a d o u a au fost i n c l u s e " a lte 70 d e b i o g r a f i i , a tâ t ale u n o r
t e o l o g i c o n t e m p o r a n i , c â t şi a le u n o r a d in trec u t, î n c â t în f o r m a a c e a s t a . D i c ţ i o n a r u l
cu p rin d e a cu m 790 de num e".
B o g ă ţ i a d e i n f o r m a ţ i i p r i v i t o a r e la f i c c a r c t e o l o g , d a r, m a i c u s e a m ă , b i b l i o g r a f i a
a c e s t o r a c o n s t i t u i e , I a ră î n d o i a l ă , c l e m e n t e d c b a / ă p e n t r u c l e r i c i i s a u l a i c i i " i n t e r e 
s a ţ i d c c u n o a ş t e r e a t r e c u t u l u i B i s e r i c i i n o a s t r e şi a r o l u l u i ci î n v i a ţ a s p i r i t u a l ă şi c u l 
turală a n eam u lu i".
R ă m â n e ea p e v iitor, în îr - o n o u ă e d iţie , să a p a r ă şi alţi t e o l o g i " m a i v e c h i s a u m a i
n o i" , c a r e îşi p o t g ă s i l o c u l în c ir c u it u l te o l o g i e i r o m â n e ş t i .
F i i n d o l u c r a r e f u n d a m e n t a l ă în B is e r ic a n o a s t r ă , e ste b i n e să se g ă s e a s c ă în b i 
b l i o t e c a l ie c ă r u i p r e o t, în p r e g ă t i r e a studenţilor în T e o l o g i e , pe m a s a c e r c e t ă t o r i l o r c le ric i
şi laici; p e n t r u a c e s t m o t i v o r e c o m a n d ă m d i n i n i m ă c e l o r in te r e s a ţi.
I’r. prof. univ. dr. A L E X A N D R U M O R A R I ;
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DIN GRADINA MAICII DOMNULUI,
ÎN CETATEA ETERNĂ
Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh
TEOCTIST
la Vatican şi în Italia, 7-14 octombrie, 2002
Uneori, în istoria unei Biserici şi a poporului său au loc evenimente care mar
chează profund prezentul şi viitorul ei. Astfel de evenimente însă cer o pregătire
riguroasă, care să se circumscrie altor momente importante, într-o continuare şi
creştere firească.
După prima vizită, cu adevărat istorică, a unui episcop al Romei într-o ţară
majoritar ortodoxă, petrecută la Bucureşti, în 1999, în cursul căreia în Sufletele tu
turor credincioşilor a strălucit soarele dragostei frăţeşti, a urmat o perioadă în care
cu adevărat, s-au cules, în ogorul Bisericilor, roadele binecuvântate ale întâlnirii
dintre cei doi Intâistătători, Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul II şi Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Teoctist al României. Un memorabil moment în cursul acelei vizite
l-au constituit clipele în care credincioşi ortodocşi şi catolici, adunaţi din capitală
şi din întreaga ţară, au cerut arhipăstorilor ca, în numele lui Hristos, Domnul Cel
Unul Născut şi al poruncii Lui, să vegheze şi să lucreze pentru realizarea unităţii
Bisericii. Cine ar putea uita strigătele de "Unitate! Unitate! Unitate!", izvorâte atât
de spontan şi sincer din piepturile sutelor de mii de credincioşi - bărbaţi, femei,
copii, tineri şi vârstnici - prezenţi la celebrările euharistice din timpul acelor zile?
înţelegând responsabilitatea în faţa acestei dorinţe vii a turmei cuvântătoare a lui
Hristos din România şi păstrând în inimă - în permanenţă - invitaţia frăţească a
Sanctităţii Sale, adresată încă din timpul vizitei la Bucureşti şi repetată cu diverse
ocazii, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, cu înţelepciune, a hotărât să dea răspuns
la această invitaţie, în toamna anului 2002, an providenţial pentru poporul român. *
Astfel, o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române condusă de Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a efectuat o vizită la Vatican şi în Italia, în perioada 7-14
octombrie 2002.
Vizita aceasta care a pus în valoare strădaniile celor două Biserici surori de a
se apropia, înlăturând obstacolele „dureroasei separări” şi răspunzând astfel, atât
poruncii divine: „Ca toţi să fie una”, cât şi dorinţei generale actuale de a se stabili
noi forme de colaborare, a fost apreciată de Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea
ca „un act purificator al memoriilor noastre”. „Cât de minunat este să-L preamărim
pe Dumnezeu, împreună” -s p u n e a Sanctitatea Sa în momentul primirii delegaţiei
Bisericii noastre la Roma, apreciind că „în vremea din urmă, Dumnezeu ne-a
A

____
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dăruit posibilitatea de a ne apropia unii de alţii prin rugăciune, prin cuvinte, prin
fapte, prin împlinirea unităţii dorite de lisus pentru ucenicii Săi”.
Aprecierea generală privind această vizită este cuprinsă şi în opinia D-lui prof.
dr. Andrea Riccardi, preşedintele Comunităţii „Sant Egidio”, care afirma: „Pa
triarhul României face nu doar o vizită, dar face vizibilă această fraternitate care
s-a clădit între Roma şi Bucureşti”.
în condiţiile în care se caută cu insistenţă apropierea şi unificarea popoarelor
Europei, urgenţele momentului subliniază cât de necesară este „unitatea între toţi
ucenicii lui Hristos” şi în acest sens se evidenţiază importanţa căutării a noi forme
de mărturisire, pentru ca „mesajul Evangheliei lui Hristos, în lumea contempo
rană, să poată fi auzit, urmat şi trăit”, căci - aşa cum afirma Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist într-un interviu acordat canalului TVRomânia 1- „acum, când
Bisericile Europei Apusene şi cele din Răsărit au libertatea de a propovădui dra
gostea lui Hristos pentru oameni, trebuie adâncit demersul nostru pentru împă
carea dintre Biserici şi reconstruirea unităţii creştine, prin dialogul teologic pri
vind adevărul credinţei comune, prin ajutor pentru a alina suferinţele, pentru a
apăra darul sfânt al demnităţii umane”. In felul acesta mărturia comună a creşti
nilor poate grăbi venirea acelei zile binecuvântate, în care catolici şi ortodocşi se
vor împărtăşi la aceeaşi Sfântă Masă. Aceasta. însă, cere ca între păstorii celor
două Biserici, să se stabilească „o stimă constantă şi o consideraţie fraternă reci
procă”, şi astfel „să prospere cele două tradiţii - bizantină şi latină - care, împre
ună, înfrumuseţează chipul unicei Biserici, iar viaţa bisericească - bazată pe bo
găţiile creştinătăţii nedespărţite - să se poată manifesta cu forţă şi vitalitate”.
De o semnificativă importanţă, se poate spune, a fost invitaţia adresată
Intâistătătorii 1ui unei importante Biserici Răsăritene de către Intâistătătoru 1
Romei, de a asista la celebrarea unei liturghii euharsitice, în chiar inima Bisericii
Catolice. „Slăvită fii zi de sărbătoare” (Salve festa dies) s-ar putea spune, fară
teamă de exagerare, pentru că nu este puţin lucru să asişti, după aproape 1 000 de
ani de separare, Ia un asemenea moment.
Cu trei ani în urmă, Sanctitatea Sa, Papa Ioan Paul al II-lea, primit cu
frăţească dragoste la Bucureşti, auzea pe străzi şi în pieţele oraşului strigătul mul
tiplicat al miilor de credincioşi: „Unitate”. Acum, după atâta timp de reflecţie, de
tatonări şi de aşteptări, s-a strigat la Roma „Viva la Chiesa Unita! Viva il
Papa...Viva il Patriarcha!...”. Ca altădată Sfântul Părinte, acum Părintele Patriarh
Teoctist a fost primit cu braţele deschise.
în afara atâtor gesturi şi declaraţii favorabile apropierii şi stabilirii chiar a
unor încercări de instituţionalizare a noi relaţii de colaborare şi de dialog teolo
gic profund între cele două Biserici, se află semnarea unei a doua declaraţii
comune de către Papa Ioan Paul al II-lea şi Patriarhul Teoctist, prima fiind cea
de la Bucureşti din 1999, care facea un apel stăruitor pentru rezolvarea con
flictului din fosta Iugoslavie, pe cale paşnică. Textul de acum al declaraţiei co
mune, o nouă excepţie a diplomaţiei Vaticanului, este rezultatul continuării
dialogului, al căutării adevărului, al încercării de a limpezi şi depăşi deosebi
rile care persistă, prin schimbul de opinii şi reflexii - la nivel teologic.
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Obiectivul este realizarea „unitătii” care nu trebuie să fie „asimilarea sau fu
ziunea”, ci acela prin care să se respecte diferenţa legitimă între Tradiţii, conside
rate a fi parte integrantă a bogăţiei Bisericii una, sfântă, soborniceasă şi apostolească. Căci se precizează în „declaraţia comună”: „ Comuniunea deplină nu este
absorbire, ci comuniune întru adevăr şi dragoste. Această cale este una ireversibilă, pentru care nu există alternativă: este calea Bisericii Recunoaşterea faptu
lui că ambele Biserici au ,, împreună Tradiţia Bisericii nedespărţite , centrată pe
Taina Euharistiei ” - este motiv temeinic pentru „căutarea deplinei comuniuni chiar şi în divergenţele doctrinare care rămân încă”. Se caută mijloace concrete,
„prin consultări periodice”, pentru ca „adevărul plenar al credinţei să devină un
patrimoniu comun, împărtăşit şi de unii şi de ceilalţi, capabil să creeze o con
vieţuire paşnică, înrădăcinată şi fondată pe dragoste”. Căci, se precizează: “cu cât
vor fi mai uniţi în mărturisirea Unicului Dumnezeu, cu atât creştinii din Răsărit şi
din Apus vor da expresie, consistenţă şi spaţiu sufletului creştin al Europei, sfinţe
niei vieţii, demnităţii şi drepturilor fundamentale ale persoanei umane, dreptăţii şi
solidarităţii, păcii, reconcilierii, valorilor familiei, apărării creaţiei. Europa
întreagă are nevoie de bogăţia culturală creată de creştinism”.
In încheierea acestei declaraţii comune, care poate fi considerată o adevărată
mărturisire de credinţă creştină contemporană, se spune: „ Biserica Ortodoxă
Română - centru de întâlnire şi de schimburi între tradiţiile bogate slave şi bizan
tine ale Răsăritului - şi Biserica Romei, care - în componenta sa latină - exprimă
vocea occidentală a unicei Biserici a lui Hristos , trebuie să contribuie împreună,
la o misiune care caracterizează cel de-al treilea mileniu. După expresia tradi
ţională şi aşa de frumoasă - Bisericilor locale le place să se numească Biserici
surori. Deschiderea spre această dimensiune înseamnă a colabora pentru a reda
Europei etosul său cel mai profund şi chipul său autentic uman
Ţinând
seama de toate acestea,7 vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh
*
Teoctist la Vatican, vizită care poate fi apreciată ca „un adevărat pelerinaj de suflet
şi frăţietate” - cum se exprima I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei .
a scos în evidenţă trei dimensiuni principale şi anume: ecumenică, pastorală şi
naţional-patriotică. Ea este unanim apreciată ca o înţelegere mai profundă a vieţii
şi unităţii Bisericii, a speranţei pentru comuniunea creştină.
Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române care l-a însoţit pe Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist în această vizită a fost formată din: I.P.S. Daniel, Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei, I.P.S. Teofan. Mitropolitul Olteniei, I.P.S. Iosif,
Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală şi
Meridională, I.P.S. Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, Pr. Prof. Dr. Dumitru
Popescu, membru al Academiei Române, Pr. prof. Dr. Nicolae Necula, Decanul
Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, Pr. prof. Dr. Ioan
Chivu, Pr. Dr. Michael Tiţa, Consilier patriarhal pentru Relaţii Externe
Bisericeşti, Pr. Costel Stoica, Consilier de Presă al Patriarhiei Române, Diac.
Costin Spiridon.
Dar, iată momentele cele mai importante ale acestei vizite de şapte zile la
Roma:
%

0
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CELE ŞAPTE ZILE ALE VIZITEI
PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST
ŞI A DELEGAŢIEI BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
LA VATICAN ŞI ÎN ITALIA (7-14 oct. 2002)
PRIMA ZI - LUNI, 7 OCTOMBRIE 2002
Dragostea frăţească întemeiată pe piatra credinţei lui Petru
şi pe Sfintele Sale Moaşte
A

In ziua de 7 octombrie 2002, după un moment de rugăciune şi închinare la
racla cu Sfintele Moaşte ale Cuviosului Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarha
lă, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române s-a îndreptat spre Aeroportul Interna
ţional Bucureşti-Otopeni, fiind însoţită de: P.S. Episcop Calinic al Argeşului şi
Muscelului, PP. SS. Episcopi Vicari Patriarhali Vincenţiu Ploieşteanu, Ambrozie
Sinaitul şi Ciprian Câmpineanul, PP. SS. Episcopi Sebastian Ilfoveanul şi Varsanufie Prahoveanul, Vicari ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, Em. Sa Jean Claude
Perriset, Nunţiu Apostolic la Bucureşti, DI. Laurenţiu Tănase, Secretar de Stat în
Ministerul Culturii şi Cultelor, Consilieri ai Administraţiei Patriarhale şi ai Arhie
piscopiei Bucureştilor.
înainte de plecare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a făcut o declaraţie
pentru presa românească aflată în Salonul Oficial al Aeroportului, în care a subli
niat semnificaţia istorică a acestei vizite.
“Este, în primul rând, o vizită de răspuns la cea pe care a facut-o Ia noi Sancti
tatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea şi, ţinând cont că la iubire se răspunde cu aceeaşi
iubire, o delegaţie a Bisericii noastre Va efectua o vizită în Cetatea Vaticanului şi în
Italia. Este o vizită de dialog, pe care îl menţinem prin împreuna noastră rugăciune
în faţa lui Dumnezeu. Nădăjduim că acolo ne vom întâlni şi cu fraţii români din
Italia. Purtând în suflete bucuria cu care credincioşii l-au primit pe episcopul
Romei la Bucureşti, mergem în cetatea Vaticanului pentru a continua dialogul, spre
folosul Bisericii Mântuitorului Iisus Hristos şi ducem cuvântul nostru de nădejde
pentru o şi mai mare apropiere între Bisericile noastre, dar şi pentru pacea şi
bunăstarea lumii întregi”, a declarat Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist.
După un zbor de aproximativ două ore, avionul companiei TAROM a ateri
zat pe aeroportul internaţional Leonardo Da Vinci din Roma Ia orele 10,20 (ora
locală). La scara avionului, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi delegaţia
Bisericii Ortodoxe Române au fost întâmpinaţi, cu multă dragoste şi cu un căl
duros "Bun venit!", de către: Eminenţa Sa Cardinalul Walter Kasper şi Excelenţa
Sa MarcOuellet, Preşedintele, respectiv, Secretarul Consiliului Pontifical pentru
Unitatea Creştinilor; de Mons. Johan Bonny, Mons. Eleuterio Fortino şi Mons.
Joseph May, membri ai aceluiaşi Consiliu; de către Excelenţele lor Domnii
*
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Şerban Stati şi Mihai Dobre, ambasadorii României la Roma şi, respectiv, la
Vatican; de către R Cuv. Arhim. Juvenalie Ionaşcu, parohul Parohiei Ortodoxe
Române S f Ioan Casian din Roma; de către alte oficialităţi diplomatice şi bise
riceşti, precum şi de către preoţi şi credincioşi ortodocşi români din sudul Italiei.
Delegaţia Bisericii. Ortodoxe Române s-a îndreptat apoi spre Piaţa San Bietro
din Cetatea Vaticanului, în care, încă de dimineaţă, erau prezenţi sute de mii pe
lerini catolici veniţi din întreaga lume. Piaţa Sfântul Petru este simbol al cetăţii
Vaticanului, centru al vieţii religioase catolice. Piaţa a fost construită pe locul unei
arene romane, “circul lui Nero”. Apărută ca ultim forum al Romei, dedicat creş
tinismului, Piaţa Sfântul Petru împrumută forma circului din cetatea (urbea)
antică şi, potrivit simbolisticii romano-catolice, reprezintă unirea istorică între
începuturile Bisericii persecutate, a martirilor ucişi în arene, şi slava Bisericii
triumfătoare, la care participă Hristos şi sfinţii reprezentaţi în statuile de pe
colonadele care definesc piaţa. Acolo, la 12:30, într-o atmosferă cum rar se poate
întâlni, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost întâmpinat de Sanctitatea Sa
Papa Ioan Paul al II-lea, cu o bucurie nespusă, asemănătoare cu aceea pe care o
arată cineva la revederea unui prieten drag, de mult aşteptat. Sanctitatea Sa l-a îm
brăţişat cu multă căldură pe Părintele Patriarh Teoctist, în aplauzele şi ovaţiile
sutelor de mii de pelerini entuziaşti aflaţi în piaţă, care au strigat în repetate rân
duri “Trăiască Biserica cea una!”, mângâiaţi de razele generoase ale unui soare de
toamnă, după o noapte de ploi torenţiale. Prea Fericirea Sa a prezentat, apoi,
Sanctităţii Sale pe fiecare dintre membri delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române.
în cuvântul de salut, Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea a spus:
i

Iubiţi creştini,
“Am bucuria de a ura bun venit Prea Fericitului Patriarh Teoctist al României
şi distinşilor membri ai delegaţiei care îl însoţesc în vizita la Roma, care începe
astăzi. Prea Fericitul Părinte Patriarh abia a sosit şi am dorit ca vizita Prea Fericirii
Sale să înceapă în cadrul acestei Audienţe Generale, în prezenţa multor credin
cioşi veniţi din toate părţile lumii.

Prea Fericite şi iubite frate,
#

_

Faceţi această vizită însufleţit de sentimentele şi aşteptările mele. Regăsirea
împreună la mormântul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este un semn al voinţei
noastre comune de a depăşi obstacolele, care împiedică încă restabilirea deplinei
comuniuni intre noi.
Chiar şi actuala vizită este un act purificator al memoriilor noastre, de divi
ziune, de confruntări, deseori aprinse, de acţiuni şi cuvinte care au condus la du
reroase separări. Cu toate acestea, viitorul nu este un tunel întunecat şi necunos
cut. El este luminat deja de harul lui Dumnezeu; asupra Iui, lumina de viaţă dătă
toare a Duhului Sfânt aruncă o rază mângâietoare. Această certitudine nu numai
că covârşeşte orice descumpănire umană, orice oboseală care de multe ori ne
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împiedică paşii; ea ne convinge întâi de toate că nimic nu este cu neputinţă la
Dum nezeu şi că, dacă vom fi vrednici, EI ne va dărui şi darul deplinei unităţi.
A

încredinţez rugăciunilor voastre, iubiţi credincioşi, care sunteţi prezenţi aici,
vizita la Roma a Prea Fericirii Sale Teoctist şi îmi doresc din toată inima ca Prea
Fericirea Sa să găsească în toţi aceia cu care se va întâlni, în num ele meu, aceleaşi
sentimente cu care eu îl primesc astăzi. Fie ca aceste zile să contribuie la dialogul
nostru, să hrănească speranţele noastre, să ne facă mai conştienţi de ceea ce ne
uneşte, de rădăcinile credinţei comune, de patrimoniul nostru liturgic, de Sfinţii şi
Mărturisitorii pe care îi avem în comun.
Fie ca Dumnezeu să ne facă să resimţim încă o dată, cât este de minunat să-L
preamărim împreună”.
După ce Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea şi-a încheiat cuvântul său, ex 
primând marea bucurie de a-1 vedea la Roma pe întâistătătorul Bisericii Ortodoxe
Române, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist adresându-se Sanctităţii Sale şi
sutelor de mii de pelerini, în cuvântul său intitulat “Din Grădina Maicii Domnului
în Cetatea Eternă”, a spus:
“Găsind acolo fraţi, am fost rugaţi să rămânem la ei şapte
zile. Şi aşa am venit la Roma” (Fapte 28, 14).

Sanctitatea Voastră,
Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul,
A cestea sunt cuvintele scrise de însoţitorul Sf. A postol Pavel la Puteoli,
ultimul lor popas, în călătoria spre Roma. Ca şi ei, şi noi, cei ce am venit din
“Grădina Maicii Domnului”, aşa cum aţi descris atât de frumos Sanctitatea Voastră
România, în cuvântul rostit la păşirea pe pământul românesc în primăvara anului
1999, am venit la Roma căci sunt aici fraţi întru slujirea şi mărturisirea lui Hristos.
Se cuvine ca, mai înainte de toate, să dăm slavă Preabunului Dumnezeu pentru
că ne-a învrednicit ca, după mai bine de trei ani de la întâlnirea noastră de neuitat
de la Bucureşti, să răspundem frăţeşte invitaţiei ce ne-aţi adresat-o şi să conti
nuăm, iată, acum, la Roma, acele momente de înaltă trăire spirituală şi să ne
A

desfatăm, împreună cu bucurie negrăită. In numele lui Hristos, Acelaşi “ ieri, azi
şi în v e c i” (Evrei 13, 8), adresez Sanctităţii Voastre gând curat întru bucuria fră
ţească a revederii. Salutare sfântă adresez şi clerului şi credincioşilor aici de faţă,
fii ai Bisericii Catolice sau români ortodocşi trăitori permanent sau temporar în
această ţara ospitalieră.
In răstimpul scurs de când Sanctitatea Voastră ne-aţi vizitat Biserica şi Ţara,
am resimţit din plin bucuria sfântă izvorâtă din nădejdea neîm puţinată a acelor
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zile. Am păstrat în inimile noastre acea bucurie duhovnicească, aducătoare de
multe roade, de care s-a împărtăşit întreaga suflare creştinească şi românească din
ţara noastră. Vrednicia sfinţilor noştri părinţi, ucenici ai Sf. Apostol Andrei, a fă
cut ca prima ţară cu populaţie majoritar ortodoxă, vizitată de Episcopul Rom ei, să
fie România, a cărei Biserică a fost întemeiată, pe pământul strămoşilor noştri, de
întâiul chemat să-L urmeze pe Hristos, Sfântul Apostol Andrei, fratele Sfântului
Apostol Petru. D e aceea, Vă împărtăşim bucuria tuturor fiilor şi fiicelor Bisericii
Ortodoxe Române şi a celorlalţi fraţi creştini din România, cărora întâlnirea noas
tră de la Bucureşti le-a sădit în suflete curaj, nădejde şi iubire. A ceste virtuţi de
mare preţ din viaţa creştină au rămas adânc întipărite în inimile lor. Cu aceste va
lori şi cu această bucurie am venit aici, în Cetatea Romei, care constituie pentru
noi, românii, însuşi izvorul numelui pe care-l purtăm, ca ţară şi neam.
încă din aceste prime clipe ale prezenţei noastre aici, ne copleşeşte sentimen
tul că păşim pe un loc sfinţit de sângele miilor de martiri creştini din epoca perse
cuţiilor de la începuturile vieţii Bisericii, între care la loc de mare cinste stau
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Prin martiriul lor, toţi aceştia, mărturisitori ai lui
Hristos, au trecut din Cetatea Romei, în împărăţia cea veşnică a lui Dumnezeu.
Martirajul nu este însă doar o amintire a trecutului. El este prezent şi în vre
muri mai apropiate de zilele noastre, aşa cum s-a întâmplat şi ou miloanele de
creştini martiri pentru credinţa lor, vieţuitori în centrul şi răsăritul Europei, aflaţi
pentru multe decenii sub opresiunea unei ideologii fară Dum nezeu. Intre aceştia,
şi creştinii din România, aparţinând diferitelor Biserici, şi-au adus obolul lor de
suferinţă şi jertfa încredinţându-şi viaţa lui Hristos, Cel ce ne făgăduieşte răspla
ta cerească, spunând: “Veniţi la M ine toţi cei osteniţi şi împovăraţi” (Matei 11,
28). Păstrând în inimile noastre modelul lor de curaj şi jertfelnicie pentru Hristos,
noi toţi, slujitori şi credincioşi ce constituim împreună noul popor ales al lui
Dumnezeu, care ne aflăm aici, în acest loc binecuvântat, avem îndatorirea sfântă
de a le urma exemplul şi de a-L propovădui până la marginile pământului.
Aflându-ne la acest moment înălţător şi privind miile de pelerini veniţi din
atâtea părţi ale lumii, avem înaintea ochilor noştri duhovniceşti imaginea
Cincizecimii, când Duhul Sfânt S-a pogorât “în chipul limbilor de fo c”, dând
fiecăruia înţelegerea cuvântului cel de viaţă-dătător al Evangheliei lui Hristos.
Această imagine a Bisericii ce cuprinde credincioşi din atâtea neamuri, dar uniţi
de credinţa în Hristos, trebuie să ne îmbărbăteze în a lucra cu şi mai multă râvnă
/\

pentru unitatea creştinilor.
într-un gând cu toţi membrii delegaţiei Bisericii O rtodoxe Rom âne care
mă în soţesc, m ulţum im pentru invitaţia frăţească şi pentru cu vin tele călduroase
de bun-venit. în cep em acum acest pelerinaj cu sen tim en tele de iubire ale binecredinciosului popor român, păstrător al tradiţiilor creştine şi asigurăm pe
Sanctitatea Voastră şi pe dum neavoastră, pe toţi cei prezenţi aici, de preţuirea
şi dragostea noastră.
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Rugând pe Bunul Dumnezeu să ne îndrepteze paşii spre tot lucrul cel bun,
rostim, împreună cu psalmistul: “Fie numele Domnului binecuvântat de acum şi
până în veac” (Psalm 112, 2).
*
Imediat după ce Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi-a încheiat cuvân
tul, care a fost întrerupt - în repetate rânduri - de aplauzele pelerinilor, cei doi
Intâistătători s-au îmbrăţişat din nou, iar Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea a
adăugat: “Mulţumim Prea Fericitului Părinte Patriarh, a cărui vizită începe astăzi
şi îi urăm o şedere plăcută la Roma. Dorim să oferim Prea Fericirii Voastre o
foarte mare ospitalitate aici. Persoanele care participă la această primă întâlnire
sunt membri ai “Opus Dei”. Şi au venit spre a mulţumi astăzi pentru canonizarea
fondatorului lor, Escriva de Balaguer. Cred că ei sunt foarte mulţumiţi. La
încheierea audienţei lor, ei se vor reîntâlni cu Prea Fericirea Voastră şi vă vor
asculta. Vă mulţumesc, Vă mulţumesc!”.
Primirea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist de către-Sanctitatea Sa
Papa Ioan Paul al II-lea Ia Roma, în Piaţa Sf. Petru, în prezenţa a 42 de cardinali
şi 470 de episcopi catolici din întreaga lume şi a sutelor de mii de pelerini, a mar
cat un important moment de referinţă în dialogul dintre conducerile Bisericii
Catolice şi a Bisericii Ortodoxe Române, dialog început în urmă cu trei ani, prin
vizita istorică pe care Suveranul Pontif a întreprins-o în România.
Din Piaţa Sf. Petru, care - aşa cum se exprima Prea Fericirea Sa - putea Fi
considerată o adevărată “ imagine a Cincizecimii”, delegaţia Bisericii Ortodoxe
Române s-a îndreptat spre Domas Sanctae Marthae , reşedinţă ce i-a fost rezervată
pe durata vizitei la Vatican.
La orele 13.30, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi delegaţia Bisericii
Ortodoxe Române au luat prânzul cu Emineţa Sa, Cardinalul Walter Kasper şi
Excelenţa Sa Marc Ouellet, Preşedintele, respectiv, Secretarul^ Consiliului
Pontifical pentru Unitatea Creştinilor şi Monseniorul Johan Bonnz. Intr-o atmos
feră destinsă, au fost schimbate impresii referitoare la primirea deosebit de caldă
a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist de către Sanctitatea Sa. Papa Ioan Paul
al II-lea în piaţa San Pietro.
La orele 17.30 delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a făcut o vizită la
Catedrala Sfântul Petru , altarul mărturisirii verhovnicului Apostolilor şi
locul sălăşlnirii Sfintelor sale Moaşte. Prima bazilică a fost construită de
împăratul Constantin cel Mare, pe locul unde Sfântul Apostol a fost marti
rizat, în timpul împăratului Nero (64 (?) 67). Construirea acestei prime bazilici
a început .în anul 324 şi s-a încheiat în anul 349. în perioada Renaşterii au
început lucrări de transformare a bazilicii, până la schimbarea completă a
planurilor de către arhitectul Bramante. Acesta a demolat practic edificiul în
formă bazilicală, intenţionând să ridice o biserică în formă de cruce greacă şi
cu o cupolă centrală. Bramante a murit în timpul lucrărilor, proiectul fiindu-i
încredinţat apoi lui Rafael, care dorind să realizeze planul unei cruci latine,
â prelungit braţul de intrare, dar a păstrat ideea cupolei. în anul 1546, proiec
tul a fost preluat de Michelangelo, care a optat pentru soluţia lui Bramante,
dar într-o viziune proprie, cu o nouă concepţie a cupolei. La 18 noiembrie 1626,
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cu ocazia împlinirii a 1300 de ani de la sfinţirea bazilicii construite de
Constantin cel Mare, Papa Urban al VlI-lea a sfinţit noua biserică închinată
Sfântului Petru.
Prea Fericirea Sa a fost întâmpinat în această Catedrală de Eminenţa Sa
Francesco Marchisano, Rectorul bazilicii, împreună cu monseniori, preoţi şi dia
coni, slujitori ai Catedralei, în aplauzele a numeroşi pelerini. A fost vizitat situl
arheologic al bazilicii. Cu emoţie sfântă, membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe
Române au făcut un scurt popas de rugăciune la locul unde au fost descoperite
Sfintele Moaşte ale Sfântului Apostol Petru. Sfântul împărat Constantin cel Mare
a ctitorit acolo altar de închinare, dominat de crucea din marmură purpurie, ca
simbol al legăturii dintre credinţa în Hristos şi cultura şi civilizaţia romană.
După vizitarea Catedralei Sfântul Petru, la orele 18.00, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a acordat în exclusivitate un interviu, în direct, pentru emisiunea
de ştiri Jurnal a canalului T.V. România 1, în care şi-a exprimat încă o dată bucuria
pentru primirea atât de impresionantă şi convingerea că o vizită atât de frumos
începută va fi încununată cu succes deplin.
“Noi ne-am rugat şi ne rugăm neîncetat pentru unirea tuturor - a spus Prea
Fericirea Sa. Astăzi s-a împlinit un moment important, istoric aş putea spune, în
acest sens, prin prezenţa noastră în Cetatea Romei. Valoarea spirituală a acestui
moment este legată mai ales de faptul că ambele Biserici păstrează ceea ce au
dobândit până acum: darul dialogului şi continuarea reconcilierii - pe planu I ge
neral - al creştinătăţii, deci nu numai în ceea ce priveşte relaţiile cu Biserica
Catolică, ci şi cu celelalte Biserici creştine.
Altă latură importantă a acestei vizite este determinată de faptul că Biserica
Ortodoxă Română, care este o Biserică locală - o unitate componentă a Orto
doxiei universale, păstrătoare a întregului tezaur de credinţă din primele secole
creştine - , are puterea de convingere duhovnicească a Ortodoxiei în faţa întregii
creştinătăţi apusene. Aşa cum ştiţi - a declarat Părintele Patriarh Teoctist - noi
în Biserică nu facem nimic doar după propria noastră voinţă şi propriile noastre
gânduri, mai ales acţiuni atât de importante ca aceea de a uni Bisericile între ele,
astfel încât să se ajungă, aşa cum ne rugăm în biserică, la unitatea credinţei.
Acestea sunt dorinţe care izvorăsc din inimile credincioşilor. Aţi văzut cât de
călduros au salutat sutele de mii de credincioşi această întâlnire.
De ce am venit acum? Pentru că acum s-a împlinit vremea pregătirii
noastre sufleteşti după vizita Sanctităţii Sale Papa loan Paul al II-lea la
Bucureşti, care s-a desfaşurat atât de frumos, lăsând bucurie în sufletele tu
turor. A trebuit un timp să se sedimenteze aceste sentimente şi acum, împreu
nă cu Sfântul Sinod, am găsit prilejul cel mai potrivit de a face vizita de
răspuns. Nu ne-am aşteptat să participăm la această sărbătoare care a adunat
aici sute de mii de credincioşi din toată lumea, dar aşa a vrut Dumnezeu, pen
tru că acolo unde se roagă doi sau trei în numele Mântuitorului lisus Hristos
este şi El de faţă. M-am bucurat nespus de mult ca român să văd şi tricolorul
românesc în acea mulţime de oameni. Această bucurie, pe care am trăit-o noi
astăzi, este una dintre bucuriile foarte rare, care vin atunci când Dumnezeu
hotărăşte” .
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La orele 20,00 la casa de oaspeţi Domus Sanctae Marthae, Eminenţa Sa
Cardinalul Walter Kasper a oferit o recepţie în onoarea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, la care au participat: Eminenţa Sa Cardinalul Achile Silvestrini, Prefect al
Congregaţiei pentru Bisericile Orientale, Eminenţa Sa Cardinalul Sergio Sebastiani,
Preşedintele Prefecturii pentru Afaceri Economice a Sfântului Scaun, Eminenţa Sa
Cardinalul Mario Francesco Pompedda, Prefectul Tribunalului Suprem al Sfântului
Scaun, Excelenţa Sa Monseniorul Leonardo Sandri, Arhiepiscop titular de Cittanova,
Excelenţa Sa Monseniorul Jean-Louis Tauran, Arhiepiscop titular de Telepte, Prea
Fericirea Sa Patriarhul Ignazio Mousad, Prefectul Congregaţiei pentru Bisericile
Orientale, Excelenţa Sa Monseniorul Giuseppe Pittau, Arhiepiscop titular de Castro di
Sardegna, Execelenţa Sa Monseniorul Piero Marini, Episcop titular de Martirano,
Domnul Joaqui'n Navarro-Valls, Directorul Biroului de Presă al Sfântului Scaun,
Excelenţa Sa Monseniorul Vincenzo Paglia, Episcop de Terni -N arni - Amelia, Preot
Leonardo Sapienza, Prefectura Casei Pontificale, Părintele Marco Gnavi, Vicariatul de
Roma, Părintele Hector Vall Vilardell, Rectorul Institutului Pontifical Oriental,
Excelenţa Sa Monseniorul Pierre Duprey, Secretarul Consiliului Pontifical pentru pro
movarea unităţii creştinilor, Excelenţa Sa Monseniorul Francesco Marchisano, alţi
membri ai Curiei Romane, reprezentanţi ai Secretariatului de Stat, ai Dicasteriilor,
Oficiilor şi Institutelor Sfântului Scaun, ai unor prestigioase instituţii de învăţământ
romano-catolic, ai unor organizaţii laice creştine, precum şi ai Ambasadei României Ia
Vatican. In cuvântul de Ia recepţie, Em. Sa Cardinalul Walter Kasper a scos în evidenţă
personalitatea marcantă a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, eforturile depuse cu
consecvenţă de Prea Fericirea Sa pe calea unităţii Bisericii Mântuitorului Hristos, pre
cum şi importanţa acestei vizite pentru aprofundarea relaţiilor ecumenice, atât dintre
Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică, cât şi dintre toate Bisericile
creştine.
In cuvântul de răspuns, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a spus:

Eminentele Voastre,
Excelentele Voastre,
Prea Cucernici Părinţi,
i

'
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Iată, cu ajutorul Iui Dumnezeu, ne-am învrednicit să începem prezenta
vizită ecumenică şi pastorală la Roma, în Italia. Este împlinirea unei mai
vechi dorinţe, atât a Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea, cât şi a mea,
personal. Mai presus de toate, a-şi putea spune, că aceasta este şi o împlinire
a vizitei pe care Sanctitatea Sa a facut-o Bisericii Ortodoxe Române,
României, în luna mai a anului 1999. Nădăjduim că acum, ca şi atunci spiri
tul relaţiilor frăţeşti, al reconcilierii şi al dragostei în Hristos, va repurta
aceeaşi biruinţă. De altfel, judecând după felul - cu totul impresionant - în
care am făcut primii paşi aici, în Cetatea Vaticanului, având înaintea ochilor
minţii primirea atât de călduroasă şi, în acelaşi timp, măreaţă, pe care
Sanctitatea Sa ne-a facut-o astăzi, în mijlocul acelei mări de inimi înaripate
de credinţă şi dragoste creştină şi dor arzător după unitate şi, gândindu-ne la
scopul sfânt de continuare a dialogului, constatăm cu deplină mulţumire că
începutul acesteia este de bun augur.

#
f
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Odinioară, în antichitatea precreştină aceste locuri erau recunoscute ca nefiind
chiar atât de propice oferirii darului sfânt al ospitalităţii. Din acest fapt s-a inspirat un
foarte apreciat poet latin, Valerius Martiales, atunci când încă din secolul al II-lea d.Hr.
spunea că “ Vaticcma bibis, bibis venenum”. înţelepciunea poporului român a cristalizat
însă, într-o formă excepţională, plină de adânc înţeles creştinesc, adevărul că “omul
sfinţeşte locul". Cu certitudine, prin omul înnoit întru Duhul Sfânt, prin omul Bisericii
lui Hristos, aceste locuri s-au schimbat radical, devenind lăcaş al dragostei ospitaliere.
Trăim deja acest fapt! De aceea, putem mărturisi cu toată recunoştinţa că “Qui Vaticana
bibit spiritualeni ambrosiam bibit”. Este înrudită de aproape această ambrozie a ospi
talităţii vaticane cu apa cea vie pe care Mântuitorul a fagăduit-o femeii samarinence.
Este aceeaşi lucrare duhovnicească a duhului iubirii frăţeşti. De aceea, stând aici, ni se
pare a sta lângă fântâna din Sihar! Aflându-ne aici, simţim bucuria pe care Maica Dom
nului a avut-o atunci când a mers să cerceteze pe ruda sa, Elisabeta, şi încercăm să exprimăm simţămintele noastre cele mai profunde; negăsind alte cuvinte decât cuvintele
ei: “Măreşte, suflete al meu, pe Domnul şi să se bucure duhul meu ” (Luca 1, 46-47).
în acest loc binecuvântat de Dumnezeu şi încărcat de atâta istorie, ne simţim ca şi cum
am fi în Betania în Casa Martei, a sorei sale, Maria, şi a fratelui lor, Lazăr. Cred că şi
pentru aceasta s-a ales ca loc al găzduirii noastre aici “Domus Sanctae Marthae’\ edi
ficat sub pontificatul şi, deci prin purtarea de grijă a Sanctităţii Sale. Ne facem părtaşi,
aici, prieteniei lui Lazăr, credinţei şi devotamentului faţă de Cuvântul lui Dumnezeu,
arătate de Maria şi, desigur, slujirii Martei. Ni se oferă toate acestea din dragoste în
duhul comuniunii frăţeşti. Minunat lucru este comuniunea şi dăm slavă lui Dumnezeu
că ne împărtăşim atât de îmbelşugat din binefacerile ei! Dăm slavă lui Dumnezeu şi,
totodată, ne rugăm ca să ne ajute a dobândi şi darul ei deplin. Pentru că, bine ştim, cu
părere de rău o spunem, că nu am ajuns încă la deplina comuniune în adevărul de cre
dinţă. lată de ce parcă auzim aievea glasul Mântuitorului care, prin Duhul Său, Cel ce
pe toate le plineşte, S-a adresat Martei, în casa ei, cu cuvintele “un lucru trebuie ” (Luca
10, 42). Un lucru ne mai lipseşte!
Ne dăm seama tot mai bine de lucrarea ei dinamică în suflete şi de faptul acesta,
aici, în Domus Sanctae Marthae. însă conştientizarea a ceea ce lipseşte, ne face să
simţim tot mai intens dorinţa de a plini lipsa. Iar dorinţa ne aduce în faţa Iui Hristos,
înţelepciunea Tatălui Ceresc, Care cu milostivirea Sa, pe lângă cuvântul de mustrare,
ne arată şi calea de îndreptare. Calea este El, Fiul lui Dumnezeu, El Care a întemeiat o
singură Biserică, trup tainic al Său, El Care S-a rugat stârnitor ca noi să fim una (Ioan
17, 21). Iată, aşadar, ceea ce ne dorim atât de mult aici, în 44Casa Sfintei Marta”.
Cred că sunt în asentimentul tuturor şi nu greşesc afirmând că toţi împărtăşim
această dorinţă plină de optimism, că prin prezenţa noastră aici facem împreună
noi paşi însemnaţi pe calea spre unitatea deplină. De aceea, ţin să Vă mulţumesc
Dumneavoastră tuturor, distinşi invitaţi. Mulţumesc călduros Eminenţei Sale Car
dinalului Kasper Walter, Preşedintele Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creş
tinilor, pentru organizarea acestui dineu.
Vă mulţumesc tuturor pentru onoarea pe care mi-o faceţi luând parte la bucu
ria întrevederii din această seară”.
A

t

s

i

*

\

14

A DOUA ZI - MARŢI, 8 OCTOMBRIE 2002
Oaspeţi ai Universităţii Pontificale Gregoriene
şi ai Comunităţii Sant'Egidio
Marţi, 8 octombrie 2002, de la ora 9,30 delegaţia Bisericii Ortodoxe Române
a vizitat Catedrala Santa Maria Maggiore, una dintre cele patru catedrale impor
tante ale Romei, singura care conservă ziduri din secolul al V-lea. Potrivit
tradiţiei, în noaptea de 5 august 356, Fecioara Maria i-a cerut în vis sfântului Papă
Liberiu şi unui nobil roman să îi ridice un altar pe dealul Esquilin, care în vis
apărea acoperit de zăpadă. Văzând dimineaţa că dealul respectiv era într-adevăr
acoperit de zăpadă, papa a hotărât să construiască o biserică pe toată suprafaţa
acoperită în vis de zăpadă. Ea avea să se numească Bazilica Liberiană în memo
ria papei Liberiu. Bazilica Sfânta Maria cea Mare a fost sfinţită după Sinodul de
la Efes (431) de papa Sixt al III-lea. Ea exemplifică evoluţia artei şi arhitecturii
creştine, de la perioada romană până la barocul târziu.
In această importantă catedrală a Romei, Prea Fericirea Sa a fost întâmpinat
de Eminenţa Sa Cardinalul Carlo Furno, Rectorul Catedralei, împreună cu sluji
torii. In momentul intrării în basilică, pelerinii prezenţi au început să aplaude,
cerându-i Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist binecuvântarea. Această bazi
lică, denumită "Bethleemul Occidentului", oferă o mărturie despre legăturile cul
turale şi religioase dintre Răsărit şi Apus din primul mileniu, deoarece aici cărţile
liturgice traduse în limba slavă de către Sfinţii Chirii şi Metodiu au fost bine
cuvântate de Papa Adrian al II-lea (868). într-o atmosferă de adevărată trăire du
hovnicească, în faţa icoanei Sfintei Fecioare Maria, delegaţia Bisericii Ortodoxe
Române a înălţat cântarea de laudă “Apărătoarei Doamne” ca o expresie comună
a dogmei Efesului (421) despre cinstirea Maicii Domnului pe care cele două
Biserici sunt chemate “să o mărturisească pentru ca lumea Să creadă” (Ioan 17, 21).
Aşa cum sublinia l.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei această măr
turisire comună ar ajuta la depăşirea unor diferenţe doctrinare şi ar contribui într-o
măsură substanţială Ia o şi mai mare apropiere între cele două Biserici. A fost vi
zitat şi muzeul bazilicii, amenajat într-o manieră modernă la subsol, care
păstrează însemnate mărturii din trecutul istoric al catedralei.
în jurul orelor 11,00, a urmat o scurtă vizită la Columna lui Traian , mo
nument din Roma Antică, cu semnificaţii profunde în istoria bimilenară a
poporului român. Columna lui Traian a fost ridicată de Senatul şi cetăţenii
Romei după victoria împăratului Traian, în cel de-al doilea război dacic, din
anul 108. Proiectul a fost conceput de arhitectul Apolodor din Damasc. Pe
columnă sunt reprezentate episoade din luptele de cucerire a Daciei, de la tre
cerea Dunării Ia luptele cu dacii, debarcarea trupelor romane în portul Ancona, apoi cea de-a doua expediţie militară, cucerirea capitalei dace şi trium
ful final al împăratului. în soclul a fost aşezată urna cu cenuşa împăratului
Traian, iar în vărf se afla, la început, o statuie a împăratului care s-a pierdut
în Evul Mediu. în prezent în vârful columnei se află o statuie a Sfântului
Petru, aşezată în 1587, la cererea Papei Sixt Cvintul.
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In continuare, de Ia orele 11,30, Părintele Patriarh Teoctist şi delegaţia însoţi
toare au fost oaspeţii Universităţii Pontificale Gregoriene, unde au fost întâmpinaţi
de Pr. Prof. Franco Imoda, Rectorul Universităţii şi de corpul profesoral.
Universitatea Pontificală Gregoriană are la bază Colegiul Roman, aproape de colina Capitoliului, fondat de Sfântul Ignaţiu de Loyola în 1551. In 1556 Colegiul
Roman a primit recunoaşterea papală ca Universitate. In 1584 şcoala primeşte o
clădire nouă, prin generozitatea Papei Grigorie al XlII-lea, al cărui nume îl şi poartă.
în 1928 Papa Pius al Xl-lea a asociat Institutul Biblic Pontifical, Institutul
Pontifical pentru Studiul Creştinismului Răsăritean şi Universitatea Gergoriană
într-un Consorţiu Universitar, care cuprinde în prezent 16 facultăţi, institute şi
centre de pregătire şi cercetare în ştiinţe bisericeşti. In 1930 Univeristatea Ponti
ficală Gregoriană s-a mutat în sediul actual, în Piazza della Pilotta.
în Sala de Consiliu a Universităţii Pontificale Gregoriene a avut Ioc o între
vedere, în timpul căreia Prea Fericirea Sa a făcut o scurtă prezentare a învăţămân
tului teologic ortodox din România şi a oferit în dar rectorului Universităţii, câte
un exemplar din ediţiile jubiliare ale Bibliei lui Şerban Cantacuzino (1988) şi a
Bibliei Sfântului Sinod (2002) precum şi placheta omagială dedicată celor cinci
patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Pr. Prof. Franco Imoda a făcut o prezen
tare succintă şi cuprinzătoare a Universităţii şi a situaţiei actuale. Cadrele didac
tice sunt orientate spre formarea studenţilor în spiritul dialogului interreligios.
Acolo au studiat şi peste 20 de studenţi români. Au mai fost vizitate Aula Magna
a Universităţii şi biblioteca cu peste 700.000 de volume şi 1.500 de periodice.
Prea Fericirea Sa a semnat în cartea de onoare a Universităţii.
La orele 13,30, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a luat prânzul la Casa
de oaspeţi: Domus Sanctae Marthae în compania Excelenţei Sale Monseniorul
Marc Ouellet şi a Monseniorului Johan Bonny.
De la orele 19,30 delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a vizitat Comunitatea
Sant'Egidio. Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost întâmpinat de Eminenţa
Sa Monseniorul Vincenzo Paglia, Episcop de Terni, Narni şi Amelia precum şi de
Dr. Andrea Riccardi, preşedintele Comunităţii. Au fost prezenţi şi Excelenţa Sa
Domnul Mihai Dobre, Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, preoţi şi
credincioşi ai parohiilor ortodoxe române din Roma.
Prea Fericirea Sa s-a întâlnit, mai întâi, cu copifi, tinerii şi bătrânii aflaţi în
dificultate, incluşi în programele sociale ale Comunităţii. Toţi cei prezenţi în aşe
zământul de asistenţă socială s-au împărtăşit din cuvântul de mângâiere şi îmbărbătare, rostit cu părintească dragoste de Intâistătătorul Bisericii Ortodoxe Româ
ne. în acelaşi timp, s-a înfiripat un dialog al iubirii. Cu interes şi răbdare, Prea Fe
ricirea Sa a ascultat gândurile şi speranţele celor vizitaţi. Mişcătoare a fost dorinţa
copiilor, tinerilor şi vârstnicilor, ca lumea în care trăim să fie mai bună şi mai
dreaptă. Unul dintre copii i-a oferit Prea Fericirii Sale un desen şi l-a rugat să
accepte să fie numit “un Patriarh în ţara curcubeului”, ţară în care să domnească
iubirea, pacea, dreptatea, libertatea şi buna înţelegere între oameni. Părintele Pa
triarh le-a oferit tuturor în dar albume cu icoane pictate de copiii participanţi la
concursul Icoana din sufletul copilului organizat de Patriarhia Română. Acolo s-a
manifestat un aspect al tainei unităţii: unitatea în faţa suferinţei.
A

A
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Şi pentru că adevărata mângâiere vine de la Domnul, delegaţia Bisericii
Ortodoxe Române, însoţită de Eminenţa Sa Vincenzo Pagi ia, s-au îndreptat spre
basilica Santa Maria din Transtevere, cea mai veche biserică din Roma, prima care
a fost deschisă pentru cult şi dedicată Fecioarei Maria. A fost ridicată în secolul al
III-lea de papa Calist I, pe locul de unde, conform cronicilor, în anul 38 î. Hr. a
ţâşnit un izvor de ulei, eveniment considerat drept vestirea Naşterii lui Hristos.
In această bazilică a avut loc un serviciu religios ecumenic, la care au asis
tat câteva sute de membri ai comunităţii. Preşedintele Comunităţii, Prof. Andrea
Riccardi I-a întâmpinat pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist cu următorul
cuvânt de salut:

Prea Fericite Părinte ,
Pentru noi este o mare sărbătoare să vă putem primi în Basilica Santa Maria
in Transtevere, în acest loc de cult construit în cartierul unde se adunau primii
creştini din Roma, şi unde Comunitatea Sant‘Egidio de treizeci de ani îşi are
inima, o inimă plină de rugăciune şi de caritate şi, din acest punct se revarsă în în
treaga lume.
Vă aşteptăm cu bucurie, din zilele de neuitat ale Rugăciunii pentru Pace de la
Bucureşti în 1998. Cu acea ocazie, între Patriarhia României şi Comunitatea noastră
s-a consolidat o experienţă de mare comuniune, primind împreună oaspeţi creştini
şi ne-creştini, care au venit ca pelerini în capitala României, ca să se roage pentru
pace. Acea comuniune, bazată pe încredere reciprocă şi pe un spirit de profundă
colaborare, a transformat acele zile într-un eveniment al păcii, al ecumenismului
şi al bucuriei. Atunci am învăţat să cunoaştem din interior Biserica Voastră, mun
cind împreună. Oamenii din Bucureşti au primit acel eveniment cu mare simpatie
şi printr-o prezenţă numeroasă. Din acest motiv ne amintim cu plăcere de acele
zile, care stau Ia originea unei mari prietenii şi a unui mesaj de pace.
îmi amintesc în mod personal de ospitalitatea şi de încrederea Prea Fericirii
Voastre arătate atunci când am fost invitat să vorbesc la Sfântul Sinod al episcopilor ortodocşi români, adunaţi cu toţii în capitală, cu ocazia acelui eveniment,
despre semnificaţia rugăciunii pentru pace şi despre activitatea Comunităţii. Din
acel moment, nu a lipsit niciodată de la întâlnirile noastre pentru pace prezenţa
plină de autoritate şi de prietenie a Bisericii române, reprezentate de numeroşi
episcopi, printre care mitropolitul Daniel, pe care îl salut, împreună cu ceilalţi
membri ai delegaţiei.
Mons. Paglia, prin acea amabilitate care îi este caracteristică, a continuat să
lărgească această prietenie fraternă dintre noi, care astăzi este încoronată de
prezenţa Prea Fericirii Voastre aici, în timpul vizitei făcute episcopului nostru,
Papa Ioan Paul al II-lea.
Vă aşteptam şi acum avem bucuria să vă vedem printre noi, însoţit de venera
bilii mitropoliţi şi delegaţi. Un Patriarh al României nu este străin la Roma: Ro
mânia se află în inima Europei şi pe această cale romană, mult înainte ca politica
să ratifice adeziunile între state. La Roma aveţi prieteni şi fraţi. într-adevăr, vizita
Prea Fericirii Voastre la Roma este ad limina apostolorum , este o vizită făcută
Bisericii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, dar şi ad limina amicorutn. Căci atunci
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când prietenia apostolilor şi cu apostolii se va reinstala pe deplin între noi, vom
primi darul acelei unităţi a creştinilor pe care românii l-au invocat în timpul vizitei
Sfântului Părinte.
Ne revedem la Roma, la începutul celui de-al treilea mileniu, ne rugăm ca
acest mileniu, ce urmează unui mileniu al diviziunii, să înceapă cât mai curând ca
timp al unităţii. Prezenţa Prea Fericirii Voastre la inaugurarea locului memorial al
noilor martiri, în Bazilica San Bartolomeo, este o trimitere puternică la sacrificiul
pentru credinţa atâtor creştini, care este o sămânţă de unitate.
Mulţumesc că vă aflaţi printre noi!
Părintele Patriarh Teoctist a adresat cu acest prilej membrilor Comunităţii, în
majoritate tineri, următorul cuvânt de învăţătură:
“Ceea ce era de la început, ceea ce noi am auzit, ceea
ce cu ochii noştri am văzut, ceea ce am p rivit şi ceea ce
mâinile noastre au p ip ă it despre Cuvântul vieţii ”
(I loan 1, 1)

Domnule Preşedinte al Comunităţii Sant ’Egidio, Dr. Andrea Riccardi,
Eminenţa Voastră, Mons. Vincenzo Paglia,
înalt Prea Sfinţiile Voastre şi Prea Sfinţiile Voastre,
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,
f\

Ne miluieşte Dumnezeu, dăruindu-ne din plinătatea Lui har peste har!
(Cf. loan 1, 16) După primirea atât de cordială făcută de către Sanctitatea Sa
P apa loan Paul al II-lea în mijlocul poporului lui Dumnezeu, acum păşim, pe lo
curile unde, în “ Taberna meritoria ” mir sfânt a curs din “Fons O lei ”, vestind
Naşterea Domnului îndurărilor şi milostivirii, unde au trăit primii creştini din
Roma şi unde Sfântul PapăCalist, apostol al iertării şi milei, a fost martirizat la
începutul secolului al Ill-lea.
vDar de la Dumnezeu este rânduit a ne afla acum în faţa icoanei Maicii Dom
nului, zugrăvită în secolele V1-V1I în stil ortodox, însă cu text în limba latină, ce
evocă astfel, primul mileniu de comuniune în Biserica nedespărţită şi ne îndreap
tă aspiraţiile spre realizarea unităţii, împlinind astfel cuvântul Mântuitorului
Hristos. Şi tot un dar de sus este şi faptul că ne aflăm în mijlocul Comunităţii
Sant’Egidio, implicată deplin în opera de asistenţă socială acordată semenilor în
suferinţă, copiilor, persoanelor de vârsta a treia neajutorate, handicapaţilor, bol
navilor de SIDA, imigranţilor, familiilor aflate în dificultate, bolnavilor mental,
foştilor prizonieri şi drogaţilor. Nimeni nu poate uita gestul emblematic al Co
munităţii care, de peste două decenii, în fiecare noapte de Crăciun, acordă celor
vitregiţi de soartă o masă, în ambianţa carităţii creştine.
Am făcut cunoştinţă cu conducerea şi membrii acestei Comunităţi, încă de
acum patru ani, când împreună am organizat la Bucureşti o întâlnire internaţiona
lă a slujitorilor aparţinând diverselor religii din lume, la care au participat Patri
arhi şi reprezentanţi ai Bisericilor noastre. Ne-am rugat atunci pentru pacea lumii,
aşa cum ne-am rugat şi acum “Căntaţi-I Domnului cântare nouă, căntaţi-I Dom
nului tot pământul! Căntaţi-I Domnului, binecuvăntafi-I numele, din zi în zi bine2 - B. O. R. 10-12/2002
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vestiţi mântuirea Lui. Vestiţi-1 între neamuri slava, între toate popoarele, minunile
L u i” (Psalmul 95, 1-3). La rugăciunea noastră am ascultat cuvântul Domnului
despre iubirea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Ne-a iubit atât de mult “încâtpe
Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, pentru ca tot cel ce crede într ’Insul să nu
piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 16). Ei, Unul, L-a dat pe Fiul Său Cel
Unul-Născut pentru lume, aşa încât lumea, crezând în El, să fie una, să fie unită
în veci, prin credinţa şi pacea lui Dumnezeu.
Tendinţa spre unitate se manifestă prin dorinţa oamenilor din întreaga lume
de a trăi împreună. Această dorinţă este sădită în fiecare fiinţă umană deoarece,
prin însăşi structura sa ontologică, omul este fiinţă socială, “ens socialis”. Dar
unitatea lumii nu se poate realiza decât în Dumnezeu Cel Unul, prin lucrarea haru
lui unificator, în Biserică. Şi aici avem încă un argument stimulator în ostenelile
noastre pentru unitatea Bisericilor: ca să se unească lumea întru Dumnezeu. Bise
ricile trebuie să fie unite, iar noi, membrii lor, trebuie să fim una. Rugăciunea
Domnului nostru Iisus Hristos, făcută pentru Apostolii Săi: ca să fie una în învăţă
tură şi în lucrare, după chipul unităţii Sfintei Treimi, şi prin integrarea lor în viaţa
harului treimic. ( “pentru ca toţi să fie una; aşa cum Tu, Părinte, eşti întru Mine
şi eu întru Tine, tot astfel şi ei să fie una întru Noi, ca lumea să creadă că Tu M-ai
trim is” - Ioan 17, 21), ne priveşte pe toţi. Căci dacă arhipăstorii n o ştri, urmaşii
Sfinţilor Apostoli sunt uniţi, atunci şi noi, membrii turmei cuvântătoare păstorită
de ei, suntem uniţi. Rugăciunea Domnului din Sfânta Evanghelie din seara aceasta,
capătă în ochii noştri, sensul de poruncă dumnezeiască. Domnul S-a rugat atât de
stăruitor ca să fim una, încât ne dăm seama că noi trebuie să fim una.
După cum am amintit, unitatea izvorăşte din iubirea lui Dumnezeu faţă de
oameni. Dar concomitent, ea se întoarce tot ca iubire: iubire faţă de Dumnezeu
verificată şi întărită prin iubirea faţă de semeni. Nu putem trăi taina unităţii dacă
nu-L iubim pe Dumnezeu, şi nu putem pretinde că iubim pe Dumnezeu dacă nu ne
iubim semenii, căci “Dacă cineva zice: II iubesc pe Dumnezeu , dar pe fratele său
îl urăşte, mincinos este. Pentru că cel ce nu-şi iubeşte fratele pe care-l vede, nu-L
poate iubi pe Dumnezeu pe Care nu-L vede ” ( I Ioan 4, 20). De aceea, Mântuitorul
nostru Iisus Hristos leagă atât de strâns iubirea de Dumnezeu de iubirea pentru
aproapele, precizând că, dacă marea şi întâia poruncă a Legii este “Să iubeşti pe
Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din tot cugetul
tă u ” (Matei 22r 37), a doua poruncă, la fel ca aceasta, este "Să iubeşti pe aproa
pele tău da pe tine însuti” (Matei 22, 39). Dumneavoastră, membrii Comunităţii
Sant’Egidio, în frunte cu Dl. Prof. Andrea Riccardi şi Eminenţa Sa Episcopul Vincenzo Paglia , împliniţi porunca'iubirii lui Dumnezeu, iubindu-vă semenii. Am
văzut semnele vii ale acestei iubiri chiar înainte de a intra în Sfânta Biserică. Pe
chipurile copiilor, tinerilor şi bătrânilor am putut citi cu ochii sufletului mulţumi
rea, serenitatea şi speranţa pe care Dumneavoastră le-aţi sădit în fiinţa lor. Chipu
rile acelea ne rămân în memorie ca nişte dovezi vii ale iubirii de om, ca nişte ade
vărate statui sculptate în marmura fiinţei umane cu dalta harului şi a iubirii. înain
tea unor astfel de mărturii, cugetul ne îndeamnă să gândim cum să înfăptuim uni
tatea noastră. Aceste fapte de iubire ne conving încă o dată că “iubirea niciodată
nu se trece” (I Corinteni 13, 8), aşa cum nici Biserica lui Hristos, “comuniunea
#

Cele şapte zile la Roma ale R F. Părinte Patriarh Teoctist

19

iubirii desăvârşite”, întemeiată pe mărturia proorocilor şi a Apostolilor, nu piere
niciodată.
Noi, cei care venim din ţările Europei Orientale, unde am trăit aproape o ju 
mătate de veac sub teroarea unei dictaturi atee, noi putem adeveri că într-adevăr
nici porţile iadului, ale celei mai crunte ideologii fară Dumnezeu, nu au putut dis
truge Biserica Mântuitorului nostru, zidită pe piatra credinţei mărturisită de
Sfântul Apostol Petru: “Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu-Cel-viu! ” (Matei 16, 16).
Catastrofală a fost pentru poporul român aplicarea - în viaţa socială - a precepte
lor acestei ideologii: temniţele s-au umplut de credincioşi, lagărele de muncă
forţată gemeau din pricina mulţimii deportaţilor condamnaţi la exterminare, iar
societatea se simţea, între graniţele ţării, ca într-o uriaşă închisoare. Dar, cercetându-ne pe noi de sus, Mântuitorul nostru ne-a scos din robia babilonică a ideo
logiei ateiste. Şi Biserica a renăscut, a înviat din cenuşa şi ţărâna fiilor ei martiri.
Dacă în preţioasa literatură patristică este des folosită comparaţia cu pasărea
Phoenix, renăscută din propria-i cenuşă, pentru a ilustra învierea Domnului după
moartea Sa pe Cruce, credem că aceeaşi asemănare poate exprima şi taina re
învierii Bisericii Ortodoxe Române după deceniile de dictatură. In România s-a
scris un pomelnic nespus de mare de nume de mărturisitori: ierarhi, preoţi profe
sori de teologie, monahi şi credincioşi. In rândurile acestora se găsesc şi tinerii re
voluţionari căzuţi în Decembrie 1989, care au ieşit înaintea tancurilor şi a gloan
ţelor cu piepturile dezvelite, cântând “ Tatăl nostru ” sau “Cw noi este Dumnezeu”
Prin ei s-a adeverit că Biserica are temelii trainice: credinţa în nemurire şi iubirea
de vrăjmaşi. Cu ei a crescut numărul celor înscrişi în rândul mărturisitorilor din
martirologiul scris cu sânge de martiri în a doua jumătate a secolului al XX-lea,
în multe părţi ale lumii. Prin ei, prin cei ce au urmat pilda Mielului Hristos, prin
aceşti mieluşei, a fost adusă jertfa pe altarul credinţei pentru ca lumea de astăzi să
poată înţelege, asemenea marelui dregător âl reginei Candachia, sensul Scripturi
lor Mântuitorului, Care, întru smerenia Lui, S-a adus spre junghiere pentru viaţa
şi mântuirea tuturor (cf. Faptelor Apostolilor 8, 27-35).
Rugăm pe Dumnezeu, Părintele luminilor, să ne ajute ca prin jertfa lor, prin
jertfa iubirii total dezinteresate, purificate de orice egoism, să primim şi noi mai
multă lumină, spre a vedea mai lămurit demersurile necesare pentru a înainta spre
unitate deplină. Pentru toate aceste înfăptuiri şi dorinţe urmărite cu fidelitate, de
legaţia Bisericii Ortodoxe Române mulţumeşte conducerii Comunităţii Sant
Egidio şi o felicită pentru lucrarea pe care o desfăşoară. In seara aceasta, “Ceea
ce era de la început, ceea ce noi am auzit, ceea ce cu ochii noştri am văzut, ceea
ce am privit şi ceea ce mâinile noastre au pipăit ” (I Ioan 1, 1), este ceea c,e
dumneavoastră binevestiţi prin fapte despre “Cuvântul v i e ţ i i Vă mulţumesc şi
vă felicit urându-vă ca Dumnezeul păcii să vă înzestreze cu tot ceea ce este bun
spre a-I face voia, lucrând între noi ceea ce e bineplăcut înaintea Lui, prin Iisus
Hristos, Căruia fie slava în vecii vecilor. Amin! (Cf. Evrei 13, 20-21)
După încheierea serviciului religios, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a
vizitat biserica Sant'Egidio , aflată în vecinătatea bazilicii Santa Maria din
Transtevere. Seara s-a încheiat cu o cină în sala de recepţie a Comunităţii
Sant Egidio.
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întâlniri cu Preşedintele Italiei Azeglio Ciampi,
Premierul Italiei Silvio Berlusconi
şi comunitatea ortodoxă românească de la biserica Scala Caeli
N

Miercuri, 9 octombrie 2002, la casa de oaspeţi Do mus Scmctae Marthae ,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a luat micul dejun şî s-a întreţinut într-o
atmosferă deosebit de caldă cu Eminenţa Sa Cardinalul Cristoph Schorborn,
Arhiepiscopul Vienei. In timpul întrevederii, s-au evocat relaţiile tradiţionale dintre
Biserica Ortodoxă Română şi Arhiepiscopia Romano-Catolică a Vienei, susţinute
în special de Fundaţia Pro Oriente. Prea Fericirea Sa a mulţumit Eminenţei Sale
pentru sprijinul acordat în ceea ce priveşte construirea unui locaş de închinare
pentru parohia ortodoxă română din Viena.
La orele 11,00, la Palatul Quirinale, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist s-a
întâlnit cu Preşedintele Republicii Italia, Excelenţa Sa Prof. Azeglio Ciampi. în tim
pul întrevederii, s-a discutat despre dimensiunea spirituală a Europei unite, reliefandu-se ideea că, din punct de vedere spiritual, Europa trebuie să respire cu cei doi
plămâni, reprezentaţi de Biserica Apuseană şi de Biserica Răsăriteană. „Biserica se
confruntă astăzi cu probleme noi. Aceasta presupune găsirea a noi forme de mărturi
sire, ca mesajul Evangheliei lui Hristos în lumea contemporană să poată fi auzit,
urmat şi trăit”, spunea întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe Române. în acest context,
Prea Fericirea Sa a mulţumit autorităţilor de Stat şi poporului italian pentru sprijinul
constant acordat României în procesul de integrare europeană şi de aderare la NATO.
întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe Române a oferit în dar Preşedintelui Republicii
Italia, o icoană cu Maica Domnului şi i-a acordat Crucea Patriarhală pentru mireni,
în semn de recunoaştere a contribuţiei Excelenţei Sale Ia sprijinirea demersurilor
României pentru integrare în Europa şi în lume. Preşedintele Italiei a oferit în dar
Prea Fericirii Sale o gravură reprezentând Columna lui Traian, realizată la jumătatea
secolului al XlX-lea după un desen al lui Chapuy. La sfârşitul întâlnirii, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a făcut următoarea declaraţie de presă: “Suntem foarte
bucuroşi de această întâlnire. A constituit pentru noi o adevărată surpriză cuvintele
rostite de domnul preşedinte, referitoare la importanţa vizitei delegaţiei Bisericii
Ortodoxe Române în Italia şi aprecierile la adresa poporului român, a culturii şi spi
ritualităţii româneşti”. în spiritul aprecierilor sale, „România trebuie să fie admisă în
structurile europene, ca Europa să fie deplină, păstrându-şi rădăcinile creştine”.
La orele 13,30, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi delegaţia însoţitoare
au luat dejunul împreună cu Eminenţa Sa Cardinalul Roger Etchegaray, Preşedin
tele emerit al Consiliului Pontifical pentru Dreptate şi Pace şi ai Consiliului
Pontifical “Cor Unum”, Excelenţa Sa Marc Ouellet şi Monseniorul Johan Bonny.
Ca doi vechi prieteni, Prea Fericirea Sa şi Emineţa Sa au rememorat momente
semnificative ale relaţiilor Bisericii Ortodoxe Române cu Vaticanul şi ale dia
logului teologic menit să-şi aducă contribuţia Ia promovarea şi apărarea păcii şi a
reconcilierii în lume.
De la orele 16,00, la Palatul Chigi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist s-a în
tâlnit cu domnul Silvio Berlusconi, Preşedintele Consiliului de Miniştri al Italiei. Date
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fiind legăturile istorice dintre poporul român şi poporul italian, premierul Silvio
Berlusconi şi-a mărturisit simpatia faţă de România şi a apreciat deschiderea ecu
menică a Bisericii Ortodoxe Române, Domnia Sa considerându-se un adevărat "avo
cat" al intereselor ţării noastre. „România aparţine, prin cetăţenii săi dinăuntrul şi din
afara graniţelor, istoriei «prezentului şi viitorului Europei” - a declarat Dl Silvio
Berlusconi. Prea Fericirea Sa a oferit în dar Premierului Republicii Italia o icoană cu
Maica Domnului, un set omagial închinat Patriarhilor României şi i-a conferit Crucea
Patriarhală pentru mireni, ca o recunoaştere a sprijinului pentru realizarea idealurilor
sociale, politice, economice ale României de astăzi. Premierul Italiei a oferit în dar
Prea Fericirii Sale o gravură reprezentând Columna lui Traian din perioada Papei Sixt
al V-Iea( 1585-1590). “Am avut bucuria să ne întâlnim cu primul ministru al Italiei —
a spus Prea Fericirea Sa la sfârşitul întrevederii. Ne-am bucurat foarte mult să auzim
din partea preşedintelui Consiliului de Miniştri al Italiei cât de mult apreciază poporul
român şi că va susţine integrarea ţării noastre în structurile europene”.
De la orele 18,30, într-o atmosferă tradiţional românească, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist şi delegaţia însoţitoare au fost primiţi de credincioşii - în
majoritatea lor tineri - ai Parohiei Ortodoxe Române de la biserica Scala Caeli,
aflată în incinta mânăstirii trapiste Tre Fontane. Pe locul unde, odinioară, a fost
întemniţat Sfântul Apostol Pavel, iar astăzi sunt adăpostite Sfintele Moaşte a sute
de martiri din Biserica primară, s-au adunat acum numeroşi credincioşi ortodocşi
români, pentru a înălţa Domnului o rugăciune de seară, împreună cu oaspeţii veniţi
din ţară. Pe o ploaie care nu a contenit câteva ore, la ruga de seară, sute de alţi fraţi
şi surori, cum avea să îi identifice părintele lor spiritual, au venit ca la o mare săr
bătoare. Românii ortodocşi, oamenii aceştia care şi-au părăsit rudele, prietenii,
căminele, pământul pentru a-şi aşeza viaţa pe alte coordonate, în primul rând mate
riale, nu au încetat totuşi să se caute între ei, dar şi în ei înşişi, pentru a nu se pierde
în realitatea străină care nu-i asimilează, dar în care nici nu vor să se topească şi se
regăsesc neîncetat într-un spor al credinţei, al mărturisirii comune, al apropierii
unora de alţii într-o familie eterogenă, dar mai bună decât oricare altă familie.
După săvârşirea slujbei Vecerniei cu Litie, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif
al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală şi Meridională a
mulţumit Prea Fericirii Sale pentru această vizită pastorală, expresie a grijii părin
teşti faţă de fiii Bisericii strămoşeşti aflaţi în Roma şi în împrejurimi, iar Prea Cu
viosul Părinte Juvenalie Ionaşcu, parohul acestei biserici, a prezentat comunitatea
pe care o păstoreşte şi istoricul sfântului lăcaş, în care credincioşii ortodocşi ro
mâni au găsit ospitalitate şi dragoste frăţească.
în prezenţa preoţilor şi a celor câteva sute de credincioşi români din Roma şi
din sudul Italiei, care au cunoscut semnul ospitalităţii romane, al comuniunii
noastre, ca şi a reprezentanţilor romano-catolici, Părintele Patriarh Teoctist a ros
tit un cuvânt pastoral plin de învăţătură duhovnicească, împărtăşindu-le tuturor
binecuvântarea şi preţuirea Bisericii Mame:
‘7/7 numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh ,
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul
După cuvântul duhovnicesc rostit, cu adâncă emoţie, de Prea Cuviosul Părinte
Arhim. Juvenalie Ionaşcu, Parohul acestei Parohii şi după cuvântul î. P. S. Iosif,
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Mitropolit al Europei Occidentale şi Meridionale, acum, când ne găsim în acest
sfânt lăcaş adunaţi, în numele Domnului şi Mântuitorului nostru lisus Hristos şi
al Mamei noastre duhovniceşti, Biserica Ortodoxă a neamului românesc, aş vrea
ca, în primul rând, să-mi exprim recunoştinţa faţă de Eminenţa Sa, Cardinalul
Ruini, Vicarul Romei, pentru că prin binecuvântarea şi înlesnirile aqordate de
Eminenţa Sa, a devenit posibilă prezenţa noastră în mijlocul Dumneavoastră în
această seară.
Vă suntem profund recunoscători, Eminenţa Voastră, deoarece ne-aţi oferit
prilejul binecuvântat să trăim aici, în Roma, adevărul grăit de împăratul şi proo
rocul David: “Cât este de bine şi cât e de frum os să locuiască fraţii împreună”
(Catisma a XVIII-a, cf. Psalm 132, 1). Prin glasul meu îşi exprimă recunoştinţa
toţi cei de faţă atât noi, cei veniţi din România, cât mai ales preoţii şi credin
cioşii români, privilegiaţi de a se ruga, a cânta, a se întâlni şi mai ales a se
împărtăşi cu trupul şi sângele Domnului nostru lisus Hristos, într-o biserică atât
de frumoasă şi de spaţioasă. Aduşi de valurile necruţătoare ale vieţii pe aceste
meleaguri romane ospitaliere, românii aduc în suflet, ca pe o comoară de mare
preţ, modul de vieţuire creştinească şi legătura văzută cu valorile învăţăturii
Sfintei Evanghelii. Participarea lor, în majoritate tineri, la această Vecernie,
confirmă cele spuse mai înainte.
Ştim, iubiţi fii duhovniceşti, că de multe ori necazurile v-au îndemnat şi
v-au îndrumat spre aceste ţinuturi, şi, nu aţi venit de la bine, la mai mult bine.
Dar, privindu-vă, mi se umple sufletul de bucurie şi de mirare, fiindcă voi,
fraţi şi surori în credinţa, aşa tineri, v-aţi învrednicit să ajungeţi pe cele şapte
coline ale celebrei Rome antice şi să călcaţi pe urmele Sfinţilor Apostoli
Petru şi Pavel şi pe urmele nenumăraţilor sfinţi martiri oferiţi lui Dumnezeu
ca ofrandă bineplăcută în primele secole creştine, secole de crunte persecuţii
şi prigoane. Dacă este adevărat că sângele martirilor este sămânţa creştinilor,
atunci pot spune că şi viaţa voastră creştinească este într-un fel rodul
sămânţei sângelui martirilor. Şi de aici trebuie să simţiţi o mângâiere aleasă,
dat fiind că în această privinţă ne asemănăm şi ne apropiem de poporul atât
de ospitalier al Italiei. Aşa cum aţi auzit din cuvântările rostite, chiar aici,
sub picioarele noastre există vetrele credinţei apostolice întărită pe temelia
mărturiei martirilor. Pe locul închisorii Sfântului Apostol Pavel, s-a înălţat
lui Hristos această biserică, Biserica adevăratei libertăţi, care nu are margini,
deoarece este libertate întru Domnul Cel nemărginit, libertate care ne ridică
la cele înalte, la cele cereşti.
Cu adevărat aici este Scara Cerului, cum este numită atât de frumos această
mănăstire, în limba ţării uScalae Caeli”. Se aseamănă acest loc sfânt, întemeiat
pe sfinte moaşte, cu locurile noastre dragi, cu pământul patriei presărat cu sfinte
locaşuri şi moaşte ale eroilor credinţei şi apărătorilor neamului. Se aseamănă acest
loc mai mult cu ţinutul dintre Dunăre şi Mare, unde şi astăzi “pământul roditor
de adâncime ” scoate Ia iveală, prin roadele credinţei creştinilor, sfinte moaşte de
martiri contemporani cu cei de aici şi poate chiar originari din Roma, sfinte
moaşte roditoare de adâncime pentru credinţă, prin lucrarea harului izvorât din
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adâncul celor dumnezeieşti. Toate acestea sunt balsam pe rana sufletului şi mân
gâiere în întristări, pentru că Dumnezeu, în înţelepciunea şi milostivirea Sa cea
negrăită şi nepătrunsă de minte, face ca din neajunsurile şi suferinţele noastre să
dobândim mulţumire şi bucurii. Căci ne spune Domnul "voi vă veţi întrista, dar
întristarea voastră se va preface în bucurie” (Ioan [6, 20). Sunt bucurii mai pre
sus de cele lumeşti pentru că ne sunt procurate de împărăţia lui Dumnezeu care
"nu este mâncare şi băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie întru Duhul Sfânt”
(Romani 14, 17). Sunt bucuriile sufletului venite de la Dumnezeul nădejdii, Cel
ce ne umple de toată bucuria şi pacea în credinţă, ca să prisosească nădejdea
noastră şi puterea Duhului Sfânt (Cf. Romani 15, 13). Despre astfel de bucurii
zice Mântuitorul că ele ne vor bucura inima noastră şi nimeni nu le va lua de la
noi (Cf. Ioan 16, 22).
Sunt bucurii pe care, prin lucrarea dumnezeiască ni le împărtăşim unii
altora. Aşa trebuie să înţeleg cuvintele Părintelui Mitropolit Iosif şi ale Părintelui
Paroh Juvenalie, în legătură cu bucuria dumneavoastră, a enoriaşilor şi preoţi
lor care aţi răspuns chemării dragostei creştineşti şi aţi venit pentru a ne întâl
ni în locul unde, după cum prooroceşte Osea, sunt chemaţi fiii lui Dumnezeu
celui viu (Osea 2, 1-2; Romani 9, 26). Pe de altă parte noi, cei veniţi de acasă,
trăim în Duhul Sfânt, împreună cu gazdele noastre şi cu voi toţi, această
bucurie. De altfel, trebuie să vă mărturisesc, iubiţii mei, că am trăit această
bucurie încă din prima zi a sosirii noastre la Roma, când am fost primiţi de
Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-Iea, cu negrăită şi preamărită bucurie în
Hristos. împreună ne-am mărturisit bucuria prin căldura lacrimilor care se stre
curau pe obraji, picurând în suflet “pacea lui Dumnezeu care covârşeşte orice
minte” (Filipeni 4, 7). întâlnirea noastră din această seară şi desfătarea
sufletească se datorează Sanctităţii Sale, pentru că ne-a invitat de mai multe
ori, stăruitor, să continuăm la Roma ceea ce am început la Bucureşti, în primă
vara anului 1999. Zilele acelea, zile de neuitat, au rămas adânc încrustate în
memoria noastră şi de aceea Dumnezeu a rânduit ca bucuria noastră să fie
deplină şi în lumina de seară a acestei zile.
Desigur, motivul prezenţei noastre aici sunteţi dumneavoastră, binecredincioşi fraţi şi surori, în frunte cu preoţii care vă păstoresc. Dorul de fii şi
de-fraţi ne-a purtat aici să vă vedem faţă către faţă. Este dorul cu care vă
pomenim acasă la fiecare Sfântă Liturghie, atunci când ne rugăm stăruitor
pentru poporul român cel binecredincios de pretutindeni. Şi noi, Biserica, vă
ducem lipsa de acasă, aşa cum părinţii, familiile, prietenii şi prietenele vă simt
lipsa. Noi am dori ca fiii ţării noastre, fiii şi fiicele poporului român să se
realizeze spiritual, profesional şi pe alte planuri de împlinire a personalităţii
lor, la noi, la locul şi izvorul vieţii de unde s-au îndestulat de secole înaintaşii
noştri. Am dori, deci, ca tinerii români să crească şi să se împlinească acasă,
precum cedrii Libanului şi pomii cei roditori de la izvoarele apelor, pe vatra
părintească unde ei au învăţat să facă semnul Sfintei Cruci, după credinţa
părinţilor, şi să deosebească binele de rău.
Am venit aici şi pentru a sluji Biserica noastră ducându-i mai departe mesajul
bucuriei trăirii în dialog cu Biserica Romano-Catolică, convinşi fiind că astfel slu*
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jim şi năzuinţelor poporului român. Cuvântul şi apelul pe care-1 vom îndrepta
întregii lumi, împreună cu Sanctitatea Sa, Ia încheierea vizitei noastre, vor fi
edificatoare în acest sens. Va fi un cuvânt de pace, de înălţare sufletească, de
bucurie duhovnicească şi de binecuvântare. Pentru aceasta ne aflăm în Cetatea
Eternă unde, iată, credinţa se păstrează şi unde Biserica Romano-Catolică ne .
adăposteşte cu ospitalitate creştinească în sfinte lăcaşuri de rugăciune. E bine să
ştiţi că nu numai în Italia, dar şi în alte ţări din Europa, şi din întreaga lume,
fraţii noştri romano-catolici se arată atât de binevoitori cu noi şi primitori, ca
fraţi în Hristos şi în slujirea valorilor Lui, în lumea de astăzi. Astfel, Biserica
noastră îşi împlineşte misiunea ei sfântă de a duce mai departe, şi peste hotare,
cuvântul Evangheliei păcii. Şi aceasta cu atât mai mult trebuie să ne străduim
cu cât după deceniile de încercări a unor alunecări ale noastre, ca “vase de lut”
(II Cor. 4, 7), purtând însă darul lui Dumnezeu, comoară slujirii noastre, după
ani de zbucium şi strâmtorări în libertatea slujirii noastre, Biserica noastră poate
acum să-şi înveţe fiii, încă de la vârsta fragedă a şcolii primare, principiile
creştine de demnitate a fiinţei umane. Odată cu alfabetul limbii române, copi
laşii deprind şi alfabetul învăţăturii creştine. Biserica dobândindu-şi autonomia
şi-a rânduit slujirea în spitale, orfelinate, penitenciare, în armată, în general, în
întreaga societate românească. Este nevoie pentru aceasta de preoţi, preoţi tineri
ca aceia pe care îi aveţi aici, în Italia.
Deşi avem 15 facultăţi de teologie şi 38 de seminarii teologice, cerinţele
nu pot fi acoperite în totalitate, deocamdată. Numărul profesorilor de religie
şi de asistenţi sociali creşte cu fiecare an, dar şi nevoile cresc. Cu mulţumire
văd şi aici - ca şi în alte părţi - ierarhi, preoţi, diaconi tineri, bine pregătiţi,
slujitorii de aici îl văd şi pe părintele care depinde canonic de I. P. S. Petru,
Mitropolitul Basarabiei, preot care slujeşte pe credincioşii de peste Prut. Toţi
sunt adevăraţi părinţi - în ciuda vârstei lor tinere - stăpâniţi de înţelepciune şi
zel pastoral. Putem astfel fi încredinţaţi în cuvântul Sfântului Apostol Pavel,
ca nimeni să nu dispreţuiască tinereţile voastre, facându-vă pildă credincioşi
lor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa şi cu curăţia
(I Tim. 4, 12). Despre aceasta ne-a încredinţat şi I. P. S. Iosif, el însuşi foarte
tânăr, aflat nu departe de vârsta preoţilor săi. Noi, Sfântul Sinod, apreciem şi
preţuim mult activitatea I. P. S. Sale. Este ierarhul care într-adevăr nu dă somn
ochilor şi genelor sale, dormitare şi odihnă tâmplelor sale (cf. Psalm 131, 4),
în activitatea misionară. Zilele trecute era în Franţa, acum aici şi de atâtea ori
îl întâlnesc la Bucureşti purtând pe umeri-i firavi povara grea a grijilor unei
eparhii, cu specific aparte. Vom face tot ceea ce depinde de noi, intervenind
atât pe lângă Biserica Romano-Catolică, cât şi pe lângă autorităţile în drept
ale acestei ţări - unde de altfel am găsit multă înţelegere - ca parohiile
româneşti din Italia să dobândească un statut şi o stare la nivelul celorlalte
Biserici din Italia.
_
_
_
_
_
_
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Iubiţi fraţi şi surori în Domnul, stăruitor vă punem la inimă datoria de a purta
cu cinste numele de “român ”, nume prea frumos între numele neamurilor şi apro
piat de cel de “roman” care ne obligă neînchipuit de mult. II avem şi îl purtăm
din vremurile de demult şi se află înscris pe Columna lui Traian. încă de atunci,
în limba oştilor romane începea a se îngâna numele nostru şi odată cu acesta, lim
ba şi cultura noastră latină, deveneau mijloace de rostire a credinţei drept mări
toare. Acestea alcătuiesc specificul ţării noastre, ţară cu vocaţie europeană. M-au
mişcat mult cuvintele Sanctităţii Sale, Papa Ioan Paul al II-lea, cuvintele Dom
nului Carlo Azegli Ciampi, Preşedintele Italiei şi ale Domnului Silvio Berlusconi,
Preşedintele Guvernului Italian, care au vorbit atât de frumos despre legăturile
culturii române şi ale poporului român cu poporul italian. Legăturile de grai, cul
tură şi civilizaţie între popoarele noastre sunt întărite mai ales de faptul că Evan
ghelia lui Hristos a fost vestită la romani şi la români de doi Apostoli fraţi: Sf.
Petru şi Sf. Andrei - cel întâi chemat.
Aşadar, iubiţii mei fii şi fiice duhovniceşti, sunteţi sortiţi să adeveriţi şi să
păstraţi aici numele de “rom ân” şi totodată să mărturisiţi virtutea, cinstea, dem
nitatea, strălucirea şi omenia românească. împliniţi acestea păstrându-vă sufletul
şi viaţa neîntinată de păcat, care astfel, inundă viaţa de familie. Numai aşa vă
păstraţi şi demnitatea tinereţii şi frumuseţea ei. Chipurile dumneavoastră senine
îmi aduc în minte vorba românească “arăţi ca un înger ”\ Sunteţi majoritatea şi
vă vedem chipurile luminoase şi împodobite cu frumuseţe îngerească ce
aminteşte de frumuseţea cea dintâi. împliniţi rostul tinereţii pe pământ,
împodobiţi fiind cu frumuseţe mai mult decât fiii oamenilor; har să se reverse de
pe buzele voastre, ca inima să răspundă cuvânt bun pentru adevăr, blândeţe şi
dreptate (cf. Psalmului 44, 1-6). Feriţi-vă de cursele vrăjmaşului care, mai ales
în lumea atât de felurită în care trăiţi, “umblă ca un leu răcnind , căutând pe cine
să înghită” (I Petru 5, 8).
Cei ce aţi întemeiat familii şi, fie că le aveţi aici, fie că le-aţi lăsat acasă,
ţineţi jurământul făcut înaintea Iui Dumnezeu la Taina Sfintei Cununii. Luaţi
aminte la sfinţenia ei. Ca Iosif cel înţelept, să fugiţi de ispită (Facere 39), căci
bine învaţă Sf. Apostol Pavel despre legătura dintre soţ şi soţie, comparând
unirea nunţii cu taina legăturii dintre Hristos şi Biserica Sa (Efeseni 5, 32). Cu
sfinţenie să păstraţi valorile familiei noastre româneşti, aşa cum le-aţi deprins
de la părinţii şi bunicii noştri şi cum vă doreşte Biserica să fiţi. Astfel, vă veţi
împlini răspunderea pe care o avfeţi faţă de înaintaşi şi faţă de urmaşi, facându-vă
mlădiţe sănătoase în arborele genealogic al neamului. Seva sănătoasă a vieţii,
• primită de la părinţi, moşi şi strămoşi va trece neîmpuţinată şi cu vigoare de
viaţă dătătoare la copii, nepoţi şi strănepoţi. Nu uitaţi că Domnul va pierde de
pe pământ rodul celor ce trăiesc în fărădelege şi seminţia lor dintre fiii oame
nilor (cf. Ps. 20, 11). Să nu vă lăsaţi nicidecum păgubiţi de Sfânta Cuminecătu
ră, întrucât pentru cel ce se împărtăşeşte cu vrednicie aceasta constituie paza
sufletului, paza familiei şi izvor de bunătate.
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Să nu uitaţi niciodată rădăcinile! Ori de câte ori vă stă în putinţă, vizitaţi-vă
părinţii, ca să ştergeţi lacrimile dorului de pe obrazul celor ce v-au dat viaţă, v-au
crescut şi v-au făcut mari. Vizitaţi locurile sfinte din ţară şi preoţii duhovnici
care v-au născut la viaţa lui Hristos! Să nu-i daţi uitării pe cei de acasă, părinţii
trupeşti şi sufleteşti, aşa curn doreşte cerbul izvoarele apelor (Psalmi 41, 1). Vă
veţi simţi ca acei copaci puternici, neclintiţi în faţa furtunilor! Nu veţi fi ca
frunza-n vânt ce se lasă purtată ici şi colo! Sunt impresionat de prezenţa dum
neavoastră aici, sunt impresionat de tinereţea dumneavoastră, sunt impresionat
de optimismul creştin ce se citeşte în privirile dumneavoastră! Sunt darurile
vârstei atât de frumoase pe care o aveţi, şi ale Duhului Sfânt, care vă călăuzeşte
paşii în viaţa duhovnicească şi Care v-a chemat şi la această întâlnire, în duhul
rugăciunii slujbei dumnezeieşti.
Mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a dat ani să mă găsesc şi aici, în această bise
rică, împreună cu dumneavoastră şi să aud din partea reprezentaţilor Bisericii
Romano-Catolice, şi mai ales din partea I. P. S. Arhiepiscop Marco, reprezentan
tul Eminenţei Sale, Cardinalul Kasper, Preşedintele Consiliului Pontifical pentru
Unitate Creştină, lucruri atât de frumoase despre credincioşii ortodocşi români şi
despre arhipăstorul lor. Vă aduc binecuvântarea părinţilor dumneavoastră! Vă
aduc dragostea Bisericii ai cărei fii sunteţi! Vă aduc preţuirea noastră! Totodată,
să rugăm pe Dumnezeu să ne păstreze în suflete credinţa, ^dragostea, nădejdea şi
cinstea care se cuvin, să împodobească cununa tânărului ortodox român, aşa cum
zilele frumoase împodobesc cununa anului bunătăţii lui Hristos şi aşa cum stelele
prea luminoase înfrumuseţează cununa cerului întins peste Carpaţii noştri, în
nopţile de vară.
Harul Domnului nostru lisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi îm
părtăşirea Sfântului Duh să fie cu noi, cu toţi (II Cor. 13, 13). Amin”
_

A

«

A

Ca un semn văzutal acestei iubiri părinteşti pe care întâi stătătorul Bisericii
noastre o poartă tuturor fiilor şi fiicelor duhovniceşti, oriunde s-ar afla ei, Prea Fe
ricitul Părinte Patriarh a dăruit parohiei româneşti Sf. Ioan Casian din Roma un
set de Sf. Vase, o cruce de binecuvântare, un rând de veşminte preoţeşti, o Biblie,
ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, iar celor aproximativ 30 de preoţi din Roma şi
sudul Italiei, Prea Fericirea Sa le-a oferit câte un Liturghier şi un epitrahil, ca
semn al slujirii lor sfmţitoare.
întâlnirea de suflet a Prea Fericitului Părinte Teoctist cu preoţii şi credincioşii
din această parte a Italiei s-a încheiat cu o agapă, oferită de comunitatea ortodoxă
română din Roma, la restaurantul “L’Eeau Vive”, din apropierea Pantheonului, la
care au participat toţi preoţii ortodocşi slujitori la Vecernie.

A PATRA ZI - JOI, 10 OCTOMBRIE 2002

4

Vizită la muzeul Vaticanului şi la
spitalul de copii Bambino Gesii
A

A

In cea de-a patra zi a vizitei, joi dimineaţa, întâi stătătorul Bisericii Orto
doxe Române l-a primit pe P.C. Pr. Mihai Drigă, de la Parohia Ortodoxă Româ
nă Sf. Nicolae din Bari, care i-a prezentat Prea Fericirii Sale unele aspecte pastoral-misionare ale comunităţii româneşti din acel oraş.
In continuare, de Ia orele 9,30, Prea Fericirea Sa şi ceilalţi membrii ai delega-r
ţiei Bisericii Ortodoxe Române au avut o consultare asupra conţinutului teologic ş i .
implicaţiilor misionar-pastorale şi ecumenice ale “Declaraţiei comune” care urma
să fie semnată de cei doi Intâistătători de Biserici, sâmbătă 12 octombrie 2002.
Textul a fost analizat cu atenţie punct cu punct, fiind aduse câteva amenda
mente şi reformulate anumite pasaje.
Concluziile acestei consultări a delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române au fost
apoi supuse atenţiei Eminenţei Sale Cardinalului Walter Kasper, Preşedintele
Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creştinilor, Excelenţei Sale Mons. Marc
Ouellet şi Mons. Eleuterio Fortino în timpul întrevederii care a urmat imediat, cu
scopul definitivării textului final al Declaraţiei Comune.
De la orele 11,00, Prea Fericitul Părinte Patriarh şi delegaţia însoţitoare au vi
zitat Capela Sixtină , Sala Ducale şi Sala Regia din Palatul Apostolic, unde sunt
păstrate comori ale artei şi culturii din patrimoniul universal. In aplauzele
numeroşilor vizitatori veniţi din întreaga lume, membrii delegaţiei române şi-au
exprimat admiraţia pentru capodoperele artei renascentiste din Capela Sixtină , a
cărei “Judecată de Apoi” are o replică redutabilă în nu mai puţin celebra frescă de
Ia Mânăstirea Voroneţ. (între 1475 şi 1481, Papa Sixt al IV-lea a avut iniţiativa
construirii unei capele private. Pictura capelei a fost realizată între 1481 şi 1483 de
pictori celebri ai epocii: Botticelli, Ghirlandeo, Luca Signorelli, Cosimo Rosselli.
In 1506 Papa Iulius al II-lea a hotărât să picteze şi bolta capelei, care să reprezinte
un cer înstelat. Bolta a fost pictată de Michelangelo, între 1508-1512. El a reprezentat
scene din Geneză şi alte episoade din Vechiul Testament. 25 de ani mai târziu,
Michelangello, solicitat de Papa Paul al II-lea, a pictat peretele de fundal al capelei.
Intre 1536 şi 1541 maestrul toscan a pictat aici capodopera sa, Judecata de apoi).
La orele 13,30, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi delegaţia însoţitoare
au luat prânzul împreună cu Eminenţa Sa, Cardinalul Alfonso Lopez Trujillo, Pre
şedintele Consiliului Pontifical pentru Familie, Excelenţa Sa Monseniorul Marc
Ouellet, Monseniorii Elenterio Fortino şi Johan Bonny. într-o atmosferă caldă au
fost rememorate memente importante ale Congresului “Familia şi Viaţa la înce
putul unui nou mileniu creştin”, organizat la Palatul Patriarhiei în anul 2001 de
Biserica Ortodoxă Română şi de Biserica Romano-Catolică din România,
exprimându-se speranţa că ceea ce a fost reliefat cu acel prilej va fi transpus în
viaţa Bisericilor şi a popoarelor pe care aceştia sunt chemate să le slujească.
A

_
_
_
_
_

_
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La orele 17,00 aceleiaşi zile, Prea Fericitul Părinte Patriarh a vizitat spitalul
de copii Bambino Gesîi, unde a fost întâmpinat de dr. Silvano Francesco, directo
rul spitalului, precum şi de corpul medical. Domnul Silvano Francesco a prezen
tat Prea Fericirii Sale activitatea acestui aşezământ spitalicesc aflat în grija directă
a Vaticanului, precum şi programele de parteneriat cu instituţii similare din Ro
mânia, în domeniul asistenţei copiilor aflaţi în suferinţă.
In sala de conferinţe a spitalului, Prea Fericirea Sa a semnat în Cartea de
Onoare a acestui aşezământ, rostind apoi următorul cuvânt:

“Domnule Director al Spitalului de Pediatrie “Bambino-Gesu”,
Doamnelor şi Domnilor Medici,
Legăturile dintre Biserică şi Spital, în general, sunt cunoscute şi recunoscute:
terminologia medicală este folosită în Biserică cu sens duhovnicesc, iar Biserica
are în calendarul ei nenumăraţi medici (între care unul este chiar evanghelist Sfântul Luca); Biserica a organizat primele spitale şi a susţinut cercetarea în acest
domeniu. De ce? Pentru că şi Biserica şi medicina au obligaţia de a uşura sufe
rinţa, de a înfrunta moartea, desigur, fiecare conform specificului propriu. Dar,
după cum Mântuitorul S-a aplecat asupra tuturor oamenilor, dar mai ales asupra
copii lor ( “Lăsaţi copii şi nu-i opriţi să vină la Mine “ - Matei 19, 14; “De nu vă
veţi reveni şi nu veţi f i precum copiii, nu veţi intra în îînpărăţia cerurilor “ - Matei
18, 3), tot aşa şi Biserica Lui are grijă, prin rugăciune şi faptă, de toţi cei în sufe
rinţă, dar mai ales de copii. Parcă era şi în firea lucrurilor să acordăm prioritate în
toate copiilor, viitorul nostru. Iată de ce, intrând în acest spital de pediatrie, ca om
al Bisericii, am avut un sentiment aparte.
*

Doamnelor şi Domnilor Medici,
V-a binecuvântat Dumnezeu cu un talent deosebit pe dumneavoastră cei care
apăraţi darul sfânt al vieţii în faza lui cea mai critică: la naştere şi în primii ani de
existenţă. Câţi copii, sau maturi, nu se bucură de binecuvântările faptului de a trăi
datorită dumneavoastră, cei care i-aţi ajutat să se nască şi să învingă obstacolele
grele puse de boală şi suferinţă, în calea vieţii lor? Câtă bucurie nu simte medicul
atunci când, asistând Ia naşterea unui prunc, graţie priceperii, a devotamentului
profesional, chiar “misionar ”, aş zice - şi a dragostei sale, o nouă fiinţă umană,
încă un suflet, ajunge să scoată primul strigăt, prin care îşi cere dreptul la viaţă!
Câţi copii, adolescenţi sau oameni maturi nu se simt infinit îndatoraţi, deoarece
dumneavoastră vă datorează ei toate bucuriile vieţii, dumneavoastră, vajnicilor
străjeri ai celui mai preţuit odor încredinţat umanităţii, dumneavoastră, celor care
i-aţi primit cu dragoste în braţe chiar înainte ca mama lor să-i strângă la piept!
Câtă recunoştinţă nu Vă datorează toate femeile care gustă fericirea de a fi mame,
mulţumită privegherilor şi grijii dumneavoastră! Câtă mulţumire nu trăiesc bărba
ţii care devin tati tot datorită dumneavoastră!
Prin dumneavoastră, cuplul conjugal, care primeşte prin Sfânta Cununie ha
rul şi binecuvântarea de a creşte şi a se înmulţi, se împlineşte ca familie, ca celulă
de bază a societăţii. Pentru aceasta şi societatea vă este recunoscătoare cu
%
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deosebită apreciere şi preţuire! Pentru aceasta şi Biserica vă pomeneşte în rugă
ciunile ei, şi vă ajută ca să vă îndepliniţi misiunea sfântă de aducători pe lume şi
apărători ai darului divin al vieţii. Numai prin dumneavoastră se întregeşte fami
lia creştină, constituindu-se în adevărată şcoală a virtuţilor.
La secţiile de urgenţă şi de terapie intensivă am făcut cunoştinţă şi m-am
împărtăşit din curajul luptătorilor pentru dreptul la viaţă. Ajutaţi de instru
mentele şi aparatura medicală ultramodernă şi extrem de performantă, apelând la
ştiinţa şi experienţa acumulată cu trudă în decursul anilor de facultate şi de prac
tică medicală, şi valorificând harisma dăruită de Dumnezeu, Cel ce este “doctorul
sufletelor şi al trupurilor noastre ” şi vă dovediţi adevăraţi ocrotitori ai vieţii. Cu
ştiinţa dumneavoastră vă faceţi părtaşi lucrării divine a Logosului dumnezeiesc, iar
cu dragostea faţă de viaţa fiinţei umane vă împărtăşiţi din darul Tatălui, făcătorul
a toate şi al Duhului Sfânt, “Domnul de viaţă f ă c ă t o r u l Sunt convins că împli
niţi această lucrare cu foarte mult devotament, deoarece pe aceste meleaguri este
încă viu spiritul matroanei Cornelia, din străvechea Romă, care invitată şi provo
cată să-şi etaleze cele mai frumoase şi preţioase bijuterii, ea şi-a prezentat, în faţa
tuturor, copiii la care ţinea mai mult decât la orice.
Am fost plăcut surprins de însăşi denumirea spitalului dumneavoastră,
“Bambino-Gesit”. Prin aceasta, dumneavoastră, toţi ucenicii lui Hypocrate, osteni
tori în acest lăcaş sacru, unde ca nişte vestale din Roma antică vegheaţi, cu flacăra
şi lumina cunoştinţelor medicale, ca focul sacru al vieţii să nu se stingă şi aşa să fie
transmis mai departe, mărturisiţi că în fiecare copil născut sau îngrijit aici vedeţi pe
pruncul Iisus. Această denumire este şi o mărturisire, că pentru fiecare copil venit .
aici primiţi ajutorul Domnului Iisus Hristos. Desigur, în toţi copiii, fiinţe imaculate,
neîntinate şi nevinovate este pruncul Iisus, născut în Betleem, înfăşat, îngrijit şi
alăptat de Prea Curata Sa Maică. Dar în copiii din spitalul dumneavoastră este prun
cul Iisus prigonit. Nu îl prigoneşte Irod cu oştile sale, ci Irodul bolii cu tot cortegiul
de suferinţe, care se năpustesc cu cruzime asupra fiinţelor fragede, plăpânde, ne
putincioase şi expuse la tot felul de primejdii, chiar la pierderea vieţii. Dum
neavoastră, Domnilor Doctori, sunteţi ca Dreptul losif, logodnicul Prea Curatei, iar
dumneavoastră, Doamnelor Medici, săvârşiţi o lucrare asemănătoare cu lucrarea
Sfintei Fecioare; luaţi pe “pruncul Iisus" în braţele dumneavoastră şi cu ajutorul
ştiinţei de Dumnezeu dăruite, şi al inspiraţiei transmisă prin glasul îngerului, îl
scoateţi din tărâmul bolilor ce-1 prigonesc, salvându-i astfel.viaţa.
Ceea ce m-a mişcat până la lacrimi a fost faptul că atunci când este vorba de
“Copilul Iisus”, dumneavoastră vă aruncaţi privirile şi dincolo de orizontul acestui spi
tal, şi chiar mult mai departe, dincolo de graniţele Italiei. Nu vă mărginiţi acordarea
asistenţei medicale la cazurile “intra muros”. Priviţi departe, aşa cum recomandă deontologia medicului creştin, priviţi la toţi copiii, chiar şi la copiii din România în care II
vedeţi pe Iisus. Adânc mişcat, am urmărit expunerea “Programului de formare şi de
suport asistenţicd în favoarea copiilor români în dificultate ”. Mi-aţi creat impresia că
în permanenţă vedeţi cu ochii credinţei icoana sfântă a Domnului nostru Iisus Hristos,
cerând celor din jur să lase copiii să vină la Bl (cf. Matei 19, 14). Dumneavoastră nu
A
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numai că cereţi ca pruncii să fie lăsaţi să vină la dumneavoastră, dar vă şi duceţi la ei,
până departe, oriunde ei se află în suferinţă. Desigur, din îndemnul tainic pe care tot El,
Domnul, vi-1 şopteşte la auzul inimii şi tot cu ajutorul Lui faceţi aceasta!
Cu înţelegerea pe care numai credinţa ne-o dă, cunoaştem că abnegaţia şi
zelul “misionar ” care vă caracterizează se datorează şi rugăciunilor ocrotitorilor
dumneavoastră, sfinţii doctori. Iar între aceştia primii sunt Sfinţii Cosma şi
Damian, originari de aici, din Roma, propovăduitori ai Evangheliei lui Hristos
prin arta medicinii şi martirizaţi în anul 284. Şi în Apus şi în Răsărit ei sunt ţinuţi
la mare cinste. Acest lucru arată că ei constituie un adevărat inel de legătură între
Bisericile noastre. In acelaşi fel şi dumneavoastră, extinzându-vă activitatea de
îngrijire medicală şi în România, în Răsărit, sunteţi o punte pe care dragostea con
cretizată într-unul dintre cele mai nobile acte - actul asistării medicale a copiilor trece dintr-o parte în alta a Europei. Din partea-noastră, pe această punte trece
recunoştinţa, urmând ca Dumnezeu .să vă răsplătească pe deplin. Nu ne putem
exprima recunoştinţa, altfel decât rugându-ne lui Dumnezeu să reverse din belşug
binecuvântările şi harul Său peste dumneavoastră, întărindu-Vă astfel spre îm
plinirea acestui lucru întru tot bineplăcut înaintea Lui!”
*

La plecare, Prea Fericirea Sa a oferit Domnului Director Silvano Francesco o
icoană cu Maica Domnului, iar celorlalţi membri ai corpului medical câte un al
bum Icoana din sufletul copilului.
De la orele 12,00, Excelenţa Sa, Domnul Mihai Dobre, Ambasadorul
României pe lângă Sfântul Scaun a oferit Ia sediul Ambasadei o recepţie în onoarea
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, Ia care au participat numeroase personali
tăţi bisericeşti şi diplomatice. Cu acest prilej, Prea Fericirea Sa a oferit Crucea Pa
triarhală pentru mireni domnilor Mihai Dobre şi Şerbair Stati, ambasadorii
României pe lângă Sfântul Scaun şi, respectiv, pe lângă Preşedintele Italiei.
In prezenţa cardinalilor, a demnitarilor din Curia Romană, a peste 15 amba
sadori acreditaţi la Roma, a altor personalităţi diplomatice şi a numeroşi jurnalişti,
remarcând, în mod deosebit, prezenţa PP. SS. Episcopii greco-catolici Virgil
Bercea de Oradea şi Florentin Crihălmeanu de CIuj-Gherla, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a tinut următoarea alocuţiune:

Excelenţa Voastră, Domnule Ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun,
Eminenţele şi Excelenţele Voastre, Cardinali şi Arhiepiscopi,
Excelentele Voastre, Domnilor Ambasadori,
înalt Prea Sfinţiţi Părinţi Mitropoliţi şi Episcopi,
Distinşi invitaţi,
A

In funcţie de anumite circumstanţe, ambasada poate fi definită în mai multe
feluri. In general, ambasada este un loc de reprezentare. Prin ea, o ţară este re
prezentată sub aspectul indentităţii sale culturale şi spirituale, şi al intereselor sale.
Din acest punct de vedere, putem afirma că ambasada este o adevărată “punte de
legătură” între ţara pe care o reprezintă şi celelalte ţări. Nu rare sunt cazurile în
care ambasada devine şi un loc de conciliere, de împăcare. Astfel, ea dobândeşte
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conotaţii şi valenţe cu totul speciale. în planul realităţilor politico-diplomatice,
ambasadorul împlineşte o misiune asemănătoare cu funcţia preotului în planul
sacrului: ambii sunt mijlocitori între oameni, respectiv, între oameni şi Dumnezeu.
Trebuie să recunoaştem că, ori de câte ori ne aflăm în ambasada ţării noastre,
a ţării fiecăruia dintre noi, încercăm un adevărat moment de graţie, binecuvântat
şi unic în felul său. Cred că nicăieri nu trăim mai intens împletirea armonioasă
dintre sentimentul apartenenţei la poporul de origine şi sentimentul deschiderii lui
spre alte popoare. Trăim identitatea specifică ethnos-ului din care provenim, uni
tatea naţională în diversitatea popoarelor lumii. Avem conştiinţa faptului că ne
aflăm pe teritoriul Statului nostru - cum de altfel legislaţia internaţională şi
uzanţele diplomaţiei au stabilit - dar, totodată, teritoriul nostru se află pe terito
riul altui Stat, care, în acest fel, cel puţin la nivelul trăirii subiective, îşi pierde ca
racterul de străin. Iar atunci când ne este dată bucuria de a ne întâlni la ambasa
da noastră cu ambasadori şi distinşi reprezentanţi ai altor popoare, relaţia biva
lentă dintre noi şi Statul pe teritoriul căruia se află ambasada noastră devine poli
valentă. Este cazul acestei recepţii, cazul întâlnirii noastre din această seară.
Măiestria cu care aceasta a fost organizată de Excelenţele Lor, Doamna şi Domnul
MihaiI Dobre, ne îndatorează mult, descifrând în acest gest izvorul nesecat al cre
dinţei lor în Dumnezeu şi al respectului faţă de cea mai veche instituţie a poporu
lui român care este Biserica Ortodoxă. Vă mulţumim mult, Excelenţa Voastră,
Domnule Ambasador, şi rugăm pe Dumnezeu să Vă binecuvinteze strădaniile atât
de importante pe care le manifestaţi faţă de statul Vatican, având privilegiul de a
promova legăturile cordiale între cele două state.
Parcă ne aflăm într-un spaţiu quasi sacru, upde limba comună a respectului şi
bunei înţelegeri oferă posibilitatea simţirii pogorârii duhului comunicării, al comprehensibilităţii reciproce, şi de ce nu, al unităţii sufleteşti. Este şi acesta un dar al
Cincizecimii! Şi, după cum Cincizecimea a fost posibilă datorită Naşterii Domnu
lui, la care îngerii şi păstorii cântau “Mărire intru cei de sus... ”, tot aşa şi darul spe
cial al acestei întâlniri este posibil fiindcă dumneavoastră, corpul diplomatic, oste
nitori neobosiţi pentru realizarea întâlnirilor, comunicărilor şi înţelegerii păcii între
ţări, vă uniţi vocile continuând cântarea îngerească prin cuvintele "... şi pe pământ
pace , între oameni bunăvoire! ” (Luca 2, 14). Folosind amabilitatea Excelenţei Sale,
Domnul Mihail Dobre şi prezenţa vădit numeroasă a noastră, a clerului, prezenţă
firească la o recepţie oferită în onoarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, aflată
prima dată în istorie, în vizită oficială la Vatican, ne îngăduim să tălmăcim întâlnirea
noastră cu termeni predominant bisericeşti, în care definim însăşi pelerinajul nostru
la Roma. Nu este însăşi religia calea de refacere a legăturii, de unire a oamenilor
între ei, şi cu Dumnezeu? în cazul nostru folosirea termenilor bisericeşti, pentru a
defini bucuria întâlnirii, este cerută în chip firesc, şi de prezenţa iubiţilor noştri fraţi
în Hristos şi în conştiinţa de neam, Excelenţele Lor, Prea Sfinţiţii Episcopi Florentin
al Clujului şi Virgil al Oradiei - din partea Bisericii Greco-Catolice - unită cu
Roma. Vreau să înţeleg prezenţa II. PP. SS. lor aici, în acest topos, şi acum, la acest
kairos al bunei înţelegeri între oameni, ca pe un gest care ne obligă să păşim tot mai
«
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hotărât, împreună, pe calea dialogului, a dragostei, a adevărului şi a sincerităţii creştine,
în România. Pe această cale Vă ieşim înainte, îî. PP. SS. Voastre, aşa cum obişnuim
noi românii să întâmpinăm pe cei preţuiţi şi dragi: cu pâinea iubirii care ne întăreşte
inimile şi cu sarea sincerităţii care dă gust şi valoare de veşnicie relaţiilor noastre.
Vă ieşim înainte cu braţele şi sufletul larg deschise ca semn al disponibilităţii şi
hotărârii noastre de a nu ne da înapoi de la împlinirea a tot lucrul bun. Cu frăţească
dragoste Vă întâmpinăm, deoarece Hristos, Domnul nostru, vrea să ne iubim unii pe
alţii. Vă ieşim înainte deoarece istoria noastră comună ne învaţă că trebuie să ne
dăm mână cu mână, ca unii care în momentele cruciale din trecutul patriei am lucrat
împreună cu bun folos la împlinirea năzuinţelor neamului. Lumea întreagă, atât de
ales reprezentată aici, ne vrea uniţi, în bună înţelegere, trăind ca fraţii.
Ar fi de o neiertată omisiune dacă nu aş mărturisi că pentru bucuria întâlnirii
din această seară suntem îndatoraţi cu mulţumiri Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul
al II-lea, deoarece prin invitaţia pe care ne-a adresat-o cu atâta generozitate, ne-a
dat prilejul de a ne afla împreună, între noi cei de acasă şi între distinşii invitaţi ai
Doamnei şi Domnului Ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun, a Exce
lenţelor Lor, Doamnele şi Domnii Ambasadori, cărora le mulţumesc în numele
Bisericii Ortodoxe Române pentru cuvintele calde adresate nouă în această seară.
Cu rugămintea de a binevoi să transmiteţi guvernelor pe care le reprezentaţi
aprecierile noastre, Vă mulţumim pentru că aţi binevoit să onoraţi invitaţia la
această recepţie, văzând în acest gest şi o manifestare de prietenie faţă de ţara
noastră, România. Vă urăm deplin succes în împlinirea apostoliei dumneavoastră
de mijlocitori între oameni şi popoare pe calea împreună-vieţuirii paşnice, a pro
gresului material şi spiritual pentru toate popoarele lumii.
In încheiere rog pe Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, să binecuvinteze aşeză
mântul şi lucrarea Ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun, spre mărirea lui
Dumnezeu şi prosperitatea poporului român”.

Cele şapte zile la Roma ale P. F. Părinte Patriarh Teoctist

33

A CINCEA ZI - VINERI, 11 OCTOMBRIE 2002
Dar de mare preţ: părticele din moaştele Sfanţului Silvestru,
Episcop al Romei
în cursul dimineţii de vineri, 11 octombrie 2002, la orele 9.30, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist şi ceilalţi membri ai delegaţiei au vizitat Biblioteca
Apostolică a Vaticanului, adevărat sedes sapientiae, şi Galeria Lapidar ia, unde
au fost întâmpinaţi de Eminenţa Sa, Card. Mejia Jorge Maria, Prefectul
Bibliotecii. (Iniţiativa deschiderii unei biblioteci publice la Vatican a aparţinut
Papei Nicolae al V-lea (1447-1455). Biblioteca Vaticanului a început cu o
colecţie de 350 de manuscrise latine, iar la moartea Papei Nicolae al V-lea
deţinea 1500 de codici. în prezent aici se află 1.600.000 de volume tipărite, peste
150.000 de codici de manuscrise, pe lângă preţioase documente, dintre care
aproape jumătate sunt disponibile pe Internet).
Specialiştii în manuscrise au prezentat delegaţiei române exponate remarca
bile din punctul de vedere al vechimii şi al conţinutului. între acestea s-au numă
rat şi manuscrise vechi în limba română, expresie concretă a unităţii culturale
între poporul român şi Vatican. Vizita a fost urmată de o scurtă întrevedere, în curcopie a Codex Vaticanus B. Părintele Patriarh i-a oferit în dar Card. Mejia Jorge
Maria, câte un exemplar din ediţiile jubiliare ale Bibliei lui Şerban Cantacuzino
(1988) şi Bibliei Sfântului Sinod (2002), precum şi placheta omagială dedicată
celor cinci patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.
La orele 11.00 a urmat apoi un scurt popas la Bazilica Patriarhală Sfântul
Pavel din afara Zidurilor, delegaţia fiind întâmpinată de rectorul bazilicii, Paolo
Lunardon, O.S.B. şi de membri ai comunităţii. Dintre principalele patru bazilici
, jubiliare, Sfântul Pavel-Extra Muros este a doua ca mărime, după Sfântul Petru şi
totodată una dintre cele mai mari biserici din lume. Având origine constantiniană,
bazilica actuală este rodul unei restaurări moderne, după incendiul din 1823.
în străvechea bazilică constantin iană, închinată "propovăduitorului adevăru
lui şi învăţătorului neamurilor", unde, după toate probabilităţile, se află sfintele
sale moaşte, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a admirat celebrele mozaicuri,
precum şi tezaurul de relicve sacre strânse cu strădanie sfântă de-a lungul veacurii s-a retrăit atmosfera de rugăciune şi muncă intelectuală a nenumăratelor cete
de monahi, care, aşa cum indică excepţionalele epigrafii, au trăit aici de-a lungul
veacurilor. Pătrunşi de adâncă emoţie, pricinuită de sfinţenia locului şi măreţia
Apostolului, membri delegaţiei române au cântat troparul Cincizecimii.
în continuare, de la orele 12,00 delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a vizitat
Colegiul Pio Romeno. Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost întâmpinat
aici de Eminenţa Sa Arh. Maria Veglio, Secretar al Congregaţiei pentru Bisericile
Orientale, de PP. SS. Episcopi Virgil Bercea şi Florentin Crihălmeanu, de părin
tele arhimandrit Olivier Raquez, rectorul colegiului şi de Părintele Mihai Frăţilă,
3 - B. O. R. 10-12/2002
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vicerector. In capela colegiului, Prea Fericirea Sa s-a întâlnit cu bursieri români ai
universităţilor romano-catolice din Roma, în majoritate membri ai Bisericii
Catolice Orientale de Rit Bizantin (Greco-Catolică) din România. Corul bursieri
lor români a intonat imnul arhieresc şi cântarea bisericească "Ziua învierii", care
îndeamnă la iertare şi îmbrăţişare frăţească, în duhul lui Hristos.
După acest scurt moment de rugăciune, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a adresat tinerilor bursieri următorul cuvânt de învăţătură şi de binecuvântare:

Eminenta
Voastră
,
*
înalt Prea Cuvioase Părinte Arhimandrit Olivier,
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Iubiţi studenti,
Vă mărturisesc emoţia pe care am simţit-o ascultând imnul arhieresc în
limba noastră dulce, românească. în acelaşi timp, mă bucur frăţeşte de prezenţa în
această biserică a PP. SS. Părinţi Episcopi Virgiliu de la Oradea şi Florentin de la
Cluj şi îi îmbrăţişez pentru această surpriză plăcută. în primul rând, mulţumesc
Prea Cuviosului Părinte Olivier Raquez pentru cuvintele rostite întru întâm
pinarea noastră, cuvinte vrednice să fie puse la inimă de noi toţi.
Iată, un Colegiu românesc care a adăpostit generaţii de studenţi români şi-a do
b ân d it-în anii de dăinuire - un renume în lumea teologică şi în viaţa Bisericii noas
tre. Am aflat cu bucurie că între bursierii de aicrsunt şi tineri aparţinând Bisericii
Ortodoxe Române. Cu toţii cunoaştem cât de mult a folosit poporului român din
Transilvania contribuţia adusă în trecut de către slujitorii Bisericilor noastre Ia dez
voltarea culturii neamului nostru şi la propovăduirea cu râvnă şi dragoste a Evan
gheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu putem trece cu vederea faptul că însăşi
întâlnirea noastră în acest Colegiu de studiu, de cunoaştere şi frăţietate românească,
se datorează relaţiilor pe care Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Unită cu Roma
din România le-au întreţinut de-a lungul secolelor cu Sfântul Scaun, deşi pe căi
diferite. Referitor la relaţiile Patriarhiei Române cu Vaticanul, în trecutul apropiat,
am aici o mărturie vie în persoana Mons. Elefterie Fortino, cu care ne cunoaştem
de decenii şi cu care ne-am întâlnit deseori la Roma şi în România, în cursul anilor
grei pentru noi, ai dictaturii. Deşi expuşi unor nebănuite riscuri, totuşi, cu ajutorul
lui Dumnezeu, am făcut faţă greutăţilor vremurilor, stabilind şi promovând relaţii
între Bisericile noastre. Am simţit uneori adeverirea cuvintelor psalmistului:
“ Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat ” (Ps. 22, 4-5). Am slujit şi am
apărat Biserica, oriunde ne chema ea; pe unii în temniţele comuniste, pe alţii în aşazisa libertate, dar tot uirfel de catacombe, impuse de regim prin interdicţia de a
desfăşură activităţi bisericeşti în afara zidurilor sfintelor lăcaşuri. A fost greu, a fost
neimaginat de greu. Dar sufletul nostru a aşteptat pe Domnul, că El este ajutorul şi
apărătorul nostru şi în numele cel sfânt al Lui am nădăjduit (Cf. Ps. 32, 20), pentru
că “certând m-a certat Domnul dar morţii nu m-a dat ” (Ps. 117, 18).
Mulţumesc lui Dumnezeu care a inspirat vizita delegaţiei Bisericii Ortodoxe
Române Ia acest Colegiu Pontifical, spre a ne regăsi ca fraţi români în slujirea Bi
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sericii Mântuitorului lisus Hristos. Aşa cum ne învaţă Sfinţii Părinţi, scopul vieţii
şi slujirii noastre este vestirea Evangheliei lui Hristos, Cel Unul-Născut, Fiul lui
Dumnezeu Cel viu, care S-a răstignit, smerindu-Se până la moarte şi a treia zi a
înviat pentru mântuirea întregului neam omenesc. Cât de frumos aţi intonat cântarea “Ziua învierii” ! Trăirea învierii presupune iertarea şi primirea celuilalt cu
îmbrăţişarea dragostei frăţeşti. împărtăşirea din învierea Domnului cere mai întâi
ridicarea noastră din întunericul păcatului, învierea personală din mormântul ne
cunoaşterii Adevărului, înseamnă trecerea de la întunericul necunoştinţei la lumi
na cunoştinţei lui Hristos. Iar cunoaşterea lui Hristos aduce după sine şi cunoaş
terea aproapelui şi a iubirii Iui. Sfinţii Părinţi ne învaţă că această cunoaştere
sporeşte prin iubirea şi slujirea fraţilor. Fără a-1 iubi pe aproapele nu putem iubi
pe Dumnezeu. Nu ne putem face părtaşi roadelor învierii Sale decât iubindu-ne
unii pe alţii, şi împreună pe Hristos şi Biserica Sa. “Noi ştim că am trecut din
moarte Ia viaţă ”, scrie Sfântul Evanghelist Ioan, "pentru că-i iubim pe fraţi; cel
ce nu-l iubeşte pe fratele său rămâne în moarte ” (I Ioan 3, 14). Aşadar, orice s-ar
întâmpla între noi, oricâte necazuri şi ispite ar interveni, ca ucenici ai Sfinţilor
Apostoli se cuvine să ne iubim unii pe alţii. Se cuvine să ne iubim cu acea dra
goste cu care s-au iubit cei doi fraţi sfinţi: Petru şi Andrei!
în cursul pelerinajului nostru în Roma, am rămas uimiţi de mulţimea mărtu
riilor concrete ale unităţii din primul mileniu creştin, când se consolida Biserica
de Răsărit şi Biserica de Apus. Este binecuvântat lucru să dăm ca scop existenţei
noastre descoperirea şi valorificarea acestor mărturii. Este lucru binecuvântat
deoarece, în felul acesta, putem deveni nişte înainte-mergători pe calea unităţii
depline! De altfel, în Sfânta noastră Liturghie noi ne aducem aminte că deseori ne
rugăm să ne dărui ni pe noi înşine şi unii pe alţii lui Hristos, cerând unitatea cre
dinţei şi împărtăşirea Sfântului Duh! Nu ne rugăm noi “pentru pacea a toată
lumea , pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea tutu
ror”! Este o rugăciune care ne îndatorează la o viaţă şi o credinţă curată, slobo
zită din robia păcatului şi neumbrită de nesocotirea dreptăţii dumnezeieşti.
A

_
_
_
_
_
_

A

Acesta este drumul pe care l-au trasat marii noştri înaintaşi, mari Patriarhi ai
creştinătăţii: Papa Paul al Vl-lea şi Patriarhul Athenagoras al Constantinopolului, autorii actului binecuvântat al ştergerii din memoria relaţiilor dintre Bisericile
noastre a coşmarului anatematizării. Şi le suntem datori să-i urmăm, ducând chiar
mai departe şi promovând dialogul dragostei spre dialogul faptei.
Acesta este şi sensul prezenţei şi întâlnirii noastre, al celor ce ne aflăm aici,
sau la recepţia de la Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun, sau acasă, la noi.
împreună, deci, dăm mărturie tinerilor studenţi despre împlinirea datoriei ce ne re
vine tuturor, aceea de a da pilda cea bună de înţelegere, colaborare şi depăşire a di
vergenţelor şi piedicilor ivite în calea legăturilor noastre care, ca fraţi de neam şi
de credinţă, trebuie să le menţinem cu tărie. Este o pildă aşteptată de toţi cei din jurul
nostru, de semenii noştri, dar mai ales de Dumnezeu. De aceea ne simţim îndatoraţi
să împlinim mereu sensul slujirii a tot ceea ce ajută la zidirea trupului lui Hristos,
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ca să ajungem la unitatea credinţei, la maturitatea duhovnicească a bărbatului de
săvârşit care a atins vârsta deplinătăţii lui Hristos (Cf. Efeseni 4, 12-13).
Dragi fraţi studenţi, sunteţi veniţi la studii şi vă veţi întoarce acasă, la termi
narea lor, încărcaţi de ştiinţa pe care o veţi agonisi la Roma, această cetate a
Universităţilor pontificale. Sunteţi tineri şi aveţi şansa să alegeţi modelele cele
mai bune de învăţat şi de cercetare. Să nu le neglijaţi mai ales pe cele de
împlinire a cunoştinţelor care să vă apropie de Hristos. Vi se prezintă pentru
alegere modele de virtute,- de credinţă, de slujire, de omenie, de purtare irenică,
ecumenică. De la noi să nu luaţi ceea ce vi se pare că stânjeneşte libertatea în
Hristos, că răceşte dragostea creştinească între noi, că taie elanul devotamentu
lui pentru slujirea Sfântului Altar în duhul iubirii jertfelnice care duce spre
apropierea Bisericilor. Să nu luaţi de. la noi ezitările pe care uneori poate le
avem, datorită perioadelor destul de grele prin care toţi am trecut şi trecem. Să
nu luaţi spiritul de revanşă pe care împrejurări istorice I-au inoculat în sufletele
unora, întunecând lumina iubirii. Nu uitaţi că nu este bucurie mai mare în lume
şi mai cu seamă în Biserică, decât bucuria împăcării şi nu este dragoste mai
mare decât să ne punem, sufletul pentru aproapele nostru (Cf. loan 15, 13).
înainte de a sosi la acest foarte frumos Colegiu, am vizitat Bazilica Sfântului
Pavel, numită "extra m uros”. Emoţia încercată acolo ni s-a întipărit în minte,
gândindu-ne la epistola Sfântului Apostol Pavel către credincioşii din Filipi:
“Impliniţi-mi b u c u r i a Care era această bucurie? Iat-o, aşa cum o descrie el:
“de a gândi la fel, de a avea aceeaşi iubire, un singur suflet, aceeaşi cugetare .*
Nu faceţi nimic din duh de ceartă, nici din slavă deşartă, ci întru smerenie unul
să-l socotească pe altul mai de cinste decât el însuşi. Nimeni să nu caute doar
spre ale sale , ci fiecare şi spre ale altuia” (Fi lipeni 2, 2-4). Cât de fericiţi am fi
să fim şi demni de asemenea învăţăminte!
Reconcilierea, dragostea creştină, credinţa autentică şi unitatea nu sunt posi
bile, fară o concepţie de viaţă bazată pe semnificaţia cuvintelor Sfântului Pavel
enunţate mai sus. Punerea lor în practică se realizează prin rugăciunea înnobilată
de virtutea smereniei, în spirit chenotic. Acelaşi Sfânt Apostol ne dă în acelaşi loc
şi modelul de urmat în chenoza personală. Este Mântuitorul Hristos, Care “S-a
golit pe Sine luând chip de rob devenind asemenea oamenilor şi la înfăţişare
aflându-se ca un om; S-a smerit pe Sine făcându-se ascultător până la moarte şi încă moarte pe cruce! ” (Filipeni 2, 7-8). In viaţa duhovnicească acestea sunt va
lori de care lumea de astăzi, Europa noastră, are mare nevoie. “Bătrânul Conti
nent” îşi doreşte o nouă tinereţe. Iar tinereţea lui nu poate veni fSră redescoperi
rea valorilor amintite anterior, valori ce au fost puse ca pietre de temelie la funda
mentele ispostazei spirituale europene de către Sinoadele Ecumenice ale primului
mileniu. Jertfele şi sacrificiile depuse pentru păstrarea aceluiaşi cuget al credinţei
în cei o mie de ani de la Naşterea lui Hristos, ne obligă să înţelegem datoria de a
da mărturie comună spre unitatea văzută a Bisericii, în condiţiile dezvoltării
ştiinţei, culturii şi civilizaţiei continentului nostru, năpădit de secularizare, din
nefericire. Avem această datorie faţă de Sfinţii Părinţi ai Sfintelor Sinoade Ecu
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menice, zugrăviţi în spiritul celei mai veritabile îngemănări dintre credinţă şi artă
în renumita Bibliotecă Vaticană, pe care am admirat-o îndelung, cu adâncă evlavie.
Iubiţi fraţi, vă pregătiţi să primiţi harul preoţiei, harul sfântului epitrahil, dar
primiţi şi mari răspunderi pentru îndepărtarea dezbinării din sfintele Iui
Dumnezeu Biserici şi pentru a da suflet Europei. Nu poate fi un ideal mai frumos,
decât slujirea Bisericii ca preoţi (cf. Consiituţiile apostolice 6, 2; Sfântul Ioan
Gură de Aur, Omilie 4, 4 Ia Isaia; Sfântul Teodor Studitul, Epistola 1, 16), dar nici
responsabilităţi mai mari, pentru că prin rugăciunile voastre, Dumnezeu cu Harul
Său, se pogoară pe pământ, iar pământenii se înalţă la ceruri. Ce poate fi mai
înălţător - şi în acelaşi timp mai cutremurător - decât să porţi în mâinile tale
Trupul lui Hristos pentru Care vei da seamă la a doua venire a Domnului? Sunteţi
tineri şi aveţi nevoie de dreaptă socoteală, de rugăciune şi de paza minţii, pentru
a primi ajutorul lui Dumnezeu, ca să daţi răspuns bun Ia înfricoşătoarea Judecată.
Fiecare gând, fiecare vorbă şi fiecare faptă să însemne pentru voi o jertfa pe
altarul refacerii unităţii Bisericii, pentru care însuşi Domnul Şi-a dat viaţa şi
mulţime nenumărată de mucenici şi-a vărsat sângele.
Cu aceste gânduri pe care le împărtăşesc deseori şi deopotrivă, şi studenţilor
teologi din ţară, doresc să-mi exprim neţărmurita recunoştinţă faţă de Sanctitatea
Sa, Papa Ioan Paul al II-lea, care, în cuprinderea Sa, a făcut eforturi greu de redat
în cuvinte pentru a ne vizita Ţara, şi care ne-a oferit fericita ocazie, să venim Ia
Roma şi să ne întâlnim în această sfântă biserică. Iată, ni s-a hărăzit bucuria de a
vă întâlni, de a vă admira cântarea Paştilor, ca fii şi slujitori ai Bisericii, care îm
părtăşesc darurile ei mântuitoare, acum, la începutul secolului al XXI-lea.
încă o dată vă răspund după datină: “Bine v-am găsit!”, şi mă rog cu smere
nie şi căldură ca: “Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu
Tatăl şi împărtăşirea Duhului Sfânt” să se reverse din belşug asupra acestui Cole
giu Pontifical, asupra Prea Cuviosului Părinte Rector, Arhim. Olivier, şi a tuturor
celor ce ostenesc la plinirea sufletească a tinerilor ce vor vesti în lume şi în Ţara
noastră Evanghelia păcii şi a dragostei. Amin.
Ca un semn al legăturii frăţeşti dintre fiii aceluiaşi neam şi a suferinţelor
îndurate împreună în anii totalitarismului, Prea Fericitul Părinte Patriarh a oferit rec
torului colegiului câte un exemplar din Biblia de la Bucureşti şi Biblia Jubiliară a
Sf. Sinod, albumul "Icoana din sufletul copilului" şi volumul "Biserica întemniţată".
La orele 13.30, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi delegaţia însoţitoare
au luat prânzul la casa de oaspeţi: Domus Sanctae Marthae în compania Excelenţei
Sale Mons. Marc Ouellet, Preşedintele Consiliului Pontifical pentru “Unitatea Creş
tinilor”, Mons. Johan Bonny şi a Mons. Oliver Lahl.
La orele 16.30, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a vizitat Bazilica San
Giovanni Laterano. Catedrală a Romei şi inima puterii pontificale, dominând
întregul Ev Mediu, bazilica Sfântul Ioan Lateran a fost construită între anii 311-314
pe proprietatea unei familii romane (Laterani) din care provenea soţia împăra
tului Constantin. Spre deosebire de bazilica Sfântul Petru, Sfântul Ioan-Lateran
a fost construită în etape, fară un proiect unitar şi fară intenţia de a respecta carac
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teristicile iniţiale. In ciuda modificărilor, uneori radicale, biserica este încă foarte
aproape de structura sa primară.
Acolo Prea Fericirea Sa a fost întâmpinat de Eminenţa Sa Cardinalul Camillo
Ruini, Vicarul general al Romei, împreună cu slujitorii catedralei. Au fost de faţă,
Dl. Mihai Dobre, Ambasadorul României la Vatican, numeroşi prelaţi, studenţi în
teologie la Seminarul Major din Roma şi un număr impresionant de credincioşi,
între care mulţi români ortodocşi. A urmat un serviciu religios în timpul căruia
Eminenţa Sa a oferit în dar Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist părticele din
moaştele Sfântului Silvestru, Episcop al Romei, pentru a fi aşezate în biserica paro
hiei Sfântul Silvestru din Bucureşti. Darul sfintelor moaşte a fost făcut de la comu
nitate de credincioşi la comunitate de credincioşi, prin mijlocirea arhipăstorilor.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi Eminenţa Sa Cardinalul Ruini au
semnat următorul' proces verbal de predare-primire de părticele din sfintele
moaşte ale Sfântului Silvestru, Episcopul Romei:
“A stăzi, 11 octombrie 2002, ora 16.30, în Catedrala San G iovanni in
Lciterano, din Roma, situată în Piaţa San Giovanni in Laterano, s-au întâl
nit următorii m em bri ai Tribunalului Eclesiastic, pentru a participa la
Liturghia Cuvântului, prezidată de Em inenţa Sa, Cardinalul Camillo Ruini,
Vicar G eneral al Sanctităţii Sale Papa Ioan P aul al 11-lea p en tru Roma, cu
ocazia înm ânării veneratelor moaşte ale Sfântului Silvestru I, P apă al
Romei, Prea Fericirii Sale Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
In tim pul cerem oniei religioase, Mons. P. D enis O ’Brien, S.A.C., R ec
torul Bazilicii Sfântul Silvestru in Capite, asistat de num eroşi confraţi, cu
p ro fu n d respect şi devotament, a înm ânat C ardinalului Vicar G eneral ve
neratele M oaşte ale Sfântului.
Cardinalul Vicar a p rim it relicvarul, p e care l-a oferit în dar Prea
Fericirii Sale Teoctist, Patriarhul B isericii O rtodoxe Române, care, onorat
şi emoţionat, a m ulţum it şi s-a angajat să îl ducă la Biserica O rtodoxă
Sfântul Silvestru din Bucureşti, unde va f i p ă stra t p en tru a f i cinstit de cre
dincioşi şi să trim ită Tribunalului Vicariatului din R om a o com unicare cu
tot ceea ce s-a întâm plat după plecarea din Roma, însoţită de p ro cesu l ver
bal de predare- prim ire din p a rtea parohiei*.
Semnează:
ss f TEOCTIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
ss Card. Camillo Ruini, Vicar General
ss Judecătorul Delegat
ss Reprezentantul Justiţiei
ss Notar

•

*

Vezi la pag. 54 textul Procesului verbal întocmit cu prilejul înmânării Sfintelor Moaşte slu
jitorilor Bisericii Sf. Silvestru din Bucureşti.
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Adresându-se Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi tuturor celor pre
zenţi, Eminenţa Sa Cardinalul Camillo Ruini, cu acest prilej, a precizat următoa
rele: „Roma şi Bucureştiul să fie înfrăţite de Sfântul Silvestru, cel care a scos
creştinii din catacombele Romei!”. „Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne dăruiască ha
rul unităţii”.
în cuvântul de mulţumire pentru acest dar de mare preţ, Prea Fericirea Sa,
subliniind legătura de comuniune împlinită prin cinstirea sfinţilor Bisericii celei
nedespărţite, şi mulţumind pentru acest „dar din darul sfintelor moaşte ale
Sfântului Silvestru, ca o răsplată dumnezeiască pentru istoria plină de suferinţe a
poporului român”, a spus:

“Eminentele Voastre,
Iubite în Hristos frate, Cardinal Camilio Ruini,
Excelentele Voastre,
Iubiţi fraţi şi surori în Mântuitorul nostru Iisus Hristos ,
i

i

r

*

A

In “Sacrosancta Patriarchalis Lateranensis Archibasilica” trăim în aceste
momente pline de har cele peste 17 veacuri de strălucită istorie ale sfântului lăcaş,
în perspectiva coresponsabilităţii pentru viitorul Bisericii lui Hristos. Ctitoria
Sfântului Constantin cel Mare, Apostolul între împăraţi, care Ia fel ca Pavel, nu
de la oameni chemare a luat, semnul Sfintei Cruci triumfale, redat cu desăvârşită
măiestrie în celebrul mozaic al absidei contemporane ctitorului, chipul lui Hristos,
din acelaşi mozaic, Dumnezeu şi om, exprimând gravitate, dar şi milostivire iubi
toare, Apostolii care ne înconjoară arătându-ne semnele biruinţei lor, toate aces
tea ne vorbesc despre faptul că, Biserica, prin jertfa Crucii şi propovăduirea apos
tolică, este una, deoarece unul este Domnul. Ne vorbesc arătându-ne şi calea de
urmat în viitor pentru refacerea cămăşii lui Hristos: “In hoc signo vinces!”. Da, în
acest semn, cu puterea Sfintei Cruci, vom birui, aşa cum a biruit Sfântul Silvestru,
Papă al Romei (314-335), ocrotitorul acestei Bazilici, în care putem descifra slava
cerurilor, “arhiereu între arhierei şipreaslăvitpăstor al R om ei ”, cum îl numeşte
Sfânta Biserică a Răsăritului în imnografia ei de Duhul Sfânt inspirată (cf. Mineiulpe ianuarie, în două zile ale lunii, condacul Sfântului Papă Silvestru).
A biruit Sfântul dezbinarea rătăcirilor deoarece, cu ajutorul Sfintei cruci, a
schimbat pe Constantin “pontifex maximus ” în “Sfântul ” Constantin cel Mare,
care la Podul Vulturului (Pons Milvius), în 312, a văzut pe cer semnul Crucii lui
Hristos înălţându-se în slavă ca un vultur, ca să cuprindă lumea întreagă şi să dă
ruiască biruinţă binecredincioşilor creştini.
A biruit Sfântul Silvestru discordia în Biserică, pentru că în ajunul celui dintâi
Sinod Ecumenic (Niceea, 325) a sfinţit împărăteasca ctitorie (18 noiembrie 324),
închinând-o Mântuitorului, şi oferind-o tuturor creştinilor spre închinare, ca să se
milostivească Atotţiitorul şi să dăruiască pace Bisericilor Sale, preoţilor Săi.
A biruit Sfântul, deoarece au venit şi reprezentanţii săi, Vincentius şi Victor, în
comuniunea dragostei şi adevărului. Ei s-au aflat împreună cu cei 318 Sfinţi Părinţi
de la Niceea, "din a căror ceată nu lipsea nici scitul ” (cf. Eusebiu de Cezareea,
Viaţa lui Constantin, III, 7) şi nici Teofil al Goţiei ” (cf. Socrates, Istoria biseri-
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ceaşcă, II, 41), adică arhipăstori ai strămoşilor românilor. Ei au fost coautori ai
primei părţi a Simbolului de credinţă, charta unităţii creştine.
Biruit-a Sfântul Papă Silvestru şi, iată biruieşte!
Biruieşte, pentru că astăzi, prin învăţătura şi lucrarea sa ne stă înainte, îndemnându-ne să îi călcăm pe urme şi să nu avem nimic mai drag în slujirea arhipastorală decât unitatea de credinţă şi iubire a tuturor celor botezaţi cu acelaşi botez
săvârşit în numele Sfintei Treimi!
Biruieşte Silvestru cel Sfânt, deoarece, iată, în numele Domnului, pentru
mijlocirile Iui, ne-am adunat aici, în locul sfinţit prin rugăciunile şi sudorile sufle
tului său, ca Apostolii care din toate părţile ne privesc acum şi care “de la mar
g in i” au venit la adormirea Prea Curatei Maici, călătorind pe norii cerului; şi noi
am venit aici pe norii luminoşi ai Duhului Sfanţ, Cel ce în chip de nor luminos a
săvârşit teofania Schimbării la faţă a Domnului şi a înălţării la ceruri a Domnului,
- pe norii luminoşi ai gândului curat, ai conştiinţei neîntinate şi ai sincerităţii care
până acum şi pe Dumnezeu îl ia de martor!
Biruieşte Silvestru, fiindcă acum, când “soarele-şi cunoaşte apusul să u ”,
pentru că Domnul “a pus întuneric şi se face noapte” (cf. Psalm 103, 20-21), la
slujba jertfei de seară, în mirosul de bună mireasmă duhovnicească a rugăciunii,
care ca tămâia se îndreaptă înaintea Domnului, se cuprinde, astfel tainic şi mireas
ma slujbei săvârşite de noi, fiii Tatălui şi împreună fraţi întru Hristos. Bineplăcută
Ii este mireasma rugăciunii noastre, pentru că am mărturisit credinţa “Crezului
apostolic ”, credinţa Bisericii din primele veacuri, a Bisericii nedespărţite! Bine. primită este mireasma rugăciunii noastre, pentru că biencuvântată cerere am
înălţat, ca “Domnul, izvorul harului şi al sfinţeniei să ne păzească întru legătura
dragostei, pe noi credincioşii” (cf. Celebrarea liturgică cu ocazia primirii moaş
telor Sfântul Silvestru 1, Papă al Romei, pg. 5). Şi va birui Sfântul Silvestru pen
tru că sfintele sale moaşte, în care lucrează harul nestricăciunii, ne vor uni de
acum în veci, mulţumită înţelegerii Sanctităţii Sale, Papa Ioan Paul al II-lea şi
graţie dragostei Eminenţelor Voastre!
Suntem profund mişcaţi de acest gest!
După ce Eminenţa Voastră, Cardinal Camilio Ruini, Vicar al Sanctităţii Sale
pentru Roma, ne-aţi zugrăvit în cuvinte atât de viu colorate imaginea tradiţiei cultural-spirituale a poporului român, primim acum şi icoana faptei de iubire întru
Domnul, dar din darul sfintelor moaşte ale Sfântului Silvestru. Este o răsplată
dumnezeiască pentru istoria plină de suferinţe a poporului român. în conştiinţa sa,
Sfântul papă Silvestru de la începutul secolului al IV-Iea deţine un Ioc însemnat
între alţi păstori ai Romei. Este un act al dreptăţii divine! Ne răsplăteşte Dum
nezeu pentru deceniile de sacrificii făcute în duh creştinesc, adică fară pretenţia
de a primi ceva în schimb. Dar, iată, Dumnezeu a deschis cerurile harului pentru
noi, fiii Bisericii Ortodoxe Române! Sfintele moaşte din Italia se îndreaptă şi spre
noi: de la Florenţa, moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur, pe care le vom aşeza în
Sfânta Masă a viitoarei Catedrale Patriarhale; de la Marsilia, moaştele Sfântului
Ioan Casian; de aici, astăzi, moaştele Sfântului Ierarh Silvestru, pentru mângâie
rea preoţilor şi credincioşilor bisericii Sfântul Silvestru din Bucureşti, iar în zilele
ce vin, de la Milano, moaşte ale Sfinţilor Ambrozie şi Dionisie. Se adevereşte
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cuvântul Scripturii, că "celui ce are ” credinţă “/ se va mai da şi-i va prisosi ”
(Matei 25, 29). Dăm tărie lui Dumnezeu că în România se întâlnesc sfinte moaşte
chiar în aceste zile, din Orient şi Occident, ca vestitoare ale unităţii creştine ce va
să fie, pentru care ne rugăm, şi al luptei celei bune împotriva păcatului şi a ispite
lor secularizării. Ne recunoaştem în cuvintele Mântuitorului, citite la slujba din
această seară: “Voi sunteţi prietenii M ei!” (Ioan 15, 14). Nu spre laudă ne este
nouă aceasta!
Moaştele Sfântului Silvestru vor fi aşezate spre folosul duhovnicesc al cre
dincioşilor la Parohia “Sfântul Silvestru" din Capitala României. Este o parohie
pe care o cunosc încă din primii ani ai deceniului al IV-lea din secolul trecut. Erau
anii studenţiei mele. De atunci cunosc şi pe preoţii slujitori la această parohie:
preoţi vrednici, unii chiar mărturisitori, condamnaţi la grea închisoare în vremea
prigoanei atee.
Fiţi încredinţaţi, Eminenţa Voastră şi iubiţi fraţi în Domnul, că aceste moaşte
sfinte vor încuraja, vor da nădejde, vor spori credinţa şi dragostea şi vor fi de mare
folos sufletesc şi trupesc credincioşilor români. “Ce voi răsplăti Domnului pentru
toate câte mi-a dat mie? ” (Psalm 115, 3).
Ce vom răsplăti Eminenţei Voastre pentru acest semn de iubire? Ne rugăm ca
Dumnezeu să pomenească numele Eminenţei Voastre întru împărăţia Sa, aceasta
va fi răsplătirea noastră! O recunoştinţă care, totodată, va fi şi un imbold pentru a
ne strădui cu mai multă sârguinţă să apropiem Bisericile noastre întru nădejdea
ajutorului şi lucrării Duhului Sfânt, pentru ca unitatea, atât de dorită de însuşi
Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi atât de necesară propovăduirii noastre, să fie
împlinită. Amin” .
La sfârşitul cuvântului său, Prea Fericirea Sa i-a oferit în dar Eminenţei Sale
Card. Camillo Ruini Crucea Patriarhală pentru arhierei, iar Bazilicii San Giovanni
in Laterano , o icoană cu Maica Domnului. Vizita s-a încheiat cu o scurtă prezen
tare a bazilicii făcută de Eminenţa Sa Card. Ruini.
De la Bazilică, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române s-a îndreptat spre
Institutul Pontifical Oriental, unde în jurul orelor 18,00 a fost întâmpinată de
Rectorul Institutului Pr. Hector Vall Vilardell, s.j. şi de membri ai corpului profe
soral, precum şi de numeroşi studenţi, între care şi mulţi bursieri români.
în amfiteatrul Institutului, în prezenţa Eminenţei Sale Card. Walter Kasper, a
altor membri ai Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creştinilor, a unor persona
lităţi academice şi universîtare din Roma, a numeroşi profesori şi studenţi, au fost
expuse de către Pr. Hector Vall Vilardell, s.j., istoricul şi perspectivele acestui
prestigios aşezământ academic, iar Prof. Phillipe Luisier, s.j., prorector, şi Prof.
Cyril Vasil, s.j., Decanul Facultăţii de Drept Canonic Oriental, au prezentat Facul
tăţile de Ştiinţe Ecleziastice şi Drept Canonic. De remarcat că s-a propus înfiinţa
rea unei catedre de Istoria Bisericii Române şi chiar includerea limbii române
între limbile de studii ale institutului.
Prof. Cesare Giraudo, s.j., Decanul Facultăţii de Ştiinţe Ecleziastice Orientale
a prezentat prelegerea "Epicleza euharistică: punte între Răsărit şi Apus”.
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Epicleza euharistică: O punte ecumenică între Apus şi Răsărit*
1. O controversă prea puţin edificatoare:
“Pentru sau împotriva epiclezei?”
Printre problemele clasice care îi divizează pe catolici şi pe ortodocşi se sem
nalează, de obicei, controversa asupra epiclezei. Teologia catolică şi teologia orto
doxă sunt de acord când îşi mărturisesc credinţa în realitatea prezenţei euharistice,
dar sunt, din păcate, divizate atunci când determină momentul în care se produce
această prezenţă reală. In timp ce teza catolică revendică, la modul absolut şi ex
clusiv, eficacitatea pentru cuvintele de instituire ( “Acesta este trupul Meu, Acesta
este sângele M eu”), teza ortodoxă pare a o lega într-un mod pe cât de absolut pe
atât de exclusiv de cuvintele epiclezei. Acest contrast, care îşi are rădăcinile în co
titura operată de scolastica apuseană, a aflat un teren fertil în opoziţia dintre Roma
şi Bizanţ. Pentru a înţelege mai bine implicaţiile acestei controverse atât de puţin
edificatoare privind taina care “edifică” Biserica, să aruncăm o privire, chiar şi ge
nerală, asupra împrejurărilor istorice care au provocat-o.
Sfârşitul sec. XIII este o perioadă în care începe să se desemneze un contrast
între tezele de şcoală1. Pe de o parte, sosirea în Răsărit a primilor misionari cato
lici îi face pe latini să descopere prezenţa stânjenitoare din punctul lor de vedere,
a epiclezei subsecvente, respectiv a epiclezei care urmează cuvintelor de instituire.
Pe de altă parte, traducerea operelor Sf. Toma ( t 1274) face cunoscută bizantinilor
teza scolasticilor. In apărarea Bisericii Ortodoxe, acuzate de heterodoxie, se ridică
Nicolae Cabasila (f după 1391) şi Simeon al Tesalonicului ( t 1429).
Cabasila rezumă astfel poziţia Bisericii latine:
„ Unii latini resping învăţătura noastră. Ei susţin că , după ce s-au rostit cu
vintele Mântuitorului “Luaţi, mâncaţi... ” şi celelalte, n-ar mai f i nevoie de nici o
rugăciune pentru sfinţirea darurilor, întrucât această sfinţire s-ar săvârşi prin
înseşi cuvintele de mai sus ”2.
După ce a definit termenii disputei, Cabasila trece la atac. Bazându-şi argu
mentele pe canonul roman, adică pe anaforaua latinilor, el arată că şi aceştia adre
sează lui Dumnezeu o cerere asemănătoare:
„Dar ceea ce le astupă de tot gura latinilor este că şi Biserica lor, pe care s-ar
părea că se întemeiază, nu încetează a se ruga pentru cinstitele daruri după ce s-ctu
rostit cuvintele Mântuitorului... Dar care e rugăciunea lor? “Porunceşte ca darurile
acestea să fie duse de mână îngerului la altarul Tău cel mai presus de ceruri ’'3.
*
Prelegere academică în onoarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, cu prilejul vizitei sale la Institutul Pontifical Oriental, Roma, 11 octombrie 2002.
U In mod intenţionat vorbim despre opoziţie între “tezele de şcoală”, întrucât este vorba într-adevăr
de diatribe între teologi. De fapt. în problema epiclezei, nici Biserica Romei, nici Bisericile Ră
s ă rite n e nu s-au pronunţat niciodată, la nivel magisterial.
2. N. Cabasila. Tălcuirea dumnezeieştii liturghii. 29, 1, versiunea rom. de Preot prof. dr. Ene
Branişte şi Preot prof. dr. Teodor Bodogae, Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, 1989, p. 70.
3. Ibidem, p. 72.
A
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Apologetul bizantin nu are nici o îndoială cu privire la răspunderea pentru o
asemenea neînţelegere, aşa că declară:

,,E vădit deci că nu însăşi Biserica latină în general dispreţuieşte rugăciunea
pentru sfinţirea darurilor de după cuvintele Mântuitorului, ci numai câţiva latini mai
noi, care au păgubit acea Biserică şi cu alte născociri, ca unii care cu nimic altceva
nihşipetrec timpul decât să scornească şi să mai audă ceva nou ” (FA 17, 21 )4.
Răspunzători de rigiditatea latină sunt deci aceia pe care N. Cabasila îi denunţă
drept “înnoitori”5. EI îi acuză astfel pe teologii sistematici ai scolasticii că s-au îndepărtat de echilibrul propriu teologiei sacramentale din primele veacuri6. împotriva
inflexibilităţii latinilor, el le-a putut demonstra că până şi canonul lor are o epicleză,
şi încă o epicleză subsecventă, care priveşte sfinţirea darurilor şi a adunării.
După Cabasila, intră în scenă Simeon, episcopul Tesalonicului, care deslu
şeşte la rândul său o epicleză sfinţitoare în canonul roman. Dar, în timp ce Caba
sila o descoperise în „Supplices” (lube haec perferri etc) - pe care el însuşi o în
ţelesese ca epicleză sfinţitoare subsecventă - Simeon o vede în „ Ouam oblationem '\ adică în epicleză antecedentă romană. In comentariul său, intitulat Tâlcuirea Templului divin , scrie:
"Cei care se împotrivesc fliturghiei noastre) vorfi dezminţiţi prin propria lor
liturghie. într-adevăr, şi ei se roagă pentru ca darurile aduse să se prefacă în
trupul şi sângele lui Hristos, binecuvântează darurile şi “suflă” (mergând) dincolo
de tradiţia divină (epcpvacoai Tţpcpa trjv Oeiav napadoai v), nemulţumindu-se
numai cu cuvintele D om nuluf ”.
Expresia pe care am tradus-o prin “suflă (mergând) dincolo de tradiţia divi
nă”8 se poate lămuri pornind de Ia două obiceiuri diferite, ambele atestate în Bise
rica latină, şi anume: obiceiul medieval care recomandă slujitorilor să sărute imagi
nile lui Dumnezeu Tatăl în slavă şi ale crucifixului, respectiv la prefaţă şi la Te igitur, sau obiceiul, urmat de anumiţi slujitori, de a rosti suflând cuvintele sfinţitoare.
Dacă considerăm deci remarca lui Simeon pornind de la sensul imediat pe
care i-l puteau da cititorii apuseni, să spunem că aceştia o înţelegeau fie în sensul
de “sărută” imaginile Liturghierului, fie în sensul de “suflă” în timpul cuvintelor
sfinţitoare. Dacă, dimpotrivă, o privim din punctul de vedere al lui Simeon, ne
putem închipui că, aflându-se în ambele cazuri în faţa unui obicei pe care nu-l cu
noştea prea bine, va fi înţeles mai mult decât era cazul. Or, dat fiind că verbul gre
cesc 8|X(p\)aav, care înseamnă la propriu “a răsufla, a gâfâi”, desemnează în mod
4. Ibidem, p. 77.
5. Pe lângă semnificaţia de “înnoitori”, pornind de la citatul din FA 17. 21, adjectivul vecorepoi
are şi o conotaţie temporală. în sensul de “ apărători ai unei opinii recente” .
6. Se pare că printre aceştia din urmă Cabasila îl număra şi pe Toma de Aquino.
7. Simeon al Tesalonicului. Tâlcuirea Templului divin 88 (PG 155. 739-740 b).
8. Prepoziţia rcapcx (acuzativ) poate fi înţeleasă fie în sensul de “contrar tradiţiei divine" (tra
ducere adoptată de Hawkes-Teeples S.. The Liturgiccil C om m entanes o f St. Symeon ofTessalonika
(în curs de apariţie), fie. şi aceasta este traducerea noastră în sensul de “dincolo de tradiţia divină",
într-adevăr. în timp ce bizantinii, în momentul epiclezei. se mulţumesc să se roage, latinii nu numai
că se roagă, dar şi binecuvântează şi, în plus, “ rostesc cuvintele suflând". La urma urmei. înţelesul
global este acelaşi.
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tehnic darul Sfântului Duh în lucrarea liturgică - potrivit lui Ioan 20, 22 - este
lesne de crezut că Simeon va fi văzut şi într-o “insuflare” şi în cealaltă o aluzie
precisă la pogorârea Sfântului Duh9.
Am dorit să amintesc controversa evocând reacţia a doi mari bizantini, Cabasila şi Simeon. La drept vorbind, trebuie să recunoaştem că, din punct de vedere
bizantin, nu era câtuşi de puţin un abuz atunci când se precizau astfel termenii
conflictului. Mult mai rigidă şi intransigentă era poziţia latinilor. O putem rezuma
cu ajutorul tezei 34 din tratatul Mysterium Fidei de Maurice de La Taille ( t 1933),
o teză evident modernă, dar al cărei conţinut plutea de pe atunci în aer:
A

“Jertfa se săvârşeşte (perficitur) numai prin sfinţire. In vederea sfinţirii, epicleza nu are nici o eficacitate şi nu este deloc necesară (nulla gaudet efficacia aut
hecessitate epiclesis), deşi a fo st instituită pentru un scop raţional şi păstrează o
poziţie convenabilă”10.
Astfel, epicleza se vede redusă la un rol strict decorativ, în ochii compilato
rilor de manuale nefiind nimic altceva decât o invocare pur ceremonială11. Nu
exagerăm dacă spunem că toţi compilatorii latini sunt constrânşi - vrând nevrând
- să-i recunoască existenţa. Ar fi desigur nespus de fericiţi, iar efortul lor sistema
tic s-ar vedea extrem de avantajat, dacă ar reuşi - cu o nuieluşă fermecată - să
şteargă dintr-odată toate epiclezele din toate anaforalele. Dar ştiu că, din păcate,
nu posedă un asemenea instrument şi atunci se străduiesc să-i justifice în vreun fel
prezenţa.
Astfel, în faţa determinării cu care reprezentanţii celor două poziţii îşi agită
armele, se impune întrebarea: “Va fi oare cândva posibilă o reconciliere a celor
două poziţii? Dar cum? Se va ajunge la un compromis, cerându-se, de pildă, uneia
din cele două părţi să renunţe la intransigenţa sa? Dar căreia dintre ele să i se ceară
acest lucru?”.
Din partea catolică, nu au lipsit teologii de bună credinţă care şi-au îndemnat
confraţii la moderaţie, invocând posibilitatea de a conjuga eficacitatea absolută a
cuvintelor de sfinţire cu eficacitatea Ia fel de absolută a epiclezei. Doi dintre
aceştia datează din sec. XVI: primul a fost dominicanul Ambrozie Catharinus
( t 1553), care a adresat Părinţilor tridentini două opuscule în acest subiect,
celălalt a fost franciscanul Christophe Cheffontaines ( t 1595), care a dizertat în
latină şi în franceză. Atât unul cât şi celălalt vedeau forma euharistiei - respectiv
cuvintele prin care se săvârşeşte taina - concomitent în cuvintele Mântuitorului şi
în epicleză. Deplina eficacitate sfinţitoare revine, la urma urmei, elementului care
este aşezat Ia sfârşit: pentru latini, cuvintele Domnului care completează epicleza
antecedentă, pentru toţi ceilalţi - inclusiv pentru bizantini - epicleza subsecventă
este cea care desăvârşeşte cuvintele Domnului. Evident, scrierile celor doi autori
au fost puse la index, printre cărţile prohibite. In pofida acestei condamnări, teza
9. Ipoteza noastră este acreditată prin faptul că, deşi scria la modul polemic, Simeon relatează
practica latină cu ajutorul verbului tehnic ep.<p\)aav, care subliniază importanţa momentului ritual.
Intr-adevăr, ca şi pentru Cabasila, contextul în care Simeon organizează apărarea propriei liturghii
este dominat de considerarea epiclezei pnevmatologice drept element normativ al acţiunii liturgice.
10. De La Taille M., Mysterium /id e i , Paris, 1931, 432-453 (trad. din latină).
11. De La Taille vorbeşte despre “caerimoniaria invocatio seu epiclesis” (M ysterium /idei , 453).
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a fost reluată de câţiva liturgişti renumiţi din sec. XVIII - printre care Eusebe Renaudot ( t 1720) şi Pierre Lebrun ( t 1729) - ceea ce a declanşat o avalanşă de reacţii
contrare. Ultimul care a propus-o din nou la începutul sec. XX a fost Max de Saxa
(t 1951), dar se ştie că tezele sale au fost condamnate în timpul lui Pius X12.
Cât priveşte partea catolică, trebuie precizat că, în ierarhia declaraţiilor ponti
ficale, această luare de poziţie a lui Pius X împotriva epiclezei aparţine genului de
documente minore, din moment ce figurează în scrisorile adresate unor persoane
particulare sau unor grupuri de persoane13. De fapt, doctrina conţinută în enunţu
rile magisteriului s-a limitat întotdeauna la a defini eficacitatea cuvintelor de insti
tuire fară a aduce alte precizări care să excludă importanţa şi eficacitatea epi
clezei. Teologilor le revine exclusiv tristul merit de a fi împins speculaţia până la
excluderea pe care documentele solemne ale magisteriului au ştiut să o evite.

2. O indicaţie metodologică autorizată:
“Aşa cum ne rugăm, aşa să şi credem
Atunci când, în Biserica sec. V, se punea întrebarea dacă harul divin este nece
sar pentru a face primul pas către convertire (iniiium fidei) şi pentru a înainta apoi
pe calea virtuţilor, iată raţionamentul pe care-l faceau părţile adverse: “Dat fiind
că regula noastră de credinţă este diferită - într-adevăr, unii cred într-un fe l , alţii
în alt fe l - să ne îndreptăm atenţia către regula rugăciunii, din moment ce toţi ne
rugăm în acelaşi timp. Regula rugăciunii (lex orandi) ne va spune cum şi ce tre
buie să credem (lex credendi) ”. Dacă Prosper al Aquitaniei ( t 455) îşi ia ca punct
de plecare în argumentaţie rugăciunea credincioşilor14, Petru Diaconul - care scrie
în jurul anului 520 - îşi porneşte raţionamentul de la anaforaua Sf. Vasile15.
Aceasta era deci metodologia care se practica în epoca Părinţilor pentru a lă
muri problemele dezbătute. Dacă ea a dat bune rezultate în diferitele sectoare ale
teologiei, valoarea sa se impune în primul rând în teologia euharistică. Intr-adevăr,
cui ar trebui să punem noi întrebarea ce este euharistia, dacă nu rugăciunii prin
care Biserica face dintotdeauna euharistia? Tocmai raportându-ne la euharistie,
trebuie să convenim că Bisericile din Răsărit şi din Apus o celebrează în acelaşi
fel, cu aceleaşi rugăciuni, şi anume cu acele anaforale pe care odinioară Bisericile,
12. Pentru referinţe la autorii şi documentele citate cf. Jugie M., De fo rm a eucharistiae. De
epiclesibus eucharisticis , Romae, 1943, p. 74-76.
13. Este vorba de scrisori adresate unor episcopi răsăriteni şi sugerate de preocuparea pastorală
de a evita ca eficacitatea simţitoare să poată fi atribuită şi epiclezei. In ordine cronologică sunt inter
venţiile lui Clement XI (1716), Benedict XIII (1729), Pius VII (1822) şi Pius X (1910).
14. Cf. Giraudo C., "In unwn corpus", Tratato mistagogicosulleucaristia , Cinisello B, 2001,22-27.
15. **Hinc etiam beatus Basilius Caesariensis episcopus in oratione sacri altaris, quam pene universus frequentat Oriens, inter cetera: Dona - inquit - Domine, virlutem ac tiitamentum; mâlos cjuaesumus bonos facito, bonos in bonitate conserva: omnia eni potes, et non est cjai contradicat tibi: cum
enim volueris, salvas et nullus resistit voluntati tuae. Ecce quam breviter, quamquam districte. Doctor
egregius olim huic controversiae finem posuit, docens per hanc precem, non a seipsosed a Deo mâlos
homines bonos fieri, nec sua virtute, sed divinae gratiae adiutorio, in ipsa bonitate perseverare’' (Petru
Diaconul, Epistula 16, seu Liber Petri diaconi et aliorum cjui in causa fid e i a G raecis in Orient
Romam missi fuerunt “De incarnatione et g r a tia ”, c. 8, în PL 69, 90 c, PL 65, 449 cd).
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în semn de comuniune, le schimbau între ele. Or, nici o Biserică “ortodoxă” - în
sensul deplin al termenului, adică în sensul de Biserică care mărturiseşte ade
vărata credinţă - nu a celebrat niciodată euharistia doar prin epicleză sau doar prin
cuvintele Domnului. Iată de ce, însuşindu-ne metodologia Părinţilor, trebuie să ne
decidem să mutăm dezbaterea de la “şcoală” la “biserică”, adică de Ia sediul pro
fan al academiilor noastre la locul unde orice reflecţie este stabilită în raport cu
momentul liturgic.
Să ne oprim o clipă pentru a privi modul în care un Părinte al Bisericii expune
neofiţilor tratatul De eucharistia. Greutatea este doar în a alege. Intr-adevăr,
Părinţii Răsăriteni şi Apuseni se comportă la fel, în asemenea măsură încât citindu-l pe Ambrozie al Milanului ( t 397) ai impresia că-I citeşti pe Chirii al Ierusa
limului ( t 387), iar când îl citeşti pe Chirii, ţi se pare că-I citeşti pe Ambrozie. în
deosebi, este important de remarcat că, în legătură cu euharistia, Părinţii se anga
jează în două abordări convergente.
Intr-o primă etapă, ei se străduiesc să atragă atenţia neofiţilor asupra deosebirii
de substanţă care există între taina euharistiei şi celelalte taine. în timp ce în botez
sau în mirungere - sau confirmare - apa şi uleiul sunt cele care produc efectul sacra
mental, rămânând în acelaşi timp ceea ce sunt, în euharistie, dimpotrivă, nu pâinea
şi vinul sunt cele care ne preschimbă în corp eclezial, ci chiar trupul şi sângele
Domnului sub chipul semnelor sacramentale. Pentru a sublinia această deosebire
esenţială, mistagogul îndreaptă întreaga atenţie a auditoriului asupra cuvintelor
Domnului, explicând că aceste cuvinte, rostite de preot, produc prezenţa reală16.
Apoi, într-o a doua etapă, mistagogul se grăbeşte să reaşeze misterul prezenţei
reale - momentan extrapolat din contextul anaforic din considerente didactice - în
cadrul dinamicii sacramentale. Astfel, ajunge să citească eficacitatea cuvintelor de
instituire în raport cu cererea epicletică, fie că e vorba de epicleză antecedentă (ca
Ia Ambrozie) fie de epicleză subsecventă (ca la Chirii). în această a doua abordare,
care este cea definitivă, Părinţii văd între cuvintele de instituire şi epicleză un
raport dinamic, perfect armonizat, complementar, câtuşi de puţin concurent.
O dovadă o avem la Ambrozie, care-şi construieşte învăţătura sa despre
euharistie tocmai pe raportul dintre cuvintele de instituire şi epicleză. La întreba
rea “Vrei să ştii în ce mod se sfinţeşte prin cuvinte cereşti?”, el răspunde: “Ia în
considerare care sunt aceste cuvinte! Astfel spune preotul: ....” 17. In acel moment,
mistagogul aminteşte neofiţilor săi partea centrală a rugăciunii euharistice, şi
anume cea care, între epicleză pentru daruri şi epicleză pentru cei care se împăr
tăşesc, inserează relatarea instituirii şi anamneza care-i urmează. Prin aceasta, lasă
să se înţeleagă că cuvintele Domnului rostite de preot, fiind deja pline de efica
A

A

16. In acest sens, nu lipsesc afirmaţiile Părinţilor atât apuseni cât şi răsăriteni care, în analogie
cu formula augustiniană “adde verbum... toile verbuirT (cf. PL 46, 834-836) par a sprijini teza scolatiscă (cf. Mărturiilor adunate de Jugie, De fo rm a eucharistiae, 92-104). Cu toate acestea, com pila
torii de manuale care se complac să inventarieze acest gen de citate uită că deja Justin, după o primă
abordare punctuală şi provizorie în raport cu eficacitatea cuvintelor Domnului (cf. I A pologia 66, 2*
în PG 6. 427-428 c). se angajează imediat într-o a doua abordare, globală, completă şi definitvă, care
face aluzie directă la anafora (cf. I A pologia 67, 5, în PG 6, 429-430 b).
17. Ambrozie, De sacram entis , 4, 21-27 (SC 25 bis, 114-117).
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citate sfmţitoare în ele însele, nu strălucesc în deplinătatea lor decât atunci când
sunt înţelese în cadrul cererii concomitente de prefacere a darurilor şi de prefacere
a celor care se împărtăşesc cu ele. Pentru a sublinia cu tărie eficacitatea lucrătoare
a cuvintelor de instituire, Ambrozie nu le izolează de contextul evhologic în care
sunt plasate.

3. Pentru o soluţie “ortodoxă” a controversei:
Două propoziţii complementare pornind de la lex orandi
%

3. 1. Parametrii fizici se dovedesc inadecvaţi pentru a exprima raportul
dintre cuvintele sfinţirii şi epicleza simţitoare
A

întrucât am vorbit de Ambrozie şi în perspectiva de a rezolva controversa
“pro sau contra epiclezei”, este necesar să amintim neîntârziat una din expresiile
sale desăvârşit luminoase. în mistagogia celei de a treia zi, vorbind despre mirungere, iată ce spune Ambrozie:
“ Vine apoi pecetea spirituală... căci după botez, rămâne de dus la deplină
tate (ceea ce este deja pe deplin împlinit) - (superest ut perfectio fia t)... ”/,v.
Raţionamentul mistagogului se desfăşoară la nivelul dinamicii sacramentale,
acolo unde parametrii fizici nu mai au nici un cuvânt. în timp ce în domeniul reali
tăţilor fizice - cele pe care Ambrozie le numeşte ta (pvaiK ct- şi anume realităţile
comensurabile în termeni de cantitate, de calitate, de timp şi de spaţiu, nimic nu
poate fi adăugat la ceea ce este deja deplin şi desăvârşit, tot aşa cum ar fi absurd
să vrei să împlineşti ceea ce s-a împlinit deja, în domeniul realităţii sacramentale
- adică cea pe care, împrumutând tot limbajul aristotelic, am putea-o denumi
fisra ra cpvaiKa- dimpotrivă, lucrurile merg cu totul altfel.
Nimeni nu se îndoieşte de eficacitatea sfmţitoare a botezului, care ne face nu
creştini pe jumătate, ci creştini desăvârşiţi. Credinţa ne învaţă că botezul este
totul, că botezului nu-i lipseşte nimic. Cu toate acestea, după botez, superest ut
perfectio fia t , adică rămâne de desăvârşit ceea ce este deja desăvârşit, rămâne de
dus la deplinătate acest har cu putere de prefacere care l-a preschimbat deja deplin
pe catehumen în neofit.
Dacă termenul perfectio , cu paralelele sale lingvistice a devenit în mai multe
tradiţii o denumire a mirungerii, verbul grecesc teXeuvdv (a duce la deplinătate)
- care corespunde latinescului perficere - revine în epicleza anaforalei Sf. Marcu.
Iată textul care ne interesează:
“Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste pâinea aceasta şi peste potirul acesta să le
sfinţească şi să le ducă la deplinătate (iva ... reXeicoari) ca Dumnezeu Atotputernic
şi să facă din această pâine trupul şi din acest potir sângele noului legământ al
aceluiaşi Domn şi Dumnezeu şi Mântuitor şi mare împărat al nostru lisus Hristos
Acest formular al lex orandi ne îndreptăţeşte deci să stabilim raportul reci
proc între cuvintele de sfinţire şi epicleza sfmţitoare în lumina formulei ambroziene superest ut perfectio fiat.
18. Ambrozie, De sacramentis , 3, 8 (SC 25 bis, 96-97).
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3.
2. Pentru a conjuga eficacitatea absolută a cuvintelor sfinţirii cu efica
citatea tot atât de absolută a epiclezei sfinţitoare, trebuie să se recurgă la
noţiunea de “timp sacramental”
Ce le va spune deci magisteriul lui lex orandi latinilor şi bizantinilor, adică
reprezentanţilor Bisericii Apusene şi ai tuturor Bisericilor Răsăritene? Sunt con
vins că lex orandi anaforică va adresa atât unora cât şi celorlalţi aspre reproşuri,
pe care mi le închipui asemenea celui pe care Iisus l-a adresat odinioară saducheilor care, pornind de Ia povestea femeii luate succesiv de şapte fraţi, căutau să
găsească argumente împotriva învierii morţilor. Iată, pe scurt, ceea ce le-a spus
Iisus: “Voi, Saducheilor, mult rătăciţi (Mc. 12, 27: noXv TitaxvaaGe), pentru că
vreţi să aplicaţi lumii viitoare categoriile fizice ale lumii prezente”.
Tot astfel, în legătură cu problema noastră, magisteriul lui lex orandi s-ar
putea exprima astfel: “Iubiţi latini şi iubiţi bizantini, mult rătăciţi (noXv
nXavaa'ZE) pentru că pretindeţi a stabili momentul prefacerii euharistice pornind
de la noţiunea de timp fizic. De altfel, rătăciţi toţi în acelaşi chip. Voi, latinilor ,
vreţi să o faceţi să depindă exclusiv de momentul în care sunt rostite cuvintele
sfinţirii. Voi, bizantinii, o faceţi să depindă exclusiv de momentul în care se ros
teşte epicleza sfinţitoare. Mai mult, atunci când voi, latinii, vă gândiţi la eficacita
tea cuvintelor de sfinţire, vă mulţumiţi şi vă complăceţi cu formula prescurtată
(Hoc est corpus metan... Hic est calix sanguinis mei), neglijând, cel puţin în in
tenţia voastră, tot ceea ce urmează (... quodpro vobis tradetur... qui pro vobis
effundetur...). Iar voi, bizantinilor, atunci când vorbiţi de epicleză, o identificaţi
de fapt cu epicleza asupra darurilor, ca şi cum ar putea exista singură: şi astfel, în
văţătura anaforalelor voastre de la Sf. Ioan Hrisostom şi Sf. Vasile, care unesc
strâns epicleza asupra darurilor cu epicleza asupra celor care se împărtăşesc
printr-un chiasm teologic de toată frumuseţea19. Pe scurt, de o parte şi de cealaltă,
uitaţi că momentul în care se face prefacerea (perapoXT^ nu este câtuşi de puţin
cel al cronometrului vostru, ci este momentul lui Dumnezeu. Ori, acest moment,
fiind prin însăşi natura sa dincolo de cele fizice (jietcc toc cpucriica) admite două
momente forte, ambele considerate absolute ca şi cum ar fi autonome” .
Relatarea instituirii, care se prelungeşte în anamneza de care este inseparabil
unită, şi epicleza pentru prefacerea darurilor, care se prelungeşte în epicleza pentru
prefacerea celor ce se împărtăşesc, reprezintă cele două centre dinamice ale rugă
ciunii euharistice. Magisteriul autorizat al lex orandi ne îndeamnă să le recunoaş
tem pe amândouă ca fiind înzestrate cu eficacitate sfinţitoare absolută. Când se re
feră la cuvintele de sfinţire şi la epicleza sfinţitoare, noţiunea de eficacitate sfinţi
toare absolută nu suportă nici antinomie, nici exclusivism.
Inspirându-ne din formula ambroziană superest ut perfectio fia t evocată mai
înainte, să spunem deci că între cuvintele de sfinţire şi epicleza sfinţitoare există
un raport de reciprocitate perfectivă , căci ambele elemente sunt fiecare perfectio
(xeXeicoGia) a celuilalt.
19.
Schematizând dubla epicleză, obţinem următorul chiasm: “trimite Duhul Tău peste NOI şi
peste aceste DARURI ce sunt puse înainte, pentru ca să se prefacă D A R U RILE în trup sacramen
tal, astfel ca prin împărtăşire NOI să fim prefăcuţi în trup eclezial” .

Cele şapte zile la Roma ale P. F Părinte Patriarh Teoctist

49

Dacă considerăm anaforalele ca fiind înzestrate cu epicleză subsecventă, vom
spune că relatarea lor despre instituire se va deschide în mod firesc spre epicleză.
într-adevăr, după ce prefacerea-|asTcxPo^r| s-a produs prin rostirea cuvintelor de
instituire, rămâne de desăvârşit ceea ce este deja pe deplin desăvârşit. Epicleză
subsecventă intervine pentru a preschimba acel pro vobis din cuvintele Domnului
(... quod pro vobis tradetur; ... qui pro vobis effimdetur) în nobis-ul sau pro
nobis-w\ rugăciunii ecleziale, în sensul că raportează dinamic realizarea trupului
sacramental, deja împlinită la edificarea trupului mistic.
Dimpotrivă, dacă considerăm anaforalele romane care comportă epicleză
antecedentă , atunci vom spune că epicleză lor se deschide în chip firesc spre reali
tate. în fapt, vocea acreditată a Bisericii, reprezentată în mod eminent de către
preot, după ce s-a angajat să ceară intervenţia divină peste această pâine şi acest
vin, pentru ca acestea să se facă trupul şi sângele Domnului, trece deîndată la ros
tirea cuvintelor care operează prefacerea - (xeTapoXrj. Aici vom spune de aseme
nea că, după epicleză antecedentă, rămân de desăvârşit cele pentru care puterea
divină a fost deja angajată. Parafrazând şi recitind epicleză romană Quam oblationem cu ajutorul unei terminologii pnevmatologice, cum faceau odinioară
părinţii scolastici20, am putea spune: “ ... trimite Duhul Tău peste această jertfa
pentru a o desăvârşi, astfel ca ea să devină pentru noi (nobis) acest trup despre
care Domnul, în momentul în care ni l-a dăruit, în ajunul Patimilor Sale, a spus:
quod pro vobis tradetur ” . încă o dată, nobis- ul epiclezei nu se poate lipsi de
cealaltă acreditare teologică, care este pro vobis-w\ cuvintelor de instituire.
Şi într-un caz şi în celălalt, nu trebuie uitat că în anafora prevalează aspectul
de implorare al rugăciunii, căcî tocmai acesta îi conferă, în ansamblu, fie aspec
tul de mulţumire, fie, mai ales, ceea ce în evocarea instituirii, culmea rugăciunii
de mulţumire, se înfăţişează ca mărturisire eficace.
Faptul că în toate anaforalele de mare tradiţie, cu singura excepţie a canonu
lui roman, epicleză pentru prefacerea darurilor urmează evocării instituirii, nu tre
buie considerat cu privirea mioapă a celui care, la nivelul eficacităţii sacramen
tale, se teme de un conflict de competenţe între relatarea instituirii şi epicleză.
Autoritatea rugăciunilor euharistice îl linişteşte. Acestea, prin viziunea lor globa
lă şi precisă, ştiu să afirme eficacitatea absolută şi totală a cuvintelor de instituire
care operează prefacerea - |a£TapoA/r|, lăsând totodată loc cererii stăruitoare
adresate lui Dumnezeu Tatăl, ca prin trimiterea Sfântului Duh să ducă Ia de
săvârşire prefacerea - nexapoA/ri; şi invers: ele reuşesc să sublinieze întreaga im
portanţă a epiclezei asupra darurilor, fară a diminua nicidecum eficacitatea cuvin
telor de instituire.
Dacă, din punctul de vedere al istoriei, teologii Bisericii latine au atacat primii,
trebuie recunoscut că astăzi, Biserica Apuseană dă dovadă de multă docilitate faţă
de magisteriul lui lex orandi. Atenţia crescândă pe care Biserica Romei o acordă
din nou epiclezei pnevmatologice - în formularea noilor sale rugăciuni euharis
tice - arată că, în sfârşit, ea este capabilă să înveţe din nou să respire prin cei doi
%
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Pentru textele lui Pascale Radbert şi Florus de Lyon c f Giraudo C., II sudore del volto di
Dio. La riscoperla della Spirito Santo a partire dalia preghiera eucaristica, în Tanzarella S., (ed)
La personalita de/io Spirito Santo. In dialogo con Bernard Sesboue, Cinisello B„ 1998, 166-173.
20.
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plămâni21, pentru a se situa pe aceeaşi lungime de undă cu această percepţie bo
gată şi globală a misterului care este mândria Bisericilor Răsăritene.
Astăzi, însă, Biserica catolică face chiar mai mult decât atât. Cunoaştem cu
toţii anaforaua lui Addai şi Mari, anaforaua prin excelenţă a Bisericii Orientale.
Ştim, de asemenea, că această anafora, cu parfum iudeo-creştin, ce ne-a parvenit
- fără relatarea instituirii - şi, din timpuri imemoriale, continuă să fie folosită ca
atare în Biserica asiriană ortodoxă orientală. De curând, această anafora, bine
cunoscută de către savanţi, a fost supusă atenţiei publicului larg printr-un docu
ment al “Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştine”, publicat în
L'Osservatore Romano din 26 octombrie 2001, cu titlul Orientări pentru
admiterea la euharistie între Biserica caldeană şi Biserica asiriană din Orient.
Prin acest document, se recunoaşte pentru prima oară, de către partea catolică, de
plina ortodoxie a practicii sacramentale respectate dintotdeauna de către Biserica
asiriană din Orient. Este vorba de o intervenţie pornind de la cel mai înalt nivel al
Bisericii Catolice22.
Putem afirma că, prin acest document, sistematica apuseană se înclină în faţa
evidenţei23, ca şi cum ar spune: “Am exagerat cu certitudinile noastre absolute şi
necondiţionate, cu suspiciunile noastre sistematice, cu excluderile noastre facile!
Să încetăm deci să ne lăsăm conduşi de capetele noastre gânditoare, să ne încre
dinţăm fără rezerve şcolii lui lex orandi. Ea va fi cea care ne va spune ce este
euharistia şi în ce mod este ea făcută dintotdeauna de Biserică. De altfel, dacă este
adevărat că anaforaua lui Addai şi Mari nu dispune încă de cuvintele de insti
tuire24, ea posedă însă o splendidă epicleză, pe care nici măcar Sinodul de Ia
Diamper25 nu a avut îndrăzneala să o răpească creştinilor Sfântului Toma”.
Pentru a ne convinge de splendoarea acestei perle răsăritene, să recitim tex
tul dublei sale epicleze ca o concluzie a meditaţiei noastre:
21. Apusul şi Răsăritul, potrivit une/afirm aţii deseori reluate de papa Ioan Paul II şi devenită
celebră, sunt "cei doi plămâni prin care respiră Biserica’'. Tot aşa cum cei doi plămâni nu se pot lipsi
să lucreze în sincronie şi sintonie desăvârşită pentru a oxigena trupul, la fel şi tradiţiile liturgice ale
Răsăritului şi Apusului sunt chemate să oxigeneze în mod continuu organismul viu atât al Bisericii
universale, cât şi al fiecărei Biserici locale, îndeosebi în raport cu acest m om ent de plenitudine vitală
care este rugăciunea liturgică.
22. După ce a fost elaborat de către Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştine,
în acord cu Congregaţia pentru Doctrina de Credinţă şi cu Congregaţia pentru Bisericile Orientale,
documentul, datat 20 iulie 2001, a primit aprobarea papei Ioan Paul II.
23. Văzut din afara Bisericii Catolice, documentul este constatarea unei evidenţe, de la sine
înţeleasă. Credincioşii Bisericii Răsăritene ar avea toate motivele sâ schiţeze un surâs îngăduitor, ca
şi cum ar vrea să spună: “ Dar ce era aşa de greu de înţeles?” . Văzut, însă, dinlăuntrul Bisericii cato
lice, şi luând în considerare evenimentele care au însoţit şi au condiţionat sistematica scolastică,
până şi faptul că s-a ajuns la această recunoaştere, este un adevărat miracol, lucrarea Duhului Sfânt.
24. Cu toate acestea, atenţia îndreptată către structura rugăciunii-Iegământ, examinată la
nivelul celor trei stadii ( toda veterotestamentară, beraka iudaică şi anaforaua creştină) ne dezvăluie
că anaforaua Iui Addai şi Mari, deşi nu dispune încă de relatarea instituirii, o posedă deja “ in nuce”
(Cf. Giraudo, In unum corpus , 352-360).
25. Se face aluzie aici la latinizările forţate la care a fost supusă, începând de la Sinodul de la
Diamper (20-26 iunie 1599), vechea Biserică siro-malabară.

i
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(Epicleză asupra darurilor) “Să vină, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt
Şi să odihnească peste aceste daruri ale robilor Tăi,
Să Ie binecuvânteze şi să le sfinţească”.
(Epicleză asupra celor care«se împărtăşesc) “Pentru ca să ne fie nouă,
Doamne, spre lăsarea greşalelor şi spre iertarea păcatelor,
spre marea nădejde a învierii
şi spre viaţa cea nouă în împărăţia cerurilor
împreună cu toţi cei ce au bineplăcut Ţie”.
Sunt convins că această docilitate faţă de magisteriul lui lex orandi de care
dă dovadă astăzi, Biserica Catolică, nu poate decât să constituie o piatră miliară
pe calea pe care trebuie să o străbatem împreună - o cale cu adevărat “sinodală
către unitatea regăsită a Bisericii Una a lui Hristos.
CESA RE G IR A U D O sj
Institutul Pontifical Oriental

*

Prelegerea Excelenţei Sale Prof. Cesare Giraudo, s.j., Decanul Facultăţii de
Ştiinţe Ecleziastice Orientale, a Institutului Pontifical Oriental, prelegere în care
este prezentată Epicleză euharistică drept punte ecumenică între Apus şi Răsărit,
a pus în evidenţă unele concluzii optimiste în privinţa demersurilor orientate spre
„unitatea regăsită a Bisericii una a Iui Hristos” printr-o cale „sinodală”, precizându-se că „Biserica Romei acordă din nou atenţie Epiclezei pnevmatologice, în
formularea noilor sale rugăciuni euharistice - amintind în final de „Anaforaua lui
Addai şi Mari”, folosită în Biserica Asiriană Ortodoxă Orientală, „anafora”
acceptată de catolici - , şi arată că este capabilă să înveţe din nou să respire prin
cei doi plămâni, pentru a se situa pe aceeaşi lungime de undă cu această percepţie
bogată şi globală a misterului (tainei) care este mândria Bisericilor Răsăritene”.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, după ce a ascultat cu deosebită atenţie
atât prezentarea activităţii academice generale a Institutului Pontifical Oriental,
cât mai ales prelegerea susţinută de Excelenţa Sa Prof. Cesare Giraudo, în înche
ierea întregii întâlniri, a rostit următoarea cuvântare:

Eminentele Voastre,
Prea Cucernice Părinte Decan ,
Prea Cucernici Părinţi Profesori,
Onorată asistentă ,
9

7

9

f

Am ascultat cu foarte multă atenţie prezentarea implicaţiilor ecumenice ale
formării teologice, liturgice, istorice şi juridice, făcută de Părintele Rector Hector
Vall Vilardci. Cu aceeaşi atenţie am urmărit şi prezentarea activităţii academice a
Institutului Pontifical Oriental de către Părintele Philippe Luisier , Prorectorul In
stitutului şi de Părintele Cyril Vasil, Decanul Facultăţii de Drept Canonic Oriental.
Aceste prezentări confirmă faptul îndeobşte cunoscut că Institutul Pontifical
Oriental este întotdeauna bine orientat, gata să-şi adapteze programa analitică şi
metodele de predare la cerinţele timpurilor. Una dintre cele mai urgente cerinţe,
socotim noi, este promovarea ecumenismului şi a dialogului teologic. Considerăm
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că este absolut necesar astăzi ca toate facultăţile şi secţiile de teologie să ţină seamă
de cerinţele dialogului şi ecumenismului, în care Bisericile noastre sunt implicate
şi trebuie să rămână active şi să-şi propună ca obiectiv informativ şi ţintă forma
tivă, realizarea modelului de teolog deschis dialogului şi pregătit pentru angajarea
constructivă în eforturile care se depun în vederea regăsirii unităţii creştine.
Nu se poate face teologie pentru teologie, înţeleasă ca demers abstract, rupt
de viaţă. Mediul în care teologia îşi verifică statutul de ştiinţă experenţială este Bi
serica. Viaţa Bisericii dă viaţă teologiei. De aceea, teologia trebuie făcută conform
principiilor ştiinţifice în Biserică, prin mijloacele ei harice şi pentru Biserică.
Astfel, ele se susţin şi se îmbogăţesc reciproc. întotdeauna Biserica şi-a făcut o
preocupare de căpătâi din înfiinţarea, organizarea şi susţinerea instituţiilor de în
văţământ. In acestea şi-a educat clerul şi şi-a format profesorii de mâine pentru a
găsi în ei ajutor în aprofundarea învăţăturii de credinţă şi în exercitarea cât mai
eficientă a misiunii interne şi externe, conform cerinţelor culturale ale vremii. Şi
prin teologie Biserica s-a întrupat în istorie. A înţeles acest adevăr Papa Benedict
al XV-lea, care în 1917a înfiinţat acest Institut.
Cu deosebit interes am urmărit conferinţa academică “Epicleza euharistică:
o punte între Orient şi Occident ”, susţinută de Părintele Profesor Cesare Giraudo,
Decanul Facultăţii de Ştiinţe Ecleziastice Orientale, un specialist în Liturgică. în
activitatea sa de cercetare ştiinţifică s-a dedicat în special Sfintei Euharistii (este
bine cunoscut tratatul mistagogic “unum corpus ”, publicat relativ recent), iar în
activitatea didactică predă un curs de introducere în liturghiile Bisericilor
Orientale şi altul consacrat chiar epiclezei euharistice.
După cum s-a spus, epicleza este punctul central în Sfânta Liturghie. Ea se
corelează strâns, cu întreaga Sfântă Slujbă şi, mai ales, cu Cuvintele de instituire
ale Sfintei Euharistii. Pentru exegeza epiclezei în sensul descoperirii punctelor
comune între Apus şi Răsărit se cer clarificări făcute cu foarte mare acrivie ştiinţi
fică şi atenţie, deoarece în permanenţă există riscul de a nu sesiza obiectiv conţi
nutul^ textelor liturgice şi, deci, de a greşi.
în Răsărit manifestăm un interes cu totul special, pentru acest subiect de cer
cetare. Cu mulţumire urmărim încercările (demersurile) Bisericii Romano-Catolice de apropiere faţă de Orient în această privinţă, nu numai la nivelul studiilor
academice, dar şi la nivelul realităţii practice, adică Ia nivelul misei. Ne bucurăm
constatând că, şi pentru Apus, epiclezele vechi, din perioada patristică, devin tot
mai mult un pol de atracţie aproape irezistibilă pentru liturgiştii romano-catolici.
S-ar recomanda aici să se aibă în vedere nu numai înţelesurile teologice ale aces
tora, ci şi consecinţele ecleziologice şi rostul locului lor bine definit în Liturghie.
Titlul conferinţei academice, prezentate cu înaltă competenţă ştiinţifică şi
reală deschidere pentru dialog, a fost inspirat formulat. Dacă subiectul aprofundat
aici în manieră ecumenistă propune o reală punte, o punte trainică între Orient şi
Occident, aceasta o vor decide specialiştii. Ceea ce putem constata cu totală satis
facţie, este că textul conferinţei constituie o cale pe care liturgiştii apuseni şi
răsăriteni pot păşi în ambele sensuri, cu siguranţă şi încrezători în roadele dialo
gului cu privire la epicleză.
Am reţinut documentele interesante descoperite şi am admirat metoda ermeneutică aplicată. Şi în această privinţă - ca în multe altele, Bisericile Vechi Orien
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tale deţin foarte multe tradiţii autentice. Consider că se poate avansa mult, cu cer
cetări temeinice, în această direcţie. Aţi dat tonul şi aţi arătat sensul în care trebuie
intensificate studiile şi demersurile noastre comune; aţi insistat şi asupra ultimelor
evoluţii în “lex orandi ” romano-catolică şi în literatura de specialitate occidentală.
In cadrul aceloraşi preocupări despre efectul sau lucrarea rugăciunii în Sfânta
Liturghie, evident, coroborat cu tema epiclezei, având în vedere obiectivul şi cono'tatiile esenţiale ale vizitei delesatiei Bisericii Ortodoxe Române la Biserica
Soră Romano-Catolică, apreciez că este oportun să amintesc aici, unde deja se cu
noaşte foarte bine, deoarece ne aflăm într-un institut de studii despre Bisericile
Răsăritului, că în Dumnezeiasca Slujbă noi credem, mărturisim şi cerem ajutorul
lui Dumnezeu, ca să ajungem la “unitatea credinţei Avem certitudinea că aceste
cuvinte liturgice se vor împlini tocmai pentru că avem o credinţă profund epicletică despre întreaga Sfântă Liturghie. Se vor împlini deoarece Duhul Sfânt plineşte
cererea noastră şi o îndeplineşte. Iar dacă teologii implicaţi în dialogul ştiinţific
despre epicleză se vor lăsa călăuziţi de acelaşi Duh Sfânt, „Care în ceasul al treilea
a fost trimis de Domnul Apostolilor Săi”, suntem convinşi că se va ajunge la un
acord durabil asupra formulelor epicletice. De aceea, credem că se va săvârşi mi
nunea mult aşteptată şi vom ajunge toţi “la unitatea credinţei bărbatului de
săvârşit", pentru că toţi suntem încredinţaţi că “este un Domn , o credinţă, un
botez Se va împlini minunea, dar nouă ni se cere ca, până atunci, să umblăm “cu
toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă-răbdare, întru iubire îngăduindu-vă
unii pe alţii, străduindu-vă să păstraţi unitatea Duhului, întru legătura păcii ”
(Efeseni 4, 2-3).
Iată, aveţi aici şi unul din rosturile principale ale vizitei noastre. Dumnezeu
să ne ajute să mergem şi mai departe spre unitatea Bisericilor! Va fi o realizare
mare în viaţa noastră pământească şi o nespusă bucurie în ceruri. Dacă nu ne vom
învrednici noi să repurtăm biruinţa totală împotriva separării, atunci vom în
credinţa prin sacru testament laurii acestei biruinţe generaţiilor de după noi, tineri
lor, căci tinerii vin întotdeauna cu idealul lor, cu deschiderea lor, cu posibilităţi noi
de a intui poate mai bine cele ce se cuvin a fi făcute pentru unitate. Pentru aceasta
rugăm pe Domnul nostru Iisus Hristos să dăruiască Bisericii Sale tineri teologi,
înflăcăraţi de idealul unităţii, îndrăzneţi în cele noi, dar cu total respect evlavios
pentru moştenirea liturgică primită ca nepreţuită comoară de la Sfinţii Părinţi
Apuseni şi Răsăriteni din primul mileniu de “communio in sacris".
*
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Pentru a marca prezenţa delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române în acest pres
tigios lăcaş de cultură teologică, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a oferit
pentru Biblioteca Institutului Oriental câte un exemplar din ediţiile jubiliare ale
Bibliei lui Şerban Cantacuzino (1988) şi Bibliei Sfăntuiui Sinod (2002), precum
şi placheta omagială dedicată celor cinci patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române
şi volumul "Biserica întemniţată".
A urmat o scurtă rugăciune în Capela Orientală a Institutului, la care au parti
cipat profesori şi studenţi, între care şi tineri bursieri români, pe care i-a binecu
vântat cu părintesc cuvânt duhovnicesc. Seara s-a încheiat cu o cină, împreună cu
corpul profesoral şi studenţi ai institutului.
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Procesul verbal întocmit cu prilejul înmânării Moaştelor
Sf. Silvestru, slujitorilor bisericii cu hramul Sf. Silvestru
din Bucureşti (3 nov. 2002)
După întoarcerea în ţară, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, în data de
3 noiembrie 2002, în timpul Sfintei Litughii oficiate la biserica Sfântul Silvestru
din Bucureşti, la care au asistat sute de credincioşi, a înmânat slujitorilor bisericii
parohiale părticelele din sfintele moaşte ale patronului ei spiritual.
Oferirea sfintelor moaşte a fost însoţită de semnarea următorului proces verbal:

în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
S-a încheiat astăzi, Duminică, 3 noiembrie 2002, după ce ne-am întors
de la Roma, de către Noi, smeritul Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit
al Munteniei şi Dobrogei, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, venit la
biserica Parohiei Sfântul Silvestru, din Bucureşti, unde am procedat la înmânarea părticelelor din Sfintele Moaşte ale Sfântului Silvestru, Papă al
Romei. Aceste Sfinte Moaşte au fo st oferite în dar, în ziua de 11 octombrie
2002, în Bazilica Patriarhală San Giovanni in Laterano, prin bunăvoinţa
Eminenţei Sale, Cardinal Camillo Ruini, Vicar General al Romei, cu oca
zia vizitei delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la Vatican.
împreună cu Sfintele Moaşte - încrustate în crucea de argint aurit, cu
postament, adevărată operă de artă şi izvor de sfinţenie - au fo st înmânate,
din partea Vicariatului General al Romei, actul de donaţie şi documentele
prin care se certifică autenticitatea lor.

"In tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii cuvintele
lor” (Psalm XVIII, 4).
ssfTEOCTIST
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei
şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
ss P. Cuv. Arhim. Grigore Băbuş, Catedrala Patriarhală
ss Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, paroh
ss Diac. Costin Spiridon
ss Pr. Prof. Dr. Ştefan Alexe , preot slujitor
ss Pr. P rof Nicolae Bordaşiu, preot slujitor
ss Epitrop
%

A ŞASEA ZI - SÂMBĂTĂ, 12 OCTOMBIRE 2002

întâlnirea de la Palatul Apostolic -moment de speranţă
pentru continuarea dialogului teologic
Sâmbătă, 12 octombrie 2002, Ia orele 9,00, membrii delegaţiei ortodoxe
române au avut convorbiri cu următorii reprezentanţi ai Consiliului Pontifical
penfru Promovarea Unităţii Creştinilor: Eminenţa Sa Cardinalul Walter Kasper,
preşedintele Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creştinilor, Excelenţa Sa Mark
Ouellet, vice-preşedinte, Mons. Joseph Maj, secretar, Mons. Eleuterio Fortino şi
Mons. Johann Bonny. Discuţiile s-au axat pe tema dialogului teologic dintre
Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică, precum şi a posibilităţilor de conlucrare
dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica.Catolică, la nivel local.
Partea catolică a propus intensificarea legăturilor dintre cele două Biserici, la
nivel pastoral-catehetic şi social, precum şi iniţierea unui dialog pe tema "primatului
papal", temă de interes major pentru Sanctitatea Sa. S-a precizat că problema primatu
lui papal este abordată oficial în recentul document de lucru intitulat "Ministeriul
Petrin", redactat de Consiliul Pontifical pentru Unitatea Creştinilor. In acest sens, s-a
menţionat intenţia organizării unei întruniri de specialişti romano-catolici şi ortodocşi.
Partea ortodoxă română şi-a arătat disponibilitatea în susţinerea fară rezerve a
acestei iniţiative, considerând că în acest fel se va ajunge la o reală purificare a me
moriei Bisericii şi la o apropiere mai mare între Biserici. De asemenea, Prea Fericitul
Părinte Patriarh a salutat propunerea privind colaborarea în domeniul pastoral-catehetic, cu extinderea şi materializarea acesteia în proiecte comune de asistenţă socială.
Cu această ocazie, ca expresie a recunoştinţei şi deosebitei aprecieri pentru
întărirea legăturilor dintre Biserici şi realizarea unităţii creştine, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a dăruit Eminenţei Sale Cardinalului
Walter Kasper Crucea Patriarhală pentru ierarhi şi o icoană cu Maica
Domnului, iar celorlalţi membri ai Consiliului Pontifical prezenţi albume şi
cărţi. Având în vedere îndelungata şi rodnica colaborare cu Biserica noastră,
chiar şi în vremea comunistă, Prea Fericirea Sa i-a conferit Mons. Eleuterio
Fortino Crucea Patriarhală pentru preoţi.
La orele 11,00, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist însoţit de delegaţia
Bisericii Ortodoxe Române s-a întâlnit la Palatul Apostolic cu Sanctitatea Sa
Papa Ioan Paul II. Din delegaţie au făcut parte I.P.S. Teofan, Mitropolitul Olteniei,
I.P.S. Iosif, Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Occiden
tală şi Meridională; I.P.S. Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei; Pr. prof. dr. Dumitru
Popescu, membru al Academiei Române; Pr. prof. dr. Nicolae Necula, Decanul
Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti; Pr. prof. dr. Ioan
Chivu; Pr. dr. Michael Tiţa, Consilier patriarhal pentru Relaţii Externe Bisericeşti;
Pr. Costel Stoica, Consilier de presă al Patriarhiei Române; Diacon Costin Spiri
don. Primiţi cu protocol de stat în "Curtea San Damaso" de către Prefectul Pala
tului Pontifical şi alţi reprezentanţi ai Prefecturii Pontificale, în atmosfera de glo
rie a Evului Mediu papal, membrii delegaţiei române au fost conduşi de către ves
titele Gărzi Elveţiene, în sala Clementina a Bibliotecii Pontificale.
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particulară, după care ceilalţi membri ai delegaţiei române au fost invitaţi în Bi
bliotecă, fiind prezentaţi Sanctităţii Sale de către Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist. La întâlnire, din partea Bisericii Romano Catolice, au fost prezenţi Em. Sa
Card. Walter Kasper, Ex. Sa Arhiep. Leonardo Sandri, Subsecretar de Stat, Ex. Sa
Mark Ouellet, vice-preşedinte, Mons. Joseph Maj, secretar, Mons. Eleuterio Fortino. La întrevedere, au fost de faţă reprezentanţi ai mass-media din Vatican, din
România şi de la prestigioase agenţii internaţionale de presă.
Sanctitatea Sa a adresat apoi următorul cuvânt:
i

Prea Fericirea Voastră şi Iubite Frate,
1
.Vă întâmpin cu mare bucurie la această întâlnire care ne permite, în chip re
înnoit, “să ne îmbrăţişăm unul pe altul cu sărutarea dragostei” (I Petru 5, 14),
înainte de a ne regăsi împreună în faţa Domnului, mâine, la Liturghia euharistică
în Bazilica Sfântul Petru. întâlnirea noastră de astăzi ne dă prilejul unui schimb
mai direct şi mai personal şi totodată concretizează o făgăduinţă: aceea de a con
tinua împreună, aşa cum am făcut zilele trecute, “să păstorim turma lui Dum
nezeu, dată în paza noastră, pildă facându-ne turmei” (cf. 1 Petru 5, 2-3), astfel ca
aceasta să ne urmeze cu voie bună “pe calea dificilă, dar atât de plină de bucurie,
a unităţii şi a comuniunii” (cf. Enciclica Ut uman sint, nr. 2).
In această fericită împrejurare, gândul meu se îndreaptă cu recunoştinţă către
perioada Conciliului Vatican II, la care am participat ca Păstor al Cracoviei. în
dezbaterile care aveau loc la sesiunile conciliare cu privire Ia taina Bisericii, nu
puteai să nu constaţi cu durere separarea datând de aproape un mileniu dintre ve
nerabilele Biserici ale Răsăritului şi Roma, cât şi faptul evident că numeroasele
secole de neînţelegere duseseră Ia nedreptăţi şi lipsă de dragoste. Deja, de pe când
era Delegat apostolic la Sofia şi la Constantinopol, Papa Ioan XXIII pusese bazele
unei înţelegeri mai profunde şi unui mai mare respect reciproc.
2.
Conciliul a redescoperit că bogata tradiţie duhovnicească, liturgică, discipli
nară şi teologică a Bisericilor Răsăritului aparţine patrimoniului comun al Bisericii
Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească (cf. Unitatis redintegratio, nr. 16); pe
de altă parte, a subliniat necesitatea de a păstra cu aceste Biserici relaţiile frăţeşti
care trebuie să existe între Bisericile locale, ca şi Biserici surori (cf. Ibid ., nr. 14).
La încheierea lucrărilor Conciliului, printr-un gest de o înaltă semnificaţie,
săvârşit concomitent la Roma, în Bazilica Sfântul Petru şi la Constantinopol, con
damnările reciproce de la 1054 au fost şterse din memoria Bisericii. între predece
sorul meu, Papa Paul VI şi Patriarhul Athenagoras avusese deja loc, la vremea
respectivă, o întâlnire memorabilă, iar un important schimb de corespondenţă,
intitulat pe bună dreptate Tomos Agapis , fusese deja între ei.
De atunci, comuniunea noastră, şi cred că pot spune, prietenia noastră, s-a
adâncit graţie unui schimb reciproc de vizite şi de mesaje. îmi amintesc cu bu
curie de prima vizită a Prea Fericirii Voastre Ia Roma, în 1989, precum şi de călă
toria mea la Bucureşti, din 1999. De-a lungul vremii, schimbul rodnic dintre Bi
sericile noastre s-a realizat şi la alte nivele: între episcopi, teologi, preoţi, monahi
şi studenţi. în 1980, au fost iniţiate lucrările unei Comisii Mixte Internaţionale
pentru Dialogul Teologic dintre Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă, în ansam

Cele şapte zile ta Roma ale P. F. Părinte Patriarh Teoctist

57

blul său, care a elaborat şi a publicat diferite documente. Este vorba de texte care
exprimă anvergura comuniunii noastre de credinţă în misterul euharistie, în Sf.
Taine, în Preoţie şi în slujirea episcopală, bazată pe succesiunea apostolică. Ar fi
de dorit ca această Comisie să-şi reia cât de curând lucrările, dat fiind rolul său de
primă importanţă.
3. Profund recunoscători Domnului pentru ceea ce am realizat împreună, nu
putem totuşi să negăm apariţia unor dificultăţi pe calea noastră comună. In anii
1989-1990, după patruzeci de ani de dictatură comunistă, Europa de Est a putut
din nou să simtă gustul libertăţii. Bisericile Răsăritene aflate în deplină comu
niune cu Scaunul lui Petru, care fuseseră persecutate şi reprimate cu multă aspri
me, şi-au regăsit şi ele locul în viaţa publică.
Acest fapt a creat tensiuni care, nădăjduim, că vor putea fi depăşite, în duhul
dreptăţii şi al iubirii. Pacea Bisericii este un bun atât de preţios încât fiecare tre
buie să fie gata să facă sacrificii pentru realizarea sa. Suntem pe deplin încreză
tori că şi Prea Fericirea Voastră va şti să pledeze cauza păcii cu înţelegere, înţelep
ciune şi iubire. în drumul nostru pe această cale, numeroşi mărturisitori care, în
diferite locuri şi în diferite perioade, au fost o pildă luminoasă, ne vor veni în aju
tor şi ne vor însoţi.
4. în timp ce, cu inima plină de recunoştinţă, îmi îndrept privirea către calea
pe care Duhul lui Dumnezeu ne-a călăuzit de-a lungul ultimelor decenii, se naşte
în mine o întrebare: Cum să continuăm? Care pot fi următorii noştri paşi pentru a
ajunge la deplina comuniune? Este cert că va trebui să continuăm pe viitor pe ca
lea comună a dialogului adevărului şi iubirii.
A continua dialogul adevărului înseamnă a încerca să lămurim şi să depăşim
deosebirile care încă mai persistă, înmulţind schimburile şi dezbaterile Ia nivel
teologic. Scopul este de a ajunge, în lumina dumnezeiescului model a Prea Sfintei
Treimi, la o unitate care să nu comporte nici absorbţie, nici fuziune (cf. Enciclica
Slavorum Apostoli, nr. 27), dar care să respecte deosebirea legitimă dintre diferi
tele tradiţii, căci ele sunt parte integrantă din tezaurul Bisericii.
Avem principii de conduită care au fost formulate în texte comune şi care,
pentru Biserica Catolică, continuă să rămână valabile. Suntem şi noi îngrijoraţi de
prozelitismul noilor comunităţi sau mişcări religioase, care nu au rădăcini istorice
şi care invadează ţări şi regiuni unde sunt prezente Bisericile tradiţionale şi unde
Evanghelia este propovăduită de veacuri. Biserica Catolică a avut şi ea parte de
această tristă experienţă în diferite părţi ale lumii.
în ceea ce o priveşte, Biserica Catolică, recunoaşte misiunea pe care Biseri
cile Ortodoxe sunt chemate să o îndeplinească în ţările în care au de veacuri
rădăcinile. Ea nu doreşte altceva decât să ajute la îndeplinirea acestei misiuni şi
să colaboreze în acest scop, şi de asemenea, să-şi poată împlini îndatoririle sale
pastorale faţă de credincioşii săi şi faţă de cei care se îndreaptă către ea în mod
liber. în acest sens, Biserica Catolică a căutat să susţină şi să ajute misiunea
Bisericilor Ortodoxe în ţările lor de origine, precum şi activitatea pastorală a nu
meroaselor comunităţi care trăiesc în diaspora, alături de comunităţi catolice.
Totuşi, acolo unde apar probleme sau neînţelegeri, este necesar să fie abordate
printr-un dialog frăţesc şi sincer, căutând soluţii care să poată angaja reciproc am
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bele părţi. Biserica Catolică este întotdeauna disponibilă pentru un astfel de dia
log, cu scopul de a se aduce împreună o mărturie creştină din ce în ce mai credibilă.
A continua dialogul iubirii înseamnă a continua promovarea schimburilor şi
întâlnirilor personale dintre episcopi, preoţi şi mireni, dintre centrele monahale şi
studenţii în teologie. într-adevăr, cred că ar trebui să încurajăm înainte de toate,
întâlnirea dintre tineri, căci aceştia sunt întotdeauna curioşi să cunoască lumi di
ferite de lumea lor, să se deschidă unei dimensiuni mai vaste. Avem, deci, datoria
de a dezrădăcina vechile prejudecăţi şi de a pregăti un viitor nou, întemeiat pe pa
cea reciproc oferită.
5.
Mai este un aspect pe care îl consider interesant. Mă întreb dacă relaţiile
noastre nu au devenit îndeajuns de profunde şj de mature pentru a ne permite, cu
ajutorul lui Dumnezeu, să le dăm o solidă structură instituţională, astfel încât să
găsim forme stabile de comunicare şi de schimburi regulate şi reciproce de infor
maţii cu fiecare dintre Bisericile Ortodoxe, precum şi la nivelul Bisericii Catolice
şi al Bisericii Ortodoxe în ansamblul său. Aş fi încântat dacă această chestiune ar
putea face obiectul unei reflecţii serioase în cursul viitoarelor dialoguri şi dacă s-ar
putea sugera soluţii constructive în acest sens.
Suntem conştienţi de a fi doar nişte smerite instrumente în mâna lui Dum
nezeu. Numai Duhul lui Dumnezeu ne poate dărui deplina comuniune. De aceea,
trebuie să-L rugăm cu o rugăciune tot mai fierbinte, să ne dăruiască pace şi uni
tate. împreună cu Fecioara Maria şi cu Sfinţii Apostoli, să ne rugăm laolaltă pentru
venirea Duhului iubirii şi al unităţii. Să ne continuăm pelerinajul nostru comun
către unitatea văzută, cu certitudinea că Dumnezeu ne călăuzeşte paşii” .
Imediat după cuvântul Sanctităţii Sale, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a rostit următoarea cuvântare:

Sanctitatea Voastră,
Eminentele Voastre,
t

’

“Adânc pe adânc cheamă ” (Psalm 41,9), exclamă poetul şi împăratul David
cuprins de îmţelepciunea Duhului Sfânt în proclamarea înţelepciunii dumnzeieşti.
Pătrunşi de acest adevăr şi încercând să-i dăm valoare, constatăm că dragostea
sădită de Dumnezeu în fiinţa noastră, ca slujitori ai Lui, rodeşte dragoste, iar
aceasta ne apropie pe unii de alţii şi ne descoperă tainele slujirii şi creşterii noastre
împreună întru Hristos, Domnul nostru. Din adâncurile acestui izvor al iubirii ne-am
îndestulat şi atunci când ne-am întâlnit la Bucureşti, dar şi acum, înconjuraţi fiind
de colaboratorii noştri, întru slujirea permanentă a Bisericii lui Hristos.
Din acelaşi izvor al iubirii, Vă exprimăm mulţumiri pentru această invitaţie,
ce ne oferă prilejul de a Vă împărtăşi preocupările noastre, acum, Ia începutul celui
de al treilea mileniu, pentru continua slujire la care ne-a chemat Duhul Sfânt.

Sanctitatea Voastră,
Una din preocupările majore ale Bisericii noastre de după perioada totalita
rismului ateu o constituie redescoperirea şi punerea în practică a misiunii creştine
în societatea de astăzi şi, în mod deosebit, catehizarea propriilor credincioşi
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printr-o educaţie şi participare activă şi conştientă la viaţa liturgică şi socială a Bi
sericii. După lunga perioadă de strictă limitare, reprimare şi control ale oricăror
activităţi de mărturisire creştină, în afara zidurilor bisericilor şi de implicare în
viaţa socială, începutul nu a fost uşor. însă, cu ajutorul lui Dumnezeu, eforturile
depuse în această perioadă de renaştere au început să dea roade.
Biserica este confruntată astăzi cu probleme noi faţă de cele din trecut, ceea
ce presupune găsirea de noi forme de mărturisire, pentru ca mesajul Evangheliei
lui Hristos în lumea contemporană să fie auzit, urmat şi trăit. Valorile morale creş
tine tradiţionale sunt confruntate cu promovarea de pseudo-valori, adesea contrare
Evangheliei; indiferentismul religios ori încercarea de a scoate credinţa religioasă
din sfera publică şi a o transforma într-o chestiune privată, individuală, prind tot
mai mult teren. Aceste fenomene de diluare şi relativizare a credinţei apostolice în
Hristos, care este Acelaşi “ieri, astăzi şi în veci ” (Evrei 13, 8), se fac tot mai
prezente în viaţa omului modern. Credinţa religioasă este, cel mai adesea, înlocuită
prin alte sisteme de credinţă, de multe ori sincretiste, care încearcă să satisfacă pre
ocupările speciale ale unor indivizi sau grupuri. Pe plan social, fenomenul de globalizare se face simţit tot mai acut, în special în ţările eliberate de sub jugul comu
nist. Valorile ce ne definesc şi care şi-au dovedit valabilitatea de-a lungul istoriei
noastre bimilenare sunt ameninţate ori supuse astăzi unor atacuri şi perfide rela
tivizări. în acest context, numărul celor care trăiesc sub pragul sărăciei continuă să
crească într-un mod alarmant. Mai mult ca în trecut, poporul aşteaptă astăzi ca
Biserica să-şi spună cuvântul şi în aceste probleme şi să facă lumii cunoscute va
lorile Evangheliei lui Hristos, în confruntarea cu noile provocări ale lumii de azi.
în planul misionar, am devenit cu toţii conştienţi că aceste noi realităţi nu
confruntă numai o singură Biserică sau confesiune creştină, ci pe toţi creştinii, în
egală măsură. în consecinţă, dacă în trecut accentul în misiune se punea pe pro
movarea şi apărarea identităţii confesionale, astăzi apare tot mai clar şi nevoia
unei mărturii comune a tuturor creştinilor. Dacă, în perioada comunistă, Bisericile
au fost capabile să-şi unească de multe ori eforturile pentru a supravieţui, cu atât
mai mult astăzi unitatea în mărturisirea Evangheliei lui Hristos devine o necesi
tate pentru a avea impactul dorit în societate şi pentru “ca lumea să creadă”
(loan 17, 21). Pe baza acestor considerente, printre multe altele, Biserica noastră
a rămas fidelă deschiderii ecumenice şi colaborării inter-creştine, vizând redesco
perirea unităţii tuturor creştinilor.
' Din păcate, duhul contemporan al globalizării şi al competiţiei de piaţă se
manifestă, adesea, şi în relaţiile inter-creştine. Fără a ţine seama de existenţa unor
Biserici locale, care, în vremuri de persecuţii grele, au ţinut aprinsă flacăra credin
ţei, prin sacrificii, grupuri de pretinşi “evanghelişti”' ne-au invadat credincioşii,
considerând aceste teritorii “viduri spirituale ” sau “terenuri de misiune ” (terra
missionis), unde Evanghelia nu a fost predicată. Astfel de atitudini ne-au produs
firesc, multă frustrare şi durere. Speranţa într-un ajutor din partea Bisericilor din
ţările libere pentru revigorarea misionară şi întărirea Bisericilor locale din aceste
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teritorii s-a transformat în scurt timp în deziluzie, confuzie, neîncredere şi atitu
dini sporadice antiecumenice. Bisericile istorice ale locului s-au văzut confruntate
cu tactici de competiţie neloială, cu structuri eclesiastice paralele, fondate chiar de
către unele Biserici de la care se aştepta ajutor frăţesc.
In ciuda acestor realităti dureroase, Biserica Ortodoxă Română a rămas eredincioasă colaborării inter-creştine şi continuă să-şi aducă contribuţia sa specifică
la eforturile de dialog ecumenic bilateral şi multilateral. Pe plan local, de mai mult
timp, sunt în derulare proiecte de colaborare ecumenică şi suntem preocupaţi în a
le întări şi multiplica şi în viitor. Rămânem consecvenţi deschiderii ecumenice
întrucât mărturia creştină comună este o necesitate permanentă, pentru a face vie
şi lucrătoare Evanghelia în lumea de astăzi, căci ea constituie şi o vocaţie a tuturor
creştinilor, o poruncă ce exprimă voinţa lui Hristos, Capul Bisericii “ca toţi să fie
una ”, pe temelia mărturisirii credinţei Apostolilor şi a norului de mărturii a sfin
ţilor din tot cursul istoriei (Evrei 12, 1). In împlinirea acestei chemări, avem atât
temelia scripturistică şi tradiţională a Bisericii Ortodoxe, hotărârile panortodoxe
luate de-a lungul timpului, cât şi principiile convergente enunţate în documentele
ecumenice privind mărturia comună şi de cooperare inter-creştină.
Voi enumera, pe scurt, unele principii pe care Biserica Ortodoxă Română Ie-a
stabilit, ca pe o prioritate, în promovarea misiunii ei ecumenice.
Mărturisirea lui Hristos este legată fiinţial de însăşi apartenenţa la Trupul
Bisericii şi de identitatea creştinului ca pnevmatofor, templu al Duhului Sfânt. îm
părtăşirea de harul Duhului Sfânt şi încorporarea în Trupul lui Hristos, prin
Sfintele Taine, fac din creştin un “mărturisitor ” (Faptele Apostolilor 1, 8).
In Simbolul de credinţă niceo-constantinopolitan - sinteza expresiei ecu
menice a credinţei creştine - mărturisirea despre Biserică: “Cred într-una sfântă,
sobornicească şi apostolească Biserică ” este la fel de importantă ca şi mărturi
sirile cuprinse în celelalte articole ale Crezului. De aceea, lucrarea noastră în
direcţia realizării unităţii plenare a Bisericii este o vocaţie şi o îndatorire a noastră,
a tuturor, împreună şi a fiecăruia în parte.
Mărturia creştină comună autentică evită orice manifestări evidente sau
ascunse de prozelitism ori competiţie confesională neloială. Prozelitismul este o
contrâ-mărturie şi trebuie să fie denunţat ca atare, în toate împrejurările. Docu
mentele elaborate în context interGreştin asupra prozelitismului sunt cât se poate
de edificatoare; rămâne doar ca ele să fie aplicate în contextul realităţilor de astăzi
şi în duh irenic (Sunt numeroase documentele pe această temă elaborate în con
textul relaţiilor ecumenice, documente care pentru Biserica noastră au rămas ade
vărate repere de cooperare ecumenică inter-creştină).
Misiunea într-un anumit context revine Bisericii locale, ca expresie a sobornicităţii Bisericii Universale. Alte Biserici din alte locuri sunt binevenite să ajute
în activitatea misionară a Bisericii locale, doar alături şi în deplină cooperare cu
Biserica locului. Acest principiu convergent adoptat în contextul dialogurilor ecu
menice are, pentru Bisericile istorice tradiţionale cum sunt Biserica Romano-CaA
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tolică şi Bisericile Ortodoxe, un caracter şi mai proeminent, întrucât el este întărit
şi de canoanele Bisericii nedespărţite ale primului mileniu. Principiul “teritoriului
canonic”, izvorât nu atât din dorinţe pur legaliste, pentru a soluţiona o problemă
istorică temporară, ci dintr-un fundament profund eclesiologic, are aceeaşi vala
bilitate şi importanţă şi astăzi (cf. Canonul 35 Apostolic; Canonul 2 al Sinodului
II ecumenic, Canonul 8 al Sinodului III ecumenic, Canonul 20 al Sinodului VI
ecumenic etc).
, Denunţarea prozelitismului şi a competiţiei confesionale neloiale nu îngră
deşte însă libertatea religioasă şi de conştiinţă a persoanei, aşa cum este ea înscrisă
în “Declaraţia Universală a Drepturilor Omului ”, ci, din contră, o afirmă.
Mărturia comună şi relaţiile inter-creştine frăţeşti sunt un adevărat act de
chenoză. Acestea implică eforturi de vindecare reciprocă a rănilor trecutului şi de
instaurare a relaţiilor pe baze noi, ce ţin seama de epoca în care trăim, relaţii ce se
circumscriu doar dialogului sincer şi deschis între persoanele şi comunităţile ce
doresc întemeierea unor asemenea relaţii ecumenice noi.

Sanctitatea Voastră,
Eminenţele Voastre,
în ciuda tuturor dificultăţilor şi problemelor cu care se confruntă Bisericile
noastre în lumea contemporană, aş dori să închei cu un gând pozitiv, de speranţă
pentru viitor. Atât crezul nostru evanghelic comun, cât şi realităţile de astăzi,
cheamă, în egală măsură, Bisericile noastre la un efort şi mai susţinut pentru rea
lizarea unei mărturisiri comune în lumea de astăzi. Bazele unei astfel de coo
perării, vizând realizarea unei comuniuni mai profunde, există. Rămâne doar ca şi
unii şi alţii să depunem eforturi pentru a le împlini.
Rugăm pe Bunul şi Proniatorul Dumnezeu ca prezenţa noastră aici, ca soli ai
unei Biserici şi ai unui popor creştin străvechi, să constituie un pas mai aproape
spre împlinirea acestui imperativ dumnezeiesc”.
Ca o încununare a acestei istorice întâlniri, Secretarul Consiliului Pontifical
pentru Unitatea Creştinilor, Excelenţa Sa Marc Ouellet şi înalt Prea Sfinţitul Mi
tropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală şi Me
ridională au dat citire textului Declaraţiei Comune a Sanctităţii Sale Papa Ioan
Paul II şi Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist. Prin intermediul acestei De
claraţii Comune, cele două Biserici transmit, la cel mai înalt nivel, mesajul lor de
reconciliere, unitate şi împreună lucrare în misiunea comună, în lumea de astăzi
şi la începutul celui de al treilea mileniu creştin. Textul Declaraţiei Comune - do
cument cu profundă rezonanţă în spaţiul relaţiilor ecumenice, care reafirmă nece
sitatea impulsionării dialogului dintre cele două Biserici şi dorinţa acestora de a
conlucra în diferite domenii, atât bisericeşti, cât şi sociale - este următorul:
/\
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DECLARAŢIA COMUNĂ
A SANCTITĂŢII SALE PAPA IOAN PAUL AL II-LEA
ŞI A PREA FERICIRII SALE PATRIARHUL TEOCTIST

“Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o, Eu le-am dat-o lor, pentru
ca ei să fie una, aşa cum una suntem Noi. Eu întru ei şi Tu întru
Mine, pentru ca ei să fie desăvârşiţi întru una; şi să cunoască
lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei aşa cum M-ai iubit
pe Mine” (Ioan 17, 22-23).
Cu bucuria profundă de a ne regăsi împreună în cetatea Ro
mei, aproape de mormântul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, ne
dăm sărutarea păcii, sub privirea Celui care veghează asupra Bi
sericii Sale şi care ne călăuzeşte paşii; şi medităm încă o dată la
aceste cuvinte pe care Sf. Evanghelist Ioan ni le-a transmis şi
care constituie rugăciunea emoţionantă a lui Hristos, înaintea
Patimilor Sale.
1. Această întâlnire a noastră este continuarea îmbrăţişării pe
care noi am schimbat-o la Bucureşti, în luna mai 1999, în timp
ce în inima noastră mai răsună încă apelul emoţionant: “Unitate,
Unitate!”, cu care o mare mulţime de credincioşi ne-a întâmpi
nat cu acea ocazie. Acel apel era ecoul rugăciunii Domnului
nostru pentru ca “toţi să fie una” (Ioan 17, 21).
întâlnirea de astăzi reînnoieşte angajamentul nostru de a ne
ruga şi lucra pentru a ajunge la unitatea vizibilă deplină a tutu
ror ucenicilor lui Hristos. Scopul şi dorinţa noastră arzătoare o
constituie comuniunea deplină care nu este absorbire, ci comu
niune în adevăr şi în dragoste. Această cale este una ireversibilă,
pentru care nu există alternativă: este calea Bisericii.
2. Marcate încă de trista perioadă istorică, în timpul căreia s-a
negat Numele şi Stăpânirea Mântuitorului, comunităţile creştine
din România întâmpină încă, în mod frecvent, astăzi, dificultăţi
în a depăşi efectele negative pe care acei ani le-au produs în re
laţiile de frăţietate şi de împreună-lucrare, precum şi în redesco
perirea comuniunii. întâlnirea noastră trebuie să fie considerată
ca un exemplu: fraţii trebuie să se regăsească pentru a se împă
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ca, pentru a medita împreună, pentru a descoperi mijloacele prin
care să ajungă la înţelegere, pentru a-şi expune şi explica argumentele unii altora. Ii îndemnăm, aşadar, pe cei care sunt che
maţi să trăiască alături pe acelaşi teritoriu românesc, să găsească
soluţii de dreptate şi caritate. Printr-un dialog sincer, trebuie să se
depăşească conflictele, neînţelegerile şi suspiciunile apărute în tre
cut, pentru ca, în această perioadă decisivă a istoriei lor, creştinii
din România să poată fi mărturisitori ai păcii şi ai reconcilierii.
3.
Relaţiile noastre trebuie să fie oglinda comuniunii ade
vărate şi profunde în Hristos, comuniune care, fară să fie deplină,
există deja între noi. Recunoaştem, de fapt, cu bucurie că avem
împreună Tradiţia Bisericii nedespărţite, centrată pe Taina Euha
ristiei, despre care dau mărturie sfinţii pe care noi îi avem în
comun în calendarele noastre. Pe de altă parte, numeroşii mărtu
risitori ai credinţei în vremurile de opresiune şi de persecuţie din
secolul ce s-a scurs, care au demonstrat fidelitatea lor faţă de
Hristos, sunt un germene de speranţă în dificultăţile actuale.
Pentru a încuraja căutarea deplinei comuniuni, chiar şi în di
vergenţele doctrinare care rămân încă, este necesar să găsim mij
loace concrete, consultându-ne periodic, cu convingerea că nici
o situaţie dificilă nu este menită să dureze în mod iremediabil şi
că, datorită atitudinii de deschidere către dialog şi a schimbului
periodic de informaţii, pot fi găsite soluţii satisfăcătoare pentru
aplanarea tensiunilor şi pentru a ajunge la o soluţie echitabilă în
problemele concrete. Trebuie să consolidăm acest proces, pentru
ca adevărul plenar al credinţei să devină un patrimoniu comun,
împărtăşit şi de unii şi de ceilalţi, capabili să creeze o convieţuire
cu adevărat paşnică, înrădăcinată şi fondată pe dragoste.
Ştim bine cum să acţionăm pentru a stabili liniile care să ne
conducă opera de evanghelizare, atât de necesară după perioada
sumbră a ateismului de stat. Suntem de acord în a recunoaşte
tradiţia religioasă şi culturală a fiecărui popor, precum şi liber
tatea religioasă.
/V
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Evanghelizarea nu poate fi bazată pe un spirit de competiţie,
ci pe respect reciproc şi pe cooperare, recunoscând fiecăruia li
bertatea de a trăit după propriile convingeri, în conformitate cu
propria apartenenţă religioasă.
4. In dezvoltarea relaţiilor noastre, începând cu Conferinţele
Panortodoxe şi cu Conciliul II Vatican, am fost martorii unei
promiţătoare apropieri între Răsărit şi Apus, bazată pe rugă
ciune, pe dialogul în dragoste şi în adevăr, apropiere atât de bo
gată în momente de profundă comuniune. De aceea, privim cu
îngrijorare dificultăţile prin care trece, în perioada actuală,

Comisia Mixtă Internaţională pentru Dialogul Teologic între
Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă şi, cu ocazia întâlnirii
noastre de acum, ne exprimăm dorinţa de a nu se neglija orice
iniţiativă pentru a reactiva dialogul teologic şi pentru a relansa
activitatea Comisiei. Avem această datorie, pentru că dialogul
teologic va face să devină mai puternică afirmarea voinţei noastre
de a adânci comuniunea, în fata situatiei actuale de diviziune.
5. Biserica nu este o realitate închisă în ea însăşi: ea este tri
misă în lume şi este deschisă către lume. Noile posibilităţi care
se creează într-o Europă deja unită şi care îşi extinde graniţele
pentru a îmbrăţişa popoarele şi culturile din partea centrală şi ră
săriteană a continentului, constituie o provocare pe care creştinii
din Răsărit şi din Apus trebuie să o întâmpine împreună. Cu cât
vor fi mai uniţi în mărturisirea Unicului Dumnezeu, cu atât ei
vor da expresie, consistenţă şi spaţiu sufletului creştin al Euro
pei, sfinţeniei vieţii, demnităţii şi drepturilor fundamentate ale
persoanei umane, dreptăţii şi solidarităţii, păcii, reconcilierii,
valorilor familiei, apărării creaţiei. Europa întreagă are nevoie
de bogăţia culturală creată de Creştinism.
Biserica Ortodoxă Română - centru de întâlnire şi de schim
buri între tradiţiile bogate slave şi bizantine ale Răsăritului - şi
Biserica Romei, care, în componenta sa latină, exprimă vocea
occidentală a unicei Biserici a lui Hristos, trebuie să contribuie
împreună la o misiune care caracterizează cel de al treilea mile-
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niu. După expresia tradiţională şi aşa de frumoasă, Bisericilor
locale le place să se numească Biserici surori. Deschiderea spre
această dimensiune înseamnă a colabora pentru a reda Europei
etosul său cel mai profund şi chipul său autentic uman.
Cu aceste perspective şi cu aceste intenţii, prin care dăm
mărturie comună înaintea Domnului, II rugăm să ne facă vred
nici de a lucra spre zidirea Trupului Său “până ce toţi vom
ajunge la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu,
la starea de bărbat desăvârşit, la măsura vârstei plinătăţii lui
Hristos” (Efeseni 4, 13).
A

La Vatican, 12 octombrie 2002

f TEOCTIST

-

IOAN PAUL II

A

După semnarea Declaraţiei Comune de către cei doi Intâistătători a avut loc un
schimb de daruri. Prea Fericirea Sâ a oferit Sanctităţii Sale o icoană cu Maica
Domnului, un tablou reprezentând un moment semnificativ din timpul vizitei la
Bucureşti a Sanctităţii Sale, în luna mai 1999 şi placheta celor 5 patriarhi ai B.O.R.
Papa Ioan Paul II a oferit Prea Fericirii Sale o icoană în mozaic cu Maica Domnului,
membrilor ierarhi ai delegaţiei câte o cruce pectorală, iar celorlalţi membri şi jur
naliştilor români medalia jubiliară cu prilejul împlinirii a 24 de ani de pontificat.
întâlnirea de Ia Palatul Apostolic a fost urmată, de la orele 13,30 de un dejun
oficial oferit, în apartamentul papal,.de Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul II în onoarea
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, la care au participat ierarhii ortodocşi
români şi reprezentanţi ai Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creştinilor.
De la orele 17,00, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi delegaţia însoţi
toare au participat, în biserica Sfântul Bartolomeu din Insula Tiberina, la un ser
viciu religios închinat mărturisitorilor credinţei din secolul al XX-lea, între care
se numără şi numeroşi ierarhi, preoţi şi credincioşi ortodocşi, catolici şi
greco-catolici din România.
La intrarea în biserică, oaspeţii români au fost întâmpinaţi de Eminenţa Sa
Card. Camillo Ruini, Vicar General al Romei, Eminenţa Sa Card. Walter Kasper,
5 - B. O. R. 10-12/2002
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Preşedintele Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creştinilor şi Eminenţa Sa Card.
Francis Eugene George, Arhiepiscop de Chicago, ca şi de numeroşi credincioşi
romano-catolici şi ortodocşi care au umplut atât biserica, precum şi spaţiul de la intrare.
Cu braţele pline de flori, mulţimea de credincioşi români l-au înconjurat pe Prea
Fericirea Sa, cerându-i, cu glasurile tremurând de emoţie, binecuvântarea patriarhală.
In faţa Sf. Moaşte ale Sf. Bartolomeu, cel ce pentru Hristos a suferit chinuri
de negrăit, s-a oficiat un serviciu religios închinat celor care, ca şi Apostolul, au
suferit pentru Hristos. în secolul al XX-lea, în toate colţurile lumii.
Ca prinos de cuvenită cinstire pentru cei care au suferit pentru credinţa lor, în
timpul prigoanelor din veacul trecut, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit
un cuvânt de preţuire, subliniind mărturia pe care numeroşi clerici şi credincioşi
ortodocşi, catolici şi greco-catolici au dat-o în România, în perioada comunistă şi a
căror memorie Biserica Ortodoxă Română o păstrează vie, chiar şi în rânduielile
liturgice, subliniind că prin „mărturisitorii lui Hristos din secolul XX ni s-a revelat o
nouă dimensiune a unităţii noastre, avându-i ca modele de urmat în strădania noastră
de apropiere între Biserici”. Redăm în continuare, cuvântarea Prea Fericirii Sale:

>»

“Fii credincios până la moarte
şi-ţi voi da cununa vieţii ” (Apoc. 2, 10)
Să slăvim şi să cântăm, împreună, vrednicia sfinţilor ”

Eminentele Voastre,
Excelentele Voastre,
Prea Cucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi
p

'
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“Mai mari decât acestea vei vedea!” - a fost făgăduinţa făcută de Domnul
nostru Iisus Hristos, Apostolului Său, Nathanael-Bartolomeu, pentru că acesta, un
“ israelit întru care nu este vicleşug”, mărturisise despre Hristos zicând: “Rabbi,
Tu eşti Fiul lui Dumnezeu , Tu eşti Regele lui Israel! ” (Ioan 1, 47-50).
Şi într-adevăr, Sfântul Apostol Bartolomeu, prezent în mijlocul nostru, pentru
că noi astăzi, ne aflăm în acest sfânt lăcaş ocrotit de rugăciunile lui şi pentru că în
faţa noastră avem spre închinare cu adâncă evlavie sfintele sale moaşte, a văzut
mari minuni săvârşite de Domnul în cursul împreună-petrecerii cu El pe pământ
şi cu adevărat Sf. Ap. Bartolomeu mare minune vede astăzi!
O minune este că, astăzi, toti mărturisitorii credinţei din sec. XX sunt cinstiti ca
mărturisitori ai credinţei Iui Hristos când, până mai ieri, aceştia erau ocărâţi şi defăimaţi
de o ideologie fară nici un Dumnezeu şi erau ucişi prin metode diabolice, inventate de
minţi bolnave asistate de însuşi diavolul, cel ce are stăpânirea morţii (Evrei 2, 14), pen
tru că de la început a fost ucigător de oameni şi nu a stat întru adevăr (cf. Ioan 8, 44).
O minune este că pentru rugăciunile Sfântului Apostol Bartolomeu Răsăritul
a fost izbăvit de ciuma necredinţei instituţionalizate, aşa cum în secolul al III-lea î.Hr.
cetăţenii Romei au fost izbăviţi de o groaznică epidemie şi, în amintirea acelui
fapt, au ridicat un templu lui Esculap, despre a cărui măreţie dau mărturie coloa
nele pe care le vedem în această sfântă biserică!
7
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Toate acestea sunt minuni mari în toată lumea, de care se bucură Sfântul
Bartolomeu, Apostolul Domnului. Se bucură pentru că, în ceata mărturisitorilor
din secolul al XX-lea, zăreşte, acolo, sus, în ceruri, pe tinerii revoluţionari români
din Decembrie 1989, continuând cântarea “Cu noi este Dumnezeu”, începută în
lumea aceasta, înainte de a muri. Se bucură pentru că alături de el are astăzi ie
rarhi, preoţi, monahi şi credincioşi din toată lumea, dar şi din România, răpuşi de
grele chinuri, suferinţe şi lipsuri îndurate pentru numele lui Hristos. Se bucură
pentru că, la fel ca el, şi mărturisitorii din sec. XX au stat cu ochii aţintiţi la
Hristos,,L-au urmat, purtându-şi crucea lor, au fost daţi pe mâna păgânilor ca să
fie batjocoriţi, biciuiţi şi omorâţi, dar împreună cu Domnul au înviat!
în numele martirilor români, trebuie să mărturisesc, aici, recunoştinţa noastră
faţă de Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea, pentru că în cursul vizitei sale în
România şi-a plecat genunchii şi s-a rugat pentru toţi mărturisitorii din secolul al
XX-lea, la mormintele eroilor revoluţionari din Bucureşti, cărora noi le-am înălţat
o prea frumoasă biserică. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a rânduit şi
rugăciuni speciale pentru pomenirea lor la fiecare slujbă, la fiecare Sfântă Liturghie
(“Pe fericiţii întru adormire eroii, ostaşii şi luptătorii români, din toate timpurile şi
din toate locurile, căzuţi pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori, pentru apărarea
patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru libertatea şi
demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa”, cf.
Hot. Sf. Sinod 1048/13-14.02.’96, Liturghier, E.I.B.M.B.O.R, Buc. 2000, p. 152).
Secolul al XX-lea a fost şi secolul celor două războaie mondiale cu masive
pierderi de vieţi omeneşti şi de valori culturale, el a fost şi secolul ideologiilor to
talitare agresive şi opresive: nazismul şi comunismul, adevărate “uzine ale
m orţii ”, reprezentate prin Auschwitz şi Goulaguri, a fost secolul descoperirii şi
folosirii armelor atomice şi biologice de distrugere în masă, precum şi secolul ma
rilor dezechilibre ecologice. în faţa ideologiilor autosuficiente şi violente ale se
colului al XX-lea, o mulţime de martori ai credinţei, ai sfinţeniei şi ai demnităţii
umane, mari conştiinţe şi mari luptători au suferit chinuri, persecuţii până la
moarte. între aceştia, în mod deosebit se remarcă milioane de mărturisitori şi mar
tiri ai credinţei din popoare şi de credinţe religioase diferite: evrei, creştini, musul
mani şi alţii. Ei au fost martiri pentru libertate în ţările dominate de comunismul
ateu sau martiri pentru dreptate în ţările lumii a treia, în special în America
Latină1. Mulţimea mărturisitorilor şi martirilor credinţei din fostele ţări cu regim
comunist din Europa Centrală şi Orientală ne îndeamnă mereu să nu uităm cât de
mare este puterea jertfei şi cât de necesară este lucrarea de vindecare şi înnoire a
umanităţii, rănită de ură şi violenţă, de discriminare şi dominaţie, de intoleranţă şi
indiferenţă, ucisă în multe forme fizic şi spiritual.
în timpul persecuţiei comuniste din Europa Răsăriteană,No mulţime de epis
copi, preoţi, monahi şi laici au murit în închisori sau au suferit pentru credinţa lor.
în închisorile comuniste din România au suferit împreună clerici şi laici ortodocşi,
____________
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A se vedea capitolul “Les nouveciux martyres ”, în Histoire des Saints et de la Saintete
Chretienne, tome X, Hachette, Paris, 1988, pp. 255-274. Vezi şi Communita di Bose. “// libro dei
testimoni. Martirologio ecumenico ”, Edizioni Sari Paolo. 2002.
1.
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romano-catolici şi greco-catolici2. Aceşti martiri şi mărturisitori ai credinţei şi
luptei pentru libertate sunt pomeniţi azi în rugăciunile Bisericii noastre, în mod
permanent3. Pilda vieţii lor şi rugăciunile lor sunt astăzi, izvor de inspiraţie şi
înnoire pentru viaţa Bisericilor noastre. Ei ne cheamă azi să nu despărţim darul li
bertăţii de darul credinţei şi al sfinţeniei vieţii.
Momentul prezent de rugăciune şi comemorare ecumenică a martirilor şi
mărturisitorilor credinţei din secolul al XX-lea este un moment care ne aminteşte
de rugăciunea lui Hristos în Ghetsimani pentru unitatea Bisericii, când El se
pregătea pentru jertfa Crucii. Martirii şi mărturisitorii secolului al XX-lea ne re
amintesc că taina (misterul) Crucii şi taina unităţii Bisericii sunt nedespărţite, că
aceste două taine (mistere) ne orientează spre bucuria comuniunii cu Hristos Cel
înviat, Biruitorul păcatului şi al morţii.
Mă adresez acum, Eminenţelor Lor, Cardinali ai Bisericii Romano-Catolice,
prezenţi aici, Excelenţei Sale, fratelui în Hristos, Episcopul Vincenzo Paglia, con
ducătorul spiritual al Comunităţii Sant'Egidio , clerului şi poporului care ne-au
întâmpinat acum în numele celor ce au mărturisit credinţa, asigurându-i că în
sufletele noastre, ale românilor, tineri sau vârstnici, credincioşi şi credincioase,
comemorarea mărturisitorilor lui Hristos din secolul al XX-lea va rămâne o dato
rie de conştiinţă. Pururea îi vom pomeni în rugăciunile noastre! Pentru că prin ei
ni s-a revelat o nouă dimensiune a unitătii noastre, ne simţim datori să-i avem ca
modele de urmat în strădania de apropiere dintre Biserici.
In numele Bisericii Ortodoxe Române şi în numele poporului român mulţu.m im Sanctităţii Sale P apa Ioan Paul al II-lea, Consiliului Pontifical pentru Pro
movarea Unităţii Creştinilor, pentru că ne-au făcut părtaşi la această solemnitate
sfântă şi împreună să slăvim şi să cântăm vrednicia sfinţilor. Am rămas adânc im
presionat că am sfinţit icoana închinată mărturisitorilor lui Hristos din secolul XX
şi că am oferit, din partea celor din Biserica Ortodoxă Română, câte un semn care
i-a însoţit în anii de temniţă grea: un gând scris de înalt Prea Sfinţitul Bartolomeu,
Arhiepiscopul Vadului, Feleâcului şi Clujului, citit de înalt Prea Sfinţitul Teofan
al Olteniei şi un paraman pe care l-a purtat Părintele Arhimandrit Sofian, Stareţul
Mânăstirii Antim din Bucureşti. Ne rugăm Domnului ca pentru jertfa lor să se
mene în sufletele noastre iubire sfântă încununată cu smerenie şi să ne ajute întot
deauna în viaţa şi în lucrarea noastră. Suntem încredinţaţi că Dumnezeu va împli
ni rugăciunea noastră pentru că lumina vieţii lor şi a credinţei lor nu s-a stins, ci
s-a alăturat luminii sfinţilor Săi care ni se dă din inimă în inimă ca să lumineze
lumea şi să ne călăuzească pe toţi să umblăm în căile cele sfinte ale Bisericii” .
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Ca gest simbolic, Prea Fericirea Sa a depus în biserică, după citire, Mărturia
I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Vadului, Feleâcului şi Clujului”, alături de
„paramanul” părintelui arhimandrit Sofian Boghiu, pentru mărturisitori ai credin
ţei în închisorile comuniste, condamnaţi la câte 25 de ani de temniţă grea. Cu
acest prilej, Prea Fericirea Sa a sfinţit şi icoana mărturisitorilor credinţei creştine
2. Vezi Paul Caravia, Virgil Constantinescu şi Florin Stănescu, "Biserica întemniţată . Româ
nia 1 9 4 4 -1 9 8 4 ’\ Institutul pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 1998.
3. Vezi în special pomenirea (comemorarea) eroilor martiri. în “Liturghier”, Bucureşti, 2000, p. 132.
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din secolulXX, care va perpetua, în Roma martirilor primelor veacuri, amintirea
martirilor români din secolul trecut.
Seara, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Teofan a evaluat momentele acestei
zile în următoarea declaraţie de presă: “Ziua de ieri, 12 octombrie, a fost, cred,
cea mai plină, cea mai adâncă din timpul prezenţei Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist şi a însoţitorilor săi în Italia şi Vatican. Două elemente cen
trale subliniază această plinătate, această profunzime-. în primul rând. întâl
nirea dublă a delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române cu reprezentanţii
Vaticanului în prezenţa şi cu participarea Papei Romei şi a Patriarhului
României, iar în al doilea rând comemorarea martirilor credinţei creştine djn
veacul XX, atât din sânul catolicismului, cât şi din Biserica Ortodoxă. în
cadrul întâlnirilor dintre cele două părţi, cu prezentarea a două discursuri ofi
ciale şi cu semnarea unei Declaraţii comune s-a subliniat o idee esenţială, şi
anume necesitatea găsirii adevărului lui Hristos în societatea contemporană.
Această lucrare trebuie să evite orice concurenţă între ortodocşi şi catolici.
Colaborarea este cuvântul de ordine. De remarcat că seriozitatea subiectelor
abordate a fost dublată de atmosfera de amiciţie dintre papă şi patriarh.
Comemorarea martirilor credinţei în Hristos din veacul XX în lumina de
seară a vecerniei, într-o biserică din Roma, a încheiat ziua de ieri îrţtr-o atmosferă
de rugăciune. Martirii din România şi Rusia, din Asia şi Africa, din America La
tină şi Orientul Mijlociu au fost aduşi în memoria a mii de credincioşi catolici şi
ortodocşi prezenţi în biserică. S-a subliniat faptul că jertfa constituie fundamentul
învierii. Acesta a fost mesajul transmis lumii: credincioşie până la jertfa vieţii
pentru Hristos, pentru Biserica Sa, pentru verticalitatea lumii. Acesta este crezul
adânc mărturisit ieri de conştiinţa creştină a Bisericii, prin vocea Papei Ioan Paul
al II-lea şi cea a Patriarhului Teoctist”.
•

La orele 20.30 la casa de oaspeţi Domus Sanctae Marthae, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist şi delegaţia B.O.R. au luat cina împreună cu Eminenţele
Lor, Cardinalul Walter Kaspei, Preşedintele Consiliului Pontifical pentru Unitatea
Creştinilor, Cardinalul Francis Eugene George, Arhiepiscop de Chicago şi Cardi
nalul Roberto Tucci.
în cursul serii, în cadrul unei audienţe particulare, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a acordat Excelenţei Sale Monseniorului Vincenzo Paglia, Epis
cop de Terni, Narni şi Amelia Crucea Patriarhală pentru arhierei, ca recunoaştere
a contribuţiei Excelenţei Sale la apropierea dintre creştinii aparţinând diferitelor
confesiuni şi în dialogul interreligios.
Ziua s-a încheiat cu o întâlnirea a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist cu
grupul de jurnalişti români, cărora le-a mulţumit pentru profesionalismul şi dis
ponibilitatea manifestată în reflectarea vizitei delegaţiei Bisericii Ortodoxe
Române Ia Vatican şi în Italia.
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ZIUA A ŞAPTEA - DUMINICĂ, 13 OCTOMBRIE 2002
Liturghia cuvântului - pregustare a com uniunii depline
Prezenţa la Missa pontificală
Momentul culminant al vizitei l-a constituit prezenţa Prea Fericitului Pă
rinte Patriarh Teoctist şi a delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la Missa ofi
ciată de Sanctitatea Sa Papa loan Paul II în Bazilica Sfântul Petru , duminică,
13 octombrie 2002, transmisă în direct de canalul de televiziune Tele Pace şi de
posturile naţionale de radio şi televiziune din România.
In dimineaţa acestei duminici binecuvântate de Dumnezeu, la orele 9,15,
delegaţia Bisericii noastre a fost condusă de Ia Casa de Oaspeţi spre Bazilica
Sfântul Petru. (Programul primirii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, în cate
drala Sf. Petru, a urmat protocolul stabilit dinainte de Vatican, pentru primirea
întâistătători lor de Biserici Ortodoxe).
Pe chipurile miilor de credincioşi veniţi să participe în duh de rugăciune la în
cununarea strădaniilor depuse de cei doi întâistătători pentru realizarea unităţii Bi
sericii lui Hristos, se citea lumina şi bucuria din suflete, care se exprimau în ovaţii,
urări şi aplauze îndelungi. Prea Fericirea Sa a fost întâmpinat de Rectorul Catedralei
Sf. Petru, Excelenţa Sa Arhiepiscop Fr. Marchisano, Vicar general al Sanctităţii Sale
Papa loan Paul al II-lea, care I-a condus pe distinsul oaspete la capela Sf. Sebastian.
Acolo, Prea Fericitul Părinte Patriarh. Teoctist a fost întâmpinat de Sanctitatea Sa
Papa loan Paul II şi de suita Sa în faţa celebrei sculpturi a lui Michelangelo, Pieta.
Durerea şi resemnarea pentru moartea lui Hristos, dar şi nădejdea în învierea Lui,
care se pot citi pe chipul Fecioarei se revăisau pe îmbrăţişarea celor doi Intâistătători, care, mai mult decât oricând pe parcursul vizitei, în acest moment trăiau dure
rea despărţirii fraţilor, dar, în acelaşi timp, şi speranţa că Hristos Cel răstignit şi în
viat, pentru rugăciunile Preacuratei Sale Maici, va ajuta Bisericile să ajungă la
plinirea poruncii unităţii, în Duhul Adevărului şi al Dragostei.
Precedaţi de suita papală şi delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, Sanctitatea
Sa Papa loan Paul al II-lea şi Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist au străbătut
catedrala pe o platformă mobilă până la altarul de mărturisire al Sfântului Apostol
Petru, locul oficierii Misei pontificale, în aplauzele şi uralele a peste şase mii de
credincioşi, printre care câteva sute de români cu steguleţe tricolore. Erau de faţă
membri ai Corpului Diplomatic acreditaţi pe lângă Sf. Scaun, cardinali, membri
ai Curiei Romane, reprezentanţi ai Secretariatului de Stat, ai Dicasteriilor, Ofi
ciilor şi Institutelor Sfântului Scaun, ai unor prestigioase instituţii de învăţământ
romano-catolic şi ai unor organizaţii laice creştine, numeroşi ziarişti de la cele
mai importante trusturi de presă din lume. In duhul dragostei frăţeşti şi al re
cunoaşterii reciproce a vredniciei de întâistătători ai celor două Biserici,
Sanctitatea Sa şi Prea Fericirea Sa s-au aşezat în cele două jilţuri speciale, aflate
în faţa Sfântului Altar. Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a fost condusă la
locul rezervat în partea dreaptă a Sfântului Altar.
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Prima parte a Misei pontificale, Liturghia Cuvântului - care a urmat proto
colul special alcătuit Ia Vatican în cazul prezenţei la Missa pontificală a Intâistătătorilor de Biserici Ortodoxe - a fost punctată de citirea unei paremii, în limba
română, de către Excelenţa Sa, Domnul Ambasador Mihai Dobre, a unui fragment
din Epistola către Filipeni (cap. 4, 12-14; 19-20), în limba italiană, de către Părin
tele Decan Nicolae Necula (a textului din Apostol precum şi a Sfintei Evanghelii),
în limba latină, de către diaconul catolic, şi în limba română, de către Părintele
diacon Costin Spiridon. După citirea Sfintei Evanghelii, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a adresat Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea şi miilor de
credincioşi, prezenţi în catedrală, următorul cuvânt:
"Si liţi-vă să păziţi unitatea Duhului,
întru legătura păcii ”
\

(Efeseni 4, 3)

Sanctitatea Voastră,
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul •
Purtăm încă vii în memorie şi în inimă momentele de mare bucurie şi lumină
ale vizitei Sanctităţii Voastre în România din luna mai 1999, prima vizită pe care
un papă al Romei a făcut-o într-o ţară cu populaţie majoritar ortodoxă. Bucuria şi
lumina de pe feţele credincioşilor ortodocşi şi catolici din România în acele zile a
fost semnul unei binecuvântări a Sfântului Duh, Care cheamă Bisericile noastre la
o lucrare mai intensă pentru unitate. Ştim că v-au impresionat mult cuvintele care
au răsunat din piepturile tinerilor din România, Ia Missa catolică din 9 mai 1999:
“unitate, unitate!”. Desigur, drumul refacerii unităţii vizibile dintre Bisericile
noastre este adesea dificil.
Mântuitorul lisus Hristos însuşi a vorbit despre unitatea creştinilor, în stare
de rugăciune şi de mare întristare, în grădina Ghetsimani, înainte de jertfa Crucii
Sale, arătând prin aceasta ce legătură adâncă este între taina Crucii Sale şi taina
unităţii Bisericii Sale, în lumea noastră, a oamenilor, rănită de urmările păcatului
şi chinuită de sclavia morţii spirituale.
Totuşi, întrucât Crucea lui Hristos poartă în ea ascunsă puterea învierii, orice
lucrare dificilă pentru refacerea unităţii este şi pregătire pentru înviere, pentru o
comuniune mai intensă cu Hristos şi cu Sfinţii Săi din Biserica una , sfântă , sobor nicească şi apostolească pe care o mărturisim în Crezul comun Niceo-Constantinopolitan.
Mişcarea.ecumenică de refacere a unităţii creştinilor, de reconciliere a Bise
ricilor despărţite unele de altele, a fost, Ia început, şi o mişcare de penitenţă, de
metanoia, de recunoaştere a responsabilităţii creştine pentru cele două războaie
mondiale, pe care Bisericile noastre nu au reuşit să le evite, sau la care au partici
pat şi o mulţime de creştini din toate Bisericile mari istorice.
Căutarea refacerii unităţii creştine s-a făcut atunci şi ca urmare a suferinţei şi
a pocăinţei, iar apoi unitatea creştină a fost căutată şi datorită persecuţiilor din pe
rioada comunistă sau ca urmare a marginalizării Bisericilor în societatea seculari
zată occidentală.
A
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Acum, când Bisericile Europei Centrale şi Răsăritene au mai multă libertate
pentru a predica iubirea lui Hristos faţă de oameni, trebuie intensificată lucrarea
noastră de reconciliere dintre Biserici şi de refacere a unităţii creştine pe bază de
dialog teologic, privind adevărul credinţei comune şi pe bază de cooperare în
alinarea suferinţei, în apărarea darului sfânt al vieţii şi al demnităţii umane, într-o
lume fragmentată şi agitată.
Desigur, există multe obstacole de ordin spiritual şi material care contribuie
astăzi la diminuarea elanului pentru refacerea unităţii creştine. Totuşi, ceea ce s-a
realizat bun, ca apropiere între Biserici, în timpul persecuţiilor din secolul trecut
nu trebuie pierdut acum în libertate. Dezbinarea, înstrăinarea şi izolarea creştini
lor între ei, nu sunt forme de mărturisire a lui Hristos, Care S-a rugat ca toţi să fie
una (cf. Ioan 17, 21).
Astăzi, o Europă, în mare parte secularizată, încearcă să fie cât mai unită eco
nomic, juridic şi cultural, adesea fară a cere direct sprijinul Bisericilor creştine ale
continentului, poate tocmai pentru că Bisericile noastre din Europa sunt prea puţin
preocupate de unitatea şi cooperarea dintre ele, iar instituţiile creştine inter
naţionale ecumenice nu sunt suficient de convingătoare că reprezintă Biserici pre
ocupate intens de realizarea unităţii creştine. Lumea secularizată sancţionează azi
Bisericile dezbinate ale Europei, nu atât cu persecuţii, ci cu indiferenţa faţă de ele,
încât ele se automarginalizează.
Criza spirituală a timpului nostru cere să redescoperim legătura dintre
pocăinţă-convertire sau reîntoarcere la Hristos, Cel smerit şi compătimitor, pe de
o parte, şi refacerea comuniunii între Biserici, pe de altă parte.
Secularizarea contemporană este însoţită de o fragmentare şi o sărăcie a vieţii
interioare, spirituale a omului. Astfel* secularizarea slăbeşte şi mai mult comuniu
nea spirituală dintre creştini. De aceea, împreună trebuie să unim astăzi, căutarea
sfinţeniei vieţii creştine cu realizarea unităţii creştine. In această lumină şi per
spectivă a ecumenismului sfinţeniei pe care ne-au arătat-o martirii şi martorii
credinţei din secolul al XX-lea, acum, în secolul al XXI-lea, trebuie să conducem
noi ca păstori ai Bisericii, ca primii responsabili de unitatea credinţei şi a vieţii
creştine, clerul şi pe credincioşii noştri şi, mai ales, pe tinerii din şcolile de teolo
gie care formează preoţi şi misionari.
Apreciem cu bucurie eforturile mari şi permanente pe care Sanctitatea
Voastră Ie faceţi, atât în interiorul Bisericii Romano-Catolice şi în afara ei, pentru
promovarea unităţii creştine în lumea de azi.
Spiritul de pocăinţă, căutarea iertării şi a reconcilierii pe care le arătaţi în
toate vizitele pastorale şi ecumenice ale Sanctităţii Voastre sunt semne şi acte sim
bolice ale unei înţelegeri profunde a Evangheliei iubirii smerite a lui Hristos.
Aceste gesturi cu valoare de simbol sunt pentru noi toţi, păstori ai Bisericii lui
Hristos, un apel şi o încurajare la o mai intensă responsabilitate pentru refacerea
unitătii
creştine.
V
In acest context, dorim să amintim aici şi iniţiativele îndreptate spre colabo
rarea cu alte religii ale lumii, în favoarea păcii şi a bunei înţelegeri, aşa cum sunt
întâlnirile organizate de Comunitatea Sant'Egidio.
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Sanctitatea Voastră,
Prezenţa şi rugăciunea noastră în Bazilica Sfântul Petru din Roma, în timpul
Missei solemne pontificale, la care asistăm, este un prilej de a înnoi şi întări
lucrarea noastră de refacere a unităţii creştine, de apropiere între Bisericile noastre,
mai ales că acum, aici, în Italia, a crescut mult numărul credincioşilor noştri
ortodocşi români. Aceştia sunt ajutaţi frăţeşte în multe feluri de Biserica Romano-Catolică din Italia, ţară prietenă a României. Suntem recunoscători pentru atenţia
deosebită şi sprijinul mare pe care îl acordaţi comunităţilor noastre ortodoxe din
Italia şi din Europa Occidentală, ca aceste comunităţi să-şi păstreze identitatea
proprie şi să poată trăi în acelaşi timp experienţa frăţietăţii ecumenice.
Şi noi acasă, în România, mai ales după vizita Sanctităţii Voastre în ţara noastră,
continuăm dialogul şi cooperarea cu fraţii greco-catolici şi romano-catolici, pentru
a aduce o mărturie comună a Evangheliei iubirii lui Hristos în societatea româ
nească de azi, în care libertatea credinţei trebuie îmbinată cu responsabilitatea
comună pentru unitatea creştină, pentru viaţa şi demnitatea persoanei umane, a
familiei şi a poporului român pe care-1 păstorim ca slujitori ai Bisericii lui Hristos.
Rugăm pe Hristos-Domnul, Arhiereul veşnic şi Capul Bisericii, să binecu
vânteze şi să ajute Bisericile noastre ca ele să asculte permanent rugăciunea Sa
“ca toţi să fie una” şi să sporească dorinţa şi lucrarea lor pentru realizarea comu
niunii frăţeşti depline, spre slava Sfintei Treimi şi spre mântuirea oamenilor. Aju
torul Mântuitorului Hristos şi mijlocirile Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel să ne în
soţească pe toţi pururea în slujirea unităţii noastre. Amin”.
în cuvântul de răspuns adresat Prea Fericirii Sale şi tuturor celor prezenţi în
Bazilică, Sanctitatea Sa a spus:
1. “Lui Dumnezeu şi Tatălui nostru, slavă in vecii vecilor ” (Fii. 4, 20). Astfel
se încheie fragmentul Epistolei către Filipeni citit cu puţin înainte. Acest cuvânt
al Sfântului Pavel este pătruns de o bucurie intensă. Aceeaşi bucurie copleşeşte
astăzi inima Episcopului Romei şi a întregii Biserici Catolice pentru plăcuta vizi
tă a iubitului frate, Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române şi pentru faptul de a fi putut asculta împreună Vestea cea Bună.
CU frăţească dragoste, salut pe Prea Fericirea Voastră şi pe colaboratori în
aceeaşi măsură. Gândul meu pornit din inimă se îndreaptă spre membrii Sfântului
Sinod, spre clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe din România, care mi-au deschis
larg braţele şi inima cu ocazia vizite mele la Bucureşti, în primăvara anului 1999.
2. Am ascultat cu mare atenţie inspiratele reflecţii ale Prea Fericirii Voastre,
vibrând de vie năzuinţă spre deplina comuniune a Bisericilor noastre. Am identi
ficat în ele o încurajatoare simfonie de sentimente-şi de voinţă în a împlini porun
ca pe care Hristos a încredinţat-o ucenicilor săi la Cina cea de Taină: “Ut omnes
unum sini - ca toţi să jie una ” (Ioan 17, 21). ,
Prea Fericirea Voastră, sunt bucuros să pot celebra în prezenţa Prea
Fericirii Voastre această Sfântă Liturghie, Taină a credinţei noastre, şi să ne
rugăm împreună Domnului pentru unitatea şi pacea în lume şi în Sfânta Biserică.
Suntem împreună, în acest loc, martori ai drumului comun parcurs spre o
reapropiere între Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă din România.
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II
preamăresc p e Domnul pentru tot ce ne-a dat deja în acest pelerinaj al co
muniunii noastre. II rog să ne dăruiască harul care să ne ajute să desăvârşim ceea
ce a trezit deja în noi, spre deplina comuniune.
3. “Iată, am pregătit (totul), toate sunt gata. Veniţi! ” (cf. Matei 22, 4).
In pagina evanghelică, citită în limbile latină şi română, ca şi când am res
pira, “cu doi plămâni”, a răsunat invitaţia împărătească. Suntem toţi invitaţi. Che
marea Tatălui milostiv şi credincios constituie miezul însuşi al Revelaţiei divine
şi, în mod special, al Evangheliei. Toţi suntem chemaţi, chemaţi pe nume.
“ Veniţi! ”. Domnul ne-a chemat să facem parte din Biserica Sa, una sfântă ,
sobornicească şi apostolească. Prin intermediul unicului Botez am fo st incorpo
raţi în Trupul unic al lui Hristos. A fo st oare însă răspunsul nostru mereu un “da”
necondiţionat? Nu am respins, oare, din păcate, uneori invitaţia? Nu am rupt poate
cămaşa necusută a Domnului, îndepărtându-ne unii de alţii? Da! Această divizare
a noastră reciprocă este contrară voinţei Sale.
Să nu ni se aplice cumva şi nouă această aspră judecată: “Nunta este gata ,
dar cei poftiţi n-au fost vrednici ” (Matei 22, 8). Intr-o zi , ni se va cere socoteală
de ceea ce am făcut pentru unitatea creştinilor.
4. Dumnezeu, în bunăvoinţa Sa fa ţă de noi, păcătoşii, ne-a dat în aceste tim
puri din urmă să ne apropiem mai mult, prin rugăciune, prin cuvânt şi fapte, de
plinătatea unităţii voite de lisus pentru ucenicii Săi (cf Unitatis redintegratio, 1).
A crescut în noi conştiinţa ca suntem invitaţi împreună la nunta împărătească.
Hristos ne-a lăsat ca moştenire, în ajunul Pătimirii Sale, amintirea vie a morţii şi
învierii Sale, în care sub forma pâinii şi a vinului, ne dăruieşte Trupul şi Sângele
Său. Aşa cum a reafirmat Conciliul Vatican II, Euharistia este izvorul şi culmea
întregii vieţi creştine (cf. Const. Sacrosanctum Concilium, 10), centrul de iradiere
a Comunităţii bisericeşti (cf. Decr. Christus Dominus, 30).
Biserica Catolică şi Bisericile Ortodoxe, celebrând potrivit respectivelor tradiţii
adevărata Euharistie, trăiesc, deja de acum, într-o comuniune profundă, deşi nu
deplină. Fie ca ziua binecuvântată în care vom putea trăi cu adevărat în plinătatea ei
comuniunea noastră desăvârşită să vină cât mai curând. In această zi,' invitaţia
Evangheliei este adresată în chip special nouă. Să ne păzească Dumnezeu de a face
ca aceia care “s-au dus, unul la ţarina sa, altul la neguţătoria lu i” (Matei 22, 5).
5. împăratul din parabola evanghelică , l-a întrebat pe unul dintre comeseni:
“Prietene, cum ai intrat aici fară haină de nuntă?” (Matei 22, 12). Aceste cuvinte
ne interpelează. Ele ne amintesc că trebuie să ne pregătim de nunta împărătească,
îmbrăcându-ne în Domnul lisus Hristos (cf. Rom. 13, 14; Gal 3, 27).
Participarea la Euharistie presupune o convertire Ia o viaţă nouă; participarea
comună, deplina comuniune, presupune transformarea lăuntrică. Nu există ecumenism adevărat fară o transformare interioară şi o reînnoire a minţii (cf. Unitatis
redintegratio , 6-7), fără depăşirea prejudecăţilor, a suspiciunilor, fă ră eliminarea
cuvintelor, a judecăţilor sau a faptelor care nu oglindesc echitabil şi adevărat
condiţia de fraţi separaţi; fără voinţa de a-ajunge la respectul fa ţă de celălalt, la
întemeierea unei prietenii reciproce, la manifestarea unei iubiri frăţeşti.
Pentru a ajunge la deplina comuniune, trebuie să depăşim cu curaj orice
form ă de lenevie şi de îngustime a inimii (cf Novo millennio ineunte, 48). Trebuie
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să cultivăm spiritualitatea comuniunii, care înseamnă capacitatea “ de a simţi

fratele de credinţă ca pe unul de-al meu, pentru a şti să împărtăşeşti cu el bucurii
le şi suferinţele lui, pentru a-i intui dorinţele şi a avea grijă de nevoile sale, pentru
a-i oferi o adevărată şi profundă prietenie ” (Idem 43). Trebuie să ţinem vie
necontenit dorinţa pentru unitate.
Prea Fericirea Voastră aţi subliniat în mod oportun că în Europa şi în lume,
în mare parte secularizate, apare o îngrijorătoare criză spirituală. Prin urmare,
mărturia creştinilor devine cu atât mai urgentă.
6. Mult iubiţi Fraţi şi Surori! încredinţez Domnului aceste reflecţii, care
capătă astăzi o importanţă deosebită. La această Liturghie sunt prezenţi, în fa p t,
Succesorul lui Petru, Episcop al Romei, şi Patriarhul ortodox al României.
Amândoi sunte/77 martori ai voinţei crescânde de unitate şi de comuniune a
Bisericilor,noastre. Amândoi, deşi cunoscând dificultăţile existente, avem încre
derea că pilda noastră va avea ecou profund în orice loc, unde catolicii şi orto
docşii trăiesc alături unii de alţii. Fie ca din această mărturie a noastră să se
poată nutri dorinţa de a recunoaşte pe celălalt ca pe fratele nostru şi de a ne îm
păca cu el. Iată, prima condiţie indinspensabilă pentru a ne apropia, împreună,
la unicul Ospăţ al Domnului. Să invocăm, de aceea, Duhul de unitate şi de iubire
şi mijlocirea prea Sfintei Fecioare Maria , Maica Bisericii. d
7. Doresc, în final, să transmit un călduros salut întregului popor român. Nu
voi putea uita niciodată istorica vizită pe care providenţa divină mi-a dat să o fac
acum trei ani la Bucureşti. Primirea ce mi-a fo st rezervată, climatul şi senti
mentele profunde, fervoarea şi entuziasmijl spiritual aşteptările oamenilor, în
special ale tinerilor, şi cuvintele de speranţă: totul îmi rămâne imprimat în suflet.
Aduc mulţumirea lui Dumnezeu că pot, într-un anume mod, să răspund amabili
tăţii cu care atunci am fost înconjurat.
Prea Fericirea Voastră, întorcăndu-Vă în Patrie, fiţi asiguraţi că România, pe
care tradiţia o numeşte cu frumosul titlu de “Grădina Maiciv Domnului”, este în
inima Episcopului Romei, care se roagă în fiecare zi pentru iubitul popor român.
Dumnezeu să binecuvânteze mereu România! ”
____

^

A

Liturghia Cuvântului s-a încheiat cu rostirea de către cei doi Intâistătători a
Simbolului de Credinţă Niceo-Constantinopolitan, în limba română. Astfel, Roma
şi România mărturiseau într-un duh, credinţa Sfinţilor Părinţi din primul mileniu
al Bisericii celei nedespărţite. Episcopul Romei şi Patriarhul României s-au
îmbrăţişat cu căldură, pecetluind astfel, legământul sfânt pe care şi l-au făcut, de
a sluji cu toate puterile la realizarea comuniunii in sacris. Cu tristeţea că deocam
dată nu putea să concelebreze Sfânta Euharistie, dar cu nădejdea că prin această
prezenţă istorică a Prea Fericirii Sale în Bazilica Sfântul Petru s-a mai făcut un
pas către comuniunea deplină, Prea Fericirea Şa a coborât în mijlocul delegaţiei
Bisericii Ortodoxe Române, asistând la cea de-a doua parte a Missei pontificale,
Liturghia Euharistică.
La încheierea Missei pontificale, Sanctitatea Sa, Papa Ioan Paul al II-lea şi
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi-au dat încă o dată sărutarea păcii în
Hristos, îmbrăţişându-se în duhul iubirii frăţeşti. Cei doi întâi stătători, luând loc
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pe platforma mobilă, s-au îndreptat spre ieşirea din bazilică, în aceleaşi aplauze
călduroase ale mulţimii, care cerea stăruitor unitatea Bisericii. Am retrăit clipele
du adevărat dumnezeieşti la care am fost martori şi părtaşi Ia Bucureşti, în urmă
cu trei ani, atunci când Sanctitatea Sa a vizitat Biserica Ortodoxă Română.
Pe chipurile sutelor de români prezenţi în catedrală curgeau lacrimi de bu
curie şi de emoţie sfântă pentru că Neamul şi Biserica lor, reprezentate de Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, primeau omagiul de cinstire din partea Romei,
maica poporului român, precum şi al urmaşului Sfântului Apostol Petru, fratele
celui întâichemat, Sfântul Andrei, Apostolul şi ocrotitorul românilor.
Sanctitatea Sa, Papa Ioan Paul al II-lea şi Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist s-au despărţit tot sub privirile mângâietoare ale Maicii Domnului din fai
moasa sculptură Pieîa , cu.aceeaşi nostalgie şi speranţă de unitate, parcă mai vigu
roase acum decât la începutul Missei. Harul Liturghiei Cuvântului făcuse să
crească speranţa. Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române s-a îndreptat spre casa de
oaspeţi Domits Sancîae Marthae , în aplauzele a câteva mii de credincioşi aflaţi în
Piaţa Sfântul Petru.
Intr-un scurt interviu acordat ad-hoc unui ziarist român, un credincios catolic
din mulţimea prezentă pe treptele bazilicii, observator atent al evenimentului reli
gios de la Vatican, a ţinut să precizeze că nici un alt oaspete de seamă al Papei
Ioan Paul al II-lea nu s-a bucurat de o primire atât de călduroasă, ceea ce dove
deşte pe de o parte preţuirea Sanctităţii Sale faţă de Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist şi de Biserica noastră, iar, pe de altă parte, şi relaţia cu totul specială ce
există între cei doi Intâistătători.
După amiază, în jurul orelor 16.00, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române s-a
îndreptat, pe calea aerului, spre Milano. în salonul oficial al Aeroportului Interna
ţional Leonardo da Vinci, membri delegaţiei române au fost conduşi de Eminenţa
Sa Card. Walter Kasper, Mons. Eleuterio Fortino, Mons. Johan Bonny, Excelenţa
Sa Dl. Ambasador Şerban Stati, Prea Cuviosul Arhimandrit Juvenalie Ionaşcu,
alţi preoţi şi credincioşi ortodocşi români din Roma.
1

/V

^

DUMINICĂ, 13 OCTOMBRIE (DUPĂ-AMIAZĂ)
întâlnire cu membri ai comunităţii ortodoxe româneşti din nordul Italiei
şi cu Eminenţa Sa Cardinalul Dionigi Tettamanzi,
Arhiepiscopul romano-catolic al Milanului
După un zbor de aproximativ o oră, avionul ce purta delegaţia Bisericii
noastre a aterizat pe Aeroportul Internaţional Linate din Milano, unde au fost
întâmpinată de Excelenţa Sa Francesco Cocopalmerio, Vicarul Arhiepiscopiei
Romano Catolice de Milano, Mons. Gianfranco Bottoni, responsabil cu ecu
menismul, de alţi reprezentanţi ai Arhiepiscopiei, de P.C. Prot. Traian
Valdman, Vicar pentru Italia al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa
Occidentală şi Meridională, precum şi de Excelenţa-Sa Dl. Ambasador Mihai
Dobre şi Consulul General al României la Milano, Dl. Vasile Buje. Numeroşi
preoţi şi membri ai comunităţii româneşti din Milano şi din nordul Italiei i-au
făcut Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist o primire cu totul deosebită,
întâmpinându-1 cu flori, intonând Imnul Patriarhal şi urându-i un călduros bun
venit în oraşul lor.
De la aeroport, delegaţia a fost condusă la Centrul Pastoral Papa Pani VI,
din incinta Seminarului Arhidiocezan, fondat în secolul al XVII-lea, unde au
fost întâmpinaţi de Mons. Prof. Don Claudio Magnoli, care a făcut o scurtă
prezentare a acestui aşezământ misionar-cultural de prestigiu al
Arhiepiscopiei de Milan.
Seara, în jurul orelor 19.00, Prea Fericirea Sa şi delegaţia însoţitoare au fost
conduşi la biserica parohiei ortodoxe române cu hramul Sfântul Ambrozie, lăcaş
de cult oferit cu generozitate credincioşilor ortodocşi români din cetatea Sf. Am
brozie, de către Arhiepiscopul de Milano.
Ajunşi în faţa bisericii, Prea Fericitul Părinte Patriarh şi membri delegaţiei au
fost întâmpinaţi de o mulţime impresionantă, formată din preoţii şi credincioşi ai
comunităţilor ortodoxe române din Milano, Torino şi din alte oraşe din Nordul
Italiei, care, conform statisticilor oficiale, numără peste 500.000 de persoane. P.C.
Vicar Traian Valdman, împreună cu PP. CC. Pr. Petre Coman de la Florenţa şi Pr.
Gheorghe Vasilescu de la Torino, înconjuraţi de copii îmbrăcaţi în costume
naţionale, l-au întâmpinat pe Prea Fericirea Sa la intrarea în Sfântul lăcaş, cu flori,
oferindu-i, după obiceiul străbun, pâine şi sare. Drumul de la intrarea în biserică
până la Sf. Altar a fost străbătut cu anevoie, printre numeroşii credincioşi dornici
să primească binecuvântarea patriarhală.
Părintele Patriarh, înconjurat de un sobor format din arhiereii din delegaţie şi
preoţii şi diaconii parohiilor ortodoxe române din oraşele din nordul Italiei, a ofi
ciat slujba Vecerniei, în cadrul căreia a sfinţit noua catapeteasmă a sfântului lăcaş,
de faţă fiind Excelenţele Lor Mons. Francesco Cocopalmerio şi DI. Ambasador
Mihai Dobre.
La încheierea slujbei de sfinţire, Prea Fericirea Sa le-a împărtăşit credincio
şilor binecuvântarea Bisericii Mame, stropindu-i cu apă sfinţită şi le-a adresat
tuturor celor prezenţi următorul cuvânt de învăţătură:
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“înalt Prea Sfinţite Mitropolit lo sif
Prea Cucernice Părinte Vicar Traian Valdman,
Iubiţi părinţi şi fraţi creştini români,
Iubiţi părinţi şi fraţi întru credinţa în Hristos, reprezentanţi ai Bisericilor
creştine din Milano,
Iubiţi fii şi fiic e duhovniceşti,
Jertfa de fierbinte rugăciune s e , cuvine să înălţăm Atotputernicului
Dumnezeu, Prea Curatei Sale Maici, Sfinţilor Săi şi, mai ales, Sfântului Ambrozie
al Milanului, Ocrotitorul acestui sfânt lăcaş şi al Parohiei româneşti din Milano,
care ne ajută ca la această slujbă de seară să vedem “Lumina cea lină a sfintei
slave” revărsându-se peste noi, într-o biserică atât de frumos împodobită cu buna
podoabă a Casei Domnului şi cu sufletele celor ce o iubesc, cu sufletele dum
neavoastră, iubiţi credincioşi români! Probabil tocmai pentru că a trăit într-o
perioadă de profunde transformări politice, sociale, culturale şi religioase, ase
mănătoare cu vremurile pe care le străbatem, Sfântul Ambrozie a mijlocit la Dum
nezeu ca în purtarea Sa de grijă să-Şi întoarcă faţa spre românii veniţi pe aceste
plaiuri şi să-i ajute a dobândi un lăcaş de închinare, pe măsura credinţei lor şi a
râvnei lor pentru cele sfinte. încă, odată, Sfântul a săvârşit minunea arătându-se
“pontifex” între Apus şi Răsărit. Aşa cum odinioară, prin operele sale, a lăsat
lăcaş de rodnică întâlnire între cugetarea teologică a Părinţilor răsăriteni cu gândi
rea teologică apuseană, acum ne-a ajutat să avem sfânt loc de închinare după
legea noastră strămoşească, în mijlocul cetăţii pe care el a arhipăstorit-o. Astfel,
ambrozia duhovnicească a învăţăturii drept măritoare a Sfântului Ambrozie des
fată sufletele credincioşilor români însetate de băutura cea nouă, izvorâtă din pia
tră stearpă şi făcută cu minune dumnezeiască.
Noi, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, sosiţi în Italia la invitaţia stărui
toare a Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea, pentru a efectua o vizită de
răspuns la vizita făcută de Sanctitatea Sa la Bucureşti, am avut bucuria să trăim
lucrarea minunată a Duhului unităţii şi în Bazilica Sfântului Petru, de la Roma.
Flacăra bucuriei noastre, a Sanctităţii Sale şi a mea, se îngemăna cu flacăra
bucuriei credincioşilor din Bazilică şi devenea tot mai mare, tot mai caldă, tot mai
luminoasă în mijlocul ovaţiilor “pro unitate ” şi al steguleţelor tricolore fluturate
“p ro p a tria ”. Era flacăra unităţii, care, prin Smerenia noastră, a sosit de la Roma
aici, în eparhia Sfântului Ambrozie, străjer neadormit pe meterezele luptei pentru
apărarea unităţii între Răsărit şi Apus şi sfânt ocrotitor al acestei biserici.
Acum, văzându-vă pe toţi, mă întreb împreună cu Apostolul neamurilor: “Şi
ce mulţumire Ii putem noi da în schimb lui Dumnezeu pentru voi, pentru toată bucu
ria cu care ne bucurăm de voi înaintea Dumnezeului nostru?” (I Tesaloniceni 3,
9). Dar de sus este bucuria aceasta şi se înrudeşte îndeaproape cu bucuria rugăciu
nii şi a faptei bune, bucurie ce, pentru noi, are putere transformatoare şi ne schim
bă viata.
Se bucură Biserica, mama noastră duhovnicească, atunci când îşi află fiii răs
pândiţi astăzi în întreaga lume din diverse motive. Ştim, însă, că nu de bine pleacă
omul din ţara lui, din satul lui, de pe pământul strămoşesc. Dar dumneavoastră,
%
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dragi fraţi şi surori, aţi fost binecuvântaţi de Dumnezeu să faceţi cunoştinţă cu os
pitalitatea generoasă a Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Milano şi să simţiţi
mângâierea ei plină de duioşie. Aşa am ajuns să trăim împreună fericirea de a
săvârşi slujba de sfinţire a catapetesmei din Biserica cu hramul “Sfântul Ambrozie ”.
Catapeteasma, dragii mei, înseamnă, în înţelesul ei duhovnicesc, trupul lui
Hristos prin care intrăm în Sfânta Sfintelor, adică ne înălţăm la starea de unire cu
Dumnezeu (cf. Evrei 10, 19-20). Pe de altă parte, Catapeteasma exprimă învăţă
tura Bisericii noastre despre rolul sfinţilor, de modele pentru viaţa noastră şi
mijlocitori între noi şi Dumnezeu. Ori de câte ori privim spre sfântul altar, îi avem
în faţă, chemându-ne parcă să îi urmăm în lumea sfinţeniei în care străluceşte din
spre Răsărit, Soarele Dreptăţii. Ei ne cheamă să lăsăm în urmă omul cel vechi din
noi, omul păcatului din lumea întunericului. Sfinţii de pe Catapeteasmă ne întrari
pează idealurile şi ne încurajează să urcăm la cele înalte, să fim fii ai luminii şi fii
ai zilei, nu ai nopţii şi ai tenebrelor, “Fiindcă voi sunteţi toţi fii ai luminii şi fii ai
zilei; noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului” (1 Tesaloniceni 5, 5). Să luăm,
aşadar, crucea şi să urmăm lui Hristos, să nu ne biruim de trup, căci este trecător,
ci să căutăm la suflet, la lucrul nepieritor. între sfinţii de pe Catapetesmele româ
neşti întâlnim foarte frecvent pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, tânără fecioară,
care, aşa cum citim în viaţa ei, a simţit chemarea Iui Dumnezeu. Păstrându-şi
demnitatea tinereţii a învins ispitele lumeşti ca o eroină a spiritului, născută de Ia
Dumnezeu. Ea avea credinţa, “biruinţa care a biruit lumea” (1 Ioan 5, 4) şi, de
aceea trupu-I prea curat S-a făcut templu al Dumnezeului Celui viu (II Corinteni
6, 16), prin care Duhul Sfânt a lucrat şi după ce S-a mutat la Domnul. Vrerea lui
. Dumnezeu şi vrerea Sfintei a fost ca moaştele ei de minuni făcătoare să fie aduse
ca o comoară de mult preţ în Moldova. Astăzi este mare pelerinaj la Iaşi. înalt
* Prea Sfinţitul Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, membru al delegaţiei
noastre, a trebuit să plece în Ţară, pentru această sărbătoare anuală.
Aşadar, iată, fraţii şi surorile mele în Domnul, sfinţii ne adună. Sfinţii ne lu
minează, ne încurajează şi ne hrănesc sufleteşte cu rugăciunile lor şi, mai ales,
prin sfintele moaşte, în care “Cerurile vestesc mărirea lui Dumnezeu şi facerea
mâinilor Lui o vesteşte tăria!” (Psalm 18, 1).
Nu stihiile materiale, ci puterile cereşti aduc lui Dumnezeu laude în sfintele
moaşte ale celor ce au arătat tăria pătimirii prea sfinte în faţa ispitelor acestui veac
şi s-au împărtăşit de.tăria şi puterea Duhului Sfânt (Sfântul Ambrozie al Milanului, Scrisoarea a X X I I-a, 4-5).
Pentru rugăciunea sfinţilor şi pentru credinţa românilor se îndreaptă spre Ţara
noastră moaşte sfinte. în anii trecuţi, la Bucureşti, ne-a sosit o parte din sfintele
moaşte ale Sfântului Ioan Gură de Aur, aduse de Eminenţa Sa Cardinalul Flo
renţei. Cu adâncă evlavie le păstrăm pentru a le pune la temelia Sfintei Mese din
Catedrala mântuirii neamului, pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, o vom înălţa în
Capitală. O parte din sfintele moaşte ale Sfântului Silvestru, Papă al Romei (314-335),
ne-au fost dăruite de Eminenţa Sa, cardinalul Ruini, Vicarul Romei, pentru Bise
rica Sfântul Silvestru din Bucureşti. Iată dovada faptului că într-adevăr Dumnezeu
iubeşte neamul românesc.
Vedem aievea lumina dumnezeiască şi mângâierea lui Dumnezeu revărsându-Se peste noi prin sfinţii Săi. Aceşti sfinţi ne-au adus la Roma şi Milano
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deştepând în noi nostalgia sfântă după unitate, realizabilă prin dialog ecumenic şi
împreună-petrecere cu ceilalţi fraţi, respectând Sfintele Scripturi şi învăţătura
Sfintei Biserici. Darurile Duhului Sfânt, prezente în sfinţi, nu despart oamenii, nu-i
grupează în tabere adverse, ci îi unesc, pentru că Sfântul Apostol Pavel ne
îndeamnă să ne străduim “să păzim unitatea Duhului, întru legătura păcii” (cf.
Efeseni 4, 3). Ele susţin eforturile de a dezvolta dialogul dragostei, al înţelegerii
reciproce şi al colaborării. Iată, datorită acestui spirit al deschiderii, care a carac
terizat atitudinea Bisericii noastre fată de celelalte Biserici, mai ales în ultima
jumătate de secol, dumneavoastră aveţi aici o biserică atât de frumoasă, cu o
Catapeteasmă deosebită - operă de credinţă şi de artă populară românească.
Cu multă atenţie am ascultat cuvântul înalt Prea Sfinţitului Iosif şi pe cel al
Părintelui Traian Valdman. Despre vrednicia fiecăruia dintre Prea Cucernicii
Preoţi de aici, aş putea spune multe. Sunteţi vrednici de toată preţuirea şi de lauda
noastră, iubiţi părinţi şi fraţi din Italia. Când păşiţi hotarele ţării, fraţii mei mai
tineri, să vă gândiţi că acolo unde Dumnezeu vă îndreaptă paşii duceţi numele de
român. Prefaceţi-1 în renume! Arătaţi tuturor din ce neam sfânt şi popor ales de
Dumnezeu vă trageţi! Arătaţi aceasta prin preoţia voastră şi preoţia împărătească
a neamului românesc, chemat să vestească în lume bunătăţile Celui ce l-a adus la
lumina Sa cea adevărată (cf. I Petru 2, 9).
Plecăm acasă cu sentimentul satisfacţiei şi bucuriei că am împlinit misiunea
cu bine, misiunea de a vizita Roma şi de a vă vedea pe Dumneavoastră. Acolo am
dus binecuvântarea, dragostea Bisericii noastre şi am făcut cunoscut tuturor me
sajul ei în ceea ce priveşte căutarea unităţii creştine. La începutul mileniului al III-lea,
noi, cei ce credem în Hristos, nu mai putem trăi tragedia dezbinărilor. Noi nu mai
putem răbda hotarele separării. Cu braţele deschise ieşim înaintea fraţilor în cre
dinţă. Şi, desigur, cei cu inima creştină ne vor întâmpina Ia fel, ca să nu mai fim
"noi” şi “vo i ”, ci cu toţii să fim “noi”, să fim una în unitate desăvârşită, după cum
Domnul S-a rugat pentru noi (Ioan 17, 21). Dumneavoastră, mai ales tinerii, luaţi
aminte Ia această chemare a vremurilor şi însuşiţi-vă orientarea Bisericii noastre
în relaţiile ei cu lumea creştină.
M-au impresionat tinerii din Parohia românească de Ia Roma. La fel m-au
mişcat şi tinerii catolici din Parohia Sfântul Bartolomeu din Insula Tiberiană.
Tinerii de la noi, copiii din ţara noastră au venit aici, la locurile de obârşie ale nea
mului românesc. Fiti tari în credinţă! Păstrati-vă cu demnitate statura de fii ai
Bisericii Ortodoxe Române, aducându-vă aminte de mai marii voştri, de părinţii
trupeşti şi duhovniceşti, ca să le urmaţi pilda.
Amintiţi-vă pururea de cei ce v-au hrănit cu laptele cel duhovnicesc şi neprefacut al credinţei ca pe nişte prunci de curând născuţi (Cf. I Petru 2, 2). Şi să nu
uitaţi că, aşa cum ne învaţă Sfânta Biserică, tinereţea este o stare de spirit caracte
rizată prin dispoziţia permanentă de a învăţa şi adânci tainele credinţei şi de a ne
înnoi neîncetat în Hristos prin Duhul Sfânt ca să ne aducem pe noi înşine Tatălui
Ceresc fii curaţi (Sfântul Clement Alexandrinul, Pedagogul, 1, 5). Păziţi-vă de tot
ce întinează puritatea sufletească dobândită prin credinţa sădită în suflete de
părinţi şi de bunici, încă de la întemeierea dumneavoastră ca mădulare în Trupul
Iui Hristos! Biruinţa în viaţa aceasta, de multe ori neconfortabilă şi chiar necruţă
toare, depinde de credinţă şi de curăţie sufletească!
%
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Excelenta Voastră,
Prea Cucernici Părinţi şi reprezentanţi ai celorlalte Biserici,
Iubiţi credincioşi italieni,
Vă mulţumesc călduros şi vă felicit pentru climatul de bună înţelegere ecu
menică şi colaborare pe tărâmul asistenţei sociale existent aici, în Milano. Mulţu
mesc în mod deosebit Sfintei Arhiepiscopii a Milanului care, în deschiderea ei
iubitoare a oferit Comunităţii româneşti această biserică în care noi românii ne
simţim ca acasă. Pentru oricare român, sentimentul legăturii cu glia, sentimentul
de a avea o casă, a lui, pe acest pământ, depinde şi de existenţa în apropiere de
casa lui, a Casei lui Dumnezeu, a sfintei biserici. Toţi românii din Milano trăiesc
acum acest sentiment pentru că au şi Casa Domnului în cetatea în care-şi duc
viaţa. De aceea se simt mai mult “ca acasă”. Este imposibil să analizăm efectele
binefăcătoare din punct de vedere sufletesc pe care le comportă acest fapt în psi
hologia românului! Este de ajuns aici că, noi, românii, simţim cu toată fiinţa
mulţimea milei lui Dumnezeu atunci când intrăm în casa Lui, să ne închinăm spre
sfânt lăcaşul Său, întru frica Sa (cf. Psalm 5, 7). De aceea, iubim buna cuviinţă a
Casei Domnului şi lăcaşului slavei Sale (cf. Psalm 25, 8), “Râvnapentru Tine m-a
m istuit” (Psalm 118, 139) şi în duh de rugăciune mărturisim că în Biserică, slavei
Sale stând, în cer ni se pare a sta. Şi pentru toate acestea mulţumim Sfintei Arhi
episcopii de Milano! încă o dată Vă mulţumim, Excelenţă!
în aceste clipe atât de sfinte şi atât de mari din viaţa noastră, rugăm pe Bunul
Dumnezeu, iubiţi părinţi şi fraţi, să sfinţească pe cei ce iubesc buna podoabă a Casei
Sale şi pace lumii Sale să dăruiască, prin Duhul Său, şoptind la urechea celor ce o
conduc cele de folos, spre ridicarea şi împlinirea spirituală a fiecărei fiinţe umane.
Din toată inima vă binecuvântez şi rog pe milostivul Dumnezeu să vă dăruiască
sănătate, spor duhovnicesc, pace în viaţa personală, familială şi socială, ca să vă re
alizaţi deplin toţi talanţii cu care de sus aţi fost înzestraţi, spre binele şi slava Sfintei
noastre Biserici şi a neamului nostru românesc. Sfântul Ierarh Ambrozie, cel ce s-a
arătat îndreptător credinţei, chip blândeţelor şi învăţător al înfrânării să ne poarte
pururea în rugăciunile sale spre mântuirea sufletelor noastre. Amin!”
După rostirea acestui cuvânt de suflet, Prea Fericirea Sa a oferit în dar P.C.
Vicar Traian Valdman un set de Sf. Vase, un rând de veşminte, iar preoţilor
prezenţi câte un epitrahii şi un Liturghiei*.
Ca semn de preţuire pentru personalitatea marcantă a Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist şi pentru a sublinia prezenţa sa în oraşul Sf. Ambrozie, Mons.
Giuseppe Visentin, delegatul special al Eminenţei Sale, Cardinalul Marco Ce.
Patriarhul Latin al Veneţiei, a oferit Prea Fericirii Sale o frumoasă icoană.
Pentru a întări şi mai mult comuniunea de dragoste părintească pe care
întâi stătătorul Bisericii strămoşeşti o poartă pentru toţi fiii ei duhovniceşti,
indiferent de locul în care vieţuiesc, seara s-a încheiat cu o cină românească a Prea
Fericitului Părinte Patriarh cu preoţi şi credincioşi prezenţi la acest moment de
mare bucurie, în timpul cărora aceştia şi-au împărtăşit împlinirile şi problemele cu
care se confruntă, în lucrarea pastoral-misionară.
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LUNI, 14 OCTOMBRIE 2002
Luni, 14 octombrie 2002, orele 11,00, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
şi delegaţia însoţitoare au vizitat Bazilica Ambroziană , una dintre cele patru cti
torii ale Sf. Ambrozie, în cetatea sa de reşedinţă, zidită pe locul unei mai vechi
biserici închinată martirilor. In această bazilică se păstrează Sf. Moaşte ale Sfin
ţilor Ambrozie, Gervasius şi Protasius, închinându-se cu adâncă evlavie în faţa
marelui apărător al străvechiului Mediolanum. Cu sufletele înnobilate de cântarea
Sf. Ambrozie "Te Deum laudamus ", membri delegaţiei române s-au simţit mai
aproape de Hristos-Adevărul, Adevăr în care trăim libertatea în Duhul Sfânt. Prin
această libertate, dăruită de Cel ce este Calea, Adevărul şi Viaţa, 'marele Sfânt
Părinte al Bisericii de la sfârşitul sec. al IV-lea i-a păstorit pe urmaşii celor care
fuseseră martori direcţi ai actului măreţ de acordare a libertăţii creştinilor, în anul
313, aici, la Mediolanum.
După aceea, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist s-a întâlnit, la Palatul
Arhiepiscopal, cu Eminenţa Sa Cardinalul Dionigi Tettamanzi, Arhiepiscop de
Milano. Palatul Arhiepiscopal exista încă de Ia sfârşitul Evului Mediu, fiind ter
minat în 1174. De la această dată a suferit numeroase modificări, dintre care cele
mai importante în secolul al XVI-Iea. Aici poate fi vizitată o importantă colecţie
de tablouri ale unor pictori celebri din secolele al XVII-Iea şi al XVIII-lea.
In prezenţa reprezentanţilor presei milaneze şi româneşti, Eminenţa Sa Car
dinalul Dionigi Tettamanzi a adresat Prea Fericirii Sale următorul cuvânt:

“Gaudium etP ax (Pace şi bucurie)'. Prea Fericirea Voastră, cu aceste cuvinte
de bun-venit, care îmi sunt dragi şi le port în inimă ca pe un moto în slujirea mea
arhierească, vă adresez salutul meu fratern în Hristos. Prin venerabila persoană a
Prea Fericirii Voastre, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi prin reprezentati
va delegaţie care Vă însoţeşte doresc să salut poporul lui Dumnezeu care trăieşte
pe acel pământ şi să-i urez tot binele.
Apostolul Paul, scriind creştinilor din Roma, exprima dorinţa de a-i întâlni pentru
a le împărtăşi ceva din darurile spirituale şi pentru a simţi bucuria şi forţa care
rezultă din credinţa comună (Romani 1, 11-12). în comentariul său la Epistola către
Romani, Sfanţul Ioan Gură de Aur spunea: “Consolarea care derivă din faptul de a
întâlni fraţi întru credinţă este un câştig comun. Este la fel ca în cazul luminii focu
lui: dacă cineva strânge mai multe lumânări, obţine o mai mare strălucire. La fel este
şi în cazul nostru, al creştinilor: împrăştiaţi, fiecare pe contul lor, ne simţim descu
rajaţi; dar când ne întâlnim unii cu alţii, avem o mai mare consolare” (PG 60, 405).
Noi, astăzi, uniţi în duh şi însufleţiţi de aceeaşi credinţă în Sfânta Treime şi
în Mântuitorul lisus Hristos, gustăm exact această experienţă de bucurie şi con
solare. De fapt, lumina duhovnicească a Orientului creştin, prin intermediul Prea
Fericirii Voastre şi ai iluştrilor membri ai delegaţiei patriarhale, a ajuns mai întâi
[a Roma şi acum ajunge şi la Milano, întâlnind astfel tradiţia noastră occidentală.
In această lume secularizată, creştinii din Europa simt şi vor simţi din ce în ce mai
mult nevoia de a se întâlni pentru a răspândi în jur o lumină mai puternică, lumina
dragostei şi a unităţii.
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Credincioşii Bisericii lui Dumnezeu strigau la Bucureşti “Unitate! Unitate!
Unitate!”, atunci când Prea Fericirea Voastră l-a întâmpinat cu mare dragoste şi
solemnitate pe Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea pe pământul României,
întreaga lume primea, astfel, o mare lumină prin mărturisirea oferită de acea întâl
nire ce a însemnat o etapă fundamentală în mersul ecumenic către unitatea vizi
bilă a tuturor creştinilor şi, în particular, în relaţiile Bisericilor noastre surori. în
aceste zile, la Roma, Prea Fericirea Voastră a răspuns vizitei Sanctităţii Sale şi Bi
sericii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi, astfel, o minunată şi nouă lumină s-a
răspândit. Să dăm slavă Iui Dumnezeu!
în drumul de întoarcere de la Roma spre Bucureşti, Prea Fericirea Voastră a
vrut să facă un popas în acest oraş, răspunzând cu părintească bunăvoinţă şi sensi
bilitate pastorală dorinţei exprimate de părintele Traiân Valdman, vicarul eparhial
pentru Italia al înalt Prea Sfinţiei Sale, Mitropolitul Iosif, de a vizita comunitatea
ortodoxă română din Milano. Noi suntem fericiţi pentru acest prilej deoarece co
munitatea românească din Milano este foarte numeroasă şi părintele Valdman se
bucură de o mare stimă ca reprezentant al Ortodoxiei în Italia. Mai presus de
toate, mulţumim Domnului că, în planul său, ne oferă atât mie cât şi colaborato
rilor providenţiala oportunitate de a fi onoraţi de vizita Prea Fericirii Voastre.
Suntem conştienţi că Biserica Ortodoxă Română, reprezentată aici la cel mai
înalt nivel, este aceea care, prin istoria sa culturală şi prin poziţia sa geografică, are
vocaţia de a fi un pod între Orient şi Occident. în pliroma Ortodoxiei, Biserica din
România are un rol unic şi original: ea conservă o ereditate latină proprie şi o asumă
în forma liturgică şi canonică a tradiţiei ortodoxe, pe care o are în comun cu lumea
bizantină şi lumea slavă. Ea a ştiut să facă sinteza creştină a atâtor resurse, mulţumită
deschiderii şi înţelepciunii poporului român, într-un pământ care se află la confluenţa
mai multor etnii şi culturi. în ciuda dificultăţilor legate de situaţia politică a celei de
a doua jumătăţi a secolului XX, creştinii din România au ştiut fie să dea dovadă de
credinţă, până la martiriu, fie să se confrunte cu încercările istoriei, mulţumită nivelu
lui academiilor de teologie şi prezenţei cercetătorilor de faimă mondială, cum este
cazul regretatului Părinte Stăniloae. Noi apreciem bogata vitalitate a Bisericii din
România şi a noului avânt cu care aceasta, după căderea comunismului, încearcă să
propovăduiască Evanghelia cu o pastorală atenţie la exigenţele omului contemporan.
în omilia pe care am ţinut-o acum două săptămâni, cu ocazia instalării mele
în această dioceză, făcând apel la slujirea pastorală a Papei Ioan Paul al II-lea şi
al predecesorului meu, Cardinalul Carlo Maria Martini, spuneam că a recunoaşte
şi a trăi exigenta comuniunii înseamnă "a te ruga cu mai multă umilinţă Sfântului
Duh , cerând de la el harul unităţii creştinilor”. Aşa cum spune Sanctitatea Sa,
aceasta reprezintă “problema esenţială pentru propovăduirea evangheliei în
lum e”. Misiunea de evanghelizare este strâns legată de serviciul comuniunii, co
muniune care este de dorit nu numai în relaţiile interne ale oricărei comunităţi
eclesiale, dar şi în cele externe dintre Biserici şi dintre diverse confesiuni creştine.
Aş fi încântat dacă Bisericile noastre surori ar putea să dezvolte ulterior rapor
turile deja începute pentru un schimb de daruri spirituale, pentru anumite forme
de colaborare pastorală, pentru eventuale confruntări asupra marilor probleme
etice şi pentru proiecte concrete de cooperare ecumenică.
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Abia am ajuns în această Arhidjoceză şi nu c u n o sc ,personal activitatea
ecumenică, în curs de desfăşurare. In ceea ce priveşte raporturile eclesiale
dintre Bucureşti şi Milano aş vrea să menţionez cel puţin două iniţiative pe
care colaboratorii mei mi le-au semnalat. Prima: de câţiva ani Arhidioceza de
Milano a exprimat, în mai multe rânduri Patriarhiei de Bucureşti, intenţia de
a favoriza schimburile şi înfrăţirile dintre comunităti sau institutii catolice
din Milano şi comunităţi sau instituţii ortodoxe din România. Recent, după
călătoria efectuată în iunie 2001 de către Serviciul pentru ecumenism şi dia
logul, condus de Episcopul Vicar Excelenţa Sa Francesco Cocopalmerio, a
fost posibilă realizarea unor contacte cu Comunităţile monastice sau paro
hiale ale Bisericii Ortodoxe Române. Aşa este cazul monahilor benedictini
din Vertemate, ale Surorilor Ursuline din San Carlo şi a unor parohii, printre
care aceea a Sfintei Angela Meriei din Milano pe care Prea Fericirea Voastră
şi-a exprimat dorinţa s-o întâlnească. Ca urmare a acelei călătorii s-a născut
o altă iniţiativă care constă într-o formă de susţinere în favoarea provi
denţialei case de primire “ Sfânta Macrina” pentru copiii străzii din Bucureşti.
Arhidioceza de Milano, prin strângerea de fonduri care va avea loc în timpul
viitorului Post al Naşterii Domnului, va trimite o contribuţie Fundaţiei
wiSfânta Macrina” al cărui preşedinte este un membru al acestei delegaţii,
Arhiepiscopul Nifon, care este aşteptat din nou la Milano pentru apropiata
conferinţă asupra Europei.
La Milano, metropolă europeană şi răscruce între nordul şi sudul continentu
lui, Biserica ambroziană devine “pod între Occident şi Orient”, cum a fost denu
mită în 1997 într-o conferinţă ecumenică celebrată la al XVI-lea centenar de la
moartea Sfântului Ambrozie, episcopul şi patronul Milanului, şi la care a partici
pat Prea Fericirea Sa Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic al Constantinopolului.
Sfântul Ambrozie este venerat în Orient şi în Occident ca Părinte şi Doctor al Bi
sericii nedespărţite. Din acest motiv, cu ocazia vizitei Prea Fericirii Voastre, mă
gândesc că vă va face plăcere să primiţi o raclă cu sfintele părticele ale Sfinţilor
Ambrozie şi Dionisie, predecesorul său în scaunul episcopal de Milano. Biserica
ambroziană, Biserică latină, la început fondată şi condusă de sfinţii episcopi de
origine greacă, are un propriu rit liturgic şi, în mod consecvent, o proprie şi mare
tradiţie spirituală. Până atunci sunt mulţumit de a vă da, de asemenea, Liturghierul
ambrozian ca semn de comuniune în rugăciune şi în mărturisirea particularităţii
noastre liturgice.
Cunoaşterea reciprocă reprezintă nu doar o mare bogăţie, ci şi o necesitate
extremă, pentru că am constatat cât de negativ este a ignora şi a nu purta de grijă
de raporturile directe şi reale. Barierele lingvistice, culturale, geografice nu pot
frâna avântul Sfântului Duh care edifică Biserica Una şi Sfântă. Sunt încântat,
Prea Fericirea Voastră, că în această seară, înainte de plecare, puteţi să salutaţi la
Rho, episcopii Conferinţei Episcopale Lombarde. Aceste întâlniri, chiar dacă sunt
scurte şi simple, pot să ne facă să experimentăm “cât de bine este şi cât este de
i în unire” (Ps. 133, 1) şi de a fi o intensă experienţă de
dragoste fraternă”.
1

^

i

85

Cele şapte zile la Roma ale P. F. Părinte Patriarh Teoctist

Generozitatea duhovnicească a Eminenţei Sale a fost evidenţiată de un gest
ce a uimit pe toţi cei prezenţi. Eminenţa Sa a oferit în dar Prea Fericirii Sale păr
ticele din moaştele Sfinţilor Ambrozie şi Dionisie, Episcopi ai Mediolanului, pro
povăduitori ai credinţei creştine, fraţi în duh şi limbă cu cei care au semănat
sămânţa cuvântului Evangheliei în ogorul rodnic al sufletului românesc.
La rândul său, Prea Fericirea Sa a adresat Eminenţei Sale următorul cuvânt:
“Izbăvitonile să ne priveşti!
re robu la i sa a uneşti!
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(Sf. Ambrozie: Ale Mântuitorului
.veşnice daruri)

Eminenta Voastră,
Prea Sfinţiile Voastre Părinţi Episcopi,
Iubiţi fraţi şi surori in Domnul,
Pe fondul impresiei foarte puternice pe care ne-a facut-o vizitarea Bazilicii
Ambroziene, şi închinarea la sfintele moaşte ale Sfântului Ierarh Ambrozie şi ale
celor doi sfinţi mucenici Protasie şi Gervasie, se grefează adânc şi armonios, pe
acelaşi ton* al dragostei frăţeşti, primirea călduroasă pe care ne-aţi rezervat-o,
Eminenţa Voastră. Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române este impresionată şi re
cunoscătoare pentru tot sprijinul frăţesc, pe care îl acordaţi preoţilor şi credin
cioşilor români. Ne dăm seama foarte bine că suntem primiţi de un părinte, frate
şi slujitor al idealului restaurării deplinei unităţi a Bisericilor. Prezenţa delegaţiei
Bisericii Ortodoxe Române, în faţa sfântului altar şi a distinsei adunări care Vă în
conjoară, este un fruct al spiritului ecumenic cerut tot mai mult de Biserica lui
Hristos şi de evoluţia evenimentelor din lumea zilelor noastre. Descifrând mesajul
acestui spirit, Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea a făcut o vizită ecumenică la
Bucureşti, pentru prima dată într-o ţară majoritar ortodoxă. Cuvintele frăţeşti ros
tite atunci, recunoaşterea moştenirii liturgice comune, bucuria credincioşilor şi
strigătul după unitate înălţat la ceruri şi înaintea noastră din piepturile unei im
presionante mulţimi de credincioşi, ne aduc permanent aminte de datoria noastră,
a întâistătătorilor de Biserici, de a nu precupeţi strădanii pentru împlinirea celui
mai sfânt ideal al nostru, acela al unităţii creştine. Fără eforturi, fară rugăciuni co
mune calde şi sincere, fară duhul smereniei, al dragostei, al răbdării şi al pocăin
ţei, fară iertare şi, mai ales, fară frăţietate şi iubire, drumul spre unitate este greu.
Sanctitatea Sa a numit călătoria în România "p e l e r i n a j Tot astfel şi noi am trăit
timp de o săptămână dinamismul spiritual şi sacralitatea vizitei Ia Roma şi aici, la
Milano. Dacă adăugăm Ia acestea şi scopul sfânt al acestei vizite, adică întărirea
şi amplificarea comuniunii frăţeşti în Hristos, deja existente între Bisericile noas
tre, se înţelege că suntem îndreptăţiţi să numim şi noi, vizita aceasta* un “peleri
n a j ”, o călătorie făcută de credincioşi la locuri sfinte, cu scop ziditor. Este singu
ra vizită făcută în afara graniţelor României, în cursul căreia în fiecare zi, de
dimineaţa până seara, ne-am spus cuvinte frăţeşti, ne-am rugat şi am cântat cân
tări duhovniceşti, în străvechi bazilici patriarhale romane. Ne întoarcem acasă cu
impresii excepţional de bogate, şi cu convingerea fermă că Sanctitatea Sa Papa
Ioan Paul al II-lea şi clerul din Roma au o largă şi sinceră deschidere spre dialog
şi ecumenism. Aceleaşi impresii ne stăpânesc şi aici.
f
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Oraşul Milano nu este mai prejos, pentru că Ocrotitorul său duhovnicesc este
Sfântul Ambrozie, Ierarh luat ca punct de referinţă şi reper de orientare de către
toţi ostenitorii pe tărâmul înfăptuirii unităţii creştine. Credeţi că întâmplător ziua
de şapte decembrie, ziua hirotoniei şi pomenirii Sfântului Ambrozie atât în
Biserica Răsăritului, cât şi în Biserica Apusului, a constituit o adevărată clipă
astrală pentru relaţiile dintre cele două Biserici? După cum cunoaşteţi, în această
zi a anului mântuirii 1965 s-au ridicat anatemele dintre Biserici. Atunci, în şedinţa
solemnă a Conciliuliţi II Vatican se citea declaraţia comună a fericiţilor întru
adormire, Papa Paul al Vl-lea şi Patriarhul Athenagoras şi textul bulei “Am
bulante in dilectione”, la Sfânta Liturghie din Catedrala din Fanar se da citire
Tomos-ului Patriarhal ori care se dădea uitării evenimentul trist al anatemelor.
Desigur, nu incidental, ci "pentru rugăciunile celui intru sfinţi, Părintelui nostru
Ierarh Ambrozie al MUanului... Am înţeles mai bine acest lucru astăzi, în Bazi
lica Ambroziană, când, în faţa sfintelor sale moaşte, am cântat Te Deum-ul său.
După cum odinioară aflarea moaştelor martirilor a făcut posibilă sfinţirea Ba
zilicii Sfântului Ambrozie (Scrisoarea aXXII-a, I), tot aşa închinarea la moaştele
Sfântului ne-a făcut să înţelegem cât de sfânt este idealul unităţii Bisericii lui
Hristos. Prin ele ne-au strălucit mai puternic în minte îndatoririle cerute de harul
dumnezeiesc în această privinţă. Contemplându-le, ne-a răsunat în auzul sufletu
lui nostru melodia imnului compus de Sfântul Ambrozie,* şi cântat de turma sa
binecredincioasă Mântuitorului Hristos: “Izbăvitorule , să ne priveşti; Pe robii Tăi
să ii uneşti; In vecii vecilor. Amin ” (Ale Mântuitorului veşnice daruri). Cum să
nu le auzim, cântate chiar de îngeri în jurul sfintelor sale moaşte, când strămoşii
noştri din perioada străromană le învăţaseră'de Ia Paulin de Nola şi de Ia Sfântul
Niceta de Remesiana şi le cântau cu multă credinţă şi evlavie? Noi românii, avem
o deosebită sensibilitate şi capacitate de receptare a acestor imnuri dumnezeieşti,
pentru că ele ne-au fost cântate de Maica noastră, Sfânta Biserică, încă de la naş
terea noastră ca popor dreptmăritor.
Aseară am petrecut momente de neuitat în mijlocul comunităţii româneşti,
care, prin bunăvoinţa Arhiepiscopiei de Milano are o biserică a cărei catapeteas
mă nouă am sfinţit-o. Şi Ia Comunitatea românească din Roma am trăit aceeaşi at
mosferă creştină autentică de ataşament şi devotament faţă de lucrarea Sfintei
Biserici. Explicaţia acestor manifestări de coeziune şi solidaritate în credinţă îşi
are izvorul în iubirea noastră şi în tezaurul comun de viaţă, precum şi în legătura
istorică a originii comune a popoarelor noastre. Este îndeobşte cunoscut, Emi
nenţa Voastră şi distinsă asistenţă, că România, românii, sunt o insulă de cultură
şi de limbă de origine latină într-un ocean de alte culturi. Datorită matricei sale
spirituale şi poziţiei geografice, poporul nostru a păstrat între trăsăturile sale de
finitorii, şi deschiderea spre celelalte popoare, în duhul celei mai autentice iubirii.
Sanctitatea Sa Papa Ioan Paiil al II-lea a sesizat aceste valoroase particularităţi
etno-religioase şi le-a formulat succint - dar foarte cuprinzător - în sintagma
’*Grădina Maicii Domnului ”, atribuită ţării lioastre.

Cete şapte zile la Roma ale P. F. Părinte Patriarh Teoctist

87

*

De aceea românii se simt “la largul lor ” în lumea creştină occidentală şi, de
aceea sunt primiţi atât de frăţeşte în Italia, ca şi în Europa sau în alte părţi. Emi
nenţa Voastră, parcă aţi fost într-un gând cu Cardinalul de Utrecht, Simonis
Adrianus Johannes, care la întâlnirea noastră la Utrecht, din luna iulie a.c., îşi
mărturisea satisfactia că în Olanda se stabilesc tot mai mulţi români tineri,
aducând cu ei credinţa puternică în Dumnezeu şi, implicit, necesitatea de a avea
biserici. Iată o nouă - şi poate nebănuită, până nu demult - dimensiune ecumenică
a fenomenului stabilirii credincioşilor noştri în Apus. Este vorba de o misiune în
credinţată lor de Dumnezeu şi de istorie.
Personal, în activitatea noastră de continuare a dialogului şi ecumenismului,
văd aceşti doi poli: pe de o parte, sfinţii noştri comuni, din perioada primului
mileniu al Bisericii, cu învăţătura şi cu sfintele lor moaşte, iar pe de altă parte, eredincioşii noştri, îndeosebi cei tineri, care cântă împreună, rugându-se lui
Dumnezeu. Sfinţii Părinţii, sfintele moaşte şi poporul, cel numit cu numele lui
Hristos, ne îndeamnă, ne stimulează şi ne obligă spre împlinirea poruncii lui Iisus
“ca toţi să fie una” (Ioan 17, 21). Sunt semnele timpului! Noi, slujitorii Bisericii,
suntem datori să le ascultăm, să le descifrăm, să le înţelegem şi să le împlinim.
Eminenţa Sa Cardinalul Ruini, Vicarul Romei, ne-a oferit o părticică din
moaştele Sfântului Papă Silvestru. O parte din moaştele Sfântului Ioan Gură de
Aur ne-au fost aduse la Bucureşti de Eminenţa Sa Ennio Antonelli, Cardinalul
Florenţei. Cred că aţi intuit, Eminenţă, legătura noastră specială cu Sfântul Ioan
Gură de Aur realizată prin bunăvoinţa Bisericii Romano-Catolice. Probabil, de
aceea l-aţi citat, integrându-l într-un context realmente ecumenic. In aceste zile la
laşi se găsesc moaştele Sfântului Ioan Casian din secolele IV-V, un strămoş al
nostru, venit Ia Roma şi apoi la Marsilia, unde a întemeiat două mânăstiri.

Eminenta Voastră,
Iubiţi fraţi în Domnul nostru Iisus Hristos ,
i

7

Avem împrejurul nostru atâta nor de mărturii, care ne îndeamnă să lepădăm
orice povară şi să ne avântăm cu stăruinţă în lupta care ne stă înainte (ef. Evrei 12,
, 1). Sunt ca stâlpul de foc şi norul ce călăuzea poporul ales (Ieşire 13, 21). Ne că
lăuzesc ziua şi noaptea pe drumul spre unitate, aşa cum au călăuzit şi sfinţii noştri
pe înaintaşi, Athenagoras I, Patriarhul Ecumenic al Constatinopolului şi Papa
Paul al Vl-lea. Biserica Ortodoxă Română s-a implicat, încă de la început, în dia
logul dragostei şi adevărului şi a îmbrăţişat cu multă căldură năzuinţele acestor
doi mari începători ai apropierii şi unităţii Bisericilor noastre.
i
Eminenta Voastră,
9

9

Considerăm că este un privilegiu ca delegaţia Bisericii Ortodoxe Române să
fie primită în reşedinţa arhiepiscopală, acum când Vă aflaţi Ia început de drum în
slujirea arhipastorală, care de Sus V-a fost încredinţată. Acest privilegiu face să
crească mult bucuria întâlnirii noastre. Vă adresăm cele mai bune urări de rodnică
şi bineplăcută-lui-Dumnezeu slujire arhierească a idealului nostru comun de unire
a sfintelor lui Dumnezeu Biserici, rugând pe Dumnezeu şi pe Prea Curata şi Pu-
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rurea Fecioară Maria, să Vă ajute în lucrarea la care aţi fost chemat, pentru că.
atunci “când Se va arăta Mai-Marele păstorilor, veţi primi cununa cea neveştejită
a m ăririin (I Petru 5, 4). Bunul Dumnezeu, Sfântul Ierarh Ambrozie şi toţi sfinţii
să binecuvânteze lucrarea noastră pentru unitatea şi deplina comuniune între Sfin
tele noastre Biserici. Intru mulţi şi fericiţi ani de arhipăstorire! Aflându-ne în ce
tatea păstorită de Sfântul Ierarh Ambrozie, nu putem încheia cuvântul nostru fară
a folosi formula predilectă Sfântului, frecvent întâlnită în corespondenţa sa: “Să
jîi sănătos jrate şi gândeşte-te la noi, cum şi noi ne gândim la tine ” (Scrisoarea
a V-a, 24; Scrisoarea a Vl-ct, 19) şi “iubeşte-ne şi roagă-te pentru noi, fiindcă şi
noi te iubim ” (Scrisoarea a LXXXVIIl-a , 3).
*
«

Ca semn de preţuire şi de îndemn în împlinirea slujirii arhiepiscopale a Emi
nenţei Sale, Cardinalul Dionigi Tettamanzi, aflat atunci în cea de a cincisprezecea
zi de arhipăstorire, Prea Fericirea Sa a oferit în dar o Cruce Patriarhală pentru
arhierei şi un set omagial închinat celor cinci Patriarhi ai României.
A urmat apoi o vizită la Domul din Milano, unde Fericitul Augustin a primit
Taina Sfântului Botez de la Sfântul Ambrozie. Domul din Milano, construit din
marmură şi după principiile goticului târziu, este un edificiu de dimensiuni monu
mentale (158 m lungime şi 93 m lărgime maximă, pentru o suprafaţă totală de
peste 11.000 m2). Construirea sa a început în anul 1386, la iniţiativa episcopului
Antonio de Saluzzo şi cu sprijinul ducelui Milanului, Gian Galeazzo Visconti,
care dorea să transforme oraşul, după modelul metropolelor europene. Construc
ţia a început în anul 1388, pe locul unui fost templu păgân, înlocuit în secolul IV
de o bazilică ridicată de Fericitul Augustin. După mai multe modificări ale planu
lui şi întreruperi ale lucrărilor, faţada a fost terminată abia în secolul al XlX-lea,
dar a suferit îmbunătăţiri şi de-a lungul secolului XX.
Vizita aceasta a fost marcată printr-o rugăciune ecumenică, la sfârşitul căreia,
în-impunătorul edificiu gotic şi într-o atmosferă multiculturală, dată de prezenţa
pelerinilor veniţi din diverse părţi ale lumii, Prea Fericitul Părinte Patriarh a
adresat tuturor următorul cuvânt:
“Căci am auzit despre credinţa voastră în Hristos Iisus '
şi despre dragostea ce aveţi către toţi sfinţii” (Coloseni 1, 4)
♦

Excelentele Voastre,
Prea Cucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi,
»

I

*

>

9

/\

In acest loc sfânt, monument excepţional de arhitectură gotică pentru întrea
ga lume creştină, auzim cuvântul istoriei care ne cheamă la unitate. La temeliile
acestei Catedrale stă biserica “Santa Maria Maggiore ”, ridicată în secolul al IX-lea,
când Răsăritul şi Apusul se rugau împreună la Sfânta Liturghie. Câţi credincioşi
veniţi din Răsărit nu se vor fi împărtăşit cu trupul şi sângele lui Hristos, în biseri
ca Maicii Domnului aflată în acest loc? Glasurile lor răzbat peste veacuri, biruie
mulţimea cu anevoie de numărat a anilor, a deceniilor şi a secolelor scurse de
atunci până astăzi. Ele ne aduc aminte că Fiul lui Dumnezeu ne-a primit părtaşi la
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aceeaşi Cină de taină, şi că, odinioară, într-un gând mărturiseau aceeaşi credinţă,
iubindu-se unii pe alţii. Ele ne dau nădejdea că, aşa după cum spiritul uniunii care
există oarecum, în chip nevăzut şi în această măreaţă catedrală, unde, în trecut se
împărtăşeau din acelaşi potir, atât credincioşi din Apus cât şi din Răsărit, tot aşa
astăzi putem spune că Biserica Răsăriteană poate exista împreună cu Biserica
Romano-Catolică, unite deplin în taina adevărului de credinţă şi în Taina unicului
Trup al lui Hristos, în aşteptarea Duhului Sfânt care va vorbi Bisericilor (Apoc. 2, 7).
Mărturie incontestabilă în acest sens stă felul în care credincioşii ortodocşi
români sunt primiţi în Milano. Cu demnitate, poporul român şi-a dus încâ o dată
crucea pe Golgota istoriei sale. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în a Cărui stăpânire se
află vremurile şi anii, a trecut acest popor din moarte la viaţă, din dictatură la li
bertate. Dar au rămas urmele trecutului. Din punct de vedere material, mulţi
români, mai ales tineri, sunt determinaţi să-şi părăsească vetrele, căminele şi să
plece în alte părţi. Din punct de vedere spiritual, toţi aceşti fraţi şi fii ai noştri po
posiţi în Occident, şi mai ales în Italia, aduc cu ei tezaurul credinţei vii şi lucră
toare în Sfânta Evanghelie a Mântuitorului nostru lisus Hristos şi în pilda de viaţă
şi bunătate a sfinţilor. Poate şi de aceea ei sunt atât de bine primiţi în ţara
Dumneavoastră şi, desigur, şi aici Ia Milano. Este o datorie de onoare să mulţu
mim şi aici preoţilor şi credincioşilor şi, în primul rând, Eminenţei Sale, Cardina
lul Dionigi Tettamanzi, al Arhiepiscopiei Milanului, care, de ani de zile, a primit
şi a adăpostit Comunitatea românească din această parte a Italiei. Nu găsim
cuvinte care să redea mulţumirea trăită aseară în biserica “Sfântul Ambrozie ”,
oferită românilor ortodocşi de aici. Acest gest se înscrie pe linia însemnătăţii pe
care istoria a rezervat-o bisericii “Santa Maria Maggiore” care, încă din primul
mileniu creştin, se înălţa în acest loc. în acest fel, magisteriul Arhiepiscopiei de
Milan a subliniat continuitatea lucrării harice în sens diacronic şi sincronic în Ră
sărit şi Apus.
Ne simţim îndatoraţi cu mulţumiri dumneavoastră, credincioşilor bisericii
ambroziene pentru ospitalitatea şi bunătatea arătată prin faptă creştinească fraţilor
creştini veniţi din România (Colos. 1, 4). Răsplata acestei primiri este bucuria pe
care ei ne-o dau şi Dumneavoastră şi nouă, dovedindu-se a fi autentici mesageri
ai ecumenismuiui practic şi punte pe care trece nestingherită dragostea noastră
pentru locuitorii Lombardiei şi dragostea Dumneavoastră pentru România. Prin
ei, noi depăşim nivelul ecumenic protocolar, de multe ori nivelul ecumenismuiui
teoretic. Prin ei ţelurile ecumenismuiui prind carne şi oase. De aceea ei sunt cei
care, urmând glasului rugăciunii Mântuitorului Hristos, ne îndeamnă să lucrăm tot
mai asiduu pentru unitatea deplină a Sfintei noastre Biserici.
Implorând harul dumnezeiesc peste biserica ambroziană, pentru slujitorii şi
credincioşii acestei Catedrale - minune a spiritului arhitectonic occidental, - Vă
încredinţăm de toată recunoştinţa noastră şi Vă acordăm patriarhală binecu
vântare. “Dragostea mea este cu voi toţi întru Hristos lisus” (I Corinteni'16, 24)”.
La ieşirea din catedrală, Prea Fericirea Sa a răspuns întrebărilor adresate de
numeroşii jurnalişti ai posturilor locale de radio şi televiziune, prezenţi la acest
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eveniment cu totul special, subliniind importanţa vizitei delegaţiei Bisericii
Ortodoxe Romane la Vatican şi în Italia.
La orele 14.00, delegaţia română a juat prânzul împreună cu membri Con
siliului Bisericilor Creştine din Milano. într-o atmosferă destinsă, a avut loc un
schimb de opinii asupra relaţiilor dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano- Ca
tolică. Cu acest prilej, Excelenţa Sa Monseniorul Gianfranco Bottoni, Preşe
dintele Consiliului Bisericilor Creştine din Milano a rostit următorul cuvânt:
“Adresez Prea Fericirii Voastre, în numele Consiliului Bisericilor Creştine
din Milano, un salut plin de recunoştinţă pentru disponibilitatea Voastră de a par
ticipa la această masă simplă şi frăţească. Salut, de asemenea, întreaga delegaţie
patriarhală, mitropoliţii şi episcopii, reprezentanţii celorlalte Biserici şi ai poporu
lui ecumenic care ţin mult la promovarea relaţiilor dintre Biserici.
Cerându-vă să mă scuzaţi pentru proasta mea pronunţie franceză, aş dori să
vă atrag atenţia asupra unui mare dar, pe care Biserica Ortodoxă Română îl aduce
la patrimoniul spiritual al Bisericii Una a lui Iisus Hristos.
Biserica Ortodoxă Română este profund marcată de trăirea monahală. Mona
hismul românesc a ştiut să rămână fidel ascezei tipice ortodoxe şi să o transmită
într-o manieră creatoare. Ea a ştiut să armonizeze cu dexteritate dimensiunea con
templativă cu o privire atentă şi compătimitoare asupra lumii şi a drumului dificil
al oamenilor. Din acest motiv ea a reprezentat în orice perioadă (şi în special în
cele mai dificile) un punct de referinţă pentru viaţa creştină a numeroşilor credin
cioşi laici. Mănăstirile din Moldova sau Oltenia, ca şi schiturile prezente pretutin
deni, au devenit locuri de evanghelizare şi de creştere a credinţei, locuri unde
fiecare îşi poate împărtăşi suferinţa şi găsi alinarea. Probabil că în nici o altă Bi
serică Ortodoxă, ca în cea română, monahismul nu a ştiut să reprezinte, în cursul
secolului XX, “o înălţime mai privilegiată” de unde să se poată vedea, dintr-o sin
gură privire, sinteza trăirii creştine.
Slujirea părintelui spiritual este poate forţa cea mai caracteristică a monahis
mului românesc. La părintele spiritual toţi credincioşii, de la ţăran la intelectual,
au găsit un cuvânt pentru a creşte în viaţă conform Duhului, un cuvânt mângâie
tor pentru a alina rănile pe care orice om le poartă în sine şi pentru a le îngriji cu
compasiune în Hristos. Unii dintre aceşti Părinţi spirituali sunt cunoscuţi şi în
Italia, iar alături de noi se află părintele stareţ Adalberto Piovano, de la Vertemate,
căruia îi mulţumim pentru prezenţă.
A venit însă, momentul să ne hrănim nu numai cu darurile spirituale, ci şi cu
hrana pe care ne-a dat-o Domnul şi pe care trebuie să învăţăm să o împărţim cu
săracii. Aici se află o atenţie care mi se pare a zice să nu părăsim comunităţile care
alcătuiesc Consiliul Bisericilor din Milano: fie ca Duhul să ne ajute să facem mai
mult şi să redăm darurile spirituale pe care creştinii din România le oferă tuturor
Bisericilor oikumene.
îmi permit să ofer Prea Fericirii Voastre această carte care ilustrează o capo
doperă aflată Ia Milano - Cina lui Leonardo, iar întregii Delegaţii Patriarhale
această micuţă carte Verso Gerusalemme: este vorba despre o culegere de texte ale
Cardinalului Martini. Acest gest se vrea a fi un semn de afecţiune şi de stimă pe
A
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care creştinii din Milano o nutresc pentru el şi pe care sper că şi Prea Fericirea
Voastră o împărtăşiţi alături de noi”.
Cu binecuvântarea Prea Fericirii Sale, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Teofan
al Olteniei a făcut o scurtă prezentare a interesului şi eforturilor depuse de Bise
rica Ortodoxă Română pe calea consolidării unui climat de fructuoasă colaborare
ecumenică între toate Bisericile şi confesiunile din România. înalt Prea Sfinţia Sa
a subliniat faptul că în fruntea acestor strădanii se află Prea Fericitul Părinte
Teoctist, personalitate marcantă a mişcării ecumenice şi promotor al ecumenismului local în România.
La orele 17,30, Prea Fericitul Părinte Teoctist s-a întâlnit cu membri ai paro
hiei romano-catolice Sânt'Angela Meriei din Milano, care este înfrăţită cu paro
hia ortodoxă Apărătorii Patriei II din Bucureşti.
în drum spre aeroport, la orele 18,00 delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a
avut o scurtă întrevedere, în localitatea Rho, lângă Milano, cu membrii Conferin
ţei Episcopale Catolice Lombarele. Apreciind deschiderea spre conciliaritate-sinodalftate a episcopilor romano-catolici din regiunea Lombardiei, care se dis
tinge, în primul rând, prin specificul liturgic, ritul ambrozian (şi administrativ bi
sericesc), Prea Fericirea Sa a rostit următorul cuvânt:

Eminenta Voastră,
Excelentele Voastre,
Iubiţi fra ţi în Domnul Hristos,
»

w

9

7

Am luat cunoştinţă încă de pe băncile şcolii de istoria romanilor, de frumu
seţile Italiei şi de fertilitatea câmpiei Lombardiei. Cu impresiile de aici ne îndrep
tăm spre Patrie şi vă rămânem recunoscători pentru primire şi pentru darul ne
preţuit al părţilor din moaştele Sfinţilor Dionisie şi Ambrozie, episcopii Mediolanului. După cum ştiţi, ne aflăm în atât de frumoasa Italie la chemarea “semnelor
timpului”, care cer Bisericilor noastre apropiere, cunoaştere, colaborare şi măr
turie comună în faţa lumii. Pentru Biserica Română legăturile cu Biserica Romano-Catolică, în general, şi mai ales cu cea din Italia şi cu Vaticanul, au îmbră
cat haina frumos împodobită a Tradiţiei noastre creştine comune, a unor punţi de
legătură încă din secolul.al II-Iea, bătătorite apoi până în zilele noastre de valorile
creştine, dezvoltate pe fondul comun al istoriei, al credinţei şi al culturii în gene
ral. Aşa se înţelege de ce, în urmă cu trei ani, Sanctitatea Sa Papa loan Paul al 11-lea,
s-a bucurat la Bucureşti de o primire cu totul deosebită. Desigur, vizita în capita
la noastră i-a fost de bun augur, dându-i îndemn să meargă după aceea şi în alte
ţări cu populaţie majoritar ortodoxă. La rândul nostru, trebuia să răspundem invi
taţiei primite din partea Sanctităţii Sale.
Este un fericit prilej să confirmăm dorinţa noastră de a menţine şi întări dia
logul teologic şi activitatea ecumenică. Plecăm mulţumiţi de rezultatele acestei
vizite cu încărcătura teologică şi culturală şi cu efecte pe termen lung pentru dia*
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logul interbisericesc. Este adevărat că am acordat toată atenţia noastră acestei vizite,
pe care o socotim un pelerinaj încheiat acum, în Lombardia Italiei, al cărui pământ
fertil a fost şi este atât de darnic pentru toţi cei ce-I lucrează şi atât de atrăgător prin
frumuseţile unei vegetaţii abundente. Asemenea acestor frumuseţi, am simţit şi trăit
zilele acestea în Cetatea Eternă şi acum, aici în pridvoarele Bisericii Milaneze. Sunt
frumuseţile sufleteşti ale tuturor celor cu care ne-am întâlnit şi am schimbat cuvinte
şi gânduri întru slujirea Evangheliei Iui Hristos. Imaginea acestei Conferinţe de ie
rarhi din Lombardia, pe care o prezidaţi Eminenţa Voastră, ne va însoţi mult timp şi
ne va aminti de dragostea cu care ne-aţi primit.
Această vizită de astăzi continuă, de fapt, vizita noastră neoficială, interzisă
de autoritatea comunistă, din ianuarie 1989, de la Vatican, care a fost urmată de
cea a Sanctităţii Sale, Papa Ioan Paul al II-lea. din 1999, în România. Iată doar
numai câteva aspecte ale dialogului nostru interbisericesc, dialog promovat în
permanenţă de Biserica noastră, ca o modalitate concretă de apropiere şi de slu
jire a cuvântului Mântuitorului Hristos pentru unitatea creştină. Credem că Dum
nezeu ne va ajuta, şi prin Duhul Său va face să crească şi să rodească ceea ce am
semănat. Ne va ajuta să ducem mai departe dialogul ecumenic, împlinind porun
ca Mântuitorului nostru Hristos de a fi una (Ioan 17, 21). Aşa Biserica lui Hristos
va respira prin plămânii Tradiţiei apusene şi răsăritene, dând Europei un nou suflu
spiritual. Avem mari responsabilităţi în această privinţă. Aţi luat cunoştinţă de
Declaraţia sau Comunicatul Comun din care se înţelege că avem multe de spus
lumii de astăzi. Spunându-le într-un glas, vom fi mai convingători şi mesajul nos
tru va ajunge, nădăjduim, Ia auzul şi inimile popoarelor Europei şi a lumii.
Am poposit pe aceste frumoase plaiuri şi pentru a ne cerceta duhovniceşte,
fraţii şi surorile în credinţă, stabiliţi aici. Din diverse motive, mulţi români şi-au
îndreptat speranţele spre pământul Italiei. Situaţia în care se găsesc acum ne-a
convins că şi aici, la Milano, ca şi în alte părţi ale Italiei, s-au bucurat de multă
atenţie şi dragoste. Moaştele Sfântului Ierarh Ambrozie, Ocrotitorul acestei Sfinte
Arhiepiscopii, şi braţele Eminenţei şi Excelenţelor Voastre, larg deschise, îi fac pe
românii de aici să se simtă ca acasă. Apreciez că ceea ce ne spuneaţi în cursul di
mineţii, la reşedinţa arhiepiscopală, citând din Sfântul Ioan Gură de Aur, este va
labil pentru toţi credincioşii noştri. Ei sesizează faptul că, atunci când se întâlnesc
cu fraţi, primesc de la Dumnezeu harul mângâierii şi sporesc în bărbăţia de mare
trebuinţă în lupta duhovnicească purtată împotriva răului. De aceea, tuturor vă
aducem cuvânt de călduroasă mulţumire. Sunt bucuros să Vă întâlnesc în “sala
sinodală” a Conferinţei Episcopale Lombarde. înţelegem foarte bine că şi aici func
ţionează principiul solidarităţii, coresponsabilităţii şi sinodalităţii. Oferiţi astfel un
admirabil model de unitate sinodală determinant pentru structura eclezială.
Mulţumim pentru darul de suflet pe care ni l-aţi făcut! Plecăm la Bucureşti
cu moaşte ale Sfântului Silvestru I, Papă al Romei şi moaşte ale Sfinţilor Dionisie
*
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şi Ambrozie, acesta din urmă cunoscut în Biserica universală prin apărarea cre
dinţei şi prin cântarea sa: Te-Deum, mângâietoare de suflet când lăudăm pe Dum
nezeu. Suntem mai bogaţi, pentru că, din dragostea Eminenţei Voastre, am primit
o comoară, un mărgăritar de mult preţ, fară “să vindem toate câte avem ca să o
cumpărăm ”, cum spune Sfânta Evanghelie (Matei 13, 44-46)* ci numai răspun
zând la iubire cu iubire. Pentru noi, aceste sfinte moaşte sunt comoara noastră, ca
inima noastră să fie în ceruri! (Luca>12, 33-34). Inima noastră, însă, va rămâne şi
aici lângă Dumneavoastră, odată cu “dragostea noastră din inimă curată şi din
cuget bun ” (Timotei 1, 5), şi cu “bunăvoinţa inimii noastre şi rugăciunea către
Dumnezeu ” (Romani 10, 1), spre a ne ajuta să slujim unitatea sfintelor lui Dum
nezeu Biserici. Rugându-vă să ne binecuvântaţi călătoria spre Patrie, Vă îmbră
ţişăm frăţeşte în Domnul şi Mântuitorul nostru lisus Hristos”.
i

în cursul serii, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a părăsit oraşul Milano,
de pe Aeroportul Internaţional Malpenza , cu destinaţia Bucureşti.
La miezul nopţii, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi delegaţia Bisericii
Ortodoxe Române au aterizat Ia Bucureşti, fiind aşteptaţi pe Aeroportul Internaţional Otopeni de numeroşi ierarhi, preoţi şi credincioşi. In Salonul Oficial al
aeroportului, Prea Fericitul Părinte Patriarh Ţeoctist a făcut o scurtă evaluare a
vizitei la Vatican şi în Italia şi a răspuns întrebărilor ziariştilor români.
A
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B
I. VIZITA PREA FERICITULUI PĂRINTE
PATRIARH TEOCTIST
ŞI A DELEGAŢIEI BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
LA VATICAN ŞI ÎN ITALIA REFLECTATĂ DE PRESA
INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ

Vizita Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
la Vatican şi în Italia s-a bucurat de o atenţie deosebită din partea presei interne şi
internaţionale. întâlnirea dintre Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi Papa Ioan
Paul al II-lea şi semnarea Declaraţiei Comune de către cei doi întâistătători de
Biserici sunt unanim apreciate ca un pas important pentru unitatea creştină.
Prezentăm în continuare o selecţie din materialele apărute în presa româneas
că şi străină cu privire la acest eveniment.
*ROMÂNIA LIBERĂ, 7 octombrie, p. 11
Azi, Patriarhul Teoctist îşi începe vizita de o săptămână Ia Vatican
Relaţiile dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică au început să intre în
normalitate abia după 1964, când Atenagoras, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi Papa Paul al Vl-lea s-au îmbrăţişat frăţeşte, după 910 ani de la Marea
Schismă. Acest moment crucial al reapropierii celor două Biserici creştine a-fost
urmat în 1965 de ridicarea reciprocă a anatemelor ce fuseseră aruncate în 1054.
în această succesiue istorică, vizita pe care Patriarhul Teoctist şi delegaţia Biseri
cii Ortodoxe Române o fac la Vatican, se înscrie într-o etapă de colaborare şi spe
ranţă creştină comună, din istoria frământată a relaţiilor dintre cele două mari Bi
serici surori ale lumii. (Ion Zubaşcu)
ZIUA, 8 octombrie 2002, p. 8
Papa l-a prezentat pe Patriarhul Teoctist pelerinilor din întreaga lume
Odată cu primirea Prea Fericitului Patriarh Teoctist de către Papa Ioan Paul
al ll-lea, ieri, la Vatican s-a consumat un nou moment de referinţă în dialogul dintre
conducerile Bisericii Catolice şi Bisericii Ortodoxe Române (BOR), dialog înce
put în urmă cu trei ani şi jumătate prin vizita istorică pe care Suveranul Pontif a
întreprins-o în România. Capul BOR, care este însoţit de o delegaţie formată din
mai mulţi episcopi şi mitropoliţi, a inceput luni vizita de răspuns la Vatican la invitatia Sfântului Părinte.
Neuitând călduroasa primire care i s-a făcut în România, Papa l-a primit, în
mod simbolic, pe Patriarhul BOR într-un cadru ieşit din comun: audienţa genera
lă oferită celor peste 300 000 de pelerini sosiţi la Roma pentru canonizarea lui San
Josemaria Escriva de Balaguer, fondatorul Opus Dei. La încheierea audienţei,
Prea Fericitul Teoctist, însoţit de mai mulţi mitropoliţi şi episcopi ai BOR, a sosit
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în Piaţa San Pieîro, fiind îmbrăţişat de Suveranul Pontif, în ovaţiile mulţimii adu
nată de la primele ore ale dimineţii, în celebra piaţă. „Am bucuria să-i urez bun
venit Patriarhului Ortodox al României, Prea Fericitului Teoctist şi iluştrilor com
ponenţi ai delegaţiei sale care-l însoţesc la Roma, în vizita care începe astăzi. Am
dorit ca vizita Prea Fericitului să înceapă în cadrul audienţei .generale, în prezenţa
atâtor credincioşi, sosiţi din toate părţile lumii", a declarat Sfântul Părinte.
„Dumneavoastră - a continuat, în limba română, Suveranul P o n tif- faceţi această
vizită însufleţit de înseşi sentimentele şi aşteptările mele".
Atât Papa, cât şi Patriarhul au folosit prilejul să-şi exprime speranţa că această
nouă întâlnire va deschide alte punţi de comunicare pentru depăşirea neînţelegeri
lor încă existente între cele două Biserici. „Regăsirea împreună la mormântul
Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este un semn al voinţei noastre comune de a depăşi
obstacolele, care împiedică încă restabilirea deplinei comuniuni dintre noii," a mai
spus Papa în timp ce mulţimea striga „Traiască Biserica Unită!"
Amintindu-şi cu plăcere de vizita în ţara noastră, Sfântul Părinte a evidenţiat
că şi actuala călătorie a Patriarhului Teoctist reprezintă un act purificator al me
moriilor comune de divizare, de confruntare adesea acerbă, de acţiuni şi cuvinte
care au condus la separări dureroase. Totodată, a spus Papa, „viitorul nu constituie
un tunel întunecat şi necunoscut".
Exprimându-şi încrederea că nimic nu-i este imposibil Iui Dumnezeu,
Sanctitatea Sa s-a arătat încrezător că Acesta va oferi şi darul deplinei unităţi.
Aceste zile ar putea îmbogăţi dialogul nostru, - a spus Sanctitatea Sa - ar
putea hrăni speranţele noastre, ne-ar putea face conştienţi de ceea ce ne uneşte, de
.izvorul comun al credinţelor noastre, de patrimoniul nostru liturgic, de Sfinţi şi
Mărturisitori pe care îi avem în comun.
Fie ca Dumnezeu să ne ajute încă o dată să simţim cât este de minunat să-L
invocăm împreună”.
Răspunzând salutului Papei, Prea Fericitul Patriarh Teoctist s-a arătat în
crezător că prezenţa sa la Roma va permite retrăirea momentelor de înaltă comu
niune spirituală prilejuite de întâlnirea de la Bucureşti. “în răstimpul scurs de când
Sanctitatea Voastră ne-a vizitat Biserica şi ţara - a spus Prea Fericirea Sa - , am
resimţit din plin bucuria sfântă izvorâtă din nădejdea neîmpuţinată a acelor zile.
Am păstrat în inimile noastre acea bucurie duhovnicească, aducătoare de multe
roade de care s-a împărtăşit întreaga suflare creştinească şi românească din ţara
noastră". Dedarându-se impresionat de întâmpinarea Papei şi a pelerinilor, Pa
triarhul a spus în încheierea discursului său că „această imagine a Bisericii ce cu
prinde credincioşi din atâtea neamuri, dar uniţi de credinţa în Hristos, trebuie să
ne îmbărbăteze în a lucra cu şi mai multă râvnă pentru unitatea creştinilor
(Gabriela Bogdan şi Radu Bogdan)
ADEVĂRUL, 8 octombrie 2002, p. 1,14
Patriarhul la Papa
Prea Fericitul Teoctist a vorbit în Piaţa San Pietro în faţa a peste 300.000
de pelerini
în faţa a peste 300 000 de pelerini strânşi în Piaţa San Pietro de la Vatican
pentru canonizarea sfântului Josemaria Escriva, Prea Fericitul Patriarh Teoctist a
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urcat, ieri, platforma din centrul pieţei, pentru a se îmbrăţişa cu Sanctitatea Sa
Papa Ioan Paul al II-lea, la începutul primei vizite oficiale la Vatican a unui şef de
Biserică Ortodoxă. Căldura cu care a fost primit şi entuziasmul pelerinilor au con
curat serios căldura soarelui ivit deasupra Romei, după o noapte de ploi torenţiale.
“Trăiască Biserica Unită”, s-a strigat în câteva rânduri în aplauzele credincioşilor
veniţi din toate colţurile lumii. Momentul întâlnirii dintre cele două personalităţi
a marcat, în mod* simbolic, o nouă etapă în relaţia dintre cele două Biserici, cea
Ortodoxă şi cea Catolică, după deschiderea din mai 1999, când Papa a făcut prima
sa vizită într-o ţară majoritar ortodoxă, România. In anii care au urmat, o serie de
acţiuni comune au deschis calea dialogului dintre Biserici. O altă clipă încărcată
de sensibilitate a fost în decembrie anul trecut, când România a fost prima ţară
ortodoxă care a oferit Vaticanului Bradul de Crăciun.
încă din aceste prime clipe ale prezenţei noastre aici ne copleşeşte senti
mentul că păşim pe un Ioc sfinţit de sângele miilor de martiri creştini din epoca
persecuţiilor de la începuturile vieţii Bisericii, între care, la loc de mare cinste,
stau Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, a spus mulţimii Prea Fericitul Patriarh
Teoctist, aplaudat de mii de oameni.
„Regăsirea împreună la mormântul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este un
semn al voinţei noastre comune de a depăşi obstacolele care împiedică încă resta
bilirea deplinei comuniuni între noi", a rostit, în româneşte, Papa Ioan Paul al II-lea.
“Găsind acolo fraţi, am fost rugaţi să rămânem la ei şapte zile. Şi aşa am venit
la Roma", a rostit Patriarhul Teoctist mulţimii din San Pietro, ca un semn al legă
turilor speciale sub care stă întreaga vizită a Prea Fericitului Patriarh Teoctist la
Vatican. Ca semnificaţie, ea constituie o dublă premieră. Este prima vizită a unui
Patriarh ortodox intâistătător la Vatican şi este şi prima vizită oficială a Patriarhu
lui Teoctist la Sfântul Scaun. Papa Ioan Paul şi Patriarhul Teoctist s-au mai întâl
nit în 1989, când, trecând prin Roma, Patriarhul Teoctist a fost invitat de Papa la
o discuţie neoficială. Acum, Patriarhul a fost primit cu ceremonial de stat, ceea ce
situează relaţiile ecumenice pe o altă treaptă. De altfel, vizita Ia Roma are trei di
mensiuni. Cea ecumenică, referitoare la relaţia dintre Biserici, cea pastorală - Pa
triarhul se va întâlni cu comunitatea ortodoxă din Italia - şi cea politică, materia
lizată prin întâlniri cu preşedintele şi premierul Italiei. Un alt moment important
al vizitei va fi semnarea unei declaraţii comune prin care cele două Biserici vor
afirma din nou că sunt Biserici surori. In cuvântul său, Papa Ioan Paul a ţinut să
spună: “Această vizită este un act purificator pentru memoria separării noastre.
Totuşi, viitorul nu este un tunel întunecat spre necunoscut". Şi materialul de presă
distribuit la centrul de presă al Vaticanului arată de altfel că “Biserica română, cu
izvorul său latin, constituie un cap de pod ideal între Ortodoxia bizantină şi cea
slavă", mergând, în acest fel, pe ideea unei Biserici unite. Ca un fapt divers,
Fericitul Escriva, care a fost canonizat în aceste zile, este patronul sfinţeniei
locului de muncă. Altfel spus, orice acţiune Ia locul de muncă trebuie făcută ca
pentru Dumnezeu, dar ea trebuie să folosească semenului. Sanctificarea vieţii Ia
locul de muncă devine, în acest fel, un act binecuvântat atât de Biserica Catolică,
cât şi de societate (Corina Drăgotescu).
A
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CURIERUL NAŢIONAL, 8 octombrie 2002, p.12
Papa Ioan Paul l-a prezentat pe Patriarhul Teoctist pelerinilor din Piaţa
San Pietro. Suveranul pontif i s-a adresat Patriarhului in limba romană
Papa Ioan Paul al II-lea l-a prezentat ieri, în cadrul audienţei publice pe Prea
Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, sutelor de mii de
pelerini din întreaga lume veniţi în Piaţa San Pietro din Vaţican cu ocazia cere
moniei de canonizare a părintelui spaniol Josemaria Escriva, fondatorul Ordi
nului “Opus Dei" - (Opera lui Dumnezeu).
La începutul vizitei de şapte zile Ia Vatican - prima după cea din ianuarie
1989 - întâistătătoru 1 BOR a fost primit de preşedintele Consiliului Pontifical
pentru Unitatea Creştinilor, cardinalul Walter Kasper, care l-a aşteptat la aeropor
tul Leonardo da Vinci, cu ceremonial de stat.
Apoi, Patriarhul a fost întâmpinat, în Piaţa Sfântul Petru, de Suveranul Pontif
care, în aplauzele şi ovaţiile îndelungate ale mulţimii de credincioşi, l-a îmbrăţi
şat cu căldură.
„Faceţi această vizită însufleţit de sentimente înalte şi de aşteptările mele. Re
găsirea la mormântul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este un semn al voinţei
noastre comune de a depăşi obstacolele care împiedică încă restabilirea deplinei
comuniuni între noi", a declarat, în limba română, suveranul Pontif.
La rândul său, Patriarhul Teoctist s-a adresat mulţimii din Piaţa San Pietro re
amintind despre istorica vizită pe care Sfântul Părinte a facut-o în anul 1999 în Ro
mânia, prima vizită făcută de un Suveran Pontif într-o ţară majoritar ortodoxă. Pa
triarhul BOR a evocat „întâlnirea de neuitat de la Bucureşti" şi a adăugat că actuala
sa vizită la Vatican reprezintă o „continuare a acelor momente de trăire spirituală".
La sfârşitul mesajelor Patriarhului Teoctist şi Papei Ioan Paul al II-lea, mulţi
mea de pelerini a strigat într-un glas: “Viva Papa" şi “Trăiască Biserica Unită”.
Patriarhul Teoctist este însoţit de mitropolitul Moldovei şi Bucovinei Daniel, Mitropolitul Olteniei - Teofan, Arhiepiscopul Europei Occidentale Iosif, şi Arhiepiscopul Târgoviştei - Nifon.
Momentul solemn al vizitei va avea loc în 13 octombrie, când Patriarhul
Teoctist va participa la o liturghie oficiată de Suveranul Pontif, la care va rosti
un mesaj. (Mediafax)
INDEPENDENT, 8 octombrie 2002, p. 10
Patriarhul Teoctist şi Papa Ioan Paul al II-lea, ovaţionaţi în Piaţa San Pietro
Suveranul Pontif a ţinut să-l primească pe capul Bisericii Ortodoxe Române
într-un cadru cu totul ieşit din comun. Este vorba despre audienţa generală oferi
tă celor peste 300 000 de pelerini sosiţi la Roma pentru canonizarea lui San Jose
maria Escriva de Balaguer, fondatorul Opus Dei. Prea Fericitul Teoctist, însoţit de
mai mulţi mitropoliţi şi episcopi ai Bisericii Ortodoxe Române, a sosit în Piaţa
San Pietro, fiind îmbrăţişat cu deosebită căldură de Suveranul Pontif în ovaţiile
nesfârşite ale mulţimii, adunată de la primele ore ale dimineţii în celebra piaţă.
(Radu Bogdan)
7 - B. O. R. 10-12/2002
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R O M Â N IA LIBERĂ, 9 octombrie 2002 p. 23
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După discursul adresat participanţilor la canonizarea monseniorului Josemaria Escriva, Papa Ioan Paul al II-lea l-a salutat pe Prea-Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist
•

»

După cuvântul de salut adresat de Patriarhul Teoctist la sosirea sa la Vatican
(din care am publicat ieri citate semnificative), revenim azi cu discursul special
cu care Papa Ioan Paul al II-lea l-a întâmpinat pe întâistătătorul Bisericii Ortodoxe
Române şi delegaţia de înalţi ierarhi care îl însoţeşte, în vizita de o săptămână Ia
Vatican şi în Italia. După audienţa generală a pelerinilor veniţi la canonizarea
noului sfânt latin, Papa Ioan Paul al II-lea l-a salutat pe Patriarhul Teoctist şi l-a
prezentat participanţilor din întreaga lume la canonizare. Adresându-i un creşti
nesc cuvânt de bun-venit:
"Regăsirea împreună la mormântul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este
semn al voinţei noastre com une de a depăşi obstacole, care îm piedică încă resta
bilirea deplinei comuniuni între noi... Această siguranţă nu prevalează doar asupra
fiecărei persoane umane descurajate, asupra ostenelii care uneori frânează paşii
noştri: ea ne convinge mai ales că pentru Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă şi
că aşadar, dacă ne vom face vrednici de aceasta, el ne va da şi darul deplinei uni
tăţi. Iubiţi credincioşi prezenţi aici, încredinţez vizita la Roma a Prea Fericitului
Teoctist rugăciunilor voastre şi-i doresc din inimă să afle în toţi cei care îl vor
primi în numele meu aceleaşi sentimente cu care îl primesc astăzi. Fie ca aceste
zile să sporească dialogul nostru, să ne hrănească speranţele, să ne facă mai
conştienţi de ceea ce ne uneşte, de rădăcinile noastre com une de credinţă, de patri
moniul nostru liturgic, de sfinţii şi mărturisitorii pe care-i avem în comun. Să
dea Dumnezeu să putem experimenta încă o dată cât este de frumos şi de dulce a-i
invoca împreună".
Papa Ioan Paul al II-lea l-a primit luni pe Prea-Fericitul Părinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în prezenţa a peste două sute de mii de
pelerini prezenţi la canonizarea lui Josemaria Escriva, a 4-2 de cardinali şi 470 de
episcopi catolici din întreaga lume, după cum apreciază serviciul de presă

Catholica (Z.l.)
ZIU A , 9 octombrie 2002, p. 1, 3

N

Patriarhul are cheia
în cea de-a doua zi a vizitei sale ecum enice la Vatican, Prea Fericitul Patriarh
Teoctist a poposit în celebra Basilică Santa Maria M aggiore, unul dintre locurile
obligatorii de popas al pelerinilor ce trec prin Roma şi a fost oaspetele Universi
tăţii Pontificale Gregoriene. Patriarhul s-a rugat împreună cu ceilalţi înalţi ierarhi
care-l însoţesc, la icoana Maicii Domnului din acest lăcaş, înainte de a face un
scurt popas la Columna lui Traian. Ca şi în prima zi a vizitei, PF Teoctist a fost
întâmpinat cu entuziasm de credincioşii prezenţi în Basilica Santa Maria M aggio
re şi de trecători, care au scandat “Viva la Roman ia!" şi s-au fotografiat alături de
el. In aceeaşi zi, PF Teoctist a vizitat Universitatea Pontificală Gregoriană, unde
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a fost întâmpinat de Rectorul acestei instituţii de învăţământ, Pr. Franco Imoda.
Patriarhul a donat bibliotecii acestei universităţi, care deţine peste 8 0 0 .0 0 0 de v o 
lume, un exemplar din Biblia de la Bucureşti (ediţia jubiliară a Patriarhiei Ro
mâne), volumul “Biserica întemniţată - preoţi şi ierarhi” (editat de Institutul pentru
Studiul Totalitarismului), un album “ România-biserici, schituri, mănăstiri” şi o
plachetă omagială cu cei cinci patriarhi ai BOR. La această universitate învaţă
1500 de studenţi, printre care şi români, care au burse de studiu de la Comitetul
Catolic pentru Colaborare Culturală de pe lângă Consiliul Pontifical pentru Pro
movarea Unităţii Creştine.
în cursul după-amiezii, PF Teoctist are prevăzute întâlniri cu responsabili şi
reprezentanţi ai Comunităţii Sant-Egidio, cea mai mare organizaţie a laicatului
catolic, care a organizat în anul 1998, la Bucureşti, reuniunea internaţională
“Oameni şi religii”.
Papa a dorit o întâmpinare fraţească pentru Teoctist.
Primirea plină de afecţiune pe care Papa a oferit-o capului Bisericii Otodoxe
Române (B O R ) în Piaţa San Pietro a fost pe larg comentată în presa Italiană şi la
Vatican. „Unitate: de la Bucureşti la Roma un strigăt de speranţă pentru unitatea
creştină" şi-a intitulat în ediţia de marţi “L'Osservatore Romano" unul dintre c o 
mentariile sale pe aproape două pagini. „ ”Unitate, unitate, unitate". Strigătul de
speranţă pentru unitatea dintre Bisericile creştine - scrie ziarul - care s-a auzit pe
străzile Bucureştiului între 7 şi 9 mai 1999, în timpul istoricului pelerinaj al lui
Ioan Paul al II-lea în România părea să se repete în dimineaţa zilei de 7 octom 
brie, în Piaţa San Pietro. Pe scările de intrare în Basilica Vaticană a fost reînnoită
îmbrăţişarea dintre Papa şi Prea Fericitul Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe".
Mai multe ziare, între care “Avvenire", “II Tempo" şi “L’Osservatore Romano"
au ţinut să evidenţieze că sutele de mii de creştini prezenţi în Piaţa San Pietro şi
pe Via della Conciliazione au putut să asiste la un evenim ent al cărui sens este
acela al unui mare şi semnificativ moment pe drumul către realizarea deplinei uni
tăţi între creştini. Atât observatorii de Ia Vatican, cât şi ziarele amintite, relevă că
Papa a vrut să-l primească pe Patriarh într-o atmosferă de călduroasă fraternitate,
întorcând în acest fel ospitalitatea de care s-a bucurat din partea capului
Bisericii Ortodoxe Române, în timpul pelerinajului său apostolic la Bucureşti.
Evidenţiind că vizita Patriarhului român la Vatican are o sem nificaţie aparte,
avându-se în vedere momentul delicat al raporturilor dintre catolici şi ortodocşi,
numeroşi observatori au ţinut să accentueze voinţa comună a liderilor celor două
Biserici, manifestată chiar din prima zi a vizitei. In acest context se subliniază
contribuţia deosebită pe care BOR, prin originea sa latină, o poate aduce la în
ţelegerea dintre bisericile surori, ea fiind socotită a fi un fel de pod ideal între
Ortodoxia bizantină, Ortodoxia slavă şi Biserica Catolică.
Momentul culminant al vizitei PF Teoctist se va consum a duminică la
Basilica San Pietro cu celebrarea Sfintei Liturghii de către Suveranul Pontif şi, în
câteva intervenţii, şi de către Capul BOR. Cei doi înalţi prelaţi se vor ruga îm 
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preună şi în limba română. Suveranul Pontif şi Patriarhul se vor întâlni, sâmbătă,
în Palatul Apostolic, în cadrul unei audienţe particulare, prilej cu care vor fi ros
tite discursuri şi se va face un schimb de cadouri. In încheierea întâlnirii va fi
semnată o declaraţie comună.
Astăzi, Patriarhul va ti primit şi de către Preşedintele Republicii Italia, Carto
A zeglio Ciampi şi preşedintele Consiliului de Miniştri, Silvio Berlusconi. Un mo
ment important al vizitei îl va reprezenta, de asemenea, întâlnirea Patriarhului cu co
munitatea ortodoxă română din Roma şi Milano (Gabriela Bogdan şi Radu Bogdan)
%

CU R IER U L N A Ţ IO N A L , 9 octombrie 2002, p. 4

Patriarhul Teoctist, primit cu aplauze la Bazilica Santa Maria Maggiore
Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (BO R)
a fost primit, ieri dimineaţă, cu aplauze în bazilica Santa^Maria Maggiore, din
Roma, de către credincioşii catolici şi turiştii aflaţi la momentul respectiv în lăca
şul de cult, în cea de-a doua zi a vizitei pe care şeful BOR o face la Vatican, la invitatia Suveranului Pontif.
PF Teoctist a vizitat, timp de o oră, Santa Maria M aggiore (baptisteriul, m o
zaicurile Arcului de Triumf - una dintre cele mai importante bazilici papale - în
prezenţa Eminenţei Sale Cardinalul Carlo Furno şi a altor membri ai conducerii
lăcaşului de cult. înalţii ierarhi s-au rugat şi s-au închinat în faţa imaginii venera
te a Fecioarei Saius Populi Romani.
In timpul unei scurte opriri la Columna lui Traian, Intâistătătorul BO R şi
membrii delegaţiei sale au fost întâmpinaţi de un grup de trecători care au scan
dat MViva la Romania". Până la Coloana Iui Traian, delegaţia ierarhilor ortodocşi
a trecut pe lângă Coloseum , parcurgând Via dei Fori Imperiali.
însoţit de rectorul profesor Franco Imoda, Patriarhul B O R a făcut un tur al
Universităţii Pontificale Gregoriene, în care învaţă aproximativ 1.500 de studenţi,
printre care şi studenţi romani, beneficiari ai unor burse de studiu de la Comitetul
Catolic pentru Colaborare Culturală, de pe lângă Consiliul Pontifical pentru Pro
movarea Unităţii Creştine. Şeful Bisericii Ortodoxe Române a mai vizitat B i
blioteca Universităţii, în care există aproximativ 800.000 de volum e. Patriarhul
BOR a donat Bibliotecii ediţia jubiliară a Bibliei de la Bucureşti din 1688, volu
mul Biserica întemniţată - Preoţi şi ierarhi; albumul România - biserici, schituri;
mănăstiri şi o plachetă omagială cu cei cinci patriarhi ai României.
în cursul după-amiezii de ieri, PF Teoctist şi delegaţia din care fac parte mitropoliţii: Daniel al M oldovei, Teofan al Olteniei, Iosif al Mitropoliei Ortodoxe
Române din Europa Occidentală şi Meridională şi Arhiepiscopul N ifon al Târgoviştei au vizitat bazilica Santa Maria in Transtevere' pentru a se întâlni cu m em 
brii comunităţii tineretului catolic Sant Egidio, cea care a organizat, în 1998, ma
nifestarea "Oameni şi religii" de la Bucureşti.
în prima parte a zilei de astăzi PF Teoctist are programate întâlniri cu preşe
dintele Republicii Italiene, A zeg lio Ciampi, şi cu preşedintele Consiliului de
Miniştri, Silvio Berlusconi (M ediafax).
%
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Teoctist, Patriarh în ţara curcubeului
Astfel a fost numit capul Bisericii Ortodoxe de către o fetiţă din comuni
tatea Sant-Egidio, pentru a sugera unitatea creştinilor la care aspiră Pa
triarhul şi Papa Ioan Paul al II-lea. Patriarhul s-a întîlnit ieri cu preşedintele
şi premierul Italiei.
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Patriarh Teoctist, a
fost „desemnat” de către un copil de la aşezământul social al comunitatii Sant-Egi
dio: „Patriarh în ţara curcubeului", sub semnul unităţii creştinilor, transmite
Rompres. Şeful BOR, aflat intr-o vizită de şapte zile la Vatican, la invitaţia Papei
Ioan Paul al Il-lea, a fost marţi seara la Roma, timp de aproape trei ore, oaspetele
uneia dintre cele mai mari organizaţii ale laicatului catolic - Sant-Egidio, creată
în urmă cu patru decenii, în încercarea de a revigora viaţa religioasă în societa
tea catolică. întâlnirea, pusă sub semnul unităţii creştinilor, a fost încărcată de
emoţie, PF Teoctist fiind primit, în aplauzele mai multor sute de membri ai com u 
nităţii, de către arhiepiscopul Vincenzo Paglia şi preşedintele Sant' Egidio, A n
drea Riccardi.
Patriarhul a vizitat aşezământul social al comunităţii, unde s-a întreţinut cu
copiii cu deficienţe fizice şi cu bătrâni. Fetiţa care I-a „numit" pe Teoctist „Patriarh
în ţara curcubeului" i-a dăruit şefului BOR un desen reprezentând un curcubeu. în
continuare, Patriahul Teoctist a participat la un serviciu religios oficiat în Biserica
Santa Maria in Transtevere a comunităţii Sant-Egidio. Andrea Riccardi a mulţumit
BOR pentru deschiderea manifestată în organizarea la Bucureşti, în anul 1998, a
reuniunii „Oameni şi Religii", la care au participat peste 4000 de lideri religioşi şi
reprezentanţi ai comunităţilor religioase din întreaga lume.
PF Părinte Teoctist i-a mulţumit ieri preşedintelui italian Carlo A zeglio
Ciampi, pentru sprijinul acordat României în eforturile sale de aderare la structu
rile euro-atlantice. Şeful statului italian evidenţiind rădăcinile şi moştenirea
creştină comună a celor două popoare şi a apreciat că integrarea României în UE
este doar o chestiune de timp.„Vrem să ne aducem contribuţia pentru ca Europa să-şi
păstreze rădăcinile ei din trecut, rădăcini creştine", a declarat PF Teoctist după
întâlnirea cu preşedintele Ciampi. La discuţiile de la Palatul Quirinale, preşedintele
Italiei a relevat apropierea dintre Italia şi România şi a vorbit despre cei doi fraţi,
Apostolii Petru şi Andrei, care au creştinat cele două popoare, menţionează
Mediafax. In cursul după-amiezii de ieri, Patriarhul şi delegaţia care îl însoţeşte au
avut o întrevedere cu premierul italian Silvio Berlusconi. (Laura Dobre)
A D E V Ă R U L , 10 octombrie 2002

Preşedintele Italiei i-a spus Patriarhului Teoctist că Europa trebuie să
respire cu ambii plămâni, şi cel apusean, şi cel răsăritean. Premierul
Berlusconi se declară avocatul personal al României
4

Preşedintele Champi, un creştin practicant, s-a pregătit pentru întâlnirea cu
Patriarhul Teoctist şi a apreciat că cele două Biserici sunt surori, tot aşa cum cei
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doi fraţi, apostolii Petru şi Andrei, au creştinat, unul Roma, iar celălalt spaţiul de
azi al României (C. D.).
Z IU A , 11 octombrie 2002, p. 3

Sfanţul Silvestru înfrăţeşte Bucureştiul cu Roma - O parte din sfintele
moaşte a fost donată Bisericii omonime (din Bucureşti)
Credincioşii Bisericii Sfântul Silvestru din Bucureşti se vor putea închina la
m oaştele patronului spiritual al acestei parohii. A cest lucru este posibil datorită
preţiosului gest al Bisericii Sfântul Silvestru din Roma, prin Cardinalul Camillo
Ruini, care a donat parohiei bucureştene Sfântul Silvestru, prin Patriarhul
Teoctist, o parte din moaştele sfântului, în cadrul unei cerem onii desfăşurate vi
neri după-amiază la Biserica San Giovanni in Laterano, lăcaş de cult aflat lângă
Palatul Lateran, prima reşedinţă a papilor. “Dorim ca Bucureştiul şi Roma să fie
înfrăţite de Sfântul Silvestru, sfântul care a scos creştinii din catacombele
R om ei”, a afirmat cardinalul Ruini, care a înmânat Patriarhului B O R documentele
care atestă autenticitatea moaştelor.
In cadrul ceremoniei, s-au înălţat rugăciuni către o serie de sfinţi care se
regăsesc în calendarele ambelor biserici, subliniindu-se încă o dată dorinţa de uni
tate a creştinilor. “N e rugăm ca Duhul Sfânt să ne dăruiască harul unităţii”, a spus
Cardinalul Ruini. Mulţumind pentru sfintele moaşte primite, Patriarhul Teoctist a
evidenţiat că acest dar este unul dum nezeiesc. “Poporul român a devenit prin Bi
serica sa de 2000 de ani o cruce, o întâlnire şi o sinteză a creştinismului O cciden
tal şi Răsăritean. Primirea moaştelor reprezintă o răsplată dum nezeiască pentru
întreaga istorie a poporului român”, a afirmat întâistătătorul BOR. PF Teoctist i-a
acordat cardinalului Ruini Crucea Patriarhală şi i-a dăruit o icoană cu Mântuitorul
Iisus Hristos, Sfânta Fecioară şi Sfântul Ioan Botezătorul, subliniind că aceasta reprezintă un semn al dragostei şi apropierii dintre Biserica Ortodoxă Română şi
cea Catolică.
Sfanţul Silvestru a fost papă al Romei îo secolul al IV-lea, fiind cel care l-a
botezat pe Constantin cel Mare, împărat care a oprit prigoana îndreptată împotri
va creştinilor. Sfântul a făcut minuni atât în timpul vieţii, cât şi după moarte şi l-a
sfătuit pe împăratul Constantin să denumească cea de-a şaptea zi a săptămânii
D om inus dei (ziua Domnului). EI a murit în 335, Ia 81 de ani.
REALITATEA R O M Â N E A S C Ă , 11 octombrie 2002, p. 13

Paşi hotărâţi pentru unitatea creştină
Un patriarh al unui popor latin şi un papă de origine slavă îm plinesc în aceste
zile, în cetatea Sfântului Petru un vis de 1000 de ani: apropierea dintre Ortodoxie
şi Catolicism (Corneliu Ciocan).
A D E V Ă R U L , 12 octombrie 2002, p 1,12

Papa şi Patriarhul - triumful iubirii
Un mom ent istoric în relaţia dintre Biserica Ortodoxa Română şi Biserica Ca
tolică va avea loc astăzi, la reşedinţa Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea. Prea
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Fericitul Patriarh Teoctist şi Papa Ioan Paul vor semna o declaraţie comună
privind colaborarea dintre cele două Biserici. Este prima declaraţie de acest gen
semnată între cele două Biserici. Iniţiativa declaraţei a venit dinspre Biserica
Catolică, după ce, la Bucureşti, în urmă cu trei ani, se sem nase o altă declaraţie
comună, însă în problema. Iugoslaviei. De aceea, Declaraţia de astăzi, care
vizează relaţia dintre Biserici, este privită ca un evenim ent deosebit. Surse din
delegaţia Patriarhiei Române spun că negociera textului nu a fost deloc uşoară,
diplomaţii Bisericilor fiind mai riguroşi decât cei politici cu fiecare cuvânt, cu
fiecare virgulă. Cu 40 de ore înaintea semnării, textul nu avea încă o formă finală,
care să convină ambelor părţi. Declaraţia este concepută pe trei părţi. Prima parte,
referitoare la relaţia dintre Prea Fericitul Patriarh Teoctist şi Sanctitatea Sa Ioan
»Paul al II-lea. A doua parte, cea mai delicată, priveşte comuniunea dintre Biserica

Catolică şi cea Ortodoxă Română, fiin d şi contextul în care se vorbeşte despre
unitatea Bisericilor şi se face referire la ele ca Biserici surori. In fin e, a treia
parte vizează rolul Bisericilor într-o Europă Unită. Acceptarea unei asemenea
Declaraţii de către Biserica Ortodoxă Română este un semn clar al deschiderii.
Ideea de unitate, care apare în document, îi poate crea unele probleme , atât în
relaţia cu celelalte Biserici Ortodoxe, cât şi în relaţia cu credincioşii, care ar f i
tentaţi să confere un alt sens acestei exprimări - acela de unire a Bisericii
Ortodoxe Române cu Roma, ceea ce corespunde intenţiilor semnatarilor. E drept
că, în discuţii, dorinţa negociatorilor catolici ai Declaraţiei a fo st ca unitatea să
fie pusă sub autoritatea Papei. Acest lucru nu a fo st acceptat de partea română,
care vede unitatea doar sub autoritatea lui Hristos.
9

N ici la catolici dialogul cu BOR nu a fost primit prea uşor de către aripa con
servatoare, care a insistat până nu de mult pe lângă Consiliul Pontifical pentru
Promovarea Unităţii Creştine, ca Biserica Catolică să nu accepte nici un fel de
discuţii cu Biserica Ortodoxă, deoarece momentul despărţirii Bisericilor a marcat
pentru totdeauna drumul separat al acestora. în cele din urmă, conservatorii
catolici au fost temperaţi, dar frământările n-au încetat (C.D.).
JU R N A L U L N A Ţ IO N A L , 13 octombrie 2002, p. 2

Papa şi Teoctist au semnat un acord istoric
Papa Ioan Paul al II-lea şi Patriarhul Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române
au semnat ieri, în premieră, o declaraţie comună care îndeamnă la unitatea creştir
nilor. în document sunt reamintite dificultăţile pe care le întâmpină încă unele
comunităţi creştine din România şi îndeamnă la rezolvarea lor. Totodată, declara
ţia com ună constituie un nou pas pe calea dialogului dintre cele două biserici.
9

A D E V Ă R U L , 14 octombrie 2002, p. 1, 15

Papa şi Patriarhul: „Deplina comuniune nu înseamnă absorbţie”
Peste 6.000 de credincioşi au participat, ieri, la liturghia ţinută la Biserica San
Pietro, alţi 10.000 asistând de afară la slujba transmisă pe două ecrane uriaşe.
Papa Ioan Paul al II-lea şi Patriarhul Teoctist, împreună la Liturghie, s-au despărţit
în momentul împărtăşirii. Cei doi ierarhi fuseseră îndelung aclamaţi de mulţimea
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strânsă pentru slujbă. Insă cel mai emoţionant moment a fost înainte de Sfânta îm 
părtăşanie... când Papa şi Patriarhul au rostit împreună, în limba română, Crezul
de dinainte de Marea Schismă. In ecou se auzeau, pe rând, când vocea Patriarhu
lui, când vocea Papei, din ce în ce mai sfârşită de suferinţă. Celebrarea liturgică
de ieri a exprimat voinţa comună a celor doi şefi de Biserici de a căuta com uni
unea deplină şi vizibilă. Despărţirea din momentul împărtăşaniei, când fiecare a
primit cuminecătura din potirul Iui, a arătat că situaţia de dureroasă diviziune ră
mâne, cel puţin la nivel dogmatic şi liturgic.
„Desigur, drumul refacerii unităţii vizibile dintre Bisericile noastre este
adesea dificil (...). Totuşi, întrucât Crucea lui Hristos poartă în ea ascunsă puterea
învierii, orice lucrare dificilă pentru refacerea unităţii este şi pregătire pentru
înviere, pentru o comuniune mai intensă cu Hristos şi cu Sfinţii Săi din Biserică,
una, sfântă, sobornicească şi apostolească, pe care o mărturisim în Crezul comun
niceo-constantinopolitan", a spus Patriarhul Teoctist. „în bunăvoinţa Sa faţă de
noi, cei păcătoşi, Dumnezeu ne-a dat aceste timpuri din urmă să ne apropiem mai
mult, prin rugăciune, prin cuvânt şi fapte, de plinătatea unităţii voite de Iisus pentru
ucenicii Săi. A crescut în noi conştiinţa că suntem invitaţi împreună la nunta
împărătească. (...) Fie să vină cât mai curând ziua binecuvântată, în care vom
putea trăi cu adevărat în plinătatea ei comuniunea noastră desăvârşită", a spus şi
Papa Ioan Paul al Il-ea. Liturghia comună săvârşită ieri în Biserica San Pietro a
fost un moment de o covârşitoare importanţă în istoria creştinismului. Sâmbătă
avusese loc semnarea primei Declaraţii comune.
în biblioteca privată a Sanctităţii Sale Ioan Paul al II-lea a fost locul unei în
tâlniri absolut private a celor doi ierarhi, care a precedat momentul oficial în care
s-au rostit discursuri, s-au pus semnăturile pe Declaraţia com ună şi s-a făcut un
schimb de daruri. Atât Papa, cât şi Patriarhul au vorbit despre necesitatea unităţii,
dar şi despre proliferarea sectelor şi a prozelitismului.
„întâlnirea noastră trebuie considerată ca un exemplu: fraţii trebuie să se re
găsească pentru a se reconcilia, pentru a reflecta împreună, pentru a descoperi
mijloacele pentru a se înţelege, pentru a-şi expune unul altuia argumentele", se
spune în începutul Declaraţiei, după ce, încă din primele rânduri, se afirmă răspi
cat: „deplina comuniune nu înseamnă absorbţie". Cele două Biserici recunosc că
sunt încă despărţite de probleme doctrinare, de divergenţe, dar îndeamnă la instituţionalizarea dialogului, la schimburi între preoţi şi laici, între centrele mănă
stireşti şi studenţi în teologie. Reactivarea dialogului s-ar putea face, conform D e
claraţiei, prin Comisia mixtă internaţională pentru dialog teologic. Finalul D e
claraţiei numeşte cele două Biserici „surori" (C.D.).
C O T ID IA N U L , 14 octombrie 2002, p. 3

Reconcilierea creştină de la Vatican
Vizita-maraton pe care Patriarhul Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române a
întreprins-o săptămâna trecută are, printre altele, şi menirea de a aduce mai multă
înţelegere între catolicii şi ortodocşii români, mai ales că prelatul român şi Papa
*
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Ioan Paul al II-lea au semnat o declaraţie comună, care dă o nouă dimensiune dia
logului dintre cele două Biserici (Sim ona Gheorghe, Narcis Iordache).
N A Ţ IO N A L , 14 octombrie 2002, p. 6

Papa Ioan Paul al II-lea şi Patriarhul Teoctist s-au rugat împreună, în
limba română
La sfârşitul ceremoniei religioase, cei doi capi de biserici s-au îmbrăţişat şi
au binecuvântat împreună mulţimea de credincioşi, în care sute de români flutu
rau cu steguleţe tricolore. Credincioşii catolici prezenţi la misa de duminică au
apreciat că niciodată un patriarh ortodox nu s-a bucurat de o primire atât de căldu
roasă, desfăşurată într-o atmosferă destinsă. In cinstea delegaţiei BOR, statuia
Sfântului Andrei - apostolul românilor, aflată în bazilica San Pietro - a fost îm 
podobită cu flori (R.N.).
R O M Â N IA LIBERĂ, 14 octombrie 2002, p. 1

Declaraţia comună a Papei Ioan Paul al II-lea şi a Patriarhului Teoctist
privind unitatea creştină
Sâmbătă, cu două zile înaintea încheierii vizitei Prea Fericitului Părinte Pa
triarh Teoctist şi a delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la Vatican şi în Italia,
Papa Ioan Paul al II-lea şi întâistătătorul BOR au semnat un document istoric.
Este vorba de declaraţia comună a Papei Ioan Paul al II-lea şi a Patriarhului
Teoctist, care îndeamnă la unitatea creştinilor din întreaga lume, document care a
fost semnat în apartamentul pontifical de la Vatican, după ce Patriarhul român şi
Papa au avut o întâlnire privată de aproximativ zece minute în biblioteca Suvera
nului Pontif ( ZA.).
$

ZIUA, 14 octombrie 2002, p. 1, 3
Papa Ioan Paul al II-lea şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (BOR), PF
Teoctist au semnat sâmbătă, în premieră, în apartamentul pontifical de la Vatican,
o declaraţie com ună care îndeamnă la unitatea creştinilor, acesta fiind primul act
încheiat vreodată de un Suveran Pontif şi un Patriarh ortodox şi primul document
comun din acest mileniu. “întâlnirea de sâmbătă, de la Vatican, reînnoieşte anga
jamentul nostru de a ne ruga şi lucra pentru a ajunge la unitatea tuturor ucenicilor
lui Hristos. Scopul şi dorinţa noastră arzătoare o constituie comuniunea plenară,
care nu este absorbire, ci comuniune în adevăr şi dragoste. Această cale este una
ireversibilă, pentru care nu există altenativă, este calea bisericii lui Hristos”, se
arată în textul declaraţiei semnat de către cei doi capi de biserici. în document re
apare, după o perioadă îndelungată, termenul de Biserici-surori, iar cei doi înalţi
prelaţi evidenţiază faptul că vizita Patriarhului Teoctist la Vatican reprezintă o
continuare a istoricei prezenţe a Suveranului Pontif în România, prilej cu care cre
dincioşii români au făcut apel la unitatea creştinilor.
Declaraţia comună reaminteşte dificultăţile pe care le întâmpină încă unele
comunităţi creştine din România, în încercarea de a depăşi efectele negative pe
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care anii totalitarismului le-au avut asupra realizării comuniunii creştine şi în
deamnă la rezolvarea acestor dificultăţi. “Printr-un dialog sincer, trebuie depăşite
conflictele, neînţelegerile şi bănuielile trecutului pentru ca, în această perioadă
decisivă a istoriei, creştinii din România să devină martorii păcii şi ai recon
cilierii", precizează documentul. De asemenea, există îndemnul la reluarea dia
logului teologic dintre Biserica Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă, iniţiat în
1980, în cadrul Comisiei mixte internaţionale. “Biserica nu este o entitate închisă
în sine însăşi, ci are o misiune în lume şi este deschisă acesteia. N o ile posibilităţi
care se creează într-o Europă deja unită şi care este pe cale să-şi extindă fron
tierele spre popoarele şi culturile din partea centrală şi orientală a continentului
constituie o provocare pe care creştinii din Occident şi Orient trebuie să o rezolve
împreună".
Prea Fericitul Părinte Teoctist şi Suveranul Pontif evidenţiază faptul că
întreaga Europă are nevoie de bogăţia spirituală generată de creştinism.
Declaraţia cumună a fost semnată după o întâlnire privată de aproximativ
zece minute între Patriarhul Teoctist şi Papa Ioan Paul al II-lea, în biblioteca Su
veranului Pontif. Pe timpul schimbului de daruri dintre cei doi înalţi prelaţi, PF
Teoctist l-a ţinut permanent de mână pe Suveranul Pontif.
PF Teoctist i-a oferit Papei o cruce din aur, o icoană a Maicii Domnului cu
Pruncul şi un tablou înfaţişându-i pe cei doi Intâistătători de Biserici în timpul
vizitei Ia Bucureşti a Sfântului Părinte. La rândul său, Suveranul Pontif i-a oferit
Patriarhului o icoană în m ozaic a Maicii Domnului cu Pruncul (lucrată la
Vatican) şi un inel episcopal. D e asemenea, membrii delegaţiei B O R au primit din
partea Suveranului Pontif câte o cruce, pusă într-o cutie cu stema papală, semn al
importanţei vizitei la Vatican a Patriarhului Teoctist.
*

Patriarhul BOR şi Papa şi-au exprimat preocuparea faţă de manifestările de
prozelitism cu care se confruntă cele două Biserici istorice. “Mărturia creştină
comună autentică evită orice manifestări evidente sau ascunse de prozelitism, precum
şi o competiţie confesională neloială. Prozelitismul este o contramărturie şi tre
buie denunţat ca atare în toate împrejurările", a declarat Patriarhul Teoctist, în
cadrul discursului rostit sâmbătă.
întâi stătătorul BOR a apreciat că denunţarea prozelitismului şi a competiţiei
confesionale neloiale nu îngrădeşte libertatea religioasă şi de conştiinţă, aşa cum
este definit acest concept în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.
PF Teoctist a mai subliniat necesitatea unei mărturii com une a tuturor creşti
nilor, în contextul resimţirii tot mai acute a fenomenului de globalizare, precizând
că Biserica Ortodoxă Română a rămas fidelă deschiderii ecum enice şi colaborării
intercreştine, pentru redescoperirea unităţii tuturor creştinilor. “ Suntem preocu
paţi de prozelitismul noilor comunităţi şi mişcări religioase care nu au rădăcini
istorice şi care invadează ţările şi regiunile unde există Biserici tradiţionale şi
unde de secole se propovădueşte Evanghelia", a declarat la rândul său Papa.
Suveranul Pontif a evidenţiat faptul că Biserica Catolică recunoaşte misiunea
pe care o au Bisericile Ortodoxe în ţările unde au rădăcini istorice de secole.
“ Biserica Catolică nu doreşte decât să ajute această misiune şi să colaboreze Ia
împlinirea ei, pentru ca Biserica Ortodoxă să-şi împlinească misiunea pastorală
A
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atât faţă de proprii credincioşi, cât şi faţă de cei care se îndreaptă liberi spre ea",
a subliniat Sfântul Părinte. In acelaşi context, Papa a precizat că Biserica Catolică
a căutat să sprijine misiunea Bisericilor Ortodoxe atât în ţările lor de origine, cât
şi activitatea pastorală a comunităţilor din diaspora, care convieţuiesc împreună
cu comunităţile catolice. Suveranul Pontif a apreciat că acolo unde există, totuşi,
neînţelegeri, acestea trebuie soluţionate în spiritul dialogului frăţesc şi sincer,
exprimând disponibilitatea Bisericii Catolice în acest sens.
ACTUALITATEA CREŞTINĂ, nr. 10/2002, p. 2

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române s-a întâlnit cu Sfântul Părinte

%

Vizita Prea Fericitului Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române este
evenimentul aşteptat cu mult interes şi bucurie de Sfântul Părinte, care, în acea
întâlnire de trei zile, de la Bucureşti, rămasă în inima românilor, la Liturghia deja
celebră pretutindeni, prin strigătul spontan al mulţimii Unitate (9 mai, 1999), l-a
invitat în Vatican.
Timp de opt zile, Patriarhul român se află într-o vizită ecumenică şi pastorală în
Vatican şi în Italia, vizită pe care a prefaţat-o cu o frumoasă declaraţie consemnată
de ziarişti: „La iubire trebuie să se răspundă cu iubire, aşa cum a spus Hristos. De

aceea am considerat că la începutul acestui mileniu este bine să răspund la invitaţia
Papei făcută încă din 1999 şi reînnoită de atunci de mai multe ori”.
De la această vizită sunt aşteptări în privinţa dialogului între cele două B ise
rici, Catolică şi Ortodoxă, armonizarea celor doi „plăm âni ” spirituali ai Europei.
în privinţa realităţii româneşti, vizita Papei a marcat un pas „ înainte ” şi un
unul „ după ”, Patriarhul afirmând că „ roadele acesteia sunt o binefacere pentru
Biserica Ortodoxă Română şi pentru ţara noastră iar drumul următorilor paşi
este privit cu speranţa că realităţile dureroase care persistă în calea unităţii
evanghelice îşi vor găsi cuvenita rezolvare, în spiritul lui Hristos.
„ Avem încă multe a clarifica în raporturile dintre cele două Biserici - a spus
Patriarhul înaintea vizitei - , însă vizita nu are ca scop rezolvarea acestora. Lumea

trebuie să creadă în cuvântul Bisericii şi ca el să fie credibil, el trebuie să fie uni
ta r ”. „Pentru aceasta este nevoie de «jertfe» de ambele p ă rţi”.
Luni, 7 octombrie, de la aeroport, Patriarhul Teoctist a sosit direct în Piaţa
San Pietro, împreună cu suita sa, fiind salutat de Papa loan Paul al II-lea în
cadrul audienţei pelerinilor din toată lumea veniţi cu ocazia canonizării lui Josemaria Escrivâ de Balaguer, cărora Ie-a încredinţat în rugăciune vizita la Roma a
înaltului oaspete: „ Beatitudine şi iubite frate , Dumneavoastră faceţi această vizi

tă însufleţit de înseşi sentimentele şi aşteptările mele. Regăsirea împreună la mor
mântul Sfinţilor Apostoli Petru şi Paul este semn al voinţei noastre comune de a
depăşi obstacolele , care împiedică încă restabilirea deplinei comuniuni între noi.
Şi actuala vizită este un act purificator al amintirilor noastre de diviziune, de con
fruntare adesea acută , de acţiuni şi cuvinte, care au dus la separări dureroase
„ Din Grădina Maicii Domnului în Cetatea Eternă ”, astfel şi-a intitulat Pa
triarhul Teoctist salutul adresat Papei. După-amiază a urmat un popas la Mormân
tul Sfântului Petru şi întâlnirea cu Cardinalul Walter Kasper, Preşedintele C onsi
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liului Pontifical pentru Unitatea Creştinilor, la Domus Sanctae Martae din Va
tican, locul de găzduire a delegaţiei române.
Marţi a vizitat Bazilica Santa Maria Maggiore şi Universitatea Pontificală
Gregoriană. Patriarhul s-a rugat, împreună cu ceilalţi înalţi ierarhi din suită, la
icoana Maicii Domnului din Bazilică. Pe drum, câţiva trecători au scandat „ Viva
la Romania!” şi s-au fotografiat alături de ei.
La Universitatea Pontificală Gregoriană a fost întâmpinat de rector (Pr. Franco
Imoda). Patriarhul a donat bibliotecii acestei universităţi, care deţine peste
800.000 de volume, un exemplar din Biblia de Ia Bucureşti (ediţia jubiliară a Pa
triarhiei Române); volumul „ Biserica întemniţată - preoţi şi ierarhi ” (editat de
Institutul pentru Studiul Totalitarismului), un album „ România —biserici, schituri,
mănăstiri ”. La Universitatea Gregoriană învaţă 1500 de studenţi, printre care şi
români, cu burse de studiu de la Comitetul Catolic pentru Colaborare Culturală de
pe lângă Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştine şi de la alte
foruri ale Bisericii Catolice.
In cursul după-amiezii, Prea Fericitul Teoctist s-a întâlnit cu Comunitatea
Sant’Egidio, care a organizat în 1998, la Bucureşti, reuniunea internaţională
„Oameni şi Religii ”. Un copil de la aşezământul social al Comunităţii l-a numit
„ Patriarh în ţara curcubeului”. Patriarhul a participat la un serviciu religios ofi
ciat în Biserica Santa Maria in Transtevere de arhiepiscopul V incezo Paglia. A n
drea Riccardi, conducătorul Comunităţii Sant’Egidio, a evocat reuniunea
„ Oameni şi Religii ”, de la Bucureşti, la care au participat peste 4.000 de lideri
religioşi şi reprezentanţi ai comunităţilor religioase din întreaga lume şi a mulţu
mit Bisericii Ortodoxe pentru deschiderea de care a dat dovadă.
Miercuri, s-a întâlnit cu oficialităţile politice ale Italiei. „Dimensiunea spiri
tuală a Europei ” a fost tema abordată cu Preşedintele Italiei, Carlo A zeglio
Ciampi, la ora când era dat publicităţii Raportul Uniunii Europene privind ţara
noastră. „Europa trebuie să respire cu ambii plămâni, şi cel apusean şi cel răsă
A

ritean; integrarea României în Uniunea Europeană este doar o chestiune de
timp ”, a afirmat Preşedintele. Apoi cu Premierul italian Silvio Berlusconi, care a
subliniat relaţiile personale pe care le are cu Premierul Adrian Năstase şi faptul că
s-a transformat în avocatul personal al României, pledând pentru integrarea ei, Ia
fiecare întrunire a ţărilor europene.
Menţionăm următoarele m om ente din program:
Joi, 10 octombrie, vizita la Spitalul pentru copii Bambino Gesu, iar seara o
recepţie oferită de Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun. Vineri, vizita la
Biblioteca Apostolică Vaticană, la Bazilica Sfântul Paul din Afara Zidurilor şi la
Bazilica Sfântul Ioan din Lateran, catedrala Romei, unde îi este conservată o re
licvă a Sfântului Silvestru Papă, apoi o scurtă vizită la Colegiul Pontifical greco-catolic Pio Romeno, iar seara, participarea la actul academic organizat de Institutul
Pontifical Oriental. Sâmbătă, o nouă întâlnire cu Sfântul Părinte în Palatul
A postolic, cu rostirea unor importante discursuri şi semnarea unei Declaraţii
com une. După amiaza - concelebrare ecumenică prezidată împreună cu Cardina
lul Walter Kasper în biserica Sfântul Bartolomeu , de pe Insula Tiberină, consa-
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erată, cu această ocazie, ca loc de memorial pentru toţi mărturisitorii credinţei din
secolul al XX-lea.
Duminică - moment solemn concluziv: Sfânta Liturghie prezidată de Papa în
Bazilica vaticană, în prezenţa şi cu participarea activă la liturghia cuvântului a Pa
triarhului român şi a membrilor delegaţiei ortodoxe române.
Apoi, Patriarhul Teoctist este aşteptat la Milano, oraşul Sfântului Ambrozie,
de comunitatea ortodoxă.
Câteva personalităţi din suita sa: Mitropoliţii Daniel al M oldovei şi B ucovi
nei, Teofan al Olteniei, Iosif al Europei Occidentale şi de Sud, Arhiepiscopul
Nifon al Târgoviştei, preoţii profesori Dumitru Popescu, membru al Academiei
Române, N icolae Necula, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul
Universităţii din Bucureşti.
în încheiere, iată câteva gânduri ale Cardinalului Walter Kasper despre aus
piciile vizitei:

„Este un mare eveniment şi are o mare semnificaţie, mai ales în situaţia
actuală. Sfântul Părinte a mers în România în 1999; era prima vizită a Papei într-o
ţară majoritar ortodoxă. Aceasta i-a lăsat o frumoasă amintire Sfântului Părinte,
pentru că la sfârşit mulţimea a strigat «unitate, unitate!», semn că poporul do
reşte unitatea ‘Bisericii.
Cred că acesta este un eveniment foarte semnificativ în contextul actual al
relaţiilor cu toate Bisericile Ortodoxe şi va avea o importanţă şi un efect extraor
dinar, întrucât această Biserică Ortodoxă din România este o punte între lumea
latină şi lumea slavă şi bizantină. De fapt, este o Biserică slavă, o Biserică Orto
doxă . dar cu o importantă tradiţie latină. Limba română este o limbă latină. Noi
dorim să facem paşi decisivi înspre unitate, o unitate care să nu fie prin absorbţie,
dar care să respecte pluralitatea tradiţiilor liturgice, spirituale, disciplinare şi
aşa mai departe. ”
^
„Credcă are loc o mişcare în lumea ortodoxă, o deschidere lentă . Lucrurile
se dezvoltă prin întâlnirile personale. Am avut mereu relaţii bune cu Constantinopolul, cu Patriarhia Ecumenică. Acum şi în Grecia s-au schimbat lucrurile de
la vizita Papei. Există un progres pozitiv cu Serbia, cu Bulgaria. Lucrurile iau
amploare... toate aceste popoare vor să intre în Comunitatea Europeană, şi acesta
este un impuls în plus pentru a se apropia de Roma. ”

RADIO VATICANA RADIO GIO RNALE,
06 O CTO M BR IE 2002
“Papa are amintiri frumoase în urma vizitei în România. Se scrie în conti
nuare despre acest eveniment. Şi acum, Papa este foarte mulţumit, încântat, feri
cit că Patriarhul vine.pentru a doua oară la Roma. De fapt, mai înainte de vizita
Papei în România, Patriarhul a fost la Roma. Se vor întâlni pentru a treia oară.
Există între ei o adevărată prietenie. Aş vrea să spun că prietenia este un element
foarte important în mişcarea ecumenică: nu este vorba doar de documente, ci de
raporturi interpersonale ale unor persoane cu o profundă spiritualitate” (interviu
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cu Cardinalul WALTER KASPER, Preşedintele Consiliului Pontifical pentru pro
movarea unităţii între creştini).
ZENIT (AGENŢIA CATOLICĂ DE ŞTIRI), 07.10.2002, Vatican
Papa I-a primit pe Patriarhul ortodox român
Papa Ioan Paul al II-lea l-a primit astăzi pe Patriarhul ortodox român Teoctist
în Piaţa San Pietro, în prezenţa a 200.000 de pelerini care au celebrat canonizarea
lui Josemaria Escrivâ. Evenimentul a avut loc la încheierea audienţei de astăzi
care a urmat Liturghiei de mulţumire pentru canonizarea de duminică.
întâlnirea cu Papa a fost primul eveniment oficial al vizitei Patriarhului la
Roma. El întoarce astfel vizita pe care Sfântul Părinte a facut-o în 1999 în Româ
nia, prima vizită papală din istorie într-o ţară majoritar ortodoxă.
In timpul vizitei la Roma, cei doi lideri religioşi vor semna o declaraţie co
mună, care ar putea fi un alt pas pe drumul spre unitatea deplină între aceste două
Biserici, separate după 1054. "Beatitudine şi iubite frate, Dumneavoastră faceţi
această vizită însufleţit de înseşi sentimentele şi aşteptările mele ", a spus Papa
Ioân Paul al II-lea în cuvântul adresat Patriarhului. "Regăsirea împreună la mor
mântul Sfinţilor Apostoli Petru şi Paul este semn al voinţei noastre comune de a
depăşi obstacolele, care împiedică încă restabilirea deplinei comuniuni între noi",
a continuat Papa, aceste cuvinte fiind spuse chiar în limba română.
"Şi actuala vizită este un act purificator al amintirilor noastre de diviziune, de
confruntare adesea acută, de acţiuni şi cuvinte, care au dus la separări dureroase",
a spus Papa. "Viitorul, totuşi, nu este un tunel întunecat şi necunoscut", a conti
nuat el. "El este deja luminat de harul Iui Dumnezeu; lumina plină de viaţă a Du
hului aruncă deja raze mângâietoare asupra lui."
"Această siguranţă nu prevalează doar asupra fiecărei persoane umane descu
rajate, asupra ostenelii care uneori frânează paşii noştri; ea ne convinge mai ales
că pentru Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă, şi că aşadar, dacă ne vom face
vrednici de aceasta, el ne va da şi darul deplinei unităţi."
Vizita Patriarhului român se va încheia duminica viitoare, zi în care Papa va
prezida Liturghia euharistică în prezenţa oaspetelui, în Bazilica San Pietro. Papa
Ioan Paul al II-lea şi Patriarhul vor celebra în comun Liturghia Cuvântului, se vor
ruga împreună, vor rosti în limba română mărturisirea de credinţă (Crezul), şi se
vor separa la momentul Liturghiei Euharistice.
"Fie ca aceste zile să alimenteze dialogul nostru, să ne hrănească speranţele,
să ne facă mai conştienţi de ceea ce ne uneşte, de rădăcinile noastre comune de~
credinţă, de patrimoniul nostru liturgic, de Sfinţii şi Mărturisitorii pe care-i avem
în comun", a spus Papa în încheiere. "Să dea Dumnezeu să putem experimenta
încă o dată cât este de frumos şi de dulce a-L invoca împreună".
IL TEMPO, 08 octombrie 2002, p. 7
Un moment important pentru continuarea dialogului ecumenic îl reprezintă
întâlnirea dintre Ioan Paul al II-lea şi Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române.
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ZENIT, 09.10.2002, Vatican
Relaţiile Roma-Bucureşti: un model fratern important
Relaţiile dintre Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă din România constituie un
model fratern important, consideră un istoric, în contextul vizitei pe care Patriarhul
ortodox român Teoctist o face la Roma şi Vatican în perioada 7-13 octombrie.
Prea Fericitul Teoctist a fost primit astăzi dimineaţă de preşedintele Republi
cii italiene, Carlo Azeglio Ciampi, înainte de a întâlni comunitatea Sant5 Egidio.
Pentru preşedintele acestei comunităţi, istoricul Andrea Riccardi, intervievat de
Radio Vatican, "modelul relaţiilor realizate între Biserica Catolică şi Biserica
Ortodoxă din România este deosebit de important".
Sant’ Egidio a organizat în 1998 o Adunare ecumenică la Bucureşti, în spiri
tul întâlnirii de la Assisi, şi dă mărturie de acest "dezgheţ" din Est. Mai târziu a
avut loc vizita Papei, "un eveniment mare şi minunat", mai ales când mulţimea a
strigat "unitate, unitate!", a adăugat Andrea Riccardi. "Venind acum la Roma,
după patru ani, Patriarhul nu doar face o vizită, dar face vizibilă această fraterni
tate care s-a clădit între Roma şi Bucureşti".
CATHOLICA (AGENŢIA CATOLICĂ DE ŞTIRI), 11.10.2002, Vatican
Cardinalul Ruini i-a oferit Partiarhului Teoctist o relicvă a Sf. Silvestru
în această după-amiază, în Bazilica San Giovanni in Laterano, Cardinalul Camillo Ruini, Episcopul Vicar al Diecezei de Roma, i-a oferit Patriarhului Bisericii
Ortodoxe Române o relicvă a Sfântului Silvestru, ca semn deosebit de comuniune
şi fraternitate, în contextul plin de semnificaţii al vizitei Prea Fericitului Teoctist
la Roma. Celebrarea ecumenică a Liturghiei Cuvântului în Catedrala Diecezei de
Roma a început la orele 16.30.
Sf. Silvestru, Episcop de Roma între anii 314 şi 335, a trăit în acelaşi timp şi
provocările aduse de Conciliul de la Niceea (învăţătura lui Arie, schisma donatistă
din nordul Africii, problema acelora care în timpul persecuţiilor îşi renegaseră
credinţa, iar acum cereau să fie reprimiţi la deplina comuniune), şi speranţele pe
care toleranţa constantiniană le trezise. Sf. Silvestru aminteşte, aşadar, de Biserica
neîmpărţită , fiind astfel un exemplu de dragoste faţă de turmă şi faţă de universa
litatea mesajului evanghelic.
La întoarcerea în ţară, Patriarhul va oferi relicva unei biserici ortodoxe din
Bucureşti, al cărei patron este chiar Sf. Silvestru. Astfel, credincioşii din acea
parohie se vor putea închina la moaştele patronului lor spiritual. "Dorim ca Bucureştiul şi Roma să fie înfrăţite de Sf. Silvestru, sfântul care a scos creştinii din ca
tacombele Romei", a afirmat Cardinalul Ruini, care a înmânat Patriarhului BOR
documentele ce atestă autenticitatea moaştelor,
în cadrul ceremoniei, s-au înălţat rugăciuni către sfinţi care se regăsesc în ca
lendarele ambelor Biserici, subliniindu-se încă o dată dorinţa de unitate a
creştinilor. "Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne dăruiască harul unităţii", a spus Car
dinalul Ruini. Mulţumind pentru sfintele relicve primite, Patriarhul Teoctist a evi
denţiat că acest dar este unul dumnezeiesc. "Poporul român a devenit prin Bise
rica sa de 2000 de ani o cruce, o întâlnire şi o sinteză a creştinismului Occidental
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şi Răsăritean. Primirea moaştelor reprezintă o răsplată dumnezeiască pentru
întreaga istorie a poporului român ", a afirmat întâistătătorul BOR.
Prea Fericitul Teoctist i-a acordat Cardinalului Ruini Crucea Patriarhală şi i-a
dăruit o icoană cu Mântuitorul Iisus Cristos, Prea Sfânta Fecioară şi Sfanţul Ioan
Botezătorul, subliniind că aceasta reprezintă un semn al dragostei şi apropierii
dintre Biserica Ortodoxă Română şi cea Catolică.
CATHOLICA, 11.10.2002, Roma
Patriarhul Teoctist în vizită la Colegiu Pontifical Român
Singura instituţie românească din Roma patronată de Sfântul Scaun, Colegiul
Român a avut astăzi onoarea de a-l avea ca oaspete pe Prea Fericitul Teoctist, Pa
triarhul Bisericii Ortodoxe din România.
înaltul oaspete a sosit la orele 12 şi a fost primit în biserica Colegiului Pio
Romeno împreună cu ceilalţi Episcopi, oferindu-i-se spre sărutare Evanghelia şi
crucea. După ce s-a închinat în altar, Patriarhul s-a aşezat pe tron unde a ascultat
stihira învierii precum şi Troparul Buneivestiri, hramul bisericii, cântate de corul
studenţilor. S-a trecut apoi în salon unde părintele arhimandrit Olivier Raquez ,
Rectorul Colegiului, a adresat un cuvânt de bun venit.
Prezentând pe scurt istoria acestei instituţii româneşti şi mulţumind
oaspetelui pentru onoarea de a vizita comunitatea studenţilor români uniţi, pr. Oli
vier Raquez a spus: "Aici, în colegiu încercăm să trăim în fiecare zi în comuniune
cu cei din ţară, inspirându-ne în mod deosebit din trăirile liturgice. Dar referinţa
continuă la moştenirea trecutului nu se poate mărgini întru sine, ci trebuie să înflo
rească şi să aducă roadă. La fel ca în vremea marilor ierarhi şi învăţători ai
Bisericii: Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur, trebuie să pă
trundem secretele civilizaţiei noastre, să o înţelegem cu discernământ în aspiraţii
le sale cele mai profunde şi să găsim exprimările cele mai potrivite pentru a con
duce spre Dumnezeu".
"Mai adaug un singur gând, scurt, dar din inimă", a continuat rectorul, "pentru
a vă asigura de dorinţa noastră de a face tot ce ne stă în putinţă pentru a colabora
cu Biserica Dvs pentru ca Vestea cea bună a Fiului Iui Dumnezeu devenit om să
fie pe deplin propovăduită şi în România... pentru ca zidul care ne mai desparte
să fie înlăturat şi ca toţi să regăsească unirea sub un singur cap: Cristos ". Din par
tea Colegiului, Rectorul a oferit Patriarhului o icoană ferecată în argint cu Sf. Ma
ramă (mandilion) precum şi un album cu imagini despre Colegiu, realizat de stu
denţi. Pentru bibliotecă, liderul ortodox a oferit câteva volume preţioase, printre
care un exemplar din ediţia jubiliară a Bibliei de la Bucureşti (1688).
Discursul Patriarhului Teoctist a punctat semnificaţiile vizitei sale la Roma
unde a venit să mulţumească Papei pentru harul pelerinajului său de acum trei ani
în România. Patriarhul a ţinut să amintească rolul slujitorilor Bisericii Unite la
propăşirea sufletească şi culturală a românilor, aducând omagiul său şi celor care
cu ani în urmă au studiat în această casă. Impresionat de faptul că în Colegiu se
află un colectiv numeros de studenţi, Prea Fericitul a îndemnat părinteşte la fideli
tatea faţă de Cristos, la păstrarea curajului tinereţii, la seriozitatea cu care un preot
trebuie să*se dedice slujirii Mântuitorului, mai ales Ia ceasul Sfintei Liturghii.
> A
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Patriarhul a îndemnat de asemenea la rugăciune pentru unitate, pentru ca
Evanghelia să transfigureze vieţile noastre, pentru ca lumea să creadă în Cristos.
Oaspetele ortodox şi-a exprimat bucuria de a-i întâlni, cu această ocazie, la
Colegiu pe doi dintre Ierarhii Bisericii Greco-Catolice - PS Virgil de Oradea şi
PS Florentin de Cluj-Gherla - pe care i-a salutat în mod deosebit, mulţumindu-le
pentru comuniunea de suflet. In continuare Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
s-a întreţinut cu studenţii români şi cu ceilalţi oaspeţi prezenţi. .
La evenimentul de astăzi au mai fost de faţă Ambasadorul României în Vatican,
Excelenţa Sa Mihai Dobre, iar din partea unor diferite organisme ale Vaticanului au
participat Episcopul Veglio şi Episcopul Ouelet, precum şi Mons. Fortino. Din dele
gaţia ortodoxă care a venit azi la Colegiu au mai făcut parte IPS Teofan, IPS Iosif,
PS Nifon, pr. prof. N. Necula, pr. prof. D. Popescu şi alţi preoţi ortodocşi.
CATHOLICA, 12.10.2002, Roma
Celebrare ecumenică la Bazilica Sf. Bartolomeu din Insula Tiberina
Prea Fericitul Teoctist, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, alături de trei
Cardinali ai Bisericii Catolice, a prezidat în cursul după-amiezii de astăzi, în
cepând de la orele 17,00, o Celebrare Ecumenică în amintirea mărturisitorilor
credinţei din secolul al XX-lea, în Bazilica Sf. Bartolomeu din Insula Tiberina.
Alături de Patriarhul Teoctist, s-au unit în rugăciune Cardinalul Walter
Kasper, Preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creştinilor, Cardi
nalul Camillo Ruini, Episcop Vicar de Roma şi Cardinalul Francis Eugene
George, Arhiepiscop de Chicago, titular al acestei Bazilici, precum şi reprezen
tanţi^ confesiunilor religioase prezente în Roma.
în această dimineaţă, a avut loc în biblioteca Papei Ioan Paul al II-lea o întâl
nire între acesta şi Patriarhul român, în cadrul căreia cei doi lideri religioşi au
semnat o Declaraţie Comună şi au făcut un schimb de daruri. Prea Fericitul
Teoctist i-a oferit Papei o cruce din aur, o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul
lisus şi un tablou înfaţişându-i pe cei doi întâistătători de Biserici în timpul vizitei
la Bucureşti a Sfântului Părinte. La rândul său, Suveranul Pontifi-a oferit Patriar
hului o icoană în mozaic a Maicii Domnului cu Pruncul lisus, lucrată la Vatican,
şi un inel episcopal. De asemenea, membrii delegaţiei BOR au primit din partea
Suveranului Pontif câte o cruce, pusă într-o cutie cu stema papală.
în cadrul Celebrării Ecumenice de după-amiază, din biserica situată pe Insula
. Tiberina din Roma - în care se păstrează moaşte ale unor martiri, făcătoare de
minuni, - , martirii contemporani au fost pomeniţi în cadrul unei rugăciuni so
lemne înălţate în spiritul Comemorării ecumenice jubiliare din 7 mai 2000. Rugă
ciunea le-a fost dedicată milioanelor de martiri pentru libertate în ţările dominate
de comunismul ateu, sau martiri pentru dreptate în ţările din lumea a treia, în
deosebi din America Latină.
"în închisorile comuniste din România au suferit împreună clerici şi laici
ortodocşi, romano-catolici şi greco-catolici. [...] Momentul acesta de rugăciune
şi comemorare ecumenică a mărturisitorilor credinţei din secolul al XX-lea ne
aminteşte legătura dintre jertfa crucii şi unitatea Bisericii, aşa cum a arătat Cristos
%
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în rugăciunea sa din Ghetsimani, când se pregătea pentru a fi răstignit”, a afirmat
Patriarhul Teoctist, în predica sa.
Din dorinţa Sfântului Părinte, Bazilica Sf. Bartolomeu din Insula Tiberina va
deveni un loc de comemorare a mărturisitorilor ortodocşi, catolici, evanghelici, angli
cani ai credinţei, care şi-au dat viaţa din iubire faţă de Cristos, în secolul al XX-lea.
AVVENIRE, 12 octombrie 2002, p. 16
Patriarhului Teoctist i se oferă o relicvă din Sf. Silvestru. Cardinalul
Ruini afirmă: “Comuniunea sfinţilor determină unitatea”
“Simbol de comuniune fraternă dar, mai ales, al apropierii dintre Biserica
Romei şi Biserica Română, ortodoxă prin credinţă, dar latină prin cultură, acesta
a fost sensul gestului făcut ieri după-amiază în bazilica San Giovanni in Lateran,
de către Cardinalul Camillo Ruini care a donat Patriarhului Bisericii Ortodoxe
Române, Teoctist, o părticică din moaştele Sfîntului Silvestru, Papă al Romei”
(Agnese Pellegrini).
AVVENIRE, 12 octombrie 2002, p. 16
O casă pentru noii martiri
9

România este un mozaic de confesiuni creştine. Toţi au suferit sub comu
nism: ortodocşi, catolici de rit latin şi grec,*protestanţi. Din această cauză prezenţa
Patriarhului ortodox Teoctist la o slujbă cu caracter ecumenic în memoria
creştinilor persecutaţi şi ucişi în secolul XX, care are loc astăzi la ora 17.00 pe
lângă bazilica romană Sf. Ap. Bartolomeu din Insula Tiberina, capătă o semnifi
caţie particulară (Gianni Santamaria)..
ANSA, 12 octombrie 2002,
Se poate spune doar că în domeniul relaţiilor ecumenice, gesturile, raporturile
personale au importanţă, iar tot ceea ce contează este ca acestea să se producă. In
acest sens, vizita Patriarhului Teoctist al României la Vatican, presărată de gesturi
foarte prieteneşti, a fost un succes.
Frazele scurte, spuse împreună cu Patriarhul român, au fost destinate în mod
explicit întregii lumi ortodoxe (...).
Principiu “teritoriului canonic ”, care consimte acţiunea misionară “doar în
deplină colaborare cu Bisericile locale ”, a fost rediscutat astăzi de Patriarhul
Teoctist ca principiu nu doar juridic, şi prin urmare contingent, dar mai ales ecleziologic şi, prin urmare, legat de natura Bisericilor. Acesta exclude posibilitatea
spiritului competitiv între Bisericile surori...
AGENŢIA KNA (AGENŢIA CATOLICĂ DE ŞTIRI), 12 octombrie 2002
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Teoctist şi Papa loan Paul al II-lea au
declarat că vor să continue eforturile pentru unitatea Bisericilor de Apus şi de
Răsărit, într-un document semnat şi publicat sâmbătă, la Vatican, în urma unei
întâlniri de 80 de minute. Cei doi capi de Biserici au condamnat prozelitismul faţă
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de credincioşii celeilalte Biserici şi s-au angajat pentru respect reciproc. Totodată,
cei doi au propus consultări regulate între Bisericile Ortodoxe şi Biserica Catolică,
pentru a depăşi tensiunile care există între Vest şi Est (...).
Papa s-a distanţat în mod clar de prozelitism. In pofida tensiunilor existente,
Teoctist s-a arătat optimist în legătură cu viitorul (...).
Duminică, la Misa pontificală, Papa Ioan Paul al II-lea şi Patriarhul Teoctist
au predicat şi au rostit Crezul împreună în limba română. La final cei doi întâistătători au dat binecuvântarea de la sfârşitul Liturghiei, unul după altul, şi au părăsit
bazilica în aplauzele credincioşilor.
AGENŢIA DE PRESĂ REUTERS, 12 octombrie, 2002
Papa Ioan Paul al II-lea şi Patriarhul ortodox român Teoctist şi-au întărit an
gajamentul pentru unitate creştină, sâmbătă, la Vatican.
In ultimii ani, cei doi conducători bisericeşti au luat iniţiativa de a încerca să
micşoreze diferenţele dintre Romano-Catolicism şi Ortodoxie, care datează din
secolul XI.
. ZENIT, 12 octombrie 2002, Vatican
'
Papa şi Patriarhul ortodox român au semnat o declaraţie comună
Papa Ioan Paul al II-lea şi Patriarhul ortodox român s-au unit într-o îmbrăţi
şare simbolică şi au semnat o Declaraţie Comună, în care Bisericile Catolică şi
Ortodoxă se angajează să caute unitatea.
întâlnirea dintre cei doi lideri religioşi, care s-a defaşurat sâmbătă în biblio
teca privată a Papei, a constituit unul dintre cele mai importante momente ale
vizitei de o săptămână a Patriarhului ortodox român la Roma. Această vizită a fost
făcută ca mulţumire pentru vizita Papei Ioan Paul al II-lea la Bucureşti din mai
1999, prima dată când un Papă a păşit într-o ţară majoritar ortodoxă.
"întâlnirea noastră trebuie considerată un exemplu: fraţii trebuie să .se întâl
nească pentru a se împăca, pentru a reflecta împreună, pentru a descoperi mijloa
cele de a ajunge la înţelegere, pentru a-şi expune şi explica unii altora propriile
argumente", se spune în Declaraţia Comună. Documentul atinge probleme precum
vestirea de către catolici a Evangheliei în pământuri ortodoxe - practică la care
Patriarhia Ortodoxă de Moscova se opune, catalogând-o ca "prozelitism".
"Suntem în acord în recunoaşterea tradiţiei religioase şi culturale a fiecărui
popor, dar şi a libertăţii religioase”, continuă documentul. "Evanghelizarea nu
poate fi întemeiată pe un spirit competitiv , ci pe respect reciproc şi pe cooperare,
care să recunoască fiecăruia libertatea de a trăi după propriile convingeri, în
respect faţă de apartenenţa sa religioasă." Papa şi Patriarhul au afirmat că mărturia
creştină va fi mult mafcredibilă, în special în Europa, dacă va fi oferită în unitate.
în discursul său adresat Patriarhului înainte de semnarea declaraţiei, Papa
Ioan Paul al II-lea a răspuns la acuzaţiile de "prozelitism". Papa a recunoscut mi
siunea pe care Bisericile Ortodoxe "sunt chemate să o împlinească în ţările unde
ele îşi au rădăcinile de secole" şi, în acelaşi timp, a clarificat faptul că Biserica Ca
tolică "nu doreşte altceva decât să ajute această misiune şi să colaboreze la ea'\
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îndepiinindu-şi în acelaşi timp "obligaţiile sale pastorale faţă de credincioşii săi şi
faţă de cei care se îndreaptă în mod libc» spre ea".
Eventualele neînţelegeri pot fi depăşite printr-un "dialog fratern şi sincer ", a
spus Papa Ioan Paul al II-lea. în legătură cu aceasta, Sfântul Părinte a propus în
fiinţarea unei "solide structuri instituţionale" care să servească pentru "comuni
care şi schimb regulat şi reciproc de informaţii" între Biserica Catolică şi Biseri
cile Ortodoxe. Comisia Mixtă Internaţională pentru Dialog Teologic între Biserica
Catolică şi Bisericile Ortodoxe şi-a 'încheiat ultima întâlnire în Baltimore,
Maryland} în anul 2000, fără acorduri finale.
In discursul său, capul Bisericii Ortodoxe Române a reamintit dificultăţile
prin care Biserica sa a trecut până Ia sfârşitul "totalitarismului ateu" şi a criticat
"competiţia" care este evidentă uneori "în relaţiile dintre creştini", care a cauzat
"deziluzie" şi "neîncredere". Totuşi, Patriarhul Teoctist a confirmat hotărârea Bi
sericii sale de a lucra cu stăruinţă pentru "unitatea deplină a Bisericii", aşa cum a
demonstrat prin planuri de dialog, dezvoltate în ţara sa.
AGENŢIA FRANCE PRESS, 13 OCTOMBRIE, 2002

1

Papa Ioan Paul al II-lea şi Patriarhul Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române
s-au angajat să revigoreze cooperarea dintre Bisericile lor. (...)
In timpul ceremoniei, papa şi patriarhul au stat simbolic unul lângă altul, ca
doi egali, în timp ce corul intona cântări liturgice latine şi ortodoxe.
Intr-un gest neprevăzut, dar simbolic al unităţii creştine, patriarhul s-a ridicat
în timpul ceremoniei pentru â-l îmbrăţişa pe papa, în vârstă de 82 de ani.
Patriarhul Teoctist, care conduce una dintre Bisericile Ortodoxe cele mai des
chise fa ţă de cooperarea cu Roma , a afirmat în predica sa dorinţa pentru un dia
log şi o cooperare mai intense între cele două Biserici.
AGENŢIA DE PRESĂ ANSA, 13 OCTOMBRIE, 2002
I

O “mărturisire comună”, o afirmare comună a voinţei de a face totul pentru
unitatea între creştini, îmbrăţişarea, recitarea comună a Crezului în vechea formulă
de Ia Niceea, când creştinii erau “una”; apoi o închinare, o îmbrăţişare, o nouă şi
atipică strângere de mână; retragerea patriarhului român la momentul Euharistiei,
demonstrează drumul pe care Bisericile trebuie să-l mai străbată, pentru că încă
(Euharistia - n.n.) nu poate fi celebrată împreună de către catolici şi ortodocşi.
ZENIT, duminică, 13 octombrie 2002, Vatican
Papa îndeamnă la examinarea conştiinţei cu privire la ecumenism
Papa Ioan Paul al II-lea i-a îndemnat pe toţi creştinii, inclusiv pe catolici, să
îşi examineze conştiinţele şi să vadă dacă au întârziat sau întârzie progresul spre
deplina unitate eclezială.
Papa a făcut acest apel astăzi, în prezenţa Patriarhului ortodox român
Teoctist,scare şi-a încheiat vizita de o săptămână la Roma, prin participarea la ce
«
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lebrarea euharistică prezidată de Sfântul Părinte. Ortodocşii şi catolicii sunt divi
zaţi de la Schisma din 1054, când Papa Leon al IX-lea şi Patriarhul Mihai
Cerularie al Constantinopolului s-au excomunicat reciproc. Excomunicările au
fost ridicate în 1965, dar între Biserici nu există încă comuniune deplină.
"Prin intermediul Botezului unic am fost încorporaţi în Trupul unic al lui
Cristos", a spus Sfanţul Părinte. "Răspunsul nostru însă a fost oare mereu un 'da'
necondiţionat? Nu am respins, din păcate, uneori invitaţia? Nu am rupt oare că
maşa fară cusătură a Domnului, îndepărtându-ne unii de alţii?" a continuat Papa.
"Da! Această diviziune a noastră reciprocă este contrară voinţei Sale".
"Pentru a ajunge Ia deplina comuniune, trebuie să depăşim cu curaj orice
formă de lenevie şi de îngustime a inimii", a adăugat Papa Ioan Paul al II-lea.
"Trebuie să cultivăm spiritualitatea comuniunii, care înseamnă capacitate de a
simţi fratele de credinţă ca unul care-mi aparţine. [...] Trebuie să alimentăm ne
contenit pasiunea pentru Unitate."
Patriarhul Teoctist a ţinut un discurs înaintea Papei. "Diviziunea, înstrăinarea
şi izolarea creştinilor între ei nu sunt forme ale mărturisirii lui Cristos, care S-a
rugat ca toţi să fie una", a spus el. "Criza spirituală din timpul nostru necesită re
descoperirea legăturii pocăinţă-convertire sau întoarcere la Cristos cel blând şi
milostiv, pe de o parte, şi reclădirea comuniunii dintre Biserici, pe de alta", a mai
spus Patriarhul.
"Secularizarea contemporană este însoţită de o fărâmiţare şi de o sărăcire a
vieţii interioare spirituale a omului", a continuat liderul ortodox. "Astfel, seculari
zarea slăbeşte şi mai mult comuniunea spirituală dintre creştini. De aceea, trebuie să
ne unim în căutarea sfinţeniei vieţii creştine prin realizarea unităţii creştine".
Biserica Ortodoxă din România reprezintă o punte istorică între catolici şi
ortodocşi. Este singura ţară latină care a devenit parte a Ortodoxiei după Schisma
din 1054. Chiar etimologia numelui ei denotă nostalgia pentru trecutul legat de
Roma. România a fost prima ţară majoritar ortodoxă vizitată de Papa, în mai
1999. Vizita Patriarhului Teoctist Ia Roma vine în semn de mulţumire pentru vi
zita papală.
Răspunzând la discursul Patriarhului, Papa Ioan Paul al II-lea a spus:
"Biserica Catolică şi Bisericile Ortodoxe, celebrând potrivit tradiţiilor lor adevă
rata Euharistie, trăiesc, încă de pe acum, într-o comuniune profundă, deşi nu de
plină. Fie să vină cât mai curând ziua binecuvântată în care vom putea trăi cu ade
vărat, în plinătatea ei, comuniunea noastră desăvârşită".
Patriarhul Teoctist şi Papa Ioan Paul al II-lea au celebrat împreună Liturghia
Cuvântului. Au rostit de asemenea împreună, în limba română, Crezul niceo-constantinopolitan, după formula Bisericilor Bizantine, demonstrând depăşirea
problemelor teologice care au dus la Schismă. La Liturghia Euharistică însă, cei
doi lideri s-au separat.
La sărutul păcii, Episcopul Romei şi Episcopul de Bucureşti s-au îmbrăţişat, iar
la sfârşitul Liturghiei au binecuvântat împreună credincioşii din Bazilică (SE01- 4460)
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L'OSSERVATORE ROMANO, 14-15 octombrie 2002, p. 1,
Pasiune pentru Unitate
în Bazilica San Pietro, duminică dimineaţa, se respira ceva profund în mo
mentul săvârşirii Liturghiei euharistice prezidată de Papă, la care a asistat Patriar
hul român: era pasiunea pentru Unitate. Doi capi de Biserici, doi oameni care au
văzut o considerabilă parte din dramele secolului trecut, au reflectat asupra impor
tanţei unităţii creştinilor pentru umanitate (Andrea Riccardi).
L'OSSERVATORE ROMANO, 14-15 octombrie 2002, p.8,
Emoţionantele mărturisiri ale imigranţilor români

,

Cu profundă emoţie au participat la Misa pontificală foarte mulţi români ve
niţi la muncă în Italia. Majoritatea dintre ei sunt tineri sau familii care au copii cu
vârste mici. Cu lacrimi în ochi, şi aceştia au fost “protagoniştii” acestei istorice
zile de rugăciune ecumenică în bazilică. (...) Daniel, de confesiune ortodoxă, a
avut astăzi posibilitatea de a strânge mâna Patriarhului Teoctist. “Mi-a spus,
roagă-te, şi eu voi încerca de acum încolo să mă rog în fiecare zi. Sunt zugrav,
trăiesc la Roma de trei ani şi trebuie să spun că nu este uşor să trăieşti departe de
casă şi de persoanele dragi... (Giampaolo Mattei)

II. VIZITA PREA FERICITULUI PĂRINTE
PATRIARH TEOCTIST
ŞI A DELEGAŢIEI BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
LA VATICAN ŞI ÎN ITALIA
EVALUATĂ DE PRESA INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ

Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei
Un eveniment ecumenic şi un pelerinaj de frăţietate
( Vestitorul Ortodoxiei, Anul XIV, Nr. 300-301, 15 noiembrie 2002, p.l şi
Candela Moldovei, nr. 10-11 octombrie 2002, p. 5)
f

Vizita Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul României, la Roma şi
Milano, între 7-14 octombrie 2002, este răspunsul la vizita istorică pe care San
ctitatea Sa, Papa Ioan Paul al II-lea a facut-o în România, între 7-9 mai 1999,
prima vizită papală într-o ţară cu populaţie majoritar ortodoxă.
Vizita Prea Fericitului Patriarh Teoctist Ia Vatican şi în Italia a fost pe larg re
latată de către mijloacele de comunicare în masă: presă, radio şi televiziune, atât
în România, cât şi în străinătate, mai ales în Italia.
Au fost adesea scoase în evidenţă trei dimensiuni principale ale vizitei: ecu
menică, pastorală şi patriotic-politică.
într-adevăr, vizita a constituit, din punct de vedere ecumenic, un moment de
încurajare în efortul de refacere a comuniunii dintre Biserica Romano-Catolică şi
Biserica Ortodoxă.
Din punct de vedere pastoral, vizita a constituit o bucurie pentru toţi românii
ortodocşi din Italia, care direct sau indirect au trăit evenimentul acestei vizite.
Din punct de vedere patriotic-politic, întâlnirile Prea Fericitului Părinte Pa
triarh Teoctist cu Preşedintele Italiei, Azelio Ciampi, şi cu Preşedintele Consiliu
lui de Miniştri, Silvio Beilusconi, au fost momente de intensificare a prieteniei
dintre România şi Italia, ţară care sprijină mult integrarea României în NATO şi
în Uniunea Europeană.
Totuşi, dincolo de aceste aspecte menţionate aici foarte pe scurt, vizita Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi a delegaţiei care l-a însoţit la Roma a avut
şi o dimensiune spirituală mai puţin cunoscută, percepută şi reflectată de mijloa
cele de comunicare în masă, şi anume ea a fost un frumos şi folositor pelerinaj de
suflet, un pelerinaj de fi4ăţietate.
Membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române în frunte cu Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Teoctist au vizitat şi s-au rugat în biserici multe şi venerabile, pline
atât de istorie şi de artă, cât şi de preoţi şi credincioşi care i-au primit cu multă
bucurie şi dragoste frăţească, cu respect şi cu amabilitate.
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Cinstirea deosebită la Roma a Sfinţilor Martiri Apostoli Petru şi Pavel, mari
slujitori ai lui Hristos şi ai Bisericii Sale, comemorarea ecumenică a martirilor şi
mărturisitorilor credinţei din secolul al XX-lea, precum şi oferirea în dar de către
Biserica Romano-Catolică a unui fragment din moaştele Sfântului Silvestru, Papă
al Romei, şi ale Sfântului Ambrozie de Milan, pentru Biserica Ortodoxă Română,
fapt mult apreciat de credincioşii ortodocşi români, au dat o profundă semnificaţie
acestui pelerinaj de frăţietate ecumenică.
Cei doi oameni îmbrăcaţi în alb şi având părul alb de vârstă, Papa şi Patriarhul
care s-au întâlnit la Roma în octombrie 2002, au amândoi o profundă experienţă de
mărturisitori ai credinţei în secolul al XX-lea şi o pasiune deosebită pentru recon
cilierea dintre creştini şi cooperarea cu toţi oamenii de credinţă religioasă care apără
darul sfânt al vieţii şi demnitatea umană, într-o lume tot mai incertă şi tulbure.
Vizita Papei în România în 1999 a avut loc după sărbătoarea învierii lui
Hristos (7 mai 1999), iar vizita Patriarhului României la Roma (2002) a avut loc
la trei săptămâni după sărbătoarea înălţării Sfintei Cruci.
întâlnirea dintre cei doi păstori de Biserici şi oameni ai reconcilierii, Papa
Romei şi Patriarhul României, a scos în evidenţă fascinantul lor elan tineresc de
speranţă. De unde vine acest elan tineresc? Din pelerinajul lor interior, spiritual,
care se reflectă în pelerinajul lor spaţial, geografic; din convorbirea în conştiinţă
şi în inimă cu Pelerinul de la Emaus, cu Hristos Cel Răstignit şi înviat. Misterul
Euharistiei Lui rămâne şi azi conţinutul ultim al oricărui pelerinaj adevărat, şi mai
ales al pelerinajului ecumenic pentru frăţietate şi comuniune.
Pelerinajul este mai mult o stare spirituală a sufletului, decât o acţiune cu
realizări imediate. Ce contează în pelerinaj mai întâi nu este atât de mult rezulta
tul concret vizibil, ci bucuria că ai răspuns la o chemare a Cuiva care a devenit
dorinţa ta sfântă. Viaţa însăşi a Bisericii este în primul rând pelerinaj al mântuirii.
Capul Bisericii este Hristos Pelerinul. El este Pelerin către noi pe pământ şi cu noi
spre Casa Părintelui Ceresc. Pelerinajul este deodată necunoscut şi dorit, incerti
tudine şi speranţă. De aceea, el ne îndeamnă să contăm mai mult pe Dumnezeu
decât pe noi înşine, dar şi să înţelegem că, fară căutare, speranţa se stinge. înţele
gerea mai profundă a vieţii şi unităţii Bisericii ca pelerinaj poate fi azi un drum
mai sigur al speranţei pentru comuniunea creştină.
t Teofan, Mitropolitul Olteniei
Sfanţul Andrei, Aposolul românilor şi Sfântul Petru, Apostol al Cetăţii
Romei
(Cetatea Creştină, anul I, nr. 6, p. 1)
Câteva considerente asupra contextului în care a avut loc schimbul de vizite
între Prea Fericitul Părinte Patriarh TEOCTIST şi Papa IOAN PAUL al II-lea.
A

In timpul vizitelor Papei Ioan Paul al II-lea la Bucureşti (mai 1999) şi a
Părintelui Patriarh Teoctist la Roma (octombrie 2002), imaginea celor doi fraţi
apostoli, Andrei şi Petru, a fost adesea evocată ca punte de legătură între
România şi Italia.

Cele şapte zile la Roma ale P. F. Părinte Patriarh Teoctist

121

„L-am găsit pe Mesia (ce se tâilcuieşte Hristos) ” (loan 1,41) glăsuieşte Andrei
către fratele său Petru. Această uimitoare descoperire a schimbat integral viaţa
celor doi fraţi pescari. „ Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni ” le
spune Hristos. „Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după E l” (Matei 4,19-20).
După Cincizecime, Sfinţii Apostoli Petru şi Andrei au pornit spre diferite
părţi ale lumii pentru propovăduirea Evangheliei. Sfântul Petru L-a mărturisit pe
Hristos în multe cetăţi, printre care şi Roma, iar Sfântul Andrei a străbătut multe
ţinuturi, printre care şi Dobrogea noastră. De-a lungul veacurilor ce au urmat mi
siunii celor doi Apostoli, Biserica a devenit o realitate din ce în ce mai evidentă,
atât în regiunile locuite azi de români, cât, mai ales, şi mai devreme, Ia Roma.
Până la 1054, Biserica din nordul Dunării, ca parte a creştinismului răsăritean
şi Biserica Romei, ca şi centru al creştinismului apusean, au mărturisit Evanghelia
în unitatea aceleiaşi Biserici a lui Hristos.
Mileniul II creştin a fost martorul tragicei rupturii dintre Răsărit şi Apus.
Diferenţe doctrinare din ce în ce mai evidente prin îndepărtarea Bisericii
Catolice de tradiţia primului mileniu şi ambiţii omeneşti de ambele părţi au
îndepărtat tot mai mult Roma de Constantinopol. Românii, ca parte a
Patriarhiei de Constantinopol, iar, din 1885 organizaţi în Biserică autocefală,
au experimentat, împreună cu toţi creştinii din Răsărit şi Apus, drama lipsei
de unitate.
Secolul XX, mai ales în cea de-a doua parte, a marcat, în istoria creştinismu
lui, trecerea de la timpul confruntării, la cel al colaborării între creştinii diferitelor
Biserici. în relaţiile dintre ortodocşi şi catolici, câteva evenimente sunt de remar
cat, şi anume: a) întâlnirea dintre Patriarhul Ecumenic Athenagoras şi Papa Paul
al Vl-lea la Ierusalim în 1964; b) ridicarea reciprocă a anatemelor din 1054, eve
niment ce a avut loc la 7 decembrie 1965; c) vizita Papei Paul al Vl-lea la Con
stantinopol şi a Patriarhului Athanagoras la Roma în 1967; d) constituirea Co
misiei Mixte Internaţionale de Dialog Teologic între Biserica Ortodoxă şi Biserica
Catolică (1980), care s-a întrunit în plenul ei de 8 ori, cu adoptarea a trei do
cumente teologice comune şi a unei declaraţii asupra „Uniatismului”; e) vizitele
la Roma ale ultimilor doi patriarhi de Constantinopol, Dimitrie şi Bartolomeu, în
1987 şi, respectiv, 1995, a altor patriarhi ortodocşi la Roma şi a Papei loan Paul
al II-lea la Constantinopol, în 1979.
în contextul acestei disponibilităţi spre reconciliere, au avut loc şi vizitele
Papei loan Paul al II-lea la Bucureşti, în primăvara anului 1999 şi a Prea Ferici
tului Părinte Patriarh la Roma, între 7 şi 13 octombrie 2002.
Această ultimă vizită poate fi analizată din multe, foarte multe unghiuri de
vedere. Trei sunt însă domeniile, cred, de importanţă majoră, în care vizita la Ro
ma are o relevanţă cu totul specială.
1)
între Biserica Catolică pe de o parte şi Biserica Ortodoxă pe de altă parte
există un dialog în cadrul unei Comisii Internaţionale, în care, bineînţeles, Patriar
hia Română este membră.
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Acest dialog este în impas de câţiva ani. Vizita la Roma a delegaţiei Bisericii
Ortodoxe Române are rolul de a întări speranţa în depăşirea acestor blocaje,
creând premisa relansării discuţiilor teologice, în cadrul Comisiei mixte de dialog
ortodoxo-catolic.
^

*

2) In contextul formării unei Europe unite, o relaţie de colaborare între creş
tinii catolici şi cei ortodocşi este absolut necesară. O Europă bazată doar pe com
ponente economice, politice, sociale sau militare nu este suficientă. Elementul
creştin este absolut necesar Ia coeziunea europeană.
Evenimente de genul celor petrecute Ia Bucureşti în mai 1999 şi Roma în
octombrie 2002, au rolul de a sensibiliza forurile europene şi opinia publică
din bătrânul nostru continent că fără Hristos, Europa unită este o himeră, o
iluzie de câţiva ani. O apropiată integrare a Ciprului şi, de perspectivă, a
României şi Bulgariei în Uniunea Europeană creează premisa unei participări
mai evidente a Bisericii Ortodoxe la conştientizarea responsabililor europeni
asupra rădăcinilor creştine ale Europei ca fundament al speranţei de coeziune
internă a continentului.
Acest lucru a fost permanent subliniat în discuţiile avute de Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist şi de însoţitorii săi cu reprezentanţii Vaticanului şi cu
preşedinţii Ciampi şi Berlusconi.
3) Prezenţa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în Italia a îmbrăcat
veştmântul unei vizite pastorale la comunităţile ortodoxe române din această
ţară. Preoţii zecilor de parohii ortodoxe române din Italia aveau nevoie de
încurajare în dificila misiune ce o au de îndeplinit, într-un context neortodox.
Enoriaşii acestor parohii, în număr de sute de mii de persoane, în special
tineri, au nevoie de momente prin care li se aminteşte de Ţara şi Biserica de
unde au plecat. întâlnirea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist cu preoţii
şi credincioşii ortodocşi români din Italia a avut tocmai rolul de a întări aces
tora conştiinţa că Biserica lor este cea Ortodoxă, iar Ţara lor este şi trebuie
să rămână România.
t Calinic Argeşanul, Episcop al Argeşului şi Muscelului
(Argeşul Ortodox, 7 februarie 2003, p. 1)
Iisus Hristos a fost răstignit pentru noi, a murit şi a înviat ca să ne mântuias
că! Eu... ce trebuie să fac pentru Hristos? Aşa ar răsuna în urechile şi inima noastră,
întrebarea supremă care aşteaptă un răspuns limpede şi pentru totdeauna! Răspuns
pe care-I aşteaptă Iisus Hristos, azi, fară întârziere! Răspunsul care ne angajează
pe noi înşine mai întâi, aşa cum citim în textul din Sfântul Josemaria Escriva:
„ Trăieşte viaţa interioară şi vei vedea, atunci, într-un colorit şi într-un relief ne
bănuit, minunile unei lumi mai bune, a unei lumi noi; şi II vei găsi pe Dumnezeu...
şi-ţi vei cunoaşte nimicnicia... apropiindu-te de Tatăl tău Ceresc, te va înfrăţi mai
mult cu fraţii tăi, oamenii. ”
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Aşa a înţeles întâistătătorul Bisericii Catolice, episcopul Romei, Ioan Paul al
II-lea, să fie ascultat, dar să şi asculte glasurile Bisericilor Apostolice pentru a se
ajunge la unitatea frăţească în Iisus Hristos care S-a rugat lui Dumnezeu Tatăl:
„ Ca toţi să fie una! ” (Ioan 17,21).
Şi astăzi, ca în timpurile apostolice, este limpede ca lumina lină să citim,
să înţelegem şi să lucrăm, precum ne îndeamnă Sfântul Ignatie Teoforul, scriindu-i Sfântului Policarp, episcopul Smirnei: „ Lăudând gândul tău ce în
Dumnezeu , întemeiat ca pe o piatră neclinitită , proslăvesc pe Dumnezeu că
am fo st învrednicit de chipul tău cel neprihănit de care să mă bucur în
Dumnezeu. Te rog , în numele harului cu care eşti investit\ să-ţi urmezi calea
şi să îndemni pe toţi să se mântuiască. Apără-ţi locul p e care-l ocupi, cu toată
grija trupească şi duhovnicească. Poartă grijă de unire, decât care nimic nu
e mai bun. Poartă-i pe toţi, precum şi Domnul te poartă pe tine. Rabdă pe toţi
în dragoste , precum şi faci... Indeletniceşte-te cu rugăciuni neîncetate...
Priveghează, având duh neadormit. Vorbeşte cu fiecare după asemănarea lui
Dumnezeu. „Poartă bolile ” tuturor ca un atlet desăvârşit. Unde-i mai mare
osteneala, acolo-i mult câştig
Din textul apostolic de mai sus se vede lucrarea Ierarhiei ortodoxe române, a
întâistătătorului ei, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, în dorinţa sfântă de a
se topi toate zidurile care despart de atâta vreme Bisericile Apostolice, aşa cum se
arată în Comunicatul Comun cu prilejul vizitei la Roma în octombrie 2002: Do
rinţa Noastră arzătoare este comuniunea deplină care nu este absorbţie, ci comu
niune în Adevăr şi Iubire!”.
Mi se pare un eveniment istoric de absolută semnificaţie, săvârşit la început de
mileniu III creştin, de cei doi înţelepţi: Papa Ioan Paul al II-lea şi Părintele Patriarh
Teoctist, căruia la 88 de ani, Ne rugăm la Dumnezeu să-i adauge ani mulţi şi buni.
#

Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu
Vizita delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române conduse de Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist Ia Vatican şi în Italia (sinteză)
#

Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist - Roma, împreună cu dele
gaţia de care a fost însoţit, este răspunsul la vizita pe care Sanctitatea Sa Papa Ioan
Paul al II-lea a întreprins-o în România, cu trei ani în urmă. In cuvântarea de în
tâmpinare adresată întâistătoru 1ui Bisericii Ortodoxe Române, Papa Ioan Paul al
II-lea a spus: ”am bucuria de a ura bun venit Prea Fericitului Părinte Teoctist al
României şi distinşilor membri ai delegaţiei care îl însoţesc în vizita la Roma, care
începe astăzi. Prea Fericitul Părinte Patriarh abia a sosit şi am dorit ca vizita Prea
Fericirii Sale să înceapă în cadrul acestei audienţe Generale, în prezenţa multor
credincioşi veniţi din toate părţile lumii” 1. în răspunsul Său, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a spus: „se cuvine înainte de toate să dăm slavă Prea bunului
Dumnezeu pentru că ne-a învredincit, după mai bine de trei ani de la întâlnirea
1.
Sanctitatae Sa. Papa Ioan Paul al II-lea. Cuvânt la întâmpinarea Delegaţiei Bisericii Orto
doxe Române condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, p. 1.
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noastră de neuitat, să continuăm la Roma acele momente de înaltă trăire spiritua
lă. Ne aflăm aici pentru a răspunde frăţeşte Episcopului de astăzi al Cetăţii Eterne
şi a ne desfăta împreună cu bucurie negrăită. în răstimpul scurs de când Sancti
tatea Voastră ne-aţi făcut acea invitaţie, la sfârşitul vizitei de la Bucureşti, am resim
ţit din plin bucuria izvorâtă din nădejdea neîmpuţinată, de care s-a împărtăşit
întreaga suflare creştinească şi românească a acelor zile”2. Precizăm că la acestă
audienţa generală, care s-a defaşurat în decorul monumetal din faţa Catderalei San
Pietro şi al Pieţei cu acelaşi nume, au participat peste 300.000 de credincioşi
catolici veniţi din toate părţile lumii.
Datorită unei fericite coincidenţe, pe care Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teo6tist a subliniat-o cu prilejul sosirii la Roma, că atât originea apostolică a
creştinismului românesc, care urcă la Sfântul Apostol Andrei, fratele Sfântului
Apostol Petru, cât şi obârşia de neam a poporului român legată de Cetatea Eternă,
au făcut ca prima Biserică Ortodoxă vizitată de Episcopul Romei să fie Biserica
Ortodoxă Română. “Aducem cu noi recunoştinţa şi vă împărtăşim bucuria tuturor
fiilor şi fiicelor Bisericii Ortodoxe Române şi ale celorlalţi fraţi creştini din Ro
mânia, cărora întâlnirea noastră de la Bucureşti le-a sădit în suflete curaj, nădejde
şi iubire. Aceste virtuţi de mare preţ din viaţa creştină au rămas adânc întipărite
în inimile lor şi socotim că, prin aceasta, s-a deschis şi posibilitatea altor vizite în
lumea ortodoxă. Cu aceste valori şi cu această bucurie am venit aici, în Cetatea
Eternă, care constituie pentru noi români, locul obârşiei noastre ca neam”^. Se cu
vine să subliniem că, în urma schimbului reciproc de vizite întreprinse de întâistătătorii celor două Biserici, lumea ortodoxă cunoscută mai mult ca lume greacă
sau slavă, a început să fie recunoscută mai bine, de acum înainte, ca lume latină a
creştinismului românesc, care mărturieşte credinţa răsăriteană într-o limbă de
origine apuseană. Alături de Ortodoxia greacă şi cea slavă, avem şi o Ortodoxie
latină românească, care constituie un punct de întâlnire şi de reconciliere între
marea Tradiţie culturală răsăriteană şi cea apuseană.
Profund mişcat de sosirea întâistătorului Bisericii noastre la Roma, Papa
Ioan Paul al II-lea a cerut credincioşilor, adunaţi în Piaţa san Pietro, să se roage
pentru vizita Prea Fericirii Sale Teoctist şi a dorit din toată inima ca Prea Feri
cirea Sa să găsească în toţi aceia cu care se va întâlni, în num Ie Său, aceleaşi sen
timente cu care îl primeşte la sosirea sa la Roma^. Şi într-adevăr, Prea Fericrea
Sa şi delegaţia însoţitoare au fost primiţi cu multă dragoste şi respect pe parcur
sul numeroaselor vizite pe care le-au întreprins la Roma şi Milano, potrivit pro
gramului stabilit. Prima vizită la Roma a fost consacrată Catedralei San Pietro,
unde se află, la trei nivele sub altar, mormântul marelui apostol. Au fost vizitate
apoi renumita Basilică San Paolo Fuori le Mura, ridicată în memoria celui care a
fost apostol al neamurilor, sau Catedrala Santa Maria Maggiore, unde s-a păstrat,
pe lângă splendide mozaicuri, şi o icoană a Maicii Domnului din secolul al V-lea,
2. Prea Fericirea Sa Patriarhul Teoctist, Cuvânt la ceremonia de sosire, p. 1.
3. Ibidem, p. 3.
4. Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea, Cuvânt la întâmpinarea Delegaţiei Bisercii Ortodoxe
Române condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, p. 1.
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Ocrotitoarea poporului roman, ”Salus Populi Romani”. Delegaţia s-a oprit şi la
Basilica San Giovanni în Laterano, unde a primit în dar o părticică din relicvele
Sfântului Silvestru, unul din primi episcopi ai Romei, dar şi la Biserica San
Bartolomeo, unde au fost celebraţi mărturisitorii credinţei din secolul XX. Cu
mult inters a fost vizitată şi Comunitatea Sant’Egidio, care se îngrijeşte de tineri
deficienţi, sau Spitatul pentru copii „Bambino Gesu”, unde sunt pregătiţi mulţi
medici pediatri din ţara noastră. Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a vizitat cu
mult interes Institutul Pontifical Oriental (unde, în cadrul unei conferinţe ştiinţi
fice, s-a vorbit despre epicleză), Universitatea Pontificală Gregoriană, la care au
studiat unii dintre doctoranzii ortodocşi români, ca şi Colegiul Pio Romeno, unde
se pregătesc studenţii greco-catolici din România. Delegaţia Bisercii noastre a vi
zitat Biblioteca Apostolică, cu manuscrise şi documente extrem de preţioase, şi a
admirat celebra Capelă Sixtină, din incinta Vaticanului, operă a renaşterii italiene,
întâlnirea dintre delegaţia Bisericii noastre, conduse de Prea Fericirea Sa şi repre
zentanţii Institutului Pontifical pentru promovarea unităţii creştine s-a desfăşurat
în incinta Casei de oaspeţi a Vaticanului, „Domus Sanctae Marthae”, unde delegaţia Bisericii noastre a fost găzduită pe tot parcursul vizitei la Roma. In timpul
acestei întîlniri au fost discutate aspecte ale dialogului teologic şi ale misiunii Bi
sericii în lumea contemporană.
La Milano s-a desfăşurat ultima parte a vizitei, pe care delegaţia Bisericii
noastre a întreprins-o în Italia. Cu acest prilej, Prea Fericirea Sa a fost întâmpinat
de noul Arhiepiscop al acestei renumite dioceze, Dionigi Tettamanzi, în reşedinţa
sa din centrul mareiui oraş italian. Apoi, Prea Fericitul Teoctist şi mebrii dele
gaţiei au fost conduşi să viziteze bazilica unde se odihnesc relicvele Sfântului
Ambrozie de Mediolan - unul dintre iluştrii părinţi bisericeşti, care a purtat o rod
nică corespondenţă cu Sfântul Vasile cel Mare din Cezareea Capadociei. Delega
ţia a admirat celebrul Dom din Milano şi, în drum spre aeroport, s-a întâlnit cu
membrii Conferinţei episcopale din Lombardia. Delegaţia a adus în ţară o părtici
că din moaştele preţioase ale Sfântului Ambrozie de Mediolan, ca expresie a legă
turii frăţeşti dintre cele două Biserici.
Acest program atât de bogat, care a oferit membrilor delegaţiei posibilitatea
să cunoască activitatea pastorală, caritabilă, culturală şi misionară a Bisericii ro
mane, s-a desfăşurat sub semnul sfinţilor şi al mărturisitorilor creştini din trecut
şi prezent, care şi-au dăruit viaţa lor pentru Hristos. ”Martirajul nu este doar o
amintire a trecutului, a spus Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist. El este pre
zent şi în vremurile mai apropiate de zilele noastre, aşa cum s-a întâmplat şi cu
miloanele de creştini martiri pentru credinţa lor, vieţuitori în centrul şi răsăritul
Europei, aflaţi pentru decenii sub teroarea unei ideologii fară Dumnezeu. Intre
aceştia şi creştinii din România, aparţinând diferitelor Biserici, şi-au adus obolul
de suferinţă şi jertfă, încredinţându-şi viaţa lui Hristos. Martirii ne îndeamnă la ‘
smerenie şi reconciliere”5.
A

5. Prea Fericirea Sa Patriarhul Teoctist, Cuvânt la ceremonia de sosire, 2.
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Tot la Roma, Prea Fericitul Părinte Patriarh, împreună cu ierarhii din dele
gaţia Bisericii noastre, s-au întâlnit la Quirinale, cu Domnul A. Ciampi, Preşedin
tele Italiei, iar la Palatul Chigi, cu Domnul S. Berlusconi, Primul ministru al Guvernului italian. In cadrul acestor întâlniri s-a discutat situatia comunităţilor ortodoxe române din Italia şi despre procesul integrării europene a ţării noastre. în
repetate rânduri. Biserica Ortodoxă Română s-a declarat în favoarea procesului
de integrare europeană, întemeiat pe respectul identităţii spirituale şi culturale a
fiecărui popor, în vederea îmbogăţirii reciproce a tuturor.
In programul vizitei delegaţiei noastre la Roma a fost prevăzut şi pelerinajul
de la Columna lui Traian, simbol al obârşiei daco-romane a neamului nostru şi al
unităţii românilor de pretutindeni, precum şi vizitele pe care Prea Fericitul
Teoctist şi membrii delegaţiei însoţitoare le-au întreprins la comunităţile ortodoxe
române din Roma şi Milano. La slujba de seară a Vecerniei, oficiată de Prea Fe
ricitul Teoctist, în biserica „Tre Fontane” a parohiei româneşti din Roma - unde
apostolul neamurilor şi-a petrecut ultima noapte înaintea martirajului său - şi la
sfinţirea iconostasului bisericii din Milano, tot de către Prea Fericirea Sa, au par
ticipat cu evlavie un mare număr de preoţi şi credincioşi ortodocşi români, veniţi
din diferite părţi ale Italiei. Ambele locaşuri de cult au fost puse la dispoziţia
comunităţilor ortodoxe româneşti din Roma şi Milano, de către autorităţile cato
lice locale. De aceea, în cuvântarea pe care a rostit-o în Catedrala San Pietro,
Prea Fericirea Sa a mulţumit călduros Papei Ioan Paul al II-lea pentru aceasta,
spunând că „suntem recunoscători pentru atenţia deosebită şi sprijinul mare pe
care îl acordaţi comunităţilor noastre ortodoxe româneşti din Italia şi din Europa
occidentală, pentru ca aceste comunităţi să-şi păstreze identitatea proprie şi să
poată trăi în acelaşi timp experienţa frăţietăţii ecumenice. Şi la noi acasă, în
România, mai ales după vizita Sanctităţii Voastre în ţara noastră, continuăm dia
logul şi cooperarea cu fraţii greco-catolici şi romano-catolici, pentru a aduce o
rtiărturie comună a Evangheliei iubirii Iui Hristos în societatea românească de
astăzi, în care libertatea trebuie îmbinată cu responsabilitatea comună pentru uni
tatea creştină”^.
întreaga vizită a delegaţiei Bisercii noastre la Roma s-a defaşurat sub semnul
preocupărilor pentru unitatea creştină. Cu prilejul acestei vizite a fost dată publicităţii o declaraţie comună, semnată de Intâistătătorii celor două Bisericii, de San
ctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea şi de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, în
care se abordează problema unităţii creştine sub trei aspecte. Mai întâi este expri
mată îngrijorarea pentru stadiul relaţiilor ecumenice dintre Ortodoxie şi Cato
licism. „în dezvoltarea relaţiilor noastre, se spune în acestă declaraţie, începând
cu Conferinţele Panortodoxe şi cu Conciliul II Vatican, am fost martorii unei
promiţătoare apropieri între Răsărit şi Apus, bazată pe rugăciune, pe dialogul în
A

*
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A

A

6.
Cuvântul rostit de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, după citirea Sf. Evanghelii în
Bazilica Sfântului Petru: 13 oct. 2002.
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dragoste şi în adevăr, apropiere atât de bogată în momente de profundă comu
niune. De aceea, privim cu îngrijorare dificultăţile prin care trece, în perioada
actuală, Comisia Mixtă Internaţională pentru Dialogul teologic între Biserica
catolică şi Biserica ortodoxă şi, cu ocazia întâlnirii noastre de acum, ne exprimăm
dorinţa de a nu se neglija orice iniţiativă pentru a reactiva dialogul teologic şi pentru
relansarea activităţii Comisiei. Avem această datorie, pentru că dialogul teologic
va face să devină puternică afirmarea voinţei noastre de a adânci comuniunea, în
fata situatiei actuale de diviziune”7.
în al doilea rând, cu privire la modelul unităţii creştine, se precizează că
„scopul şi dorinţa noastră arzătoare le constituie comuniunea deplină, care nu
este absorbire, ci comuniune în adevăr şi în dragoste. Această cale nu are alter
nativă: este calea Bisericii”**. Acest punct de vedere asupra unităţii creştine a fost
pus în lumină de către Prea Fericire Sa, Patriarhul Teoctist, cu prilejul uneia din
tre cuvântările rostite în prezenţa Papei Ioan Paul al II-lea. ”Aflându-ne la acest
moment înălţător şi privindu-vă, avem înaintea ochilor noştrii duhovniceşti
imaginea Cincizecimii, când Duhul Sfânt s-a pogorât „în chipul limbilor de foc”,
dând fiecăruia înţelegerea cuvântului cel de viaţă dătător al Evangheliei lui
Hristos. Această imagine a Bisericii ce cuprinde credincioşi din atîtea neamuri,
dar uniţi în credinţa în Hristos, trebuie să ne îmbărbăteze în a lucra cu şi mai
multă râvnă pentru unitatea Bisericii”^. Aceste cuvinte constituie o adevărată
pledoarie pentru unitatea sobornicească a Bisericii, care pune accentul atât pe
identitatea fiecărei Biserici, dar şi pe legătura comuniunii dintre ele, în Hristos.
Unitatea Bisericii nu poate fi decât unitate de comuniune, care îmbină unitatea
Bisericii cu diversitatea ei, în lumina neapusă a Sfintei Treimi, structură
supremă a iubirii. Cincizecimea nu este altceva decât extinderea comuniunii
trinitare în viaţa Bisercii, prin Duhul Sfânt.
în al treilea rând, declaraţia se referă la relaţiile dintre Bisericile creştine pe
planul ecumenismului local, sub două aspecte. Pe de o parte se arată că întâlnirea
noastră trebuie să fie considerată ca un exemplu: fraţii trebuie să se regăsească
pentru a se împăca, pentru a medita împreună, pentru a descoperi mijloacele prin
care să ajungă la înţelegere, pentru a-şi expune şi explica argumentele unii altora.
Printr-un dialog sincer trebuie să se depăşească conflictele, neînţelegerile şi suspi
ciunile apărute în trecut, pentru ca, în această perioadă decisivă a istoriei lor,
creştinii din România să poată fi mărturisitori ai păcii, reconcilierii şi Evangheliei.
De altă parte, se subliniază că evanghelizarea nu poate fi bazată pe un spirit de
competiţie, ci pe respect reciproc şi pe cooperare, recunoscând fiecăruia libertatea
de a trăi după propriile convingeri, în conformitate cu propria apartenenţă reli
gioasă. “Adevărul plenar al credinţei trebuie să devină un patrimoniu comun,
împărtăşit şi de unii şi de ceilalţi, capabili să creeze o convieţuire cu adevărat
%

1

7. Declaraţia comuna a Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea şi a Prea Fericirii Sale Patriar
hul Teoctist, p. 2.
8. Ibidem. p. 2.
9. Prea Fericirea Sa Patriarhul Teoctist. Cuvânt la sosire, p. 3.
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paşnică, înrădăcinată şi întemeiată pe dragoste” 1**. în acest context au fost bine
venite cuvintele Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, care a ţinut să preci
zeze, în cuvântarea adresată Pontifului Roman, în incinta Palatului Apostolic, că
„mărturia creştină comună autentică evită orice manifestări evidente sau ascunse
de prozelitism ori competiţie confesională neloială. Prozelitismul este o contramărturie şi trebuie denunţat ca atare, în toate împrejurările. Alte biserici, din alte
locuri, sunt binevenite să ajute în activitatea misionară a Bisericii locale, însă doar
alături şi în deplină cooperare cu Biserica locului. Principiul „teritoriului comun”,
izvorât nu atât din dorinţe pur legislative, ci dintr-un fundament profund eclesiologic, pentru rezolvarea unei probleme istorice temporale, are aceeaşi valabilitate
şi importanţă astăzi” 11.
In cele din urmă, declaraţia comună se referă şi Ia misiunea Bisericii în
lumea contemporană. „Biserica nu este o realitate închisă în ea însăşi, sublinia
ză declaraţia, ci ea este trimisă în lume şi este deschisă către lume. Noile posi
bilităţi, care se creează într-o Europă deja unită şi care îşi extinde graniţele pentru
a îmbrăţişa popoarele şi culturile din partea centrală şi răsăriteană a continentu
lui, constituie o provocare pe care creştinii din Răsărit şi Apus trebuie să o
înfrunte împreună. Cu cât vor fi mai uniţi în mărturisirea Unicului Dumnezeu,
cu atât ei vor da expresie, consistenţă şi spaţiu sufletului creştin al Europei,
sfinţeniei vieţii, demnităţii şi drepturilor fundamentale ale persoanei umane,
identităţii culturale a fiecărei naţiuni, dreptăţii şi solidarităţii, păcii, recon
cilierii, valorilor familiei şi apărării* creaţiei. Europa întreagă are nevoie de
bogăţja culturală creată de Creştinism” 12.
în aceeaşi ordine de idei, referindu-se la misiunea Bisericii în societatea
actuală, Prea Fericirea Sa a subliniat: ”astăzi ne găsim în prezenţa unei Europe în
mare parte secularizată, care încearcă să fie cât mai unită economic, juridic şi cul
tural, adesea fară a cere direct sprijinul Bisericilor creştine ale continentului.
Aceasta, poate tocmai pentru faptul că Bisericile noastre din Europa sunt prea
puţin preocupate de unitatea şi cooperarea dintre ele, iar instituţiile creştine inter
naţionale ecumenice nu sunt suficient de convingătoare că reprezintă Biserici
pasionate de realizarea unităţii creştine. Lumea secularizată sancţionează azi Bi
sericile dezbinate ale Europei nu atât cu persecuţii, ci cu indiferenţă faţă de ele...
Apreciem cu bucurie eforturile mari şi permanente pe care Sanctitatea Voastră le
faceţi în interiorul Bisericii Romano-Catolice şi în afara ei, pentru promovarea
unităţii creştine în lumea de a zi” 13.
Vizita delegaţiei Bisercii Ortodoxe Române în Italia a fost relatată şi comentată de numeroase ziare din ţară şi străinătate. Intr-unul din aceste ziare se arată,
pe bună dreptate, că „Papa Ioan Paul al II-lea şi Părintele Patriarh Teoctist sunt
primii care au dat expresie - după cel de al doilea Conciliu de la Vatican - speranA

A
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10.
11.
12.
13.

Declaraţia comună, p. 2.
Prea Fericirea Sa Patriarhul Teoctist, Cuvânt la Palatul Apostolic, p. 12.
Declaraţia comună, p. 2.
Prea Fericirea Sa Patriarhul Teoctist, Cuvânt în Basilica Sfântul Petru, p. 3.
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ţei milioanelor de credincioşi, care simt că este de neconceput pacea într-o
Europă unită din punct de vedere politic şi economic, în absenţa unei Biserici
unite. în această lumină, atitudinea de frăţietate adoptată de cei doi Prelaţi, întărită
de o declaraţie comună redactată în termeni deosebit de clari, într-un document de
excepţie, poate fi considerată ca un moment cu semnificaţie istorică, pentru
Europa şi cetăţenii ei, pentru cele două Biserici şi pentru credincioşii lor” ^
Este important de subliniat că Declaraţia atribuie Bisericii noastre un rol pri
vilegiat în procesul unităţii creştine, pentru contribuţia ei teologică şi culturală
pe care o poate aduce pe calea reconcilierii dintre Biserici şi tradiţii. „Biserica
Ortodoxă Română, se spune în declaraţie, centru de întâlnire şi schimburi între
tradiţiile bogate slave şi bizantine ale Răsăritului şi Biserica Romei, care în com
ponenţa ei latină, exprimă vocea occidentală a unicei Biserici a lui Hristos, trebuie
să contribuie împreună la o misiune care caracterizează cel de al treilea mileniu.
După expresia tradiţională şi aşa de frumoasă, Bisericilor locale le place să se
numească Biserici surori. Deschiderea spre această dimensiune înseamnă a cola
bora pentru a reda Europei etosul său cel mai profund şi chipul autentic uman” ^ .
Astfel, datorită creştinismului românesc, care exprimă credinţa ei răsăriteană,
printr-o limbă de origine apuseană, Bisericii noastre i se recunoaşte vocaţia de a
contribui la reconcilierea dintre bogatele tradiţii culturale şi spirituale ale Răsări
tului şi ale Apusului, manifestând o surprinzătoare deschidere faţă de Biserica
Romano-Catolică. Aceasta cu atât mai mult cu cât multe din valorile specifice
celor două mari tradiţii, au caracter complementar şi pot contribui la îmbogăţirea
misiunii Bisericilor noastre, într-o societate secularizată.
în Omilia rostită la Missa pontificală celebrată în Basilica San Pietro, Papa
loan Paul al II-lea a ţinut să sublinieze că, „împreună cu Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist, suntem martori ai voinţei crescânde de unitate şi de comuniune a
Bisercilor noastre. Deşi cunoaştem dificultăţile persistente, amândoi avem în
credere că pilda noastră va avea ecou profund în orice loc unde catolicii şi orto
docşii trăiesc alături unii de alţii. Fie ca din această mărturie a noastră să se poată
nutri dorinţa de a recunoaşte în celălat, fratele şi de a ne împăca cu el. Iată prima
condiţie indispensabilă pentru a ne apropia împreună, la unica Masă a Domnului.
Doresc să transmit un afectuos salut poporului român şi tuturor componentelor
sale. Nu voi putea uita niciodată istorica vizită pe care Providenţa divină mi-a dat-o
să o fac acum trei ani la Bucureşti. Primirea ce mi-a fost rezervată, climatul şi sen
timentele profunde, fervoarea şi entuziasmul spiritual, aşteptările oamenilor, în
special ale tinerilor, şi cuvintelede speranţă, unitate, totul îmi rămâne imprimat în
suflet. Aduc mulţumire lui Dumnezeu că pot acum, într-un anumit mod, să
răspund amabilităţii cu care am fost înconjurat. Prea Fericirea Voastră, întorcându-Vă în Patrie, asiguraţi că România, pământ roditor de bine, pe care tradiţia o
14. II Gazzetino Romeno, 16-22 octobre 2002, p. 3.
15. Declaraţia comună, p. 3.
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numeşte cu titlul de „Grădina Maicii Domnului” este în inima Episcopului Romei.
Asiguraţi că Papa se roagă în fiecare zi pentru iubitul popor român. Dumnezeu să
binecuvinteze mereu România!” 1^. Aceste cuvinte ale Sanctităţii Sale Papa Ioan
Paul al II-lea reprezintă mesajul pe care întâlnirea Sa cu delegaţia Bisericii Orto
doxe Române îl transmite credincioşilor creştini: să dea un nou impuls mişcării
ecumenice, o gură de oxigen, şi să trezească noi speranţe pe calea unităţii creştine.
Sanctitatea Sa a rămas profund impresionată de căldura primirii ce i-a fost re
zervată, cu prilejul vizitei pe care a întreprins-o în România.

Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula
Vizita Prea Fericitului Părinte patriarh Teoctist la Vatican - eveniment
istoric cu profunde semnificaţii ecumenice
( Vestitorul Ortodoxiei, Anul XIV, Nr. 300-301, 15 noiembrie 2002, p. 4)
♦
A

Intre 7-14 octombrie 2002, a avut loc vizita istorică a Prea Fericitului Părinte
Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române la Vatican, în fruntea unei delegaţii
alcătuită din: IPS Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, IPS Mitropolit
Teofan al Olteniei, IPS Mitropolit Iosif al Europei Occidentale şi Meridionale,
IPS Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, PC Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, membru
de onoare al Academiei Române, PC Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula, decanul Fa
cultăţii de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul” a Universităţii din Bucureşti,
PC Pr. Michael Tiţa, consilier patriarhal la sectorul de relaţii externe bisericeşti,
Pr. Ioan Chivu de la Parohia Slobozia din Capitală şi Diac. Costin Spiridon, şeful
de protocol al Palatului patriarhal.
Vizita a fost un răspuns Ia invitaţia Sanctităţii Sale, papa Ioan Paul al II-lea,
adresată Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist de a vizita Roma, Vaticanul şi
Biserica Romano-catolică, după ce suveranul pontif vizitase Biserica Ortodoxă
Română, ţara noastră, între 7-9 mai 1999, când s-a bucurat de o frumoasă primire.
Această vizită a cuprins în programul ei obiective de deosebită importanţă
pentru istoria, viaţa şi spiritualitatea Bisericii Romano-catolice, ca şi obiective de
interes actual, bisericesc şi social. Intre aceste obiective semnalăm cele patru mari
catedrale patriarhale ale Romei: Sfântul Petru, Sfântul Paul, din afara zidurilor
cetăţii, Sfântul Ioan din Lateran şi Sfânta Maria cea Mare, bazilici înălţate chiar
din vremea Sfântului Constantin cel Mare, dar peste care s-au aşezat straturile şi
influenţele artistice ulterioare, făcând din ele adevărate capodopere ale artei creş
tine apusene, cu bogate tezaure de obiecte religioase şi de moaşte de sfinţi. La
acestea s-au adăugat cele două mari şi prestigioase instituţii de învăţământ din
Roma, Universitatea Gregoriană, unde studiază tineri din toată lumea, atât disci
pline teologice, cât şi laice şi Institutul Pontifical Oriental, specializat în proble
mele Bisericilor Orientului Creştin, amândouă instituţiile dispunând de biblioteci
A

16. Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea, Cuvânt în Basilica Sfântul Petru, p. 5.
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excepţionale. La aceste instituţii au studiat în decursul anilor şi numeroşi studenţi
români. Vizita a cuprins şi două slujbe ecumenice, săvârşite în biserica Santa
Maria în Transtevere, sediul Comunităţii Sant’Egidio, ce grupează în jurul ei ti
neri entuziaşti, care au ca obiectiv al activităţii lor lupta pentru pace şi înfrăţirea
între popoare şi religii ca şi implicarea în problemele sociale, îngrijind de copiii
bolnavi de SIDA, persoane handicapate şi bătrâni suferinzi, precum şi vizita la
Biserica Sfântului Bartolomeu din Insulă, unde a avut loc comemorarea martirilor
secolului al XX-lea. De asemenea, delegaţia a vizitat spitalul de copiii "Bambino
Gesu", care aparţine Bisericii Romano-catolice şi care are o frumoasă colaborare
cu spitalele din România, primind spre tratament şi copii din ţara noastră, precum
şi Institutul Greco-catolic "Pio Romeno", care adăposteşte pe tinerii români veniţi
aici la studii şi unde au fost prezenţi şi Prea Sfinţiţii Episcopi Virgil de Oradea şi
Florentin de Cluj. Din programul vizitei n-au lipsit primirile la preşedintele Re
publicii Italia, Excelenţa Sa dl. Azeglio Ciampi şi la primul ministru italian,
dl Silvio Berlusconi, care au avut cuvinte de apreciere la adresa culturii româneşti
şi spiritualităţii poporului român, ancorate, adânc în latinitate. Din program n-a
lipsit nici vizitarea Bibliotecii Vatican, una din cele mai mari şi mai valoroase din
lume şi a Capelei Sixtine, capodopera artistică a marelui geniu al artei italiene Michelangelo. Cum era firesc, vizita în Italia a cuprins şi câte o slujbă la comunitatea
românească din Roma, precum şi la cea din Milano, unde Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a sfinţit noua catapeteasmă sculptată în lemn, în biserica pusă la
dispoziţie comunităţii şi parohiei române din localitate. Tot aici, ca o prelungire a
vizitei de la Roma, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi membrii delegaţiei
au fost primiţi de noul cardinal al oraşului Milano, Arhiepiscopul Dionigi
Tettamanzi şi au vizitat Basilica Ambroziana, unde a avut loc o slujbă ecumenică.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit o părticică din moaştele Sfântului
Silvestru pentru a fi aduse, bisericii cu acelaşi nume din Bucureşti, iar de la bazili
ca Sfântului Ambrozie din Milano, a primit o părticică din moaştele Sfântului
Ierarh Ambrozie.
Dar momentele cele mai emoţionate şi mai pline de semnificaţie le-au con
stituit întâlnirea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist al Bisericii Ortodoxe
Române cu Sanctitaţea Sa, Papa Ioan Paul al II-lea atât la sosirea la Roma, în
prima zi a vizitei, în faţa catedralei Sfântul Petru, unde erau adunate sute de mii
de credincioşi, apoi primirea specială a Părintelui Patriarh Teoctist şi a delegaţiei,
în Palatul din Vatican, la reşedinţa personală, când a avut loc semnarea Declaraţiei
comune de către cei doi înalţi demnitari bisericeşti, şi mai ales participarea şi asis
tarea la misa solemnă săvârşită de Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea în bazili
ca Sfântul Petru, în ziua de duminică, 13 octombrie 2002.
Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist la Roma a constituit un eveni
ment de epocală însemnătate, cu triplă semnificaţie: istorică, ecumenică, şi pas
torală,o înţelegere şi împlinire a semnelor timpului.
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A fost o vizită istorică pentru că este prima vizită oficială a unui patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române întreprinsa la. Roma, Ia Vatican şi în Biserica
Romano-Catolică, după cum şi vizita Sanctităţii Sale, papa Ioan Paul al II-lea
efectuată la Bucureşti, între 7-9 mai 1999, a fost prima vizită a unui papă într-o
ţară majoritar ortodoxă. în calitatea Sa de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
Prea Fericitul Părinte Patriarh a mai vizitat Roma şi pe Sanctitatea Sa, Papa Ioan
Paul al II-lea în 1989, dar nu oficial, ci în drum spre India. Prin această vizită ofi
cială s-au rupt barierele şi zăgazurile prejudecăţilor care ţineau departe căpetenii
le a două Biserici cu origini în predica celor doi apostoli fraţi: Petru la Roma şi
Andrei în România.
Ea a consfinţit şi a dat expresie dreptului unei căpetenii sau unui întâistătător
al unei Biserici Autocefale să stabilească relaţii bilaterale cu oricare din Bisericile
din lume şi să facă schimb de vizite. Suntem convinşi că ea este doar un început
în această direcţie şi a fost o dovadă şi de curaj, dar şi de înţelepciune.
Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist la Roma a avut apoi o semni
ficaţie vădit ecumenistă. Ea a fost răspunsul firesc la invitaţia Sanctităţii Sale,
Papa Ioan Paul al II-lea, adresată Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist de a vi
zita Biserica Romano-Catolică, cu scopul unei mai bune cunoaşteri, a apropierii
şi a lucrării în.vederea unirii Bisericilor creştine, conform dezideratului exprimat
de Mântuitorul lisus Hristos "ca toţi să fie una" (Ioan 17, 21). Prin această vizită
s-a dat expresie încă o dată deschiderii Bisericii Ortodoxe Române şi întâistătătorului ei spre lucrarea ecumenică. în lumea creştină de azi, atât de divizată, o ase
menea întâlnire nu este altceva decât dorinţa unei mărturii comune despre credin
ţa în Hristos şi apartenenţa Ia Biserica Lui. Aşa cum afirma şi Sanctitatea Sa, Papa.
Ioan Paul al Il-lea la Bucureşti şi cum s-a reafirmat şi la Roma, Bisericile creştine,
numai unite pot da o mărturie credibilă despre credinţa în Hristos. De aceea, calea
ecumenismului, a apropierii, cunoaşterii şi împreună lucrării Bisericilor pentru
unitatea şi unirea lor este ireversibilă. Numai prin dialog Bisericile se pot regăsi,
apropia şi uni. Faptul că cei doi Intâistătători s-au putut ruga împreună, în cadrul
slujbei săvârşite în bazilica Sfântul Petru, fară însă să coliturghisească şi să se
împărtăşească, înseamnă un lucru foarte important, chiar şi numai pentru comu
niunea la nivel de rugăciune.
Dar vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist la Roma şi Milano au avut
şi o importanţă pastorală, pentru că ea a însemnat întâlnirea lntâistătătorului Bi
sericii noastre cu credincioşii şi preoţii români care păstoresc în diaspora. Slujbele
săvârşite Ia parohiile române de la Roma şi de Ia Milano, Ia care au participat
miile de credincioşi care au venit în întâmpinarea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist împreună cu preoţii lor, au fost momente de înaltă trăire duhovnicească
şi de vie comuniune sfântă. Cuvântul de învăţătură şi sfaturile părinteşti şi calde,
pornite din inima iubitoare de părinte al tuturor credincioşilor români, au consti
tuit balsam pentru cei plecaţi de acasă şi care numai prin biserică pot păstra legă
tura cu credinţa, tradiţiile strămoşeşti şi cu ţara.
t
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Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist la Roma, bine organizată, bo
gată în obiective şi receptată cu interes, în ambele ţări, ca şi în lume, s-a finalizat
cu o declaraţie comună semnată de cei doi Intâistătători de Biserici. Declaraţia nu
este un act de unire, ci doar o angajare de împreună-lucrare pentru apropierea Bi
sericilor şi pentru ajungerea la scopul dorit azi de creştini adică unirea Bisericilor.
Documentul are o importanţă deosebită pentru ideile majore pe care le cuprinde şi
pentru perspectiva plină de nădejde pe care o deschide pentru lucrarea Bisericilor.
Declaraţia cuprinde cinci puncte principale:
A

1. Primul se referă la întâlnirea de la Roma care se desfăşoară în spiritul celei
de Ia Bucureşti, dominată de dorinţa de unitate şi care întăreşte şi reînnoieşte an
gajarea celor două Biserici de a lucra în vederea ajungerii la deplina unitate vizibilă a Bisericii lui Hristos. Comuniunea deplină la care tind Bisericile, nu înseam
nă absorbţie a uneia în alta, ci o deplină comuniune în adevăr şi dragoste. Calea
către această unitate este cea arătată de Hristos şi este fără de întoarcere.
2. întâlnirea de la Roma trebuie luată ca exemplu pentru conlucrarea Biseri
cilor, mai ales a celor din România, pentru ca fiii acestora să se întâlnească pentru
a se împăca, pentru a medita împreună şi a găsi căile şi mijloacele unei bune în
ţelegeri. Dialogul trebuie să fie calea de depăşire a conflictelor, a neînţelegerilor
şi a suspiciunilor create în trecut.
3. Conlucrarea dintre Biserica Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă Ro
mână, ca şi cea dintre Ortodoxie şi Catolicism se poate baza pe Tradiţia Bisericii
nedespărţite pe care acestea o au în comun, ca şi pe faptul că împreună cinstim
aceeaşi sfinţi ai calendarului de dinainte de despărţire. Pentru a ajunge la deplina
comunitate, este nevoie de consultări reciproce, de întâlniri şi de lămuriri ale adevărurilor de credinţă, recunoscând şi respectând tradiţiile religioase şi culturale
ale fiecărui popor, ca şi libertatea religioasă.
4. Dialogul teologic promovat de Comisia mixtă internaţională pentru dialog
teologic între Biserica Romano-catolică şi Biserica Ortodoxă trebuie reactivat.
5. Biserica nu este o realitate închisă în ea însăşi, ci ea este trimisă în lume şi
deschisă către lume. Ea trebuie să contribuie la unitatea Europei, oferind exem
plul unităţii ei. Ea trebuie să contribuie la afirmarea valorilor creştine, şi a sfinţe
niei vieţii, a demnităţii şi drepturilor fundamentale ale omului, a dreptăţii, solida
rităţii, păcii, reconcilierii şi valorilor familiei, şi la protecţia creaţiei. Europa
întreagă are nevoie de bogăţia culturală şi spirituală creată de creştinism. Ca Bi
serici surori, Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romei trebuie să se angajeze
în rezolvarea marilor sarcini pe care mileniul al 1II-lea ni le pune înainte pentru a
reda Europei etosul ei cel mai profund şi chipul său cel mai uman.
____

/
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Declaraţia comună constituie un minunat program de lucru, cu idei şi idealuri
clare şi precise şi cu dorinţă sinceră, exprimată de amândouă părţile, pentru o fru
moasă şi rodnică conlucrare.
Apreciind întreaga desfăşurare a vizitei, primirea extrem de atentă şi afec
tuoasă care s-a făcut Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, deschiderea spre
conlucrare, exprimată atât de Sanctitatea Sa, Papa Ion Paul al II-lea, cât şi de re
prezentanţii Consiliului Pontifical pentru promovarea Unităţii Creştinilor, în
frunte cu cardinalul Kasper, ca şi Declaraţia comună, care rămâne un document
de mare importanţă pentru activitatea ecumenistă, desfăşurată astăzi în lume, pu
tem spune că această vizită a constituit un mare pas pe calea apropierii şi unirii
Bisericilor creştine, prin unicitatea ei, prin frumuseţea şi prin bogăţia de nădejde
pe care le trezeşte, ea capătă valenţe istorice şi ecumeniste de excepţie. Ea aduce
un plus de încredere în cei doi mari Intâistătători de Biserici, Sanctitatea Sa, Papa
Ioan Paul al II-lea şi Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, care pot fi socotiţi
deschizători de drumuri în conlucrarea ecumenică, conştienţi de chemarea şi ma
rea responsabilitate de a veghea la refacerea unităţii Bisericii lui Hristos.
Ea rămâne un moment de referinţă în Cronica evenimentelor ecumeniste şi a
relaţiilor dintre Bisericile creştine.
Ea înseamnă, în ultimă instanţă, creşterea prestigiului Intâistătătorului Bise
ricii noastre, Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, al Bisericii pe care o slu
jeşte şi al poporului român dreptcredincios, deschis din fire spre colaborare şi iu
birea semenilor.
Vizita poate servi drept pildă Bisericilor din ţara noastră şi tuturor Bisericilor
creştine din lume.
/V

Lelia Munteanu
Patriarhul Ia Vatican - o victorie a României
(Adevărul, 12 octombrie, p. 1)
\

Vatican, Piaţa San Pietro, 7 octombrie 2002: un patriarh ortodox, primul după
Marea Schismă, în faţa a sute de mii de pelerini, se adreseaza urbi et orbi (Romei
şi lumii). Şansa României face ca Patriarhul acesta să fie al Bisericii Ortodoxe
Române, hărăzit de Dumnezeu să împartă mulţimilor cuvântul uriaş - "frăţietate".
Credincioşii străini strânşi în Piaţă, crema catolicismului, cultivaţii şi influenţii
membri ai prelaturii „Opus Dei", îi răspund cu ovaţii: “Trăiască Biserica Unită".
Strigătului lor se alătură strigătului altor-sute de mii de credincioşi prezenţi în mai
1999 la Bucureşti, pentru a saluta prima vizită a unui suveran Pontif într-o ţară
ortodoxa: “Unitate!”.
“Trăiască Biserica unită" şi “Unitate!" - două capete ale curcubeului care a
răsărit deasupra creştinătăţii. Un papă slav şi un patriarh latin se străduiesc să
reaşeze piatra din capul unghiului: reconcilierea. întâlnirile lor, în capitala
României şi acum în capitala catolicismului, preţuiesc cât toate lucrările comisii
%
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lor mixte de dialog, presărate pe parcursul ultimilor douăzeci de ani. „Unitate!" şi
“Trăiască Biserica unită!" degajă mai multă forţă şi credibilitate decât toate rezo
luţiile întrunirilor ecumenice, savante şi specioase.
Paşii Papei Ioan Paul at 11-lea şi ai Patriarhului Teoctist unul, către celălalt,
au rezonanţă şi înzecesc greutatea unei alte întâlniri exemplare, a patriarhului de
Constantinopol, Athenagoras, cu papa Paul al Vl-lea, la Ierusalim, în 1964. Cu un
an mai târziu, în 1965, cele două Biserici îşi ridicau reciproc anatemele aruncate
în 1054. Sămânţa pusă în urmă cu aproape patru decenii a rodit astăzi. Dintre
atâţia chemaţi, doi au fost aleşi să dea semnalul unor „noi Rusalii spirituale", Ioan
Paul al II-lea şi Teoctist. îmbrăţişarea lor, frăţească ar fi meritat Nobelul pentru
pace, dacă această înaltă distincţie ar celebra nu o persoană sau o organizaţie, ci
o stare de spirit.
Ce va fi mai departe? Cât de realistă şi de apropiată în timp e'ste reunificarea
celor două Biserici? Cum se va putea aceasta înfăptui? Ce pot face doi bătrâni şu
brezi trupeşte, chiar dacă cu chipurile strălucind de lumina Duhului Sfânt, într-o
lume care se clatină şi scrâşneşte ca o corabie în furtună?
Ar fi o greşeală să despicăm taina unei sărutări frăţeşti, entuziasmul tulbură
tor al maselor de credincioşi care tânjesc şi strigă după unitate, cu toporul unei ju 
decăţi pragmatice fatalmente limitată. în act, reunificarea celor două Biserici e
încă departe. în Ortodoxie mai cu seamă printre greci şi ruşi, sunt voci care îl con
damnă pe Teoctist, după cum la Vatican s-ar dori unirea, dar hu avându-1 în cap
pe Hristos, ci pe titularul Sfântului Scaun. Nu e de crezut că Răsăritul va convo
ca de urgenţă acel mereu amânat Sinod panortodox, sau că Apusul se va aduna în
consistoriu spre a lua o decizie. Ortodoxia, parcelată în autocefalii, are de depăşit
propriile sale crize de acomodare cu lumea în care a intrat, ieşind la lumina isto
riei din catacombele ateismului comunist. Catolicismul are a se lupta cu seculari
zarea care îl pârjoleşte, dar şi cu puseurile de hegemonie care îl mai zguduie la
răstimpuri. După cum Ortodoxia ar avea nevoie de un aggiornamento care să-i
adecveze răspunsurile la provocările modernităţii, tot astfel Catolicismului nu i-ar
strica un Conciliu III Vatican, care să-i adâncească smerenia deschiderii spre
ecumenism.
Patriarhul Teoctist nu reprezintă, din punct de vedere canonic, Biserica
Ortodoxă. Pe de altă parte, Ioan Paul al II-lea, din ce în ce mai mult un simbol,
tronează peste o Curie măcinată la vârf de luptele şi intrigile pentru succesiune.
Nici unul, nici celălalt nu au orgoliul să creadă că vor fi în viitorul apropiat arbi
trii vreunor eventuale acorduri dogmatice sau ecleziologice. De altfel, drumul lor
către râvnita reconciliere e unul în Duh. Crezul lor întruchipează speranţele a mi
lioane de credincioşi. Aceştia au înţeles că o Europă unită în structurile ei politico-economice poate rezolva problemele supravieţuirii, pe când o Biserică-una e
chemată să le rezolve pe cele ale mântuirii.
“Am venit să contemplu chipul lui Cristos în Biserica voastră", mărturisea
Suveranul Pontif, în mai 1999, credincioşiilor adunaţi în Bucureşti să se bucure
A
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de lumina duhovnicească a prezenţei Sanctităţii Sale. Aceeaşi bucurie o încearcă
astăzi patriarhul României, ad limina apostolorum (la treptele bazilicilor Sfinţilor
Apostoli Petru şi Pavel) de a recunoaşte chipul lui Dumnezeu în Biserica Romei.
E un bun început.
“Timpul nostru cere seninătate şi curaj pentru acceptarea realităţii aşa cum
este ea, fară critici depresive şi fară utopii, pentru a o iubi şi salva”, iată concluzia,
nu o dată exprimată, a Suveranului Pontif.
Mai aproape şi mai concret decât visata unitate, vizita patriarhului Teoctist la
Vatican e o victorie uriaşă a României. Echivalentă, din punct de vedere al impac
tului său, cu multe distincţii internaţionale. Faptul că omul deschiderii spre
Occident este un patriarh român va atârna greu în balanţa acceptării noastre ca
parteneri credibili în structurile europene.

Valerian STAN
Biserica Ortodoxă, un moment istoric
0Cotidianul, 26 octombrie 2003, p. 1)
„Scopul şi dorinţa noastră arzătoare sunt comuniunea plenară, care nu în
seamnă contopire, ci comuniune în adevăr şi dragoste". Ideea aceasta este una cen
trală în Declaraţia comună pe care Papa loan Paul al II-lea şi Patriarhul Teoctist au
semnat-o la 12 octombrie cu ocazia vizitei pe care conducătorul BOR a facut-o la
Vatican. La invitaţia Su\eranului Pontif, la Vatican şi în Italia s-a aflat o delegaţie
având în frunte pe Patriarh şi din care au făcut parte şi alţi înalţi clerici şi responsa
bili ai învăţământului teologic ortodox: Daniel - Mitropolitul Moldovei şi Buco
vinei, Teofan - Mitropolitul Olteniei, Nifon - Arhiepiscopul Târgoviştei, Nicolae
N e c u la - Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti ş.a.
Nu încape nici o îndoială, întâlnirea dintre Papa loan Paul al 11-lea şi Patriarhul
BOR este un moment istoric. Prin vizita la Bucureşti a Suveranului Pontif, în urmă
cu trei ani şi jumătate, relaţiile dintre Bisericile Catolică şi Ortodoxă au consemnat
o premieră istorică, un papă al Romei a făcut o vizită unei Biserici Ortodoxe dintr-o
ţară cu populaţie majoritar ortodoxă. Urmâdu-i, vizita Patriarhului la Vatican a
întors o pagină memorabilă în istoria bisericească universală.
Dialogul dintre Biserica Catolică şi cea Ortodoxă Română este unul dintre
paşii importanţi pe care mişcarea ecumenică i-a făcut mai cu seamă după cel de-al
doilea război mondial. Chiar dacă'la o altă scară, el vine pe calea „ireversibilă” dar şi atât de anevoioasă - a „comuniunii în adevăr şi dragoste” pe care a deschis-o.
"Declaraţia comună" din 1965. La 7 decembrie 1965, Papa Paul al Vl-lea şi
Patriarhul ecumenic Atenagora I au citit concomitent, în Catedrala Sfântul Petru
din Roma şi în Catedrala Sfântul Gheorghe din Constantinopol, declaraţia care a
ridicat anatemele reciproce dintre cele două.biserici, rostite în luna iulie 1054.
Desigur, prezenţa BOR în “ lucrarea comună de reconciliere şi refacere a unităţii
creştine" nu ar fi fost posibilă fară schimbările din urmă cu treisprezece ani.
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Fără ele, ar fi fost în continuare imposibilă nu doar libertatea religioasă
individuală, dar şi aceea a BOR de a avea raporturile pe care le are astăzi cu
Biserica Catolică şi Vaticanul. Faptul că în libertatea de care şi ea se bucura,
BOR a ales să fie parte, atât de semnificativă, în eforturile dedicate „recon
cilierii şi refacerii unităţii creştine" o onoreaza deplin, după cum o şi cheamă la
noi gesturi în continuarea deschiderii din aceste zile către „Biserica soră ".
„Printr-un dialog sincer", se spune în Declaraţia comună, „trebuie depăşite con
flictele, neînţelegerile şi suspiciunile trecutului, pentru ca în această perioadă
decisivă a istoriei, creştinii din România să devină martorii păcii şi recon
cilierii". Nimic nu cred că ar fi mai necesar decât ca înalta ierarhie a BOR să
vadă în litera documentului semnat la Vatican angajamentul reconcilierii
istorice, atât de aşteptate, cu Biserica Greco- Catolică.
„Dezbinarea, înstrăinarea şi izolarea creştinilor între ei nu sunt forme de
mărturisire a lui Hristos, Care S-a rugat ca toţi să fie una", a spus Patriarhul
Teoctist în cuvântul pe care l-a rostit în Bazilica Sfântul Petru din Roma. Dar
„reconcilierea şi refacerea unităţii creştine" nu au numai motivaţii teologice.
Ele trebuie, s-a insistat, să aibă în vedere „dialogul teologic privind adevărul
credinţei comune" dar şi “cooperarea în alinarea suferinţei, în apărarea daru
lui sfânt al vieţii şi al demnităţii umane, într-o lume divizată şi agitată". Dacă,
aşa cum pare să reiasă din mai tot ceea ce s-a discutat la Vatican, cele două
• Biserici au în intenţie să dea încă şi mai multă consistenţă componentei
„sociale " a eforturilor lor, faptul acesta este atunci încă un argument pentru
care proiectul lor merită întreaga simpatie şi susţinere.
In zilele dialogului de Ia Vatican s-au făcut auzite rezerve privind “seculari
zarea" şi critici severe la adresa practicilor prozelite. Temele nu sunt simple, iar
lucrul acesta îl confirmă inclusiv formulările şi tonul înalţilor responsabili reli
gioşi. Din afara Bisericii (dar probabil că şi din interior) este evident că proiectul
. refacerii unităţii creştine are nevoie de cât mai multă simpatie şi de cât mai puţini
adversari. Ceea ce înseamnă că respingerea prozelitismului ori rezervele faţă de
secularizare trebuiesc abordate, inclusiv dintr-o asemenea grijă, de o manieră care
să evite să facă mai mult rău decât bine. Ca să mă refer numai la asta, Bisericile
Catolică şi Ortodoxă ar trebui să gândească solidare şi să propună oamenilor
politici proiecte apte să arate că secularizarea, mai exact secularizarea de dragul
secularizării şi abordările rigide şi exclusiviste, pot să fie nu o dată contraproductive. (Uşurinţa cu care politicienii par să ignore rolul pe care Biserica şi miş
cările ecumenice l-ar putea juca în combaterea terorismului mi se pare un exem
plu cu destule învăţăminte)..

Noi paşi spre unitatea creştinilor
(învierea, anul XIII, nr. 20 (302), marţi, 15 octombrie 2002, p. 1)
într-un dialog purtat între teologul Olivier Clement şi Patriarhul
Athenagoras al Constantinopolului, primul îi adresează celui de-al doilea între-
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barea: „ Unirea care este o datorie vi se pare acum o posibilitate istorică sau o
minune ce se va produce la sfârşitul veacurilor? ”. Răspunsul a fost: „ Unirea va
f i o minune, dar o minune în istorie. In rest, după Cincizecime , suntem la
sfârşitul veacurilor... Ştiţi, în fiecare noapte, uneori la miezul nopţii, alteori la
4 dimineaaţa, cobor în grădină şi merg în pronaosul bisericii unde aprind două
lumânări în fa ţa icoane Maicii Domnului şi mă rog pentru unire. Când va avea
loc? întrebat despre sfârşitul lumii, Hristos îşi mărturiseşte neştiinta de om;
singur Tatăl, spunea El, cunoaşte timpul şi clipa. La fe l va f i şi cu unirea.
Viitorul este în mâinile lui Dumnezeu (..) Am văzut deja o mulţime de minuni.
S-au întâmplat atâtea lucruri imposibile!... ridicarea anatemelor, întâlnirea de
la Ierusalim , un Papă la Constantinopol, călătoria mea la Roma... Unirea va
veni. Vaf i o minune. O nouă minune în istorie. Când? Nu putem şti, dar trebuie
să ne pregătim pentru ea. Căci o minune este precum toate minunile - mereu
im inentă ” (Olivier Clement, Dialoguri cu Patriarhul Athenagoras , Paris,
1968, pp. 307-308, apud. Vladimir Zielinski, Dincolo de ecumenism , Editura
Anastasia, Bucureşti, 1998, p. 5).
Acestea au fost gândurile celui sortit să ridice la 7 decembrie 1965,împreună
cu Papa Paul al Vl-lea, anatemele aruncate reciproc de către Bisericile Răsăritului şi Apusului la anul 1054.
Am recurs la această introducere, pentru că recent, s-au înregistrat noi paşi pe
calea apropierii dintre cele două Biserici. Astfel, în perioada 7-13 octombrie, Prea
Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a făcut o vizită,
în fruntea unei delegaţii oficiale, Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea, la
Vatican.
In prima zi a vizitei, luni, 7 octombrie, Papa l-a prezentat pe Prea Fericitul
Patriarh în cadrul audienţei publice, sutelor de mii de pelerini din întreaga lume,
veniţi în Piaţa San Pietro din Vatican, cu ocazia ceremoniei de canonizare a unui
preot spaniol. In aplauzele şi ovaţiile îndelungate ale celor prezenţi, cei doi Intâistătători s-au îmbrăţişat frăţeşte, iar Sanctitatea Sa s-a adresat Patriarhului în
limba română: „ Faceţi această vizită însufleţit de sentimente înalte şi aşteptările
mele. Regăsirea la mormântul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este un semn al
voinţei noastre comune de a depăşi obstacolele care împiedică încă restabilirea
deplinei comuniuni între n o i” (apud. M.F., Patriarhul Teoctist în vizită la Vatican,
articol apărut în cotidianul „ Renaşterea bănăţeană”, nr. 3859, marţi, 8 octombrie
2002, p. 1). La rândul său, Patriarhul României a spus în cuvântul rostit cu acest
prilej: „ Imaginea Bisericii ce cuprinde credincioşi din atâtea neamuri, dar uniţi
de credinţa în Hristos, trebuie să ne îmbărbăteze în a lucra cu şi mai multă râvnă
pentru unitatea creştinilor ” (apud. Viorel Bota, Un pas mare spre unitatea,
creştină , articol apărut în cotidianul „Agendazilei”, an VII, nr. 236 (1822), marţi,
8 octombrie 2002, p. 1). La sfârşitul cuvântărilor, cei prezenţi în piaţă au scandat:
„ Viva Papa! ”, „ Viva Patriarhul Teoctist! ” şi „ Viva Biserica cea Una!
A
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Alte aspecte ale vizitei Prea Fericitului Patriarh Teoctist la Roma au
fost: vizitarea bazilicii Santa Maria Maggiore, a bibliotecii şi a dependinţelor
Vaticanului, primirea de către Preşedintele Republicii Italia şi Prim Ministrul
Guvernului, rugăciunea comună a celor doi Intâistătători de sâmbătă, 12
octombrie, pentru martirii secolului XX, vizitarea comunităţii româneşti din
capitala Italiei, precum şi participarea Prea Fericirii Sale la Missa solemnă
oficiată de către Sfântul Părinte în Catedrala San Pietro din Vatican,
duminică, 13 octombrie.
Sâmbătă, 12 octombrie, s-a mai petrecut un eveniment important, şi anume,
semnarea în premieră a Declaraţiei comune care îndeamnă Ia unitatea creştinilor,
acesta fiind primul act încheiat vreodată de un Suveran Pontif şi un Patriarh ortodox şi primul document comun din ultimul mileniu. „întâlnireade sâmbătă, de la
Vatican, reînnoieşte angajamentul nostru de a ne ruga şi lucra pentru a ajunge la
unitatea tuturor ucenicilor lui Hristos. Scopul şi dorinţa noastră arzătoare o con
stituie comuniunea plenară, care nu este absorbire, ci comuniune în adevăr şi
dragoste. Această cale este una ireversibilă, pentru care nu există alternativă ,
este calea Bisericii lui Hristos ”, se arată în textul Declaraţiei semnată de către cei
doi Capi de Biserici.
Declaraţia comună reaminteşte dificultăţile pe care Ie întâmpină încă unele
comunităţi creştine din România, în încercarea de a depăşi efectele negative pe
care anii totalitarismului le-au avut asupra realizării comuniunii creştine şi-în
deamnă la rezolvarea acestor dificultăţi. „Printr-un dialog sincer, trebuie depăşite
conflictele, neînţelegerile şi bănuielile trecutului pentru ca , în această perioadă
decisivă a istoriei, .creştinii din România să devină martorii păcii şi ai recon
cilierii ”, precizează documentul. De asemenea, există îndemnul la reluarea dialo
gului teologic dintre Biserica Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă, iniţiat în
1980, în cadrul Comisiei mixte internaţionale. „Biserica nu este o entitate închisă
în sine însăşi, ci are o misiune în lume şi este deschisă acesteia. Noile posibilităţi
care se creează într-o Europă deja unită şi care este pe cale să-şi extindă fron
tierele spre popoarele şi culturile din partea centrală şi orientală a continentului
constituie o provocare pe care creştinii din Occident şi Orient trebuie să o rezolve
împreună ”.
Toate cele petrecute la Roma în aceste zile ne aduc aminte momentul când
pentru trei zile (7-9 mai 1999), primul Papă din istorie, a vizitat România,
Biserica Ortodoxă de aici, pe credincioşii proprii şi reprezentanţii forurilor condu
cătoare ale ţării. Despre această vizită s-a scris mult în presă, mai ales după consu
marea ei. Spre pildă, numai buletinul oficial al Patriarhiei, „Biserica Ortodoxă
Română ” (an CXVII, nr. 1-6, ianuarie-iunie 1999) a dedicat un întreg număr vi
zitei Papei în ţara noastră. Ca să nu mai vorbim de zeci de broşuri special tipărite,
albume cu fotografii, toate editate pentru a exprima bucuria şi cinstea aduse prin
această mult aşteptată vizită.
A
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Vizitele făcute reciproc de către cei doi Intâistătători ai Bisericilor surori aduc
în discuţie din nou problema continuării dialogului teologic dintre Biserica
Ortodoxă şi cea Romano-Catolică. Se constată cu regret că în ultimul deceniu,
acest dialog a fost mai mult decât modest, chiar întrerupt, întrucât până la luarea în
discuţie a unor probleme teologice s-au invocat altele, de natură pur omenească.
Poate că aceste chestiuni sunt însă insignifiante în raport cu subiectele deosebit de
vaste şi, nu în ultimul rând, delicate, care încă ne mai despart, dar, aşa cum spunea
cineva, nu trebuie să pornim de la ceea ce ne desparte, ci de la ce avem în comun.
Până una alta, credinciosul de rând nu înţelege de ce Bisericile nu se unesc şi
de ce trebuie să avem de-a face cu atâtea chestiuni feoretice, când în fond credinţa
e cât se poate de simplă.
In încheiere, reamintim un fragment din Declaraţia citită concomitent la 7 de
cembrie 1965 la Roma şi la Constantinopol: „ Papa Paul al Vl-lea şi Patriarhul
Athenagoras, sunt conştienţi că acest gen de justiţie şi de iertare reciprocă nu este
de ajuns pentru a pune capăt diferendelor care subzistă între cele două Biserici
şi care, prin lucrarea Duhului Sfânt, vorfi depăşite prin curăţirea inimilor, precum
şi printr-o voinţă eficace de a se ajunge la o expresie comună a credinţei aposto
lice ” (apud. Jean Comby, „Să citim istoria Bisericii ”, Editura Arhiepiscopiei
Romano-Catolice de Bucureşti, Bucureşti, 1999, p. 120).
a

Pr. Constantin Alecse
Acordul Mileniului. Bisericile Romano-Catolică şi Ortodoxă Română au
devenit oficial Biserici-Surori
(<Solia, voi. LXVII, nr. 11, noiembrie 2002, p. 19-20)
La o mie de ani de la Marea Schismă, Bisericile Romano-Catolică şi Ortodo
xă Română au devenit oficial Biserici-surori, în urma Declaraţiei pentru unitatea
creştinilor semnată sâmbătă, 12 octombrie 2002, la Vatican, de către Papa Ioan
Paul al II-lea şi Patriarhul Teoctist. Acesta este primul document de acest fel sem
nat de un Suveran Pontif şi un Patriarh Ortodox. Cei doi lideri religioşi au intrat
în Biserica Sfântul Petru, stând unul lângă altul, pe o platformă mobilă. Papa şi
patriarhul s-au rugat simultan, Ia Liturghia Cuvântului şi au rostit împreună, în
limba română, Simbolul de credinţă-Crezul Bisericii nedespărţite din primul mi
leniu. Suveranul Pontif s-a adresat Prea Fericitului Teoctist în limba română,
rugându-1 să îi asigure pe români că ţara lor, numită prin tradiţie „GrădinaMaicii
Domnului ”, este în inima episcopului Romei. „ Fie cât mai curând ziua binecu
vântată în care vom putea trăi cu adevărat. în plinătatea ei, comuniunea noastră
desăvârşită ”, a spus Papa Ioan Paul al II-lea. „Acum, când Bisericile Europei
Centrale şi Răsăritene au mai multă libertate pentru a predica iubirea lui Hristos
fa ţă de oameni, trebuie intensificată lucrarea noastră de reconciliere dintre Bi
serici şi de refacere a unităţii creştine ”, a subliniat Prea Fericitul Teoctist. Sfânta
Evanghelie a fost citită atât în limba latină, cât şi în limba română. Papa Ioan Paul
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al II-lea şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (B.O.R.), Prea Fericitul Părinte
Teoctist, au semnat sâmbătă, în premieră, în apartamentul pontifical de la Vatican,
o declaraţie comună care îndeamnă la unitatea creştinilor, acesta fiind primul act
încheiat vreodată de un Suveran Pontif şi un patriarh ortodox şi primul document
comun din ultimul mileniu. „întâlnirea de sâmbătă, de la Vatican, reînnoieşte
angajamentul nostru de a ne ruga şi lucra pentru a ajunge la unitatea tuturor
ucenicilor lui Hristos. Scopul şi dorinţa noastră arzătoare o constituie comuniu
nea plenară, care nu este absorbire, ci comuniune în adevăr şi dragoste. Această
cale este una ireversibilă, pentru care nu există alternativă, este calea Bisericii
lui Hristos ”, se arată în textul declaraţiei semnat de către cei doi lideri religioşi.
In document reapare după o perioadă îndelungată termenul d&Biserici-surori, iar
cei doi înalţi prelaţi evidenţiază faptul că vizita Patriarhului Teoctist la Vatican re
prezintă o continuare a istoricei prezenţe a Suveranului Pontif în România, prilej
cu care credincioşii români au făcut apel la unitatea creştinilor.
Declaraţia comună reaminteşte dificultăţile pe care le întâmpină încă unele
comunităţi creştine din România, în încercarea de a depăşi efectele negative pe
care anii totalitarismului le-au avut asupra realizării comuniunii creştine şi în
deamnă la rezolvarea acestor dificultăţi. „ Printr-un dialog sincer, trebuie depăşite
conflictele, neînţelegerile şi bănuielile trecutului pentru ca, în această perioadă
decisivă a istoriei, creştinii din România să devină martorii păcii şi ai reconciUeriV\ precizează documentul. De asemenea, există îndemnul la reluarea dialo
gului teologic dintre Biserica Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă, iniţiat în
anul 1980, în cadrul Comisiei mixte internaţionale: „Biserica nu este o entitate
închisă în sine însăşi, ci are o misiune în lume şi este deschisă acesteia. Noile po
sibilităţi care se creează într-o Europă deja unită şi care este pe cale să-şi extindă
frontierele spre popoarele şi culturile din partea centrală şi orientală a continen
tului constituie o provocare pe care creştinii din Occident şi Orient trebuie să o
rezolve împreună ”. Prea Fericitul Părinte Teoctist şi Suveranul Pontif evidenţiază
faptul că întreaga Europă are nevoie de bogăţia spirituală generată de creştinism.
Declaraţia comună a fost semnată după o întâlnire privată de aproximativ
zece minute între Patriarhul Teoctist şi Papa Ioan Paul al II-lea, în biblioteca Su
veranului Pontif. în timpul schimbului de daruri dintre cei doi înalţi prelaţi, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist I-a ţinut permanent de mână pe Suveranul
Pontif. Patriarhul Teoctist i-a oferit Papei o cruce din aur, o icoană a Maicii
Domnului cu Pruncul şi un tablou înfaţişându-i pe cei doi Intâistătători de Biserici
în timpul vizitei la Bucureşti a Sfântului Părinte. La rândul său, Suveranul Pontif
i-a oferit Patriarhului o icoană în mozaic a Maicii Domnului cu Pruncul (lucrată
la Vatican) şi un inel episcopal. De asemenea, membrii delegaţiei Bisericii Orto
doxe Române au primit din partea Suveranului Pontif câte o cruce, pusă într-o
cutie cu stema papală, semn al importanţei acestei vizite la Vatican a Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
A.
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Cele două Biserici, preocupate de prozelitism
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi Papa şi-au exprimat preocu
parea faţă de manifestările de prozelitism cu care se confruntă cele două
Biserici istorice: „ M ărturia creştină comună autentică evită orice mani
festă ri evidente sau ascunse de prozelitism , precum şi o competiţie confe
sională neloială. Prozelitismul este o contramărturie şi trebuie denunţat ca
atare în toate împrejurările ”, a declarat Patriarhul Teoctist, în cadrul discursului rostit sâmbătă. Intâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a apreciat că
denunţarea prozelitism ului şi a competiţiei confesionale neloiale nu
îngrădeşte libertatea religioasă şi de conştiinţă, aşa cum este definit acest
concept în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Prea Fericitul Părinte
Teoctist a mai subliniat necesitatea unei mărturii com une a tuturor
creştinilor, în contextul resimţirii tot mai acute a fenomenului de globalizare,
precizând că Biserica Ortodoxă Română a rămas fidelă deschiderii ecu
menice şi colaborării intercreştine, pentru redescoperirea unităţii tuturor
creştinilor. „Suntem preocupaţi de prozelitism ul noilor comunităţi şi mişcări
religioase . care nu au rădăcini istorice şi care invadează ţările şi regiunile
unde există Biserici tradiţionale şi unde de secole se propovăduieşte
E vanghelia ”, a declarat Ia rândul său Papa.
Suveranul Pontif a evidenţiat faptul că Biserica Romano-Catolică recunoaşte
misiunea pe care o au Bisericile Ortodoxe în ţările unde au rădăcini istorice desecole. „ Biserica Catolică nu doreşte decât să ajute această misiune şi să cola
boreze la împlinirea ei, pentru ca Biserica Ortodoxă să-şi împlinească misiunea
pastorală atât faţă de proprii credincioşi, cât şi fa ţă de cei care se îndreaptă liberi
spre e a ”, a subliniat Sfântul Părinte. In acelaşi context, Papa a precizat că Biserica
Catolică a căutat să sprijine misiunea Bisericilor Ortodoxe atât în ţările lor de ori
gine, cât şi activitatea pastorală a comunităţilor din diaspora, care convieţuiesc
împreună cu comunităţile catolice. Suveranul Pontif a apreciat că acolo unde
există, totuşi, neînţelegeri, acestea trebuie soluţionate în spiritul dialogului frăţesc
şi sincer, exprimând disponibilitatea Bisericii Catolice în acest sens.
Patriarhul Teoctist la Vatican: o vizită încărcată de semnificaţii (Docu
mentar realizat de Europa Liberă preluat de Rador)
{Curentul, 9 octombrie 2002, p. 12)
/V

v

Vizita la Vatican şi în Italia a Prea Fericitului Părinte Teoctist - este vorba
despre o vizită fară precedent, în care întâlnirile ecumenice vor interfera cu
importante contacte la cel mai înalt nivel politic. Nu se anunţă însă abordarea
frontală a unor dispute care au iscat în România unele asperităţi între
ortodocşi şi catolici, în special pe tema restituirii unor imobile naţionalizate
de regimul comunist.
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Vizita şefului Bisericii Ortodoxe Române la Vatican este privită ca o
replică la vizita pe care Papa a efectuat-o în România, una dintre primele călă
torii pe care Sanctitatea Sa le-a făcut într-o ţară ortodoxă. Replica vine însă,
după cum sublinia fostul ambasador al României la Vatican, Teodor
Bakonschi, după trei ani de „negocieri discrete şi ezitări previzibile din partea
Sinodului Bisericii Ortodoxe Române".
Pe de altă parte, Sinodul ortodox s-a evidenţiat deja în avangarda mişcării
ecumenice europene, fiind primul care l-a invitat pe Sfântul Părinte. In acest
context, semnificaţia fundamentală a vizitei Patriarhului Teoctist la Vatican o
reprezintă reluarea dialogului ecumenic dintre cele doua biserici: Ortodoxă şi
Catolică. Părintele vicar al Mitropoliei Banatului, Ilie Maier, consideră că
vizita se înscrie în cadrul relaţiilor de bună înţelegere care s-au statornicit în
ultimii ani între cele două biserici şi va avea un ecou deosebit în sufletele
ortodocşilor, iar mitropolitul Bisericii Greco-Catolice, IPS Lucian Mureşan,
susţine că doreşte să privească acest moment ca pe unul pozitiv. „Atunci când
Sfântul Părinte Papa a vizitat România, toţi am sperat şi credem că a fost
benefică vizita şi că a fost în măsură să apropie cele două biserici. Acum, când
Patriarhul României întoarce această vizită în Vatican, respectiv la Sfântul
Părinte Papa, nu face altceva decât să ne sporească speranţa într-o apropiere
din toate punctele de vedere."
în România, raporturile dintre cele două biserici, în special dintre cea
Ortodoxă şi Biserica Unită cu Roma sau Greco-Catolică, sunt încă marcate
de unele divergenţe, mai ales în problema retrocedării proprietăţilor bise
riceşti. Cultele religioase din România au fost deposedate de către stat in
perioada 1945 - 1989 de circa 2.000 de clădiri, precum şi de importante
suprafeţe agricole şi forestiere.
O
situaţie specială a avut Biserica Greco-Catolica, căreia, prin Decretul 358
din decembrie 1948, i s-au confiscat, de către stat, toate bunurile, iar bisericile, ca
sele parohiale şi cimitirele au fost trecute în folosinţa Bisericii Ortodoxe. In urmă
cu câţiva ani a fost instituit ca instanţă extrajudiciară la nivelul ierarhilor biseri
ceşti Comisia mixtă de dialog ortodoxo-greco-catolic, cu scopul de a încerca să so
luţioneze mai ales divergenţele legate de retrocedarea lăcaşelor de cult greco-catolic.
Problema este însă departe de a fi finalizată. Mitropolitul Bisericii Greco-Catolice, Lucian Mureşean, ne-a declarat că, la ultima întâlnire a comisiei care a avut
loc recent la Arad, partea greco-catolică a revenit asupra pretenţiilor patrimoniale,
solicitând ca un gest de bunăvoinţă din partea ierarhiei ortodoxe de a-i da acolo unde
există comunităţi greco-catolice câteva biserici şi case parohiale dintre cele care stau
nefolosite. “în mod special, am solicitat să se restituie cele două catedrale episcopale,
respectiv în Oradea, catedrala de care Biserica Ortodoxa se poate dispensa cu uşuriţă,
dar până în prezent nu au dat nici un semn de bunăvoinţă în sensul acesta, şi, de
asemenea, Catedrala Episcopală din Baia Mare. Dacă ierarhia Bisericii Ortodoxe ar
înţelege semnificaţia importantă şi aş zice istorică a vizitei Prea Fericitului Părinte
Patriarh la Vatican, la Sfântul Părinte, ar purcede la nişte gesturi, nişte semne de
bunăvoinţă faţă de Biserica Greco-Catolică în România”, susţine mitropolitul.
■
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Cu prilejul primirii în această vară a noului ambasador român la Vatican,
Mihail Dobre, Papa Ioan Paul al 11-lea a solicitat autorităţilor române să restituie
bunurile Bisericii confiscate în perioada comunistă.
Suveranul Pontif a declarat că speră ca acordurile încheiate între responsabilii
bisericilor Ortodoxă, Catolică şi cei ai Sfântului Scaun să poată fi puse în practică,
însă, el a subliniat că respectul şi colaborarea ar fi ameliorate dacă autorităţile civile
şi-ar lua responsabilitatea nu numai de a ajuta Ia găsirea unor soluţii potrivite, ci şi de
a restitui în mod just patrimoniul ecleziastic confiscat, astfel încât să permită Bisericii
Catolice să intre în posesia acestor bunuri necesare pentru a-şi îndeplini menirea.
Autorităţile de Ia Bucureşti au reacţionat nuanţat Ia cererea Papei. Preşedin
tele Iliescu a declarat că statul nu se poate amesteca, iar premierul Năstase a suge
rat că problema ar putea fi rezolvată în toamnă, prin adoptarea unei legi privind
confiscarea proprietăţilor cultelor religioase.

Corneliu Radeş şi Adi Cusin
Marea schismă devine istorie
(Panorama nr. 116-118, octombrie-decembrie 2002)
Vizita istorică a Papei Ia Bucureşti, în primăvara lui 1999 şi a Patriarhului
Teoctist la Vatican, în octombrie 2002, pot fi foarte bine interpretate ca un semn
că forţa Bisericii Ortodoxe Române în lumea creştină începe să fie recunoscută.
Timp de o mie de ani, Europa a fost divizată spiritual. Vizita în România a
Papei Ioan Paul II, a venit ca un prim pas spre realizarea unităţii spirituale a conti
nentului şi stabilirea aşa numitului pol al Ortodoxiei în spaţiul românesc. De reţi
nut că în ultimul mileniu acest „pol” s-a mişcat numai de două ori. Prima oară a
migrat de Ia Constantinopol la Atena, iar a doua oară „polul” s-a mişcat spre
Rusia. Analiştii ortodocşi consideră că.în prezent, acest „pol” se mişcă încet, dar
sigur, spre Bucureşti, România fiind considerată cu o puternică credinţă ortodoxă,
cu un număr impresionant de credincioşi în raport cu totalul populaţiei şi cu multe
biserici şi mănăstiri. în acelaşi timp, puterea şi influenţa Patriarhului Bisericii
Ortodoxe Române a crescut sensibil.
Predica Sanctităţii Sale Ioan Paul al II-lea la Catedrala Sf. Iosif din Bucureşti,
din data de 8 mai 1999, a recunoscut în Biserica Ortodoxă Română noul „pol”,
confirmat de chemarea la unitate spirituală: „Am venit să aduc un omagiu poporu
lui român ... care a sfinţit acest pământ prin mărturisirea credinţei sale şi prin
crearea unei civilizaţii inspirate de Evanghelia lui Hristos; am venit la un popor
creştin mândru de identitatea sa, adeseori apărată cu preţ scump în chinurile şi
vicisitudinile care i-au marcat existenţa. (...) Am venit la voi pentru a exprima
recunoştinţa Bisericii Catolice şi nu numai a ei: recunoştinţă faţă de întreaga lume
creştină, faţă de toţi oamenii de bună credinţă care au mărturisit adevărul care îi
face liberi (...) Pe tot parcursul istoriei, diferite curente creştine - constantinopolitan, latin şi slav - se combină cu geniul distinctiv a poporului dvs. Această pre
ţioasă moştenire religioasă a fost salvgardată de comunităţile voastre răsăritene,
împreună cu fraţii Bisericii Ortodoxe Române.
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Aceeaşi idee - de data aceasta prezentată în declaraţia istorică a celor două Bi
serici surori, semnată la Vatican în octombrie 2002 - prevede următoarele: „Biserica
nu este o entitate închisă în ea însăşi, ci are o misiune în lume, fiind deschisă faţă
de ea. Noile posibilităţi ivite într-o Europă unită care îşi împinge graniţele spre naţi
uni şi culturi din partea Centrală şi Răsăriteană a Continentului constituie o provo
care pe care creştinii din vest şi est trebuie să o abordeze împreună.” Până acum,
numai Biserica Ortodoxă Română şi-a arătat disponibilitatea de a restabili unitatea
spirituală în lumea creştină, alături de Biserica Romano Catolică, lucru care cu sigu
ranţă o plasează în poziţia de „pol” al lumii creştine ortodoxe.

Jean Claude Perisset, Nunţiu Apostolic
O vizită plină de promisiuni
(.Actualitatea Creştină , nr. 11/2002, p. 28)
Recenta vizită a Prea Fericitului Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, împreună cu o delegaţie a Sfântului Sinod, la Roma şi Milano, a
oferit ocazia unor întâlniri şi declaraţii foarte importante privind relaţiile
Bisericii Catolice cu Ortodoxia din România şi din lume. De ce? Iată câteva
din principalele motive:
1. Gesturile au o valoare elocventă, mai ales când ele aparţin Capilor unor
Biserici..Bucuria ce strălucea pe chipul Papei şi al Patriarhului în momentul re
vederii pe platforma amenajată ca altar în Piaţa Sfântul Petru , luni, 7 octombrie,
la sfârşitul audienţei pelerinilor veniţi cu ocazia canonizării Fericitului Jose Maria
Escrivâ de Balaguer, exprimă o speranţă „ tinerească ” - deşi amândoi au peste 80
de ani! - care constituie un îndemn pentru toţi păstorii şi credincioşii celor două
Biserici. Acest „ ton ”, această atmosferă de profundă fraternitate a continuat pe
parcursul întregii săptămâni, „ contaminându-i” şi pe cei care au participai la
diferitele întâlniri ale Patriarhului Teoctist, atât la San Giovanni în Laterano, unde
i s-a încredinţat o relicvă a Sfântului Silvestru Papă, pentru Biserica cu acelaşi
nume din Bucureşti, cât şi la celebrarea din Bazilica Sfântul Bartolomeu , consa
crată cu această ocazie ca loc memorial pentru mărturisitorii lui Hristos din seco
lul XX, la Milano, sau în timpul vizitării Bisericii Ambroziene.
2. Cuvintele care s-au rostit sunt bogate în conţinut şi programatice pentru
ambele Biserici. Referindu-se la durerea provocată de diviziunea dintre Orient şi
Occident şi, mai recent, la „ ivirea unor dificultăţi de-a lungul drumului nostru
com un ”, Papa Ioan Paul al II-lea a amintit martiriul Bisericilor Catolice
Orientale - inclusiv al Bisericii greco-catolice din România - afirmând: „ In anii
1989-1990, după 40 de ani de dictatură comunistă , Europa de Est a putut să
simtă din nou gustul libertăţii. Şi Bisericile creştine orientale, in deplină comu
niune cu Sfântul Scaun, care au suportat persecuţii dure şi represiuni brutale, şi-au
regăsit locul în viaţa publică. Aceste lucruri au generat tensiuni, care sperăm , vor
f i depăşite printr-un spirit de dreptate şi iubire. Pacea Bisericii este un lucru atât
de mare încât fiecare trebuie să fie gata de a face sacrificii pentru realizarea ei ”
(discursul din 12 octombrie nr. 3). Patriarhul Teoctist continuând ideea, în con
textul unei mărturii comune a tuturor discipolilor lui Hristos într-o lume tot mai
10 - B. O. R. 10-12/2002

146

Din grădina M aicii Domnului în Cetatea eternă
A

marcată de ateismul practic în societatea de consum, a afirmat: „ In ce priveşte mi
siunea , suntem conştienţi că aceste realităţi noi nu privesc o singură Biserică sau
confesiune creştină, ci pe toţi creştinii în mod egal... Dacă Bisericile au fo st capa
bile în atâtea ocazii să-şi unească eforturile pentru a supravieţui perioadei comu
niste, în zilele noastre unitatea în mărturisirea Evangheliei lui Hristos este cu atât
mai necesară pentru a. avea un impact asupra societăţii «pentru ca lumea să
creadă» ” (discurs, 12 octombrie).
într-adevăr, Declaraţia comună din aceeaşi zi lărgeşte viziunea mărturiei
comune în contextul unificării continentului european: „Biserica nu este o reali
tate închisă în ea însăşi; ea este trimisă în lume şi deschisă lumii. Noile posibili
tăţi care se creează într-o Europă deja unită şi care este în curs de a-şi extinde
graniţele pentru a îmbrăţişa popoarele şi culturile din partea centrală şi orientală
a continentului, constituie o provocare pe care creştinii din Orient şi din Occident
trebuie să o întâmpine împreună. Cu cât vor f i mai uniţi în mărturisirea Unicului
Dumnezeu, cu atât ei vor da expresie, consistenţă şi spaţiu sufletului creştin al
Europei, sfinţeniei vieţii, demnităţii şi drepturilor fundamentale ale persoanei
umane, justiţiei şi solidarităţii, păcii, reconcilierii, valorilor familiei, apărării
creaţiei. întreaga Europă are nevoie de bogăţia culturală creată de Creştinism. ”
Ecumenismul este în acelaşi timp o provocare şi de aceea el nu poate să se
închidă în el însuşi, ca şi cum ar fi suficient să ne întâlnim, să ne rugăm împreună,
să discutăm, fară însă să ajungem la unitatea Bisericii unice a lui Hristos. Intr-o
intervenţie, în cadrul unui Colocviu privind relaţiile Biserică-Stat, desfăşurat la
Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Cluj (10-11 mai 2002) m-am referit la *
această problematică, precizând: „Edificarea Europei este o provocare ecumenică
şi iată ide ce: o acţiune dispersată a Bisericilor - din păcate uneori de concurenţă
şi opusă - ar f i nu numai dăunătoare construcţiei europene, dar şi Bisericilor în
sine. De aceea, această sfidare, care obligă la o colaborare între Biserici, ar
putea f i considerată un fe l de «kairos», un «semn al timpurilor» pentru ecumenism, în procesul de unificare a continentului european ”.
Pe drumul spre unitate este deci indispensabilă convertirea, aşa cum au subliniat
în discursurile lor, atât Papa Ioan Paul al II-lea cât şi Patriarhul Teoctist. Acesta din
urmă afirma: „ Mărturia comună şi relaţiilefraterne între creştini sunt un autentic act
de kenoză. De aceea sunt necesare eforturi pentru o vindecare reciprocă a rănilor
trecutului şi pentru instaurarea unor relaţii pe baze noi, care să ţină seama de epoca
în care trăim, limitându-se la un dialog sincer şi deschis între persoane şi comunităţi
care doresc să desfăşoare noi relaţii ecumenice” (discursul din 12 octombrie).
în acelaşi sens, Sfântul Părinte Papa, în omilia din 13 octombrie, rostită în Ba
zilica Sfântul Petru, a relevat: „Participarea la Euharistie presupune convertirea
la o viaţă nouă. Şi participarea comună, deplina comuniune, presupune conver
tirea. Nu există ecumenism adevăratfără convertire interioară şi reînnoire a minţii
(conf. „Unitatis redintegratio ”, nr. 6-7), Jară depăşirea prejudecăţilor, a sus
piciunilor; fără eliminarea cuvintelor, judecăţilor, faptelor care nu oglindesc cu
echitate şi adevăr condiţia de fraţi separaţi; fără voinţa de a ajunge la stimarea
celuilalt, la instaurarea unei prietenii reciproce, la nutrirea unei iubiri fraterne ”.
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Aşa cum Hristos i-a amintit acelui învăţat al legii, care l-a întrebat ce trebuie să
facă pentru a intra în împărăţia lui Dumnezeu, de dubla poruncă a iubirii faţă de
Dumnezeu şi de aproapele: „ Fă-o şi vei trăi” (L 10, 27), tot aşa trebuie să ne în
suşim această invitaţie la conversiune ecumenică dacă vrem să ajungem la deplina
unitate a Bisericii lui Hristos. In acest context, vizita Patriarhului Teoctist la Roma
şi Milano ca şi cea a Papei Ioan Paul al II-lea din 1999 în România, constituie pen
tru noi un exemplu, un îndemn de a nu ne lăsa influenţaţi de obstacolele istorice, al
căror antidot este „purificarea memoriei ”; de oboseala în faţa actualelor tensiuni ce
persistă încă între diferitele Biserici şi Comunităţi creştine, al căror antidot este
rugăciunea, exprimarea încrederii în Dumnezeu care trezeşte în noi convertirea; de
descurajarea în faţa unei societăţi tot mai străine de valorile creştine, al cărui anti
dot este prezenţa lui Hristos în Biserica sa, aşa cum le-a spus apostolilor în momen
tul înălţării: „Iată eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii ” (Mt. 28, 28).
într-adevăr, prin „ Mărturisitorii credinţei secolului X X ” avem dovada că acest
drum de unitate fraternă pentru cauza lui Hristos este posibil. Faptul că Biserica
Sfântul Bartolomeu de pe Insula Tiberină a fost dedicată memoriei perpetue a acestor
mărturisitori ” de către Patriarhul Teoctist, împreună cu Cardinalul Ruini, vicarul Papei
pentru dieceza de Roma, în după-amiaza zilei de 12 octombrie, ne aminteşte cele scrise
de Sfântul Părinte pentru Marele Jubileu al anului 2000 „ Novo millennio adveniente”:
„Ecumenismul sfinţilor, al martirilor este poate cel care convinge cel mai mult. Vocea
comuniunii sfinţilor este mai puternică decât cea a celor care despart” (NMA 37, 3).
___

Eleuterio F. Fortino
Se intensifică raporturile eclesiale între România şi Roma
( VOsservatore Romano , 2 octombrie, p. 6)
Vizita pe care Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
.Române o va face la Roma (7-13 octombrie) are o semnificaţie particulară. Este
un eveniment remarcabil care se înscrie într-un îndelungat proces menit să con
ducă la înţelegerea dintre catolicii şi ortodocşii români. Cu siguranţă evenimen
tul va depăşi această sferă, în sensul că va contribui la o mai mare apropiere între
creştini în general. De fapt iniţiativa Patriarhului, în ciuda venerabilei sale vârste,
de a veni şi de a întâlni bătrânul Papă de la Roma, care în 1999 l-a vizitat la Bu
cureşti, pune în evidenţă principiul reciprocităţii fraterne dintre Biserici. Pe de
altă parte, demonstrează concepţia că responsabilii Bisericilor sunt îndrumători
activi ai propriilor credincioşi, şi astfel, ei înşişi împlinesc ceea ce şi ceilalţi ar
trebui să facă: a se mişca, chiar dacă este greu, pentru a întâlni fraţii şi a încerca
să rezolve problemele existente.
Nu este prima oară când Patriarhul vine la Roma. îmi aduc aminte de emoţia
sa trăită în Piaţa Sfântul Petru (1984), peAvremea când era mitropolit, după o au
dienţă generală, I-a putut saluta pe Papă. îmi amintesc, de aseipenea, insistenţa sa
din acea zi, de a vedea Columna lui Traian din Forul Imperial, simbol al originii
poporului român. A admirat-o îndelung. El este profund legat de istoria şi viaţa
poporului român.
Patriarhul este născut în 1915. Devine monah în 1935, episcop în 1950, arhie
piscop de Craiova în 1973, mitropolit de Iaşi din 1977 până în 1986, când în luna
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noiembrie a fost ales patriarh. El este cel de-al cincilea patriarh de când Biserica
autocefală din România a fost ridicată (1925) Ia rang de patriarhat, după Miron
Cristea (1925-1939), Nicodim Munteanu (1939-1948), Justinian Marina (1948-1977)
şi Justin Moisescu (1977-1986).
La trei ani după alegere, în prima săptămână a lunii ianuarie 1989, a făcut o
vizită Papei în fruntea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române. A fost o vizi
tă “curajoasă”, în contrast cu autoritatea politică a timpului. Papa a putut răspunde
vizitei în zilele 7-9 mai 1999.
Relaţiile cu Biserica română au cunoscut astfel o lentă reluare cu o progre
sivă intensificare a lor pe parcursul unei aproape jumătate de secol.
m

Raporturile ecumenice precedente
Biserica română este cea mai numeroasă dintre Bisericile Ortodoxe, după cea a
Rusiei. în ciuda situaţiei create de regimul comunist care a declanşat o adevărată per
secuţie (1958-1964), creând martiri ai credinţei şi prin restricţiile şi controalele
impuse, Biserica Ortodoxă Română a putut totuşi continua activitatea de propovăduire
în cadrul cultului său, a putut să continue opera de sfinţire prin celebrări liturgice şi
administrarea Sfintelor Taine, şi să garanteze formarea clerului prin anumite seminarii
şi două Institute teologice la nivel universitar, la Bucureşti şi Sibiu. în situaţii adverse,
precum aceasta, Biserica română a reuşit să conserve şi să continue esenţialul, înte
meind colaborări culturale, prin intermediul burselor de studiu ale Bisericii catolice şi
a altor Biserici din Occident. Oricum, în acea perioadă, chiar şi-relaţiile ecumenice
erau pe cale să apuce un drum expeditiv. Erau oricum pline de rezerve tacite.
Biserica română, deşi a fost invitată, nu a trimis “observatori” la Conciliu! II
Vatican. Era semnul unei grave dificultăţi cu multiple cauze, printre care perse
cuţia şi situaţia conflictuală cu Biserica catolică, creată prin suprimarea (1948) Bi
sericii greco-catolice din partea regimului. Faptul că, credincioşii au fost practic
“împinşi” să intre în Biserica Ortodoxă şi trecerea bunurile Bisericii greco-catoli
ce confiscate de autorităţile de stat şi, în parte, trecute Bisericii Ortodoxe, au sta
bilit o atitudine de neîncredere dacă nu chiar de ură.
Biserica catolică, pornind de la orientările ecumenice indicate de Conciliul II,
a explorat toate posibilităţile de contact. în 1971 a fost posibil să fie trimisă prima
delegaţie la Bucureşti pentru un prim contact cu Biserica Ortodoxă. Ca răspuns a
avut loc în 1972 vizita unei delegaţii române. Nivelul raporturilor s-a mărit în
1975. Pentru cea de a 90 aniversare a autocefaliei Bisericii române s-a deplasat la
Bucureşti o delegaţie condusă de Card. Johannes Willebrands, preşedintele de
atunci al Secretariatului pentru Unitatea Creştinilor. In 1977 pentru întronizarea
noului patriarh Iustin s-a deplasat în România, pentru a doua oară, acelaşi Card.
Willebrands. în discursul oficial de salut el a afirmat: “Noi .ne bucurăm profund
chiar şi pentru faptul că prezenţa noastră aici a fost posibilă. Este un semn de ade
vărat progres în raporturile dintre Bisericile noastre”. Cardinalul a prevăzut pro
gresele ulterioare şi, în mod transparent, facea aluzie la problemele deschise ce tre
buiau rezolvate. “Ca Domnul să ne dea capacitatea de a fi creativi - spunea el - în
efortul nostru de a explora toate drumurile care ne pot purta spre unitate, pentru a
depăşi anticile divergenţe care de-a lungul secolelor au opus catolici şi ortodocşi,
A
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pentru vindecarea rănilor unui trecut recent, care a încetinit drumul nostru. Soluţia
acestei dificultăţi ne va permite de a avansa în mod rapid către unitatea perfectă, în
toată libertatea şi credinţa”. Cardinalul urmându-şi discursul devenea mai explicit:
“Noi suntem gata să înfruntăm toate aceste dificultăţi, fie cu organismele pan-ortodoxe competente, fie pentru problemele particulare, cu fiecare Biserică într-un
spirit de colaborare”. Pentru a situa aceste afirmaţii trebuie ţinut seama de faptul
că erau pronunţate în nişte circumstanţe festive, în timpul regimului comunist al lui
Ceauşescu, când nu exista încă (dar se pregătea) Comisia mixtă a dialogului teo
logic dintre Biserica catolică şi Biserica ortodoxă, şi când, în România Biserica
Ortodoxă întâlnea dificultăţi, şi Biserica greco-catolică rămânea “inexistentă”.
Pentru caracteristica fraternităţii, pentru asumarea dialogului exprimat şi pentru
realismul în privinţa chestiunilor deschise, acest discurs a fost apreciat. Diverse
persoane care au fost prezente mi-au mărturisit că referirile la dificultăţile recente,
pe care toţi le-au înţeles ca fiind legate de problema Bisericii greco-catolice, erau
oneste şi oportune. In rest dialogul trebuie să înfrunte problemele care sejDun între
Biserici. In acea circumstanţă s-a purtat o conversaţie cu anumiţi responsabili ai
Patriarhiei pentru sondarea posibilităţii de creare a unei comisii mixte catolicoortodoxă română pentru discutarea “problemelor particulare” care se puneau cu
Biserica română. Nu era timpul pentru o asemenea iniţiativă.
Se poate constata că cele două indicaţii ale Card. Willebrands au fost realizate
după aceea. în 1979 a fost constituită Comisia mixtă internaţională pentru dialog teo
logic. Pentru pregătirea acestei Comisii Biserica Ortodoxă Română a fost activă, în
sensul pozitiv al cuvântului. Şi, de asemenea, aportul delegaţiei române la dialog a
fost constructiv. Primii delegaţi au fost două eminente personalităţi, mitropolitul
Banatului, Nicolae, şi renumitul teolog Dumitru Stăniloae. Chiar şi cei care în trecut
i-au condamnat, au colaborat eficient la dialog. A fost nevoie de timp, chiar şi după
căderea comunismului şi după legalizarea Bisericii greco-catolice (1990), dar chiar
şi propunerea unui dialog între episcopii ortodocşi şi greco-catolic în România a fost
realizată prin crearea unei comisii locale mixte. Constituită în 1997 ea a continuat
lent munca sa. Ea avea menirea de a rezolva “o problemă particulară”, problema pro
prietăţii şi a folosirii lăcaşelor de cult care aparţinuseră Bisericii greco-catolice.
Desfăşurarea sa lentă demonstrează cât de gravă este această problemă, cel puţin din
punct de vedere psihologic, pentru părţile implicate. Dar acest dialog între episcopi
are, de asemenea, valenţe pozitive mai ample, metodologice şi deontologice.
Schimbul de contacte este stabilit în România iar dialogul, adesea dificil, este
instrumentul ales pentru discuţii şi nu pentru polemici.
însuşi Patriarhul Teoctist I-a vizitat pe Cardinalul Alexandru Todea, Mitropo
lit al Bisericii greco-catolice care era bolnav. O delegaţie ortodoxă apoi a fost pre
zentă la funeraliile lui.

Vizita Papei
A

In acest nou context a fost posibilă vizita Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea
în România (1999). A fost prima vizită al Papei într-o ţară majoritar ortodoxă.
Patriarhul Teoctist şi Sfântul Sinod l-au primit pe Papă cu mare demnitate
şi fraternitate de către un popor credincios şi deschis. Faptul de a vedea pe
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Papă şi pe Patriarh apropiindu-se împreună de altar la Liturghia ortodoxă şi
cea catolică a fost o vie cateheză ecumenică. Discursurile schimbate au făcut
apel la raţiunile cerute de exigenţa unităţii şi a voinţei de a urma poruncile
Domnului, a dragostei reciproce şi a unităţii pentru ca lumea să creadă.
Sfântul Părinte a fost primit chiar de către Sfântul Sinod, unde a ţinut un dis
curs semnificativ.
Preşedintele Republicii, D-I Emil Constantinescu, autorităţile guvernamentale şi
civile ale ţării l-au primit pe Sfântul Părinte cu aceeaşi dragoste şi bucurie, consi
derând vizita o onoare pentru ţara şi poporul român, nu numai a Bisericii Ortodoxe,
a Bisericii Catolice de rit latin şi de rit bizantin, ci şi a altor Biserici prezente în ţară.
în salutul său, la plecare din Bucureşti, Papa, referindu-se la vizita sa, printre
altele a spus: “Au fost zile de emoţii profunde pe care le-am trăit cu intensitate şi
care vor rămâne de neşters în sufletul meu. Primim ca un dar al lui Dumnezeu mo
mentele la care am participat împreună, încrezători că am produs fructe (roade) de
har atât pentru creştini cât şi pentru întreg poporul din România. Ţara voastră are
înscrisă în rădăcinile ei o vocaţie ecumenică singulară. Pentru poziţia geografică
şi pentru istoria sa îndelungată; pentru cultura şi tradiţia sa, România este ca o
casă unde Orientul şi Occidentul se află într-un dialog natural” .
Papa, plecând de la Bucureşti, l-a salutat cu un “ la revedere”. Viitoarea vizi
tă a Patriarhului Teoctist este semnul voinţei de a urma pe calea întâlnirii.

Concluzie

9

Patriarhul va fi primit cu tot respectul şi afecţiunea pe care o merită prezenţa
sa. şi Biserica pe care o conduce. Va fi primit în numele Domnului.
De altfel, fondul relaţiilor rămân referinţele istorice şi culturale pe care românii
le subliniază în raporturile cu Roma. Referindu-se la propria origine ca popor neo
latin, românii consideră Biserica lor ca unica “Biserică ortodoxă latină”, capabilă să
desfăşoare funcţia de punte pentru o mai bună înţelegere între orientali şi occidentali.
Vizita Patriarhului Teoctist, în mediul relaţiilor ecumenice, într-o perioadă în
care par a se răci raporturile dintre Biserici, subliniază faptul că expresia fraterni
tăţii şi dialogul carităţii şi al rugăciunii comune sunt căile pentru reluarea căutării
unităţii către jumătatea sa definitivă.

Andrea Riccardi
Dorinţa de Unitate
(L 'Osservatore Romano, Anul CXLII, Nr. 238, luni-marţi, 14-15 octombrie 2002,
p. 1,5)
în bazilica Sf. Petru, duminică dimineaţă, în cadrul solemnei liturghii euharistice, prezidate de Papă cu participarea Patriarhului român, se simţea ceva pro
fund: era dorinţa pentru unitatea creştinilor. Doi capi de Biserici, doi oameni care
au trăit o mare parte din dramele secolului XX, au meditat asupra importanţei
unităţii creştinilor pentru umanitate. Dramele umanităţii din secolul trecut,
amintirile războaielor mondiale, problemele construirii Europei, cele legate de
secularizare sunt teme tratate în discursurile lor. Responsabilităţile asupra viitoru-
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lui erau evocate în cuvântul bătrânului Patriarh Teoctist, care încheia vizita sa la
Roma, care a durat o săptămână şi a fost încărcată de atâtea momente semnifica
tive. Discursul Papei s-a îmbinat cu acela al Patriarhului, aproape continuând
reflecţiile acestuia. Toată liturghia a manifestat această întrepătrundere: Papa a
binecuvântat pe cei prezenţi cu Evanghelia scrisă în limba română, purtată de dia
conul ortodox, în timp ce Patriarhul a făcut acelaşi lucru cu Evanghelia în limba
latină purtată de un diacon catolic. Cuvintele, gesturile, repetatele îmbrăţişări dintre
Papă şi Patriarh au exprimat solidaritatea cu care din Roma catolică şi din Bucureştiul ortodox se priveşte viitorul creştinismului în lume.
Peste toate domina dorinţa unităţii într-o liturghie foarte frumoasă, în care se
sublinia ceea ce uneşte, chiar dacă reprezenta, în acelaşi timp, ceea ce încă
desparte. Papa a vorbit despre unitate într-o manieră puternică: “Biserica catolică
şi Bisericile ortodoxe, celebrează după tradiţiile lor adevărata Euharistie, trăiesc,
începând chiar din acest moment, într-o comuniune profundă, chiar dacă încă nu
este deplină” . în bazilica Sf. Petru, se conştientiza faptul că unitatea este porunca
Domnului: “ Divizarea noastră este împotriva voinţei Sale” - a spus loan Paul al
II-lea. Şi Patriarhul ortodox a utilizat expresii similare, pline de dorinţa creştină
pentru unitate.
în mintea Papei şi a Patriarhului era prezentă amintirea strigătului
mulţimii din Bucureşti, din timpul vizitei Papei loan Paul al II-lea în 1999:
“Unitate! Unitate!” . Vizita Papei în România a fost un eveniment decisiv pen
tru crearea unui nou climat ecumenic. Era prima vizită într-o ţară majoritar
ortodoxă. De aici a izvorât o legătură personală între loan Paul al II-lea şi
Teoctist care, astăzi, a fost cât se poate de evidentă. Rodul acestei legături este
vizita Patriarhului la> Roma, în ciuda anumitor probleme dintre lumea orto
doxă şi Biserica catolică. A fost o alegere determinată de dorinţa pentru uni
tate, care depăşeşte şi ajută la rezolvarea dificultăţilor existente. Vizitele şi
fraternitatea dintre capii Bisericilor sunt paşi importanţi pentru restabilirea
deplinei comuniuni: “Ambii - a spus loan Paul al II-lea, vorbind despre sine
şi despre Patriarh - suntem martorii unei crescânde voinţe de^unitate şi de
comuniune a Bisericilor noastre”. Cine era prezent în bazilică a simţit o do
rinţă pentru unitate, comunicată de Papă şi de Patriarh cu multă claritate şi în
mod personal. Poate în acea dorinţă este un mare dar care vine de Sus, care va
ajuta creştinii să meargă pe calea unităţii, depăşind dificultăţile şi problemele
care rămân încă deschise.

Nikolaus Thon*
Patriarhul TEOCTIST la Roma
(Actualitatea Ortodoxă , nr. 11/2002, Geneva)
Relaţiile dintre Biserica Romano-Catolică şi Ortodoxie se conturează, actual
mente, în mod diferit, după cum o arată în mod special întâlnirile dintre Papa loan
Paul al II-lea şi întâistătătorii diferitelor Biserici Autocefale. în timp ce Patriar
hul Alexei al II-lea al Moscovei şi al întregii Rusii a respins până acum o aseme* Ortodox de origine germană, membru în Comisia Bisericilor Ortodoxe din Germania;
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nea întâlnire cu motivaţia că, mai întâi ar trebui clarificate câteva probleme
importante în raporturile interbisericeşti, pentru ca întâlnirea să aibă un sens; alţi
Intâistătători l-au primit pe Papa de ia Roma, însă lucrurile comune, care unesc,
au fost restrânse într-o măsură destul de mare, înainte de toate slujbele religioase
comune. Astfel, la vizita papală în Georgia, Patriarhul Catolicos Elie al II-lea având în vedere canoanele, nu a fost dispus nici măcar să rostească împreună cu
Pontiful Roman, rugăciunea “Tatăl nostru”.
In deosebi, Biserica Ortodoxă Română şi, în mod special, Intâistătătorul
ei, Patriarhul Teoctist, pare că interpretează altfel canoanele. Acest lucru s-a
văzut deja în 1999, la vizita Papei în România, şi s-a arătat şi acum clar, din nou,
la vizita de răspuns a Patriarhului, Ia Roma, începută la 7 octombrie 2002 şi care
a durat o săptămână; pentru că Papa, imediat după sosirea sa, la o audienţă în Piaţa
din faţa Bazilicii Sfântul Petru , l-a salutat ca pe al său "iubit fr a te ” şi i-a oferit
loc alături: “Faptul că noi ne întâlnim aici, în apropierea mormântului Sfinţilor
Apostoli Petru şi Pavel este un semn al dorinţei noastre comune , de a depăşi
obstacolele, care încă împiedică refacerea comuniunii depline dintre noi. Vizita
actuală este un act de purificare a gândirii noastre privind separarea , precum şi
toate confruntările adesea aprinse şi acţiunile şi cuvintele care ne-au condus la
separări dureroase ”.
In mod special, opinia comună asupra raporturilor reciproce apare clar în de
claraţia pe care Patriarhul şi Papa au facut-o la încheierea unei întâlniri de 80 mi
nute, în Biblioteca papală privată. Aici, Papa a declarat în cuvântarea sa că, există,
în pofida tuturor progreselor pe calea ecumenismului de la sfârşitul dictaturilor
comuniste în Europa, noi tensiuni între Biserici. Partea catolică este pregătită să
se jertfească pentru a face posibilă pacea între Biserici: “Pacea Bisericilor este un
bun atât de mare, încât fiecare trebuie să fie pregătit ca să aducă jertfă pentru
realizarea e i”. Papa s-a distanţat faţă de “prozelitism” şi a amintit de faptul că, şi
Biserica Catolică trebuie să sufere, în anumite regiuni ale lumii, din cauza sectelor
şi a noilor grupări religioase. In mod expres, Papa a recunoscut în cuvântarea sa
“misiunea” Bisericilor Ortodoxe,’ “pentru împlinirea căreia ele sunt chemate în
ţări în care ele îşi au rădăcinile de secole”. Pentru o comunicare stabilă între ca
tolici şi ortodocşi, Patriarhul Teoctist a subliniat respingerea oricărei *form e de
prozelitism pe fa ţă sau ascunse” şi a concurenţei neloaiale între confesiuni, şi a
apărat dreptul Bisericilor Ortodoxe asupra “teritoriului lor canonic”. Aceasta nu
este o cerinţă juridică a trecutului, ci constituie o valoare eclesiologică funda
mentală, care este valabilă şi astăzi. Condamnarea prozelitismului nu stă în con. tradicţie cu libertatea religioasă, ci o evidenţiază pe aceasta. In acest sens, Patriar
hul Teoctist S-a arătat decepţionat că de la sfârşitul “totalitarismului a te u \ re
laţiile dintre creştini ar fi caracterizate de “decepţie” şi “neîncredere”. Cu toate
acestea, şi Biserica sa este hotărâtă să conlucreze la “unitatea Bisericii ”: pe baza
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mărturisirii ei de credinţă comună, căci Bisericile sunt chemate să dea mărturie
comună într-o lume modernă.
In Declaraţia comună , în care Ortodoxia şi Catolicismul roman sunt denu
mite “ Biserici surori”, se spune, apoi, în mod asemănător: “Relaţiile noastre
trebuie să fie reflexul acelei veritabile şi profunde comuniuni în Hristos, care
deja există între noi, chiar dacă ea nu este deplină , In fa p t recunoaştem cu
bucurie, că avem împreună tradiţia Bisericii celei nedespărţite; ea se centrează
pe taina Euharistiei, pentru care sfinţii, care stau în ambele noastre calendare,
dau mărturie. ...Evanghelizarea nu trebuie să se fundamenteze pe o idee de con
curenţă, ci pe respect reciproc şi pe colaborare, care recunosc fiecăruia liber
tatea de a trăi în conformitate cu propriile convingeri şi de a respecta fiecăruia
libertatea religioasă. ”
Aici nu s-a rămas însă numai la declaraţii verbale: punctul liturgic culminant
al vizitei a fost o Liturghie romano-catolică, a cărei primă parte, aşa numita
“Liturghie a cuvântului ” (Liturghia catehumenilor), a fost prezidată de către
amândoi Intâistătători de Biserici. Amândoi au stat unul lângă altul în faţa altaru
lui Bazilicii Sfântului Petru şi s-au rugat împreună - Papa îmbrăcat cu toate veş
mintele liturgice, Patriarhul în mantie. Fiecare a ţinut o predică, in cadrul căreia
Ioan Paul II a accentuat încă o dată, că urmaşul lui Petru, Episcopul Romei, ca,
de altfel, şi Patriarhul României, sunt “martori ai voinţei crescânde pentru uni
tate şi comuniune între Bisericile noastre ”. El (Papa) speră că acest exemplu va
găsi ecou pretutindeni unde catolici şi ortodocşi trăiesc împreună. Dat fiind fap
tul că ambele Biserici “celebrează Euharistia autentică conform tradiţiilor pro
prii fiecăreia, Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă trăiesc deja acum într-o
profundă unitate chiar dacă ea nu este încă deplină El speră, că “pe cât posi
bil cât de curând să vină acea zi binecuvântată, în care noi să putem trăi deplina
noastră unitate în plinătatea e i ”. Pentru a ajunge acolo, ar trebui să fie depăşită
“lenea şi insuficienţa inimilor ”. Patriarhul Teoctist a amintit în predica sa de
vizita Papei în România de acum trei ani. De fapt, există încă greutăţi pe drumul
spre unitate, însă sunt necesare căinţă sinceră şi pocăinţă. Intr-o Europă mult secu
larizată, care îşi caută unitatea sa economică, politică şi culturală, adesea fară aju
torul Bisericilor, Bisericile separate sunt marginalizate nu atât prin persecuţie, cât
mai mult, prin neluarea în considerare. Acest fapt constă şi în aceea că, ele s-au
străduit prea puţin pentru unitatea dintre ele: “separarea , despărţirea şi izolarea
creştinilor, unii fa ţă de alţii, nu reprezintă calea unei mărturii pentru Hristos.
...Criza spirituală a timpului nostru cere ca noi să recunoaştem, pe de o parte,
legătura dintre pocăinţă şi căinţă, sau reîntoarcere către Hristos,... şi, pe de altă
parte, refacerea unităţii dintre Biserici. Secularizarea actuală este însoţită de o
dispersare şi sărăcire a vieţii duhovniceşti interioare a omului. In acest sens, se
cularizarea lasă şi mai mult să sărăcească comuniunea duhovnicească dintre
%

7

A

A

%

A

154

Din grădina Maicii Domnului în Cetatea eternă •
%

creştini. De aceea, trebuie să legăm căutarea după sfinţenia vieţii creştine cu în
făptuirea unităţii creştine. ”
Ierarhii au rostit Crezul împreună în limba română. în timpul Rugăciunii
Anaforalei din cadrul Liturghiei, Patriarhul român a stat pe un scaun de cinste
lângă cei patru piraştrii de lângă altarul principal, însă, s-a apropiat de altar la mo
mentul sărutării păcii. Corurile au cântat atât imne în limba latină, cât şi în limba
română. Şi binecuvântarea finală a fost împărtăşită împreună de către Papă şi
Patriarh. In aplauzele puternice ale credincioşilor, amândoi au părăsit, de aseme
nea, bazilica, împreună, pe o tribună deplasabilă, care a fost construită pentru
Papa care, după cum se ştie, între timp este grav bolnav.

III. ALTE APRECIERI ASUPRA VIZITEI
L’OSERVATORE ROMANO, luni-marţi, 7-8 octombrie 2002, p. 9.
»

IOAN PAUL AL II-LEA ÎL PRIMEŞTE
PE PREA FERICITUL PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST
Actuala vizită este un act de purificare al memoriei noastre.
Viitorul este deja iluminat de harul lui Dumnezeu

“Vizita actuală este un act purificator al memoriei noastre. Viitorul este ilu
minat de harul lui Dumnezeu”. Acestea sunt cuvintele cu care, în dimineţa de luni,
7 octombrie, Sfântul Părinte l-a întâmpinat pe Prea Fericitul Părinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi delegaţia Bisericii Ortodoxe Române,
primiţi în timpul audienţei, rezervate pelerinilor prezenţi pentru canonizarea lui
Josemaria Escriva de Balaguer, pe explanada Bazilicii din Vatican. Acesta este
discursul Papei:

Am bucuria de a spune bine aţi venit, atât Patriarhului ortodox din
România, Prea Fericitul Părinte Teoctist, cât şi iluştrilor componenţi ai
Delegaţiei care îl însoţesc la Roma pentru o vizită ce începe astăzi. Prea
Fericirea Sa tocmai a sosit şi eu am dorit ca vizita sa să înceapă în cadrul
acestei Audienţe generale, în prezenţa atâtor credincioşi, sosiţi din toate
părţile lumii.
Beatitudine şi iubite frate, Dumneavoastră fa ceţi această vizită însu
fleţit de înseşi sentimentele şi aşteptările mele. Regăsirea împreună la mor
mântul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este semn al voinţei noastre
comune de a depăşi obstacolele care împiedică încă resabilirea deplinei
comuniuni între noi.
Chiar şi actuala vizită este un act purificator al amintirilor de divi
ziune, de confruntări, adesea aprinse de acţiuni şi cuvinte, care au dus la
dureroase separări. Viitorul nu mai este un tunel întunecat şi necunoscut.
El este deja iluminat de harul lui Dumnezeu; asupra lui, lumina dătătoare
de viaţă a Sfântului Duh emană o rază consolatoare. Această siguranţă nu
prevalează doar asupra oricărei descurajări umane, asupra oboselii care
adesea frânează p a şii noştri; ea ne convinge mai mult decât orice că nimic
0
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nu este imposibil înaintea lui Dumnezeu, şi —prin urmare —dacă suntem
demni, El ne va oferi darul deplinei unităţi.
încredinţez rugăciunilor voastre, dragi fra ţi creştini prezenţi aici,
vizita la Roma a Prea Fericitului Părinte Teoctist, şi urez din inimă ca el
să găsească în toţi aceia care îl vor prim i în numele meu aceleaşi senti
mente cu care eu îl prim esc astăzi. Aceste zile p o t să alimenteze dialogul
nostru, să hrănească speranţeţe noastre, să ne fa că mai conştienţi de ceea
ce ne uneşte, de rădăcinile noastre comune ale credinţei, de patrimoniul
nostru liturgic, de Sfinţii şi de Mărturisirile p e care le avem în comun.
Domnul Nostru Iisus Hristos vrea să ne facă să experimentăm încă o dată
cât de frumos şi de dulce este să-L pomenim împreună.
După ce a salutat prezenţa Patriarhului Teoctist, Papa a răspuns astfel:
%

Noi mulţumim, Prea Fericirea Voastră, pentru vizita care începe astăzi
şi noi vă dorim o foarte bună săptămână la Roma. Noi vrem să oferim Prea
Fericirii Voastre o foarte mare ospitalitate la noi. Persoanele care p a r
ticipă la această prim ă întâlnire, sunt membrii Opus Dei. Ei sunt veniţi
pentru a mulţumi astăzi pentru canonizarea fondatorului lor, Escriva de
Balaguer. Eu cred că ei sunt foarte satisfăcuţi. La sfârşitul audienţei lor, ei
vor să vă mai întâlnească, să vă asculte, Prea Fericirea Voastră.
Vă mulţumesc, vă mulţumesc!
y

9

i

A

“UNITATE!”: de la Bucureşti la Roma un strigăt de speranţă pentru
unitatea creştinilor
“Unitate, Unitate, Unitate”. Strigătul de speranţă pentru unitatea dintre Bise
ricile creştine care s-a înălţat de pe străzile din Bucureşti din 7 până pe 9 mai 1999,
cu ocazia istoricului pelerinaj ăl Papei Ioan Paul al II-lea în România, păreau să
răsune în Piaţa San Pietro în dimineaţa de luni 7 octombrie. Pe Altarul Bazilicii
din Vatican, s-a reînnoit de fapt îmbrăţişarea dintre papă şi Prea Fericitul Părinte
Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
întâlnirea a avut loc la sfârşitul audienţei Sfântului Părinte acordat pelerinilor
veniţi la Roma pentru canonizarea lui Josemaria Escriva de Balaguer. Sutele de mii
de credincioşi care umpleau Piaţa San Pietro şi toată Via della Conciliazione, până
la Castel Sant’Angelo, au putut astfel să asiste la un eveniment care a căpătat sen
sul unui mare şi semnificativ moment în drumul spre deplina unitate dintre creştini.
Ioan Paul al II-lea a vrut astfel să-l primească - într-un climat de călduroasă
fraternitate - pe Prea Fericitul Părinte Teoctist aflat în vizită oficială la Biserica din
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Roma, întorcând ospitalitatea oferită de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în
timpul pelerinajului apostolic la Bucureşti.
Sfântul Părinte l-a primit, stând în picioare, pe Patriarh care era însoţit de o
delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române, de Cardinalul Walter Kasper, Preşedintele
Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creştinilor şi de Episcopul Mons. Marc
Ouellet, Secretarul aceluiaşi Consiliu. După îmbrăţişarea fraternă - subliniată de
aplauzele celor prezenţi - Sfântul Părinte a adresat Patriarhului discursul redat
mai sus şi la care Prea Fericirea Sa a răspuns pronunţând salutul său în limba
română, tradus simultan în italiană de diaconul Costin Spiridon.
Ajuns la Roma cu puţin înainte de audienţă, Patriarhul va rămâne până dumi
nică 13 octombrie. Momentul culminant al vizitei va fi, chiar în dimineaţa de
duminică, prezenţa sa la Liturghia euharistică pe care Ioan Paul al II-lea o va pre
zida, în Bazilica Vatican.
Patriarhul, Arhiepiscop de Bucureşti şi Mitropolit al Munteniei, este însoţit
de o delegaţie compusă din nouă personalităţi: înalt Prea Sfinţitul Daniel, Arhie
piscop de Iaşi şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei; înalt Prea Sfinţia Sa Teofan,
Arhiepiscop de Craiova şi Mitropolit al Olteniei; înalt Prea Sfinţia Sa Iosif,
Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa occidentală şi meri
dională; Prea Sfinţitul Nifon, Arhiepiscopul de Târgovişte; Pr. prof. dr. Dumitru
Popescu, membru al Academiei Române; Pr. prof. dr. Nicolae Necula, Decanul
Facultăţii de Teologie a Universităţii din Bucureşti; Pr. prof. dr. Ioan Chivu; Pr. Michael Tiţa, Consilier patriarhal, Sectorul Relaţii externe al Patriarhiei Române;
diaconul Costin Spiridon (Gianluca Biccini).
__

Cardinal WALTER KASPER, preşedintele PONTIFICIUM CONSILIUM
AD CHRISTIANORUM UNITATEM FOVENDAM*
Cetatea Vaticanului, 17 octombrie 2002
7

9

Prea Fericirea Voastră,
Cu profunde sentimente de recunoştinţă iau iniţiativa de a vă adresa această
scrisoare, în timp ce noi toţi cei de aici trăim amintirea vizitei Prea Fericirii
Voastre Ia Sanctitatea Sa Ioan Paul al II-lea şi Biserica Romei.
Cred că prezenţa Prea Fericirii Voastre a permis, într-adevăr să reintărim an
gajamentul de a ne ruga şi lupta pentru a ajunge la unitatea vizibilă a tuturor uce
nicilor lui Hristos. Sunt, într-adevăr, sigur că Prea Fericirea Voastră împărtăşiţi
această convingere, potrivit căreia drumul spre unitate şi comuniune trebuie să fie
presărat cu semne care să anime speranţa şi să dea poporului creştin exemple edifiante de caritate frăţească şi de înţelegere reciprocă. Vizita Prea Fericirii Voastre
a reunit toate aceste deziderate.
Sper că Prea Fericirea Voastră v-aţi putut da seama cu ce bucurie v-a
primit Papa printre noi şi cu ce dorinţă tinerească de a acţiona pentru ca dru
* Scrisoare adresată Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
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mul spre comuniune să.fie parcurs cu mai multă uşurinţă. Mă gândesc mereu
la discursul pe care vi l-a adresat la întâlnirea din 12 octombrie şi la proble
ma pe care v-a pus-o şi pe care doreşte să-o cunoască, dacă relaţiile noastre

nu au devenit suficient de profunde şi de mature pentru a ne permite, cu aju
torul lui Dumnezeu, să le dăm o solidă structură instituţională, pentru a găsi
de asemenea forme stabile de comunicare şi de schimb periodic şi reciproc.
Este cât se poate de adevărat că acest nou mileniu aflat la început, condiţiile
atât de diferite ale continentului nostru, istoria atât de profund modificată,
situaţiile noi şi drumul pe care l-am parcurs deja împreună sunt tot atâtea
provocări care ne încurajează să ne schimbăm trecutul pentru ca noutatea
dragostei să triumfe asupra diviziunilor noastre.
Vă asigur, de toate aceste sentimente nutrite cu speranţă, vă trimit un exem
plar din L’Osservatore Romano care publică textele cronicii Liturghiei euharistice
oficiată duminica trecută la basilica San Pietro şi vă încredinţez, Prea Fericirea
Voastră, de devotamentul meu respectuos şi frăţesc.

Pr. Ic. St. Traian Valdman, vicar al Italiei, Milano, 24 octombrie 2002*

Prea Fericite Părinte Patriarh,
A

In numele preoţilor şi al credincioşilor din cele două Protoierii ale Vicariatului
Italiei, Vă rog să binevoiţi a primi mulţumirile noastre din inimă, pentru istorica vizită
pe care aţi facut-o în Italia, în perioada 7-14 octombrie 2002, în fruntea unei delegaţii
de ierarhi, profesori universitari şi consilieri patriarhali ai Bisericii Ortodoxe Române.
Atenţia specială pe care aţi primit-o din partea Sanctităţii Sale Papa loan Paul
al II-lea, a înalţilor demnitari ai Vaticanului, primirea la Preşedinţia Italiei de către
Excelenţa Sa Dl. Carlo Azeglio Ciampi şi la Preşedinţia Consiliului de Miniştri
de către Excelenţa Sa Dl. Silvio Berlusconi, arată consideraţia deosebită de care
se bucură Biserica Ortodoxă Română pe plan internaţional.
Vizita Prea Fericirii Voastre la Vatican şi în Italia contribuie la depăşirea
răcelii ecumenice actuale, la reluarea şi continuarea dialogului între
Bisericile surori Ortodoxă şi Catolică, dialog la care Biserica Ortodoxă
Română poate şi trebuie să joace un rol şi mai determinant. Fraţii catolici de
aici au exprimat bucuria de a fi primit binecuvântarea Prea Fericirii Voastre,
şi Vă consideră personalitate harismatică, de înaltă spiritualitate şi cu
deschidere ecumenică.
/
Pe plan pastoral, delegaţia Bisericii Mame, în frunte cu Prea Fericirea
Voastră, a avut ocazia să constate la faţa locului dragostea cu care a fost primi
tă de către preoţii şi numeroşii săi fii din Italia, bucuria nespusă de a avea în
mijlocul lor pe IntâistătătoruI Sfintei noastre Biserici, dorinţa de a primi cuvânt
de mângâiere şi de mântuire din partea Părintelui sufletesc al românilor
ortodocşi de pretutindeni, fericirea de a primi binecuvântarea personală şi de a
atinge veşmintele Prea Fericirii Voastre, aşa cum faceau mulţimile care se
* Scrisoare adresată Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
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atingeau de hainele Mântuitorului lisus Hristos. Darurile oferite Parohiilor
Sfântul Ioan Casian din Roma şi Pogorârea Duhului Sfânt din Milano, epitrahilul şi liturghierul dăruite fiecăruia dintre cei peste 25 de preoţi ai Vicariatului
nostru, constituie un simbol al întăririi noastre în activitatea misionară în slujba
fiilor sufleteşti încredinţaţi. Vizita Prea Fericirii Voastre constituie în ea însăşi
o consacrare a Bisericii Ortodoxe Române din Italia cu circa 250 de mii de cre
dincioşi, vie şi activă, căreia i s-ar putea recunoaşte capacitatea de a avea un
Episcop propriu sau cel puţin un Episcop-Vicar.
Recunoscători pentru părinteasca vizită, Vă asigur de al nostru profund ata
şament şi de statornice sentimente filiale faţă de Biserica Mamă şi faţă de Prea
Fericirea Voastră.
Sărutându-Vă dreapta binecuvântătoare, rămân al Prea Fericirii Voastre fiu
sufletesc,

Mihail Dobre, ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun*
Roma, 28 octombrie 2002,

Prea Fericite Părinte Patriarh,
După trecerea unui foarte scurt timp de la desfăşurarea vizitei pe care aţi
efectuat-o Ia Roma şi Milano, doresc să Vă aduc la cunoştinţă că, atât în mediile
pontificale, cât şi în cele diplomatice, acest eveniment este perceput ca un mo
ment de adâncă semnificaţie pentru dialogul ecumenic actual, fiind definit în mod
unanim ca un mare succes.
Cu justificată mândire, am putut constata interesul pe care corpul diplo
matic acreditat pe lângă Sfântul Scaun îl manifestă faţă de bogatul conţinut
ideatic al Declaraţiei comune pe care Prea Fericirea Voastră a semnat-o cu
Papa Ioan Paul al II-lea, după cum şi aprecierea faţă de relaţia de caldă
apropiere şi frăţie creştină pe care o aveţi cu episcopul de Roma, aşa cum cu
toţii - clerici şi laici - au putut remarca în timpul Sfintei Liturghii din ziua
de duminică, 13 octombrie a.c. Nu mai puţin interes am putut constata faţă
de un emoţionant moment din timpul pelerinajului Prea Fericirii Voastre la
Roma, în cadrul căruia Vi s-a oferit un fragment din moaştele Sfântului
Silvestru. în acelaşi timp, de o atenţie aparte s-au bucurat atât dialogul ine
dit purtat cu cele mai înalte autorităţi ale Italiei, cât şi întâlnirile cu com u
nităţile de români din Roma şi Milano, acest din urmă aspect fiind cu atât mai
important cu cât este vorba de comunităţi creştine în continuă creştere şi
foarte apropiate de spiritul italian.
Vizita Prea Fericirii Voastre a avut, fără îndoială, atributele unui eveni
ment istoric, care am convingerea că va marca nu numai istoria poporului
* Scrisoare adresată Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
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român şi a Bisericii Ortodoxe Române, ci şi istoria Bisericii Creştine în
ansamblul ei.
Sunt, de aceea, încredinţat că îndeplinesc o datorie de onoare în a Vă mulţu
mi pentru tot ceea ce aţi făcut şi faceţi pentru binele poporului nostru. Mai mult
decât atât, doresc să Vă mulţumesc, încă o dată, pentru cinstea pe care mi-aţi
facut-o, onorând Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun cu prezenţa Prea
Fericirii Voastre şi acordându-mi o nepreţuită distincţie, care îmi umple sufletul
de bucurie şi responsabilitate creştină.
Mă folosesc şi de această ocazie pentru a Vă ruga să primiţi, Prea Fericite Pă
rinte Patriarh Teoctist, asigurarea profundului şi filialului meu respect, alături de
urări sincere de sănătate şi putere de muncă.

Radio Vatican*:

Poporul român nu are doar de primit ceva,
ci are şi de oferit un preţios patrimoniu milenar de valori creştine
a spus Papa Ioan Paul al II-lea,
la întâlnirea cu episcopii catolici de ambele rituri din România
Moment de intensă comuniune sâmbătă, 1 martie, la Liturghia concelebrată
în capela sa particulară de Papa Ioan Paul al II-lea împreună cu episcopii catolici
de ambele rituri din România şi din Republica Moldova, la încheierea vizitei lor
ad limina cipostolorum începută luni, 24 februarie. Moment de comuniune între
păstorii bisericilor (...) şi succesorul lui Petru, păstorul Bisericii universale, una
sfântă catolică şi apostolică. Au concelebrat toţi cei 13 arhiepiscopi şi episcopi din
România - 5 ai eparhiilor de rit bizantin greco-catolice şi 6 ai diecezelor de rit
roman sau latin romano-catolice, cu cei doi episcopi auxiliari de Alba Iulia şi Iaşi,
precum şi episcopul Anton Coşa, al Diecezei de Chişinău. Intre concelebranţi,
erau: secretarul Conferinţei Episcopale Române şi alţi 9 preoţi români aflaţi la
Roma pentru studii de specializare. La începutul Liturghiei, Papa a rostit o scurtă
alocaţiune în limba latină, drept introducere la celebrarea Jertfei euharistice,
punând pe altar ostenelile, perspectivele şi roadele actualei vizite la mormintele
Sfinţilor Apostoli. (...) “Cu aceste sentimente începem Sfânta Liturghie - a spus
Pontiful - cerând, înainte de toate, iertare pentru lipsurile şi greşelile noastre”. După
Sfânta Liturghie, Papa i-a primit pe episcopi din România în biroul său particular.
Aici, arhiepiscopul-mitropolit de Bucureşti, IPS Ioan Robu, preşedinte al Conferinţei
Episcopale, a adresat Pontifului un cuvânt de omagiu în numele tuturor. Sfântul
Părinte i-a salutat apoi individual, înmânând fiecăruia textul discursului concluziv
în limba română.
*
Deoarece. în momentul în care revista noastră era gata la tipărit, a fost publicat în ziarul
Adevărul din 3 martie 2003 (p. 9) - un comentariu de la Radio Vatican, am adăugat acest comentariu
ce conţine aprecierea Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea, privind vizita la Roma â Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist. apreciere făcută cu prilejul concelebrării Liturghiei fn capela particulară, la
1 martie 2003, împreună cu episcopii catolici de ambele rituri din România şi Republica Moldova.
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“Biserică din România, în pofida dificultăţilor încă existente, nu te teme!” s-a exprimat Ioan Paul al II-lea, sâmbătă, 1 martie, în discursul său adresat epis
copilor din România. Pastorala familiei, ereditatea curajoasei mărturii evangheli
ce din regimul comunist, urgenţa colaborării ecumenice, importanţa şi riscurile
care derivă în integrarea în structurile europene - sunt câteva din temele discursu
lui prezentat de Sfântul Părinte. Dacă este adevărat că marea majoritate a familii
lor se menţin credincioase tradiţiilor creştine sănătoase, în circumstanţele econo
mice şi sociale care marchează ţara în acest moment nu se va sublinia niciodată
îndeajuns importanţa unui primat acordat familiei. Complexitatea situaţiilor prin
care trece familia în România constituie un domeniu preţios de colaborare ecu
menică, dezvoltând acele centre de formare în care tinerii să poată cunoaşte
moştenirea evanghelică pe care o au în comun. II rog pe Dumnezeu - a continuat
Ioan Paul al II-lea - ca şi credincioşii de astăzi să aibă acelaşi curaj în urmarea lui
Hristos, care a caracterizat mărturia eroică a acelor catolici români de ambele ritu
ri din timpul regimului ateist militant. Papa i-a menţionat aici pe cardinalul Alexan
dru Todea, chemat la Domnul anul trecut, şi pe numeroşii martiri ai comunităţilor
catolice române. Trebuie făcut ca din inimile credincioşilor să izvorească acea
bogăţie lăuntrică. Credincioşii laici, prin feluritele lor responsabilităţi apostolice,
sunt chemaţi să-şi asume cuvenita participare Ia edificarea societăţii printr-o curajoasă mărturie creştină.
Discursul Pontifului a ilustrat, de asemenea, importanţa integrării României în
structurile europene, subliniind că impactul acestui proces poate comporta perico
lul de a nu deosebi între valorile şi nonvalorile societăţii occidentale. “Ar fi bine s-a exprimat Ioan Paul al II-lea - ca poporul român să-şi aducă aminte că nu are
doar de primit ceva, ci ave şi de oferit un preţios patrimoniu milenar de valori
creştine. Urgenţele momentului actual subliniază cât de necesară este unitatea între
toţi ucenicii lui Hristos, aşa cum s-a reafirmat şi cu prilejul vizitei la Roma a
Patriarhului ortodox al României, P.F. Teoctist. Mărturia comună a creştinilor
poate grăbi venirea acelei zile binecuvântate, în care catolici şi ortodocşi se vor
împărtăşi împreună la aceeaşi Sfântă Masă”. Solicitând apoi între păstori “o stimă
constantă şi o consideraţie fraternă reciprocă, Papa a evidenţiat providenţiala opor
tunitate de a vedea prosperând alături secole de-a rândul cele două tradiţii - bizan
tină şi latină - care, împreună, înfrumuseţează chipul unicei Biserici. Viaţa
eclezială se desfăşoară, astfel, ca, într-un laborator spiritual, în care bogăţiile
creştinătăţii nedespărţite îşi pot manifesta întreaga lor forţă şi vitalitate”. Invocând,
în fine, ocrotirea maternă a Sfintei Fecioare Maria asupra României, numită
“Grădina Maicii Domnului”, succesorul lui Petru a cerut episcopilor catolici să
ducă salutul său tuturor credincioşilor împreună cu binecuvântarea sa apostolică..
A
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Vizita Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist la Roma şi Milano (Italia,
7-14 octombrie 2002), considerată o vizită istorică, intitulată: „Din Grădina
Maicii Domnului în Cetatea Eternă", a fost apreciată ca având o semnificaţie
deosebită, mai ales datorită faptului că Biserica Ortodoxă Română, prin
originea sa latină, poate contribui la înţelegerea dintre Biserici creştine
aparţinand unor tradiţii diferite, ea fiind socotită „o punte de legătură intre
Ortodoxia bizantină, Ortodoxia slavă şi Biserica Catolică”.
După cum se ştie, vizita aceasta a fost o continuare a relaţiilor existente de
mai multă vreme între Episcopul Romei - Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al Il-lea
şi Prea Fericitul Părinte Teoctist - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, prin vi
zitele reciproce efectuate la Vatican în ianuarie 1989, de către Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist (vizită neoficială) şi vizita oficială a Sanctităţii Sale Papa
Ioan Paul al II-lea Ia Bucureşti în mai 1999.
Prin întregul său program desfăşurat în acele zile, această importantă vizită a
pus în evidenţă deosebita atenţie ce i-a fost acordată de către toţi factorii implicaţi
în organizarea lui, întrucât s-a apreciat unicitatea lui.
începând cu manifestarea de bucurie a celor prezenţi în Piaţa Sf. Petru din
Roma, la orele amiezei, în ziua de 7 oct.: cei 42 cardinali, 470 episcopi catolici
din întreaga lume şi peste 300.000 de credincioşi veniţi la audienţa Sanctităţii Sale
- o adevărată “ imagine a Cincizecimii”, cum se exprima Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist - şi continuând cu toate celelalte momente care au urmat, în tim
pul celor şapte zile la Roma, a fost evident semnul ospitalităţii şi comuniunii celor
două Biserici surori, facându-se necontenit referire la mărturiile concrete ale
unităţii creştine a primului mileniu. Era prima dată când un Patriarh ortodox ro
mân se afla în vizită oficială Ia Vatican, motiv pentru care programul a inclus şi
întâlniri cu Preşedintele Italiei, Excelenţa Sa, Domnul Azeglio Ciampi şi cu Preşedinţele Consiliului de Miniştri, Domnul Silvio Berlusconi;
Tot un caracter de unicitate au avut şi cele două slujbe şi întâlnirile Prea Fe
ricirii Sale şi a membrilor delegaţiei cu preoţii şi credincioşii ortodocşi români din
comunităţile aflate Ia Roma şi în sudul Italiei, rcspectiv Milano şi în nordul Italiei,
reliefându-se astfel şi importanţa pastorală a acestei vizite. Un element important
al acestei dimensiuni pastorale a vizitei îl constituie şi oferirea, din parte Bisericii
Catolice, pentru credincioşii ortodocşi români din ţară, a unor părticelele din
moaştele Sfântului Silvestru, Papă al Romei, pentru ca astfel „Roma şi Bucureş
tiul să fie înfrăţite de Sfântul Silvestru, Sfântul care a scos creştinii din cata
combele Romei”, precum şi primirea moaştelor Sfinţilor Ambrozie şi Dionisie,
Episcopi ai Milanului;
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Această vizită a constituit şi un prilej de aducere aminte şi de cinstire a tutu
ror celor care, în vremuri de dictatură, du dat neclintite mărturii ale credinţei lor.
Cu acest prilej, biserica S f Bartolomeu din Insula Tiberina a fost consacrată me
moriei tuturor mărturisitorilor credinţei creştine din veacul XX, între care clerici
şi credincioşi ortodocşi, catolici de rit roman şi bizantin etc. din România, pe care
acum îi „slăvesc şi îi cântă împreună” cele două Biserici, avându-i ca modele de
urmat în strădania de apropiere dintre Biserici;
Un moment cu totul deosebit al vizitei a fost prezenţa delegaţiei Bisericii
noastre în Bazilica Sfântul Petru , la Missa oficiată de Sanctitatea Sa, Papa loan
Paul al Il-lea, prilej cu care, pentru prima dată în istorie, un Papă şi un Intâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, doi “martori ai voinţei crescânde de unitate şi
de comuniune a Bisericilor noastre”, au rostit împreună, în limba română,
Simbolul de Credinţă Niceo-Constantinopolitan, în timpul Liturghiei Cuvântului.
„Suntem împreună, în acest loc - spunea Sanctitatea Sa la Missa euharistică din
Bazilica Sfântul Petru - martori ai drumului comun parcurs spre o reapropiere
între Biserica Catolica şi Biserica Ortodoxa Română ”, şi aceasta pentru că, după
cum afirma un credincios catolic român din mulţimea prezentă la această Missă
pontificală, „nici un alt oaspete de seamă al Papei loan Paul al II-lea nu s-a bucu
rat de o primire atât de călduroasă”. Aceasta evidenţiază preţuirea Sanctităţii Sale
faţă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi de Biserica Ortodoxă Română,
precum şi relaţiile de frăţietate stabilite între cei doi întâistătători. Căci, aşa cum
spunea în cuvântul său Domnul Prof. Dr. Andrea Ricardi, vizita la Roma a Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist „face vizibilă această fraternitate, care s-a
clădit între Roma şi Bucureşti”. '
*

A

Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi a delegaţiei Bisericii
Ortodoxe Române la Vatican şi în Italia a fost, de asemenea, un bun prilej de sta
bilire a unor contacte cu personalităţi bisericeşti şi civile din Italia, între care:
membri ai Curiei Romane, reprezentanţi ai Secretariatului de Stat, Preşedinţi ai
Congregaţiilor, Dicasteriilor, Oficiilor şi Institutelor Sfântului Scaun, precum şi
cu membri ai Ambasadelor diferitelor ţări acreditaţi la Vatican ş. a.;
%

întâlnirea celor doi întâistătători la Palatul Apostolic a evidenţiat, prin conţi
nutul cuvântărilor rostite cu acel prilej, disponibilitatea pentru continuarea dialo
gului dintre cele două Biserici şi dorinţa de a conlucra pentru realizarea unei măr
turii comune în lumea de astăzi. Aceste idei se regăsesc atât în cuvântările celor
doi întâistătători de Biserici, cât mai ales în Declaraţia Comună , document care,
prin bogăţia mesajului transmis, are o semnificaţie aparte, reprezentând un nou
imbold la cooperare şi la o mai mare .apropiere între creştini, într-o lume tot mai
înstrăinată de Dumnezeu şi marcată de îndepărtarea omului de semenul său. In cu
vântul său Ia întrevederea cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist de la Palatul
Apostolic (12 octombrie 2002), Sanctitatea Sa Papa loan Paul al II-lea aprecia
faptul că “prin dialogul teologic dintre Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă, în
%
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ansamblul său”, s-au elaborat şi publicat diferite documente. Este vorba despre
texte care exprimă anvergura comuniunii noastre de credinţă în misterul euharis
tie, în Sfintele Taine, în preoţie şi slujirea episcopală, bazată pe succesiunea apos
tolică. “Ar fi de dorit —spunea Sanctitatea Sa —ca această comisie să-şi reia cât
de curând lucrările, dat fiind rolul său de primă importanţă”. Ceva mai mult,
Sanctitatea Sa sugera oportunitatea „instituţionalizării relaţiilor noastre, care au
devenit profunde şi mature ”, referindu-se - în deosebi - la relaţiile Vaticanului cu
Biserica Ortodoxă Română, pentru ca să se găsească „forme stabile de comuni
care şi de schimburi regulate şi reciproce de informaţii, cu fiecare dintre Biseri
cile Ortodoxe, precum şi la nivelul Bisericii Catolice şi al Bisericii Ortodoxe în
ansamblul să u ”. „Ceva mai mult - Sanctitatea Sa afirma că ar fi încântat - dacă
această chestiune ar putea face obiectul unei reflecţii serioase, în cursul viitoarelor
dialoguri şi dacă s-ar putea sugera soluţii constructive în acest sens”.
Vizita delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române conduse de Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist la Vatican şi în Italia a avut un ecou deosebit, atât pentru
credincioşii Bisericii Ortodoxe Române, cât şi în mediile internaţionale.
Prin relaţiile cu totul deosebite care s-au statornicit între Biserica RomanoCatolică şi Biserica Ortodoxă Română, pe parcursul ultimelor decenii ale secolu
lui XX şi intensificate în pragul mileniului III, datorită - mai ales - strădaniilor
continue.ale celor doi Intâistătători de Biserici, Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al
II-lea şi Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist. s-a ajuns la această etapă în care
se simte nevoia căutării a noi forme de colaborare între Bisericile creştine şi chiar
între religiile lumii.
'
Aceasta ni se pare a fi una dintre cele mai importante realizări obţinute la fi
nele unei vizite istorice a Intâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române la Vatican,
ca răspuns la vizita Episcopului Romei Ia Bucureşti în 1999. Cele două vizite, nu
mite de Sanctitatea Sa "pelerinaje ale comuniunii noastre”, au fost expresia evidentă a demersurilor şi strădaniilor continui ale celor doi Intâistătători de Biserici,
spre refacerea unităţii creştine. Se poate spune fară greşală, ca dorinţa de apro
piere şi colaborare, întemeiată pe ceea ce au comun şi uneşte cele două Biserici,
numite tot mai insistent - “Biserici surori”, a fost pusă în evidenţă prin toate ges
turile şi declaraţiile cu adevărat istorice, făcute în spirit creştin, arătând “o încura
jatoare simfonie de sentimente şi de voinţă”, ce poate constitui un model de orien
tare a strădaniilor tuturor Bisericilor creştine, în drumul lor către unitate.
A

A

Presa internă şi internaţională a acordat o atenţie deosebită vizitei Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist la Vatican şi în Italia, apreciind că întâlnirile
dintre Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi Papa Ioan Paul al II-lea şi, în
deosebi semnarea Declaraţiei comune de către cei doi întâistătători de Biserici,
reprezintă un pas important pentru unitatea creştină..
____
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Ziarul “România Liberă” din 7 oct. 2002, amintind de “momentul crucial al
reapropierii celor două Biserici” (Catolică şi Ortodoxă), scrie: “din 1964 când
Patriarhul Ecumenic Athenagoras al Constantinopolului şi Papa Paul al Vl-lea s-au
îmbrăţişat frăţeşte după 910 ani de la Marea Schismă”, şi de “ridicarea reciprocă,
în anul 1965, a anatemelor ce fuseseră aruncate în 1054”, consideră că - în această
succesiune de momente istorice importante - “vizita Patriarhului Teoctist şi a de
legaţiei Bisericii Ortodoxe Române la Vatican, se înscrie într-o etapă de colabo
rare şi speranţă creştină comună din istoria frământată a relaţiilor celor două mari
Biserici surori ale lumii” .
Neuitând călduroasa primire care i s-a făcut în România, relatează ziarul
“Ziua” din 8 oct. 2002, Papa l-a primit în mod simbolic pe Patriarhul B.O.R., într-un
cadru ieşit din comun: audienţa generală oferită celor peste 300.000 de pelerini
sosiţi Ia Roma pentru canonizarea lui San Jose Maria Escriva de Baiaguer, fonda
torul Opus Dei. Sfântul Părinte spunea că Patriarhul Teoctist face această vizită
“însufleţit de înseşi sentimentele şi aşteptările mele” - căci “regăsirea (noastră)
împreună la mormântul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este un semn al voinţei
noastre comune de a depăşi obstacolele, care împiedică restabilirea deplinei
comuniuni dintre noi”. “Aceste zile ar putea îmbogăţi dialogul nostru - a spus
Sanctitatea Sa - ar putea hrăni speranţele noastre, ne-ar putea face conştienţi de
ceea ce ne uneşte, de izvorul comun al credinţei noastre, de patrimoniul nostru
liturgic, de sfinţi şi mărturisitorii pe care îi avem în comun”.
Impresionat de întâmpinarea Papei şi a pelerinilor la sosirea sa la Roma,
Patriarhul Teoctist, exprimând aceeaşi năzuinţă spre refacerea unităţii Bisericii, a
spus în încheierea cuvântării sale: “Această imagine a Bisericii, ce cuprinde cre
dincioşi din atâtea neamuri, dar uniţi de credinţa în Hristos, trebuie să ne îmbărbă
tează în a lucra cu şi mai multă râvnă pentru unitatea creştină”.
“Momentul întâlnirii dintre cele două personalităţi - scrie ziarul “Adevărul”
din 8 oct. 2002 - a marcat în mod simbolic o nouă etapă în relaţia dintre cele două
Biserici, cea Ortodoxă şi cea Catolică după deschiderea din mai 1999, când Papa a
făcut prima sa vizită într-o ţară majoritar ortodoxă, România”. Invocând textul bi
blic: “găsind acolo fraţi am fost rugaţi să rămânem la ei şapte zile, şi aşa am venit
Ia Roma”, Patriarhul Teoctist a arătat mulţimii din Piaţa San Pietro “semnul legă
turilor speciale sub care stă întreaga vizită a Prea Fericirii Sale la Vatican - “prima
vizită (oficială) a unui Patriarh Ortodox Intâistătător - la Vatican”.
Sanctitatea Sa a ţinut să spună atunci: “Această vizită este un act purificator
pentru memoria separării noastre...”. în materialul de presă distribuit la centrul de
presă al Vaticanului arată - de altfel - că “Biserica Ortodoxă Română, cu izvorul
său latin, constituie un cap de pod între Ortodoxia bizantină şi cea slavă
Primirea plină de afecţiune pe care Papa Ioan Paul al II-lea a oferit-o Capului
Bisericii Ortodoxe Române în Piaţa San Pietro a fost pe larg comentată în presa
italiană şi la Vatican: “Unitate de Ia Bucureşti la Roma, un strigăt de speranţă pentru
unitatea creştină” şi-a intitulat în ediţia de marţi, 8 oct. 2002, “L’Osservatore
i
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Romano” - unul dintre comentariile sale pe aproape două pagini. “Unitate, uni
tate, unitate”. Strigătul de speranţă pentru unitatea dintre Bisericile creştine, scrie
ziarul, chemare care s-a auzit pe străzile Bucureştiului între 7 şi 9 mai 1999, în
timpul istoricului pelerinaj al lui Ioan Paul al II-lea în România părea să se repete
în dimineaţa zilei de 7 octombrie, în Piaţa San Pietro.
Pe scările de intrare în Basilica Vaticana a fost reînoită îmbrăţişarea dintre
Papa şi Prea Fericitul Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Mai multe
ziare, între care “Avvenire”, “II Tempo”, “L’Osservatore Romano” au ţinut să evi
denţieze că sutele de mii de creştini prezenţi în Piaţa San Pietro şi pe Via della
Conciliazione au putut să asiste la un eveniment al cărui sens este acela al unui
mare şi semnificativ moment pe drumul către realizarea deplinei unităţii între
creştini. Atât observatorii de la Vatican, cât şi ziarele amintite, relevă că Papa a
vrut să-l primească pe Patriarh într-o atmosferă de călduroasă fraternitate, întor
când - în acest fel - ospitalitatea de care s-a bucurat din partea Capului Bisericii
Ortodoxe Române, în timpul pelerinajului său apostolic la Bucureşti.
Evidenţiind că vizita Patriarhului român la Vatican are o semnificaţie aparte,
avându-se în vedere momentul delicat al raporturilor dintre catolici şi ortodocşi,
numeroşi observatori au ţinut să accentueze voinţa comună a “ liderilor” celor
două Biserici, manifestată chiar din prima zi a vizitei. In acest context se subliniază
contribuţia deosebită pe care B.O.R., prin origina sa latină, o poate aduce la înţe
legerea dintre Bisericile surori, ea fiind socotită a fi un fel de pod ideal între
Ortodoxia bizantină, Ortodoxia slavă şi Biserica Catolică”.
Momentele cele mai semnificative ale “Celor şapte zile la Roma” sunt amplu
relatate în presa internă şi internaţională, în ziare, publicaţii, agenţiile de presă:
ANSA, KNA (agenţie catolică de ştiri), REUTERS, FRANCE PRESS, ZENIT,
CATHOLICA etc. Astfel, sunt relatate întâlnirile Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist cu Preşedintele Republicii Italiene Azeglio Ciampi şi cu preşedintele
Consiliului de Miniştri Silvio Berlusconi, precum şi vizitele Ia Basilica Santa
Maria Maggiore, la Universitatea Pontificală Gregoriană, la aşezământul social al
Comunităţii Sant-Egidio, Ia biserica Sf. Silvestru din Roma (unde Excelenţa Sa
Cardinalul Camillo Ruini a donat pentru parohia bucureşteană Sf. Silvestru, o
parte din moaştele Sfântului Silvestru, în cadrul unei ceremonii la Biserica San
Giovani în Luterano - locaş de cult aflat lângă Palatul Luteran - prima reşedinţă
a papilor), la Biserica Sf. Bartolomeu din Insula Tiberina.:
Foarte pe larg a prezentat presa internă şi internaţională (publicaţii, agenţii de
presă, posturi de radio şi televiziune etc.) întâlnirea celor doi întâistătători la
reşedinţa Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea şi semnarea Declaraţiei comune,
apreciind-o astfel: “împlinirea unui vis de 1000 de ani: apropierea dintre Orto
doxie şi Catolicism” (Realitatea românească - 11 oct. p. 13); “Acord istoric” (Jur
nalul Naţional - 13 oct. 2002); “Reconcilierea creştină de la Vatican” (Cotidianul
-- 14 oct. 2002); “Primul act încheiat vreodată de un Suveran Pontif şi un Patriarh
7
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Ortodox şi primul document comun din acest mileniu” (Ziua - 14 oct. 2002); “Un
moment istoric în relaţia dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Catolică”
(Adevărul - 12 oct. 2002).
O importanţă deosebită a acordat presa participării împreună a celor doi
Intâistătători de Biserici la Missa pontificală săvârşită în catedrala San Pietro, ros
tind Crezul, împreună, în limba română.
Papa şi Patriarhul s-au despărţit, însă, în momentul împărtăşirii. In cuvântul
său, Prea Fericitul Patriarh Teoctist a spus: “Desigur, drumul refacerii unităţii vi
zibile dintre Bisericile noastre este adesea dificil... Totuşi, întrucât crucea lui
Hristos poartă în ea ascunsă puterea învierii, orice lucrare dificilă pentru refacerca
unităţii este şi pregătire pentru înviere, pentru o comuniune mai intensă, soborni
cească şi apostolească pe care o mărturisim în Crezul comun niceeo-constantinopolitan”. Continuând gândul şi încrederea în năzuinţa către refacerea unităţii vizibile a Bisericii, Sanctitatea Sa Ioan Paul al II-lea a spus în cuvântul său: “In
bunăvoinţa Sa, faţă de noi,#cei păcătoşi, Dumnezeu ne-a dat aceste timpuri din
urmă să ne apropiem mai mult, prin rugăciune, prin cuvânt şi fapte, spre deplină
tatea unităţii voite de Iisus pentru ucenicii Săi. A crescut în noi conştiinţa că suntem
invitaţi împreună la nunta împărătească.... Fie să vină cât mai curând ziua bine
cuvântată, în care vom putea trăi cu adevărat - în plinătatea ei - comuniunea noastră
desăvârşită” .
Personalităţi: cardinali, ierarhi, teologi.din cele două Biserici - au semnalat
importanţa schimbului de vizite între Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi
Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea. Astfel, din partea B.O.R. au publicat mate
riale în presă referitoare la aceste două vizite istorice: I. P. S. Daniel, Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei, 1. P. S. Teofan, Mitropolitul Olteniei, P. S. Calinic
Argeşanul, Episcopul Argeşului şi Muscelului, Pr. prof. dr. Dumitru Popescu, Pr.
prof. Nicolae Necula, Pr. Ic. st. Traian Valdam, Pr. Constantin Alexe, Excelenţa
Sa Dl.Mihai Dobre - ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, şi mulţi alţi
colaboratori ai ziarelor şi revistelor bisericeşti din România.
Din partea Bisericii Romano-Catolice au relatat în diverse publicaţii impre
siile despre vizita la Roma a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, socotind-o
“vizită plină de promisiuni”, care a “intensificat raporturile ecclesiale între Ro
mânia şi Roma” . Astfel, amintim exprimările Excelenţei sale Jean Claude
Perisset, Nunţiu Apostolic în România (în Actualitatea Creştină nr. 11/2002); Ex
celenţa Sa Cardinalul Walter Kasper, preşedintele “Pontificium Consilium ad
Christianorum Unjtatem Fovendam” (Scrisoare adresată Prea Fericitului Părinte
Teoctist); Mons. Eleuterio F. Fortino... (L’Osservatore Romano, 2 oct.); Dl. prof.
dr. Andrea Riccardi (L’Osservatore Romano, nr. 238, 14-15 oct. 2002); Dl.
Nikolaus Thon, ortodox de origine germană, membru în Comisia Bisericilor
Ortodoxe din Germania (în Actualitatea Ortodoxă, nr. 11/2002 - Geneva).
A

A.
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Ca o concluzie generală, se poate afirma că, în spiritul mandatului încredinţat
de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, această vizită pe care delegaţia
Bisericii Ortodoxe Române, condusă de întâistătătoru 1 ei, - Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a efectuat-o la Vatican, ca oaspeţi ai Sanctităţii Sale Papa Ioan
Paul al II-lea, precum şi la comunităţile ortodoxe române din Italia, constituie un
moment cu totul special în contextul relaţiilor dintre Biserica Ortodoxă Română
şi Biserica Romano-Catolică. în timpul acestei vizite, aşa cum s-a evidenţiat în
toate materialele din presă, s-a reafirmat dorinţa celor două Biserici de a dezvolta şi adânci, pe mai departe, relaţiile dintre ele, în spirit ecumenic şi frăţesc, evidenţiindu-se preţuirea de care se bucură Biserica Ortodoxă Română şi întâistătă
torul ei pe plan intercreştin şi internaţional, ca promotori ai dialogului şi ai
apropierii dintre Biserici şi popoare.

*

PASTmie

♦

ÎNTRUPAREA DOMNULUI,
VIAŢA ŞI SENSUL REDATE LUMII
(Pastorală la praznicul Naşterii Domnului 2002)
t Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

fTEOCTIST
DIN MILOSTIVIREA LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLIT AL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI ŞI
PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
IU B IT U L U I N O S T R U C L E R , C IN U L U I M O N A H A L
ŞI D R E P T C R H D I N C I O Ş I L O R C R E Ş T I N I , I I A R ŞI P A C E
D E L A D U M N E Z E U -T A T Â L , IA R D E L A N O I,
P Ă R IN T E A S C Ă B IN E C U V Â N T A R E

Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,
"Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, neamuri, şi vă plecaţi " (Isaia 8, 8-9).
Acesta este cel mai înălţător îndemn pe care ni-1 dă Sfânta noastră Biserică astăzi,
cel care l-a inspirat pe imnograful cântărilor Naşterii Domnului să exprime lumi
na bucuriei acestei sărbători astfel: " Veseliţi-vă, drepţilor, ceruri, bucur aţi-vă,
săltaţi, munţilor, căci S-a născut Hristos. Fecioara şade asemuindu-se Heruvimi
lor, purtând în braţe pe Dumnezeu-Cuvăntul întrupat. Păstorii slăvesc pe Cel
născut; magii aduc daruri Stăpânului: îngerii cântă şi zic: Cel ce eşti neajuns,
Doamne, slavă Ţie"]. Cu astfel de vestiri ne întâmpină, în aceste zile scăldate în
lumina Betleemului, şi nepreţuitele noastre colinde. în modesta peşteră din preaj
ma Betleemului o vedem cu ochii minţii pe Preacurata şi Sfânta Fecioară Maria
ţinând la pieptu-i preasfânt pe Pruncul Iisus, "Dumnezeu cel mai înainte de veci "
(Ps. 54, 21). Pentru această "plinire a vremii" (Galateni 4, 4) se rugaseră cu inimă
1.
Mineiul pe luna decembrie, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, 1991, p. 394, alcătuire a lui Andrei al Ierusalimului.
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fierbinte toţi drepţii Vechiului Testament şi Proorocii cei sfinţi strigând prin harfa
lui David: "Doamne, apleacă cerurile şi Te pogoară " (Ps. 143, 5).
Dar, pentru a pricepe taina arătării lui Dumnezeu în trup printre noi (I Tim. 3,16),
să-l ascultăm cu luare-aminte, iubiţi fraţi, pe Sfântul Chirii, Patriarhul
Ierusalimului, care ne-o tălmăceşte astfel: "De cauţi pricina venirii lui Hristos,
întoarce-te la prima carte a Scripturilor. Dumnezeu a făcut lumea în şase zile.
Lumina s-a făcut însă pentru om... Toate creaturile sunt bune, dar nici una nu este
după chipul lui Dumnezeu, ci numai omul... Dar pe această minune a creaturilor,
care sc desfata în Paradis, a scos-o de acolo invidia diavolească. Se bucura duş
manul când a căzut cel pizmuit, adică omul. Oare, ai fi voit să se bucure Vrăjma
şul neîncetat?"2. Aceasta a fost pricina venirii Fiului lui Dumnezeu în lumea
noastră: pentru răscumpărarea omului căzut sub păcatul neascultării. Dar motivul
pentru care a îmbrăcat Hristos smeritul nostru veşmânt trupesc şi pământesc ni-1
dezvăluie acelaşi Sfânt Patriarh al Ierusalimului, spunând: "Daniel proorocul n-a
suportat vederea îngerului, şi tu puteai să suporţi vederea Stăpânului îngerilor?"3,
căci "s-a arătat Gavriil, şi Daniel a căzut cu faţa la pământ... Dacă atunci când s-a
arătat îngerul, i s-a luat glasul şi tăria profetului, oare ne-ar mai rămâne răsuflare
dacă S-ar arăta Dumnezeu?"4.
Prin întruparea de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria, Mântuitorul Hristos
a readus în lumea şi viaţa noastră, sărăcite până atunci, bogăţia harului dum
nezeiesc, plinătatea vieţii (loan 10, 10), a readus bucuria împărtăşirii de dum
nezeiescul şi nepreţuitul dar al energiilor necreate, în sânul minunatelor zidiri ale
Celui Atotputernic, a redat sensul vieţuirii noastre, ca răstimp necesar de pregătire
şi câştigare - prin credinţă, pocăinţă şi ncvoinţă întru iubirea noastră lucrătoare
faţă .de semeni şi chiar faţă de vrăjmaşi - a adevăratei şi veşnicei vieţi de
nesfârşită sporire în virtuţi şi în cunoaştere, prin unirea după har cu Preasfânta
Treime.
A

Dreptmăritori şi fraţi creştini,
C ă "Dumnezeu este cu noi" nu mai este nici o îndoială de aproape două mii
de ani. întreaga istorie a omenirii ne stă mărturie neclintită întru susţinerea aces
tui fapt. Dar este cu totul firesc să ne şi străduim să adeverim prin tot ceea ce
facem că acest adevăr: "Dumnezeu este cu noi”, dă sens vieţii noastre şi lumii,
rodeşte în sufletele şi faptele noastre prin iubirea sfântă dintre noi, prin slujirea şi
ajutorarea semenilor noştri: orfani, bolnavi aflaţi în spitale pe patul de suferinţă,
sau prin salvarea celor robiţi de păcatele distrugătoare de suflet, şi plineşte viaţa
pentru care a venit în lume Fiul lui Dumnezeu (loan 10, 10). Sfinţenia absolută nu
poate însă răbda încălcarea, din nepăsare sau cu rea voinţă, a poruncilor sfinte.
Dumnezeu, despre Care proorocul scrie că are: "ochiulprea curat ca să mai vadă
rele" (Avacum 1, 13), nu trece cu vederea fărădelegile săvârşite cu bună ştiinţă
sau cu vicleşug. Mesajul acestei Sărbători, că Fiul lui Dumnezeu, din iubirea Sa
pentru lume, se află acum în Biserică şi în sufletul fiecăruia dintre noi, această
2. Sf. Chirii al Ierusalimului, Cateheze, E.I.B.M.O., p. 164.
3. Ibidem. p. 170.
4. Ibidem, p. 170.
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realitate, spre a fi îndeplinită, depinde totuşi şi de voinţa noastră, de felul cum se
cuvine să împodobim viaţa cu frumuseţea faptelor bune, iar cămara cea de taină
a fiinţei noastre lăuntrice, inima, să o păzim neîntinată.
De aceea, fraţii mei întru dreptmăritoarea credinţă, să înţelegem corect buna
şi îngereasca vestire a Naşterii Domnului: că Dumnezeu este cu noi în măsura în
care şi noi suntem cu El prin credinţă, nădejde şi dragoste, adevărate aripi ale zborului nostru sufletesc spre desăvârşire. Domnul Hristos însuşi ne atrage luareaaminte că aceste virtuţi nu sunt simple cuvinte sau abstracţiuni, ci realităţi
hotărâtoare pentru viitorul nostru în veşnicie, încredinţându-ne: "De Mă iubeşte
cineva, el va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îlva iubi şi Noi vom veni la el şi Ne
vom face locaş la e l” (Ioan 14, 23). Este limpede deci că iubitorii lui Hristos,
Domnul, iubesc mai întâi Sfânta Sa Biserică, întemeiată pe pământ şi în ţara noastră
prin lucrarea Duhului Sfânt şi prin predica Sfântului Apostol Andrei, şi se bucură
cu o bucurie sfântă, cântând împreună cu Isaia proorocul: "Cu noi este Dumnezeu,
înţelegeţi neamuri şi vă plecaţi, căci cu noi este Dumnezeu”. Dar pentru a-L măr
turisi altora, semenilor şi omenirii, aşa cum suntem, datori să împlinim neîncetat,
trebuie să-L avem pe Dumnezeu noi înşine în inima noastră, pentru că el ne-a iubit
atât de mult, "încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, pentru ca tot cel ce
crede într-însul să nu piară , ci să aibă viaţă veşnică" (Ioan 3, 16).
Fraţi şi surori în Domnul, dorinţa oricărui creştin adevărat se cuvine să tindă,
să urce şi să ajungă la starea harică, eliberându-se de orice stavilă ce-1 desparte de
bucuria trăirii în Hristos şi în iubire cu semenii. Dorul acesta dumnezeiesc, scrie
Sfanţul Maxim Mărturisitorul, Dumnezeu l-a aşezat în inima omului. Dacă luăm
aminte la aceste cuvinte, mai ales în timpul acesta pe care îl străbatem cu atâtea
greutăţi, ne dani seama de rolul vieţii omeneşti care trebuie să aibă o cârmă sfântă.
Şi aceasta, când lumea în general, dar îndeosebi cea creştină, simte tot mai dure
ros despărţirea şi înstrăinarea multora de tulpina Bisericii cea una, lipsa valorilor
supreme ale vieţii, ale familiei, rătăcirea tineretului, lipsa moralei din viaţa socie
tăţii, a adevărului şi dreptăţii. Lipsită de aceste lumini, o parte din omenire se
zbate pe de o parte în păcate grele, abuzuri şi în necunoştinţă, în lipsuri şi greutăţi,
iar pe de altă parte se află pradă urii şi chiar războaielor, uneori fratricide. Progre
sul uimitor al ştiinţei, tehnicii, civilizaţiei şi culturii n-a izbutit să modeleze omul
în aceeaşi măsură încât minunatele descoperiri ale ştiinţei să-i folosească întregii
omeniri, care încă se confruntă cu foametea, bolile şi sărăcia. Cu toate acestea,
iubirea lui Dumnezeu şi dorul după El nu ne-au părăsit, ci, dimpotrivă, vin la noi
în această "vale a plângerii" (Ps. 83, 7) şi ne aşteaptă ca pe magi şi păstori să
auzim îngerii cântând şi vestind că "Dumnezeu este cu noi" şi dăruieşte pacea Sa
pe pământ.
Deci, câtă vreme mărturisim în inima, viaţa şi rostul fiecăruia dintre noi că
"Dumnezeu este cu noi", să fim încrezători în puterea credinţei şi iubirii, care vor
topi barierele dintre oameni şi naţiuni, spre a se regăsi în duhul frăţesc, în univer
sul încredinţat de Dumnezeu omului spre îndestulare sufletească şi materială.
Acest adevăr ne încredinţează că, oricât au încercat adepţii ateismului militant să
smulgă în deceniile de aprigă prigoană rădăcinile credinţei în Hristos din
tărâmurile câştigate pentru credinţa cea mântuitoare de suflet, adusă în lume acum
__

A

1

7

BISERICA ORTODOXĂ ROM ÂNĂ

2

mai bine de două mii de ani, aceste rădăcini creştine s-au dovedit a fi prea adânci
ca să poată fi smulse prin vreo strategie lumească. Pe cât de zguduitoare au fost
încercările prin care a trecut Biserica în întreaga sa istorie, pe atât de tare a
strălucit pretutindeni în lume crezul prezenţei lui Dumnezeu în sufletele milioane
lor de mărturisitori ai acestui Adevăr, asemenea martirilor din primele secole
creştine. în semn de adâncă preţuire, Sfântul Sinod al Bisericii noastre a rânduit
texte liturgice pentru cinstirea celor ce şi-au dat viaţa, tineri şi vârstnici, în decem
brie 19895. Pentru cei ce au suferit sau chiar au murit în închisori, în lagăre sau
deportări, în secolul XX, s-a hotărât ca fiecare eparhie să identifice, cu atenţie,
liste cu numele lor, spre a-i cinsti'cum se cuvine şi a ne ruga pentru ei.
Dar pentru ca Europa de azi şi cea de mâine să poată păstra în deplină sigu
ranţă acest tezaur spiritual de nepreţuit - credinţa în adevăratul Dumnezeu,
credinţă fară de care supravieţuirea civilizaţiei de obârşie creştină este puţin pro
babilă, trebuie ca fiecare purtător şi mărturisitor al valorilor evanghelice să le facă
pe acestea vădite în toate manifestările existenţei sale. Căci înainte de a zidi o
comuniune interumană de proporţiile celei spre care năzuiesc astăzi lumea şi
Europa, se cuvine să ne amintim că renaşterea omului şi a lumii începe din inte
rior, din inima şi conştiinţa lui, vistieria şi izvorul valorilor supreme ale acestei
fiinţe. Aceasta poate ajunge la desăvârşire numai prin puterea şi în lumina haru
lui Duhului Sfanţ. Doar aşa, prin reaşezarea celor lăuntrice în bună rânduială, prin
cultivarea dialogului iubirii creştine şi prin extinderea grijii fiecărui om faţă de
toate şi de toţi cei cu care împreună-vieţuieşte, se va ajunge şi la o mai dreaptă
cumpănire în privinţa împărtăşirii tuturor oamenilor de bunurile acestei lumi, aşa
cum voieşte însuşi Ziditorul ei, Dumnezeu Cel în Treime lăudat. i

Iubiţi părinţi şi fraţi creştini,
Aşadar, de nevoia şi efectele acestei înnoiri lăuntrice trebuie să fim
neîncetat conştienţi, cu atât mai mult cu cât constatăm cât de profundă este şi
setea duhovnicească a tineretului nostru, a tineretului din alte ţări, care aşteaptă
de la noi, slujitorii altarelor, o mai bună şi mai frumoasă întocmire a slujirii şi a
vieţii, pe care le-a dat-o Mântuitorul Hristos prin întruparea Sa. Nu se poate
nădăjdui într-o stare de pace, linişte, prosperitate, reale şi durabile, decât dacă
ne aflăm în Duhul lui Hristos, al Sfintei Biserici, şi dacă cinstim şi împlinim cu
dragoste lipsurile trupeşti şi sufleteşti ale semenilor noştri. Clipă de clipă, faptul răscumpărării noastre prin întruparea, Jertfa şi învierea Mântuitorului
Hristos, trebuie să-l trăim cu responsabilitatea noastră de fii prin har ai lui Dum
nezeu şi fraţi între noi şi cu oamenii din toată lumea. Credinţa, rugăciunea şi
împărtăşirea Duhului Sfânt prin Sfintele Taine ale Bisericii ne unesc nu numai
cu Dumnezeu, ci şi cu toţi creştinii, cu toată lumea şi chiar cu creaţia, care
reflectă frumuseţea dumnezeiască.
A

A

A

5. "Pentru fericiţii, întru adormire eroii, ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile şi din
toate locurile, căzuţi pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a cre
dinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea noastră, Domnului să
ne rugăm". (Rânduiala Parastasului, Molitfelnic, E.I.B.M.O., 2003, p. 338-339).
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Să ne rugăm cu căldură ca acum - când Ţara şi poporul nostru se află alături
de ţările europene, cu care amţfost de secole împreună - această apropiere a celor
mulţi să înfăptuiască şi acel dialog al credinţei în Dumnezeu, întru iubirea
dreptăţii, a virtuţii, spre apărarea vieţii şi libertăţii tuturor popoarelor lumii. Spre
ajutorarea cclor fară de ajutor, şi hrăni rea celor mulţi. Acestea vor fi posibile dacă
vor izvorî din convingerea că Pruncul Iisus va fi stăpânul inimilor şi voinţei
noastre, pentru care pe El să-L rugăm neîncetat.
Cu aceste gânduri şi simţăminte părinteşti adresându-mă fiecăruia dintre
dumneavoastră, iubiţi părinţi slujitori ai sfintelor altare şi fraţi creştini, vă doresc
duhovnicească bucurie din sfanta bucurie a Naşterii Domnului, vă împărtăşesc
binecuvântări, rugând pc Dumnezeiescul Prunc Iisus ca "însuşi Dumnezeul păcii
să vă sfinţească în chip desăvârşit, şi întregul vostru duh şi suflet şi trup
păzească-seJară prihană întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos" (I Tesaloniceni 5,23). Poposind în mijlocul vostru cu acest cuvânt pastoral, prea iubiţii mei
fraţi şi fii duhovniceşti, vă îmbrăţişez cu părintească dragoste întru Hristos
Domnul şi Dumnezeul nostru, adresându-vă, cu prilejul Sfintelor noastre sărbători
ale Crăc'unului, Anului Nou - 2003 şi Bobotezei, strămoşeasca şi tradiţionala
urare: Sărbători fericite şi La mulţi ani!
Al vostru părinte duhovnicesc, pururea rugător pentru toţi,

fTEOCTIST
ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLIT AL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI
SI PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

♦ Vl f t Tf l • B I S e R I C t A $ C A *
A X-A ÎNTRUNIRE DE DIALOG DINTRE B.O.R.
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I
PRELIMINARII
A X-a întrunire dc dialog dintre Biserica Ortodoxă Română (B.O.R.) şi Biseri
ca Evanghelică din Germania (E.K.D.)1 a avut loc la Cluj-Napoca între 14 şi 20 no
iembrie 2002, având ca temă "Fiinţa şi unitatea Bisericii lui Hristos - diversitatea
bisericilor în istorie". întrunirile de până acum ca şi temele abordate au demonstrat
o mare apropiere între teologia şi spiritualitatea celor două Biserici. Această reali
tate a fost subliniată de membrii comisiilor de dialog ale celor două Biserici încă din
anul 1998 cu ocazia celei de-a 8-a runde de dialog care s-a ţinut la Bucureşti. In
,cadrul acestei întruniri s-a trecut la realizarea unei evaluări a dialogului teologic
bilateral dintre cele două Biserici2. Astfel în capitolul IV al raportului se apreciază
că, deşi până în prezent nu pot fi trase nici un fel de consecinţe ecclesiologice, în
sens restrâns, pentm relaţiile celor două Biserici, totuşi se poate constata că acestea
se află într-o comuniune de mărturie şi slujire faţă de lume, drept pentru care con
tinuarea dialogului a devenit o necesitate majoră pentru ambele Biserici.
Este de remarcat faptul că, deşi raportul precizează clar că nu se poate vorbi
în faza actuală de "consecinţe ecclesiologice", membrii celor două delegaţii încu
rajează prin intermediul acestui raport "abordarea cu încredere a temelor majore
care stau în faţa acestui dialog" şi anume: Ecclesiologia, Preoţia, Euharistia,
Hermeneutica3. Dacă întrunirea de la Hcrrnhut din anul 2000 n-a abordat niciuna
dintre temele prioritare indicate de raport, iată că de data aceasta a fost pusă în
1. Evangelische Kirclie in Deutschland.
2. Publicăm mai jos Raportul de evaluare realizat dc cele două comisii.
3. Vezi Raportul de evaluare mai jos, cap. IV.
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discuţie una dintre cele mai delicate şi fundamentale teme ale mişcării ecumenice:
Ecclesiologia4.
Şi de data aceasta dialogul teologic a fost însoţit de rugăciunea în comun. în
fiecare seară şi dimineaţă au fost făcute rugăciuni în capela Seminarului Teologic
şi a Facultăţii de Teologie din Cluj. Un loc aparte în cadrul programului liturgic l-a
reprezentat Sf. Liturghie arhierească din Duminica de 17 noiembrie, săvârşită de
I.P.S. Serafim, Mitropolitul Germaniei şi Europei Centrale şi de Vest şi I.P.S.
Bartolomeu, Arhiepiscop al Clujului, Vadului şi Feleacului, în catedrala episcopală. Predica a fost rostită de I.P.S. Serafim. De remarcat numărul impresionant de
mare al credincioşilor, încât mulţi au rămas în jurul catedralei, şi mai ales prezenţa
multor tineri. Cu siguranţă personalitatea harismatică a I.P.S. Bartolomeu şi pro
funzimea mesajului său au un rol important în afluenţa maselor de credincioşi spre
catedrală. Delegaţia E.K.D., în frunte cu episcopul Koppe, a participat la Sf. Litur
ghie. La sfârşit I.P.S. Bartolomeu'a prezentat credincioşilor ortodocşi câteva infor
maţii despre dialogul E.K.D.-B.O.R., iar Episcopul Koppe a rostit un cuvânt de
salut şi de binecuvântare din partea Bisericii Evanghelice din Germania.
Delegaţia E.K.D. a săvârşit în ziua de 18 noiembrie slujba Cinei Domnului
(Abendmahlgottesdienst) în biserica comunităţii luterane de limbă maghiară din
Cluj. Predica a fost ţinută de pastorul Johannes Toaspern. In după amiaza aceleiaşi
zile membrii celor două delegaţii au fost oaspeţii Institutului protestant din Cluj,
fiind primiţi de Istvan Juhatz, rectorul institutului.
După Sf. Liturghie din ziua de Duminică 17 noiembrie, participanţii la dia
log au avut ocazia să viziteze mănăstirea Nicula, unde, de secole, se află icoana
Maicii Domnului, făcătoare de minuni.
A

____

__

A

A

_

A

2. Evaluarea Teologică
Prin tema propusă spre discuţie - eclesiologia - membrii celor două delegaţii
au fost conştienţi de faptul că acesta reprezintă problema centrală a oricărui dia
log teologic dintre Biserici. Tema pusă în discuţie a fost tratată din diferite per
spective. In centrul dezbaterilor a stat încercarea de a găsi posibilităţile prin care
s-ar putea reconcilia diversitatea Bisericilor despărţite, pentru ca unitatea Bisericii
lui Hristos să-şi găsească exprimarea, în mod văzut, şi în comuniunea euharistică.
Mai întâi, au fost susţinute două referate, unul evanghelic, celălalt ortodox,
care au adâncit problema fiinţei Bisericii şi fundamentul unităţii ei din perspec
tive propii. Dagmar Heller a prezentat unitatea şi diversitatea Bisericii pe baza
exemplului pe care îl oferă E.K.D.-ul. Pe de altă parte D. Heller a vorbit despre
diferitele modele eclesiologice şi concepte cu privire la realizarea unităţii
Bisericii puse în circulaţie în cadrul mişcării ecumcnice mai noi. Referenta arată
că E.K.D. este o organizaţie compusă din nu mai puţin de 24 de confesiuni din
Germania, care au la bază mărturisiri diferite5. Bisericile membre ale E.K.D. sunt
4. încă de la Herrnhut Pr. Prof. Dr. Viorel loniţă a insistat ca tema pentru următoarea rundă de
dialog să fie ecclesiologia.
5. Dagmar Heller, Die eine Kirche Jesu Christi und die Verschiedenhaeit der Kirchen heute im
Kontext der Evanghelischen Kirche in Deutschland, manuscris, p. 1.
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autonome din punct de vedere legislativ, în învăţătura şi conducerea lor6. Aceste
Biserici au format în 1948 E.K.D.-ul cu scopul ca întreaga creştinătate evanghelică
din Germania să dea o mărturie comună în faţa societăţii, în politică şi faţă de stat.
Cu privire la problema eclesiologică din perspectiva dialogurilor ecumenice
multilaterale, referenta arată că în cadrul acestora în prim plan stă termenul de
comuniune (Gemeinschaft/Koinonia) şi se opreşte cu precădere asupra celei de-a
V-a Conferinţe mondiale a comisiei Credinţă şi Constituţie (Glaube und
Kirchenverfassung) ţinută la Santiago de Compostela în 1993, care a avut ca
temă: Comuniunea în credinţă, viaţă şi mărturie (Koinonia/Gemeinschaft in
Glauben, Leben und Zeugnis)7. Se subliniază faptul că unitatea Bisericii lui
Hristos ar putea fi restaurată prin "comuniune" (Koinonia=Gemeinschaft).
Această comuniune se poate exprima numai printr-o mărturisire comună a
credinţei apostolice şi printr-o concelebrare a comuniunii euharistice8. Referenta
arată şi faptul că această unitate nu trebuie confundată cu uniformitatea, căci
diversitatea tradiţiilor teologice, diferenţele culturale, etnice şi istorice ţin de
comuniune (Koinonia).
Diversitatea trebuie privită ca legitimă, dar - cum afirmă şi autoarea - con
comitent e de menţionat că nu e vorba de o diversitate nelimitată. în studiul elabo
rat de comisia "Credinţă şi Constituţie" în anul 1998 sub titlul "Fiinţa şi consti
tuţia Bisericii" (Das Vesen und die Bestimmung der Kirche) Biserica este definită
prin termenul "comuniune" (Koinonia); tot în acest document se arată şi punctele
în care unitatea definită prin termenul comuniune eşuează, şi anume: reciproca
recunoaştere a botezului, comuniunea euharistică, problema succesiunii aposto
lice şi problema ierarhiei, ca şi problema credinţei comune şi a mărturisirii de cre
dinţă9. D. Heller încheie optimist referatul, precizând că în cadml dialogului ecu
menic s-ar putea face paşi decisivi spre unitate dacă am lua în serios chemarea la
pocăinţă şi schimbare.
Pr. Prof. V. Ioniţă a prezentat în referatul său unele modele de unitate din
cadml E.K.D., punând problema compatibilităţii acestora cu eclesiologia orto
doxă şi comparându-le totodată cu concepţia teologiei româneşti despre unitatea
Bisericii. In sensul acesta referentul precizează: "In ceea ce priveşte concepţia
despre Biserică, teologia Bisericii Ortodoxe Române mărturiseşte că, Biserica
Ortodoxă este identică cu Biserica cea una a lui Hristos, şi nu o parte a acesteia"10.
Este de subliniat faptul că referentul menţionează că viziunea eclesiologică a
B.O.R. nu exclude existenţa în afara Bisericii Ortodoxe a unei anumite eclezialităţi, care ar putea aparţine tmpului tainic al lui Hristos11. Se precizează, de aseme
nea, că recunoaşterea eclesialităţii unei alte Biserici nu se poate face doar prin
bunăvoinţă sau printr-o deschidere ecumenică. Lucml acesta presupune un dialog
/

6. E.K..D. cuprinde Biserici luterane, reformate şi unite (unierte Landeskirchen). Mărturisirile
cu un rol esenţial sunt: Confessio Augustana, Catehismul lui Luther şi catehismul de la Heidelberg.
7. Dagmar Heller, Die eine Kirche, manuscris, p. 3.
8. Ibidem, p. 3.
9. Ibidem, p. 5.
10. Pr. Prof. V. Ioniţă, Biserica cea una a lui Hristos şi diversitatea Bisericilor azi, manuscris, p. 17.
11. Ibidem, p. 17.
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profund şi cinstit. Referentul încheie, arătând că între E.K.D. şi B.O.R. există o
comuniune ce poate fi definită ca o comuniune a dialogului, a împreunei rugă
ciuni etc. Cu toate că prin dialogul teologic bilateral au fost obţinute o serie de
consensuri şi convergenţe teologice, comuniunea dintre cele două Biserici este
departe de "koinonia" pe care noi o căutăm împreună.
Referatele istorice prezentate de H. Ohme, N. Chifar şi C. Pătuleanu au
prezentat, fiecare din altă perspectivă, evoluţia istorică a diversităţii Bisericii din
primul mileniu creştin. H. Ohme a atenţionat asupra pericolului ca diversitatea
bisericească legitimă şi conformă cu Tradiţia apostolică să nu fie îngrădită de
tendinţa clară, din primul mileniu, de uniformitate şi absolutizare a unei singure
tradiţii. N. Chifar şi C. Pătuleanu au arătat că în relaţiile dintre Orient şi Occident
a prevalat principiul unităţii în diversitate, în ceea ce priveşte tradiţiile locale, dar
în privinţa fondului comun de credinţă, atât Biserica Romei cât şi cea de Răsărit,
au fost de aceeaşi părere şi s-au străduit să păstreze hotărârile dogmatice, cano
nice şi liturgice ale sinoadelor ecumenice12.
Din perspectivă exegetică Prof. J. Jeremias a prezentat o serie de termeni din
Vechiul Testament, care definesc Biserica din Noul Testament. Pr. Prof. M. Basarab
a subliniat în referatul său faptul că "ecclesia" în Noul Testament reprezintă Biserica
locală, caracterizată prin comuniunea euharistică. Unitatea în credinţă, în păstrarea
învăţăturii apostolilor şi în comuniunea euharistică nu înseamnă o uniformitate la
nivelul Bisericii locale, ci o unitate în diversitatea formelor de exprimare13.
Prof. Dr. M. Ritter a prezentat în referatul său diversitatea eclesiologică în Noul
Testament, dorind să dovedească prin aceasta că în Biserica primară nu a existat o
uniformitate. Referentul pledează pentru existenţa în Noul Testament a unei diver
sităţi reconciliate. Diac. Conf. Dr. I. Caraza a referit despre unitatea şi învăţătura
Bisericii pe baza scrierilor Sf. Vasile cel Mare. Fiinţa Bisericii este lucrarea Duhului
Sfanţ în Hristos. Referentul subliniază că diversitatea nu prejudiciază unitatea
Bisericii, atâta timp cât aceasta nu prejudiciază fiinţa Bisericii. Teologia patristică
este mărturie pentru o eclesiologie unitară în Noul Testament pentru că Biblia este
mărturie faţă de ceea ce exista în Biserică în timpul apostolilor14.
COMUNICATUL
celei de a X-a întâlniri din cadrul dialogului teologic bilateral
dintre Biserica Ortodoxă Română
şi Biserica Evanghelică din Germania
(G oslarX )15
între 14 şi 20 noiembrie 2002 a avut loc cea de a X-a întâlnire din cadrul dia
logului teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica
12. Pr. Conf. Dr. N. Chifar/Pr. Lector Dr. C. Pătuleanu, Dezvoltarea istorică a diversităţii bise
riceşti, manuscris, p. 11.
13. Pr. Prof. Dr. M. Basarab, Fiinţa şi unitatea Bisericii în Noul Testament.
14. Diac. Conf. Dr. I. Caraza, învăţătura Sf. Vasile cel Mare despre fiinţa şi unitatea Bisericii
şi relevanţa ei ecumenică astăzi, manuscris, p. 8.
15. Comunicatul a fost tradus din gennană de dl. Lector Dr. Radu Preda.

12- B. O. R. 10-12/2002

t

178

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Evanghelică din Germania (Evangheliscbe Kirche in Deutschland = E.K.D.)
(Goslar X). Comisia de dialog a fost invitată de Biserica Ortodoxă Română la
Cluj-Napoca.
^
*

• La dialog au participat:

din partea Bisericii Evanghelice din Germania:
Excelenţa Sa Dr. h. c. Rolj Koppe, Episcop, coordonatorul departamentului
ecumenic şi al relaţiilor cu străinătatea din cadrul E.K.D. (conducătorul
delegaţiei)
Asist, ştiinţific dr. Reinhard Flogaus
Pastor dr: Katharina Gaede
Pastor Consilier bisericesc superior dr. Dagmar Heller
Pastor Prof. dr. Jorg Jeremias
Pastor Prof. dr. Heinz Ohme
Pastor Prof. dr. Adolf Martin Ritter
Pastor Johannes Toaspern
Pastor Katharina Tons
Pastor Prof. dr. Reinhard Thole (consultant)
Vicar Christoph Rummel (invitat)

din partea Bisericii Ortodoxe Române:
A

_
_
_
_
_

înalt Prea Sfinţitul Mitropolit dr. Serafim Joantă al Germaniei, Europei
Centrale şi de Nord (conducătorul delegaţiei)
Preot Prof. dr. Viorel Ioniţă
Preot Prof. dr. Mircea Basarab
Preot Prof. dr. Nicolae Achimescu
Preot Prof. dr. Vaier Bel
Diacon Conf. dr. Ioan Caraza
Diacon Conf. dr. Dorin Oancea
Preot Conf. dr. Ioan Tulcan
Preot Conf. dr. Nicolae Chifar
Preot Lect. dr. Constantin Pătuleanu
Preot Asist. dr. Daniel Benga
4

Preot dr. Vasile Pop, reprezentantul Patriarhiei Române, Bucureşti
Preot Prof. dr. Ioan-Vasile Leb, observator, Facultatea de Teologie Ortodoxă
din Cluj-Napoca
Arhidiacon asist. Ştefan Iloaie, reprezentantul Arhiepiscopiei Vadului,
Feleacului şi Clujului
Lector Dr. Radu Preda, observator, Arhiepiscopia Clujului
Lect. Gabriela Trâmbiţaş (invitată)
Mag. Adriana Jucan (invitată)
Mag. Bogdan Ivanov (steward)
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Ca observator din partea Bisericii Evanghelice C.A. din România:
Pastor Elfriede Dorr
Pastor Daniel Zikeli
II.
Cea de a X-a întâlnire din cadrul dialogului bilateral,
dintre Biserica Ortodoxă Română şi E.K.D. a avut tema:
"Fiinţa şi unitatea Bisericii lui Hristos - Diversitatea Bisericilor în istorie"
Au fost ţinute următoarele referate teologice principale:

Dagmar Heller

Biserica cea una a lui lisus Hristos şi diversitatea
Bisericilor azi în contextul Bisericii Evanghelice din
Germania
Biserica cea una a lui lisus Hristos şi diversitatea
Bisericilor azi
Unitate şi diversitate potrivit exemplului dat de Sinodul
Quinisextum

Viorel Ioniţă
Heinz Ohme
Nicolae Chifar/
C-tin Pătuleanu
JorgJeremias
Mircea Basarab
A dolf Martin Ritter
loan Caraza

Dezvoltarea istorică a diversităţii bisericeşti
Premisele veterotestamentare ale termenului neotestamentar de Biserică
Fiinţa şi unitatea Bisericii în Noul Testament
Referitor la problema "Unitate şi diversitate în eclesiologia Bisericii vechi" - Idei şi impulsuri
învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre fiinţa şi uni
tatea Bisericii şi relevanţa ei ecumenică, azi

Odată cu precizarea felului de a înţelege Biserica, a fiecărei părţi în parte şi
cu formularea întrebării referitoare la concretizarea Bisericii celei una a lui lisus
Hristos, am atins în cadrul acestei întâlniri o întrebare esenţială, dacă nu chiar
chestiunea prin excelenţă, a dialogului teologic dintre Bisericile noastre. Pornind
din perspective diferite şi din contexte multiple, am formulat în acest dialog între
barea legată de esenţa Bisericii şi de temelia unităţii acesteia. Am încercat să
lămurim împreună cum şi în ce condiţii ar putea să fie diversitatea Bisericilor
noastre separate armonizată de aşa manieră încât credinţa noastră în unitatea
Bisericii lui lisus Hristos să îşi găsească expresia ei vizibilă în comuniunea
euharistică dintre Bisericile noastre.'
La începutul întâlnirii noastre de dialog, D. Heller a prezentat problematica
unităţii şi diversităţii luând drept exemplu concretizarea comuniunii unor Biserici
cu mărturisiri de credinţă diferite’ în cadrul E.K.D. şi după aceea, în a doua etapă,
a prezentat diferitele modele şi concepţii eclesiologice privind refacerea unităţii
aflate în dezbaterea ecumenică recentă. V. Ioniţă a confruntat în referatul său mai
multe modele de comuniune bisericească realizate în cadrul E.K.D. sau prin parti
ciparea E.K.D. cu eclesiologia ortodoxă şi a comparat pe acestea cu modul în care
t
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teologia românească înţelege unitatea Bisericii. A fost accentuat aici faptul că
Biserica locală, în calitatea ei de comunitate euharistică, poate fi numită Biserică
numai în comuniune euharistică şi de credinţă cu celelalte Biserici locale şi că
toate împreună formează Biserica lui lisus Hristos.
Din perspectivă istorică, H. Ohme a atras în continuare atenţia asupra perico
lului, ce se observă de mai multe ori în istoria Bisericii, ca diversitatea biseri
cească aflată în armonie cu moştenirea apostolică să fie eliminată de către tendinţa
către uniformizare şi absolutizare a unei singure tradiţii. N. Chifar şi C. Pătuleanu,
din partea ortodoxă, au prezentat în referatul lor, luând drept sursă istoria agitată
a legăturilor dintre emisfera estică şi cea vestică a Bisericii în primul mileniu, pe
de o parte diversitatea bisericească legitimă şi diferenţele ce au dus la ruperea
unităţii bisericeşti pe de altă parte şi au încercat să schiţeze dimensiunea şi limi
tele unei diversităţi bisericeşti legitime.
J. Jeremias a prezentat din perspectivă exegetică diferiţii termeni preliminări
ai Vechiului Testament pentru ceea ce Noul Testament numeşte biserică şi a scos
în evidenţă faptul interesant că atributul de sfinţenie al comunităţii lui Dumnezeu
este în Vechiul Testament formulat în cele mai multe căinări într-o manieră nega
tivă cum arată, de pildă, Decalogul. în acest context, un alt text important poate
fi considerat cel de la Exod 19, 3b-6, unde toţi membrii comunităţii sunt, asemeni
preoţilor, într-o relaţie nemijlocită cu Dumnezeu şi unde comunitatea devine
model pentru popoare. M. Basarab a explicat că "ekklesia" denumeşte în Noul
Testament o Biserică locală ce este caracterizată prin comuniunea euharistică.
Unitatea în credinţă, în statornicia învăţăturii Apostolilor şi în comuniunea
frângerii pâinii (vezi FA 2, 42) nu reprezintă aici în nici un caz uniformizarea
Bisericilor locale, ci unitatea în diversitatea formelor de expresie.
A. M. Ritter a expus în prelegerea lui diversitatea eclesiologică din Noul
Testament care dovedeşţe că Biserica primară nu a cunoscut uniformitatea şi că
aceasta, aşa cum arată exemplul canonizării scrierilor noutestamentare, s-a decis
pentru "diversitatea reconciliată" şi că a rezistat tensiunilor multiple şi a păstrat
legătura de unitate. In acest context a fost menţionată şi lipsa până astăzi a
receptării dialogului consensual dintre Bisericile ortodoxe şi cele Vechi Orientale,
fapt ce trimite la o chestiune eclesiologică şi anume la întrebarea dificilă a vala
bilităţii Sinoadelor Ecumenice. Drept exemplu pentru concepţia ortodoxă asupra
fiinţei şi unităţii Bisericii, I. Caraza a prezentat un referat cu privire la învăţătura
despre unitatea Bisericii în Duhul Sfanţ luând ca exemplu scrierile Sfanţului
Vasile cel Mare potrivit căruia unitatea întru Duhul Sfânt prin Hristos este temelia
unităţii Bisericii. Pe lângă aceasta, realităţii eclcsiologiei Bisericii primare îi
aparţinea în orice caz şi o diversitate în ceea ce priveşte organizarea.
A

iii .
A

împreună am formulat în acest dialog întrebarea referitoare la modul nostru
specific de a înţelege fiinţa Bisericii, unitatea ce există în Hristos şi condiţiile pentru
o concretizare a unităţii vizibile în comuniunea euharistică.
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E.K.D. este potrivit conştiinţei de sine o comuniune de Biserici cu mărturisiri
de credinţă diferite. Bisericile ei membre sunt autonome în organizare şi învăţă
tură, în acelaşi timp, pe baza unor discuţii fundamentale asupra învăţăturii de
credinţă dintre Bisericile lutherane şi reformate, există între ele comuniune învăţătorească (predicatorială) şi euharistică. E.K.D. înţelege această formă de comu
niune bisericească ca modalitate de expresie a unităţii vizibile a Bisericii lui Iisus
Hristos. Potrivit art. 7 din Confessio Augustana, pentru unitatea Bisericii este sufi
cient faptul că "Evanghelia este propovăduită în mod nealterat şi sacramentele
sunt oferite potrivit Cuvântului lui Dumnezeu". Comunitatea de credincioşi astfel
constituită are nevoie însă de o rânduială exterioară. Centrală pentru această
rânduială este slujirea predicatorială întemeiată, potrivit CA 5, de către Dum
nezeu. Forma de concretizare a acestei slujiri, cu ajutorul căreia Biserica îşi per
cepe menirea în situaţii istorice schimbătoare, este în orice caz modificabilă. Bi
sericile Evanghelice disting între temelia Bisericii şi forma acesteia. Potrivit
1 Cor. 3,11, temelia Bisericii este singur Iisus Hristos. Diferitele slujiri bisericeşti
ca şi rânduiala exterioară sunt, dimpotrivă, modificabile.
Teologii români ortodocşi sunt convinşi că Biserica Ortodoxă este identică cu
Biserica cea una a lui Iisus Hristos şi că Biserica Ortodoxă se află într-o neîntre
ruptă continuitate cu Biserica perioadei apostolice. Biserica Ortodoxă "are pe
însuşi Hristos, care este prezent în ea cu Trupul Său jertfit şi înviat, drept cea mai
profundă temelie a ei. Unitatea ei este de factură ontologică sau, mai bine spus, ea
este o unitate supraontologică" (Dumitru Stăniloae). în învăţătura ei, în forma şi
în structurile ei, Biserica Ortodoxă păstrează întreg adevărul credinţei aşa cum
aceasta a fost descoperită Apostolilor prin Hristos şi aşa cum este trăită din gene
raţie în generaţie.
Constatăm puncte comune în modul nostru de a înţelege Biserica, acestea
fiind totuşi încă limitate. în orizontul prezentării sumare a conştiinţei eclesiologice de sine a celor două Biserici, există în elemente esenţiale o convergenţă
demnă de reţinut.
în discuţiile noastre am analizat şi termenul de "koinonia". Aceasta joacă un
rol important în dialogul ecumenic şi a fost abordat de asemeni şi în studiul
"Fiinţa şi scopul Bisericii" a Comisiei pentru "Credinţă şi Constituţie". Desigur,
pentm Biserica Ortodoxă, termenul de "koinonia" implică mereu şi comuniunea
euharistică astfel încât, pentru descrierea a ceea ce s-a stabilit până acum ca fiind
comun Bisericilor noastre, acesta nu pare să fie potrivit şi, în anumite circumstan
ţe, poate chiar să relativizeze diferenţele încă existente.
Participanţii la dialog au abordat şi diferenţierea, propusă în Raportul final al
Comisiei speciale privind colaborarea Bisericilor Ortodoxe în Consiliul Ecumenic
al Bisericilor, între Bisericile care "se identifică cu una, sfântă, sobornicească şi
apostolească Biserică" şi acele Biserici care "se înţeleg ca părţi ale Bisericii una,
sfântă, sobornicească şi apostolească". în timpul discuţiilor s-a conturat totuşi fap
tul că această diferenţiere este potrivită numai limitat pentru descrierea conştiinţei
de sine a Bisericilor noastre.
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Intr-adevăr, Biserica Ortodoxă pleacă în conştiinţa eclesială de sine de la premiza că este "identică" cu Biserica cea una a lui Iisus Hristos. Cu toate acestea ea
nu doreşte proclamarea unei pretenţii absolutiste faţă de alte Biserici. Există însă
şi teologi ortodocşi care identifică limitele Bisericii lui Iisus Hristos cu limitele
canonice ale Bisericii Ortodoxe. Biserica Ortodoxă Română este cu toate acestea
conştientă de faptul că şi în alte Biserici este prezent Hristos cel neîmpărţit şi de
aceea respinge identificarea de o manieră exclusivă a Bisericii celei una a lui Iisus
Hristos cu o anumită Biserică locală determinată istoric.
Din cealaltă perspectivă, convingerea formulată în Concordia de la
Leuenberg, potrivit căreia Bisericile evanghelice "participă la Biserica cea una a
lui Iisus Hristos" (CL 34), nu înseamnă că aceste Biserici sunt Biserici parţiale, în
sensul în care numai toate la un loc l-ar avea prezent pe Hristos de o manieră
neîmpărţită. Mai mult decât atât, prin această formulare trebuie exprimată convin
gerea că fiecare Biserică recunoaşte pe toate celelalte Biserici ca parte a trupului
universal al lui Hristos atâta vreme cât în fiecare dintre acestea se realizează de o
manieră specifică Biserica cea una, sfântă, sobornicească şi apostolească din
Mărturisirea de credinţă.
în ciuda terminologiei diferite, Bisericile noastre sunt cu toate acestea, în
ceea ce priveşte descrierea conştiinţei eclesiologice de sine a fiecăreia în parte, de
aceeaşi părere atâta vreme cât fiecare se înţelege pe sine ca deplină concretizare
a Bisericii celei una a lui Iisus Hristos. De asemeni, împărtăşim conştiinţa caracte
rului tranzitoriu a formei pământeşti a Bisericii celei una a lui Iisus Hristos şi
orientarea ei fundamentală spre desăvârşire în împărăţia lui Dumnezeu.
Intre delegaţiile noastre a domnit consensul şi în ceea ce priveşte convingerea
că în decursul istoriei Bisericii a existat şi va mai exista mereu o diversitate legiti
mă a formelor de expresie teologică, a rânduielilor bisericeşti şi a riturilor precum
şi a formelor de practicare a credinţei. Această diversitate este uneori ameninţată
de tendinţa către absolutizarea uneia sau alteia dintre tradiţiile locale ca fiind sin
gura practică apostolică şi în consecinţă singura legitimă. Pe de altă parte, această
diversitate a practicii bisericeşti, care se întemeiază pe diversitatea mărturiei apos
tolice, nu poate fi nelimitată şi nu trebuie sub nici o formă confundată cu bunul
plac. Pe baza legăturii incontestabile dintre fiinţa şi forma Bisericii, unitatea pro
fundă a Bisericii nu poate fi conservată decât numai prin consensul fundamental
al Bisericilor în învăţătura şi în structurile lor şi trăită în comuniunea euharistică.
Pentru Biserica Ortodoxă, unitatea bisericească, în sensul recunoaşterii
depline drept Biserica lui Iisus Hristos a unei Biserici apărute istoric şi în conse
cinţă a realizării cu aceasta a unei "koinonia" ce implică de asemeni comuniunea
euharistică, este legată de patru condiţii: de consensul fundamental referitor la
învăţătura de credinţă (regula fidei), la Taine, la preoţia sacramentală şi la autori
tatea în Biserică.
Pentru Bisericile evanghelice este suficient pentru adevărata unitate a Biseri
cii consensul în ceea ce priveşte propovăduirea curată şi neschimbată a Evanghe
liei lui Iisus Hristos şi a mântuirii promise nouă de Acesta precum şi în ceea ce
priveşte adevărata învăţătură şi practică în legătură cu sacramentele (CA 7).
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Aceasta nu înseamnă însă că mărturia Bisericii primare ar fi eclesiologic irelevantă pentru Bisericile evanghelice. Eclesiologia reformatorilor s-a ataşat pe
deplin conştient, prin deosebita preţuire a "regulei de credinţă", a slujirii şi a ca
nonului biblic, de cele aşa numite trei norme catolice/universale.
Potrivit înţelegerii evanghelice, în afară de tradiţia biblică există şi în perioa
da post-neotestamentară o tradiţie care este indispensabilă pentm credinţa Biseri
cii şi care corespunde în conţinut cu mărturia biblică (comp. Goslar I). Atât în Bi
serica Ortodoxă cât şi în Bisericile evanghelice sunt păstrate vii hotărârile luate în
Biserica primară cu caracter normativ. Consensul dintre noi cu privire la hotărâ
rile luate în Biserica veche se referă mai cu seamă în învăţătura despre Sfânta
Treime şi în hristologie, dar se deosebeşte totuşi în alte anumite puncte cum ar fi
de pildă Sinodul Quinisextum sau Sinodul VII Ecumenic.
Cu toate că Bisericile noastre se află în acest dialog încă pe drumul către re
cunoaşterea reciprocă deplină şi prin aceasta către instituirea comuniunii euharistice, ele nu doresc totuşi să conteste principial celuilalt partener calitatea de
Biserică. Biserica Ortodoxă Română poate astfel în orice caz să identifice în
Bisericile evanghelice o oarecare eclesialitate. Pe baza credinţei comune în Iisus
Hristos, aşa cum aceasta a fost formulată de o manieră autoritară în Sfânta
Scriptură şi în mărturisirea noastră comună niceo-constantinopolitană, şi mai cu
seamă pe baza unui Botez, Biserica Ortodoxă Română poate vorbi de un anumit
grad de comuniune (Gemeinschaft) cu Bisericile evanghelice încă separate de ea.
Din perspectiva Bisericilor evanghelice, acestea văd concretizate la rândul lor în
Bisericile Ortodoxe, în ciuda formelor de expresie ale vieţii bisericeşti în parte
total diferite, elementele esenţiale ale eclesialităţii conforme Evangheliei.
Din perspectivă ortodoxă, în legătură cu Bisericile evanghelice, este nevoie
încă să fie lămurite chestiunile privind succesiunea episcopală apostolică şi
receptarea tuturor Sinoadelor Ecumenice în cadml Bisericilor evanghelice
deoarece acestea sunt în teologia ortodoxă elemente de bază ale fiinţei Bisericii
celei una a lui Iisus Hristos. Din perspectiva Bisericilor evanghelice este necesară
mai cu seamă lămurirea întrebării referitoare la modul în care se raportează in
mod deosebit în Bisericile Ortodoxe tradiţia vie a cinstirii icoanelor la ceea ce
partea evanghelică numeşte "mărturia curată a Evangheliei lui Iisus Hristos" (în
sensul din CA 7).
Pentm a înainta pe dmmul către o diversitate reconciliantă este nevoie, din
perspectiva noastră, să se clarifice conţinutul şi criteriile, considerate de ambele
părţi ca fiind indispensabile, ce pot contribui la recunoaşterea reciprocă drept con
cretizare a Bisericii una, sfântă, sobornicească şi apostolească.
IV.
Cele două delegaţii au ascultat cu mare atenţie şi bucurie rapoartele despre
întâlnirile "Dialogului tânăr/Schimbul de grupuri de vizitatori" din 2001 şi 2002.
Tinere şi tineri teologi, studenţi şi clerici ai Bisericii Ortodoxe Române şi ai
Bisericii Evanghelice din Germania s-au întâlnit pentm a opta şi respectiv pentm
a noua oară. Temele întâlnirilor au fost "Slujba divină ca expresie a credinţei"
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(2001 în Sibiu) şi "Misiunea şi Bisericile într-o societate pluralistă" (2002 în Edemissen/Hanovra). Drept deosebit de importante au fost considerate cunoaşterea
reciprocă a vieţii bisericeşti autentice a fiecărei părţi, a situaţiei comunitare spe
ciale la faţa locului precum şi desluşirea împreună a textelor biblice şi prin aceasta
receptarea diferitelor tradiţii interpretative.
Conducătorii celor două delegaţii au subliniat necesitatea continuării acestei
forme de întâlnire între tinerii creştini din Bisericile noastre.'Vor mai trebui găsite
în viitor forme prin care invitaţiile exprimate să fie aduse consecvent la cunoştinţa
celor două Biserici şi a Facultăţilor de Teologie precum şi publicarea bilingvă a
rezultatelor (a rapoartelor finale).
Prin alegerea oraşului Cluj-Napoca drept loc de desfăşurare a întâlnirii, dia
logul nostru a avut de la bun început o actualitate ecumenică deosebită. Ne-am
aflat la Cluj într-un oraş marcat atât în istoria lui cât şi în prezent de numeroase
confesiuni creştine şi diferite naţionalităţi. Aceasta a reieşit mai cu seamă cu
ocazia vizitei noastre la Institutul Teologic Protestant din Cluj unde reprezentanţii
Bisericii Reformate din Transilvania, ai Bisericii Reformate dincolo de Piatra
Craiului, ai Bisericii Unitariene, ai Bisericii Evanghelic-Lutherane CA de limbă
maghiară şi ai Bisericii Evanghelice CA din România au relatat despre începu
turile în istorie ale Bisericilor lor, despre situaţia actuală şi despre şansele şi difi
cultăţile apropierii ecumenice. Cu această ocazie, Î.P.S. Mitropolit Serafim al
Germaniei, Europei Centrale şi de Nord a informat despre Mitropolia Ortodoxă
Română, despre noul centru al acesteia din Niimberg şi despre viaţa bisericească
a parohiilor.
Şansele şi dificultăţile apropierii ecumenice au fost scoase în evidenţă şi de
raportul Doamnei G. Trâmbiţaş, preşedinta Societăţii Femeilor Ortodoxe din Cluj.
Ea a relatat, în calitate de membră a Comisiei executive a Comitetului Zilei mon
diale de rugăciune, despre pregătirea rânduielii de rugăciune pentm Ziua mondia
lă de rugăciune din 2002 care a fost elaborată de femeile din România. Prin
această zi a fost trezit în întreaga lume interesul pentm ţară şi pentm situaţia din
România, fapt ce sperăm să continue şi după consumarea Zilei mondiale de
mgăciune. Ziua mondială de mgăciune în sine a fost marcată în numeroase oraşe
şi localităţi din România prin sărbătorire comună şi s-a bucurat de atenţia mass-media.
Aşa cum aveam să aflăm cu surprindere, în Cluj nu a fost posibilă mgăciunea
comună în această zi.
V.
Dialogul a început printr-o mgăciune de seară în capela Seminarului românortodox şi a Facultăţii de Teologie, unde am fost pe durata întâlnirii oaspeţii Î.P.S.
Arhiepiscop Bartolomeu Anania. Imediat după aceea a avut loc o recepţie oferită
de Arhiepiscop şi acompaniată sărbătoreşte de melodiile interpretate de coml
Facultăţii de Teologie. La această recepţie au fost invitaţi Episcopul Christoph
Klein şi alţi reprezentanţi ai Bisericii Evanghelice CA din România precum şi
reprezentanţi ai Bisericii Evanghelice din Germania ce au luat parte la întâlnirea
comisiei de contact a celor două Biserici. Un dialog detaliat cu Arhiepiscopul
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Bartolomeu despre munca sa la ediţia apărută recent a Sfintei Scripturi a scos în
evidenţă obligaţia celor două Biserici în ceea ce priveşte răspândirea Evangheliei
într-o limbă accesibilă celor de azi.
Un moment deosebit de înălţător pentru ambele delegaţii a fost Sfânta Litur
ghie condusă de Mitropolitul Serafim, care a fost celebrată în catedrala din Cluj
în prezenţa a mii de credincioşi şi în cadrul căreia Mitropolitul Serafim a ţinut
predica. La finalul Liturghiei, Arhiepiscopul Bartolomeu a informat pe credin
cioşi despre dialogul nostru şi Episcopul Koppe a adresat un cuvânt de salut şi de
binecuvântare. în prezenţa participanţilor ortodocşi, a fost celebrată apoi o slujbă
euharistică în biserica evanghelic-lutherană de către pastorul Bela Kiss şi în ca
drul căreia a predicat pastorul Johannes Toaspern.
Pentru noi a fost impresionantă vizita la mănăstirea Nicula, aceasta devenind
printr-o icoană făcătoare de minuni un loc de pelerinaj în Transilvania. în cadrul
unei cine comune cu vieţuitorii acestei mănăstiri au fost prezentate informaţii
despre contactele bilaterale dintre Biserica Evanghelică din Wiirttemberg şi
Arhiepiscopia Clujului. Slujba de seară în mănăstire a făcut parte la rândul ei din
dimensiunea spirituală indispensabilă manifestată în slujbele de seară şi de
dimineaţă organizate alternativ.
4

VI.
Recomandăm Bisericilor noastre continuarea dialogului pe marginea unor
teme ce au reieşit în urma acestei întâlniri. Astfel, deosebit de importante ne par
a fi temele privind Preoţia şi Sinoadele Ecumenice.
Mai departe, ar trebui să ne gândim mai concret cum ar putea fi îmbunătăţită
receptarea de ambele părţi a dialogurilor noastre la nivel academic, în procesul de
învăţământ şi în viaţa comunităţilor noastre. în acest context, participanţii la dia
log se pronunţă cu fermitate pentru continuarea publicării atât în România cât şi
în Germania a rezultatelor dialogului nostru astfel încât să încurajăm în acest mod
înţelegerea faţă de alte tradiţii creştine în parohiile Bisericilor noastre. Ne pro
nunţăm de aceea pentru o mai puternică luare în consideraţie, în cadrul întâlniri
lor viitoare, a practicii vieţii bisericeşti.
Semnează:
Î.P.S. Mitropolit Dr. Serafim Joantă
al Germaniei şi Europei Centrale şi de Nord
Episcop Dr. h. c. R olf Koppe
Biserica Evanghelică din Germania
(Pr. lector dr. Constantin Pătuleanu)

EVOLUŢIA ISTORICĂ A DIVERSITĂŢII BISERICEŞTI*
1. Preliminarii
Pentru o mai bună înţelegere a evoluţiei diversităţii istorice, de la Biserica cea
una a lui Hristos spre multele Biserici şi confesiuni de astăzi, trebuie să cercetăm
realitatea istorică, şi anume nu atât momentele de cotitură din istorie, cât mai ales
procesul evolutiv, care a dus la apariţia acestora. De o importanţă fundamentală
pentru acest lucru ni se pare a fi separarea lumii creştine în "Est-Vest". De ambele
părţi există opoziţii, păreri diferite şi litigii. Motivul esenţial al separării rămâne
cantonat în gândirea teologică şi în viaţa bisericească. Ar fi neadevărat să stabilim
un singur moment pentru acest proces - anul 1054 sau anul 863. Evenimentele
petrecute în aceşti ani nu au fost decât ocazii exterioare şi rezultatul unei evoluţii,
care începuse încă înainte ca cineva să se gândească la separare şi opoziţie între
Orient şi Occident.
Istoria bisericească şi situaţia actuală a confesiunilor creştine arată că unitatea
Bisericii nu trebuie privită numai din punct de vedere dogmatic, sau numai din
punct de vedere pur teoretic, ci ea trebuie privită şi din punct de vedere istoricopractic. Aceasta înseamnă că nu avem voie să nu observăm şi să nu ţinem cont de
* diversitatea confesiunilor1.

2.1. Contradicţii politice
Din punct de vedere politic o primă separare între Răsărit şi Apus s-a creat
prin împărţirea Imperiului roman în două de către împăratul Diocleţian (284-305),
în anul 286. Prin acest act, Diocleţian înţelegea că există o lume orientală cu con
cepţiile şi mentalitatea ei, deosebită de cea occidentală. Acelaşi lucru l-a determi
nat pe Constantin cel Mare (306-337) să mute capitala, la 11 mai 330, de la Roma
la Bizanţ, care devine "Roma cea nouă"2. De acum Roma va rŞmâne izolată,
pradă năvălirii popoarelor migratoare. Orientul, mai bine apărat nu-i poate da nici
un ajutor, încât în anul 476 Roma va capitula sub loviturile lui Odoacru (434-493).
De la data aceasta, Imperiul roman de răsărit, numit din secolul al Vll-lea
"Imperiul bizantin", e considerat ca unicul continuator legitim al fostului Imperiu
roman universal din trecut, fapt ce a făcut să crească şi mai mult resentimentele
apusenilor faţă de răsăriteni.
A

In anul 752, papa Ştefan II (752-757) face apel la regele francilor Pipin cel
Scurt (741-768), care trece cu armata sa în Italia -şi distruge între 754-756 regatul
longobarzilor din Italia centrală, unde bizantinii aveau exarhatul de Ravena.
*
Referat susţinut în cadrul celei de a X-a întruniri de dialog dintre Biserica Ortodoxă Română
şi Biserica Evanghelică din Germania, Cluj, 14-20 nov. 2002.
1. Pr. Prof. Dr. Viorel loniţă, Die Einahit de Kirche und die Vieizahi der Nationen, în: Kirchen
im unterschiedlicher Kulturen. A u f dem Weg in das dritte Jahrtausend, Gottingen, 1995, p. 409.
2. Wolf-Dieter Hauschild, Lehrbuch der Kirchen - und Dogmengeschichtge, Band I Alte
Kirche und Mittclalter, Giitersloh 1995, S. 32; Pr. Prof. dr. Ioan Rămureanu, Pr. Prof. Dr. Milan
Şesan, Pr. Prof. Dr. Theodor Bodogae, Istoria Bisericească Universală, Bucureşti 1987, voi. I, p. 559;
vezi şi Prof. Teodor M. Popescu, Geneza şi evoluţia schismei, în: Ortodoxia 6/1954.
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Teritoriul cucerit de franci de la longobarzi a fost dăruit de Pipin cel Scurt în 754-755
papei Ştefan II sub denumirea de "Patrimonium Sancti Petri”. Creându-şi astfel un
stat terestru, papa se emancipează de sub puterea politică a Bizanţului, mai mult,
el va face de acum înainte concurenţă Imperiului bizantin, în calitatea lui de şef
al unui stat numit Respublica Romanorum. Pentru susţinerea şi justificarea creării
unui stat terestru papii s-au bazat pe două documente neautentice: Donaţio
Constantinii şi Decretalele pseudo-isidoriene. Prin aceasta toată puterea biseri
cească şi politică se concentra în apus în mâna papei.
O discordie şi mai mare între Roma şi Constantinopol a produs-o măsura
luată de împăratul Leon III Isaurul (717-741) la anul 731 de a trece provinciile
Iliricului oriental, Italia de sud (Calabria), Sicilia şi Creta sub jurisdicţia patriar
hului de Constantinopol, care până atunci se aflau sub jurisdicţia papei. Ceea ce a
concretizat însă schisma politică între Răsărit şi Apus a fost actul de răsunet euro
pean şi anume încoronarea la anul 800 a regelui franc, Carol cel Mare (768-814),
câ “împărat roman al Apusului", de către papa Leon al III-lea (795-816), ştirbind
prin aceasta autoritatea şi strălucirea de care se bucura până atunci Imperiul bizan
tin. Gravitatea gestului consta în faptul că, după concepţia medievală, nu exista
decât un singur împărat legitim, cel încoronat de papă. împăraţii Bizanţului se
considerau însă singuri împăraţi legitimi, fiind de drept moştenitorii Imperiului
roman universal din trecut.
Conflictul politic şi religios era întreţinut şi de tendinţa celor două imperii de
a-şi întinde sfera de putere şi de influenţă prin misiune la popoarele necreştinate
aşezate între ele. Reorientarea şefilor statelor slave (sau maghiar) spre răsărit sau
spre apus, în funcţie de contextul timpului, pentru a primi creştinismul de la Con
stantinopol sau de la Roma, arată ea însăşi intenţii politice şi religioase, care au
contribuit la învrăjbirea politică şi religioasă dintre Apus şi răsărit. Când prinţul
Rostislav cerea misionari de la Bizanţ, sau ţarul bulgar Boris d e ia Ludovic II al
Germanicului sau de la papa Nicolae I, ei rezolvau cu aceasta nu numai problema
religioasă, ci şi una politică. Dorinţa conducătorilor politici de a-şi asigura, prin
misionari, legături bisericeşti cu anumite popoare, în vederea stabilirii mai apoi a
unor raporturi politice favorabile intereselor lor imperiale, a făcut ca misiunea
creştină să devină o chestiune politică şi motiv de discordie şi de fricţiuni cu con
secinţe dintre cele mai grave. Este cunoscut faptul că atacul patriarhului Fotie
contra latinilor a fost cauzat de amestecul acestora în Bulgaria, aflată în curs de
creştinare prin misionari greci3.

2.2. Contradicţii religioase
în cartea sa "Creştinătatea fărâmiţată", Y. Congar citează două cercetări de
istorie bisericească. Una dintre ele indică faptul că în cei 464 de ani, de la
începutul domniei, ca singur împărat, a lui Constantin cel Mare (anul 323) şi până
la Sinodul al 7-lea ecumenic (anul 787), între greci şi latini au existat cinci
schisme cu o durată de 203 ani. Cealaltă statistică indică şapte schisme cu o durată
3.
Siehe; Franţoi Dvornik, Lc schisme de Photius, histoire et legende preface du P.P.Y. Congar,
Paris, 1950, p. 29; Idem, Les Slaves, Byzanz et Rome au IX-e siecle, Paris, 1926.
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de 217 ani, care s-au înregistrat în cei 506 ani, de la moartea împăratului
Constantin (337) şi până la preluarea definitivă a hotărârilor Sinodului al 7-lea
ecumenic (anul 843). Cu alte cuvinte: grecii şi latinii n-au avut comuniune unii cu
ceilalţi pentm aproape jumătate din timpul când au participat în comun la cele
şase din cele şapte sinoade ecumenice.
Nici grecii şi nici latinii nu s-au gândit în această perioadă să conteste unii
altora eclesialitatea. Altfel n-ar mai fi participat împreună la sinoadele ecumenice.
Avem deci în faţa noastră cazuri în care Bisericile şi-au reproşat una alteia defi
cienţe atât de mari, încât au considerat că trebuie să întrerupă comuniunea sacra
mentală pentru a constrânge încetarea acestora. Totuşi ele s-au considerat şi pe
mai departe Biserici surori, care aparţin de fapt una alteia şi s-au străduit mereu
pentru anularea schismelor. Tema propusă aici pentru dezbatere este foarte vastă
şi credem că ar necesita studii- foarte complete pentru a analiza toate situaţiile,
cauzele, împrejurările şi motivele care au determinat schismele din acel timp. Aici
ne vom referi doar la câteva4.
Schisma acachiană (483-519). Se ştie că sinodul de la Calcedon (451) a
căutat o formulă pentru exprimarea credinţei comune în lisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu şi Fiul Omului, pe care să o mărturisească toţi creştinii. Formula de la
Calcedon n-a fost însă primită de toate Bisericile locale. împăratul a considerat că
o dispoziţie statală ar fi mai eficientă şi astfel a dispus episcopului din Constanti
nopol elaborarea unui Henotikon (henosis - unificare), pe care l-a publicat în 482,
cu obligativitatea ca toate Bisericile să respecte această dispoziţie. întrucât unele
Biserici locale, în frunte cu Biserica Romei, n-au primit dispoziţiile Henotikonului, s-a creat o schismă între Răsărit şi Apus care a durat 35 de ani (483-519),
cunoscută sub numele de "schisma acachiană".
O nouă animozitate în relaţiile dintre Roma şi Constantinopol s-a produs
când patriarhul loan IV Postitorul (582-595) şi-a luat titlul de "patriarh ecumenic"
în sinodul local de la Constantinopol din 588, fapt care l-a supărat pe papa
Grigorie I cel Mare (590-604); In semn de protest papa s-a intitulat pe sine servus
servorum Die.
Practici apusene condamnate de Sinodul II Trulan (691-692). Sinodul quinisext este cel dintâi care a cenzurat unele practici occidentale: Celibatul clericilor
(can. 5 apostolic şi can. 13 şi 30 trulan), postul de sâmbăta (can. 66 ap. şi 55 tru
lan), consumarea de animale sugrumate şi de sânge (can. 63 ap. şi 67 trulan), re
prezentarea lui Hristos ca miel (can. 82), mâncarea de ouă şi brânză în sâmbetele
şi duminicile Păresimilor (can. 56 trulan). Apusenii au socotit sinodul acesta ca o
schimbare hotărâtoare pentru viitor în raporturile spirituale dintre Răsărit şi
Apus5. în fapt, sinodul era un răspuns la pretenţiile Romei la primatul universal.
Interesant este că sinodul aminteşte ordinea patriarhatelor aşa cum fusese stabilită
de sinoadele II (can. 3) şi IV ecumenice (can. 28) pentru a arăta că primatul papal
4. Citat după Ernst Christian Suttner, Das wechselvolle Verhăltnis zwischen der Kirchcn des
Ostens und des Westens im L au f der Kirchcngeschichte, Wurzburg, 1996 (Bisericile Răsăritului şi
Apusului de-a lungul istoriei, traducere de Diac. Mihai Săsăujean, Edit. Ars Longa, 1998, p. 19).
5. Erich Gaspar, Geschichte des Papstums, Band 2, Tubingen, 1933, p. 632-633.
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era numai unul de onoare şi nu de jurisdicţie universală. De altfel, sinodul quinisext menţionează în cele 102 canoane o serie de obiceiuri şi practici, din care
unele se regăseau în Biserica africană şi Biserica armeană, cele mai multe însă se
găseau în Biserica orientală, pe care le critică şi le interzice. Dintre celelalte,
numai pentru două se face menţiunea că sunt practicate de Biserica apuseană
(celibatul cleiului şi postirea sâmbetei)6.
Filioque. Mai grav a fost când grecii au luat cunoştiinţă de introducerea adaosu
lui "Filioque" în apus. Deşi ca diferenţă teologică între Apus şi Răsărit chestiunea e
mai veche, aceasta a devenit obiect de dispută abia în secolele următoare, când cear
ta dintre răsăriteni şi apuseni luase amploare. Patriarhul Fotie este primul care în
Enciclica sa către scaunele arhiereşti din Răsărit, din anul 867, pe lângă alte practici
apusene noi, aminteşte şi învăţătura greşită că Duhul Sfânt purcede şi de la Fiul Filioque - pe care latinii au introdus-o în Simbolul niceo-contantinopolitan. Nu vom
insista aici asupra acestei problematici, ci vom aminti o opinie cel puţin ciudată a
unui istoric catolic cunoscut. Astfel, Prof. Emst Christoph Suttner consideră că
adaosul filioque s-ar fi "strecurat în mod neobservat în simbolul de credinţă" şi că
"n-ar fi existat nici o decizie prin care să se fi introdus"7.
Amintim că adaosul "Filioque este semnalat pentru prima dată la sinodul I de
la Toledo 447, apoi la sinodul III de la Toledo 589. La sinodul din noiembrie 809
de la Aquisgranum (Aachen), convocat de Carol cel Mare, episcopul Teodulf de
Orleans a aprobat, din ordinul împăratului, adaosul filioque. Un an mai târziu un
sinod ţinut la Roma sub Papa Leon III a aprobat doctrina şi hotărârea sinodului de
la Aquisgranum, dar nu a admis introducerea formulei în simbolul de credinţă.
Dimpotrivă el a pus să se graveze textul vechi, aşa cum îl aveau grecii, pe două
plăci de argint. Papa se găsea într-o poziţie dificilă, căci el ar fi vrut să interzică
formula respectivă, însă nu dorea să-l supere nici pe Carol cel Mare. Existau
aşadar în apus o părere imperială şi una papală. Este interesant că introducerea
adaosului filioque nu are o motivare teologică, ci una practică: era o modalitate
de a-i aduce pe arienii din Spania la credinţa cea adevărată.
Este, de asemenea interesant că aceasta s-a făcut în sinoade prezidate de
suverani, sau la cererea lor. în sinodul de la Toledo 589 - mărturisirea de credinţă
(cu adaosul filioque) - a fost citită în sinod de regele Recared, semnând alături de
soţia sa Bada. Sinodul de la Gentilly (767) a fost convocat şi prezidat de Pipin cel
Scurt, sinodul de la Aachen (809) a fost convocat şi prezidat de Carol cel Mare,
care cerea stăruitor papei Leon III aprobarea şi introducerea formulei în simbol.
Sinodul de la Worms (868) era condus de regele Ludovic. Papa Benedict VIII
(1012-1024) a acceptat oficial introducerea lui "Filioque" în anul 1014 la cererea
expresă a împăratului german Henric II (1002-1024), cu prilejul încoronării
acestuia la Roma.
Poate că dacă ar fi lipsit aceste intervenţii imperiale, străine de doctrina şi
interesele Bisericii, chestiunea Filioque n-ar fi ajuns să tulbure raporturile dintre
apus şi răsărit. De altfel mai toţi teologii consideră că în alte împrejurări proble
6. Teodor M. Popescu, Geneza şi Evoluţia schismei, p. 172.
7..Ernst Christoph Suttner, Bisericile Răsăritului, p. 26.
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ma aceasta s-ar fi putut lămuri teologic, pe baza unor formule patristice şi s-ar fi
putut evita introducerea acestui adaos în simbolul de credinţă.
Iconoclasmul. Schisma fotiană. Iconoclasmul a tulburat şi el relaţiile dintre
Apus şi Răsărit prin faptul că o mulţime de călugări din Bizanţ, persecutaţi de îm
păraţii iconoclaşti, s-au refugiat în apus, unde au fost bine primiţi. Iconoclasmul
lăsase două partide şi două concepţii, care se manifestau mai ales la alegerea de
patriarhi. Unei tendinţe tradiţionaliste, intransigente, susţinută cu fanatism de
călugări, se opunea alta liberală reformatoare, favorizată de renaşterea culturală
din secolul IX. Prezenţa acestor două partide explică situaţia creată la Constanti
nopol în jurul alegerii patriarhilor Ignaţiu şi Fotie8. Schimbările de la Constanti
nopol au dat papii prilej de a se amesteca în treburile interne ale Bisericii greceşti.
Trei lucruri au avut o pondere deosebită în cearta dintre papa Nicolae I şi patriar
hul Fotie: 1. dorinţa papei de a recupera vechile patrimonii papale aflate în teri
toriile scoase de sub jurisdicţia Romei (Ilyricul); 2. misiunea la bulgari; 3. proble
ma primatului papal. După Fotie relaţiile dintre cele două Biserici au devenit for
male. Conflictul din secolul IX a zdruncinat şi răcit legăturile greco-latine, cul
minând cu schisma cea mare de la 1054.
#

Istoria următoare a raporturilor politice şi bisericeşti dintre Bizanţ şi Occident
este marcată de agravarea schismei prin sporirea duşmăniei şi urii reciproce. Pe
ricolele care s-au abătut peste greci din partea turcilor, a normanzilor, a francilor,
a germanilor sau a cruciaţilor, în general, au dat dezbinării caracter de "tragedie"9.
%

De acum se poate vorbi în istorie, în mod confesional, de Biserica Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă. La 1517, în mod convenţional, se poate vorbi de o nouă
ruptură în sânul Bisericii Apusene prin apariţia aşa numitelor Biserici ieşite din
Reformă: lutherană, calvină, zwingliană, anglicană, din sânul cărora, nu după mult
timp, se vor rupe, printr-un proces de divizare ce continuă şi astăzi, o serie de alte
denominaţiuni protestante, neoprotestante, anabaptiste, penticostale, harismatice etc.
Cert este că după fiecare divizare creştinii au simţit tragedia despărţirii reflec
tată mai ales prin conştiinţa apartenenţei fiecăruia la Trupul tainic al Domnului, ne
împărţit şi nedespărţit, care este Biserica lui, conştiinţă materializată, de-a lungul
istoriei, prin tot atâtea încercări, mai sincere sau mai meschine, după cum dictau,
fie raţiuni de stat, fie interesele unei politici bisericeşti ale unor împăraţi sau papi,
uneori prea deprinşi să stăpânească peste trupuri şi suflete în locul lui Hristos.
%

2.3. Tradiţii locale ca expresie a diversităţii
Biserica a încurajat diversitatea în ceea. ce priveşte tradiţia liturgică; limba
folosită în cult, trăirea spirituală, muzica şi poezia, chiar unele obiceiuri locale,
atât timp cât acestea se înscriau în normele de credinţă dând vieţii bisericeşti o
8. Despre rolul partidelor în Bizanţ vezi Franţoi Dvornik, Le schisme de Photius, histoire et
legende preface du P.P.Y. Congar, Paris, 1950; Idem, Les Slaves, Byzanz et Rome au IX-e siecle,
Paris, 1926; Milan Şesan, Schisma între Patriarhii Fotie şi Ignatie 1936; Pr. Lector Constantin
Pătuleanu, Raportul dintre Biserică şi Stat în timpul patriarhului Fotie, în: Analele Facultăţii de
Teologie Ortodoxă din Craiova, nr. 4/1999, p. 3-19.
9. T. M. Popescu, Geneza şi evoluţia schismei, p. 212.
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varietate care nu deranja, care nu separa, dar nu putea admite diversitatea în credinţă
întrucât acest lucru atenta la fiinţa şi unitatea ei. Una din formele de manifestare a
diversităţii în Biserică a fost tradiţia pascală, în Răsărit puternic influenţată de
tradiţia pascală iudaică până la a reţine ca dată a serbării Paştilor 14 nisan indiferent
de ziua săptămânii, în comparaţie cu tradiţia apuseană, care orientându-se tot după
data de 14 nisan stabilea serbarea Paştilor în ziua Duminicii, aşa cum relatează
referatul biblic (Mt. 28, 1; Mc. 16, 1-2; Lc. 24, 1; In. 20, 1). Deşi s-au purtat discuţii
pe această temă fară să se ajungă un timp la o soluţie unanim acceptată, unitatea şi
comuniunea Bisericii nu s-a rupt. Doar atunci când diversitatea tradiţiei pascale a
dus la o exegeză defectuoasă a semnificaţiei morţii şi învierii Domnului, regle
mentarea acestei probleme încercând să se facă în mod abuziv de papa Victor al
Romei, creîndu-se premisele ruperii comuniunii bisericeşti dintre Biserica Romei şi
Bisericile din Asia la sfârşitul secolului al III-lea, sinoadele de la Arelate (314) şi
Niceea (325) au stabilit principiul calculului pascaliei, care respectat de toate bise
ricile ar fi dus la serbarea Paştilor la aceeaşi dată. Se ştie însă că datorită existenţei
mai multor calendare şi după această reglementare sinodală unele comunităţi au
respectat pascaliile lor, ceea ce însă nu conducea la excomunicare, aşa cum nici
astăzi diferenţa de timp dintre serbarea Paştilor în Răsărit şi în Apus nu constituie
un impediment în refacerea unităţii Bisericii10.
Comparativ cu cele relatate, în problema baptismală Biserica a fost mult mai
tranşantă. Botezul nu mai era o chestiune de tradiţie (exceptând modul de
săvârşire al acestei taime), ci avea la bază mărturisirea de credinţă trinitară. Dacă
atitudinile au fost diferite în ceea ce priveşte vrednicia săvârşitorului (ce putea
duce la nuanţe donatiste), la reprimirea lapsilor în comuniunea Bisericii se cerea
expres mărturisirea credinţei în Sfanta Treime, iar Sinodul I ecumenic, confir
mând hotărârile altor sinoade locale, care au combătut antitrinitarismul (Antiohia
264/269), a recunoscut validitatea botezului săvârşit numai în numele Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh (canoanele 8 şi 9 )11.
Diversitatea continuă să se manifeste în Biserica primară în toate formele de
concretizare a vieţii liturgice şi de organizare bisericească, excepţie făcând întot
deauna conţinutul doctrinar întrucât deosebirile în acest domeniu însemnau cum
s-a spus şi mai sus naşterea ereziilor. Biserica, locaşul de desfăşurare cu prepon
derenţă a cultului divin, n-a avut întotdeauna şi pretutindeni aceeaşi formă. După
relatările biblice primele comunităţi creştine (deşi formate preponderent din iudei
încreştinaţi mai continuau să menţină legătura cultică cu sinagoga) au folosit ca
loc de rugăciune şi de săvârşire a Sfintei Euharistii în case particulare spaţioase
puse la dispoziţie de unii creştini mai înstăriţi. Astfel tradiţia a consemnat folosi
10. Amănunte despre problema pascală la T. M. Popescu, Pmblema stabilirii ciutei Puştilor, în
"Ortodoxia", nr. 3/1964, p. 334-444; W. Huber, Pascha urni Oster. Untersuchungen zur Osterfeier
der alten Kirche, Berlin, 1969; O. Casei, La fete des Paques dans l ’Eglise des peres, Paris, 1963.
11. A se vedea J. Albergio, P. P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi şi H. Jedin, Conciliorum oecumenicorum decreta, Freiburg im Breissgau, 1962. în legătură cu problematica baptismală, vezi J. Jeremias, Die Kindertaufe, Gottingen, 1958; D. Popescu, Doctrina despre Taina Botezului în primele
secole creştine, în "Ortodoxia", nr. 3/1961, p. 393 ş.u.; I. Todoran, Botezul ereticilor, în "Mitropolia
Ardealului", nr. 4-6/1961, p. 242 ş.u.
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rea casei lui Ioan-Marcu în Ierusalim pentru Cina cea de Taină, pentru Pogorârea
Sfanţului Duh şi pentru frângerea pâinii, pe locul căruia împăratul Constantin cel
Mare a zidit biserica "Cenaclum", reconstruită de cruciaţi după anul 1099. De ase
menea erau folosite: casa lui Acvila şi Priscila din Corint (Rom. 16, 3, 5) şi din
Efes (1 Cor. 16, 19), a lui Ştefana, a lui Aristobul şi a lui Narcis în Corint (1 Cor. 16,
15; Rom. 16, 10, 11), a Lidiei în Tiatira în Macedonia (F.A. 16, 14-15), a lui Iason
în Troia (F.A. 20, 7-11), a lui Filimon în Colose (Filimon 2), a lui Gaius în Roma
(Rom. 16, 23), a lui Nimfas în Laodiceea (Col. 4, 15) etc. Astfel de case s-au
folosit până la sfârşitul secolului al II-lea, ele fiind destinate cu timpul exclusiv
cultului divin. Deşi în paralel s-au construit şi locaşuri de cult proprii (basilici),
ele nu difereau ca formă de atriumul caselor greco-romane, prevăzute şi cu un
bazin (impluvium) sau de triclinium-ul (sala de mese). în general aveau formă
dreptunghiulară, împărţită longitudinal în trei încăperi delimitate de coloane.
A

începând cu secolul al IV-lea s-au construit biserici încăpătoare cu arhitectură
deosebită. Forma lor este însă foarte variată: dreptunghiulare, pătrate, cruciforme,
poligonale, rotunde etc. Orientarea altarului era în general spre răsărit, deşi la bise
ricile din Roma, Tyr şi Ierusalim (biserica învierii) era orientat spre apus. Se re
comanda însă mai mult forma dreptunghiulară care simboliza mai bine corabia12.
Cu timpul s-a generalizat un stil arhitectonic specific întregului spaţiu creştin
sau numai unei anumite regiuni. Modul de construcţie şi forma bisericilor creştine
a evoluat de-a lungul timpului, modificându-se după părerile diferite formulate de
teologi despre fiinţa, rolul şi simbolismul bisericii, după cerinţele de cult, după
gustul estetic manifestat în diferite perioade şi la diferite popoare, după materiale
şi posibilităţile constructorilor şi ctitorilor, după evoluţia vieţii religioase, etc.
Astfel s-a impus în Răsărit stilul basilical şi cel bizantin, iar în Apus stilurile
basilical, romanic, gotic, renascentist, neoclasic13. Stilul arhitectonic variat de la
o zonă la alta sau între tradiţia orientală şi cea occidentală nu a constituit motiv,de
discordie, ci diversitatea lui a dat o mare frumuseţe artei creştine.
A

In strânsă legătură cu locaşul de cult stă cultul liturgic propriu-zis. Formele
de cult care încep să se cristalizeze în Biserica primară au favorizat dezvoltarea
cultului după încetarea persecuţiilor, la formele vechi adăugându-se altele noi
menite să dea mai multă frumuseţe şi măreţie. Dezvoltarea dar şi fixarea formelor
de cult a fost impusă şi de apariţia ereziilor care atentau la unitatea Bisericii.
Astfel pe de o parte au fost fixate prin canoane şi alte decizii disciplinare vechile
forme de cult, iar pe de altă parte s-au transmis formulările doctrinare ale adevă
rului de credinţă prin imnuri noi îmbogăţind cultul divin cu tropare, condace, stihiri şi canoane compuse de talentaţi imnografi şi melozi (Roman şi Cozma,
Andrei Criteanul, Ambrozie al Milanului, Gherman al Constantinopolului, Ioan
Damaschinul, Iosif şi Teodor Studitul, ş.a.). Acestea au dus la alcătuirea cărţilor
de cult (Octoih, Triod, Penticostar, Antologhion, Minee etc.) folosite atât în
Răsărit cât şi în Apus, chiar dacă se observă o mai mare varietate şi solemnitate a
12. Constituţiile Apostolice, II, 57 şi Testamentum Domini, ed. J. Quasten, Bonn, 1935-1937,
p. 237-239.
13. Amănunte la E. Branişte, Liturgica generală. Bucureşti, 1985, p. 364 ş.u.
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cultului răsăritean dat de spiritul contemplativ al Orientului în comparaţie cu cel
practic al Occidentului. Biserica a fost receptivă la formele de cult aduse de
creştinii proveniţi dintre păgâni pe care însă le-a încreştinat, dând astfel o şi mai
mare varietate cultului ei.
Cea mai mare fastuoasă formă de cult o constituie Sfânta Liturghie. Analiza
istorică a evoluţiei riturilor liturgice arată că la origini a existat ritul ierusalimitean
(sec. I-III) care erau uniforme în Biserica universală din care s-au dezvoltat ritu
rile antiohian, alexandrin, galican şi roman. La rândul lor aceste rituri liturgice au
stat la baza liturghiilor din Biserică în diferite regiuni. Liturghia Sfântului lacob
care în versiunea greacă a dat liturghiile folosite astăzi de Bisericile ortodoxe şi
în versiunea siriacă liturghiile Bisericilor necalcedoniene cu mai multe anaforale
de schimb; Liturghia Sfântului Marcu din care s-a dezvoltat liturghia copţilor şi
etiopienilor; misele gotice care au dat liturghia milaneză şi mozarabă; Liturghiile
ordinelor călugăreşti care au dat missa romană actuală cu-influenţe galicane. Prin
urmare astăzi se oficiază în lumea creştină 10 liturghii cu cca. 87 de anaforale de
schimb (în special la necalcedonieni) însă toate păstrează schema tradiţională care
demonstrează originea lor comună, varietatea liturgică dezvoltată în perioada
patristică constituind frumuseţea şi bogăţia cultului creştin14. Discuţii contradic
torii între Răsărit şi Apus şi pe această temă au apărut atunci când s-a încercat jus
tificarea dogmatică a practicilor liturgice specifice unei anumite zone: folosirea
pâinii dospite în Răsărit şi a azimei în Apus; momentul prefacerii Sfintelor Daruri
în Trupul şi Sângele Mântuitorului: în Răsărit la Epicleză, în Apus la cuvintele de
instituire a acestei Taine: luaţi mâncaţi... beţi dintru acestea toţi.

2.4. Limba ca obstacol între Orient şi Occident
Un element legat indispensabil de cultul divin îl constituie limba folosită,
întrucât cărţile Noului Testament au fost scris în limba greacă (exceptând
Evanghelia după Matei care a fost scrisă iniţial în limba aramaică) implicit şi cul
tul divin a fost oficiat preponderent în această limbă. Acest lucru nu exclude fo
losirea limbii latine sau limbilor vorbite de popoarele din Orient. Faptul că Sfânta
Scriptură a fost tradusă încă din secolul al IV-lea în limbile latină (Vulgata), siria
nă (Peşito), armeană (în anul 410 cu ajutorul alfabetului alcătuit de călugărul
Mesrop Mashtoz se traducea Sfânta Scriptură în limba armeană) şi gotă (Biblia lui
Wulfila) confirmă acest lucru15. Am văzut mai sus că liturghiile actuale constituie
transmiterea şi îmbogăţirea ritului ierusalimitean în limbile greacă, siriacă, coptă,
latină, arabă ş.a. Prin urmare în Biserica primară exista o mare varietate de limbi
liturgice fară a constitui un motiv de discuţie sau discordie. Această tradiţie s-a
păstrat până astăzi în Răsărit în timp ce Apusul a impus limba latină ca singura
limbă de cult, fiind introduse limbile naţionale abia prin decizia Conciliului II Va
tican (1962-1965), exceptând bineînţeles Bisericile reformei, care făcuseră acest
lucru încă din secolul al XVI-lea.
14. Detalii la E. Branişte, Liturgica specială, Bucureşti, 1980, p. 174 ş.u.
15. A se vedea Istoria Bisericească Universală, voi. I, ed. a IlI-a, Bucureşti, 1987, p. 275,277 şi 288.
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Biserica răsăriteană a păstrat cu consecvenţă această tradiţie şi s-a opus cu
fermitate trilingvismului susţinut de Bis**rLa romană care căuta să contracareze
succesul misiunii printre slavi al fraţilor Chirii şi Metodie. Este semnificativ
răspunsul dat de Sfântul Chirii la interogatoriul privind introducerea unei noi
limbi liturgice: "Ploaia nu cade oare, trimisă de Dumnezeu, peste toată lumea?
Soarele nu trimite lumina lui în acelaşi fel peste toată lumea? (Mt. 5, 45). Nu
respirăm toţi aerul în acelaşî fel? Nu vă este ruşine să fixaţi doar trei limbi şi să
porunciţi ca toate celelalte popoare şi naţii să rămână oarbe şi surde?... Noi
cunoaştem numeroase popoare care ştiu Scriptura şi laudă pe Dumnezeu în limba
lor proprie. Se ştie că acestea sunt: armenii, perşii, abasgii, ivirii, goţii, avarii,
turcii, hazarii, arabii, egiptenii, sirienii şi încă mulţi alţii"16.
Legat tot de diversitatea formelor de oficiere a cultului divin în general şi a
Sfintei Liturghii în special este şi vestimentaţia liturghisitorului. Deşi a cunoscut
o dezvoltare specifică în Răsărit (diversificată şi aici între ortodocşi şi vechii
orientali) şi în Apus, în general ea conduce la forma veşmintelor din Biserica pri
mară, care la rândul lor îşi găsesc corespondent în veşmintele liturgice ale
arhiereului, preoţilor şi leviţilor din Vechiul Testament şi în vestimentaţia greco-romană. Astfel avem stiharul sau alba, orarul sau stola, epitrahilul (care nu este
altceva decât orarul atârnat de gât cu ambele laturi apropiate), brâul sau cingulum,
felonul sau casula, sacosul sau dalmatica, omoforul sau pallium, mitra sau tiara şi
altele care au cunoscut o dezvoltare continuă din secolul al III-lea până în secolul
al V-lea, unele veşminte ca sacosul sau mitra generalizându-se la toţi episcopii
abia în secolelel XIV-XVI17.
Pe lângă veşmintele liturgice un rol important în săvârşirea Sfintei Liturghii
îl au sfintele vase. Astfel discul sau patena şi potirul sau calix-ul folosite în toate
bisericile au provenienţă apostolică. Ele au primit de la început aceeaşi între
buinţare liturgică deşi ca formă şi valoare artistică au cunoscut o mare varietate în
decursul istoriei creştinismului. Din motive practice dar şi ca mod de îmbogăţire
a solemnităţii cultului divin, în Răsărit s-au adăugat alte vase liturgice ca steluţa,
copia, linguriţa şi altele începând cu secolul al VlII-lea, care însă nu au fost consi
derate de Biserica apuseană inovaţii şi respinse ca atare.
Lista tradiţiilor liturgice poate fi continuată arătând varietatea lor care însă nu
a afectat unitatea Bisericii. încercarea de uniformizare a lor prin reglementările
canonice ale Sinodului quinisext18 s-a soldat cu eşec întrucât tradiţii specifice Ră
săritului şi Apusului creştin erau deja bine conturate şi fundamentate pe baze cul
turale, lingvistice, naţionale şi nu în ultimul rând politice şi canonice. Dimpotrivă
aceste reglementări au făcut ca ceea ce s-a impus ca tradiţie să fie coiţsiderată
inovaţie şi abatere de la predania' apostolică evidenţiind diferenţele şi minimali
zând fondul comun al credinţei.
16. Cf. Vita Constantini, 16, în "Die pannonischen Legcndcn", Berlin, 1972, p. 36.
17. E. Branişte, Liturgica generală, p. 511 ş.u.
18. T. Valdman, însemnătatea Sinodului al Vl-lea ecumenic pentru codificarea canoanelor, în
"Studii Teologice", nr. 9-10/1970, p. 713-722; V. Ioniţă, Viaţa religioasă în secolul VII şi canoanele
Sinodului quinisext, în "Mitropolia Ardealului", nr. 7-8/1971, p. 539 ş.u.
*
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Disputele cauzate de sinodul quinisext au fost amplificate în timpul
iconoclasmului bizantin când răsăritenii care acuzaseră pe apuseni de inovaţii,
erau la rândul lor anatemizaţi de Biserica Romei şi de patriarhiile orientale ca
eretici iconoclaşti19. Deşi cinstirea icoanelor era practicată în întreaga Biserică,
fundamentarea teologică prezenta nuanţe diferite. în timp ce Sfântul Ioan Damaschinul folosea ca argument forte întruparea Mântuitorului Hristos20, papa Gri
gorie al II-lea preluând argumentaţia antecesorului său, papa Grigorie cel Mare21
accentuează rolul didactic al icoanei, menţionând că ele sunt necesare pentru
instruirea religioasă a copiilor şi catehumenilor22. Nuanţări diferiţe s-au remarcat
în cele două ramuri ale creştinismului care au influenţat dezvoltarea cultului
icoanelor în secolele următoare fară însă o respingere reciprocă a lui motivată de
diversitatea de manifestare în Răsărit şi Apus.
De remarcat este şi faptul că Bisericile Vechi-Orientale, deşi nu au mai partici
pat la disputele teologice din Bizanţ după Sinodul de la Calcedon şi nu şi-au însuşit
oficial hotărârile ultimelor patru sinoade ecumenice, au în tradiţia lor icoane şi
practică cinstirea lor în cultul divin23. Restabilirea comuniunii sacramentale cu ele,
nu ar impune însuşirea tradiţiei iconografice bizantine sau romane, ci s-ar respec
ta tradiţia lor proprie ca o altă formă de folosire a icoanelor în Biserică.
Unitatea în diversitate nu exclude categoric formulări diferite privind adevărul de credinţă, însă orice formulă dogmatică trebuie să redea corect învăţătura
mântuitoare. Se poate vorbi aşadar despre diversitate în unitate sau unitate în ceea
ce este esenţial pentru credinţă; diversitate privind modurile diferite de exprimare
a credinţei şi a vieţii religioase24.
♦

După părerea Sfinţilor Părinţi nu trebuie să se ţină cu stricteţe la uniformitate
în ceea ce priveşte definirea adevărului de credinţă, deoarece acesta poate fi redat
în diferite moduri şi expresii. Fără îndoială că formulele au importanţa lor dar pot
fi diferite exprimând acelaşi adevăr de credinţă. Sfântul Atanasie cel Mare, care a
susţinut consecvent termenul "homoousios" este de părere că în urma dialogului
se poate constata că şi prin alte expresii se poate defini acelaşi adevăr de credinţă
19. N. Chifar, Dos VII Okumenische Konzil von Nikaia. Das letzte Konzil der ungeteilten
Kirche, ed.. Oikonomia, Erlangen, 1993, p. 98-100.
20. Contra imaginum calomniatores orationes tres, P.G. XCIV, 1232-1420, ed. B. Kotter, Die
Schriften des Johannes von Damaskos, III, în colecţia "Patristische Studien und Texte'1, Berlin,
New-York, 1975, p. 65-200. A se vedea aici Imag. I, 8; III, 8, p. 82.
21 . Epistola către Serenus al Marsiliei, XI, 13, P.L. LXXVII, 1128C; 1129C; Epistola CV, P.L.
LXXVII, 1027.
22. Epistola a Il-a către împăratul Leon al IJJ-lea, cd. J. Gouillard, Â u x origines de l'iconoclasme: Le temoignage de Greoire / / , în MTravaux et Memoires de l’institut d ’ethnologie", nr.
3/1968, p. 281.
23. A se vedea F. Heyer, Konfessionskunde, Berlin, New-York, 1977, p. 202-308; D. W. Winkler, Koptische Kirche und Reichskirche, Innsbruck, Viena, 1997.
24. Vezi G. Larentzakis, Vielfalt in der Einheit aus der Sicht der Orthodoxen Kirche, Versuch
einer Selhstdarstellung, în "Okumenisches Forum", nr. 8/1985, p. 66.
*

/

196

BISERICA ORTODOXA ROM ÂNĂ

şi ca atare expresii diferite pot fi recunoscute unanim, deosebirea dintre ele fiind
doar formală25.
Sfanţul Grigorie de Nazianz spune că Sfanţul Atanasie, convocând cele două
grupări aflate în conflict şi analizând formulele lor de credinţă, a constatat că
gândesc la fel şi că în realitate nu există decât deosebiri de expresii. Prin urmare
exista unitatea de credinţă în varietate de formulări26. Din nefericire acest mod de a
trata lucrurile nu a fost menţinut cu consecvenţă în Biserică ajungându-se să se vadă
unitatea aproape exclusiv în uniformitate, neglinjându-se şi minalizând diversitatea.
Acest lucru s-a datorat în mare măsură evoluţiei politice a Imperiului Roman
începând cu secolul al V-lea. Imperiul Roman de Apus a căzut sub dominaţia po
poarelor barbare în anul 476. Ca urmare episcopul Romei nu reprezenta în faţa
noilor stăpânitori numai interesele spirituale ale credincioşilor ci şi pe cele poli
tice. De fapt după mutarea capitalei imperiului de la Roma la Constantinopol în
anul 330, el îşi întărea poziţia în Biserică şi în relaţiile Bisericii cu statul. Eloc
ventă este concepţia Sfântului Ambrozie în această privinţă, el militând pentru
scoaterea Bisericii de sub autoritatea statului pe care căutau s-o extindă împăraţii
dinastiei constantiniene şi asupra Apusului în perioada disputelor ariene27. Mai
mult decât atât întâietatea onorifică primită de episcopul Romei alături de cel al
Alexandriei şi Antiohiei la Sinodul I ecumenic de la Niceea din anul 325 prin
canonul 628, a fost dezvoltată într:un primat universal, ceea ce a făcut ca centralis
mul papal să distrugă diversitatea din Biserică prin uniformitate.
Nici Răsăritul creştin nu a fost ocolit de această tendinţă, însă nu a luat
amploarea celei din Apus. Se ştie că deja la Sinodul al III-lea ecumenic de le Efes
(431) prin canonul 8 se acorda autocefalie Bisericii din Cipru faţă de Patriarhia
Antiohiei, astfel de reglementări continuând şi în secolele următoare până astăzi.
Rivalitatea dintre scaunele episcopale din Alexandria şi Constantinopol determi
nată de reglementările canonului 3 al Sinodului II ecumenic de la Constantinopol
din anul 3 8 129, amplificată de interese politice atât ale imperiului în Egipt cât şi
ale episcopului Alexandriei în Constantinopol s-a soldat uneori cu incidente re
gretabile cum a fost cazul Sfântului Ioan Gură de Aur. Disputa origenistă30
25. Tomus ad Antiochenos, 7, P.G. XXVI, 804 ş.u.
26. Oradio, 21, 35, P.G. XXXV, 1125AB.
27. H. V. Campenhausen, Ambmsius von Mailand als Kirchenpolitiker, Berlin, Leipzig, 1928.
A se vedea Sfanţul Ambrozie al Milanului, Epistolele XX, 19 şi XXI, 4, în colecţia “Părinţi şi scrii
tori bisericeşti", voi. 53, Bucureşti, 1994, p. 11 şi 114.
28. A se vedea I. Rămureanu, Sinodul I ecumenic de la Niceea. Condamnarea ereziei lui Arie,
Simbolul niceean, în "Studii Teologice", nr. 1-2/1977, p. 15-60.
29. A. M. Ritter, Dus Konzil von Konstantinopel urni sein Symbol. Studien zur Geschichte und
Theologie des II. Oekumenischen Konzils, Gottinge, 1965; I. Rămureanu, Sinodul al II-lea ecumenic
de la Constantinopol (381) —1600 de ani de la întrunirea lui, în "Ortodoxia", nr. 3/1981, p. 285-336;
Concile Oecumenicjue. Signijlcatidn et actualite pour le monde chretien d ’aujcurd’hui, în "Etudes
Theologiques", Chambesy, 1982.
30. A se vedea T. M. Popescu, Tratatul împăratului Justinian contra lui Origen, trad. din limba
greacă, în "Studii Teologice", nr. 4/1933, p. 17-66; Idem, Denaturarea istoriei lui Origen, în
"Biserica Ortodoxă Română", nr. 1-12/1926, p. 246-254, 378-383, 580-586, 631-636, 710-714;
H. Crouzel, Origen. Personajul - exegetul - omul duhovnicesc - teologul, ed. Deisis, Sibiu, 1999.
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declanşată atunci ar fi putut fi rezolvată fară depunerea din scaun şi exilarea Sfân
tului Ioan dacă se aplica principiul unitate în credinţă, diversitate în exprimarea
ei. De fapt Sfinţii Părinţi s-au folosit de concepte dogmatice formulate de Origen
desigur condamnând erorile, fară ca prin formulări diferite să spargă unitatea de
credinţă.
Diversitatea de expresii în definirea aceluiaşi adevăr de credinţă a stat la baza
semnării formulei de unire la 12 aprilie 433 de Sfântul Chirii al Alexandriei şi Ioan
al Antiohiei31 care ar fi trebuit să aducă împăcarea dintre alexandrini şi antiohieni
după Sinodul al III-lea ecumenic de la Efes din anul 431. Din nefericire rigorismul
expresiilor uniforme a învins şi după moartea Sfântului Chirii (444) s-a redeschis
conflictul dintre cele două grupări. Acest lucru s-a continuat cu mai mare duritate
după Sinodul al IV-lea ecumenic de la Calcedon din anul 451, alexandrinii respin
gând definiţia calcedoniană ca fiind de nuanţă nestorian. Şi de data aceasta rivali
tatea şi-a spus cuvântul atât din partea Romei (cu privire la canonul 28 care sta
bilea raportul de egalitate dintre Biserica Romei şi cea a Constanfinopolului) cât şi
a Alexandriei. De aceea alexandrinii au respins formula de la Calcedon deşi era
categoric chiriliană pentru simplul motiv că în locul expresiei "o singură fire",
folosită de Sfântul Chirii pentru a defini unicitatea persoanei sau a îpostasului
Mântuitorului Hristos întrupat, s-a folosit expresia "în două firi" pentru a arăta că
în persoana unică a Logosului întrupat sunt unite cele două firi (divină şi umană)
în mod neamestecat, neschimbat, neîmpărţit şi nedespărţit32.
Disputele religioase se împleteau cu interesele politice de care nu erau com
plet străini ierarhii Bisericii. Imperiul Roman de Răsărit rămânând singurul con
tinuator al Imperiului Roman universal se eleniza şi viza menţinerea unităţii prin
limbă, cultură, administraţie, Biserică etc. Acest lucru ducea la accentuarea tot
mai mare a uniformităţii neglijând diversitatea. Astfel în domeniul credinţei for
mulele jucau un rol extrem de important şi unitatea de credinţă se credea asigu
rată prin uniformitatea de expresii. Aşa s-a ajuns la exagerări (este adevărat că nu
totdeauna lipsite de fundament dogmatic) ca în cazul neînţelegerilor pentru o
simplă prepoziţie (en sau ek) când se vorbea despre unirea ipostatică.
Pe de altă parte orientalii (copţii, armenii, sirienii, arabii etc.), dorind să-şi
menţină identitatea de cultură, limbă, tradiţii se opuneau centralismului şi uniformismului bizantin folosindu-se în special de moştenirea religioasă. Toleranţa
faţă de diversitatea expresiilor în exprimarea aceluiaşi adevăr de credinţă nu mai
era promovată ca în timpul Sfinţilor Atanasie şi Chirii, patriarhi ai Alexandriei, ci
Bizanţul sau Biserica ecumenică (melkită cum mai era numită) în căutarea unor
modallităţi de împăcare şi refacere a unităţii bisericeşti se lovea de intoleranţa şi
formalismul unor episcopi orientali ca Timotei Elur sau Teodor Askidas, dar mai
ales Iacob Baradai şi Sever al Antiohiei33.
31. Sfanţul Chirii al Alexandriei, Scrisoarea XXXIX, P.G. LXXVII, 176D-177AB.
32. Cf. Mansi, VII, 116AC.
33. A se vedea I. M. lelciu, Hristologia lui Sever al Antiohiei .y/ importanţa ei în contextul dia
logului cu necalcedonienii, în "Ortodoxia", nr. 4/1988, p. 74-99; A. Grillmeier, Jesus der Christus
im Glauhen der Kirche, 2/1, 2/2, ed. Herder, Freiburg, Bassel, Viena, 1989-1991.
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Astfel s-a ajuns ca diversitatea din Biserica Răsăritului cumulată cu respin
gerea sau chiar condamnarea unor expresii şi formulări şi cu anatemizarea promo
torilor lor să derive în despărţite şi,separare a Bisericilor Orientale de Biserica
ecumenică. Acest lucru s-a accentuat cu atât mai mult cu cât împăraţii bizantini
din secolul al Vl-lea căutau să impună cu forţa formulele consacrate prin sinoade
le ecumenice orientalilor. Nu este de mirare că ocuparea provinciilor orientale ale
Imperiului Bizantin de arabi în secolul al Vll-lea a fost considerată de Bisericile
de aici ca o eliberare de sub supremaţia politică şi religioasă a imperialilor. Astfel
diversitatea în unitate s-a transformat în diversitate-despărţire şi separare.
Dacă aşa stăteau lucrurile între calcedonieni şi necalcedonieni, între Răsărit
şi Apus domina principiul diversitate în unitate întrucât în materie de credinţă
Biserica Romei, Patriarhia de Constantinopol şi patriarhiile orientale păstrau uni
tatea şi respectau hotărârile dogmatice şi canonice (cu unele excepţii) ale sinoade
lor ecumenice.
Disensiunile au apărut între Răsărit şi Apus în momentul în care diversitatea
liturgică, patristică, culturală, lingvistică, administrativă şi canonică n-a mai fost
întrutotul tolerată, ci considerată diferenţă, inovaţie, abatere de la normele Biseri
cii. Acest lucru s-a evidenţiat prin reglementările canonice ale Sinodului Quinisext, prin disputele cauzate de iconoclasm, de schisma mihiană, de controversa
tetragamică, de universalismul papal dar mai ales de încreştinarea slavilor. Aceste
dispute nu erau exclusiv de natură teologică, ci aveau un puternic substrat politic.
Adaosul "Filioque" de exemplu se generaliza în Apus prin acţiunea lui Carol cel
Mare care fusese încoronat împărat al Imperiului franco-german rivalizând cu
împăratul bizantin. Astfel se ridica un nou suveran creştin, încoronat chiar de
papa, care reglementa chestiuni bisericeşti, prerogativă pe care o avusese până
atunci numai împăratul din Bizanţ. Ca atare o problemă care ţinea de o tradiţie
locală din Spania extinsă apoi şi în alte provincii ale Apusului şi care constituia
un element de diversitate liturgică şi formulare teologică devenea prin această
reglementare sinodală (Aachen 809) sub patronaj imperial o controversă teologică de amploare, una din cauzele religioase majore a schismei de la 1054.
Tradiţia preoţilor şi diaconilor căsătoriţi foarte extinsă în Răsărit şi aproape
inexistentă în Apus care ţinea tot de aspectul diversităţii vieţii bisericeşti, devenea
o problemă controversată şi cauză a schismei după întâlnirea celor două tradiţii în
Moravia, Bulgaria dar mai ales în Calabria şi Sicilia unde exista un arhiepiscop
grec. Când tradiţia preoţilor căsătoriţi împiedica exercitarea autorităţii clerului
latin celibatar în Bulgaria sau reforma cluniană în sudul Italiei, grecii erau acuzaţi
de nicolaism nemaiţinându-se cont de reglementarea canonică a Sinodului I ecu
menic privind acest aspect.
Acelaşi lucru se întâmpla şi cu practica apuseană a azimei, a postului lejer, a
unor reguli tipiconale specifice ritului roman respinse de răsăriteni ca inovaţii sau
tradiţia răsăriteană a administrării Tainei Mirungerii de preoţi, respinse de latini.
Toate acestea au exista în Biserică până atunci ca forme variate de manifestare a

199

VIA ŢA BISERICEASCĂ
J

vieţii religioase fară să strice unitatea de credinţă a ei. Suntem convinşi că dacă se
menţinea această toleranţă, rămânea la principiul diversităţii în unitate şi nu se
accentua centralismul papal şi uniformismul religios, nu s-ar fi declarat niciodată
schisma dintre Răsărit şi Apus.
Este interesant de remarcat faptul că la sinodul din Constantinopol din anii
879/880 cu acordul patriarhului Fotie, al legaţiei papei Ioan al VUI-lea, al patriar
hiilor din Orient şi al celorlalţi sinodali prezenţi se declara că Bisericile din Roma
şi Constantinopol îşi recunosc reciproc autoritatea, sunt păstrătoare şi mărturisi
toare ale credinţei comune definite în mod expres în simbolul de credinţă niceoconstantinopolitan fară adaosul "Filioque" şi li se respectă ca legitime tradiţiile şi
obiceiurile proprii care nu afectează învăţătura de credinţă în esenţa ei34. Este'o
afirmare clară a respectării şi păstrării diversităţii în unitate. Din nefericire acest
mod de a trata lucrurile nu a mai fost menţinut la 1054 şi astfel schisma s-a pro
dus35. După acest eveniment se mai poate vorbi de unitate în diversitate doar la
nivel confesional şi nu al întregii Biserici. Misiunea Bisericilor astăzi este să iden
tifice fondul comun al credinţei şi să raporteze tradiţiile proprii la acesta. în acest
mod, analizând lucrurile cu toleranţă, iubire, înţelegere şi credinţă, vor găsi din
nou posibilităţi de reactivare a unităţii în credinţă şi diversitate în manifestarea ei
religioasă.
j

/

3. Concluzii
în primul mileniu creştin între Orient şi Occident a predominat principiul di
versităţii în unitate. Biserica Romei şi cea a Constantinopolului au fost pe aceeaşi
linie în privinţa păstrării nealterate a credinţei primite de la Hristos şi apostoli.
Inadvertenţele dintre Est şi Vest au apărut în momentul în care diversitatea
liturgică, canonică, culturală, lingvistică etc. a evoluat spre inovaţie, diferenţă şi
abatere de la normele bisericeşti.
Unitatea în diversitate nu exclude posibilitatea existenţei diferitelor formulări
în ceea ce priveşte învăţătura de credinţă, cu obligativitatea păstrării adevărurilor
de credinţă, cuprinse în hotărârile dogmatice, care au fost definite ca atare în
cadrul sinoadelor ecumenice. Sfinţii Părinţi n-au fost de acord cu o uniformitate
în privinţa formulărilor adevărurilor de credinţă. Pr. Dumitru Stăniloae afirmă că
%

34. Mansi, XVII, 489: "Sfanţul Sinod a hotărât: fiecarc din cele două Biserici au un anumit
număr de tradiţii vechi, despre care nici nu trebuie să discute nici să se certe. Este legal ca Biserica
Romei să-şi păstreze tradiţiile ei. Şi Biserica Constantinopolului îşi păstrează cele câteva tradiţii pe
care le-a moştenit de la cei vechi. Această reglementare este valabilă şi pentru celelalte scaune
episcopale ale Răsăritului".
35. A se vedea T. M. Popescu, Enciclica patriarhului Fotie către patriarhii orientali (867),
trad. din limba greacă, în "Studii Teologice", nr. 2/1930, p. 58-76; Idem, Sentinţa de excomunicare
de la 16 iulie 1054, trad. din limba latină, în "Studii Teologice", nr. 1/1931, p. 49-68 şi nr. 2/1931,
p. 35-46.
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Sf. Părinţi au evitat unilateralitatea în definirea dogmelor prin folosirea unor for
mule paradoxale.
Mişcarea ecumenică a arătat cât de diferite sunt tradiţiile creştine în Orient şi
Occident şi ce eforturi deosebite trebuie făcute după o despărţire şi o înstrăinare
de aproape o mie de ani, pentru a putea readuce în prim plan comuniunea creştină
a primului mileniu. Obligaţia Bisericilor astăzi constă în a identifica fondul de
credinţă comun şi în stabilirea unor relaţii între diversele tradiţii locale.
4

Printr-o analiză atentă a separării creştine de astăzi cu toleranţă, dragoste şi
înţelegere s-ar putea găsi, cu siguranţă, noi posibilităţi pentru refacerea unităţii de
credinţă din epoca sinoadelor ecumenice.
Pr. prof. dr. N IC O LA E CH IFÂ R
Pr. lector dr. CONSTANTIN PÂ TU LEA N U
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SFINŢII NE CĂLĂUZESC SPRE VIAŢA VEŞNICĂ
înmânarea Sf. Moaşte ale Sf. Silvestru, aduse din partea bisericii "San
Giovanni in Laterano" din Roma, slujitorilor bisericii cu hramul "Sf. Silvestru"
din Bucureşti (Duminică, 3 nov. 2002)
în ziua de 3 noiembrie 2002, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit
Sfânta Liturghie la biserica Sf. Silvestru. în timpul Sfintei Liturghii, la care a
parohiale, părticele din Sfintele Moaşte ale patronului ei spiritual, pe care le-a pri
mit în d a r , în ziua de 11 octombrie 2002, de la Basilica Patriarhală "San Giovanni
in Laterano", prin bunăvoinţa Eminenţei Sale, Cardinalul Camillo Ruini, Vicar
General al Romei.
ţ
Oferirea acestor Sfinte Moaşte a fost însoţită de următorul proces verbal:
"în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
S-a încheiat astăzi, Duminică, 3 noiembrie 2002, după ce ne-am întors de la
Roma, de către Noi, smeritul Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei
şi Dobrogei, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, venit la biserica Parohiei
Sf. Silvestru, din Bucureşti, unde am procedat la înmânarea părticelelor din
Sfintele Moaşte ale Sfântului Silvestru, Papă al Romei. Aceste Sfinte Moaşte au
fost oferite în dar, în ziua de 11 octombrie 2002, în Bazilica Patriarhală San
Giovanni in Laterano, prin bunăvoinţa Eminenţei Sale, Cardinalul Camillo Ruini,
Vicar General al Romei, cu ocazia vizitei delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române
la Vatican.
împreună cu Sfintele Moaşte - încrustate în crucea de argint aurit, cu posta
ment, adevărată operă de artă şi izvor de sfinţenie - au fost înmânate, din partea
Vicarului general al Romei, actul de donaţie şi documentele prin care se certifică
autenticitatea lor".
"în tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii cuvintele lor"
(Psalm XVIII, 4).
ss/f TEOCTIST,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

ss/P. Cuv. Arhim. Grigorie Băbuş,
Catedrala Patriarhală
ss/Pr. prof. dr. C-tin Galeriu,
paroh

ss/Pr. prof. Nicolae Bordaşiu,
preot slujitor

ss/Diac. Costin Spiridon

ss/Epitrop

ss/Pr. Prof. dr. Ştefan Alexe,
preot slujitor
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Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit apoi următoarea cuvântare:

Iubiţii mei,
4

Mai ales în împrejurarea de faţă, când am adus pentru această biserică o
părticică din moaştele Sfântului Silvestru, Episcopul Romei din secolul al IV-lea
' (314-335), atât pentru credincioşii acestei parohii, cât şi pentru toţi credincioşii
Bisericii noastre ortodoxe, cuvintele Sfintei Evanghelii de astăzi sunt foarte clare
şi pe deplin edificatoare.
Pilda aceasta, auzită de la Mântuitorul Hristos şi scrisă de Sf. Ap. şi Evan
ghelist Luca (16, 19-31) ne arată existenţa vieţii de dincolo, cea de dincolo de
mormânt, şi importanţa credinţei şi a faptelor bune pentru moştenirea vieţii celei
veşnice. Dacă părintele Avraam arată importanţa respectării legilor religioase date
de Moise şi a învăţăturilor profeţilor drept criterii de a moşteni împărăţia cerurilor,
dacă arată zădărnicia învierii unora dintre morţi pentru a-i aduce la pocăinţă pe
fraţii bogatului, cu atât mai mult în vremea noastră, când avem nor de mărturii
prin învăţătura Mântuitorului Hristos şi pildele sfinţilor, nu mai putem aştepta să
vină cineva pe pământ să ne convingă despre existenţa vieţii de dincolo. însuşi
Hristos Domnul a înviat din morţi şi ne-a adus răscumpărarea, întemeind prin
Duhul Sfânt Biserica Sa. Cât de lămuritor spune şi acum Părintele Avraam: "Dacă

nu ascultă de Moise şi de profeţi, nici dacă ar învia cineva din morţi, tot nu vor
crede " (Luca 16, 19-31).
Pentru că, dacă cel care, în această viaţă, nu are urechi să audă şi ochi să vadă
mărturiile nenumărate care ne încredinţează de existenţa lui Dumnezeu, răsplata
faptelor noastre bune, existenţa împărăţiei cereşti, atunci un asemenea om n-ar
crede nici dacă ar învia cineva din morţi.
Este o învăţătură care trebuie să ne stăpânească deopotrivă pe toţi, căci sunt
între noi şi din cei care mărturisesc existenţa lui Dumnezeu şi cred în ajutorul Lui
şi în mijlocirea sfinţilor, dar nu împlinesc cu fapta ceea ce ne vesteşte Sfanta
Evanghelie. Această învăţătură, atât de frumoasă, adevereşte valoarea teologică a
credinţei, roadele întrupării Mântuitorului Iisus Hristos, precum şi foloasele pe
care le avem noi prin mijlocirea sfinţilor. De aceea, atâta timp cât suntem în
această viaţă trebuie să o folosim pentru a sluji pe Mântuitorul Iisus Hristos şi pe
fraţii Lui mai mici, semenii noştri de pe pământ, iubindu-i şi rugându-ne pentru
ei. Fiecare clipă din viaţa noastră, ca şi din viaţa lumii întregi, din acest punct de
vedere, este un bun suprem acordat nouă de Dumnezeu, este timpul nostru de
rugăciune în sfintele biserici, în spaţiul acesta sacru pe care ni l-a dăruit bunul
Dumnezeu, ca rugându-ne pentru semenii noştri, fraţi şi surori în Domnul, a căror
existenţă este nepreţuit de mare pentru noi, să ne ispăşim păcatele şi să ne
mântuim.
In acesta privinţă, Sfinţii Părinţi ne învaţă că adevărata adunare creştină este
cea care se alcătuieşte în numele lui Hristos, a jertfei Sale, spre iertarea păcatelor,
mântuirea sufletelor şi moştenirea vieţii celei veşnice. Această adunare este
Biserica, este Trupul cel văzut al Mântuitorului nostru Iisus Hristos în lume. Deşi
cu o istorie de peste două mii de ani, de la întemeierea ei la Cincizecime, Biserica
ne oferă din tezaurul ei de valori nepieritoare învăţături morale care ne apar mereu
a
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proaspete, atrăgătoare, înfaţişându-ne pilde de vieţi de sfinţi spre a deveni mai
buni, spre a ne iubi mai mult unii pe alţii, spre a ne regăsi ca fraţi şi surori în
Domnul în rugăciunile ei, în dragostea ei, în jertfa ei, întru iertarea păcatelor prin
pocăinţă şi dobândirea mântuirii noastre. între izvoarele de sfinţenie Biserica
păstrează întru dreaptă cinstire Sfinte Moaşte ale unor sfinţi. Acestea constituie
pentru noi o adevărată comoară duhovnicească şi această rânduială o are Biserica
încă de la începuturile ei, de când creştinii săvârşeau Sf. Liturghie pe mormintele
martirilor, pe piepturile lor, ca pe Sfânta Masă. Ce pagini frumoase găsim în viaţa
Bisericii noastre şi cât de actuale sunt acestea şi pentru vremea de astăzi! Faţă de
unele tendinţe, care nu acordă atenţie numai doctrinei Bisericii, ci şi cinstirii
sfinţilor, a sfintelor moaşte, a icoanelor, a monahismului, a sfintelor mănăstiri.
Faţă de indiferenţa religioasă şi înstrăinarea de Biserică, Dumnezeu descoperă
mereu lucrarea Duhului Sfânt, din comoara Revelaţiei Sale, câte ceva de actuali
tate pentru fiecare generaţie, câte ceva foarte frumos şi foarte încurajator pentru
ca minţile acestor generaţii şi ochii să vadă şi să înţeleagă taina mântuirii.
Aşa a rânduit Dumnezeu ca în anii aceştia, prea zbuciumaţi şi plini de necazuri,
de greutăţi, de confruntări, de idei şi de credinţe chiar, să apară şi împliniri deosebit
de însemnate pentru viaţa creştină, în general şi pentru sufletul nostru, în special.
Cine s-ar fi aşteptat, de exemplu, ca acum, în aceşti ani, Sfinţii Părinţi, moaştele lor,
icoanele lor, scrierile lor, la care au ostenit zile şi nopţi întregi, să ne întâmpine cu
învăţătura lor de viaţă dătătoare şi călăuzitoare pentru tineret, pentru copii, pentru
noi toţi, aproape la fiecare biserică, la fiecare mănăstire, la fiecare librărie?
Aşadar, iată, sfinţii lui Dumnezeu, ale căror moaşte sunt spre cinstire în ţara
noastră, ca Sfanţul Ioan cel Nou de la Suceava, Sfânta Muceniţă Filofteia de la
mănăstirea Curtea de Argeş, Sfântul Grigorie Decapolitul de la mănăstirea Bistriţa
olteană, Sfânta Cuvioasă Paraschiva, la Iaşi şi Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou şi
Sfântul Ierarh Calinic, la Bucureşti şi altele încă, descoperite pe pământul româ
nesc, se întâlnesc sufleteşte împreună şi ne cheamă să-i întâmpinăm, ne cheamă
să ne înălţăm sufleteşte, ne cheamă să ne învrednicim să le urmăm pilda lor de
viaţă. în vara aceasta, moaştele Sfântului Ioan Casian, originar din Dobrogea
noastră, care a trăit între anii 360 - 435, cinstit ca Părinte al Bisericii Universale
şi ucenic al Sfanţului Ioan Gură de Aur, a fost adus de la catedrala Sfanţul Victor
din Marsilia (Franţa), unde îşi are altarul pe care a slujit, şi mormântul, păstrate
cu sfinţenie în cripta catedralei şi unde am avut bucuria să mă închin cu mai mulţi
ani în urmă, aceste sfinte moaşte ale unui strămoş al nostru au fost aduse în peleri
naj la Bucureşti, la Iaşi, la mănăstirea Bistriţa moldoveană, la Galaţi şi au fost
întâmpinate cu mare evlavie de cler şi credincioşi.
Iar acum, în urma binecuvântatului nostru drum la Vatican, ca răspuns la invi
taţia stăruitoare a Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea, am avut nespusa
bucurie să primeasc din mâinile Eminenţei Sale, Cardinalul Camilio Ruini, şi să
aduc acest tezaur nepreţuit, cu o parte, încrustată în crucea de faţă, din moştele,
Sfântului Ierarh Silvestru, pentru parohia şi biserica Sfanţul Silvestru zidită în nu
mele acestui mare ierarh şi teolog al Bisericii Universale. Este meritul dumnea
voastră, iubiţi fraţi şi surori în Domnul, şi în deosebi a bunului părinte, profesor şi
paroh, Părintele Galeriu, este răsplata rugăciunilor din sfintele noastre mănăstiri,
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ale cuvioaselor maici şi cuvioşilor părinţi monahi, ale credincioşilor noştri
ortodocşi români care postesc, se roagă, se împărtăşesc şi nădăjduiesc cu dor sfânt
să se înalţe către Dumnezeu, către o viaţă desăvârşită. Este, apoi, bucuria şi
răsplata duhovnicească a responsabilităţii slujirii mele modeste în Biserica noastră,
de a mă fi învrednicit să port aceste moaşte ale Sfântului Ierarh Silvestru, Papă al
Romei, căruia înaintaşii dumneavoastră din această parohie i-au dedicat această
biserică, prin punerea sub ocrotirea Sfântului Silvestru a bisericii lor, atât de bine
cunoscută acum în Bucureşti, dar şi peste hotare, mai ales în ultimele decenii, prin
slujirea misionară şi pastorală a preoţilor ei. Cu toţii ne-am rugat şi ne rugăm şi în
aceste clipe pentru grabnica însănătoşire a părintelui paroh Constantin Galeriu,
cel care a făcut din biserica aceasta o adevărată culme de trăire creştină în capita
la ţării noastre.
Am venit aici cu multă bucurie pentru a împărtăşi cu preoţii şi enoriaşii acestei
biserici, această zi binecuvântată, când Dumnezeu ne-a trimis din înălţimea haru
lui Său această comoară sfântă din Cetatea eternă şi am făcut împreună rugăciuni
pentru pace, iertare de păcate şi sănătate. Moaştele Sfântului Ierarh Silvestru, pe
care vi le oferim acum şi cu documentele lor originale şi semnătura noastră, spre
a le păstra şi ca simbol de legătură frăţească cu Biserica Romano-Catolică, dar şi
ca îndatorire de a ne ruga împreună, aşa cum strămoşii noştri au cinstit aceleaşi
sfinte moaşte, care i-au ocrotit şi în Răsărit şi în Apus, se găsesc acum la loc
potrivit.
Tot cu prilejul vizitei de la Vatican am primit şi din partea Eminenţei Sale
Cardinalului Dionisie (Dionigi) Tettamanzi, Arhiepiscopul Milanului, câte o
părticică din moaştele Sfântului Ambrozie, Arhiepiscopul Mediolanului (340 - 397)
şi ale Sfântului Episcop Dionisie, înaintaşul său în jilţul păstoresc, pentru a le
aşeza la altarul noii Catedrale Parohiale, pe care cu ajutorul lui Dumnezeu o vom
ridica în Bucureşti, în Cinstea Sfântului Apostol Andrei şi înălţarea Domnului
nostru Iisus Hristos, simbol al recunoştinţei noastre faţă de Dumnezeul părinţilor
noştri, care ne-a înălţat ca popor la lumina cea neînserată a Evangheliei din
întunericul bâjbâielilor şi al rătăcirilor de tot felul.
Acum o să citim documentul pe care l-a întocmit la Roma Eminenţa Sa
Cardinalul Camilio Ruini şi colaboratorii săi, de predare şi primire a moştelor
Sfântului Silvestru, precum şi încheierea de astăzi, prin care noi am predat sfin
tele moaşte către această biserică, prin consiliul ei parohial. Nu mai avem altceva
de făcut în aceste clipe, iubiţi fraţi şi surori în Domnul, decât să ne înălţăm gândul
către bunul Dumnezeu ca să ne ajute să păstrăm cu yrednicie acest tezaur de
sfinţenie pe care l-am aşezat astăzi în sfânta biserică spre venerare, spre a fi mân
gâiere, alinare şi izvor de credinţă în căile bunilor preoţi şi credincioşi, slujitori şi
închinători ai acestei parohii.
de Duhul Sfânt, ai poeziei şi cântărilor liturgice şi până la cei atât de curaţi cu
inima cum a fost Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor, aflat
în Catedrala Patriarhală, toţi sunt pentru fiecare dintre noi, pentru tineri mai ales,
pentru părinţi şi pentru copii, adevărate călăuze în viaţa noastră.
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încredinţaţi că îi avem pe sfinţi alături, văzând cum ei ne cercetează şi vin cu
dragoste la noi, să-i întâmpinăm şi noi cu gând de iubire, de credinţă, de re
cunoştinţă, ca împreună să slăvim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea
de o fiinţă şi nedespărţită. Amin!"
După oficierea Sfintei Liturghii, împreună cu părinţii slujitori ai bisericii Sf.
Silvestru, Prea Fericirea sa s-a adresat celor prezenţi:

“Iubiţi Părinţi şi
Iubiţi credincioşi şi credincioase ,
Am trăit astăzi un evantai de bucurii înălţătoare de cuget, bucurii pe care
aproape că nu le putem tălmăci în toată însemnătatea şi rodirea lor duhovnicească
pentru noi, pentru această parohie şi chiar pentm ţara şi Biserica noastră Ortodoxă
Română. Aducerea de la Roma a unei părţi din moaştele Sfântului Ierarh Silvestru
pentm parohia aceasta este rodul legăturilor pe care Biserica şi înaintaşii noştri le-au
avut întotdeauna cu Occidentul, îndeosebi cu Italia şi cu Biserica Romano-Catolică. Aceste două ramuri din aceeaşi tulpină de învăţătură a Mântuitorului Hristos,
Biserica Ortodoxă de Răsărit şi Biserica Romană de Apus, au fost de o fiinţă în
primul mileniu creştin. Dar tot aşa am fost şi ca popor, cum mărturiseşte Columna
lui Traian. Ceea ce am sărbătorit noi astăzi şi rugăciunile pe care le-am făcut
reprezintă acest izvor nesecat de viaţă creştină din primul mileniu.
Scindarea politică şi culturală a Imperiului roman în două imperii, de Apus şi
de Răsărit (secolele III - IV), cum ştiţi, a atins şi Biserica, ducând în cele din urmă
la o separare formală a ei (anul 1054), dar ca organizare lumească, nu ca tulpină
a învăţăturii noastre de credinţă. Şi chemarea noastră, a creştinilor şi a celor din
Occident şi a celor din Răsărit, cum aţi citit în Declaraţia comună adoptată în tim
pul recentei noastre vizite la Vatican, exprimă necesitatea impulsionării dialogu
lui între cele două Biserici, în dorinţa lor de a conlucra în diferite domenii, atât
bisericeşti, cât şi sociale.
Iar noi, Biserica Ortodoxă Română, avem şi am avut dintotdeauna legături cu
Biserica Romano-Catolică, cu Vaticanul. In deceniile de aspră prigoană comu
nistă, de teroare ideologică, Prea Fericitul nostm Patriarh de vie memorie Justi
nian Marina a salvat fiinţa Bisericii noastre şi datorită relaţiilor cu Occidentul, cu
toate Bisericile şi confesiunile creştine. între alte multe activităţi pe care le
desfăşurăm atunci, şi pe care părinţii de vârsta acelor de aici le cunosc foarte bine,
şi ar trebui să le spună mai des şi mai clar, ca să le cunoască şi fraţii noştri mai
tineri, erau contactele şi dialogul cu toate Bisericile din Occident, Romano-Cato
lică, Anglicană, Reformată, Protestantă, ale celorlalte confesiuni creştine, ai căror
reprezentanţi se adunau la Bucureşti. Aceasta a fost atunci de mare ajutor pentm
noi, iar dumneavoastră, credincioşii eraţi prezenţi cu sutele de mii la toate mani
festările noatre bisericeşti şi arătaţi prin post şi mgăciune dragostea şi ataşamen
tul faţă de valorile noastre de credinţă. în tot acest timp, preoţii noştri slujeau şi
predicau în biserici şi în mănăstiri, iar unii dintre ei se mgau în închisori sau
mureau în temniţă pentm credinţă. între cei care au suferit ani grei de închisoare s-au
aflat jji părinţii Constantin Galeriu şi Nicolae Bordaşiu, slujitori la această bise
rică, înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Bartolomeu Anania de la Cluj, părintele arhi-
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mândrit Sofian Boghiu de la mânăstirea Antim şi părintele arhimandrit Grigore
Băbuş de la catedrala Sfintei Patriarhii, care este cu mine aici, ca să pomenesc
doar câteva nume dintre cele cunoscute dumneavoastră. Roadele duhovniceşti de
astăzi au fost semănate atunci, cu lacrimi, cu rugăciuni, cu prigoane şi cu ani grei
de închisoare.
Iată, după atâta vreme, acum suntem în pace cu fraţii noştri greco-catolici din
Transilvania, pentru că dialogul este de la Dumnezeu. Dialogul teologic nu-i ca jude
cata de la tribunal. Judecata omenească poate înşela mintea omenească şi nu poate
exprima dreptatea dumnezeiască. Dar dialogul dintre Biserici, dialogul dintre ierarhii
din Transilvania, a dus şi va duce la linişte şi la înţelegere, pentru că unele sunt
realităţile acum, altle au fost cele din 1948, şi altele la 1700, când românii ortodocşi
ardeleni au fost rupţi de la Biserica mamă pe motive politice şi sociale. Aceste
realităţi le înţelege şi Sanctitatea Sa, Papa Ioan Paul al II-lea, şi acum am consemnat
în Declaraţia comună pe care am semnat-o la Vatican, ca toate aceste probleme de la
noi, din interior, să se rezolve numai prin dialog bisericesc, frăţesc, şi nu prin certuri
şi judecăţi în tribunale. Acolo unde este frăţie şi iubire, acolo nu mai trebuie căutată
prin tribunale' dreptatea, căci dreptatea este iubirea lui Dumnezeu. Numele lui
Dumnezeu este iubire, ne învaţă Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan.
Aşadar, să preţuim credinţa ortodoxă. Ea nu este o modă, fraţii mei, ci izvorăşte
din simţirea adâncă a poporului român, din experienţa de viaţă a strămoşilor noştri
daco-romani. Noi, românii, nu ne-am încreştinat de sus în jos, cum se spune, din
porunca dată de împărat sau de domnitori. Noi ne-am încreştinat din cuvântul apos
tolic, din predica Sfântului Apostol Andrei, şi am dat martiri şi mărturisitori pentru
credinţă, cum sunt acei de la Halmyris şi de la Niculiţel, din Dobrogea.
Astăzi, ne-a iubit Dumnezeu, aşa cum i-am spus şi părintelui Galeriu, care a
slujit şi s-a împărtăşit împreună cu noi. Iar eu, ca slujitor şi întâistătător al Bisericii
noastre, am fost bucuros, după 16 ani, să mă găsesc din nou la această biserică şi
să aduc cu vrednicia lui Dumnezeu aceste sfinte moaşte. Este un mare dar de la
Dumnezeu pentru enoriaşii acestei biserici şi pentru preoţii acestei parohii, din tre
cut şi de astăzi. Trebuie că cineva cu mare trecere în faţa lui Dumnezeu, s-a rugat
pentru noi, cum mă gândeam când am primit aceste sfinte moaşte în catedrala din
Roma. Este o tairiă, că tocmai acum, când lumea este tot mai îndârjită, mai egoistă,
mai ahtiată după plăcerile trupului, care o împing spre păcat, ca dumneavoastră să
trăiţi pe plan spiritual, duhovnicesc, momente pascale, să vă bucuraţi de o aseme
nea dobândă, de a avea moaştele sfântului care a ocrotit şi ocroteşte biserica aceasta
a Sfântului Silvestru, episcopul Romei, cinstit la 2 ianuarie, după ziua sfântului
Vasile cel Mare, prăznuit cu o zi mai devreme, la 1 ianuarie.
Iată, astăzi m-am bucurat şi eu împreună cu dumneavoastră, şi vreau să vă
mulţumesc şi să vă reamintesc cât de mult ne iubeşte Dumnezeu. Noi nu ştim să
preţuim îndeajuns cuvântul acesta. Iubirea lui Dumnezeu pentru noi nu încetează
niciodată. Ea dăinuie şi rodeşte mereu. Este o bucurie pentru mine, cum vă
spuneam, că din iubirea dumnezeiască, iată, această biserică din Bucureşti să se
învredincească din partea Bisericii Romano-Catolice să primească un aşa dar de
mare preţ. Când am revenit acasă, la aeroport, le-am spus celor care erau de faţă
şi mă tot întrebau ce-am făcut acolo, cu cine m-am întâlnit, ce am vorbit, le-am
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răspuns că aduc cea mai mare bogăţie din Italia, moaştele Sfântului Silvestru,
episcopul Romei din secolul al IV-lea, pentru biserica Sfântul Silvestru din Bucu
reşti, şi moaştele Sfântului Ambrozie, Arhiepiscopul Mediolanului, tot din secolul
al IV-lea, cel care a alcătuit acea frumoasă cântare de la slujba Te-Deum-ului, "Pe
Tine te lăudăm!11, pe care o cântăm şi noi, precum şi moaştele Sfântului Episcop
Dionisie, înaintaşul său.
M-am gândit ca moaştele Sfântului Ambrozie să le punem la temelia noii
catedrale patriarhale, pe care o tot amintesc mereu ca pe un vis frumos pentru
mine, dacă se poate spune aşa. Numai că românul are o calitate. Deşi i se pare
cuiva că visează, în realitate el gândeşte, proiectează, zideşte şi se înalţă spre
Dumnezeu. Doar aşa am putut noi românii să nu ne întristăm. De aceea, nu mă
intimidează ce scriu unii şi alţii, fie la "Academia Caţavencu", fie în alte ziare,
despre noua Catedrală a Sfintei Patriarhii. Dar ca să audă şi ei, şi să scrie dacă vor,
le spun că am primit şi de la Florenţa părticele din moaştele Sfântului Ioan Gură
de Aur, tot pentru noua catedrală. Este vorba aici nu numai de împlinire liturgică
foarte necesară şi canonică, dar, cum observaţi, şi de o părtăşie a celeilalte Biserici
creştine la acest proiect, pentru că ele ştiu că noi, timp de 50 de ani, n-am putut
zidi decât puţine biserici noi, cu foarte mare greutate. Am construit şi atunci, cu
eforturi, chiar şi catedrale. Dumnezeu le ştie pe toate. Cu atât mai mult, acum, nu
se cade să nu zidim, să nu construim. Şi am ajuns deja la o soluţie, încât cred că
voi reuşi, mai ales că mi s-a aprobat şi terenul, locul de amplasare a ei. Trebuie să
ne rugăm cu toţii pentru aceasta, fiindcă rugăciunea este primită de Dumnezeu. Şi
Dumnezeu, în iubirea Lui pentru noi, ne ajută în toate necazurile vieţii noastre.
Iată, Dumnezeu vă iubeşte şi pe dumneavoastră, cum am spus, de vreme ce a
făcut această minune cu biserica Sfântul Silvestru. Am spus acolo, la Roma, că am
primit moaştele Sfântului Ierarh Silvestru pentru a le duce în ţară şi a le oferi cele
brei biserici Sfântul Silvestru din Bucureşti. Şi cineva m-a întrebat de ce este cele
bră această biserică. Am răspuns că am folosit cu bună intenţie un cuvânt mai
puţin bisericesc, pentru că în Biserică nimic nu-i mai celebru decât Mântuitorul
Hristos şi Evanghelia Sa, tocmai pentru a arăta că biserica şi parohia aceasta, prin
slujitorii ei, a fost totdeauna binecunoscută în câmpul misionar al Bisericii noastre.
Mă gândeam de multe ori că am datoria să slujeasc măcar o dată în fiecare bise
rică din Arhiepiscopia Bucureştilor. Dar, iată, după 16 ani, moaştele Sfântului
Silvestru şi această împrejurare m-au chemat astăzi aici pentru a doua oară ca să
mă bucur împreună cu dumneavoastră.
Mulţumesc pentru ziua de astăzi părintelui Constantin Galeriu, cu care ne
. cunoaştem de mulţi ani, din tinereţile noastre, părintelui Nicolae Bordaşiu şi
părintelui Ştefan Alexe, care mi-a fost student când eram rector la Institutul
Teologic de Grad Universitar din Bucureşti. Aşa încât m-am aflat astăzi între fii,
. între fraţi şi surori de rugăciune şi de viaţă creştină.
Dumnezeu să vă binecuvânteze cu sănătate şi cu pace. întotdeauna să vă
îndreptaţi cu rugăciunile dumneavoastră la Sfântul Ierarh Silvestru, la icoana sa şi
la sfintele sale moaşte, pe care le aveţi aici, şi adăugaţi o rugăciune, vă rog, în
gând, şi pentru mine. Amin!"
A

- REDACŢIA -

"UMBLAŢI CU VREDNICIE, POTRIVIT CHEMĂRII
CU CARE AŢI FOST CHEMAŢI" (Efeseni 4, 1)

La împlinirea a 16 ani de Patriarhat
ai Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
Sâmbătă, 16 noiembrie 2002, colaboratorii de la Centrul Patriarhal şi de la
Centrul Eparhial Bucureşti, la împlinirea a 16 ani de Patriarhat ai Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist, s-au adunat la Reşedinţa patriarhală unde a fost oficiat
un Te-Deum, mulţumind lui Dumnezeu pentru cei 16 ani de slujire în înalta
treaptă de Patriarh a Prea Fericirii Sale.
înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, exprimând sentimentele
tuturor colaboratorilor de la Centrul Patriarhal, precum şi ale tuturor slujitorilor şi
credincioşilor Bisericii noastre, a înălţat rugăciune de mulţumire pentru rodnica
slujire a Intâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, în toţi aceşti 16 ani în slujba
Bisericii noastre.
Luând cuvântul, cu acest prilej, Prea Fericirea Sa a spus:
A

_____

înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi
Prea Cuvioşi şi Prea Cucernici Părinţi,
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,
Viaţa noastră se compune din necontenite începuturi şi avem datoria de
a conştientiza răspunderea cu care trebuie să începem fiecare perioadă nouă
a vieţii. Astfel, începutul de acum 16 ani a devenit, pentru cel implicat,
răstimp de lungă durată, a cărui răspundere s-a prefăcut în normă de a gândi
şi a lucra. Potrivit acestei realităţi, a răspunderii cu care este înzestrată fiinţa
umană, sau, mai clar spus, însuşirea conştiinţei acestei răspunderi, orice
moment din viaţa noastră, fiecare clipă şi fiecare zi sunt percepute ca un
început. îndatoririle care ne revin să le împlinim în viaţă, toate devin într-un
anumit fel începuturi care se desfăşoară astfel în timp şi spaţiu, iar roadele
lor se adaugă tezaurului nesfârşit al Bisericii noastre, al neamului, al fam i
liei, al fiecăruia dintre noi. Aceste roade ne şi înscriu pe fiecare cu anii de
slujire, la care s-a referit înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei
în cuvântul să de acum.
Implicându-ne cu toată fiinţa în chemarea noastră, înţelegem mai cu seamă
chemarea lui Hristos şi slujirea "Bisericii Lui" (Faptele Apostolilor 20, 28), care
nu se învecheşte, care viază şi creşte "fară pată sau zbârcitură sau altceva de acest
fel" (Efeseni 5, 27). Aşezământul divino-uman, Biserica ne cheamă, ne trimite la
lucrare şi ne ocroteşte, în acelaşi timp, iar uneori ne rânduieşte nu acolo unde am
dori fiecare, ci unde ea are nevoie de noi. în felul acesta noi vieţuim şi creştem
duhovniceşte împreună cu Hristos şi cu Biserica Sa şi împreună cu toţi fraţii noştri
de o credinţă şi de un neam. Dacă privim astfel prezenţa şi slujirea noastră în
spaţiu şi timp, observăm că rostul şi iconomia strădaniilor noastre, fie personale,
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fie de obşte, împlinite cu acea conştiinţă a responsabilităţii, sunt rezultatul ajuto
rului de sus, de la "Părintele luminilor", întâmpinat de modesta noastră pricepere,
de hărnicia colaboratorilor, care se adaugă an de an la vistieria cea văzută şi cea
nevăzută a Sfintei noastre Biserici.
înţelegând aşa lucrurile, avem motive să dăm slavă lui Dumnezeu la fiecare
popas pe care îl avem în viaţă, în urcuşul nostru către înfăptuirea deplină a voii
lui Dumnezeu în Biserică. Cu cât noi, slujitorii şi credincioşii, suntem mai mult
pătrunşi că aparţinem Bisericii, că suntem rânduiţi în diferite slujiri, după vocaţia
noastră, dar şi după planul lui Dumnezeu, cu atât mai bine şi cu folos ne facem
datoria acolo unde suntem rânduiţi, cum ne învaţă Sf. Apostol Pavel când ne
spune ca şi ucenicului său Timotei: "slujba ta fa-o deplin!" (II Timotei 4, 5).
Privindu-mă personal, desigur, mă văd departe de aceste principii, mai ales că anii
slujirii mele în Biserică au fost destul de grei, şi nici acum nu sunt uşori şi trebuie
să ne înarmăm cu credinţa în Dumnezeu şi cu luminile pe care chiar Biserica ni le
pune înainte atunci când răspundem la chemările ei.
Biserica are nevoie de aceste valori, de a răspunde când ne cheamă şi de a o
sluji cu dăruire şi devotament, mai ales acum, în aceste vremuri încrâncenate, în
greunate şi de secularizarea care a prins omul şi lumea. Biserica noastră Ortodoxă
are astăzi un rol deosebit de mare în viaţa noastră şi a ţării noastre. Dacă fiecare
creştin, fiecare preot ar fi conştient de rolul acesta sporit al Bisericii în societatea
noastră, de responsabilitatea pe care fiecare o are în spaţiul încredinţat lui spre
slujire, la Patriarhie, la eparhie, la protopopiat sau la parohie şi dacă ar lucra
deplin, nu se poate ca lucrurile să nu se schimbe în bine. Aceasta constituie o pute
re extraordinar de mare care combate ideea că nu se poate face mai mult şi mai
bine, care respinge tendinţa unora de a da explicaţii în schimbul rezolvării proble
melor, sau de a amâna rezolvarea problemelor de pe o zi pe alta. Exemplele pozi
tive pe care le avem în anii aceştia pretutindeni în Biserica noastră, la parohii, la
mânăstiri, la eparhii, în viaţa preoţilor şi a credincioşilor noştri, infirmă neputinţa
în faţa condiţiilor grele de lucru. Vremurile sunt într-adevăr grele, dar, cu atât mai
mult, se cere să le biruim, căci forţă avem, nu atât de la noi, cât mai ales de la
Biserica noastră, care ne-o dăruieşte prin hirotonie, prin chemarea noastră la slu
jire, prin Sfintele Taine ale Bisericii.
Iată un îndemn foarte necesar acum, în momentul acesta, pentru dinamizarea
şi înnoirea slujirii noastre pe care trebuie să-l fac din responsabilitatea mea, cu
prilejul acesta, fiindcă vă găsiţi aici vârfurile Bisericii noastre, cu rosturi mari de
slujire. Procedând în felul acesta, noi păşim cu adevărat în lumina cuvântului
Mântuitorului Hristos şi a pildelor de slujire, atât ale Sfinţilor Părinţi cât şi ale
neuitaţilor noştri înaintaşi din toate treptele de slujire. Trebuie să ne regăsim,
aşadar, la începuturi, cu idealul, cu dragostea, cu devotamentul, cu vocaţia lucrării
noastre preoţeşti de început, dar şi cu conştiinţa slujirii noastre prin care împlinim
şi celelalte rosturi pe care le avem în societatea noastră, ca să ne unim cu efor
turile tuturor semenilor spre a fi părtaşi la tot ceea ce este bun şi folositor ţării
noastre şi lumii.
1 4 - B . O . R . 10-12/2002
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Vă mulţumesc mult pentru acest moment de rugăciune şi de aducere aminte,
prin cuvântul binevoitor al înalt Prea Sfinţituiui Nifon al Târgoviştei. Dumnezeu
să ne ajute în continuarea lucrărilor de care s-a vorbit şi, îndeosebi, în construirea
Catedralei Sfintei Patriarhii, cu a Sa iubire de oameni prezent totdeauna în viaţa
noastră, a Sfintei noastre Biserici şi a binecredinciosului nostru popor român. Vă
fac aceleaşi urări de bine şi de sănătate şi să ne mai întâlnim şi altă dată, cu pacea
şi cu mulţumirea datoriei împlinite.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi
împărtăşirea Duhului Sfanţ să fie cu noi cu toţi".
*
A doua zi, Duminică 17 noiembrie 2002, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, înconjurat de înalt Prea Sfinţiţii Arhiepiscopi şi Mitropoliţi şi de Prea
Sfinţiţii Episcopi,* membri ai Sfântului Sinod, împreună cu un sobor de iero
monahi şi preoţi a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala patriarhală. După citirea
Sfintei Evanghelii, Prea Fericirea s-a adresat celor de faţă, rostind predica zilei.

înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Prea Cuvioşi şi Prea Cucernici Părinţi,
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul
"Nebunule!, în noaptea aceasta îţi voi cere
sufletul. Şi cele ce-ai pregătit ale cui vor fi?"
(Luca 12, 20)
Cu ajutorul bunului Dumnezeu, iată, am intrat în sfanţul post al Naşterii
Domnului. Postul acesta are darul, atunci când îl păstrăm, atât din punct de vedere
trupesc şi sufletesc, să ne pregătească să întâmpinăm cu linişte şi pace Naşterea
Domnului nostru Iisus Hristos. Totdeauna, postul sau abţinerea de la hrană în
zilele rânduite de Biserică, trebuie însoţite şi de înfrânarea de la alte pofte şi
porniri trupeşti şi sufleteşti, cum ne învaţă Sfinţii Părinţi, porniri care ne întinează
sufletul şi ne îngreunează calea către Dumnezeu. Completat de rugăciune şi
împodobit cu fapte bune, postul stă la temelia vieţii noastre în Hristos, fiind o
necesitate organică, de refacere şi de uşurare, totodată, a strădaniei noastre spre
desăvârşire. Altfel, simpla reţinere de la mâncare fară a fi însoţită de credinţa
noastră, manifestată prin rugăciune n-are nici o valoare pentru dobândirea iertării
păcatelor şi a mântuirii noastre.
De păcatul lăcomiei a pătimit bogatul din Evanghelia de astăzi (Luca 12,
16-21). Preocupat că n-are unde să-şi adune recolta, pentru că ţarina i-a rodit îm
belşugat, el s-a gândit să-şi construiască hambare noi, mai mari şi mai
încăpătoare, în locul celor vechi şi să strângă acolo bogăţia de recolte ale acelui
an. Pentru aceasta a cugetat în sine, cum aţi auzit, că dc acum înainte sufletul său
se va bucura mulţi ani, se va odihni în pace, mâncând, bând şi veselindu-se. Săr
manul, lăcomia l-a împedicat să vadă că sufletul, care este darul lui Dumnezeu,
trebuie să râvnească la bunurile cereşti nepieritoare şi n-are nevoie de hrană mate
rială, care este pentru trup, dar el, ca om stăpânit de egoism, s-a gândit la
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îmbuibare, neînţelegând că astfel îşi va pierde sufletul! Sufletul, iubiţii mei, tre
buie să tindă către Dumnezeu, de unde vine, către înălţare şi îndumnezeire. Pentru
aceasta, sufletul are nevoie de credinţă, ţinta finală fiind mântuirea lui (I Petru 1, 9),
are nevoie de nădejde, care este "ancoră a sufletului sigură şi tare" (Evrei 6, 19)
şi are nevoie de dragoste de Dumnezeu şi de semeni, până la sacrificiu con
cretizată în fapte bune, după exemplul Domnului Hristos (I Ioan 3, 16).
Aşadar, Biserica ne aşază în faţă acum, la începutul postului Crăciunului,
această prea frumoasă învăţătură a Mântuitorului nostru lisus Hristos din Sfânta
Evanghelie după Luca, pilda bogatului căruia i-a rodit din belşug ţarina. Trebuie
să învăţăm din aceasta, iubiţii mei fraţi şi surori, că nu bogăţia în sine constituie
piedică la mântuire sau prilej de păcat în faţa lui Dumnezeu, ci folosirea ei în chip
egoist, căci cu ceea ce Dumnezeu ne dă fiecăruia suntem datori să ajutăm pe cei
săraci. Bogăţia, când trezeşte pofta lăcomiei şi a egoismului extrem, este înşelă
toare şi pierzătoare, căci "înăbuşe cuvântul şi-l face neroditor" (Matei 13, 22). Ea
atrage blestemul şi osânda când nu e pusă în slujba lui Dumnezeu şi a semenilor
(lacov 5, 1-6). Aşadar, bogăţia este condamnată numai atunci când aduce nemilostivire şi neomenie faţă de semenii noştri (Luca 16, 19-31).
Bogatul din Sfânta Evanghelie de astăzi, pe care ni-1 prezintă Domnul lisus
Hristos ca pildă pentru toate veacurile, facea parte din rândul acelora care îşi
strângeau averea din bunurile pământului, căci îi rodise ţarina. Era, deci, un pro
prietar de pământ. Şi proprietarii de pământ, prin lupta anevoioasă şi permanentă
pe care o duc ca să obţină roade îmbelşugate din agricultură, sunt de obicei oa
meni buni şi înţelegători. Ei ştiu că toate bogăţiile pământului aparţin lui Dum
nezeu, Creatorul lor şi ele sunt numai încredinţate omului spre a le administra şi
folosi pentru binele şi uşurarea lipsurilor şi suferinţelor celor nevoiaşi. Bogatul
din Evanghelia de astăzi nu era, însă, aşa. Era peste măsură de lacom şi egoist, şi
de aceea Mântuitorul ni-1 pune astăzi în faţă, ca să înţelegem că atunci când omul
se consideră stăpânul absolut al averii şi caută să strângă bogăţii pe orice cale şi
cu orice preţ, bogăţia devine nedreaptă şi îl osândeşte.
Dar lăcomia nu se reduce numai la simţul acesta egoist de proprietate, la setea
hrăpăreaţă de a avea cât mai mult şi mai ales de a nu ajuta şi pe alţii. Această
lăcomie pe care o osândeşte Sfânta Evanghelie de astăzi se manifestă în diferite
alte chipuri şi de cele mai multe ori voalat în viaţa noastră cea de toate zilele, ea
îi dezbină pe semeni şi îi transformă din fraţi în duşmani. Şi în loc să sălăşluiască
între noi, ca fraţi şi fii ai lui Dumnezeu, şi ai Bisericii noastre - iubirea, respectul
şi prietenia - sunt prezente invidia, gelozia şi ura.
De aceea este necesar să ne regăsim pe noi înşine. Sfântul post al Naşterii
Domnului trebuie să-l întâmpinăm cu o stare de reculegere, de regăsire sufle
tească, care să ne determine să ne cercetăm chipul, spre a vedea dacă este cel pe
care-1 doreşte Mântuitorul lisus Hristos, pentru că noi purtăm chipul Lui. Postul
acesta ne arată minunea cea mare ce s-a petrecut pe pământ, când Fiul lui Dum
nezeu, din iubire pentru oameni, a luat asupra Lui şi firea omenească şi "trup S-a
făcut şi S-a sălăşluit întru noi" (Ioan 1, 14), ca să ne mântuiască, să ne facă şi pe
noi "fii ai lui Dumnezeu" (Ioan 1, 12). Este, deci, un bun prilej acum când
aşteptăm să auzim de la Betleem sunet de clopot şi cântări îngereşti care vestesc
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pacea lui Hristos în cer şi pe pământ, să ne rugăm şi să descoperim în taina sufle
tului nostru puterea de a ne înălţa şi a nc Aeinnoi duhcvniceşte, scoţând la lumină
tot ce este bun în flecare dintre noi.
Intre darurile pe care Dumnezeu i le-a dat*omului este şi simţul acesta al pro
prietăţii, e adevărat, căci lui Adam i-a încredinţat raiul, şi mai mult decât atât, i-a
făcut cinstea de a-1 lăsa pe el să dea nume tutuor vieţuitoarelor din Eden. Atât de
mult a iubit Dumnezeu pe om încât Psalmistul scrie cu mirare: "Micşoratu-l-ai
pentru o clipă mai prejos de îngeri" (Psalmul 8, 5), şi încununându-1 "cu slavă şi
cu cinste" l-a pus peste lucrul mâinilor Sale (Evrei 2, 7). Aşadar, deşi Dumnezeu
i-a încredinţat raiul şi i-a zis să-l stăpânească, omul totuşi nu este stăpânul în sine
al naturii, al pământului, al creaţiei lui Dumnezeu, ci iconomul sau chivemisitorul
lor. El le administrează doar şi le foloseşte potrivit învăţăturii lui Dumnezeu,
având grijă de săraci, de bătrâni, de orfani şi suferinzi.
Găsim din fericire, la noi, şi în vremea de azi, mulţi dintre cei care, chiverni
sind cu bună rânduială bunurile lor, sprijină bisericile şi pe semenii aflaţi în
suferinţă şi lipsiţi de mijloace de trai. Numele lor, în cele mai multe cazuri, rămân
necunoscute pentru noi, dar Dumnezeu îi ştie şi îi ajută. Şi de aceea Sfânta Bi
serică, din când în când, ne dă câte o pildă de cum nu trebuie să fie un bogat, ca
să nu credem că toţi bogaţii sunt puşi la osândă, ci numai cei care sunt stăpâniţi
de lăcomie şi egoism, ca cel din Sfânta Evanghelie de astăzi.
Avem în istoria noastră chipuri de domnitori şi de ierarhi ai Bisericii care au
ctitorit mănăstiri şi biserici, şi o dată cu ele au făcut'spitale, au făcut şcoli, au făcut
azile. Mitropolitul Moldovei Iosif Naniescu, de pildă, numit şii "cel milostiv", era
atât de iubitor de săraci că le împărţea personal ajutoare în- fiecare sâmbătă, şi
atunci când se isprăveau şi nu mai avea ce să le dea, plângea şi se ruga la moaştele
Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi ca să-l ajute să-i mai poată mângâia pe cei
nevoiaşi. La fel se ruga şi Sfântul Calinic de la Cemica Maicii Domnului ca şi
Sfanţului Nicolae, ca să-l ajute să facă milostenii la săraci. Iar Sfanţul Ierarh
Antim Ivireanul, martir al credinţei şi mare personalitate în cultura noastră
naţională, a întemeiat aici, în Bucureşti, mânăstirea care-i poartă numele, închi
nată Tuturor Sfinţilor, şi i-a lăsat prin testament mijloacele materiale din care să
întreţină o şcoală pentru copiii săraci şi să ajute anual, cu bani şi îmbrăcăminte,
mai mulţi orfani şi tineri nevoiaşi. înţelegeţi, deci, că Biserica a avut proprietăţi
în trecutul ei, până la secularizarea din 1864 şi la colectivizare, dar i s-au luat şi a
rămas fără ele, încât activitatea aceasta socială pe care ea trebuie să o desfăşoare
acum şi care este foarte frumoasă şi ziditoare de conştiinţe, se face greu, doar cu
ajutorul bunilor creştini de care vorbeam mai înainte, precum şi al unor fundaţii
de peste hotare.
Pilda bogatului nemilostiv din Sfânta Evanghelie de astăzi ne priveşte pe toţi,
pentru că nu este vorba să fii neapărat zgârcit sau lacom dacă eşti bogat. Păcatul
lăcomiei se prinde şi de cel sărac, şi poate se prinde mai mult din cauzn lipsurilor
şi a sărăciei. De aceea, trebuie să luăm aminte şi să
regăsim sufleteşte ca per
soane create după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, cum ne învaţă Sfânta
Biserică, prin bunătate, iubire, smerenie, rugăciune şi fapte bune. Atât de ne
cuprinsă este iubirea şi milostivirea dumnezeiască, fraţii mei, că de multe ori nu
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numai că nu o putem îndeplini, dar nici o înţelegem, ca de pildă porunca Mântui
torului lisus Hristos, ca să iubim şi pe vrăjmaşii noştri. Această iubire dum
nezeiască o purtăm în sufletul nostru, împreună cu viaţa, cu raţiunea, cu fru
museţea chipurilor noastre, şi trebuie să o folosim ca să ne înălţăm neîncetat pe
treptele culturii, ale cunoaşterii, pe treptele virtuţii şi ale desăvârşirii.'
De aceea, iubiţi fraţi şi surori în Domnul, indiferent de locul unde ne găsim
şi dc starea pe care o avem, fie în societate, fie în Biserică, să nu urmăm pilda bogatului din Sfânta Evanghelie de astăzi, ci exemplul celor care, din agoniseala lor,
fac biserici, spitale, ajută pe orfani, pe săraci, şi nu trăiesc numai pentru sine, ci şi
pentru semenii lor, văzând în ei chipul lui Dumnezeu. Aşa trebuie să facem toţi,
dând şi altora din ce avem, ca să nu ajungem în osânda bogatului nemilostiv, care
a auzit cuvintele acestea: "Nebunule!, în noaptea aceasta îţi voi cere sufletul"
(Luca 12, 20), ci să ascultăm cclălalt cuvânt al Mântuitorului Hristos, care ne
cheamă în împărăţia lui Dumnezeu, atunci când spune: "Veniţi, binecuvântaţii
Părintelui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii"
(Matei 25, 34). Amin!

După săvârşirea Sfintei Liturghii, în numele ierarhilor, clerului şi credin
cioşilor a luat cuvântul înalt Prea Sfinţitul Teofan, Arhiepiscop al Craiovei şi Mi
tropolit al Olteniei, pentru a omagia - în alese cuvinte - cei 16 ani de slujire
patriarhală ai Prea Fericirii Sale.
în cuvântul de răspuns, la această omagiere de suflet a I.P.S. Teofan, Prea
Fericirea sa a spus;

Iubiţi credincioşi,
0

"... Slugi netrebnice suntem; am făcut
ceea ce eram datori să facem."
(Luca 17, 10)
O zi ca aceasta se petrece la perioade rânduite de Dumnezeu şi de Biserica
noastră. O zi ce reflectă pe de o parte, trecutul celui care se află în cauză, cum sunt
eu în clipele acestea, dar şi al Bisericii pe care o slujesc, iar pe de altă parte,
viitorul care ne stă în faţă şi ne deschide larg porţile, pentru că lucrarea dum
nezeiască încredinţată de Biserică este fară de margini. Aşa încât, vrem nu vrem,
ca oameni intrăm în ritmul timpului, al vârstei, al anilor, în dimensiunea aceasta
a vieţii noastre a tuturor, a vieţii Bisericii şi a lumii. Iar cu nădejdea şi cu slujirea
noastră trecem într-o altă lume, nevăzută, dar real trăită, lumea sufletului, pe care
ne-a descoperit-o întruparea Mântuitorului lisus Hristos, acum două mii de ani. Şi
de aceea, noi, ca fericiţi fii ai lui Dumnezeu, trăim clipele acestea şi din punct :de
vedere trupesc, dar şi din punct de vedere sufletesc.
E greu de cuprins în toată responsabilitatea ei slujirea pe care Dumnezeu mi-a
încredinţat-o acum 16 ani, în condiţiile de atunci, împlinită, precum şi cea în
condiţiilc de astăzi. Slujesc în această Catedrală de mulţi ani, înainte de a fi
episcop, pe când eram numai student şi diacon. Dumnezeu mi-a hărăzit această
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onoare, această cinste de a sluji aici, ca cel care am beneficiat de grija şi strădania
primului Patriarh al Românei, fericitul întru pomenire Miron Cristea, de a urma,
între anii 1932 - 1940 Seminarul monahal special întemeiat de el la mânăstirea
Cernica. Dau mărturie aici despre aceasta Prea Sfinţitul Episcop Gherasim al
Râmnicului şi Părintele Arhimandrit Grigore Băbuş, colegi cu mine la Seminar,
chiar din anul întâi, iar dincolo, în ceruri, alţi colegi de-ai noştri care au plecat de
acum dintre noi. Aşa încât este foarte greu de intrat în itinerariul acesta de viaţă,
cum îl numea înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Teofan al Olteniei în cuvântul său, dar
este de ajuns ca să ne privim şi să ne ascultăm, spre a preţui mai mult bunătatea
lui Dumnezeu.
Unii dintre credincioşii Catedralei noastre m-au cunoscut înainte de a fi ales
în responsabilitatea mea de acum, în 1986, căci am slujit, cum spuneam, ca dia
con şi apoi ca episcop vicar, timp de aproape 13 ani, al mereu pomenitului şi mult
regretatului nostru Patriarh Justinian Marina. Faptul că ne-am întâlnit, ne-am
privit şi ne-am rugat şi astăzi împreună cu smerenie bunului Dumnezeu în această
Catedrală 6ste mărturia că El ne iubeşte şi că Biserica noastră strămoşească este
' vie, este dinamică, este călăuzită de Duhul Sfânt în aceste vremuri foarte grele din
viaţa lumii. Pe unde mi-a purtat Dumnezeu paşii, în străinătate, am văzut că
românii sunt iubiţi peste tot pentru credinţa lor, pentru destoinicia şi bunătatea lor.
Cum m-am bucurat în mijlocul românilor din Canada şi Statele Unite ale Americii
în luna iulie a acestui an, tot aşa m-am bucurat acum, la începutul lunii octombrie,
împreună cu românii din Italia. Foarte mulţi tineri şi tinere s-au stabilit acolo şi s-au
adunat în jurul sfintelor noastre altare.
,
Credincioşii din Bucureşti sunt vestiţi prin credinţa lor, prin dragostea lor
pentru slujbele bisericeşti, pentru felul cum reacţionează în toate momentele
importante ale vieţii lor. Nu-i uşor pentru un tânăr sau o tânără, pentru un credin- ‘
cios să răspundă în faţa microfonului ori a camerei de televiziune la întrebarea:
De ce eşti ortodox? Şi răspunsul este prompt, de fiecare dată, şi cu argumente
clare şi convingătoare. Este un examen foarte important, iubiţii mei fraţi şi surori,
pe care dumneavoastră îl treceţi în chip admirabil. Nu vă îmaginaţi câtă bucurie
ne faceţi nouă, când vă privim la televizor şi vă vedem opriţi pe stradă, osteniţi şi
împovăraţi de grijile zilei, şi mărturisiţi: "Da, cred în Dumnezeu! Cum să nu cred.
Sunt ortodox!".
Iată cât de ataşaţi sunt credincioşii noştri de Ortodoxie, de Biserică. I-am
văzut cu toţii şi la sărbătoarea Sfântului Dimitrie, trei zile la rând, stând aici, în
faţa Catedralei, cinci şi şase ore, ca să se închine la Sfintele Moaşte. Şi răsplata n-a
încetat să vină, pentru că am adus de la Roma, anul acesta, cum ştiţi, părticele din
moaştele Sfântului Silvestru, episcopul Romei din secolul al IV-lea, pentru biseri
ca Sfântul Silvestru din Bucureşti. Am adus, de asemenea, de la Milano, părticele
din moaştele Sfântului Ambrozie, arhiepiscopul Mediolanului, tot din secolul al
IV-lea, cunoscut nouă prin rugăciunea "Pe Tiîie te lăudăm", de la slujba Te Deum-ului,
care-i aparţine, precum şi părticele din moaştele Sfântului Ierarh Dionisie, înain
taşul său. Am primit în anii trecuţi de la Florenţa părticele din moaştele Sfântului
Ioan Gură de Aur, şi facem aici, cum ştiţi, procesiune şi slujbă în ziua lui de
pomenire. Ni s-au adus, apoi, din Cipru, părticele din moaştele Sfinţilor
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Constantin şi Elena, pe care le-am aşezat aici, în Catedrală, alături de moaştele
Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. A venit în toamna aceasta, din Franţa, în pe
lerinaj la Bucureşti, la Iaşi şi la Galaţi, Capul Sfântului Ioan Casian, un mare scrii
tor şi părinte bisericesc, originar din Dobrogea noastră, la al cărui mormânt din
Catedrala Sfântul Victor din Marsilia am avut bucuria să mă închin şi eu în urmă
cu mulţi ani.
Aşadar, sfinţii noştri români se întâlnesc aici cu sfinţii de pe alte plaiuri şi
mărturisesc împreună că Biserica este una, sfântă, sobornicească şi apostolească.
Iar mărturia cea mai preţioasă, fraţii mei, pentru tot ceea ce noi am înţeles să co
municăm şi să contribuim la unitatea în Biserică, este omagiul adus poporului
român de Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea în zilele vizitei pe care am facut-o
la Vatican, la începutul lunii octombrie, împreună cu înalt Prea Sfinţitul Daniel
Mitropolitul Modovei şi Bucovinei, cu înalt Prea Sfinţitul Teofan, Mitropolitul
Olteniei şi cu alţi membri ai Sfântului nostru Sinod. Spre deosebire de toate
adunările şi cetele în care s-au dezbinat anumite grupări creştine, care se numesc
pocăiţi sau altfel, şi care vă solicită şi pe dumneavoastră, şi mai ales pe tineri, Biserica noastră ne dă tuturor exemplul de unitate. Biserica nu dezbină, ci ne adună,
ne uneşte cu Hristos prin Sfânta împărtăşanie, aşa cum ne-a unit şi astăzi.
Mărturia viabilităţii Bisericii noastre sunteţi dumneavoastră, credincioşii
ortodocşi români din ţară şi din străinătate. Cu nimic nu sunt mai prejos în această
privinţă fraţii noştri români din Canada şi Statele Unite ale Americii, care, deşi
trăiesc în oraşe îndepărtate unele de altele, spre cinstea lor, au parohii cu biserici
proprii. în Germania, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Serafim şi-a făcut reşedinţă şi
catedrală mitropolitană. Şi românii din celelalte ţări europene, ca cei din Italia, pe
care i-am vizitat recent, sunt oraganizaţi în parohii, cu bisericile şi preoţii lor. îl
vedeţi aici, în soborul de astăzi, pe părintele Arhimandrit Ieronim Creţu, Supe
riorul Aşezămintelor Româneşti din Ţara Sfântă, pe care îl cunoaştem, pentru că
a slujit la Catedrală şi v-a mângâiat astfel pe mulţi dintre dumneavoastră, Părin
tele Arhimandrit Ieronim fiind cel care a construit în oraşul Ierihon, lângă apa
Iordanului, un nou cămin cu biserică pentru pelerinii români la Locurile Sfinte.
Iată agonisitori din cele dumnezeieşti, din cele cereşti, nu numai din cele ma
teriale, care şi acestea contează foarte mult, dar mai ales din cele spirituale, cum
A

acestea se adaugă activitatea filantropică, socială a Bisericii, de care vorbea înalt
Prea Sfinţitul Mitropolit Teofan, care este, de asemenea, impresionantă. Mai
auzim unele reproşuri că activităţile noastre sociale nu sunt atâtea câte ar trebui,
şi le primim, că sunt adevărate, dar avem din mila lui Dumnezeu, cămine de
orfani, cămine de săraci, cămine de bătrâni, pe care le întreţinem şi le asiguram
asistenţă religioasă. Chiar în Bucureşti avem mânăstirea Cristiana, cu maici asis
tente medicale şi surori de caritate, care slujesc la căpătâiul bolnavilor. Avem,
apoi, la mânăstirea Pasărea, un cămin de bătrâne, surori de-ale noastre, pe care le
îngrijesc maicile din mânăstire, cu sprijinul unor creştini care le ajută. Sunt lucrări
foarte frumoase şi încurajatoare, în acelaşi timp.
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Sfanţul nostru Sinod numără acum, iubiţii mei, peste 50 de arhierei - mitro
poliţi, arhiepiscopi, episcopi vicari şi arhierei vicari - cei mai mulţi dintre ei tineri
şi chiar foarte tineri. Prea Sfinţitul Ciprian Câmpineanul, de pildă, pe care vi-1
prezentăm acum prima dată după hirotonirea şi instalarea sa în postul de episcop
vicar la Patriarhie, coordonează şi lucrarea aceasta socială, filantropică a Bisericii,
de care vorbeam mai înainte, precum şi activitatea preoţilor în spitale, în armată,
în penitenciare. In afară de dânsul, mai avem doi episcopi vicari la Patriarhie şi
încă doi episcopi vicari la Arhiepiscopie, cinci în total aici, la Bucureşti, şi toţi
tineri, cum îi vedeţi. înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Teofan al Olteniei are doi epis
copi vicari la fel de tineri, şi aşastau lucrurile şi la alte eparhii ale noastre, din ţară
şi de peste hotare.
Toate acestea sunt mărturii ale prezenţei Bisericii noastre în viaţa credin
cioşilor, ale lucrării ei osârduitoare în societate, pe care noi le invocăm şi pe care
dumneavoastră le cunoaşteţi bine. Dar nu suntem cu totul mulţumiţi de împlinirea
noastră. Trebuie să facem mai mult. Au dreptate cei din presă că ne mai
atenţionează din când în când, şi eu le mulţumesc şi îi iubesc pe toţi, indiferent ce
ar scrie despre mine. Nimeni nu mă cunoaşte bine. Noi nu ne cunoaştem bine per
sonalitatea noastră, doar Dumnezeu ne ştie. Aşadar, a rânduit Dumnezeu, să
împlinesc, acum, 16 ani în această responsabilitate de zi şi de noapte, pe care
Dumnezeu mi-a încredinţat-o. Şi mă rog Lui şi astăzi şi vă rog şi pe dumnea
voastră să vă rugaţi pentru mine şi pentru Biserica noastră. Să faceţi din viaţa
dumneavoastră, din familia dumneavoastră, un imn închinat Maicii Domnului, un
imn închinat Prea Sfintei Treimi. Să aveţi grijă ca tinerii şi copiii noştri să fie
vlăstarele, să fie primăvara noastră, a Bisericii, a Ţării noastre şi a lumii întregi.
Vă mulţumesc tuturor. Mulţumesc înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Teofan al
Olteniei pentru cuvintele frumoase rostite cu acest prilej. Mulţumesc Prea
Sfinţitului Episcop Gherasim al Râmnicului şi celorlalţi Prea Sfinţiţi Părinţi pentru
prezenţa lor aici, împreună cu noi fiind astăzi şi slujitorul nostru de la Sfântul
Mormânt al Domnului de la Ierusalim, Părintele Arhimandrit Ieronim, semn că
Dumnezeu şi-a îndreptat privirea spre noi toţi, nu numai spre mine, ne-a mângâiat
sufletele şi ne-a bucurat duhovniceşte.
Vă mulţumesc tuturor, iubiţi Părinţi şi fraţi, pentru participare, cuvinte şi
mesaje. Drept încheiere, vă adresez împreună cu Sf. Ap. Petru: "Fiţi toţi într-un
gând, compătimitori, iubitori de fraţi, mărinimoşi, smeriţi, nerăsplătind răul cu
răul sau ocara cu ocară, ci, dimpotrivă, binecuvântând; că spre aceasta aţi fost
chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea" (I Petru 3, 8-9). Să-L rugăm fierbinte pe
Dumnezeu să ne ajute întru îndeplinirea acestor dorinţe şi chemări sfinte.
"Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu-Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi".
REDACŢIA
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CONGRESUL OMAGIAL DE PATROLOGIE
M
PR. PROF. DR. IOAN G. COMAN - 100 DE ANI DE LA NAŞTERE"
10-14 noiembrie 2002, Palatul Patriarhiei? Bucureşti
Personalitatea pr. prof. dr. Ioan G. Coman
La 27 noiembrie din acest binecuvântat an (2002), se împlinesc 100 de ani de
la naşterea unuia dintre cei mai mari profesori de teologie ortodoxă, pr. prof. dr. Ioan
G. Coman. Personalitatea sa uriaşă a întruchipat în sine nu numai pe omul
Bisericii, preotul, teologul şi profesorul de excepţie, ci şi un mare intelectual
român şi gânditor cu largă deschidere ecumenică, cu o multiplă pregătire şi o
vastă arie de preocupări: teologie, filosofie, istoria religiilor, cultură bizantină,
limbile clasice, istoria teologiei şi a spiritualităţii româneşti. Cele trei doctorate
strălucite, la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasbourg, la Facultatea de
Literatură şi Limbi Clasice a Universităţii din Bucureşti, ca şi cea de la Facultatea
de Teologie Ortodoxă a aceleiaşi Universităţi, opera scrisă impresionantă, numă
rând peste 10.000 de pagini tipărite, ca şi activitatea sa didactică de mare vocaţie,
competenţă şi dăruire, l-au impus, în faţa contemporanilor săi şi a posterităţii, ca
pe un model de preot, profesor şi om de ştiinţă şi cultură. S-a spus pe bună drep
tate că "preotul profesor Ioan G. Coman rămâne cea mai exemplară întruchipare
a geniului Ortodoxiei româneşti" (pr. prof. Ion Bria, Un mare teolog ortodox, inte
lectual şi gânditor ecumenic: părintele Ioan G. Coman (1902-1987), în Orto
doxia, XL (1988), nr. 1, p. 144).
Cine a avut şansa şi fericirea să-i fie student, înţelege şi mai bine ce a însem
nat, pentru învăţământul teologic universitar românesc şi pentru cultura noastră,
marele şi neîntrecutul profesor Ioan G. Coman. Profesor universitar de înaltă
prestanţă academică, cu o înfăţişare fizică plăcută şi impunătoare - era un bărbat
înalt şi frumos ca un zeu coborât din Olimp, totdeauna cu o ţinută vestimentară
impecabilă, un adevărat arbitru al eleganţei, curat şi îngrijit, cu un respect ieşit din
comun faţă de haina preoţească, pe care a purtat-o cu mare cinste, autoritar până
la severitate, dar părintesc şi bun în acelaşi timp, intransigent faţă de ignoranţă şi
de tot ceea ce este urât şi murdar, animat mereu de simţul dreptăţii şi al corectitu
dinii, cu prelegeri şi seminarii temeinic pregătite şi de un înalt nivel ştiinţific,
interesante şi mereu actuale, îmbrăcate într-un frumos stil literar, dar mai ales
dinamizatoare prin verva sa oratorică neîntrecută. Aceeaşi acurateţe o manifestă
şi pentru conţinutul, stilul şi elocinţa predicilor sale de neuitat, rostite în Catedrala
"Sfântul Spiridon Nou" din Capitală.
Cu pr. prof. dr. Ioan G. Coman şi cu cei din generaţia sa, socotită "generaţia
de aur a teologiei româneşti"; toţi titani şi luceferi de mare strălucire ai Bisericii
şi culturii itoastre, învăţământul teologic românesc a fost ridicat la un înalt nivel
academic, care de atunci a devenit normativ. De aceea, pe bună dreptate, pr. prof.
dr. Ioan G. Coman poate fi socotit unul dintre ctitorii teologiei modeme,
înfiinţarea Catedrei de Patrologie, strălucirea pe care i-a dat-o şi mai ales crearea
unei noi ramuri, Patristica străromână, sunt cu adevărat ctitorii culturale ale sale.
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Cât priveşte opera sa, aceasta poartă amprenta muncii ştiinţifice, serios şi
temeinic făcută, Patrologia sa dominând peste timp orice preocupare de patristică
din teologia românească, iar modul de expunere teologic şi stilul literar o impun
cu valoare de unicat în scrisul teologic românesc.
Pr. prof. dr. Ioan G. Coman a fost şi rămâne un om al Bisericii, pe care a iubit-o,
fundamentându-şi întreaga sa operă pe învăţătura Sfinţilor Părinţi, ca şi concepţia
şi modul său de viaţă. A iubit Biserica şi ierarhia, şi-a iubit studenţii ca pe proprii
săi copii, el neavând moştenitori, şi a fost animat de dorinţa sinceră ca aceştia, ca
viitori teologi şi preoţi, să aibă o formaţie puternică, universitară şi duhovni
cească. Dar, mai presus de toate, a iubit binele, adevărul, frumosul şi dreptatea,
tot ca forme de slujire şi iubire a lui Dumnezeu. Sunt comorile pe care le-a des
coperit atât în literatura clasică, greacă şi latină, cât şi în scrisul Sfinţilor Părinţi.
Ele i-au fost suport în viaţă şi izvor de inspiraţie pentru operele sale valoroase şi
mereu actuale.
Având în vedere contribuţia sa imensă la dezvoltarea teologiei şi a culturii ro
mâneşti, cu înalta binecuvântare a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, căruia
i-a fost apropiat colaborator, pe când Prea Fericirea Sa conducea ca rector
Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1950-1954), şi urmaş al Său la con
ducerea Institutului, ca rector pentru două mandate (1954-1962), Patriarhia
Română, Secretariatul de Stat pentru Culte, din cadrul Ministerului Culturii şi
Cultelor, şi Facultatea de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Iustinian" a Universităţii
din Bucureşti au organizat un congres omagial internaţional de Patrologie, dedi
cat marelui profesor de teologie, pr. prof. dr. Ioan G. Coman, la împlinirea a 100
de ani de la naşterea sa. Congresul a avut ca temă Autoritatea Sfinţilor Părinţi
pentru teologia contemporană. Lucrările congresului s-au desfăşurat în Aula mare
a Palatului Patriarhiei Române, în zilele de 10-14 noiembrie 2002.
Congresul a urmărit mai întâi să omagieze viaţa şi opera ilustrului sărbătorit
şi să exprime astfel recunoştinţa pentru tot ceea ce a dăruit Bisericii şi neamului
românesc. în acelaşi timp, s-a dorit ca el să fie o invitaţie, mai ales pentru gene
raţia tânără, de a se apleca mai cu interes asupra operei unuia dintre titanii culturii
noastre, în care vor găsi frumuseţi nebănuite şi temeiuri pentru activitatea ce o vor
desfăşura în slujirea Bisericii. în al doilea rând, s-a dorit ca el să fie şi o dezbatere
ştiinţifică pe o temă actuală de Patrologie ca temei şi izvor de inspiraţie pentru
activitatea Bisericii în zilele noastre.

Participanţii la lucrările congresului
La lucrările congresului au participat o parte din membrii Sfântului Sinod, în
frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, Ministrul Educaţiei şi Cercetării,
dna. prof. dr. Ecaterina Andronescu, dl. prof. Laurenţiu Tănase, Secretar de Stat
la Ministerul Culturii şi Cultelor, decanii Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din
ţară, pr. prof. dr. Isidor Martinică, decanul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică din Bucureşti, profesorii şi studenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă din
Bucureşti şi un numeros public.
Autoritatea şi greutatea congresului, ca şi caracterul său internaţional şi ecu
menic au fost întărite de prezenţa la lucrările lui a unor personalităţi culturale de
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certă valoare de peste hotare, profesori de teologie şi specialişti în domeniu, de mare
notorietate: prof. dr. Styllianos Papadopoulos, de la Facultatea de Teologie a
Universităţii din Atena, Grecia, prof. dr. Georgios Mantzaridis, de la Facultatea de
Teologie a Universităţii din Tesalonic (Grecia), prof. dr. Andrew Louth, de la
Universitatea din Durham (Anglia), prof. dr. Prosper Grech de la Institutul
Augustinian de Studii Patristice şi Institutul Biblic Pontifical din Roma (Italia), prof.
dr. Gottfried Seebass, decanul Facultăţii de Teologie din Heidelberg (Germania),
prof. dr. Andrei Kuraev de la Institutul Teologic "Sfântul Tihon" din Moscova
(Rusia), dr. Wahib Kuzman de la Institutul de Studii Patristice din Cairo (Egipt).

începerea lucrărilor congresului
Lucrările congresului au început în ziua de duminică, 10 noiembrie 2002,
prin săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti în Biserica Sfânta Ecaterina, Paraclisul
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, de către PS Episcop dr. Timotei al
Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului, ucenic al ilustrului sărbătorit, înconjurat de
un distins sobor de preoţi şi diaconi, cadre didactice ale facultăţii. Prin blândeţea
calmul şi trăirea sa duhovnicească, PS Episcop Timotei a dat autoritate şi fru
museţe slujbei liturgice la care au participat oaspeţii de peste hotare, profesorii şi
studenţii facultăţii şi numeroşi credincioşi. La sfârşitul Sfintei Liturghii, PC pr.
prof. dr. Nicolae D. Necula, decanul Facultăţii de Teologie "Patriarhul Justinian"
a Universităţii din Bucureşti a rostit un bogat şi înălţător cuvânt de omagiere a
pr. prof. dr. Ioan G. Coman, PS Episcop Timotei a transmis binecuvântarea Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi a evidenţiat importanţa şi semnificaţia acestei
comemorări în viaţa Bisericii.
S-a oficiat apoi slujba parastasului pentru prof. dr. Ioan G. Coman. După
slujbă, o parte din cadrele didactice şi oaspeţii din străinătate, în frunte cu PS
Episcop Timotei, s-au deplasat la Mânăstirea Cernica, la mormântul prof. dr. Ioan
G. Coman, pentru a face o slujbă de pomenire. Cu acest prilej, s-a vizitat şi
mânăstirea, unde întreaga asistenţă, prezentă la pomenire, s-a bucurat de primirea
ospitalieră a P. Cuv. părinte Arhim. Macarie,Ciolan, stareţul acestui important
aşezământ monahaL
La ora 14.00, înalt Prea Sfinţiţii şi Prea Sfinţiţi Ierarhi veniţi la congres,
oaspeţii din străinătate şi cadrele didactice însoţitoare, au fost invitaţi de către
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist la dejun, la Palatul patriarhal.
9

Deschiderea oficială
Lucrările propriu-zise ale congresului s-au deschis la orâ 17.00. Congresul a
cuprins două sesiuni: una omagială dedicată pr. prof. dr. Ioan G. Coman şi alta de
comunicări ştiinţifice pe tema stabilită a congresului. Prima sesiune a fost prezi
dată de PC pr. prof. dr. Nicolae D. Necula, decanul Facultăţii de Teologie, care a
rostit şi Cuvântul de deschidere. într-o sintetică şi înălţătoare prezentare, PC Sa a
jalonat personalitatea marelui profesor Ioan G. Coman, a subliniat importanţa şi
caracterul ecumenic ale întrunirii, a salutat prezenţa participanţilor din ţară şi de
peste hotare şi a urat succes lucrărilor congresului.
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Deschiderea propriu-zisă a congresului a facut-o Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, care, drept omagiu profesorului şi preotului Ioan G. Coman, a
rostit următoarea cuvântare:
Onorat auditoriu,
*

îndeplinim astăzi, cu multă recunoştinţă şi cu multă dragoste, centenarul
naşterii sale, omagierea celui care a fost preotul şi profesorul Ioan G. Coman,
devotat slujitor al altarului şi ilustru reprezentant al catedrei universitare, persona
litate proeminentă a teologiei româneşti şi a culturii poporului nostru. Cărturar
erudit şi cu vocaţie teologică, profesorul Ioan G. Coman a îmbinat teologia cu cul
tura şi filosofia în folosul propovăduirii Evangheliei, după modelul patristic, şi a
format cu trudă şi dăruire de sine, în îndelungata sa activitate, generaţii după ge
neraţii de slujitori ai altarelor şi dascăli de teologie, printre care şi unii profesori
de astăzi de la Facultatea noastră de Teologie din Bucureşti. Viaţa şi strădaniile
sale reprezintă un adevărat imn închinat preoţiei, teologiei şi culturii româneşti.
Voi limita cuvântul meu de deschidere a acestei sesiuni omagiale la evocarea
anilor cât am colaborat împreună în slujirea Bisericii cu cel pe care cu respect îl
comemorăm astăzi, care a fiindamentat Teologia noastră în actualitate într-un con
text deosebit de greu, anevoios, când teologii din ţările ortodoxe veciue cu noi nici
măcar nu cutezau să se avânte spre piscurile de gândire ale lumii contemporane,
să se inSpire din profunzimile învăţăturii Sfinţilor Părinţi aşa cum a făcut profe
sorul Ioan G. Coman.
Cu hărnicie şi perseverenţă, cu iscusinţă neîntrecută, a desţelenit şi a făcut să
rodească terenuri noi în câmpul teologiei patristice, cu filoane de gândire şi de
trăire creştină adâncite în vremurile de început ale fiinţării noastre ca Biserică şi
popor pe aceste plaiuri străbune. Argumentarea ştiinţifică a vechimii creştinismu
lui la români, vechimea şi continuitatea poporului român pe vatra existenţei sale,
i-au stat permanent la inimă, dând la iveală studii de rqare rezonanţă, în ţară şi
peste hotare. Cunoscător profund al operelor Sfinţilor Părinţi, pe care le-a cercetat
cu răbdare şi migală, le-a pus în legătură cu scrierile şi activitatea sfinţilor ierarhi
tomitani, cu "călugării sciţi" din Dobrogea, cu martirii din aceste părţi, şi a adus
contribuţii originale la istoria gândirii teologice ortodoxe, atât de înfloritoare în
ţinuturile locuite de strămoşii noştri daco-romani. Dar el a fost şi un cunoscător
neîntrecut al filosofiei clasice, îndreptându-se cu osârdie spre izvoarele curate ale
Ortodoxiei, din care a scos mărgăritare de mare preţ pentru lucrarea misionară şi
pastorală a preoţimii noastre.
Părintele profesor Ioan G. Coman a împărtăşit cu dărnicie din aceste comori,
nu numai prin vasta sa operă tipărită, însumând cărţi, tratate, studii, articole, con
ferinţe şi recenzii, ci şi prin cuvântările sale înaripate, rostite cu aceeaşi pasiune
şi putere de convingere, atât în faţa altarului, cât şi de la catedră sau de la înalte
tribune internaţionale. Aducând mereu în actualitate învăţăturile biblice şi patris
tice, prezentate de fiecare dată într-o impresionantă ţinută academică şi într-un
impecabil veşmânt teologic, el s-a impus în cele mai reprezentative foruri bise
riceşti din ţară şi de peste hotare ca un autentic doctrinar ortodox.
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Vrednic de admirat la acest mare dascăl al teologiei noastre româneşti este şi
faptul că impresionanta sa ştiinţă teologică şi enciclopedică, pe care şi-a dobândit-o
cu trudă de-a lungul anilor, ca o bogată şi nepieritoare zestre, a fost permanent
dublată de marea statură a sufletului său şi a trăirii preoţiei. Deosebit de necruţător
cu sine, îndatoritor cu gândirea şi opera Sfinţilor Părinţi, cu învăţătura Bisericii,
respectuos până la amănunte cu ierarhia bisericească, preotul profesor loan G.
Coman a fost animat de scrupulozitate ştiinţifică faţă de teologii celorlalte
Biserici şi de exigenţă neabătută faţă de proprii săi studenţi teologi.
Am călătorit împreună şi în străinătate, făcând parte din delegaţiile Bisericii
Ortodoxe Române, cum a spus părintele decan, şi ne-am ostenit împreună în anii
mei de rectorat (1950-1954), în acei ani foarte grei pentru modelarea tinerilor
teologi şi actuali slujitori ai altarelor, unii ajungând ierarhi şi preoţi de frunte ai
Bisericii noastre de astăzi. Ne amintim cu emoţie în aceste momente cum profe
sorul loan G. Coman, cu râvnă şi stăruinţă, se străduia împreună cu ceilalţi profe
sori de atunci pentru reorganizarea învăţământului teologic, revenit în grija Sfân
tului Sinod, în aşa fel încât să răspundă pe deplin cerinţelor contemporane ale
Bisericii, şi, în acelaşi timp, să fie un învăţământ ştiinţific, dar şi modem, plăcut
şi accesibil pentru tinerii veniţi fară un minim de cunoştinţe religioase, folosind
fară ezitare metode didactice novatoare, atât la cursuri, cât şi la seminarii.
Nu putem trece cu vederea apoi contribuţia sa la promovarea ecumensimului
şi a dialogului în câmpul Ortodoxiei, în acele momente de cumpănă, când celelalte Biserici încă pregetau în dialogul teologic, prezentând fară sfială Patriarhului
Justinian şi Sfântului Sinod cele mai temeinice argumentate pentru lărgirea şi
adâncirea lucrării ecumenice, ca şi pentru afirmarea dialogului teologic, desţele
nind, întru susţinerea deschiderii Bisericii noastre spre cultură şi lume, tărâmuri
întregi din opera marilor capadocieni şi chiar cele ale scrierilor Sf. loan Casian şi
Dionisie cel smerit din Sciţia Mică. N-a fost uşor, dar s-a reuşit, încât celelalte
Biserici Ortodoxe surori au luat pildă modul de gândire şi de lucrare practică al
Bisericii noastre. Dacă avem în vedere că părintele profesor loan G. Coman nu
era singurul promotor al acestei deschideri novatoare, ci facea parte dintr-un
sobor de profesori şi preoţi de toate specialităţile teologice, de aceeaşi statură inte
lectuală, cu aceeaşi largă cuprindere a problemelor şi cu aceleaşi posibilităţi
nelimitate de exprimare, nu este greu de înţeles de ce Biserica noastră Ortodoxă
Română a depăşit marile obstacole de atunci, care o puteau cantona într-o stare de
încremenire, de închistare în gândirea, lucrarea şi misiunea ei în lume.
Aş mai adăuga, în semn de cinstire a celui pe care îl omagiem, că m-am
numărat printre privilegiaţii săi studenţi, avându-1 atât profesor la Facultatea de
Teologie, cât şi prefect de studii la internatul teologic din Mânăstirea Radu-Vodă.
împreună cu colegii îi sorbeam expunerile cursurilor de Patristică, încât odată cu
ideile apăreau parcă şi chipurile marilor dascăli şi ierarhi ai lumii. Această dăruire
am admirat-o în anii de slujire la sfântul altar, la consiliile profesorale sau la
întâlnirile cu ierarhi şi teologi în vizitele unor Biserici, însoţind delegaţia noastră
condusă de regretatul Patriarh Justinian Marina.
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Oprindu-mă aici,' pentru a da posibilitate şi celorlalţi participanţi să se
exprime asupra personalităţii acestui mare dascăl de teologie şi fiu al plaiurilor
buzoiene, sunt recunoscător Bunului Dumnezeu că mă găsesc în acest loc, într-un
asemenea moment şi rostesc acest cuvânt în numele ierarhilor Sfântului Sinod, al
clerului şi credincioşilor Bisericii noastre, cărora părintele profesor Ioan G. Co
man le-a dăruit tuturor cu iubirea-i cunoscută, pe categorii, ce li se cuvenea
fiecăruia, din valoroasa şi bogata sa zestre de ştiinţă şi învăţătură, pe care cu trudă
şi-a agonisit-o şi a împărtăşit-o permanent de-a lungul întregii sale vieţi. Sunt
bucuros, de asemenea, să felicit conducerea Facultăţii de Teologie "Patriarhul
Justinian" din Bucureşti pentru această iniţiativă şi să salut prezenţa în mijlocul
nostru a doamnei Ecaterina Andronescu, Ministrul Educaţiei şi Cercetării, care cu
înţelegere împărtăşeşte grijile şi preocupările noastre pentru bunul mers al
învăţământului teologic.
Rog pe Bunul Dumnezeu să binecuvinteze lucrările acestui congres de astăzi,
astfel încât omagierea celui ce a fost strălucit profesor şi preot Ioan G. Coman să
fie prilej de împrospătare a hotărârii tinerilor profesori şi a studenţilor de a nu
pregeta să studieze şi să cunoască opera atât de cuprinzătoare a acestui mare
teolog al Bisericii noastre şi al Ortodoxiei, aflând în scrierile sale nepreţuite şi
nesfârşite izvoare ale învăţăturii creştine, care încă aşteaptă să fie folosite în viaţa
şi slujirea noastră, a tuturor. Salutând participarea teologilor de peste hotare la
lucrările acestui congres, apreciez că acest eveniment poate fi un moment de
referinţă pentru întrega Ortodoxie, având în vedere valoarea şi cuprinderea în
actualitatea timpurilor noastre, a.operei părintelui profesor Ioan G. Coman, fiind
pentru noi toţi îndemn de a ne continua activitatea de slujire a Sfintei noastre
Biserici Ortodoxe de pretutindeni.
Vă doresc, părinte decan şi părinţi profesori, succes deplin în desfăşurarea
. lucrărilor acestui congres omagial de Patrologie!
A urmat cuvântul d-nei prof. dr. Ecaterina Andronescu, Ministrul Educaţiei şi
Cercetării, care, exprimându-şi bucuria de a participa la un asemenea eveniment
cultural, a subliniat faptul că pr. prof. Ioan G. Coman poate servi ca model pentru
tineretul de astăzi, atât prin faptul că el a iubit pe tineri, cât şi prin munca şi opera
sa, socotind că sărbătoarea aceasta a Facultăţii de Teologie este în acelaşi timp şi
a întregului învăţământ românesc.
Un cuvânt de salut a fost rostit de către dl. prof. Laurenţiu Tănase, Secretar
de Stat în Ministerul Culturii şi Cultelor, care în numele d-lui Ministru Acad. prof.
dr. Răzvan Teodorescu şi al său personal, şi-a exprimat bucuria de a participa la o
asemenea importantă întâlnire, ca act de cultură şi de recunoştinţă faţă de persona
litatea atât de complexă a pr. prof. dr. Ioan G. Coman.
Din partea Bisericii Ortodoxe a Eladei a vorbit prof. dr. Styllianos
Papadopoulos, care a adus salutul Bisericii sale şi al oaspeţilor de peste hotare,
evidenţiind importanţa acestei întruniri, ca o binemeritată recunoştinţă faţă de
unul dintre cei mai mari teologi şi patrologi.
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Sesiunea omagială
Pr. prof. dr. Ioan G. Contan
A

După cuvântările de deschidere şi de salut s-a. trecut la sesiunea omagială. In
cadrul acestei sesiuni s-au rostit mai multe cuvântări din partea celor care i-au fost
ucenici şi urmaşi direcţi la catedra părintelui profesor dr. Ioan G. Coman.
Pr. prof. dr. Ştefan Alexe, urmaşul la catedră al marelui profesor, a prezentat
referatul principal al sesiunii intitulat "Pr. prof. dr. Ioan G. Coman - omagiu la 100
de ani de la naşterea sa". într-o bogată, sistematică şi documentată expunere, vor
bitorul a înfăţişat viaţa şi activitatea ilustrului sărbătorit ca teolog, profesor, preot,
om de cultură, ecumenist, clasicist şi intelectual român, ca şi scriitor şi publicist.
Expunerea a fost urmărită cu mult interes.
Următorul referat a fost cel al înalt Prea Sfinţitului Mitropolit dr. Nicolae
Corneanu al Banatului, ucenic şi prieten apropiat al marelui profesor, care şi-a
intitulat cuvântarea sa Omagiu părintelui profesor Ioan G. Coman. IPS Sa, în
cuvinte pline de frumuseţe şi de încărcătură sufletească, şi-a exprimat admiraţia
şi preţuirea faţă de cel care a fost inegalabilul profesor, autor de studii şi de cărţi,
teolog de excepţie şi mare ecumenist, preot şi om de înaltă ţinută morală. Au fost
impresionante propriile mărturii ale profesorului Ioan G. Coman, citate de autor
din testamentul său. Cuvântul înalt Prea Sfinţiei Sale a fost prezentat de PC pr.
prof. Ioan Tulcan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, autorul
neputând participa la congres.
Cea de a treia cuvântare omagială a fost prezentată de un alt ucenic iubit al
marelui profesor, şi anume PS Episcop dr. Timotei Seviciu al Aradului, Ienopolei
şi Hălmagiului, profesor de Patrologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din
Arad. Referatul PS Sale a fost intitulat Omagiu dascălului şi a constituit o bogată
prelegere, documentată şi abundentă în citate din opera sărbătoritului, prin care
autorul şi-a exprimat admiraţia, dragostea şi respectul faţă de distinsul său
maestru.
După o scurtă pauză, au urmat încă cinci referate omagiale care au prezentat
laturi şi preocupări diferite ale marelui profesor sărbătorit.
Astfel, diac. conf. dr. Ioan Caraza, ucenic direct al pr. prof. Ioan G. Coman şi
titular al disciplinei de Patrologie şi literatură postpatristică de la Facultatea de
Teologie Ortodoxă din Bucureşti, a prezentat referatul Literatura patristică
străromănă în opera pr. prof. dr. Ioan G. Coman, evidenţiind contribuţia sa la
crearea unei noi ramuri a Patrologiei,’ şi anume Patristica străromână, şi lucrările
sale de pionierat în acest domeniu.
Prezentăm separat studiul "Scriitori patristici străromâni în opera Pr. Prof. Dr. Ioan
G. Coman", alcătuit de P.C. Diac. Conf. Dr. Ioan Caraza.
Prof. dr. Dan Sluşanschi, de la Universitatea din Bucureşti, profesor de limbi
clasice şi coordonator al secţiei de teologie şi Limbi clasice de la Facultatea de
Teologie Ortodoxă din Bucureşti, a scos în evidenţă una dintre laturile cele mai
importante şi mai îndrăgite ale distinsului sărbătorit, şi anume Pr. p ro f dr. Ioan G.
Coman, clasicist şi filolog, aducând în faţa auditorilor aspecte inedite din activi
tatea sa în acest domeniu.
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PS Episcop dr. Daniil Partoşanul, Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi
administrator al Eparhiei Ortodoxe Române din Vârşeţ şi profesor la Facultatea
de Teologie Ortodoxă din Arad, specialist în Patrologie, a prezentat comunicarea
intitulată Patrolog prin excelenţă, în care şi-a arătat admiraţia pentru marele pro
fesor sărbătorit, şi a propus înfiinţarea unui Institut de Studii Patristice, având în
vedere importanţa operei Sfinţilor Părinţi pentru teologie.
Pr. prof. dr. Dumitru Popescu, membru de onoare al Academiei Române, a
abordat, în intervenţia sa, tema Dialogul între teologie şi cultură în opera pr. prof.
dr. Ioan G. Coman, în care a subliniat faptul că sărbătoritul a fost un mare om de
cultură şi teolog, făcând mereu să apară legătura dintre ele, luând mărturie duhul
şi gândirea Sfinţilor Părinţi care au predicat pe Hristos cu cuvântul şi fapta.
Vorbitorul a evidenţiat faptul că Sfinţii Părinţi au făcut selecţie culturală, aşa cum
arăta "Omilia către tineri" a Sfanţului Vasile cel Mare, acordând şi filosofiei antice
rolul ei de pedagog către Hristos, dar au întreprins o reconstrucţie cosmologică ce
înseamnă reconciliere, realizată prin întruparea lui Hristos. De aici tema de bază
a Patrologiei, care este Hristologia.
Ultimul vorbitor a fost pr. Petre Coman, parohul comunităţii române din
Firenze - Italia, nepot al pr. prof. Ioan G. Coman, care a adus mărturisiri pline de
duioşie şi frumuseţe din viaţa şi familia ilustrului profesor sărbătorit.
La sfârşitul sesiunii omagiale, PC pr. prof. dr. Nicolae D. Necula, decanul Fa
cultăţii de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian" a Universităţii din Bucureşti,
a mulţumit vorbitorilor, apreciind calitatea intervenţiilor, impresiile, gândurile şi
sentimentele de preţuire şi de admiraţie exprimate faţă de persoana şi personali
tatea neuitatului profesor Ioan G. Coman. Apoi a invitat pe cei de faţă la o recepţie
oferită de PC Sa în salonul oficial al Palatului patriarhal.

A doua sesiune a congresului dedicată prezentării comunicărilor ştiinţifice
Luni, 11 noiembrie 2002, a avut loc a doua sesiune a congresului, dedicată
prezentării comunicărilor ştiinţifice. Ea a fost împărţită în patru serii de comu
nicări, prezidată de pr. prof. dr. Ştefan Alexe. Au prezentat comunicări următorii
participanţi: IPS Mitropolit dr. Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Teologia patris
tică - o teologie pastorală şi misionară, în care a subliniat legătura dintre teolo
gie, liturghie şi filantropie; prof. dr. Styllianos Papadopoulos, de la Universitatea
din Atena, Inspiraţia dumnezeiască şi iluminarea la Sfinţii Părinţi; prof. dr.
Andrew Louth, de la Universitatea din Durham, Autoritatea Sfinţilor Părinţi în
teologia ortodoxă contemporană din Occident. A doua serie de comunicări a fost
prezidată de IPS Mitropolit dr. Daniel al Moldovei şi Bucovinei. Au vorbit
următorii participanţi: prof. dr. Gottfried Seebass, decanul Facultăţii de Teologie
din Heidelberg, Regulile hermineutico-teologice ale lui Martin Luther cu privire
la Părinţii Bisericii, în disputa cu Caspar von Schwenckfeld; prof. dr. Georgios
Mantzaridis, de la Universitatea din Tesalonic, Universitatea Părinţilor Bisericii
şi ecumenismul contemporan.
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A treia serie de comunicări a fost prezidată de pr. prof. dr. Viorel loniţă, secre
tar de studii la Conferinţa Bisericilor Europene (Geneva). Au prezentat comu
nicări: prof. dr. Wahib Kuzman, de la Institutul de studii patristice din Cairo,
Părinţii alexandrini astăzi; diac. prof. dr. Andrei Kuraev, de la Institutul "Sfanţul
Tihon" din Moscova, Eshatologia patristică şi eshatologia modernistă; prof. dr.
Prosper Grech, de la Institutul Augustinian de Studii Patristice şi Institutul Biblic
Ponţifical-Roma, Conceptul de Tradiţie la Părinţii Bisericii.
Ultima serie de comunicări a fost prezidată de PC pr. prof. dr. Nicolae Ne
cula. Au vorbit: pr. prof. dr. Vasile Răducă, prodecan al Facultăţii de Teologie din
Bucureşti, Actualitatea gândirii Sfântului Grigorie de Nyssa; pr. prof. dr. Con
stantin Coman, prodecan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, Expe
rienţa duhovnicească - bază a autorităţii Sfinţilor Părinţi şi criteriu ermineutic
fundamental.
La sfârşitul sesiunii, pr. prof. Nicolae D. Necula a invitat pe PC pr. prof. Vio
rel loniţă să împărtăşească impresii asupra accstui congres, având în vedere expe
rienţa sa în organizarea unor asemenea întâlniri. Părintele prof. loniţă a subliniat
încă o dată importanţa unui asemenea congres, personalitatea pr. prof. Ioan G. Co
man şi a adresat felicitări organizatorilor pentru o întâlnire internaţională aşa de
reuşită. Aprecicri deosebite pentm congres au fost exprimate şi de pr. dr. Andrew
Louth din Durham (Anglia).

încheierea lucrărilor congresului omagial
în încheierea lucrărilor congresului omagial, închinat pr. prof. dr. Ioan G. Co
man, la comemorarea centenarului naşterii sale, PC pr. prof. Nicolae Necula a for
mulat următoarele concluzii: "Congresul a fost o frumoasă reuşită. El a fost un act
cultural de mare însemnătate şi un prilej fericit de a ne exprima prinosul nostru de
recunoştinţă faţă de părintele prof. Ioan G. Coman, pentru tot ceea ce a făcut pentru
teologie şi Biserică, pentru zestrea spirituală inestimabilă pe care ne-a lăsat-o. Am
împlinit în felul acesta îndemnul cu caracter de poruncă al Sfântului Apostol
Pavel: "Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit cuvântul lui
Dumnezeu, şi, privind la sfârşitul vieţii lor, să le urmaţi credinţa" (Evrei 13, 7). A
fost un moment binevenit de a ni-1 aduce din nou în memorie pe marele nostru
profesor, pe care am dori să avem datoria să nu-1 uităm niciodată. Părintele pro
fesor Ioan G. Coman a fost prea mare ca să-l putem uita, aşa cum au fost toţi pro
fesorii din generaţia sa, mari personalităţi culturale şi morale, titani ai învăţămân
tului nostru teologic. Amintindu-ne de pr. prof. dr. Ioan G. Coman, ne-am făcut o
datorie de conştiinţă faţă de distinsul nostru dascăl, care, alături de ceilalţi profe
sori, a aşezat o piatră la formarea noastră ca teologi, profesori şi preoţi. Pentru ori
care dintre noi se potrivesc cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, pe care părin
tele profesor Coman le cita cu mare plăcere şi cu îndemnul părintesc de a nu uita
niciodată ceea ce înaintaşii noştri au făcut pentru noi: "Niciodată n-aş fi fost ceea
ce sunt, dacă n-ar fi fost bunul meu părinte Meletie, Episcopul Antiohiei". Putem
spune şi noi, ca şi Sfântul Ioan Gură de Aur: "Niciodată n-am fi fost ceea ce suntem
15 - B. O. R. 10-12/2002
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dacă n-ar fi fost generaţia de aur a învăţământului teologic românesc, între care a
stiălucit în chip deosebit pr. prof. Ioan G. Coman". El rămâne pentm noi bunul şi
adevăiatul nostiu părinte, al celor care i-am fost studenţi, dar în acelaşi timp
părinte al Bisericii, pentm cultura sa vastă şi pentm dăruirea şi frumuseţea slujirii
sale sacerdotale. El a fost omul echilibrului, al minţii ascuţite şi libere, lipsit de
prejudecăţi, iubitor de adevăr şi de fmmos, de poezie şi artă, iubitor de oameni,
un filantrop desăvârşit. El rămâne pentru toţi teologul, preotul, profesorul de
excepţie, omul de cultură şi ecumenistul animat şi convins de importanţa dia
logului teologic pentru restabilirea adevărurilor de credinţă. A fost cel mai mare
profesor universitar de teologie. De aceea, să-i urmăm credinţa, dragostea de Bi
serică şi de teologie, de bine, de adevăr, de fmmos, de unitate şi dreptate, dar mai
ales să ne rugăm pentm sufletul său mare şi generos.
Amintindu-ne şi omagiindu-1 pe marele profesor Ioan G. Coman, un profund
cunoscător al Sfinţilor Părinţi, de care a fost îndrăgostit, ne-am dat seama încă o
dată de ceea ce înseamnă Sfinţii Părinţi pentm viaţa Bisericii. De aceea, tema con
gresului: "Autoritatea Sfinţilor Părinţi pentm teologia contemporană", a fost
inspirat aleasă, iar faptul că la dezbaterea acestei teme au participat personalităţi
culturale şi teologice de aşa mărime, a dat întâlnirii o mare autoritate şi impor
tanţă. Prelegerile atât de savante şi documentate, diversitatea subiectelor tratate şi
entuziasmul cu care au participat toţi distinşii oaspeţi de peste hotare, ca şi invi
taţii din ţară, ne-au făcut să ne simţim într-o unitate desăvârşită şi într-un teren atât
de comun cum este acela al operelor Sfinţilor Părinţi. Este singurul loc unde ne
găsim rădăcinile comune ortodocşii, catolicii şi protestanţii. Fără Sfinţii Părinţi nu
putem face teologie, şi fară gândirea lor nu putem să concepem lucrarea de
refacere a unităţii Bisericii lui Hristos. De aceea, congresul poate să ne ofere un
îndemn plin de optimism: "înapoi la Sfinţii Părinţi!", pentm că numai în ei ne
putem regăsi împreună. Teologia patristică este o teologie pastorală şi misionară.
Ei au subliniat mereu relaţia dintre teologie, liturghie şi filantropie. Ei rămân nor
mativi pentm noi, pentm că au fost iluminaţi de Duhul să interpreteze cuvântul lui
Dumnezeu inspirat. Autoritatea şi actualitatea lor nu cunosc graniţe de timp şi loc.
Ei pot fi normativi în toate confesiunile creştine, căci ne dau regulile şi cheia
interpretării Scripturii. Experienţa lor duhovnicească este baza autorităţii lor şi
criteriu'ermineutic fundamental. Dreapta socotinţă, calea de mijloc, via aurea,
echilibrul în toate sunt esenţiale în viaţa şi opera lor.
Prin participarea unor asemenea personalităţi de marcă la lucrările lui, con
gresul s-a desfăşurat la o înaltă ţinută academică şi într-o atmosferă de adevărată
conlucrare ecumenică, aşa cum a dorit întotdeauna distinsul sărbătorit.
în acelaşi timp, congresul poate constitui un îndemn de a continua lucrarea în
duhul şi în sensul ecumenicităţii patristice. Sfinţii Părinţi au iubit Biserica, ade
vărul şi pe oameni. Ei au condamnat şi au urât ereziile, dar nu i-au urât pe ereziarhi, aşa cum urâm păcatul şi-l condamnăm, dar nu urâm pe păcătoşi. De aceea,
ei ne îndeamnă la dialog. Aşa înţelegem noi, ca Biserică autocefală, în frunte cu
întâistătătorul ei, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, deschiderea faţă de cele
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lalte confesiuni şi necesitatea dialogului. In această optică înţelegem vizitele
istorice, a Sanctităţii Sale, Papa Ioan Paul al II-lea la Bucureşti şi a Prea Fericitu
lui Părinte Patriarh Teoctist la Roma.
Dar congresul nu ar fi fost o întâlnire reuşită dacă n-am fi avut sprijinul gene
ros al Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi al celorlalţi înalţi ierarhi, partici
panţi la lucrări, fară prezenţa distinşilor oaspeţi din străinătate, a decanilor şi pro
fesorilor de teologie din ţară, fară un spaţiu atât de generos, pus la dispoziţie, fară
sponsorizarea tot atât de generoasă a Patriarhiei Române, a Secretariatului de Stat
pentru Culte şi a unor ierarhi, şi fară o traducere de excepţie asigurată de dl prof.
dr. Remus Rus, pentru engleză, şi de pr. Ioan Chivu, pentru greacă, şi de ceilalţi
traducători, ca şi fară activitatea secretariatului, condus cu competenţă şi dăruire
de către PC pr. prof. dr. Constantin Coman, prodecan al Facultăţii de Teologie.
Tuturor le adresez un recunoscător cuvânt de mulţumire şi preţuire”.
In încheierea lucrărilor congresului, părintele decan, pr. prof. Nicolae D. Necula a propus ca gest de omagiere şi cinstire a ilustrului sărbătorit, ca amfiteatrul
cel mai mare din facultate să-i poarte numele pr. prof. dr. Ioan G. Coman, şi insti
tuirea unei burse "Pr. prof. dr. Ioan G. Coman", de 50 de euro pe lună, pentru cel
mai bun student din Facultate. Pentru bursă s-a primit deja o ofertă de spon
sorizare din partea d-lui Dionisie Schiadopoulos, artist manufacturier de obiecte
bisericeşti. Tot ca semn de omagiere şi preţuire, Prea Sfinţitul Episcop dr. Timotei
al Aradului şi Prea Sfinţitul Episcop dr. Casian al Dunării de Jos s-au oferit să
înalţe o cruce nouă de marmură la mormântul părintelui profesor Ioan G. Coman
şi al distinsei sale soţii, presbitera Irina, împlinindu-se astfel una dintre dorinţele
exprimate în testamentul său.
Urând sănătate tuturor celor de faţă şi familiilor lor, şi frumoase împliniri şi
invitându-i să participe şi la alte asemenea frumoase întruniri, părintele decan pr.
prof. Nicolae Necula a declarat încheiate lucrările congresului.
A

•

încă două zile de comuniune spirituală
Marţi, 12 noiembrie 2002, oaspeţii din străinătate şi conducerea Facultăţii de
Teologie din Bucureşti au efectuat o excursie în Eparhiile Argeşului şi Râmnicului
Vâlcea. La Curtea de Argeş au vizitat Biserica Sfântul Nicolae Domnesc (sec. al
XlV-lea), de curând restaurată, catedrala episcopală, renumita ctitorie a Meşteru
lui Manole, paraclisul în care s-au închinat la moaştele Sfintei Filofteia, şi sala
Manole. Au fost primiţi cu toată dragostea şi căldura de Prea Sfinţitul Episcop
Calinic: în Eparhia Râmnicului, au vizitat Mănăstirea "Dintr-un lemn", Mănăsti
rea "Hurezi" şi Mănăstirea Bistriţa, unde s-au închinat la moaştele Sfântului
Grigorie Decapolitul. S-au bucurat de generoasă şi ospitalieră primire la toate
aceste minunate şi reîntinerite centre de spiritualitate românească, datorită purtării
de grijă a neobositului întâistătător al Eparhiei, Prea Sfinţitul Episcop Gherasim.
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Miercuri, 13 noiembrie 2002, în timpul dimineţii, profesorii din străinătate au
conferenţiat studenţilor la Facultatea de Teologie din Bucureşti', bucurându-se de
bogată audienţă.
• In după-amiaza aceleiaşi zile, oaspeţii din străinătate, însoţiţi de conducerea
Facultăţii de Teologie, au' fost invitaţi să efectueze o vizită la Universitatea
creştină "Dimitrie Cantemir" din Capitală, unde li s-a făcut o frumoasă primire de
către rectorul Universităţii prof. dr. Momcilo Luburici, o parte dintre cadrele
didactice şi un număr impresionant de studenţi. După vizitarea localului univer-,
sităţii, o clădire impunătoare, nouă şi modernă, şi după o întâlnire cu profesorii şi
studenţii în aula mare, a urmat un dejun în cinstea oaspeţilor.
Cu impresii dintre cele mai frumoase, în zilele următoare oaspeţii din
străinătate au părăsit ţara noastră.
Cu conştiinţa datoriei împlinite şi cu satisfacţia unei frumoase realizări,
înscriem congresul printre activităţile cele mai de seamă ale Facultăţii de Teologie
Ortodoxă "Patriarhul Justinian" a Universităţii din Bucureşti.
i

a

*

*

Pr. prof. dr. NICOLAE D. NECULA
decanul Facultăţii de Teologie
Ortodoxă "Patriarhul Justinian"
a Universităţii Bucureşti

#

SCRIITORI PATRISTICI STRĂROMANI
ÎN OPERA PR. PROF. DR. IOAN G. COMAN
La 27 nov. 2002 s-a împlinit un veac de când s-a născut Părintele Profesor
loan G. Coman, un adevărat Părinte al Bisericii, cu atât mai important pentru noi,
cu cât el a trăit în vremurile noastre. Părintele Coman s-a născut la începutul seco
lului al XX-lea, un secol marcat profund de efervescenţa căutărilor în cele mai
diverse domenii ale ştiinţei: arheologie, istorie, literatură, dar acel început de veac
avea să aducă în curând şi cele mai mari zguduiri trăite şi de Părintele Profesor
loan G. Coman, în plină adolescenţă, ca urmare a primei conflagraţii mondiale din
istoria omenirii. în urma acesteia a avut loc instaurarea unui sistem comunist-ateist
în statul rus ţarist, pe de o parte, şi s-a inaugurat mişcarea ecumenică pentru
apropierea Bisericilor creştine, pe de altă parte. Căci în Biserici era semănată
dragostea cea plină de râvnă a^ lui Dumnezeu-Savaot prin Jertfa Mântuitorului
Hristos care prezisese venirea împărăţiei lui Dumnezeu prin Parabola aluatului
pus în trei măsuri de faină, până se dospeşte toată.
Cunoscător profund al literaturii clasice de care era pasionat ca nimeni altul,
Părintele Coman avea şi cele mai favorabile premise pentru o cercetare teologică
aprofundată. Pasiunea sa pentru clasicismul greco-roman, aşa cum răzbate aceasta
din paginile lucrării sale "Miracolul clasic" (Buc. 1940), dar şi pentru teologia
patristică, este redată în cuvinte memorabile în testamentul său, alcătuit la treizeci
ian. 1978, cu zece ani mai înainte de chemarea sa la Domnul: "Mi-a fost dragă ca
ochii din cap cultura greacă, îndeosebi poezia, arta şi gândirea nemuritorului
popor elen. Clasicismul greco-latin e un panteon al frumuseţii, cum nu se găseşte
în nici o cultură a lumii. Frumuseţe a raţiunii, a artei şi a vieţii. Sfinţii Părinţi sunt
o liră a harului şi a lacrimilor după mântuire. în paginile lor ne-au creat o viziune
nouă. Plec de aici ca să mă întâlnesc aievea cu înţelepţii clasici şi cu Sfinţii
Părinţi. Slavă lui Dumnezeu pentm toate!"1.
Dar, în vremurile în care trăia, prin câte încercări, prin câte ademeniri a tre
cut, care toate puteau însemna cotituri radicale pentm viaţa unui om, ca şi eroul
antic care a fost strâmtorat, trecând printre Scylla şi Caribda, dar care a rezistat la
ademenirile sirenelor. Părintele loan G. Coman a trecut prin perioade de perse
cuţii şi s-a dovedit "diamant" atunci când a fost vorba de ademeniri, deoarece avea
convingerea din credinţă că, "Omului care se teme de Domnul, îi arată Domnul
pe ce cale să apuce " (Ps. 22,4 ). Tocmai de un asemenea om avea nevoie Biserica
în acele vremuri, care să aibă darul discernământului şi al deosebirii duhurilor,
care să fie "făclie" şi "stâlp" pentru credinţă. Trăind în vremea persecuţiilor şi a
marginalizării cu scopul vădit al desfiinţării Bisericii, Părintele loan G. Coman nu
a apucat şi vremea schimbării, dar el rămâne o făclie a credinţei încercate ca aurul
lămurit în foc pentru vremurile noastre de după schimbare, pentm vremea liber
tăţii, când însă bobul de grâu nu se mai confruntă cu neghina ca în vremea perse
1.
Pr. Prof. I. G. Coman, "Testament. O lograf, tipărit de I.P.S. Mitropolit Nicolae Corneanu
în postfaţa la cartea Părintelui Coman, "Şi Cuvântul trup s-a făcut". "Hristologie .s7 mariologie
patristică", publicată postum de către I.P.S. Nicolae în editura Mitropoliei Banatului, Timişoara,
1993, p. 429-430.
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cuţiilor, dar tocmai acum este în primejdia de a se goli pe dinăuntru şi a deveni
pleavă, din care, spre deosebire de neghină, nu se mai poate face nimic.
De aceea, sărbătorirea acestei mari personalităţi a Bisericii noastre, înseamnă
de fapt a pune la loc de cinste o făclie a credinţei, o călăuză a slujirii în Biserică.
Intr-adevăr, Părintele Coman a fost o făclie care se mistuie luminând. El se năs
cuse într-o zonă care pentru istoria Bisericii noastre este ca o placă turnantă, o
zonă unde "cloşca are pui de aur", tocmai pentru că este de aur. La o sută de ani
de la naşterea sa şi la 15 ani de la adunarea sa în hambarele de grâu ale lui Hristos,
(Lc. 3, 12) nimeni din cei ce l-au cunoscut nu şi-l poate închipui fară grai. Astfel,
în acelaşi testament al său, el mărturisea: "Am fost profesor şi rector al Institutului
Teologic din Bucureşti, unde am crescut inimi curate, devotate Bisericii şi ţării şi
am stimulat multe inteligenţe"2. Unul din aceşti ucenici ai săi, astăzi înalt ierarh
al Bisericii Ortodoxe Române, scrie că Părintele Ioan G. Coman s-a remarcat nu
numai ca dascăl, ci şi ca preot şi duhovnic, deoarece pentru el teologia nu se re
ducea la simple teoretizări, ci ca una ce trebuie trăită cu intensităţi, lucru pe care
îl cerea şi ucenicilor săi3.
Ne putem pune întrebarea cine l-a ascultat vorbind şi să se poată obişnui să
nu-1 mai audă? Intr-adevăr, cine l-a auzit vorbind, nu-1 mai poate uita. Şi dacă ade
vărata ştiinţă este ceea ce rămâne după ce s-a uitat totul, acest lucru se întâmplă
din cauză că ceea ce rămâne este ceea ce ajunge la inimă. Preoţia şi duhovnicia
Părintelui Ioan G. Coman, au însemnat o adevărată scriere în inimi, ca o "ungere
de la Cel Sfânt”(1 Ioan 1, 21) prin care omul ştie în Hristos toate, deoarece "duhul
toate le judecă" (1 Cor. 2, 10). Cunoscându-1, nu poţi să nu-ţi vină în minte cuvin
tele memorabile ale unui cântec: "Mut doarme cântăreţul care/Smulgea din alte
lumi a lui cântare/Căntarea lui ca un torent spumat/Sau murmur de izvor în
depărtat". Deoarece, chiar dacă el doarme în pace somnul său lin, deasupra lui
trec furtună şi zefir din cântul lui biruitor. Simpla prezenţă a Părintelui Ioan G.
Coman însemna elan şi încurajare pentru cei din jur, îndemnând pe fiecare ca şi
Sfântul Apostol Pavel la speranţă, împotriva oricărei speranţe" (Rom. 4, 18),
după cum sublinia în testamentul său: "Momentan, aparenţele pledează pentru
lacrimi, dar am convingerea că până la urmă binele va birui"4. Era o convingere
întemeiată pe cuvântul Domnului, că "Cele cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă
la Dumnezeu" (Lc. 18, 27). Această speranţă a fost puterea sa de a se adânci ca un
"scafandru" în istoria neamului nostru şi de a pune în valoare lucrarea lui
Dumnezeu de mântuire prin opera pe care a alcătuit-o cu privire la scriitori bise
riceşti din epoca străromână.
în Sfânta Scriptură, cadrul local-naţional este calea căutării lui Dumnezeu în
direcţia opusă faţă de cea de la Tumul Babei, pe când ceea ce este universal, este
calea venirii lui Dumnezeu în lume prin Hristos, ca o cale a aflării unei "comori
ascunse în ţarină pe care când cineva o află, mai întâi o ascunde , apoi de bucurie
merge şi vinde toate câte are şi cumpără ţarina aceea" (Mt. 13, 44). Căci venirea
2. (vezi Pr. Ioan G. Coman: "Şi Cuvântul trup S-a făcut. Hristologie şi Mariologiepatristică",
p. 429).
3. Ibidem, p. 427-428:
4. Ibidem, p. 429.
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lui Dumnezeu în lume este o cale şi mai profundă de comuniune cu Dumnezeu ca
"Emanuel " ca "Lumina spre luminarea neamurilor" (Lc. 2, 32). Este vorba de
adâncul lui Dumnezeu din Hristos prin care se deschide cerul în fiecare naţiune
(Ps. 84, 12) cu darul primit de la El şi care este după măsura vasului credinţei pus
sub şipotul harului, cum spune Sfântul Ioan Hrisostom. De aceea teologia patris
tică arată că Dumnezeu trebuie căutat prin jertfa lepădării de sine, a pocăinţei, a
afundării ca botez pentru asemănarea cu El în Hristos. Căci dacă Gadarenii ar fi
ştiut "calea”, ei nu s-ar mai fi înfricoşat de El, încât, să-l roage să plece de la ei.
Iar Sfanţul Apostol Pavel subliniază chiar faptul că ”clacă Evanghelia noastră mai
este acoperită, ea este astfel pentru cei cărora idolii veacului acestuia le-a orbit
ochii” (2 Cor. 3-4).

1. Autori patristici străromâni
Ideea alcătuirii unei istorii literare patristice naţionale nu este nouă în
Patristică, dacă ne gândim că Sfântul Grigorie de Tours a alcătuit în a doua
jumătate a secolului al Vl-lea o istorie literară patristică naţională a francilor, iar
la scurt timp după el, Sfântul Grigorie cel Mare alcătuia o istorie a sfinţilor ita
lieni. Pretutindeni, unde a ajuns Evanghelia lui Hristos, este vorba de talanţi pe
care primitorii ostenitori nu i-au ascuns în pământ, ci i-au înmulţit, devenind făclii
care nu se pun sub obroc, ci în sfeşnic, spre a aduce Lumina lui Hristos tuturor
celor din casă. însă literaturile naţionale patristice au fost puse în umbră vreme
îndelungată, deoarece ereziile cele mari din sec. IV înainte îngustaseră calea lui
Hristos, creând fenomenul piramidal de punere în valoare a unităţii Bisericii doar
prin centrele ei cele mari. Rezolvarea problemelor provocate de marile erezii şi
nevoia sinoadelor ecumenice a dus la concentrarea activităţii teologice în centrele
mari ale creştinismului, Constantinopolul şi Roma, încât nu este de mirare că
autorii patristici străromâni şi-au lăsat locurile natale pentru a lua parte activă la
rezolvarea problemelor Bisericii din vremea aceea, uneori fară a se mai putea
întoarce în ţara de origine. Dar ei constituie o puternică mărturie a creştinismului
din părţile noastre.
Căci dacă la Turnu Babei, simbol al umplerii de sine a omenirii de după
păcatul strămoşesc, providenţa divină a arătat cum trebuie căutat Dumnezeu în
cele smerite, aşezând pe fiecare popor la locul lui "ca să caute pe Dumnezeu"
(F. Ap. 17, 34), întrucât a fost furat din inima omului, când a fost jefuit de averea
fiinţei sale pe care o avea în sânul lui Dumnezeu, astfel şi pentru poporul român
sunt valabile aceste premise ale căutării lui Dumnezeu: "Doar-doar L-ar pipăi şi
L-ar afla, măcar că nu este departe de nici unul din noi". Astfel, pe lângă această
căutare, Dumnezeu a fost adus în Hristos şi la poporul român prin Sfinţii^ Apostoli
şi ucenicii lor ca să poată fi aflat. Şi dacă a fost aflat, Hristos a lucrat împărăţia
Sa, după semnele tainice ale venirii ei, nu în chip văzut, din cauza lepădării de
sine şi a smereniei în Hristos. Părintele Ioan G. Coman a căutat primele semne ale
împărăţiei lui Dumnezeu pe pământul ţării noastre, spre a fi puse în sfeşnicul
călăuzitor al credinţei poporului nostru, într-o perioadă atât de potrivnică religiei,
cea mai zguduită din întreaga sa istorie. în acest sens, Părintele Ioan G. Coman a
ştiut să se sprijine pe cele mai solide mărturii istorice şi arheologice în lucrarea sa
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intitulată: "Scriitori bisericeşti din epoca străromână", apărută la o sută de ani de
la naşterea marelui istoric şi arheolog român Vasile Pârvan, şi la 1600 de ani de
la moartea Sfântului Vasile cel Mare.
Titlul iniţial al cărţii era: "Patrimoniul spiritual geto-dacic şi patristic în
spaţiul carpato-danubian cu deosebire la Dunărea de Jos", şi această operă a
putut apărea ca o mărturie a vechimii poporului român pentru potentaţii atei din
acea vreme, dar în primul rând ca o mărturie luminoasă şi model de credinţă stră
moşească. Guvernanţii atei cereau ca toţi să se bată cu pumnul în piept de mândrie
naţională, neconcepând lepădarea de sine în Hristos, dar Părintele Ioan G. Coman
a pus în valoare în această operă ceea ce este permanent valabil în istoria neamu
lui românesc aşezat de Dumnezeu pe aceste locuri. Căci avea conştiinţa, ca toţi
credincioşii adevăraţi, că lumea este un dar al lui Dumnezeu şi că cei ce vor să
dispună de ea ca un drept al lor, declarându-se stăpâni şi asuprind pe alţii, nu sunt
decât vremelnici, deoarece stăpânirea nu este alta, decât a lui Dumnezeu. Şi Părin
tele Ioan G. Coman trăise din plin şi cu tot atâta durere şi sfâşiere vremea depo
sedărilor de bunuri şi a colectivizărilor umane, cale a depersonalizării omului. în
acest context Părintele Ioan G. Coman, a adus cu răbdarea lui Iov, luminile patris
tice ale credinţei, descoperind din străfundurile istoriei valori locale ale credinţei
universale, deoarece e^nu-şi pusese nădejdea în stăpânirile omeneşti ale timpului,
nici în cele din Apus, nici în cele din Răsărit, ci în "cele de sus". în aceeaşi
perioadă Pr. Prof. Dumitru Stăniloae punea în valoare teologia "lumii ca dar a lui
Dumnezeu".
In prefaţa cărţii sale autorul arată că ea se încadrează în preocupările actuale
ale cercetătorilor istoriei şi spiritualităţii poporului român, de a pune cât mai mult
în evidenţă geneza şi primele îndeputuri ale istoriei sale, precum şi autenticitatea
sa istorică, geografică şi spirituală în spaţiul României de astăzi. El arată că titlul
exprimă mai puţin decât paginile cărţii, neavând ambiţia de a spune tot ce s-a
gândit şi- trăit în domeniul spiritualităţii geto-dacice şi mai ales daco-romane
creştine. Biserica Ortodoxă Română, spune mai departe în prefaţă autorul, are lin
tezaur patristic autohton, o literatură tratată uneori în manuale sau studii de peste
hotare ca un produs de periferie spirituală, ceea ce este o eroare, iar Bisericile
Ortodoxe surori, de abia dacă au auzit vorbindu-se despre această literatură, mai
ales când unele dintre ele se află la mii de kilometri distanţă.
Literatura veche necreştină şi apoi creştină, reflectă din timpuri îndepărtate
aprecieri puţin favorabile Scythiei în general, şi Scythiei Minor în special, care era
cunoscută ca o zonă plină de frig şi de barbari, unde fuseseră exilaţi un Ovidiu,
un Audiu sau un Eunomiu. Autorul spune că trebuie înlăturată cenuşa mincinoasă
care acoperă podoabele ţării şi frumuseţea oamenilor daco-romani şi români, şi
astfel această provincie de margine, dar şi de nădejde a imperiului, devine o zonă
binecuvântată din punct de vedere duhovnicesc. Cităm: "Pământul carpato-danuhian este un pământ făcut inexpugnabil prin sângele mesagerilor lui Zalmoxis, al
dacilor lui Decebal, al romanilor lui Traian, prin sângele martirilor creştini din
timpul persecuţiilor lui Diocleţian, Liciniu şi alţii şi prin rugăciunile şi lacrimile
A
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ortodocşilor sciţi, smeriţi monahi şi monahii, necunoscuţi până la Judecata de
Apoi”5.
Autorul arată apoi că romanizarea Daciei este integrată în romanitatea orientală
şi altoită pe limba latină şi credinţa ortodoxă, constituind o puternică pârghie a con
tinuităţii poporului român, mai ales pentm că daco-romanii creştini au dus mai
departe credinţa în nemurire ca nucleu al spiritualităţii geto-dacice în urma întâlnirii
acestei credinţe a geţilor cu credinţa în înviere a creştinilor. Părintele Ioan G. Coman
s-a aplecat cu inegalabilă râvnă asupra problemelor legate de etnogeneza poporului
român din perioada geto-dacă şi daco-romană, remarcând faptul că literatura patris
tică stră-română apare şi se dezvoltă în prima perioadă de formare a poporului
român, secolele IV-VI d. Hr. Cartea cuprinde studii elaborate pentm cinstirea memo
riei unora din marii săi dascăli, Vasile Pârvan şi ucenicii acestuia, care, spune Părin
tele Ioan G. Coman, din dragoste de ţară şi de adevărul istoric cu privire la apariţia
şi evoluţia poporului român, au căutat mărturii arheologice pe teritoriul fostei Dacii
privitoare la naşterea şi autenticitatea popomlui român, arătând realitatea istorică şi
spiritualitatea creştină daco-romană, pe care el îşi propune să le evalueze şi să le pre
zinte sistematic. Astfel, prin această lucrare, Charta conştiinţei româneşti este sporită
dincolo de cea descrisă de Vasile Pârvan.
în prima parte a lucrării, Părintele Ioan G. Coman se ocupă pe larg cu
"Nemurirea la traco-geto-daci şi atingeri cu creştinismul" (p. 20-55). Cu profunde
\ cunoştinţe din domeniul istoriei religiilor ca unul care promovase şi ca licenţiat al
Facultăţii de Litere a Universităţii din Strasburg prin anii ’30, precum şi din litera
tura antică şi clasică, Părintele Ioan G. Coman, prezintă credinţa în nemurire la
stră-români, bazându-se pe toate izvoarele vechi şi pe numeroase studii din epoca
modernă, spre a arăta specificul acestei credinţe la strămoşii poporului nostm, care,
în cadml religiilor de misterii se deosebeau de concepţia antică negativă în ceea ce
priveşte trupul ca materie rea, dând însă prioritate sufletului, cel puţin în metode
terapeutice. Vitejia geto-dacilor, "ca cei mai buni şi mai drepţi dintre traci", cum
spunea Herodot, era dovada acestei concepţii. Obiceiul trimiterii o dată la patru ani
a unui mesager la zeul lor Zalmoxes era expresia concepţiei lor despre nemurire.
Această credinţă era profesată în antichitate de către unele popoare barbare, de
către unii filozofi greci, (Platon) şi de către unele religii universaliste.
Dar, în cultura înaintată a tracilor, îndeosebi a geţilor, această concepţie a
constituit un capitol care a făcut să se vorbească despre traco-geţi de la Herodot
până la Fotie şi Suidas. înrudită cu aceea a celţilor, nemurirea getă a fost când elo
giată, când viu atacată, ca de exemplu de către istoricul Agathias Scolasticul de la
Myrina, (a doua jumătate a secolului al Vl-lea d. Hr.), care zicea că oamenii care
voiesc gloria, nu o obţin decât dacă istoria îi face nemuritori, dar nu în felul în
care această nemurire era propusă de către "tradiţia lui Zalmoxis şi nebunia getă ",
şi cu adevărat într-un chip divin şi nemuritor, graţie exclusiv cămia, cel ce este
muritor poate să trăiască veşnic6, cu alte cuvinte nemurirea recomandabilă era
aceea cu care se înconjurau oamenii de glorie în Imperiul bizantin.
.*

5. Pr. Prof. I. G. Coman, "Scriitori Bisericeşti din epoca străromână", Buc. 1979, p. 9.
6. Agathias Scolasticul din Myrina "Historiarum liber primus" - prefaţă, P.G. 88, 1270 BC.
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In această perioadă un mare număr de autori au scris despre geţi şi daci, circa
33 de limbă greacă şi 31 de limbă latină, reluând doar afirmaţia lui Herodot (IV, 93,
94; V, 4) cum că "geţii se cred nemuritori". Nesiguranţa acestor afirmaţii arată
Părintele Ioan G. Coman, l-au făcut pe Vasile Pârvan să se concentreze asupra
materialelor arheologice. De asemenea, autorul subliniază că semnificaţia ideii de
înviere în concepţia geto-dacă despre nemurire (p. 35) este departe de a fi iden
tică cu cea creştină. Este vorba de o concepţie despre nemurire, care în ansamblul
ei are o altă apreciere despre trup decât cea a filozofiei antice şi este pe o treaptă
mai aproape de concepţia creştină, decât teoria antică a ciclurilor recurente. în
acest sens Părintele Ioan G. Coman cercetează problema nemuririi getice la Sfinţii
Părinţi ca: Ipolit, Clement Alexandrinul, Origen, Sfântul Ioan Gură de Aur,
Sfântul Grigorie de Nazianz, Teodoret de Cyr, lordanes, Isidor de Şevilla şi Fotie,
citând de asemenea aluzii la geto-daci sau la Dacia, la autori ca: Tertullian,
Lactanţiu, Eusebiu de Cezareea, Paulin de Nolla, Sidoniu Apollinaris etc.
Până la lucrarea Părintelui Ioan G. Coman,‘concepţia despre nemurire la geţi nu
a fost tratată în cultura românească actuală în chip special, ci doar afirmaţii generale
apăruseră vreme de un veac, mai ales în manualele de istorie ale românilor. Autorul
subliniază că această credinţă a geto-dacilor în nemurire, a contribuit mult la trecerea
de la spiritualitatea geto-dacilor la aceea a urmaşilor lor care au fost şi sunt românii.
Nemurirea getică devine nemurire creştină, prin transformări profunde în care eshatologia, ascetismul, erudiţia astrologică, terapeutică şi teurgică au fost confruntate
aspru cu învăţătura, viaţa şi cultul misionarilor creştini. Transformarea nemuririi geti
ce în nemurire creştină, a avut loc tocmai în perioada de formare a poporului român,
când acesta a fost creştinat. Dacă Zalmoxis sau cultul său şi nemurirea sa s-au pretat
la o încreştinare aproape totală, acest lucru a avut loc pentm că existau o sumă de
trăsături de apropiere şi complementaritate a acestor religii7.
9
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2. Universalitatea creştină a autorilor patristici străromâni
Venirea lui Dumnezeu în lume prin Hristos, este ceea ce a lucrat Dumnezeu pen
tm aflarea Sa de către cei care îl căutau sau îl aşteptau, fiind o cale mai adâncă decât
căutarea fiecăruia la locul unde l-a aşezat providenţial Dumnezeu. întruparea este calea
universală a venirii Luminii pentm luminarea neamurilor. Venirea lui Dumnezeu ca
Emmanuel la cei ce-L căutau, este o cale şi mai profundă decât ceea ce este local, este
adâncul care deschide cerul în fiecare naţiune: "Rămăşiţa care va f i scăpat din casa lui
Iuda va prinde rădăcini în jos şi va aduce roade în sus”(Isaia 37, 31). Acesta este sen
sul adevărat al uneia din însuşirile .fundamentale ale Bisericii în Hristos: "sobor
nicească", şi anume nu în sensul exterior, al unei universalităţi prin extindere, ci în sen
sul esenţei cosmosului, care este Hristos ca şi "grăuntele de muştar al împărăţiei lui
Dumnezeu ”, sens pus în valoare mai ales în teologia Sfântului Maxim Măiturisitoml.
Cartea Părintelui Ioan G. Coman este o reevaluare a literaturii patristice de la
Dunărea de Jos, ca pe un tezaur patristic al Bisericii Ortodoxe Române, începând
cu Sfântul Niceta de Remesiana, Sfântul Ioan Cassian, Dionsie cel Mic, Ioan
Maxenţiu: "Nu cunoaştem toate frumuseţile şi valorile istorice pe care le ascunde
_
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7. Ibidem, p. 54-55.
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încă solid Scythici Minor", scria Părintele Ioan G. Coman "dar ceea ce cunoaştem
prin inscripţii, rămăşiţe arheologice, şi mai ales oameni care au scris despre
patria lor înăuntrul sau în afara ei, înregistrând şi evenimente de istorie genera
lă creştină, este de ajuns pentru a ne da seama de adevărul şi de ceea ce re
prezintă pământul sau inima oamenilor de aici"*.
Literatura patristică de la Dunărea de Jos apare şi continuă la scriitori pe care
istoria literară a timpului îi numeşte "de neam scit", fiindcă trăiau în Scythia
Minor, dar marea masă erau daco-romani, adică geto-daci romanizaţi, la care s-au
adăugat în secolele III-IV elemente gotice şi hunice. Este vorba de «părinţi sciţi
sau opere, ori "literatură scitică" în înţelesul de părinţi daco-romani, care deşi
scriu la Roma, la Marsilia sau la Constantinopol, rămân şi se consideră ei înşişi
"sciţi" şi se lasă numiţi sau sunt numiţi după moarte astfel, pentru că sunt origi
nari din Scythia Minor, provincie de margine, dar şi de nădejde a imperiului"^.
Problemele ridicate de spiritualitatea daco-romană, pot fi mai bine înţelese
prin studierea şi a unor autori eterodocşi, mari misionari şi cateheţi la Dunărea de
Jos ca: Ulfila (311-383), Episcop al Goţilor din Dacia, traducător al Sfintei
Scripturi în limba gotă, Auxenţiu de Durostorum, Maximian şi Palladiu de Ratiaria, care au contribuit în mod hotărâtor la romanizarea goţilor şi parţial a geto-dacilor10. Vorbind despre profilul misionar şi literar al Sfântului Niceta de Remesiana (p. 93-174) pe baza cercetărilor prezentate în teza de doctorat a Pr. Prof. Dr.
Ştefan Alexe: "Sjântul Niceta de Remesiana şi eâumenicitatea patristică de sec. IV
şi V, Bucureşti, 1969, Părintele Ioan G. Coman, defineşte şi califică personalitatea
sa după opera sa literar-teologică şi opera sa practic-misionară, aşa cum reiese mai
ales din opera poetică a Sfântului Paulin de Nolla cu indicaţii geografice, etno
grafice, instituţional-bisericeşti şi misionare.
Cercetările îl arată originar din Dacia, cunoscând greaca şi latina şi limbile
popoarelor la care facea operă misionară, care-1 aşează în rândul marilor misionari
ai secolelor IV şi V: Sfântul Chirii al Ierusalimului, Sfanţul Ioan Hrisostorri, Feri
citul Augustin.
Neamurile tracice în sânul cărora şi-a desfăşurat opera misionară şi care se
aflau şi în Scythia Minor, au fost besii, sciţii, geţii şi dacii de la Sudul şi Nordul
Dunării. Activitatea sa misionară de încreştinare este îngemănată cu cea de roma
nizare, într-un proces spiritual şi de etnogeneză a poporului român. Alcătuitor de
imne pentru cântare practică la slujbe, Sfântul Niceta de Remesiana şi-a creat o
teologie catehetic-mişionară ca suport dogmatic pentru lucrarea sa practică,
teologie misionară concentrată mai ales în operele sale "Libelli instructionis" şi
"De diversis appelationibus". Activitatea misionară, teologică şi catehetică,
bogată şi variată, a făcut ca el să fie o mare forţă spirituală la Dunăre, în jurul
căruia s-au format adevărate centre de cultură teologică1K El a fost un mare înte
meietor de mănăstiri ca şi Sfântul Vasile cel Mare.
Trecând la analiza literară a operelor sale (p. 132-171), Părintele Ioan G. Co
man, scoate în evidenţă mai ales tălmăcirea simbolului apostolic, una din cele mai
8. Ibidem, p. 7.
9. Ibidem.
10. Ibidem, p. 8.
11. Ibidem, p. 122.
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vechi şi mai interesante, monument de artă catehetică. Latin cu sufletul şi cultura,
deşi de origine dacică, Sfanţul Niceta a profesat o teologie ortodoxă şi a însemnat
un moment important în istoria creştinării şi a creştinismului în regiunile dacice
dinspre Dunărea de Jos. Claritatea gândirii teologice la români, scrie Părintele
loan G. Coman, vine în mare măsură de la Sfântul Niceta de Remesiana. împle
tirea teologiei cu filocalia în ortodoxia românească este o tradiţie spirituală, care
urcă până la Sfântul Niceta de Remesiana, loan Cassian, Teotim I şi călugării sciţi,
care au pus în sufletul poporului român o pecete spirituală care nu se va şterge
niciodată şi anume nemurirea getică încreştinată, Evanghelia şi romanitatea.
Din şcoala Sfântului Niceta de Remesiana a făcut parte şi Laurenţiu de Novae
(p. 175-184), după a cărui succintă prezentare, autorul expune viaţa şi opera unei
mari personalităţi, de data aceasta din Răsăritul Daciei şi anume Teotim de Tomis
(p. 185-195), om de adâncă şi aleasă cultură, admirat de contemporani pentru scrie
rile şi viaţa sa, pentm intervenţia sa în favoarea Sfântului loan Hrisostom. în lu
crarea "Sfintele paralele", Sfanţul loan Damaschin citează din operele Episcopului
Teotim. Hunii îl numeau "zeul romanilor", cum arată Sozomen. Ca şi Sfântul Niceta
de Remesiana, Teotim a apărat poporul în faţa năvălitorilor barbari şi de erezii.
După ce prezintă o serie de autori eterodocşi, Părintele loan G. Coman, ex
pune pe larg (p. 217-267), viaţa şi opera celui mai de seamă scriitor bisericesc
străromân, Sfântul loan Cassian, despre care Ghenadie de Marsilia spune limpede
că era din Scythia: "Natione scvtlia", căruia i s-a mai spus şi "Romanul", expre
sie a unei adânci romanizări a Scythiei Minor. E posibil ca el să fi îmbrăţişat mo
nahismul chiar în Scythia Minor, unde erau mănăstiri ortodoxe, cum ar fi fost cea
de la Niculiţel cu vestitul Martyricon. Deşi a petrecut timpul vieţii în afara
Scythiei Minor, cunoscând prin călătorii monahismul din Palestina şi Egipt, şi în
fiinţând două mănăstiri la Marsilia, pe care le-a condus timp de 20 de ani din 415,
cunoscând pe Sfântul loan Hrisostom cu care a stat 5 ani, fiind hirotonit diacon şi
apărându-1 la Roma în faţa Papei Inocenţiu I, el a lucrat cu duhul încărcat de
bogăţiile spirituale daco-romane şi creştine ale Scythiei Minor.
Teolog consacrat, el a fost preocupat de probleme ca: războiul duhovnicesc,
temă iniţiată de Evagrie Ponticul şi observarea hotărârilor Sinoadelor ecumenice,
exprimate în operele sale literare "Aşezămintele cenobiţilor şi Tămăduirea celor
opt păcate capitale". Această operă a circulat atât în Apus cât şi în Răsărit. A doua
operă principală este "Patericul” sau "Convorbiri cu Părinţii", operă care inau
gurează acest gen literar în literatura patristică. Este opera cea mai întinsă şi mai
importantă a Sfântului loan Casian, cuprinzând convorbiri duhovniceşti cu Părinţi
din Egipt: pustiul scetic (10 convorbiri), Tebaida (convorbiri de la 11 la 17), şi din
Dioclos (convorbirile de la 18-24). în operele sale, Filocalia este cea mai realistă
din toată epoca patristică, faţă de cele ale lui Evagrie Ponticul, Nil Sinaitul,
Diadoh al Foticeii, Marcu Eremitul, şi exprimă legătura strânsă cu spiritualitatea
orientală, îndeosebi cea din Scythia Minor, încât Sfântul loan Cassian, trebuie
numit "Scitul", iar nu "Romanul", în sensul de "apuseanul", observă Părintele
loan G. Coman (p. 232). Noi am adăuga că Sfântul loan Cassian este purtătorul tra
diţiei răsăritene statornicită de Sfântul Vasile cel Mare pentm unitatea Bisericii, în
cele mai mari frământări şi dezbinări din întreaga istorie a Bisericii în secolul IV.

237

VIA ŢA BISERICEASCĂ

Iată cum descrie Părintele Ioan G. Coman opera filocalică a Sfântului Ioan
Cassian: "Filocalia Sfântului Ioan Cassian cu diversele ei traduceri - cea greacă
încă din sec. V - a dus până departe în Apus poate cel mai complet şi echilibrat sis
tem de învăţătură referitoare la dobândirea desăvârşirii evanghelice pentru monahi.
Echilibrul, seriozitatea şi progresul moral al Europei creştine se uuîoresc în bună
măsură şi influenţei Sfântului Ioan Cassian. Dar această fdocalie a constituit şi un
mesaj al poporului daco-roman, prin Sfântul Ioan Cassian: mesajul misiunii şi al
înţelepciunii, al stării de veghe împotriva răului, al îndrumării permanente din
partea celor în vârstă, a dorinţei ardente a tineretului de a se instnd (Gherman e
cel ce în "Conlaţiuni" întreabă şi iscodeşte continuu pe avvii pustiului sau ai chi
noviilor), mesajul cald al ospitalităţii, în care orice străin este considerat drept
Hristos, mesajul dragostei şi al smereniei, al progresului spiritual şi al colaborării
dintre har şi liberul arbitru. Sunt trăsături spirituale ale poporului român păstrate
din plămada primă daco-romană-evanghelică şi care au constituit forţa sa de rezistenţă de-a lungul veacurilor. Genul literar al Conlaţiunilor sau Conferinţelor ori
convorbirilor create de Sfântul Ioan Cassian (Praefatio, p. 79, ed. E. Pichery) se
impune prin arta compoziţiei, frumuseţea succesiunii ideilor şi o excepţională forţă
psihologică, pe care uneori Prudenţiu a egalat-o în "Psychomachia" lui, iar, în
zilele noastre, Gala Galaction în unele din nuvelele lui "12.
Autorul dedică un capitol dens unui alt "scit" (p. 268-280): "Dionisie cel Mic,
erudit daco-roman ". Născut în Scythia Minor pe la anul 470 d. Hr. şi stabilit la Roma
după călătorii în Orient şi la Constantinopol, Dionisie scrie despre Scythia Minor:
"Poate pare lucru nou celor neştiutori că Scythia, care se arată îngrozitoare prin frig
şi în acelaşi timp prin barbari, a crescut bărbaţi plini de căldură şi minunaţi prin
blândeţea purtării. Că lucrul stă aşa, eu îl ştiu nu numai printr-o cunoaştere din
naştere, ci mi l-a arătat şi experienţa. Se cunoaşte că acolo (în Scythia Minor), într-o
comunitate pământească deschisă (exposita terrena congregatione) am fost renăscut
cu harul lui Dumnezeu prin taina botezului şi am fost învrednicit să văd viaţa
cerească în trup fragil a prea fericiţilor părinţi, cu care acea regiune se slăveşte ca
de o rodire duhovnicească deosebită. Credinţa lor strălucind prin legătura cu fapta
bună era pentru toţi pildă de viaţă şi sinceritate. Ei nu erau prinşi în reţeaua niciunei griji lumeşti şi puteau spune cu apostolul: "Cetatea noastră este în ceruri"
(Fii. 3, 20). Ei au ţinut cu tărie neînfricată totdeauna dogmele credinţei ortodoxe,
căci deşi erau simpli în cuvânt, în ştiinţă nu erau nepricepuţi"^.
Dacă un scriitor ca şi Casiodor, pomeneşte de fidelitatea lui Dionisie faţă de
datinile strămoşeşti, este vorba desigur de spiritualitatea creştină din locurile sale
natale, Scythia Minor, cu care el a ţinut legături strânse mai ales prin călugării
sciţi. Dionisie a fost un deosebit ostenitor în traduceri din operele patristice
răsăritene: Sfântul Grigorie de Nyssa, Sfântul Chirii al Alexandriei, Patriarhul
Produs al Constantinopolului, a Colecţiilor de Canoane ale Sfinţilor Apostoli şi
ale Sinoadelor ecumenice. Călăuzit de o nouă viziune istorică, el a întemeiat era
creştină propunând ca anii să nu se mai numere de la Diocleţian, ci de la Hristos,
care, spune el: "Este începutul speranţei şi cauza reparării noastre prin patima
%

12. Ibidem, p. 266-267.
13. Ibidem, p. 270-271.
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Sa, care se cuvine să strălucească şi mai tare "14. Dionisie a întocmit şi un nou
ciclu pascal în locul celui al Sfanţului Chirii al Alexandriei.
La temelia vieţii şi operei acestor scriitori daco-romani, Părintele Ioan G. Co
man, care a propus înfiinţarea unui "Corpus Scriptorul Dacorum-Romanorum”,
aşează spiritualitatea patristică din Scythia Minor. într-adevăr contribuţia lor la
statornicirea vieţii în Hristos prin aflarea Celui despre care s-a spus că "a aşezat
pe fiecare popor la locul lui ca să caute-pe Dumnezeun, este remarcabilă. Căci
ceea ce înseamnă expresia "nu este departe de nici unul din noi”, înseamnă de fapt
cât este el de adânc în Hristos. Acest lucru este pus în valoare de către Părintele
Ioan G. Coman, în opera sa, însemnând contribuţia acestor scriitori bisericeşti
străromâni la unitatea şi continuitatea poporului român (p. 315-343) şi implicit la
romanizarea Daciei (p. 344-364).
La scurt timp după apariţia ei, în anul 1979, cartea Părintelui Ioan G. Coman
s-a bucurat de o deosebită apreciere. Astfel Pr. Prof Sebastian Chilea, într-o recen
zie remarcabilă15 scria: (vezi rev. "Ortodoxia” Nr. 4, 1980, p. 620-625) "Această
recentă lucrare a Părintelui Prof. Ioan G. Coman e rotunjită şi şlefuită ca o sferă de
cristal care nu poate fi nici micşorată şi nici mărită. Este o operă care cu greu dacă
poate fi rezumată şi de asemenea abia dacă poate fi comentată. Şi aceasta din
pricină că îşi este singură sieşi şi rezumatul cel mai complet şi comentariul cel mai
amănunţit. Este o operă elaborată în împrejurări unice, excepţionale, sunt ire
versibile şi cu neputinţă de repetat şi reprodus, pe nu importă ce cale artificială".
Comentând primul capitol: "Nemurirea la traco-geto-daci şi atingeri cu
creştinismul" Părintele Chilea apreciază că întreg acest capitol palpită de o inspi
raţie profundă, pe care cei 50 de ani de meditaţii şi reluări au adâncit-o şi au lim
pezit-o16. Prezentarea Sfântului Niceta îi apare ca uimitoare viaţă, uimitoare la
misionar, uimitoare prietenie cu Paulin de Nola, "uimitoare întreaga creaţie litera
ră a acestui Sfanţ de la Dunăre! Părintele profesor este parcă însuşi încântat şi
atras de această personalitate de misionar de o mare bogăţie şi de o mare splen
doare, la care se îmbină apostolatul cu ştiinţa şi poezia"17.
Consideraţiile pertinente finale ale Pr. Prof. Chilea privind cartea Părintelui
Ioan G. Coman se ridică la cote maxime, când spune că această carte "Se încheie
cu privire la trecut, dar rămâne deschisă spre viitor. Ce odihnă pentru spirit când
vede cum evenimentele şi epocile istorice se leagă unele cu altele şi se armoni
zează peste veacuri! Trecutul creştinismului e clar, transparent şi motivat. Aceasta
rezultă din luminoasa carte a Părintelui profesor I. Coman. Rar se întâlneşte atâta
îndrăzneală inventivă şi o documentare prodigios de vastă, de sigură, fundată pe
temelii solide, din materiale verificate. Şi totul exprimat într-un stil perpetuu cizelat,
concis şi viguros, susţinut de o gândire densă şi legată. Aceasta este talent şi ardoare
apostolică, dar şi experienţă umană, dragoste vie pentru subiectul discutat, conştiinţa
intimă a unei înalte şi sacre misiuni. Din această fântână adâncă a multor daruri ies la
14. Vezi P.L. voi. 67, col. 487a.
15. Sebastian Chilea, "Preot Prof. Dr. Ioan G. Coman, Scriitori Bisericeşti din epoca
străromână" în rev. "Ortodoxia" 4, 1980, p. 620-625.
16. Ibidem, p. 622.
17. Ibidem, p. 624.
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lumină energia şi vigoarea spirituală, logica luminoasă şi constrângătoare, şi odată cu
ele, fineţea şi distincţia senină a sufletului limpezit de cugetare şi mgăciune. Părintele
profesor Coman este un spirit care a căutat "gemând" (Pascal) şi care adesea s-a simţit
ca mistuit de flăcările Duhului Sfânt. De aceea, scrisul Prea Cucerniciei Sale este
parcă urmărit neîncetat de grija scrupuloasă a analizelor psihologice şi a gândurilor
gingaşe, de curăţia inimii ca să poată percepe lumina adevărului celor despre care
scrie. Prea Cucernicia Sa retrăieşte parcă vremurile pe care le evocă, e contemporan
cu personajele istorice şi, de aceea, istoria reconstituită de Preacucemicia Sa păstrează
toată savoarea ideilor trăite, ideilor încorporate. Cuvântul se scufundă în fluviul
realităţii imediate, se umple de sevă şi poartă în el nu numai "mărturia adevărului, ci
şi puterea vieţii". Prea Cucernicia Sa când scrie pictează cu mâna de maestru vremuri
şi oameni din trecut. Emerit clasicist Prea Cucernicia Sa îşi aminteşte de vechiul prin
cipiu estetic al anticilor, preluat de Horaţiu: ut pictura poesis, şi în această carte recită,
zugrăveşte nu simple tablouri în culori care se sting, ci pictează ca în mozaic’ icoane
de sfinţi şi de mucenici, a căror lumină lină nu se stinge. Este un portretist care
prezintă o superbă galerie de portrete teologice, într-o ţinută pe care de pe acum o
putem socoti clasică. Principiul antic s-a convertit în erminie. Este o operă gândită şi
regândită creştineşte, care aruncă lumini noi în vechi dificultăţi de înţelegere teologică
şi istorică. A fost cercetată impecabil, o imensă cantitate de texte, reproduse şi inter
pretate cu un extrem farmec şi cu o ştiinţă consumată. Pe alocuri vedem cum ia fiinţă
o adevărată irupţie hagiografică în istorie şi cum istoria sub păcat - în general puţin
sfântă - se infiltrează în hagiografie şi se transfigurează"18.
De la apariţia cărţii Părintelui Ioan G. Coman în anul 1979, denumirea de
"Scriitori Bisericeşti Străromâni" s-a încetăţenit în literatura teologică românească.
Astfel, însuşi Părintele Ioan G. Coman, în lucrarea sa de hristologie patristică
prezintă în capitole aparte fie "Hristologia daco-romanului Ioan Cassian”^ , fie
"Elemente de doctrină trinitară hristologică şi antropologică Ia alţi părinţi daco-romani "20 (p. 219-260). Această denumire este susţinută şi în studiul intitulat: "Un
document patristic străromăn: Epistola către Africani a călugărilor sciţi "21 iar
Petre Niţă a scris cartea: "Străromânii, prezenţă insolită în crugul antichităţii''22.
în acelaşi timp, teologii dogmatişti au luat atitudine faţă de acuzaţia de semipelagianism adusă Sfanţului Ioan Cassian, pentru că acesta s-a opus doctrinei predestinaţiei concepută de Fericitul Augustin, arătând că Sfanţul Ioan Cassian a luat
această atitudine în numele doctrinei răsăritene despre lucrarea harului divin, mai
ales a Sfântului Ioan Hrisostom23.
Diacon Conf. Dr. IOAN CARAZA

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ibidem, p. 624-625.
Pr. Prof. I. G. Coman, "Şi Cuvântul trup s-a făcut...", p. 159-197.
Ibidem, p. 219-260.
T. Baconski, B.O.R. 3-4/1988, p. 108-124.
Petre Niţă, Ziarul Armonia, peridoc al Academiei Religiilor.
(Vezi Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu: "Lucrarea lui Dumnezeu .şi lucrarea omului în gândi
rea Sfântului Ioan Cassian". în volumul "Ortodoxieşi Contemporaneitate", Bucureşti, 1992, p. 78-79;
Preot Dr. Marcu Bănescu: "Sfântul Ioan Cassianul", în volumul "Sfinţi români şi apărători ai legii
strămoşeşti", Bucureşti, 1987, p. 232).

LANSAREA BIBLIEI, EDIŢIA JUBILIARĂ A SFÂNTULUI SINOD,
LA ACADEMIA ROMÂNĂ
;

(28 noiembrie 2002)

Joi, 28 noiembrie 2002, în Aula Academiei Române, a avut loc lansarea Bi
bliei, Ediţia Jubiliară a Sfântului Sinod, în versiunea revizuită, redactată şi comentată de înalt Prea Sfinţitul Bartolomeu - Valeriu Anania, Arhiepiscopul Vadului,
Feleacului şi Clujului. Ediţia jubiliară a Sfintei Scripturi, în limba română, prima
din cel de-al treilea mileniu, este rezultatul unei strădanii de peste un deceniu a
I.P.S. Bartolomeu Anania. Revizuită conform normelor limbii române contempo
rane, cu numeroase note şi comentarii lămuritoare ale textului, actuala versiune a
Sfintei Scripturi are ca izvor de plecare Septuaginta.
La eveniment au participat membri ai Academiei Române şi ai Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alte personalităţi ale vieţii publice româ
neşti. Semnificaţia acestei Ediţii jubiliare a Sfintei Scripturi a fost reliefată de
Dl. Eugen Simion, Preşedintele Academiei Române, de P. F. Părinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Dl. Gheorghe Vlăduţescu, vicepreşedinte
al Academiei Române, Dl. Virgil Cândea, membm al Academiei Române şi I.P.S..
Bartolomeu Anania, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului.
Această Ediţie Jubiliară a fost lansată şi la Palatul Patriarhiei în ziua de 4 iulie
a.c., în finalul sesiunii de deschidere a Adunării Naţionale Bisericeşti.
Redăm, în întregime, cuvântul Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, ros
tit cu acest prilej şi intitulat: "Strădania întru descoperirea Tainei Cuvântului
Adresându-se celor de faţă, Prea Fericirea Sa a spus:
Domnule Preşedinte al Academiei Române,
Domnilor Academicieni,
Onorată asistenţă,
Iată, ne găsim acum, în această dimineaţă din ajunul marilor noastre sărbători
naţionale şi bisericeşti, în faţa Izvorului Cuvântului pe care-1 rostim din pruncia
noastră şi până la pragul mormântului, a cuvântului scris, ca Revelaţie supremă
dumnezeiască, tălmăcită în limba română vorbită astăzi. Cu multă recunoştinţă
exprim bucuria Bisericii noastre Ortodoxe Române că noua ediţie a Bibliei este
lansată, să spunem aşa, este onorată şi prin prezenţa noastră în această aulă şi prin
prezenţa înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Valeriu Bartolomeu Anania al Vadului,
Feleacului şi Clujului, care s-a ostenit timp îndelungat să ne ofere această ediţie
jubiliară a Bibliei..
Dar bucuria noastră sporeşte în această clipă, văzând cu ochii noştri şi auzind
cu urechile noastre că însuşi preşedintele Academiei Române, Dl. Eugen Simion,
citeşte Biblia, şi încă recită atât de frumos un paragraf din Cântarea Cântărilor, ca
pe o poezie veşnic tânără, aşa cum şi este Cuvântul lui Dumnezeu, veşnic viu şi
dătător de viaţă.
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Pentru noi şi pentru slujitorii şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române, o
nouă ediţie a Bibliei înseamnă împlinirea, cel puţin, a două mari îndatoriri pe
care Biserica le are de îndeplinit în misiunea ei pe pământ, pe lângă multe altele,
în primul rând, este aceea de a avea Cuvântul cel viu al lui Dumnezeu, pâinea
vieţii,^în limba naţională, vorbită şi cântată de fii ei, care, ca "popor al lui Dum
nezeu" (I Petru 2, 10), aşteaptă îndestulare sufletească din acest izvor viu al
învăţăturii noastre. Şi, în al doilea rând, Biserica a fost aceea care a păstrat fru
museţea limbii în care a vestit şi a învăţat poporul adevărurile ei în veşmântul cel
mai strălucitor al graiului înţeles de toţi fii ei într-un anumit spaţiu şi timp. Este,
de altfel, năzuinţa de secole a neuitaţilor noştri cărturari şi slujitori ai altarelor,
care s-au străduit să copieze primele texte şi să imprime primele cărţi de învăţă
tură, de slujbă sau de rugăciuni tălmăcindu-se în limba înţeleasă de credincioşi.
Se cunoaşte câtă iscusinţă au depus ei ca Sf. Liturghie ortodoxă, care este o ade
vărată operă divino-umană, să ofere participanţilor desfătare duhovnicească, atât
prin cântările ei cât şi prin întregul ceremonial îndeplinit de către sfinţiţii slujitori.
Prin împărtăşire ea reprezintă culmea duhovnicească a trăirii noastre în cultul
divin public. Cu îndeplinirea ei zilnică, îndeosebi la mănăstiri, precedată încă din
ajun de Vecernie, iar în ziua respectivă de Utrenie, întreg acest ciclu liturgic zil
nic, presărat cu texte biblice din Vechiul şi Noul Testament şi mai cu seama cu
poezia psalmilor lui David, reprezintă totodată şi un timp de învăţare a limbii ro
mâne şi a artei. Paragraful biblic citit astăzi, aici, cu atâta măiestrie de Dl. Preşe
dinte Eugen Simion, ne-a arătat importanţa unei lecturi sacre şi folosul cultural al
tălmăcirii cât mai clare şi cât mai corecte, nu numai în toată armonia şi muzicali
tatea lui, ci şi forţa spirituală a cuvântului care să înrâurească înţelegerea credin
cioşilor. Se cunoaşte prea bine strădania pe care au depus-o strămoşii noştri,
începând cu Diaconul Coresi, vestitul cărturar târgoviştean, pentru a exprima cât
mai fidel şi cât mai pe înţeles Cuvântul lui Dumnezeu în limba vorbită de popor.
Este locul să amintim că, între Bisericile Ortodoxe surori, Biserica Ortodoxă Ro
mână se află în cult cu limba ei liturgică la zi, cum se spune, în sensul că limba
jul liturgic a influenţat dezvoltarea continuă a limbii vorbite de popor. Din acest
motiv, la noi, la români, limba liturgică a constituit izvor de inspiraţie şi echilibru
pentru limba cultă. Celelalte Biserici de limbă slavă sau greacă celebrează ritualul
liturgic în limbile vechi, credincioşii neînţelegând cântările şi rugăciunile pe care
doar le aud.
Aşadar, este un mare câştig pentru noi, că avem Biblia în limba vorbită şi
înţeleasă de toţi românii. Epuizându-se ediţiile anterioare ale Bibliei, pe care le-a
enumerat aici Dl. Preşedinte al Academiei în cuvântul său, Biserica noastră, clerul
şi credincioşii ei, au simţit nevoia unei noi ediţii a textului sacru, potrivit cu vârsta
de acum a limbii noastre. Această nouă versiune a Bibliei, pe care Sfanţul Sinod
a numit-o ediţia jubiliară, pentru a marca jubileul celor două mii de ani de creşti
nism şi trecerea la un nou secol şi mileniu creştin, se prezintă astăzi în faţa dum
neavoastră cu bunăvoinţa d-lui Preşedinte şi a colaboratorilor Domniei Sale. Este
rodul ostenelilor de mai mulţi ani ale înalt Prea Sfinţitului Bartolomeu, Arhiepis%
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copul Vadului, Feleacului şi Clujului, care ne-a oferit satisfacţia unui text
proaspăt, redat cu fidelitate şi acrivie teologică şi pastorală, într-o versiune clară
şi plăcută la lectură, continuând astfel o tradiţie românească a redării Sfintei
Scripturi în limba română.
Este un privilegiu pentru noi, ierarhi, cler şi credincioşii Bisericii Ortodoxe
Române, de a avea în mijlocul nostru un frate şi un împreună slujitor în via Bise
ricii noastre strămoşeşti, pregătit pentru o asemenea grea lucrare. Format la şcoala
versului eminescian, cu un simţ fin al limbii române, şi hrănit sufleteşte din fru
museţea şi armonia exprimării părintelui său duhovnicesc întru psalmodiere,
Mitropolitul Dosoftei al Moldovei, înalt Prea Sfinţitul Bartolomeu, cunoscut poet,
dramaturg şi literat consacrat, ne-a oferit bucuria acestei noi ediţii a Bibliei, care
se impune atenţiei tuturor, prin acurateţea limbajului, limpezimea stilului şi corec
titudinea textului, ajutându-ne să pătrundem sensurile adânci ale Scripturii. Ar fi
fost o mare pierdere să nu folosim această şansă, încât am întâmpinat şi am pri
mit cu bucurie această ofrandă a sufletului său, care, după o muncă grea de ani de
zile, iată că o însoţim, astăzi, şi în Aula Academiei Române. Noi, am salutat, cu
dragoste frăţească rodul acestei munci istovitoare, punând la îndemâna tinerilor
credincioşi textul Sfintei Scripturi la nivelul limbii noastre culte, însoţită, după
trebuinţă, cu note lămuritoare asupra unor cuvinte interpretate uneori tendenţios
spre dezbinarea Bisericii lui Hristos.
Dornic şi iubitor al textului sacru, Părintele Bartolomeu Anania a ales
cuvântul potrivit şi l-a aşezat după înţelesul lui la locul potrivit, lucru atât de nece
sar pentru a exprima cuvântul lui Dumnezeu cât mai corect şi cât mai frumos în
limba poporului, şi din punct de vedere teologic, dar şi al limbajului biblic, cu
noscând că Biblia este răspândită astăzi în aproape toate limbile pământului şi în
felurite variante de traducere şi interpretare. De aceea, misiunea aceasta a Biseri
cii noastre nu este deloc uşoară, n-a fost niciodată şi nu va fi nici în viitor, pentru
că ea are îndatorirea de a păstra cu sfinţenie comorile credinţei şi a reda cât mai
fidel Revelaţia dumnezeiască în limba vorbită de popor, aşa cum au făcut şi
părinţii şi strămoşii noştri.
Suntem emoţionaţi în clipa aceasta, pentru că, iată, am ajuns aici, la această
tribună, ca să vestim împreună noutatea aceasta şi bucuria aceasta pentru credin
cioşii şi iubitorii de limbă română curată, care au acum posibilitatea să deschidă
Cartea Cărţilor şi să o citească şi să înţeleagă sensul cuvântului inspirat de Duhul
Sfânt spre zidire intelectuală şi înălţare sufletească. De altfel, şi nu spun o nou
tate, Patriarhia a primit din partea Academiei un premiu pentru reeditarea Bibliei
de la Bucureşti, din 1688, cu prilejul transliterării ei în 1988, în condiţiile de atunci,
lucrare care şi-a avut începutul tot la iniţiativa înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop
Bartolomeu, pe atunci directorul Editurii Institutului Biblic, care apoi s-a şi
împlinit. Privim şi noi cu îndreptăţită mulţumire aceste exemplare care ne-au
întâmpinat la intrare şi care ne îmbie a le deschide paginile şi a le privi cu ochii
minţii ca pe o ofrandă adusă desăvârşirii limbii române, culturii noastre naţionale
şi îndestulării setei de cunoaştere a înţelepciunii celei mai presus de cuvânt.
A
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Vă mulţumim, Domnule Preşedinte, pentru organizarea acestei sesiuni în
vederea prezentării atât de călduroase pe care aţi facut-o Sfintei Scripturi jubi
liare, nu numai protocolar şi oficial, dar ne-aţi încântat şi cu o lectură foarte fru
moasă din textul ei, aşa cum m-am bucurat în bazilica Sf. Petru din Roma, la
Liturghia duminicală, când l-am auzit pe ambasadorul României pe lângă Cetatea
Vatican citind Apostolul. "Şi din punctul acesta de vedere, pentru noi, Biserica
Ortodoxă şi pentru Biserică în general, este o mare bucurie că intelectualitatea
noastră se alătură acestor strădanii. Vom fi totdeauna bucuroşi să avem împreună
cu noi pe cei care străjuiesc bibliotecile, studiază documentele, cercetează
arhivele şi ne dau neîncetat mărturii despre osteneala şi munca ce depun în slujba
păstrării purităţii Cuvântului lui Dumnezeu şi a exprimării Lui corecte în limba
vorbită atât în biserică, cât şi în afara ei.
Vă mulţumesc pentru această întâlnire minunată şi doresc tuturor să se îm
părtăşească din acest cuvânt dumnezeiesc, neuitând să-i adresăm şi aici, pentru că
i-am adresat de mai multe ori, frăţeşti felicitări şi îmbrăţişări Părintelui
Arhiepiscop Bartolomeu, celui care s-a ostenit să urce până la vârf muntele stră
daniilor sale spre a ne oferi acest neuitat prilej atât de bogat în înţelesuri din aula
Academiei Române.
Vă mulţumesc tuturor!
REDACŢIA
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C R O N IC A

Marţi, I octombrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit
slujba de târnosire a capelei Centrului de medicină şi tratament "Munposan
'94" cu hramul "Acoperământul Maicii Domnului" şi Sfânta Liturghie.
A adresat cuvânt de binecuvântare celor prezenţi, cadre medicale şi
pacienţi.
Miercuri, 2 octombrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe
Rev. James Ramsay, noul capelan al bisericii anglicane din Bucureşti, în
vizită de prezentare.
Luni, 7 octombrie - luni, 14 octombrie 2002, - La invitaţia Sanctităţii Sale Papa
Ioan Paul al II-lea, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a întreprins o
vizită la Cetatea Vaticanului şi în Italia, în fruntea unei delegaţii a Patriarhiei
Române, formată din: II.PP.SS. Mitropoliţi Daniel al Moldovei şi Bucovinei,
Teofan al Olteniei, Iosif al Mitropoliei ortodoxe române pentru Europa occi
dentală şi meridională, I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, PP.CC. Pr.
prof. dr. acad. Dumitru Popescu, Pr. prof. dr. Nicoale Necula, decanul
Facultăţii de teologie "Patriarhul Justinian", Pr. Michael Tiţa, consilier
patriarhal, Costel Stoica consilier patriarhal, P.C. Pr. dr. Ioan Chivu şi
diac. Costin Spiridon.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost întâmpinat la Aeroportul
Leonardo da Vinci, de Em. Sa Cardinalul Walter Kasper. Ex. Sa Arhiep.
Marc Ouellet, preşedintele, şi respectiv, secretarul Consiliului pontifical
pentru unitatea creştinilor, Ex. Sa Arhiep. Leonardo Sandri, subsecretar de
stat, P. Cuv. Arhim. Juvenalie Ionaşcu, parohul parohiei ortodoxe române
Scala Coeli din Roma, preoţi ai parohiilor ortodoxe române din Roma şi
Italia meridională. De asemenea a fost prezent şi Ex. Sa Dl. Dr. Mihai Dobre,
ambasadorul României pe lângă Sf. Scaun.
Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea a întâmpinat delegaţia B.O.R. în
Piaţa San Pietro, în prezenţa a sute de mii de credincioşi, prilej cu care a ros
tit cuvânt de bun venit, la care a răspuns P.F.P.P. Teoctist.
»

Miercuri, 16 octombrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe membrii Comisiei de jurizare a concursului de soluţii de arhitectură "An
samblul Catedrala Patriarhală Bucureşti", la încheierea etapei finale de juri
zare, mulţumindu-le pentru participare şi sprijinul acordat.
Vineri, 18 octombrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe
E.S. Mons. Jean-Claude Perisset, nunţiul apostolic în România. La primire
au fost de faţă Prea Sfinţiţii Episcopi-vicari patriarhali Vincenţiu Ploieşteanu
şi Ciprian Câmpineanul.
*Sâmbătă, 19 octombrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
grupul celor 12 tineri de la parohia Apărătorii Patriei II, Protoieria III Capi
tală care, însoţiţi de P.C. Pr. paroh Mircea Alexe Uţă, au vizitat Parohia
Sant'Angela Merici din Milano, Italia.
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Marţi, 22 octombrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe
P.C. Pr. Petru Buburuz din cadrul Mitropoliei Basarabiei. în aceeaşi zi, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, însoţit de Prea Sfinţiţii Episcopi-vicari
patriarhali Vincenţiu Ploeşteanu şi Ciprian Câmpineanu, a participat la
recepţia oferită de Nunţiatura apostolică din România cu prilejul celei de-a
XXIV-a aniversare a Pontificatului Papei Ioan Paul al II-lea.
Miercuri, 23 octombrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe E.S. Dl. Philippe Etienne, ambasadorul Republicii Franceze la Bucureşti,
în vizită de prezentare.
Sâmbătă , 26 octombrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit
Sfanta Liturghie pe podiumul special amenajat la catedrala patriarhală,
înconjurat de IPS Arhiepiscop Teodosie al Tomisului şi de Prea Sfinţiţii
Episcopi-vicari Vincenţiu Ploieşteanu, Ambrozie Sinaitul, Ciprian Câmpi
neanu, Sebastian Ilfoveanu şi Varsanufie Prahoveanu.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe I.P.S. Ioan Robu,
arhiepiscop romano-catolic de Bucureşti.
Duminică, 27 octombrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a să
vârşit Sfânta Liturghie la Catedrala patriarhală în prezenţa a zeci de mii de
credincioşi şi a rostit cuvânt de cinstire a Prea Cuviosului Părinte Dimitrie
cel Nou, ocrotitorul Capitalei. Din soborul arhieresc au făcut parte: IPS Mi
tropolit Petru al Basarabiei, IPS Arhiepiscopi Teodosie al Tomisului, Nifon
al Târgoviştei, P.S. Episcopi Calinic al Argeşului şi Muscelului, Damaschin
al Sloboziei şi Călăraşilor, Galaction al Alexandriei şi Teleormanului, Prea
Sfinţiţii Episcopi-vicari Vincenţiu Ploieşteanu, Ambrozie Sinaitul, Ciprian
Câmpineanu, Sebastian Ilfoveanu şi Varsanufie Prahoveanu.
Duminică, 3 noiembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a dus
Sfintele Moaşte ale Sf. Silvestru, episcopul Romei, la biserica cu acest hram
din Bucureşti şi a săvârşit Sfanta Liturghie. A rostit cuvânt de învăţătură şi a
binecuvântat pe P.C. Pr. prof. dr. C-tin Galeriu, parohul bisericii, aflat în
suferinţă.
Luni, 4 noiembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe Dl. Vlad
Cubreakov, deputat în Parlamentul Republicii Moldova şi pe Dl. Norbert
Neuhaus, consilier al fundaţiei "Robert Schumann" din Germania.
Marţi, 5 noiembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe E.S.
Dl. Arthur Schnneier, preşedintele fundaţiei "Apel la conştiinţă" din S.U.A.
Duminică, 10 noiembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
deschis - în prezenţa II.PP.SS. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei,
Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, PP.SS. Timotei al Aradului, Casian al
Dunării de Jos, Damaschin al Sloboziei şi Călăraşilor, Vincenţiu Ploieşteanu,
Ambrozie Sinaitul şi Ciprian Câmpineanu, Episcopi-vicari patriarhali,
Daniil Partoşanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişioarei - lucrările
Congresului omagial de Patrologie "Ioan G. Coman - 100 de ani de la
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naştere», cu tema "Autoritatea Sfinţilor Părinţi pentru teologia contempo
rană" şi a rostit cuvânt de omagiere.

Marţi, 12 noiembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe
Dl. Rocco Butiglieri, ministrul Integrării europene al Republicii Italiene,
însoţit de E.S. D-na Anna Blefari Melazzi, Ambasadoarea acestei ţări în
România.

Vineri, 15 noiembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe
D-na Dr. Carmen Schuller din S.U.A. care a făcut o importantă donaţie pentru
sprijinirea programelor de asistenţă socială ale Patriarhiei Române.
în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe Dl. Dionisios Schiadopoulos din Grecia în legătură cu posibilităţile de colaborare
dintre firma Schiadopoulos Bros. Inc. din Grecia şi Patriarhia Română.

Sâmbătă, 16 noiembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
felicitările Prea Sfinţiţilor Episcopi-vicari şi ale Prea Cucernicilor Părinţi
consilieri de la Administraţia Patriarhală şi Arhiepiscopia Bucureştilor, cu
ocazia aniversării a şaisprezece ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, cărora le-a împărtăşit un cuvânt de preţuire şi de spor în
slujirea Patriarhiei.
9

Duminică, 17 noiembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit
Sfânta Liturghie în catedrala patriarhală avându-i alături pe I.P.S. Mitropolit
Teofan al Olteniei şi pe Prea Sfinţiţii Episcopi Gherasim al Râmnicului,
Vincenţiu Ploieşteanu, Ambrozie Sinaitul, Ciprian Câmpineanul, Sebastian
Ilfoveanul, şi Versanufie Prahoveanul. A răspuns cuvântului de felicitare,
prilejuit de aniversarea a şaisprezece ani de la întronizarea ca Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române, adresat de I.P.S. Mitropolit Teofan al Olteniei.

Marţi, 19 noiembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe
P.C. Preot. Benedict Percival Richard Ramsden din marea Britanie, în
legătură cu posibilitatea de colaborare în programele de asistenţă şi resocializare a bolnavilor psihic.
\

Miercuri, 20 noiembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe P.C. Pr. prof. dr. Viorel Ioniţă, director de studii la Conferinţa Bisericilor
Europene, în legătură cu sesiunea dialogului teologic dintre Biserica
Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania.
în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe
Dl. prof. Wahib Kusman Boulos de la Institutul Patristic din Cairo, Egipt.

Joi, 21 noiembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit sluj
ba de târnosire a capelei Spitalului clinic universitar din Bucureşti şi Sfânta
Liturghie având alături pe I.P.S. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. A adre
sat cuvânt de învăţătură şi a binecuvântat pe cei prezenţi, ctitori, cadre medi
cale, credincioşi. A hirotonisit "iconom" pe P.C. Pr. Marian Sava. *
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Vineri, 22 noiembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe
P.C. Pr. Mircea Corpodean de la Parohia ortodoxă română din Johannesburg,
Africa de Sud.

Sâmbătă, 23 noiembrie 2002, —Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a partici
pat, însoţit de P.S. Episcop-vicar patriarhal Vincenţiu Ploieşteanu, la aduna
rea din Piaţa Revoluţiei cu prilejul vizitei la Bucureşti a D-lui George W.
Bush, Preşedintele S.U.A.

Duminică, 24 noiembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a să
vârşit slujba de resfmţire a Bisericii Batişte, Protoieria II Capitală, şi Sfânta
Liturghie, adresând cuvânt ocazional de învăţătură şi acordând rangul de
"iconom stavrofor" a P.C. Pr. paroh Mircea Despoiu şi distincţia "Crucea
Patriarhală".

Luni, 25 noiembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a participat împreună cu PS Episcop-vicar patriarhal Vincenţiu Ploieşteanu - la şedinţa
comună festivă a Parlamentului României prilejuită de invitarea de aderare
a ţării noastre la NATO.

Marţi, 26 noiembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a deschis şi
prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Miercuri, 27 noiembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prezi
dat lucrările Sfântului Sinod.
în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe IPS Mi
tropolit Michael al Austriei, exarh al Ungariei şi Europei centrale, din cadrul
Patriarhiei ecumenice, invitat la Galaţi de P.S. Episcop dr. Casian Crăciun al
Dunării de Jos.

Joi, 28 noiembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a participat la
Academia Română, împreună cu membri ai Sfanţului Sinod, la lansarea
Bibliei jubiliare, versiunea IPS Bartolomeu al Vadului, Feleacului şi Cluju
lui, prezentând în cadrul şedinţei acest eveniment din viaţa Bisericii noastre.

Vineri, 29 noiembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a participat
' la deschiderea expoziţiei naţionale şi a concursului "Icoana din sufletul
copilului", ediţia a X-a jubiliară, rostind cuvânt de preţuire a micilor şi tineri
lor laureaţi şi împărţind diplomele.

Duminică, 1 decembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit
Sfânta Liturghie în catedrala patriarhală şi slujba Te Deum-ului cu prilejul
Zilei Naţionale a României, adresând cuvânt de cinstire a înaintaşilor care au
realizat la 1918 Marea Unire.

Vineri, 6 decembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit
slujba de resfmţire a Bisericii parohiei Clinceni, Protoieria Ilfov, cu hramul
Sfântul Ierarh Nicolae, şi Sfânta Liturghie. A rostit cuvânt de învăţătură şi a
hirototesit "iconom stavrofor" pe P.C. Pr. Paroh Gheorghe Gheorghe,
acordându-i distincţia "Crucea Patriarhală". A mai acordat distincţia "Crucea
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Patriarhală" D-lui Badea Iordan, membru al Consiliului parohial. A sfinţit
noua trapeză pentru săraci a parohiei.

Marţi, 10 decembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a deschis, la
Palatul Patriarhiei Române, sesiunea a Vl-a "Patrimoniul eclezial, patrimo
niul cultural" organizată de Patriarhie şi Ministerul Culturii şi Cultelor Secretariatul de Stat pentru Culte. Au fost prezenţi Dl. acad. Răzvan
Theodorescu, ministrul Culturii şi Cultelor, Dl. Laurenţiu Tănase, secretar de
Stat pentru Culte şi Dl. prof. dr. Ioan Opriş, secretar de Stat cu probleme de
patrimoniu, IPS Arhiepiscop Teodosie al Tomisului, PS Episcop Laurenţiu al
Caransebeşului, numeroşi oameni de cultură.

Marţi, 13 decembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe
D-na Muriel Boli în legătură cu proiectul construcţiei «Aşezământul de me
dicină paleativă» din Bucureşti.

Duminică, 15 decembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit
Sfânta Liturghie în catedrala patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură la
Duminica a XXVIII-a după Rusalii. A hirotonit diacon pe licenţiatul în Teologie
Dragoş Florian Căprioru şi preot pe P.C. Diac. Gheorghe Pop, pe seama paro
hiei nou înfiinţate Sfinţii Trei Ierarhi - Fundeni, Protoieria II Capitală.

Luni, 16 decembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a asistat la
serbarea "Colinda Sfântă din sufletul copiilor la Naşterea Domnului", orga
nizată în cadrul ediţiei a X-a jubiliare a expoziţiei naţionale "Icoana din
sufletul copilului" la Palatul Patriarhiei.

Miercuri, 18 decembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a partici
pat la programul social organizat la Aşezământul Patriarhul Justinian Marina
de Patriarhia Română la Guvern în colaborare cu Ambasada Republicii
Chineze la Bucureşti şi a adresat cuvânt de binecuvântare.

Joi, 19 decembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a participat, la
Palatul Cotroeeni, la festivitatea acordării unor distincţii ale Statului unor
ierarhi şi preoţi ai Bisericii Ortodoxe Române.

Vineri, 20 decembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a participat
la Concertul de colinde şi serbarea pomului de Crăciun organizată la Palatul
Patriarhiei de sectorul "Biserica şi Societatea". A adresat cuvânt de
binecuvântare şi a împărţit daruri copiilor.

Duminică, 22 decembrie 2002, - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a par
ticipat, în aula Palatului Patriarhiei, la concertul de colinde al Coralei
Patriarhiei Române - condusă de P.C. Pr. prof. dr. Constantin Drăguşin - şi
la lansarea CD-ului "Colinde şi cântece de Crăciun" şi a adresat cuvânt de
binecuvântare.
Pr. N IC O LA E VLADU,
Consilier Patriarhal

‘îiHivmjm-coMiMomi*
#

UN EVENIMENT CULTURAL-DUHOVNICESC
DE EXCEPŢIE LA SEMINARUL DE LA MOFLENI:
COMEMORAREA PRIMULUI SĂU DIRECTOR,
ARHIM. THEOFIL S. NICULESCU
Am participat Marţi 22 şi Miercuri 23 octombrie 2002 la un eveniment cultural-duhovnicesc de aducere aminte faţă de înaintaşi. El s-a desfăşurat pe par- .
cursul celor două zile, în două locuri diferite, la mare distanţă între ele: Seminaml
Teologic Liceal din Mofleni - Craiova şi Mănăstirea Viforâta, judeţul Dâmboviţa.
Programul manifestărilor a avut scopul de a comemora pe Arhim. Theofil S. Ni
culescu, primul director al Şcolii eparhiale de cântăreţi din anii '50 ai secolului
trecut care îşi doarme somnul de veci în cimitirul mănăstirii amintite.
Iniţiativa a aparţinut unuia dintre fiii duhovniceşti ai vestitului arhimandrit şi
director, iar complexitatea manifestărilor şi ţinuta lor elevată au încălzit sufleţele
participanţilor, entuziasmând şi pe cei veniţi ca la o acţiune cu caracter protoco
lar doar din protocol.
Cât priveşte pe participanţi - invitaţii la manifestare - chiar dacă sala unde s-a
desfăşurat programul primei zile a fost ocupată la capacitatea ei, lecturând numele
acestora în una din lucrările tipărite şi oferite gratuit celor prezenţi la eveniment,
îmi stăruie în memorie o cronică muzicală din anul 1932, semnată de etnomuzicologul George Breazul, citez: "Este mai bine de o lună de când a avut loc ... con
ferinţa despre muzica bizantină ţinută de părintele I. D. Petrescu la Fundaţie în
ciclul organizat de "Cercul Analelor Române". Titlul conferinţei era şi mai
atrăgător prin adaosul "după manuscrisele din veacul al Xl-lea... şi al XlV-lea". Şi
totuşi, n-a putut urni spre sala Fundaţiei decât un foarte restrâns număr de intere
saţi. Dar ce ni s-a părut şi mai vinovat este faptul că lipseau de acolo preoţii... dintre
obrazele Bisericii nu era de faţă decât arhiereul Tit Simedrea. încolo - nimeni;
nici camilafcă, nici culion. Păi se poate, înaltpreasfinţiţilor, Preacinstiţilor..."
("Cuvântul", 9 mai 1932, Muzica bizantină. Conferinţa Părintelui I. D. Petrescu).
La Craiova, manifestările au început Marţi 22 octombrie, dis-de-dimineaţă,
la Paraclisul seminarului, prin oficierea Sfintei Liturghii de către un sobor de
preoţi, fiii duhovniceşti ai arhim. Theofil S. Niculescu, veniţi de pe meleagurile
Olteniei şi Transilvaniei, avându-1 în frunte pe î. P. S. Teofan Savu, Mitropolitul
Olteniei, iar răspunsurile stranei au fost susţinute de elevii seminamlui şi un grup
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de studenţi de la Facultatea de Teologie a Universităţii din Craiova. La sfârşitul
Sfintei Liturghii, I. P. S. Teofan a rostit cuvânt de mângâiere pentru cei prezenţi,
absolvenţi ai promoţiilor 1949/1952, alţi participanţi, apoi s-a oficiat Parastasul
de pomenire pentru sorocul de un sfert de veac, la care au fost prezenţi şi alţi fii
duhovniceşti veniţi de la Bucureşti, Braşov, Sibiu, Blaj, Alba Iulia, Episcopia
Harghita şi Covasna, Mânăstirea Viforâta ş. a.
După creştineasca pomenire, în sala de festivităţi - de fapt, sala de mese a
seminarului, frumos împodobită - s-au desfăşurat celelalte manifestări:
- Simpozionul "Arhim. Theofil S. Niculescu, primul director al seminarului";
- Expoziţia de carte "Arhim. Theofil S. Niculescu, mărturie peste ani a
trudniciei cu cuvântul şi fapta".
- Miniconcertul monodico-armonic.
In cuvântul său, P. C. Pr. Constantin Popescu, directorul seminarului, a salu
tat pe cei prezenţi la manifestare, î. P. S. Teofan şi distinşii invitaţi, personalităţi
ale vieţii culturale, ştiinţifice şi artistice din localitate şi din alte zone ale ţării,
preoţi, cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, medici,
scriitori, critici de artă şi muzicieni care l-au cunoscut sau au dorit să-l cunoască
şi pe această cale pe cel comemorat, elevi ai seminarului, studenţi ş. a.
A urmat cuvântul de deschidere al î. P. S. Teofan care şi-a exprimat satisfacţia
pentru o astfel de iniţiativă. Subliniind că ar dori să nu rămână singulară, a urat
succes întregului program al manifestărilor şi a invitat pe Pr. prof. univ. dr. Alexie
Al. Buzera, iniţiatorul manifestărilor, să conducă lucrările Simpozionului.
I. Comunicările din cadrul Simpozionului, susţinute de fiii duhovniceşti ai
arhimandritului, au relevat momente importante din viaţa şi activitatea primului
director al Şcolii eparhiale de la Mofleni - Craiova din anii '50 - actualul semi
nar - personalitate proeminentă a vieţii bisericeşti din Oltenia. Fiecare comuni
care s-a aflat sub semnul ineditului, cu destăinuiri emoţionante, dar a impresionat
profund relatările Pr. Icon. Stavr. Ilarie Benchea de la Sibiu, unul din cei patru
fraţi preoţi dintr-o familie de creştini evlavioşi de la parohia Lupu, judeţul Alba,
unde arhimandritul Theofil S. Niculescu a slujit timp de patru ani ca prebt de
enorie, făcând apostolat - după opinia vorbitorului - mai abitir decât popa Tanda.
Drumul sacerdoţiului fraţilor Benchea, ca al multor altora, a fost pregătit cu har şi
înţelepciune de cel pe care părintele Ilarie l-a considerat "trimis" al Domnului la
parohia Lupu. Enoriaşii acesteia şi-l amintesc cu evlavie şi recunoştinţă, fiind
înveşnicit în memoria colectivă a parohiei transilvănene, fapt demonstrat de
prezenţa familiei Benchea la manifestările celor două zile din amurg de toamnă
de la mânăstirea Coşuna-Bucovăţul Vechi şi Viforâta.
Nu mai puţin emoţionante au fost luările de cuvânt ale unor absolvenţi ai şcolii
din anii '49-'52, cărora li s-a acordat spaţiu în cadrul Simpozionului; a impresionat
prin sinceritate şi inteligenţa relatărilor, eminentul elev din anii '50, Ţârlui Nicolae,
pensionarul de astăzi din Podenii Mehedinţului care, cu ochii înlăcrimaţi, a cerut
iertare Părintelui director Theofil pentru că "atunci l-a minţit şi nu i-a ascultat sfa
tul să meargă la Seminarul monahal de la Neamţ din Moldova".
II. Expoziţia de carte, parte componentă de excepţie a manifestărilor privind
activitatea de cercetare teologică şi pastoral-istorică a călugărului cărturar,
păstrată în manuscris peste o jumătate de secol, a fost realmente necunoscută, iar
lucrările tipărite postum sunt inedite. Prezentarea lor a fost încredinţată unor
A
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personalităţi ale vieţii culturale din Craiova; în ordinea cronologică a întocmirii
manuscriselor, acestea sunt:
- Mănăstirile şi schiturile din România (1943), apărută la Editura Mânăstirii
Vodiţa, prezentată de Prof. dr. Constantin Dinulescu;
- Numele sfinţilor şi sfintelor extrase din sinaxarele mineelor (1948-1952),
tipărită la Editura Reduta din Craiova; a prezentat-o Pr. Sever Negrescu, poet $i
scriitor, consilier cultural la Mitropolia Olteniei;
- Slujba S f Grigorie Decapolitul (1947-1948), compusă de episcopul
Gherontie Nicolau la solicitarea arhim. Theofil S. Niculescu, atunci exarh al
mănăstirilor din Oltenia, care a întregit-o cu Viaţa şi Acatistul Sfăntuiui, tipărită de
Sfânta Mănăstire Bistriţa-Vâlcea la Editura Reduta din Craiova şi prezentată de Pr.
prof. Alexie Al. Buzera de la Facultatea de Teologie a Universităţii din Craiova;
- Călugări Cărturari Români, Arhim. Theofil S. Niculescu, personalitate a vieţii
bisericeşti din Oltenia, semnată de Pr. prof. univ. dr. Alexie Al. Buzera, arhim.
Veniamin Micle, la care şi-au adus contribuţia şi Pr. Ic. Stavr. Ilarie Benchea, Pr. Gh.
Enache, Dr. Constantin Catrina şi Prof. Delia Ştefania Barbu, cu Muguraşi de credinţă
pentT~u cei de la Grădiniţă, versuri religioase în metru popular, semnate de Ana
Benchea din aceeaşi familie de la Lupu, Alba, şi prefaţă de Prof. Delia Ştefania Barbu
din Craiova, ambele tipărite la Editura Reduta, au fost prezentate de cercetătorul dr. Tudor Nedelcea şi Prof. univ. dr. Marian Barbu, cunoscut scriitor şi critic de artă.
Apărute prin destoinicia şi osârdia unor dascăli precum şi a unor generoşi
filantropi, iubitori de cultură teologică, lectorii celor cinci cărţi au subliniat trava
liul ştiinţific al călugărului cărturar dar, şi curajul temerarului arhimandrit de a
lupta cu cuvântul şi cu fapta în timpul regimului comunist pentru care, în urma
unor decrete şi măsuri draconice, şi-a asigurat existenţa lucrând cu braţele pe un
şantier muncitoresc din Bucureşti.
Odată cu prezentarea cărţilor amintite s-au făcut şi alte sublinieri şi propuneri
din care prezentăm selectiv:
- Aprecierea unanimă a spiritului de jertfelnicie al Arhim. Theofil S. Nicu
lescu, transmis şi fiului său duhovnicesc de vreme ce a luat iniţiativa comemorării
şi tipărirea postumă a operei sale cărturăreşti;
- Gândul fericit de a oferi gratuit participanţilor, la manifestările din 22-23 octom
brie 2002, cele cinci lucrări;
Cât priveşte propunerile, prima viza acordarea numelui arhimandritului
Theofil S. Niculescu unei săli de clasă de la actualul seminar care s-a şi realizat;
- Premierea de către forurile bisericeşti a lucrării Călugări Cărturari
Români, arhimandritul Theofil S. Niculescu, personalitate a vieţii bisericeşti din
Oltenia şi, de ce nu, a celui care a iniţiat astfel de manifestări model, de excepţie;
este problemă de viitor.
Simpozionul şi expoziţia de carte s-au derulat gradat, într-o ţinută elevată, atingând
cote înalte odată cu prezentarea concertului monodico-armonic de către corurile
Seminarului şi Facultăţii de Teologie a Universităţii din Craiova, al căror repertoriu
select, adecvat evenimentului, şi acurateţea interpretării au entuziasmat asistenţa.
Ceea ce a constituit ineditul momentului muzical a fost cântecul "Busuiocul",
notat şi armonizat de Chirii Popescu, profesorul şcolii din anii '50, duet interpre
tat de Pr. prof. univ. Alexie Al. Buzera şi Vasile C. Martinoiu, solist al Operei
Române din Bucureşti, - colegi de clasă în acei ani de la jumătatea secolului tre
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c u t - pe care l-au interpretat adesea în diverse ocazii festive, spre mândria şi bucu
ria directorului şi părintelui lor duhovnicesc. Dar punctul culminant al program u
lui l-a constituit interpretarea de către Vasile Martinoiu a ariei lui Germont din
opera Traviata de Giuseppe Verdi pe care reputatul artist - laureat al mai multor
concursuri internaţionale, preferat al marilor teatre de operă pe scenele cărora a
cântat în nenumărate stagiuni - a interpretat-o mai emoţionant şi mai emoţionat ca
oricând. Destăinuirile din preambulul ariei au fost concludente pentru a înţelege
atât starea emoţională, cât şi interpretarea emoţionantă; în ovaţiile asistenţei, cei
doi colegi, acum la vârsta senectuţii, s-au îmbrăţişat îndelung. Spontan, şi ceilalţi
foşti colegi au venit de la locurile unde se aflau în sală şi s-au îmbrăţişat, trans
formând momentul într-o emoţionantă întâlnire dc promoţie după 52 de ani de la
absolvirea Şcolii eparhiale de sub streaşina mânăstirii Coşuna - Bucovăţul Vechi.
Aria baritonului din opera Traviata şi duetul "Busuiocul" au fost acompaniate la
pianul seminarului - acordat special pentru eveniment - de maestrul Alexandru Racu,
când întreaga asistenţă a trăit momente înălţătoare, unice; o paranteză: am fost frapat
de receptarea nuanţată a acestui eveniment de excepţie de către mass-media locală.
S-a remarcat prezentarea veridică a întregii game de manifestări din
Programul zilei de 22 octombrie, inclusiv momentele de vârf cu clipele înălţătoare
din final; derularea realizată cu justificat patos de către redactorul cotidianului
"Cuvântul Libertăţii", domnul Nicolae Boangiu care, prezent în sală, a vibrat şi în
relatări la unison cu întreaga asistenţă. Prin contrast, enunţarea schematică,
searbădă, cu obişnuitul "limbaj de lemn" din trecute vremuri de "glorie" a unor
redactori - suprinzător, tineri - de la o revistă cu nume încurcat, au înnegrit, ca la
comandă, spaţiul tipografic, în prea puţină cunoştinţă de cauză, cu informaţii de
birou, fară să vibreze ei înşişi. Păi ce oferiţi credincioşilor cetăţii, Preacinstiţilor?
Programul manifestărilor din această zi s-a încheiat într-o atmosferă înălţătoare,
de autentică sărbătoare duhovnicească, precum a subliniat şi î. P. S. Teofan în cuvântul
final: "O acţiune cu caracter aparent protocolar s-a transformat într-un moment de
rugăciune cu conţinut liturgic, cadru spiritual impregnat de personalitatea celui care a
fost arhimandritul Theofil" ("Cuvântul Libertăţii", 23 octombrie, 2002, p. 5).
Reverberaţia atmosferei duhovniceşti din sala de festivităţi au resimţit-o cei
prezenţi la masa de pomenire a arhimandritului, pregătită de instituţia gazdă.
Talentul şi patriotismul oaspeţilor din Ardeal au vibrat cu aceeaşi intensitate în
sufletele celor prezenţi când Pr. Ilarie Benchea a recitat poezia Pătru Opincă de
Aron Cotruş, iar Pr. Gheorghe Benchea, cu plăcuta-i voce de bas, a doinit cântecul
"Măi Ardeal", inspirat din încleştările de la Oarba de Mureş în cel de-al doilea
război mondial, apoi Ana Benchea a rostit cu sensibilitate şi emoţie versurile crea
te ad-hoc pentru acest moment sărbătoresc.
Conform Programului comemorării, Miercuri 23 octombrie 2002, dis-de-dimineaţă, din Craiova s-a făcut pelerinaj la mormântul arhim. Theofil S. Niculescu
de la Mânăstirea Viforâta care, prin jertfelnicia maicii Filareta Porojan, fiica du
hovnicească a călugărului cărturar, este străjuit de o sfântă cruce şi o candelă pe
care o aprinde zilnic de un sfert de veac.
Ajunşi acolo, slujba Parastasului, oficiată în biserica mânăstirii şi la mor
mântul Arhimandritului din cimitir, de către un sobor de preoţi, a fost aureolată de
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depunerea pe mormânt a unei coroane de flori şi a unui "pumn" de pământ, adus
de cei patru preoţi, fraţii Benchea, din partea enoriaşilor parohiei Lupu, drept pri
nos de recunoştinţă pentru părintele lor duhovnicesc.
Această pomenire de la sorocul unui sfert de veac a#vrednicului monah a fost
împodobită cu prezenţa numerosului sobor al măicuţelor şi surorilor Mânăstirii
Viforâta, în frunte cu maica stareţă, stavrofora Arsenia Opriş, maica Filareta
Porojan şi alte măicuţe; unele au vieţuit în veacul trecut la mănăstiri din Oltenia,
când Arhimandritul Theofil S. Niculescu a îndeplinit demnitatea de exarh. Maica
Eftimia Prică, în vârstă de 92 de ani, care a vieţuit la mănăstirea Sărăcineşti, judeţul
Vâlcea, a scris o poezie originală, în metru popular, intitulată "Arhimandritul
Theofil S. Niculescu. Omagiu la un sfert de veac". Prezentată la masa de pomenire
din trapeza Mânăstirii Viforâta, această poezie are următorul conţinut:
Atmosfera sărbătorească din 22 şi 23 octombrie de la Seminarul Teologic din
Mofleni-Craiova şi de la Mănăstirea Viforâta a încălzit inimile participanţilor, fii
duhovniceşti ai arhim. Theofil S. Niculescu, veniţi de pe toate meleagurile ţării,
pe unde vrednicul arhimandrit a făcut apostolat cu cuvântul şi cu fapta. La
despărţirea de la Mănăstirea Viforâta - urmare firească a iniţiativei de la Craiova
- ei au hotărât ca în luna iunie 2003 să cinstească memoria Părintelui lor
duhovnicesc şi pe meleagurile transilvane, la parohia Lupu, judeţul Alba, cu prile
jul celor opt decenii de la naşterea sa.
Părintele Theofil
Monah înţelept, umil,
La fapte mari a ajuns
Cu darul Celui de sus.

• Nu se îngrijea de sine
Şi nu purta haine fine,
Dar vedea pe cei lipsiţi,
Pe orfani şi necăjiţi.

Avea o inimă mare
Pentru-a Domnului lucrare;
Cu smerenie muncea,
Fapte bune săvârşea.

El în grabă-i ajuta,
Sfaturi bune le dădea,
Şi cu multă-nţelepciune
Făcea numai fapte bune.

Gândul care-1 frământa
Multă dragoste avea,
Să ajute pe oricine,
Cei ce sârguiesc spre bine.

Biserica-ajuta,
Slujbaşi buni îi pregătea;
Credinţa să înflorească
Peste Ţara Românească.
Şi

Mulţumim lui Dumnezeu că'ne-a ajutat să participăm la această înălţătoare
sărbătoare cultural-duhovnicească închinată memoriei arhimandritului Theofil
S. Niculescu, primul director al Şcolii eparhiale de la Coşuna-Bucovăţul Vechi
din a doua jumătate a secolului trecut, personalitate marcantă a vieţii bisericeşti
din Oltenia. Exemplul său de dreptate, echitate şi jertfelnicie, astăzi necesar mai
mult ca oricând, rămâne drept far călăuzitor celor chemaţi să slujească Biserica
străbună şi Neamul românesc; pentru toate cele împlinite pe 22 şi 23 octombrie
2002, aducem cuvânt de laudă şi de mulţumire tuturor celor ce şi-au adus con
tribuţia oricât de modestă.
s

Prof. SANDU B

CUVIOASA MIHAELA-STAVROFORA,
STAREŢA MĂNĂSTIRII HUREZI - VÂLCEA A PĂRĂSIT OBŞTEA
1908-2002
4

f

Mai rar, ca cineva să mai aibă câţiva ani, să atingă suta şi să fie în activitate.
Vrednic de a primi slavă şi închinăciune de la Arhiereul cel veşnic, de la o sluji
toare de peste 60 de ani ca monahie, în aceeaşi ascultare şi în aceeaşi mănăstire.
A trecut prin toate încercările, nimic n-a putut s-o înfrângă. De la strană până la
toacă şi la clopot, de la bucătărie în gospodărie, de la studenţie la sapă, de la cea
suri pe şantier, de la ghid la salahor, de la Ceaslov la tratate de teologie şi dascăl
pentm alţii, de la muzeu la limbi străine... în sfârşit, ca stareţă în funcţie timp de
30 de ani şi onorific încă treizeci de ani. Doamne, de neînţeles, ce viaţă, în cadrele
Providenţei. Aceasta a fost Mihaela cea smerită , dar tenace şi plină de vocaţie în
cele ale monahismului, mai ales în perioada grea satanist-stalinistă, 1945-1990.
t

Maria Ghiţoiu s-a născut în 04 septembrie 1908, ziua în care se cinsteşte
Profetul şi Legiuitoml biblic Moise, din părinţi credincioşi şi vrednici gospodari
ardeleni: loan şi Paraschiva din localitatea Câlnic (jud. Alba). A terminat şcoala
primară şi elementară în sat, fiind premiantă şi înclinată spre matematică şi istorie.
La îndemnul profesorilor şi cu bunăvoinţa părinţilor, după examenul de
admitere, este înscrisă la Şcoala superioară de comerţ din Sibiu (devenită între
timp liceul real sau de matematică). Pe lângă preocupările şcolare, îi plăceau
excursiile de studii şi documentare, la munte sau la şes. Aşa a vrut Maica Dom
nului. Ca elevă a vizitat, printre altele, Oltenia, cu mănăstirile ei. "în toamna anu
lui 1948, la Mânăstirea Hurezi, mi-a istorisit mai târziu Maica, am întâlnit un
stareţ mare, îmbrăcat în alb. Care vorbea cu lumea şi cu profesorii mei. Aceştia
m-au recomandat Părintelui spunând: ea cunoaşte toată istoria acestor locuri, ne
este ghid. Deci noi suntem cu ştiinţa, ea este cu istoria... Bine, dar nu se poate una
fară alta, a replicat tânăml îmbrăcat într-un alb strălucitor... După alte dialoguri,
am aflat că este Patriarhul României... I-am sămtat mâna, mi-a dat o cmciuliţă şi
o icoană cu Maica Domnului - când i-am spus că mă numesc Maria - s-a uitat la
mine cu ochi de fulger, m-a binecuvântat şi mi-a zis: "cu ajutoml lui Dumnezeu,
o să ne mai vedem". Am plecat în cuget cu această spusă, dar şi copleşită de ceea
ce auzisem şi văzusem despre Brâncoveni şi ctitoria lor de la Hurezi, dar şi
Sâmbăta de Sus. •
Am luat bacalaureatul, gândul meu nu mă slăbea: Mânăstirea Hurezi. Am
venit aici hotărâtă: Maica stareţă m-a trecut prin ascultări gospodăreşti. M-a
aşezat apoi la administraţie-contabilitate. Părintele-vicar German®, de la Vâlcea
mi-a dat şi ascultare la şantier: pontaj şi măsurători. Justinian-patriarhul m-a tri
mis şi la Facultatea de Teologie-Sibiu, pe lângă ascultările arătate. Ani grei. Cu
noşteam bine ţesutul şi broderia, ceea ce a mărit interesul pentm atelierele
mănăstirii. Mi s-a dat şi iconomatul...". Aşa a ajuns sora Maria, căreia maicile îi
spuneau Arhanghelul, să intre în mănăstire şi după doi ani (1951) să fie tunsă în
monahism sub numele de Cuvioasa Maică Mihaela . A contribuit împreună cu
maicile dăscăliţe la amenajarea, inventarierea şi selectarea obiectelor de muzeu.
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Pentru cunoaşterea limbii germane din liceu, adăugându-se şi rusa, franceza şi
engleza din facultate, Maica Mihaela ajunsese, cu vocea sa de tunet (un alto pro
fund), un strălucit promotor al valorilor noastre culturale în ţară şi peste hotare,
călătorind în mai multe ţări înainte de '90. Aşa se face că în ciuda unor rezerve
politice şi ocoliri din partea chiriarhului şi vicarului său, Pr. C. Dumitrescu, şi
luând în calcul aprecierile Monumentelor Istorice şi intervenţia Patriarhului
Justinian, Maica Mihaela a fost numită stareţă a Sfintei Mănăstiri Hurezi (1953-1980),
una din cele mai lungi perioade în responsabilitatea obştii din istoria mănăstirii.
N-a fost uşor cu o comunitate de aproape 200 de vieţuitoare, cu atelierele şcoală,
cu gospodăria, cu ghizii şi cu vizitatorii, cu problemele financiare. Pe toate le-a
împlinit şi le-a depăşit.
Una dintre aceste probleme a fost dureroasă: învăţământul. Mai întâi, suspen
darea Seminarului monahal, inclusiv atelierele cu maici tinere care a trebuit să
plece, apoi aplicarea Decretului 410/1959 cu desfiinţarea obştilor mănăstireşti.
Ierarhul locului a trimis călugării şi călugăriţele în lume, la colectiv sau pe
şantiere laice. O parte din cele mai în vârstă şi licenţiate au părăsit Eparhia fiind
primite de către Arhiepiscopia Bucureştilor: Maica Arsenia la Viforâta, Maica
Eufrasia la Dealu şi destule au plecat în bejenie, dar şi-au menţinut pravila
călugărească. Aşa le-au găsit anii mai buni '70-75 când au fost cazuri de primiri
la mănăstire şi continuarea studiilor şi anul '90 când au revenit în vechea obşte sau
şi-au întemeiat comunităţi trainice: Maica Pavelida, stareţa Sf. Mănăstiri Prislop
şi multe altele.
Maica stareţă Mihaela era cunoscută ca autoritate în toată Oltenia. î. P. S.
Nestor ( ţ 2000) o numea tulnicul Carpaţilor. Era greu să o intimideze cineva. Prin
cele două încercări asupra subsemnatului (1959 şi 1963) când am fost exmatricu
lat din Institut, Maica stareţă mi-a spus: stai liniştit, nu te lasă Justinian-Patriarhul,
eu am avut 5 mandate de arestare şi toate au fost anulate, iar când a aflat Patriar
hul, toate s-au dus pe apa sâmbetei... Nu din curiozitate, ci pentru adevăr. De două
ori i-a spus lui N. Ceauşescu: "Aveţi grijă de ctitoriile voievodale şi lăsaţi
urmaşilor noştri duhul lor sănătos... Cine-i cu Biserica nu-şi pierde Ţara..." (A se
vedea şi consemnările din Cartea de Aur a Mănăstirii).
Maica stareţă a simţit mijlocirea Sfinţilor Brâncoveni şi a Ierarhului Martir Antim
Ivireanul şi se ruga lor. Şi dacă nu s-a putut canonizarea în 1950-1956, s-a împlinit în
1992 (a se vedea rev. "Biserica Ortodoxă Română", nr. 1-6, 7-10/1992). Atunci a spus
Preşedintelui Ion Iliescu, în faţa Patriarhului Teoctist şi a tot Sinodul: "aduceţi-vă
aminte de înaintaşii noştri, cinstiţi pe sfinţii lor ştiuţi şi neştiuţi şi înfrumuseţându-le
locaşurile sufletului şi străduinţele lor...". Cei de faţă au luat aminte şi iată că s-au
investit miliarde de lei pentru consolidarea şi recondiţionarea autentic-originală a pic
turii şi construirea Motelului în incinta 2 de către Banca Naţională a României.
In anul 2002, 21 Mai, am fost invitaţi (subsemnatul şi un grup de studenţi, la
care am fost îndrumător de an) la hramul bisericii "Sf. împăraţi", catedrala
Mănăstirii Hurezi. S-a slujit aici Sf. Liturghie arhierească, răspunsurile fiind date
de către studenţii pelerini. Maica stareţă Pavelida (şi Cuvioşia sa cu studii supe
rioare, pe lângă cele teologice, Academia de Studii Economice) ne-a primit cu
dragoste şi a felicitat pe noii absolvenţi. Ne-a întâmpinat şi exstareţa Mihaela
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care, la 95 de ani, a sfătuit pe cei de faţă să-şi facă datoria "şi să urmeze pe cunos
cutul dascăl al acestor locuri (Diaconu Petru) care ne-a trimis cărţi în vremuri de
restrişte, este ctitor de biserică nouă, aici, peste două dealuri, şi o cinste pentm lo
cuitorii din împrejurimi...". Studenţii i-au mulţumit şi i-au cântat "Mulţi ani
trăiască!". Să trăiţi Dvs. că mie mi-a dat Dumnezeu destui ani...
Şi iată că în acelaşi an, 2002, de ziua prăznuirii Sf. Ierarh Spiridon, 12 De
cembrie, Maica Mihaela a trecut senină şi liniştită graniţele acestei lumi ajungâncj
acolo lângă Mirele ceresc căruia I s-a dedicat şi I-a slujit.

înmormântarea a avut loc pe 14 Decembrie. Slujba a fost oficiată de către
P. S. Gherasim, Episcopul Râmnicului şi Prof. dr. Irineu, Arhiereu-vicar. La vre
mea potrivită, Maica stareţă Pavelida a scos în evidenţă faptele şi realizările înain
taşei sale. Perseverenţa Maicii Mihaela în a avea totul în ordine s-a împlinit, iar
în ultima vreme o mulţime de fete, care doresc o viaţă monahală, sunt de faţă.
Şi cei doi ierarhi au apreciat lupta şi jertfa Maicii Mihaela într-o activitate ne
întreruptă de peste 60 de ani de nevoinţe.
Trupul neînsufleţit, în simplitatea înfăşurării sale, a fost depus în Cimitirul
Mânăstirii, lângă Paraclisul "Sf. Arhangheli" unde, în tinereţe, cea plecată spre
eternitate, a primit tunderea în monahism şi Schima mare. Ea a avut şi alte dis
tincţii bisericeşti, ca stavroforă şi Crucea patriarhală oferită de JustinianPatriarhul.
Au mai fost de faţă, în afara celor pomeniţi mai sus, ucenica sa, Maica Ieru salima , stareţa Sf. Mânăstiri Râmeţ, Maica Arsenia , stareţa Mânăstirii Viforâta,
colega celei decedate, Maica Nazaria, stareţa Mânăstirii Dealu, Maica Semfora ,
stareţa Mânăstirii Sf. Maria-Techirghiol, Maica Agnia , Directoarea "Seminarului
Monahal Prislop", P. Cuv. Arhim. Dr. Vartolomeu, Exarhul Mănăstirilor din
Eparhia Râmnicului, Protosinghelul Ioanichie , Stareţul Mânăstirii Turnu
(Vâlcea), alţi călugări şi mulţime de credincioşi din ţară şi împrejurimi.
Nu o vom uita, iar pomenirea ei va fi din neam în neam!
Diac. PETRU DAVID

PĂRINTELE DUMITRU BĂLAŞA, A TRECUT SPRE ETERNITATE
împlinise 90 de ani, fusese serbat şi apreciat pentru activitatea sa ştiinţifică şi
de cercetare, pentru misiunea sa ca preot cu vocaţie şi iată că în ziua de după
ignat, 22 decembrie 2002, când se cinstea în calendarul ortodoxiei româneşti
mitropolitul cărturar Petru Movilă, de curând canonizat, Părintele Mitică Bălaşa a
închis ochii pentru totdeauna.
Născut la 1 august 1911, în localitatea Dealu Mare, jud. Vâlcea din.
părinţi gospodari şi înstăriţi, notarul Matei şi Ioana Bălaşa, a urm at şcoala
primară şi gim nazială în Drăgăşani şi apoi Seminarul Sf. N icolae din Rm.
Vâlcea (1923-1931). Fiind un elev fruntaş şi sârguincios, s-a înscris la
Facultatea de Teologie din Bucureşti (1932-1936) obţinând titlul de licenţiat
în domeniul Istoriei Bisericii Ortodoxe Române. încă din facultate, s-a
căsătorit şi a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Băleasa, jud. Olt (1934-1940).
Ca orice tânăr preot, pe lângă misiune şi pastoraţie, încă din facultate, a fost
atras de curente naţionalist legionare, fiind fruntaş în mişcări şi cuiburi în
Drăgăşani, Rm. Vâlcii şi Craiova. A fost transferat la biserica "Hagi Enuşi11
din Craiova (1940-1948), ca apoi, la îndemnul Patriarhului Justinian, să
meargă la parohia Creţeni-Vâlcea (1948-1959).
în urma mişcărilor antibolşevice din Ungaria, Părintele Bălaşa a fost anchetat
câţiva ani (f56-'59) şi în urma unor denunţuri a fost arestat şi condamnat ca
"duşman al poporului”.
Fiind eliberat în 1963, a refuzat venirea la parohie şi mitropolitul Firmilian l-a numit slujitor la catedrala ”Sf. Dum itru” din Craiova. Revenind la
vechile preocupări în cercetarea trecutului nostru, Părintele Bălaşa a fost
numit îndrumător al Bibliotecii mitropolitane şi al Colecţiei muzeistice
eparhiale, în Colectivul redacţional al revistei "Mitropolia Olteniei" şi apoi
redactor al acesteia (1967-1974). în această perioadă l-am cunoscut în plină
activitate.
Pentru râvna în slujire i s-a oferit meritul de Iconom stavrofor, 1968, iar pentru
întreaga activitate a primit Crucea patriarhală.
Ca istoric şi cercetător, activitatea sa a depăşit limitele bisericeşti ale studiilor
şi articolelor. Cunoscător al limbilor clasice - inclusiv slava bisericească, mem
bru al slaviştilor din România - şi al celor moderne de circulaţie, a putut crea o
operă inedită, absolut necesară şi în lumea istoricilor laici. Aşa se face că meritele
sale au fost recunoscute în rândul cercetătorilor laici şi al specialiştilor din
Academia Română. A fost numit Secretar al Institutului de Istorie Naţională Filiala Craiova şi alte responsabilităţi.
A fost printre iniţiatorii Comisiei de Istorie ecleziastică condusă de
Mitropolitul Nestor (f 2000) şi în diferite comisii şi comitete ştiinţitice. A publi
cat studii şi documente inedite (peste 500 de titluri) în revistele centrale ale Pa
triarhiei şi mai ales în Mitropolia Olteniei, moştenitoare şi continuatoare a publiA
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caţiei de prestigiu "Arhivele Olteniei", reînfiinţată după f90. Cel plecat dintre noi
lasă istoriei aproape 300 de articole şi studii bisericeşti, în afara altor cercetări şi
publicaţii în domeniul literaturii, arheologiei şi artei în general. A fost apropiat şi
colaborator al marilor istorici şi arheologi Profesorii D. Berciu, D. Tudor,
Nicolaescu-Plopşor, Aurelian Sacerdoţeanu-Hurezi, iar pe mulţi i-a cercetat şi a
corectat unele dintre lucrările acestora.
Mai mult, având şi un fizic robust, Pr. Dumitru Bălaşa a înfiinţat o
Fundaţie Culturală Zamolxiana. Dakiana , com. Şuteşti, jud. Vâlcea (Daco)
România, cu distinşi membri. A fost iniţiator şi înfăptuitor al "Fundaţiei
Culturale Sf. Ierarh Antim Ivireanul" din Rm. Vâlcea. De asemenea, a făcut
parte sau a participat, în special după *90, la numeroase acţiuni patriotic-culturale din regiune sau din ţară.
Nu putem trece cu vederea iniţiativa Dr. Napoleon Săvescu din New York
de a organiza în anul 2000 în SUA şi România: Congresul Internaţional de
Dacologie , ajuns la a treia întrunire. Părintele Bălaşa, ca şi subsemnatul, am
fost colaboratori şi membri fondatori. La ultimul congres, iulie-august 2002,
Hotel "Intercontinental", Bucureşti, Părintele Bălaşa a apărut la amvonul
Congresului ca un adevărat tarabostes şi a vorbit cu glas de tunet, la 91 de ani,
ca un tribun şi trimis al lui Zalmoxis. A fost apreciat şi aplaudat îndelung de
către participanţi.
Cu un an înainte, 2001, cel plecat dintre noi acum, a fost omagiat la Cluj, la
sesiunea Comisiei de istorie eccleziastică, urmând la Drăgăşani o sesiune specială
a aceleiaşi Comisii şi apoi la R. Vâlcii, la sfârşitul lunii iulie 2001, la Centrul
eparhial, a avut loc cinstirea personalităţii slujitorului-istoric, Pr. D. Bălaşa şi îm
plinirii a 90 de ani (A se vedea mai pe larg Documentarul: Pr. D. Bălaşa,
nPatriarhul" Drăgăşanilor la 90 de ani. Editura "Bunavestire", Rm. Vâlcea,
2001, 252 pagini.
Şi a mai adăugat un an şi jumătate la viaţă parcă sfidând crugul anilor. Şi iată
că aşa cum am arătat mai sus, în ziua de prăznuire a Mitropolitului cărturar Petru
Movilă, 22 decembrie 2002, a închis ochii pentru totdeauna. Avea înscris în
Testament tot ceea ce trebuie pentru pogribanie.
A fost depus în biserica parohială rectitorită de el, unde nenumăraţi credin
cioşi au trecut, privind chipul său fară viaţă, i-au cerut iertare, şi au adresat
Dumnezeului celui adevărat şi descoperit nouă simpla şi dezlegătoarea
rugăciune: "Dumnezeu să-l ierte şi cu drepţii să-l numere!...». Lângă catafalc,
la lumina făcliilor străluceau medalii şi numeroase ordine şi insigne primite
înainte şi după f90.
Slujba de prohodire a fost săvârşită în biserică. Aici au luat cuvântul: ierarhul
locului care a mulţumit lui Dumnezeu pentru anii de încununare a vieţii, pentru
răbdarea avută în încercări, pentru munca de cercetător istoric şi mai ales pentru
conştiinţa de preot şi împlinirea fară şovăire a vocaţiei de misiune şi pastoraţie în
biserică şi pentru Patrie...
t
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De asemenea, protoiereul locului, preotul coslujitor şi oficialităţile locale au
prezentat omagiu pentru activitate, regrete pentru că ne-a părăsit şi condoleanţe
familiei, copiilor şi nepoţilor şi enoriaşilor de faţă... S-au prezentat telegramele cu
condoleanţe din partea Prea Fericitului Teoctist, Patriarhul României, a î. P. S.
Anania al Clujului ş. a.
Trupul neînsufleţit a fost depus în Cripta familiei din Cimitirul "Eternitatea"
al oraşului Drăgăşani.
[
Familia şi enoriaşii, în frunte cu inimosul ucenic al Părintelui Bălaşa, Pr. Ion
Marinescu, au oferit o agapă de pomenire în sala Fundaţiei Zalmoxiana, complex
ridicat pentru funcţionalităţi educative şi cultural-patriotice ale comunei din
iniţiativa "Patriarhului Drăgăşanilor".
i

Veşnică-i va fi pomenirea!
Diac. PETRU DAVID
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PREOTUL PROTOPSALT IONIŢĂ NĂPÂRCĂ
ŞI FIUL SĂU, MIHALACHE NĂPÂRCĂ*
t

A

In jumătatea a doua a veacului al XVIlI-lea şi în prima jumătate a celui de al
XlX-lea au activat protopsalţi (profesori, preoţi, cântăreţi, compozitori de cântări
bisericeşti). Unii şi-au tipărit creaţiile (Macarie Ieromonahul, Anton Pann ş.a.),
alţii nu. Dar numele lor ni s-au transmis prin diverse scrieri.
Aşa, de exemplu, George Călinescu, în a sa Istorie a literaturii române de la
origini până în prezent, tipărită în 1945 la Bucureşti (şi topită după un an sau doi),
retipărită postum, în 1982, la p. 230, făcând elogiul lui Anton Pann, ne aduce în
memorie câte ceva despre existenţa, în urbea Bucureştilor, la începutul veacului
al XlX-lea, a unei pleiade de psalţi şi protopsalţi care făceau cinste epocii aceleia.
"Erau psalţi şi protopsalţi pricepuţi în ifose, care scoteau aghioase, mândri de a
descifra notaţiile şerpuite, înzorzonate. Ei reprezentau o clasă de specialişti sub
oblăduirea vechiului Cucuzel de la Durazzo, avându-şi printre gloriile lor pe un
popa Ioniţă N ăpârcă, pe Matache Cântăreţul de la Seminarul Buzăului...”.
Există şi alte scrieri în care găsim alte nume ca Nănescu, Chiosea ş.a., de la
biserica Udricani sau de la alte locaşuri de cult, pe care îi aminteşte Nicolae lorga
în Istoria învăţământului românesc, când zice: "In schimb alergară (la şcoala lui
Gheorghe Lazăr n.n.) ucenicii de la Sfântul Gheorghe, de la vechea şcoală de
mănăstire a lui Matei Cantacuzino Spătarul din chiliile Colţei şi cei de la şcolile
de mahala din Udricani, părăsind pe dascălul oficial Chiriţă, pe Iancu Stan, pe to
varăşii lui din alte chilii, Chiosea - pare să fie o poreclă - Ghiţă, cântăreţii de pe
podurile Şerban-Vodă, Târgul-de-afară, Podul Mogoşoaii şi al Caliţei, ca şi pe
Enghiurliu, al cărui nume de străin aminteşte Angora1.
Iar preotul profesor universitar Niculae M. Popescu (1881-1963) sau "popa
Nae"j cum îl ştiau contemporanii şi cum îl ştiu şi generaţiile care au urmat, fost pro
fesor de Istoria Bisericii Române la Facultatea de Teologie a Universităţii din
Bucureşti, director al Seminarului Central, preot slujitor la biserica Boteanu din
Bucureşti, academician şi preşedinte af Societăţii corale “Carmen", fondată în 1901,
sub conducerea artistică a profesorului, compozitorului şi dirijorului Dimitrie
* Comunicare la Congresul internaţional de muzică bizantină, Bucurcşti 17-21 octombrie 2002
1.
Nicolae lorga, Istoria învăţăm ântului rom ânesc , Editura casei Şcoalelor, Bucureşti, 1928,
p. 172-173; cf. Ion Ghica, Scrisori către Vasile Alecsandri, p. 57; Nicolae Filimon, Boieri .si ciocoi;
V. A. Urechia. I. c. d . 113.
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Georgescu-Kiriac (1866-1928), ajutat temporar de compozitorul Gheorghe Cucu
(1882-1932), Nicolae Lungu (1900-1993) şi urmat la conducerea Societăţii corale
de ucenicul său loan D. Chirescu (1889-1980).
Părintele Nae este cunoscut în domeniul muzicii bisericeşti, mai ales prin
studiile şi lucrările sale despre protopsaltul Macarie Ieromonahul (1770-1836),
începând chiar cu teza sa de licenţă, tipărită în 1908, la Bucureşti, ca şi prin unele
studii despre Prohodul Domnului, Preoţi de mir şi altele.
în 1930 publică un articol în ziarul "Apostolul”, p. 223-224, despre preotul
protopsalt Ioniţă Năpârcă şi despre a lui celebră "facere", Axionul duminical pe
glasul VI, pe care îl rcproduce în întregime.
Nu discutăm acum asupra supoziţiilor pe care le avansează, afirmând că
Răspunsurile pe glasul VI ale lui Mantu Ionescu, ucenic al lui Anton Pann, ar fi
create de preotul Ioniţă Năpârcă. Deocamdată nu credem că Anton Pann şi Ştefanache Popescu şi ceilalţi vestiţi protopsalţi care le-au publicat şi pe unele şi pe
altele, adică şi axionul şi răspunsurile, precizând pentru fiecare autorul, fară
putinţă de tăgadă, s-ar fi putut înşela. Rămânem la părerea că Răspunsurile sunt
ale lui Mantu Ionescu şi cu aşta închidem paranteza.
Iată ce spune Pr. N. Popescu despre Ioniţă Năpârcă: .
"Vei fi dorind, cum e firesc, iubite cetitor, să afli mai multe despre acest preot
român cu viers de Cucuzel şi cu aplecare spre cel mai greu glas al Octoihului. Nu
ştiu să-ţi spun. Căci aceasta e soarta oamenilor cu dar coborât de sus de la Părin
tele Luminilor: li se pierde urma, rămânând lumina lor anonimă să lumineze prin
veacuri inimile credincioşilor".
Şi dacă popa Nae, scotocitorul prin excelenţă al trecutului Bisericii româ
neşti, nu ştia prea multe atunci, atunci noi, după trecerea a două veacuri, de unde
să ştim?
Ni-1 închipuim şi noi, ca şi preotul N. Popescu "la o biserică cu mai mulţi
preoţi slujitori cum, atunci când nu-i de rând la slujbă, trece la strană şi cu viers
sunător de bariton pleacă inimile credincioşilor spre mai multă evlavie. Că avea
întindere în glas şi mlădiere în cântare, cum şi desăvârşită simţire muzicală se
vede din aceste două faceri (sic) ale lui. Căci nu orice viers este în stare să se
mlădie cu iscusinţă printre trigorgoanele facerilor acestui glas, cum se învede
rează că putea popa Ioniţă Năpârcă.
Şi mai departe, ţine să precizeze că "a întocmit şi Anton Pann un Axion, al său,
pe al şaselea glas, dar nici pe departe nu se apropie de al lui Năpârcă, cât priveşte
firea glasului şi curgerea melosului". în această privinţă poate că are dreptate.
Acest fapt îl confirmă şi generaţiile care s-au succedat de atunci şi până astăzi şi
care au preferat axionul glasul VI al lui Ioniţă Năpârcă. Asta înseamnă harul inspi
raţiei. Nu tot ce au scris protopsalţii şi compozitorii de mai târziu a rămas.
Poate că şi preotul Ioniţă Năpârcă va fi compus şi alte cântări, deşi nu s-au
găsit până acum în nici un manuscris, dar n-a rămas decât acest axion, care şi el
nu se găseşte decât în câteva manuscrise şi mai târziu tipărituri. Se mai cunosc
asemenea cazuri.
Aşa s-a întâmplat cu compoziţiile episcopului Evghenie Humulescu din care
au străbătut veacul doar Iubi-Te-voi Doamne , Sfinte Dumnezeule (arhieresc),
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Troparul Sfântului Spiridon, Doamne mântuieşte şi Şi ne auzi pe glasul 5, care re
produce de fapt un fragment din Slava de la Stihoavna Sf. Simeon Stâlpnicul
(1 sept.), toate retipărite de noi de curând.
"Sfinţia lui, zice preotul Nae Popescu despre preotul Ioniţă Năpârcă, le va fi
cântat aşa ca privighetoarea, nepăsătoare de frumuseţea trilurilor sale noptacee, ci
mânată numai de focul darului dumnezeiesc al cântecului ce se resfiră în liniştea
nopţii, pironindu-te în margine de crâng".
în tot cazul, presupunem că acest vrednic preot protopsalt cu viers de Cucuzel
era din Bucureşti, din moment ce îşi desfăşura activitatea muzicală şi preoţească
în această veche urbe a lui Bucur Ciobanul, poate chiar la vestita biserică, de
venită parohială, Sărindar, care se afla pe locul unde astăzi se ridică Cercul mili
tar sau Casa Centrală a Armatei. Altfel, nici nu credem că ar fi fost tipărit de
Anton Pann, Ştefanache Popescu sau Preotul Gheorghe Ionescu, în colecţii apă
rute aici în Bucureşti.
Ne-am bucura foarte mult să fie vorba de preotul Ioniţă Năpârcă atunci când
Gheorghe Crutzescu, în cartea Podul Mogoşoaiei - povestea unei străzi, tipărită
în Editura Socec (Bucureşti, post 1935), la p. 180 zipe: "Dar veni clipa când ple
cară şi turcii [1821-1822 n.n.] şi ruşii [1806-1812 n.n.] şi Sărindarul [adică bise
rica Sărindar din Bucureşti, cu hramul Sfinţii 40 de mucenici (saranta = 40), nu
cum spun unii istorici că s-ar numi aşa fiindcă ar fi a 40-a biserică a lui Matei Ba
sarab sau că ar fi biserica pomenirilor (a sărindarelor) din postul mare. începutul
acestei biserici din pădurea Sărindarului poate fi împins cu 140 de ani în urmă,
adică pe vremea lui Vladislav voievod, conform Condicii mănăstirii Sărindar
descoperită de Prof. Acad. Virgil Cândea la Ianina în Grecia. Demolarea acesteia
a fost hotărâtă în 1893, sub primarul capitalei Nicu Filipescu, dar a fost efectuată
în 1896]2: rămase ce fusese': biserică unde se făceau cununiile şi înmormântările
cele mari, unde se împărtăşea Dimitrie Ghiea (1834-1842 n.n.), unde Searlat

Ghiea venea adesea să-i citească preotul Ioniţă câte un acatist, unde s-a cununat
Mihail Kogălniceanu, unde Constantin Cantacuzino, înainte de a pleca în străi
nătate, punea să i se citească molitfa de călătorie [...]. Alături de biserică era o
casă mică, vechea stăreţie a Sărindarului, de pe vremea când era mănăstire.
Fusese locuită de mitropolitul Iosif Naniescu în tinereţea lui, când era egumen
aici. Mai pe urmă casa a slujit de locuinţă preotului paroh al bisericii şi a dispărut
odată cu dânsa".
E drept, se mai cunoaşte din documente un Mihalache Năpârcă, protopsalt
care, în 1825, era rânduit la Craiova de către Eforia Şcoalelor, cu predarea muzicii
bisericeşti după "sistema nouă" la Şcoala Obedeanu3.
Ne întrebam până mai ieri: să fi fost rude? Tot ce este posibil, ziceam, poate
frate, poate chiar fiu, dacă ţinem seama că preotul Ioniţă Năpârcă a fost contem
poran cu Macarie Ieromonahul şi cu Anton Pann.
Dar, iată că într-o zi am descoperit ceva interesant, care elucidează dilema
(şi-i mulţumim pe această cale asistentului nostru, diacon drd. Nicolae Giolu, care
2. Radu Olteanu, Bucureştii în date şi întâmplări, Bucureşti, Editura Paideia, 2002, p. 14-15.
3. Arhivele Olteniei 49-50/1930, p. 201, vezi Pr. Prof. Alexie Buzera, învăţământul teologic în
Oltenia. în “Mitropolia Olteniei", anul XXXVIII (1986), nr. 2, p. 69.
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ne-a atras atenţia asupra problemei pe care o discutaserăm cu doctoranzii de la
Muzică bisericească).
Mihalache este fiul preotului Ioniţă Năpârcă, aşa cum reiese dintr-o
însemnare în greceşte, pe pagina 148 a manuscrisului 1/65, din Biblioteca Sfântu
lui Sinod. Este vorba de un axion pe glasul VI, ceva mai simplu decât cel care ni
s-a transmis de către tatăl său. Aici, copistul zice: "Tcoirma to\) fiaKapiTO'O
Mr|xocA,&K£, o moq xov laaKaprco'u 7ra7ra ’lcovvix^aţ Nocrcapicoc", glas VI ["fa
cerea (creaţia) fericitului Mihalache, fiul fericitului preot Ioniţă Năpârcă" n.n.].
Axionul preotului Ioniţă Năpârcă, deşi capodoperă psaltică a veacului al
XlX-lea, trist dar adevărat, nu se găseşte decât în trei manuscrise muzicale
româneşti şi acestea sunt următoarele:

Manuscrisul românesc 5146 (7515 din secolul al XlX-lea de la Biblioteca
Episcopiei Râmnicu-Vâlcea, copiat de Dimitrie C. Popescu, are 661 pagini în for
mat 205 x 135 mm4. Conţine cântări de Petru Lampadarie, Sinesie Sfetagoritul,
Hurmuziu Hartofilax, Petru Efesiu, Constantin Protopsaltul, Theodor Focheos,
Dionisie Fotino, Macarie Ieromonahul, Anton Pann, Dimitrie Suceveanu, Ghelasie Basarabeanul, Iosif Naniescu, Ion Zmeu, Gheorghe Claru, Mantu Ionescu,
Nectarie Frimu, Nectarie Protopsaltul, Dimitrie Protopopescu, Gheorghe
Scofariu, Varlaam Sinaitul, Varlaam Protosinghelul, Ioniţă Năpârcă, Nicolae
Călinescu, Dimitrie C. Popescu. Este copiat după Anton Pann.
Manuscrisul românesc 80 de la Arhivele Statului Râmnicu-Vâlcea, din a
doua jumătate a secolului al XlX-lea (195 x 120 mm; 209 file) este copiat de
Vlasie Ieromonahul şi Macarie Vasilescu ieromonahul. Conţine cântări de Petru
Peloponesiu, Grigorie Protopsaltul, Macarie Ieromonahul, Iosif Naniescu,
Preotul Ioniţă Năpârcă, Ghelasie Basarabeanul, Ghimnazie Monahul, Iosif Na
niescu, Varlaam Protosinghelul, Ştefan Popescu, Nae Georgescu5.
Manuscrisul românesc 105, (secolul al XlX-lea) din Biblioteca ecumenică
Dumitm Staniloae de la Mitropolia Iaşilor, copiat de ierodiaconul Hariton Vasiliu de
la mănăstirea Horaiţa, în 1879. La p. 169 se află axionul glasul VI de Ioniţă Năpârcă.
Precizăm că în aceste trei manuscrise se află axionul duminical glasul VI,
compus de preotul Ioniţă Năpârcă.
Axionul lui Ioniţă Năpârcă apare tipărit în:
-A n to n Pann, Liturghier, Bucureşti, 1854.
- Ştefan Popescu, Colecţiune de cântări bisericeşti, Bucureşti, 1860, p. 60-62.
- Pr. Iconom Stavrofor Gheorghe Ionescu, Colecţiune de muzică orientală,
Bucureşti, 1896, p. 31-33.
- I. Popescu-Pasărea, Liturghier de strană, Bucureşti, 1925 (şi în ediţia din
1991 tipărită la Argeş şi îngrijită de Arhid. Prof. Dr. Sebastian Barbu-Bucur).
4. Manuscrisul figurează la nr. crt. 498 în teza de doctorat a Preotului Alexie Buzera, intitu
lată: Cultura muzicală românească de tradiţie bizantină din secolul al XlX-lea, Craiova, Fundaţia
Scrisul Românesc, 1999, p. 191.
5. Manuscrisul figurează la nr. crt. 502. Manuscrisul este menţionat de Preotul Alexandrei
Barnea în teza de doctorat intitulată Muzica bisericească din Moldova în secolul al XlX-lea (în curs
de apariţie).
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-P r. Niculae M. Popescu, în ziarul Apostolul, VII (1930), nr. 13-14 (1-15 iulie),
p. 223-224.
- Idem, Preoţi de mir adormiţi în Domnul, Bucureşti, 1942, p. 102-104.
- Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu (şi colectivul), Cântările Sfintei Liturghii,
Bucureşti, 1992, p. 160-163 (pe ambele notaţii) şi în ediţia a Il-a, Bucureşti, 1999,
p. 182-185.
Pr. Niculae M. Popescu şi, Nifon Ploieşteanul (în Cartea de cântări biseri
ceşti, Bucureşti, 1902, p. 133-135), atribuie Răspunsurile glasul VI, ale lui Mantu
Ionescu, tot lui loniţă Năpârcă, ceea ce nu face nici Anton Pann, nici Ion Zmeu în
al său Utrenier şi Liturghier, Buzău, 1892, p. 222-224, nici I. Popescu Pasărea. Ba,
dimpotrivă, specifică "Mantu Ionescu, discipol al lui Anton Pann”. într-adevăr,
Răspunsurile acestea şi axionul se înrudesc numai prin faptul că aparţin aceluiaşi
glas VI, dar ca formule melodice, ca modulaţii, cursivitate, cadenţe finale, semicadenţe etc. nu au înrudire. Răspunsurile sunt scrise din Di (în trifonie) şi au
cadenţe finale în Di, iar formulele melodice sunt sărace.
Ele au fost armonizate pentru cor mixt de fiul episcopului Nifon Ploieşteanul,
Simeon Nicolescu, dirijor la Biserica Zlătari, în a sa Liturghie, Bucureşti, 1913 şi
1929 şi sunt foarte reuşite.
Prin urmare, rămânem la concluzia că axionul este opera preotului loniţă
Năpârcă şi este mult mai elaborat şi merită să fie numit capodoperă.
Alături de Vai, înnegritule suflet al lui Macarie, axionul lui Năpârcă consti
tuie o piatră de încercare pentru toţi cei care reuşesc să înveţe bine psaltichie.
încă o problemă se ridică în legătură cu acest axion glas VI. Anton Pann zice:
"Axion duminical glasul VI din ale preotului loniţă Năpârcă, zis al II-lea Cucuzel
al Românilor, intonat în greceşte şi româneşte şi tradus de Anton Pann la anul
1822", iar Ştefanache Popescu preia expresia "tradus11 de Anton Pann.
In primul rând Anton Pann recunoaşte că Pr. loniţă Năpârcă era socotit de
contemporani al doilea Cucuzel, supranume atribuit mai târziu lui Nectarie Schimonahul.
In al doilea rând, expresia "tradus", folosită de Anton Pann, Ştefanache
Popescu şi ceilalţi de după ei ridică un semn de întrebare. Ce înseamnă "tradus"?
Să-I fi compus Năpârcă în greceşte mai întâi? Tot ce este posibil, din moment ce
şi fiul său compune tot în greceşte.
In psaltichie, noţiunea "tradus" se mai referă şi la faptul că o piesă muzicală
era tradusă din sistema veche bizantină în cea nouă, chrysantică. Deşi în greceşte
există termeni diferiţi pentru tradus şi transpus sau îndreptat (|xeta<ppa^co = a tra
duce şi e£t|Yo\)|j.(xi = a îndrepta).
A se vedea Noul Anastasimatar al lui Petru Efesiu, tipărit la Bucureşti în 1820,
care, deşi este în greceşte, el zice: ^£Ta<ppaa0ev Kaxa tt^v veav piGoSov, adică
"tradus" în sistema nouă, deci îndreptat, transpus din sistema veche în cea nouă.
Faptul că nu-1 găsim pe loniţă Năpârcă printre prenumeranţii sau abonaţii la
cărţile lui Anton Pann, ne face să credem că loniţă Năpârcă a trăit ceva mai înainte
de a începe Anton Pann să tipărească.
a

A
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Dar de ce nu-1 pomeneşte Anton Pann ca răposat, cum face cu Macarie?
Rămâne o problemă neelucidată, până când se vor găsi documente (certifi
cate de naştere, de cununie, de deces etc.) sau poate în condicile mitropoliei Bu
cureştilor cu cei hirotoniţi.
Oricum, dacă ţinem seama şi de datele din cartea lui Gheorghe Crutzescu,
cum că după plecarea ruşilor şi a turcilor (1822) Sărindarul a rămas biserica de
elită a Bucureştilor şi că Scarlat Ghiea venea aici să-i citească popa Ioniţă câte
un acatist, înseamnă că preotul Ioniţă Năpârcă, pe care înclinăm să-l identificăm
cu acest preot de la Sărindar, era contemporan cu Anton Pann şi Macarie
Ieromonahul.
Dacă fiul său Mihalache era trimis la Craiova prin 1825-1830 să predea sis
tema nouă, înseamnă că trebuie să fi avut o oarecare vârstă şi experienţă, ceea ce
înseamnă că se născuse cel târziu pe la 1800, iar tatăl său, Ioniţă, trebuie să fi avut
şi el atunci cel puţin 25-30 de ani. Asta înseamnă că preotul Ioniţă Năpârcă s-a
născut cam în acelaşi timp cu Macarie (1770). Vom vedea. Pe măsură ce vom
descoperi ceva important în legătură cu acest preot protopsalt-compozitor, vom
scrie şi publica.

RESUME
9

Le pretre Ioniţă Năpârcă a ete contemporain de Phieromoine Macaire (1770-1836)
et d ’Anton Pann (1797-1854), deux des plus grands protopsaltes roumains. Le
pretre Ioniţă Năpârcă, lui, a ete aussi un des meilleurs pretres musiciens de son
temps, reconnu comme tel.
De lui on garde un tres bel hymne, bien structure, VAxion esti, voix six, un
veri table chef-d’ceuvre en matiere de musique ecclesiastique.
A notre avis, le pretre Ioniţă Năpârcă a vecu â Bucarest, probablement â
l’eglise du monastere Sarindar, demolie en 1896.
Son chef-d’ceuvre se trouve en trois manuscrits contenant de la musique
ecclesiastique de facture byzantine de XIX^mc siecle et en quelques recueils musicaux de XIX^mc et du XX6mc siecles.
Son fils Mihalache soutient qu’il est ne vers 1800, si on prend en calcule le
fait que vers les annees 1825-1830 il avait ete envoye â FEcole Obedeanu de
Craiova pour y enseigner "le nouveau systeme" musical.
Prenant comme modele son pere, Mihalache va composer aussi un hymne
Axion esti, en grec, la meme voix six. Cette fois-ci, il s ’agit d ’une composition
plus simple, moins realisee par rapport â ce qui nous avait laisse son pere. Cet
ceuvre musicale se trouve dans un manuscrit de la Bibliotheque du Saint Synode
de Bucarest.
Pr. Prof. Dr. NICU MOLDOVE A NU

IERARHI ORTODQCŞI ROMÂNI
ÎN MISIUNI DIPLOMATICE •
Existenţa unui stat presupune crearea şi menţinerea relaţiilor şi a colaborării
cu alte organisme similare. însăşi fiinţa unui stat este periclitată de izolare, aceasta
fiind practic imposibilă. Excepţie nu puteau face nici ţările române. Ele întreţin
de-a lungul timpului legături de prietenie, asistenţă şi colaborare cu ţările vecine.
Ar putea părea, la o primă privire, că diplomaţia nu are nimic comun cu teolo
gia, cu oamenii Bisericii. Diplomaţia reprezintă activitatea unui stat, depusă, prin
organe specializate, pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor politicii sale externe.
Ea apără interesele unui stat. Iată motivul pentru care Biserica nu putea să rămână
pasivă la promovarea şi apărarea acestor interese.
Domnitorii noştri au folosit pentru încheieri de convenţii şi tratate reprezen
tanţi ai nobilimii române sau exponenţi ai boierimii. Ei au fost conştienţi în
permanenţă însă, de rolul benefic pe care îl puteau deţine clericii în cadrul
misiunilor diplomatice. Ierarhii ofereau garanţia adevărului, împlinirea cuvântu
lui dat, impuneau respect şi inspirau încredere. Clericii participanţi la astfel de
misiuni erau oameni învăţaţi, personalităţi marcante în plan cultural, având relaţii
în afara graniţelor ţării, ataşaţi de poporul român şi de domnitorii acestuia. Deşi
unii nu îşi aveau sorgintea în pământul românesc şi nu erau fii ai acestui neam, s-au
identificat totuşi cu aspiraţiile lui, mai ales când coincideau cu acelea ale propriu
lui neam (eliberarea de sub stăpânirea otomană, spre exemplu). în acest sens îi
putem aminti aici pe grecul Luca din Cipru, episcop la Buzău şi ulterior mitropolit
al Ungrovlahiei, sârbii Maxim Brancovici - şi el mitropolit al Ungrovlahiei - şi
Gherasim Adamovici, episcop al Transilvaniei.
Remarcabil este faptul că, în demersurile lor, nu au uitat nicicând să pună în
prim plan interesele Bisericii Ortodoxe, care s-au întrepătruns de altfel, de cele
mai multe ori, cu acelea ale poporului şi ale ţării pe care o reprezentau.
Subiectul este prezentat pe provincii: Moldova, Ţara Românească şi Transil
vania, deoarece fiecare din aceste ţări s-a confruntat cu probleme specifice, misiu
nile diplomatice urmărind atingerea unor scopuri diferite.
Nu avem pretenţia de a fi epuizat în această lucrare subiectul. Ne-am propus
o trecere în revistă a misiunilor diplomatice îndeplinite de ierarhii ortodocşi din
Moldova şi Ţara Românească, apoi de cei transilvăneni. Nu am luat întotdeauna
în considerare acţiunile pe care unii slujitori ai altarelor le-au dus la bun sfârşit în
perioada anterioară promovării lor în diverse demnităţi bisericeşti. în acest sens
putem aminti numele lui Vasile Mangra. Nu am trecut cu vederea misiunile în
deplinite de egumenul Varlaam de la Secu, viitorul mitropolit al Moldovei, de
profesorul Nicolae Bălan, ulterior mitropolit al Ardealului, importanţa acestora
neputând fi neglijată.
Astfel de întreprinderi pe plan diplomatic au făcut şi ierarhii uniţi cu Roma,
cerând drepturi pentru poporul român şi solidarizându-se adesea cu conducătorii
Bisericii Ortodoxe. Inochentie Micu, Ioan Bob, Ioan Lemeni, chiar preotul Vasile
Lucaciu, reprezintă doar câteva nume demne de a fi menţionate la această temă.
__
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Acestca pot constitui subiectul unei alte lucrări cu tematică similară. Aşa cum
reiese din titlu, nu i-am inclus în lucrarea de faţă.
în unele cazuri am extins sfera conotaţiei termenului "diplomaţie", a sintag
mei "misiune diplomatică", relatând evenimente tangenţiale doar acestui dome
niu. Considerăm că prezenta lucrare poate constitui un imbold pentru aceia care
ar dori să abordeze subiectul în detaliu, pe un spaţiu mai extins.
MOLDOVA
Domnitorii moldoveni şi-au trimis reprezentanţi din rândul ierarhilor pentru
a încheia tratate de pace cu regele Poloniei, împăratul Germaniei, ţarii moscoviţi,
dar şi cu principii ardeleni. Ei aveau nevoie de aliaţi puternici în lupta antiotomană, Moldova fiind mereu expusă incursiunilor otomane sau jafului hoarde
lor tătare.
De multe ori ierarhii erau trimişi pentru a garanta în faţa acestor puteri sinceri
tatea domnilor ajunşi la conducerea statului moldovenesc cu ajutorul puterii
otomane, care îi considera umili vasali. Astfel, au încercat un joc dublu, adică o
politică de apropiere atât faţă de cei care i-au promovat în scaunul de domnie, dar, în
acelaşi timp, şi faţă de duşmanii declaraţi ai Porţii. Sperau să îşi asigure în acest fel
continuitatea la domnie şi să câştige credibilitate. Se gândeau însă şi la ocrotirea pro
priei ţări, deşi această preocupare nu era întotdeauna şi la toţi dintre ei primordială.
a. MITROPOLITUL GHEORGHE (1478-1508)
Om de carte, apreciat în mod deosebit de Ştefan cel Mare (1457-1504), este
promovat de domnitor în demnitatea de mitropolit al ţării în 1478. Din activitatea
sa, desfăşurată pe multiple planuri, reţinem doar un scurt episod diplomatic.
Gheorghe I apare, alături de sufraganii săi, Vasile de la Roman (1484-1500) şi
Ioanichie de la Rădăuţi (1472-1504), precum şi de boierii moldoveni, în tratatul de
pace şi alianţă încheiat între Ştefan cel Mare şi Jan I Olbracht, regele Poloniei, la 12 iu
lie 1499. Moldova, pe de o parte, Polonia şi Lituania pe de alta, se angajau să pună
capăt ostilităţilor şi să-şi dea concurs reciproc împotriva tuturor adversarilor. Sensul
acestei ultime clauze privea o acţiune comună moldo-ungaro-polonă împotriva
Imperiului Otoman, la care domnitorul moldovean se angaja cu toate forţele1.
b. EPISCOPUL ISAIA DE LA RĂDĂUŢI (1564-1577)
Având metania la Agapia, Isaia este adus de Alexandru Lăpuşneanu (1552-1561;
1564-1568) la mănăstirea Slatina, centru de cărturărie slavonă, fiind ales episcop
la Rădăuţi în 1564. Caligraf şi cronicar, cunoscător al mai multor limbi străine,
este folosit în solii diplomatice, meritând pe deplin, aşa cum vom vedea,
aprecierea pe care Nicolae Iorga i-o face, numindu-1 "diplomatul în rasă".
După numeroase frământări interne şi imixtiuni externe, pe tronul Moldovei
. ajunge, - cu sprijinul otomanilor, ca ascultător bey turcesc - în 1572, Ioan Vodă
"cel Cumplit" (1572-1574). Ca recunoştinţă, el trebuie să astâmpere permanent
lăcomia autorităţilor otomane. Penuria financiară şi teama de boierii rămaşi fideli
I.
p. 396-397.

Academia Română, Istoria Românilor, voi. IV, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001,
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polonezilor, îl aduc în conflict cu marea boierime îmbogăţită, ceea ce îl determină
să caute aliaţi în pătura ţărănească a Moldovei, împotriva boierimii avide2.
După moartea regelui Sigismund, Ioan Vodă trimite la Cracovia o ambasadă,
prin care îşi oferă serviciile Seimului polonez, dezvăluind intenţiile turcilor şi ale
tătarilor. Conducerea soliei este încredinţată singurului ierarh moldovean în care
avea încredere domnitorul: Isaia, episcopul Rădăuţilor, Acesta se ţinea departe de
intrigile boierilor şi ale celorlalţi clerici, care nu acceptau domnia "tiranului”.
Astfel, în primele luni de domnie ale acestuia, numele lui Isaia figura alături de
marii dregători, în omagiul depus de Ioan Vodă faţă de regele Poloniei3.
în decursul anului 1573 misiunile lui Ioan Vodă se îndreaptă spre Curtea lui
Ştefan Bathory (1571-1575), antrenat în aceeaşi politică. în februarie, la Bran,
lângă Braşov, Isaia se întâlneşte cu voievodul, ulterior principele Transilvaniei
(1575-1583)4.
Continuând să asculte ordinele Porţii otomane, se pare că Ioan trimite încă
din 1572 o solie la Moscova, dorind să reia vechile relaţii de prietenie. în anii pri
begiei sale vizitase şi Moscova, unde se căsătorise cu fiica unui nobil rus, Semion
Rostovscki, de la care a avut şi un fiu. Prin această solie, Isaia de Rădăuţi avea
misiunea de a-1 înştiinţa pe ţar cu privire la noua situaţie, rugându-1 să medieze
trimiterea în Moldova a familiei sale. Nu se cunosc detalii referitoare la acestă
solie5. O scrisoare datând din mai 1574, adresată de ţarul Ivan IV către Ioan Vodă,
lasă să se înţeleagă primirea de către acesta a unei solii moldovene, conduse de
Isaia Rădăuţeanu. El îl anunţă că soţia şi fiul domnitorului Moldovei muriseră în
timpul unei epidemii de ciumă6.
Deşi avea nevoie de ajutor militar, acesta întârzie să sosească, turcii
omorându-1 în urma înfrângerii de la Roşcani. Isaia revine în ţară (iunie 1574).
Deşi compromis de ataşamentul său pentru răposatul voievod, rămâne în scaunul
episcopal până la moarte, fară să mai fie trimis în misiuni diplomatice, dedicându-se
activităţii cărturăreşti.
c. MITROPOLITUL MITROFAN (1594-1595)
Fost episcop de Roman, este trecut de Aron Tiranul (1591-1595) în scaunul
mitropolitan din Moldova, Nicanor, mitropolitul de atunci, fiind trecut la Episco
pia Romanului, fapt neobişnuit până la acea dată. în această calitate este
menţionat în câteva acte ale domnitorului, toate datând din 1594. Ceea ce ne in
teresează pe noi este faptul că, la sfârşitul aceluiaşi an, a fost trimis la împăratul
Rudolf II al Germaniei (1576-1612), spre a-i face o declaraţie de supunere,
deoarece tocmai atunci se înfiinţase Liga Sfântă împotriva otomanilor. Presupu
nem că Mitrofan avea mai multă prestanţă şi ştiinţă de carte decât Nicanor, iar
2. I. Georgescu, Ierarhi români, soli diplomatici în veacurile XVI-XV1I, în Studii Teologice,
1957, nr. 1-3, p. 265.
3. M. Păcurariu, Contribuţii la istoria Episcopiilor Romanului şi Rădăuţilor în secolul al XVI-lea,
în Mitropolia Moldovei şi Sucevei, 1976, nr. 5-6, p. 334.
4. Ibidem.
5. Hurmuzaki, II, 1, n. 618, p. 641 şi D. Dan, Cronica Episcopiei Rădăuţilor, Viena, 1912, p. 49,
la I. Georgescu, art. cit., p. 266.
6. M. Păcurariu, Contribuţii..., p. 336.
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Aron Vodă avea nevoie de el în tratativele politice cu imperialii. Numai aşa se
explică "schimbul” de scaune pe care îl aminteam mai sus. Când Aron a pierdut
domnia, Mitrofan i-a împărtăşit soarta.
d. VARLAAM, viitor mitropolit al Moldovei (1632-1653)
Solia diplomatică a lui Varlaam are loc în perioada în care a fost egumen la
mănăstirea Secu şi este legata de avântul pe care îl,cunoaşte arhitectura moldove
nească în timpul domniei lui Miron Bamovschi (1633-1634). Acesta, într-o
perioadă de timp relativ scurtă, ridică mai multe ctitorii, clădiri împodobite cu
sculpturi şi reliefuri impresionante. Arta iconografică din ţara sa nu îi satisfăcea
însă pe deplin gustul estetic. Dornic să-şi împodobească ctitoria de la Bâmova cu
producţii artistice ruseşti, provenite din şcoli renumite, domnitorul trimite o solie
la ţarul Moscovei, Mihail Feodorovici. în fruntea delegaţiei se află arhimandritul
Varlaam de la Secu, viitorul mitropolit, cel care şi-a legat pe veşnicie numele de
vestita Cazanie din 1643. Acesta pleacă împreună cu cinci boieri: medelnicerul
Pavel Ureche, cămăraşul Hristofor Larinov, Teodor Ignatiev, Niculaie Eustratie,
Paladie Ponovitoi, şi cu trei călugări: Teofan, Teodosie Chelarul şi Petre
Ierodiaconul, dar şi alţi slujitori7.
Nicolae lorga menţionează faptul că Varlaam era un cunoscător al ruşilor şi
cunoscut al lui Petru Movilă, viitorul mitropolit al Kievului, încă din 1621, când
vizitase oraşul. Se pare că, în acel an, Varlaam s-ar fi dus acolo pentru a-i comu
nica lui Petru Movilă o minune întâmplată la Suceviţa (?), cu moaştele Sfanţului
Ioan cel Nou, când racla s-ar fi făcut deosebit de grea şi nu s-a lăsat mutată de
teama cazacilor care ameninţau cetatea. Este greu de acceptat o astfel de opinie
deoarece Petru nu era la Kiev, ci facea parte din oastea hatmanului Hotkievici8.
Misiunea oficială a soliei era achiziţionarea unor icoane pentru bisericile ridi
cate de Miron Barnovschi, deşi nu ar fi exclus ca Varlaam să fi avut în posesie şi
alte scrisori secrete, pentru întărirea ligii luptătorilor împotriva puterii otomane,
în acelaşi an, Barnovschi primise vizita patriarhului Teofan al Ierusalimului, re
întors de la Moscova, neobosit militant pentru unirea creştinilor în lupta antiotomană. Că au existat şi alte raţiuni la baza iniţiativei de a trimite această
ambasadă, rezultă şi din faptul că pentru supravegherea pictorilor va rămâne doar
Varlaam cu slujitorii, restul soliei revenind în ţară după prezentarea scrisorilor9.
Să trecem în revistă aceste scrisori; ele erau adresate: ţarului şi patriarhului Filaret
Nichitici, - tatăl ţarului - , din partea domnitorului moldovean, ţarului, din partea
mitropolitului Iov Boreţchi, patriarhului, de la Anastasie Crimca, mitropolitul
Moldovei, ţarului şi patriarhului, din partea lui Petru Movilă, iar una îi era desti
7. Constantin Nonea, Legaturile mitropolitului Varlaam cu Bisericile Ortodoxe din Chiev şi
Moscova, în Mitropolia Moldovei şi Sucevei, 1937, nr. 10-12, p. 812.
8. Ibidem, p. 811. După lupta de la Hotin (1621), Petru Movilă ştia că oştile căzăceşti nu
putuseră să treacă râul Suceava din cauza puhoaielor. Acest fapt fusese apreciat drept minune divină.
Dc ce aceasta are loc la Suceviţa şi nu la Suceava,unde se aflau moaştele sfanţului, nu ne spune
marele istoric. Probabil că avem de-a face cu o confuzie, după cum reiese din misiunea pe care
Varlaam o îndeplineşte la Kiev în 1629, când Petru era arhimandrit şi conducător al Lavrei Pecerska.
9. I. Georgescu, art. cit., p. 269-270.
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nată logofătului Efrim Telepnev, din partea lui Barnovschi. Din aceste numeroase
scrisori de recomandare ne dăm seama de importanţa conferită soliei şi scopului
urmărit de aceasta10. Consemnăm şi cele afirmate de Augustin Z. N. Pop, care
susţine că moldovenii au fost trimişi în Rusia şi pentru a întocmi rapoarte politice,
întărind încredinţări de paceu . Silviu Dragomir consemnează la rândul său fap
tul că Varlaam plecase din Iaşi cu alte gânduri, nu doar pentru a căuta danii şi
mila ţarului, asemenea majorităţii clericilor români12.
Solia soseşte la 14 ianuarie 1629 la Putivlia, unde, conform reglementărilor
ruseşti, trebuia să aştepte primirea paşapoartelor imperiale, care le permiteau
apropierea de Moscova. De abia la 4 martie, Varlaam este primit în audienţă de
ţar, expunându-i doleanţele delegaţiei. Doi pictori renumiţi, Isidor Pospeev şi
Bajen Naprudnîi, sunt însărcinaţi cu executarea icoanelor, arhimandritul
oferindu-le modelul şi banii necesari; era vorba de două icoane mari, înfaţişându-i pe Sfântul Ioan cel Nou şi Sfântul Gheorghe, respectiv Sfinţii
Procopie şi Mercurie. Patriarhul moscovit a considerat însă icoanele necanoni
ce, lipsite de "cuviinţă", deoarece mucenicii erau aşezaţi în jilţ, nu în picioare,
refuzând să aprobe expedierea lor. Varlaam revine în ţară, unde, între timp,
Barnovschi fusese mazilit, găsindu-şi azil în Polonia, iar pe tronul ţării ajunsese
Vasile Lupu (1634-1653; 1653).
O dată cu ascensiunea la domnie a acestuia, problema relaţiilor cu Kievul şi
Moscova dobândeşte o perspectivă mai largă. Vasile Lupu îi va solicita ţarului
meşteri pentru executarea picturii de la biserica Sfinţii Trei Ierarhi.
Relaţiile personale ale m itropolitului cu ţarul M ihail Feodorovici
Romanov nu sunt întrerupte. Litigiul cu icoanele s-a stins de la sine. De aceea,
Varlaam apelează la sprijinul ţarului pentru Ilie Iorest, mitropolitul Ardealului
(1640-1643), alungat din scaun din cauza opunerii lui la calvinizarea preoţilor
şi credincioşilor români ortodocşi. El i-a solicitat acestuia să îi acorde suma
de bani necesară răscumpărării celor 24 de garanţi, acoperind pretenţiile
băneşti ale calvinilor.
Calităţile lui Varlaam în domeniul diplomaţiei reies şi din misiunea primită dusă la bun sfârşit - de a negocia pacea dintre Vasile Lupu şi Matei Basarab, dom
nul Ţării Româneşti. în timpul acestei misiuni Varlaam l-a cunoscut pe renumitul
cărturar Udrişte Năsturel, fratele doamnei Elina, soţia lui Matei Basarab. In
biblioteca acestuia a descoperit un catehism cu conţinut calvinizat, tipărit în satul
Prisaca (judeţul Alba). La acesta va alcătui mai târziu faimosul Răspuns la Catihismusul calvinesc. Mitropolitul i-a împăcat pe cei doi domni, care, ca o mărturie
a păcii dintre ei şi preţuire a acesteia, au ridicat câte o biserică: Vasile Lupu
restaurând din temelie biserica Stelea din Târgovişte, iar Matei Basarab ctitorind
biserica mănăstirii Soveja.
A

10. C. Nonea, art. cit., p. 812-813.
11. Augustin Z. N. Pop, Viaţa Mitropolitului Varlaam al Moldovei, în Mitropolia Moldovei şi
Sucevei, 1957, nr. 10-12, p. 751.
12. Silviu Dragomir, Contribuţii privitoare la relaţiile Bisericii româneşti cu Rusia în veacul
XVII, în Analele Academiei Române, Mem. Secţ. Ist., seria II, tom. XXXIV, p. 1081.

DOCUMENTARE

271

e. MITROPOLITUL GHEDEON 1 (1653-1659; 1664-1671)
Fost episcop de Huşi, Ghedeon este omul de încredere al lui Gheorghe Ştefan,
noul domn al Moldovei (aprilie 1653; 1653-1658)13. Acesta l-a trimis într-o misiune
la Moscova, împreună cu boierul (logofătul al doilea) Grigorie Neaniul14. La 7 mai
1656, cei doi încheie un tratat de alianţă cu ţarul Alexei Mihailovici (1645-1676).
Dintre istorici, Nicolae Iorga menţionează această încercare a ţarului de a
coopta în cmciadele contra turcilor, puse la cale de republica veneţiană la 1650,
- în care s-a implicat şi Rusia - , Moldova şi Ţara Românească, deţinătoare ale
unei poziţii geografice deosebit de avantajoase15. Ţarul Alexei s-a adresat ambe
lor ţări, oferindu-le protecţia şi promiţând înlăturarea suzeranităţii turceşti. In
Muntenia întâmpină refuzul lui Matei Basarab. Acesta, bătrân şi frământat de alte
griji, declină propunerea. Gheorghe Ştefan, domnitor nou, nu putea să nu se mân
drească cu prietenia lui Alexei şi se arată dispus să negocieze 16. Moldova, ale
cărei energii şi resurse erau secătuite de lupte interne, jafuri ale tătarilor şi asu
prirea otomană, era firesc să răspundă pozitiv. Iorga aminteşte un tratat secret
încheiat între Gheorghe Ştefan şi trimişii ţarului, dar şi de o delegaţia moldove
nească la Moscova, în 1656, ca să ia în primire un privilegiu comercial^1.
Alexandru Papadopol Calimah spune doar că, la începutul anului 1655,
Gheorghe Ştefan avea trimis la Moscova, la ţarul Alexie Mihailovici, pe mitro
politul Moldovei, Ghedeon I, în interese politice ,8.
Silviu Dragomir, în studiul său referitor la relaţiile Bisericii româneşti cu
Rusia în secolul al XVII-lea, oferă, între altele, detalii despre acest act politic şi
despre tratativele care au urmat până la încheierea acordului definitv19. Aşa cum
am arătat, propunerea iniţială a venit din partea ţarului, prin monahul Arsenie
Suhanov20, care mergea la Sfântul Munte. Gheorghe Ştefan acceptă protectoratul,
exprimându-şi acordul printr-o scrisoare (datată 18 martie 1654); primeşte şi un
răspuns din partea lui Alexei. Totul rămâne însă la nivel de proiect din cauza pro
blemelor din Ucraina şi Rusia, iar ulterior a războiului cu Polonia. Dialogul este
reluat în martie 1656, datorită intervenţiei patriarhului Paisie al Ierusalimului.
Acum trimite domnitorul acea delegaţie la Moscova, pentru a expune ţarului con
diţiile în care Moldova ar fi fost dispusă să accepte protectoratul rusesc. Această
13. Ghedeon I, ales episcop de Huşi în 1653; în această calitate îi citeşte molitva de domnie
lui Gheorghe Ştefan. Urmaşul mitropolitului cărturar Varlaam. Părăseşte scaunul mitropolitan la un
an după cc ocrotitorul său îşi pierde domnia (1659), cf. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe
Române, voi. II, Ed. a Il-a, Bucureşti, 1992, p. 94 şi 122.
14. Nu se cunoaşte originea familiei. Se ştie doar că a ocupat funcţii importante în administraţia
Moldovei sub Vasile Lupu (1634-1653; 1653), Gheorghe Ştefan (1653; 1653-1658) şi următorii.
15. Apud Dimitrie G. Ionescu, Tratatul încheiat de Gheorghe Ştefan cu ruşii în 1656,
Contribuţii la cunoaşterea legăturilor noastre politice cu Rusia, în Revista Istorică Română, 1933,
voi. III, fasc. II-III, p. 235.
16. Ilie Gcorgescu, art. cit., p. 273.
17. N. Iorga, Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, Ed. a Il-a revăzută
şi adăugită, voi. I, Bucureşti, 1928, p. 360-361.
18. Al. Papadopol Calimah, Gheorghe Ştefan, domnul Moldovei, Bucureşti, 1866, p. 122.
19. Silviu Dragomir, Contribuţii privitoare la relaţiile bisericii româneşti cu Rusia în veacul
al XVII-lea, în Analele Academiei Române, Mem. Secţ. Ist., seria II, tom. XXXIV, p. 1092-1098.
20. Stareţ al mănăstirii Troiţco Serghievo Bogoiavlenski.
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solie, din care facea parte şi mitropolitul Ghedeon I, a prezentat ţarului şi o scri
soare prin care Gheorghe Ştefan le conferea dreptul de a încheia în numele său
acordul cu Alexei.
După discuţii preliminare, în mai 1656, s-au fixat în scris punctele asupra
cărora s-a convenit: respectarea rânduielilor Moldovei, alungarea turcilor şi a tă
tarilor, libertate pentru moldoveni de a circula în tot cuprinsul împărăţiei, dar şi
obligaţia pentru cei din urmă de a oferi daruri mari, anual, ţarului şi aceea de a
lupta alături de armatele ruseşti.
Tratatul este redactat în greaca populară din secolul al XVII-lea, purtând
semnătura patriarhului Macarie al Antiohiei şi mărturia, - în post-scriptum - , pa
triarhului Paisie al Ierusalimului. în zilele de 7 şi 21 iulie delegaţia moldoveană
depune jurământul de credinţă în numele domnitorului şi al ţării, în biserica
Uspenia din Moscova21.
Nici una din prevederile tratatului nu a fost transpusă în faptă din cauza efe
merei domnii a lui Gheorghe Ştefan, înlăturat de otomani şi înlocuit cu Gheorghe
Ghica (1658-1659). Alexei Mihailovici îi promisese domnului trimiterea unui sol
la Iaşi pentru recunoaşterea deplină a valabilităţii tratatului. Pe acesta îl aşteaptă
până în ultima zi a domniei; acela însă nu a venit niciodată. Plângându-se o dată
patriarhului Nicon de faptul că Măria Sa totdeauna îl hrăneşte cu speranţe vane,
înaltul ierarh îi răspunde că un context nefavorabil a făcut imposibilă împlinirea
mult aşteptată a speranţelor moldovenilor22. într-adevăr, luptele purtate cu polo
nezii şi suedezii nu i-au dat ţarului răgazul necesar pentru a trimite un sol la Iaşi.
Astfel, tratatul nu primeşte confirmarea oficială până când Gheorghe Ştefan
pierde domnia, actul devenind practic nul23.
Tratatul are o relevanţă deosebită deoarece reprezintă primul act oficial de
alianţă şi asistenţă pe care îl înregistrează istoria relaţiilor noastre cu Rusia, dar şi
pentru faptul că demonstrează ataşamentul mitropolitului Ghedeon I faţă de dom
nitorul său, faţă de împilata ţară a Moldovei.
f. MITROPOLITUL DOSOFTEI (1671-1674; 1675-1686)
Talentatul versificator al Psaltirii în limba română, acest Eminescu al seco
lului al XVII-lea, cum l-a calificat Zoe Dumitrescu Buşulenga, - şi dacă avem în
vedere complexitatea personalităţii lui Eminescu, nu doar geniul său poetic, ne
dăm mai bine seama de încărcătura acestei afirmaţii - , Dosoftei al Moldovei re
prezintă o figură impresionantă şi uimitoare de ierarh şi de cărturar de excepţie
totodată. Nu este deci nefirească alegerea lui pentru misiunile diplomatice,
îndeosebi în Rusia.
El se făcuse cunoscut la Moscova în primăvara anului 1679, când îi ceruse
patriarhului Ioachim un teasc tipografic şi litera necesară. Patriarhul i-a răspuns,
aprcciindu-i eforturile depuse în slujirea credinţei ortodoxe şi trimiţându-i
tiparniţa cerută, prin mijlocirea spătarului Nicolae Milescu, aflat în serviciul
ţarilor ruşi.
21. D. G. Ionescu, Istoria Mitropoliei Ungrovlachiei, voi. II, 1708-1787, Bucureşti, 1914,
p. 237-238.
22. S. Dragomir, op. cit., p. 1098.
23. I. Georgescu, art. cit., p. 274.
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In 1684, Dosoftei întreprinde o călătorie la Moscova, trimis de noul domn
Ştefan Petriceicu (1683-1684), omul polonezilor. Teama de a nu-şi pierde tronul,
neîncrederea în polonezii catolici, îl determină pe noul domnitor să apeleze la
sprijinul Moscovei. In acest scop, Dosoftei părăseşte Moldova cu sarcina de a
închina ţara ruşilor, în schimbul apărării contra otomanilor. în locul haraciului,
Petriceicu se obligă să îi trimită anual ţarului un tribut drept recunoştinţă. Mitro
politul nu reuşeşte să ajungă la Moscova din cauza epidemiei de ciumă care tocmai
atunci izbucnise. Rămâne la Lavra Pecerska, în aşteptarea unui răspuns din partea
ţarului. Acesta îi parvine însă din partea Sofiei, regenta ţarului. Conţinutul său nu
este cunoscut. Singurul beneficiu de pe urma acestei călătorii îl constituie un aju
tor material din partea conducerii moscovite24.
Peste puţin timp, mitropolitul ia calea exilului. Situaţia politică neclară de la
finele secolului al XVII-Iea a prins în tumultul ei şi pe Dosoftei. în 1686 regele
polon Ioan Sobieschi, declanşând un nou război antiotoman, a intrat în Moldova
pentru a duce tratative cu Constantin Cantemir. Tatăl cunoscutului umanist Di
mitrie Cantemir l-a refuzat. Regele, instigat de iezuiţi, l-a acuzat de influenţă
negativă în acest sens asupra domnitorului şi pe mitropolitul cărturar, pe care l-a
luat ostatec. încredinţat de prietenie patriarhului rus, îi scrie în mai multe rânduri,
cerându-i ajutoml. Acesta din urmă nu îl putea uita pe învăţatul mitropolit, care
îşi îndreptase privirea spre Moscova oarecând şi pe care sperase cândva să îl aibă
sufragan25. Menţionăm faptul că la mgămintea patriarhului loachim, Dosoftei tra
duce, în timpul exilului polonez, opere patristice în limba rusă din limba greacă26.
g. EPISCOPUL INOCHENTIE AL HUŞILOR (1752-1782)
Este evidentă întreruperea relaţiilor noastre în plan diplomatic cu Rusia, atât ale Moldovei, cât şi ale Ţării Româneşti - , timp de aproape un secol, reali
tate explicabilă dacă avem în vedere permanentele conflicte între mşi şi otomani,
dar şi prin faptul că în 1711, respectiv 1716, în cele două ţări se instalează regimul
fanariot.
24. I. Georgescu, art. cit., p. 275.
25. Patriarhul dorise să-şi extindă jurisdicţia asupra ţărilor române şi în Balcani.
26. Este vorba de mai multe lucrări dogmatice-polemice ale unor Sfinţi Părinţi şi scriitori bise
riceşti, referitoare în special la prefacerea Sfintelor Daruri. în ultimul sfert al secolului al XVII-lea,
cercurile bisericeşti din Moscova se interesau mult despre învăţătura privitoare la prefacerea
Sfintelor Daruri, de momentul prefacerii. Unii teologi manifestau îndoieli asupra necesităţii
Epiclezei euharistice. Patriarhul loachim al Moscovei, care de curând avea jurisdicţie şi asupra
mitropoliei de pe malul Niprului, insista să se precizeze poziţia faţă de învăţătura Bisericii
Ortodoxe. Mitropolitul Dosoftei cunoştea din 1684 ierarhia superioară din Kiev, şi, după 1686, când
era la Strij, în Polonia, a fost solicitat să aducă lămuriri din literatura patristică şi post patristică
greacă, pe care o cunoştea foarte bine, în controversata problemă. Amintim în acest sens: 12 Scrisori
ale lui Ignatie Teoforul (de fapt, Ignatie este autorul a şapte scrisori, restul îi sunt atribuite în mod
eronat), Constituţiile Sfinţilor Apostoli, Istorie bisericească Ss7 privire mistică a Sfanţului Gherman
I, patriarhul Constantinopolului (715-733), de fapt o tâlcuire a Sfintei Liturghii, Dialog împotriva
ereziilor s\7 despre credinţa noastră a Sfanţului Simeon, arhiepiscopul Tesalonicului, precum şi o
culegere de cuvântări ale unor Sfinţi Părinţi, intitulată Mărgăritare c f Nestor Vornicescu, Scrieri
patristice .si postpatristice în preocupările mitropolitului Dosoftei al Moldovei, în Mitropolia
Olteniei, 1974, nr. 9-10, p. 723.
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In anul 1768 izbucneşte un război între Rusia şi Turcia, în cursul căruia Ţara
Românească şi Moldova au ajuns sub ocupaţie militară rusă (1769-1774). în urma
unui manifest lansat de împărăteasa Fcalerina II, se iniţiază o mişcare favorabilă
Rusiei. Câte o delegaţie din ţările române, formată din înalte feţe bisericeşti şi
boieri, pleacă la Petersburg să exprime omagiul de credinţă împărătesei şi să fo r 
muleze cererile fiecărei din ele2'.
Episcopul Inochentie este cel care a condus solia Moldovei la ţarina Rusiei,
pentru a-i prezenţa doleanţele ţării şi a-i cere sprijinul împotriva stăpânirii oto
mane. Din delegaţie faceau parte egumenii Vartolomei Măzăreanul de la Solea şi
Benedict Teodorovici de la Moldoviţa, precum şi boierii Ioniţă Paladi, fost mare
logofăt, şi Enache Milu, fost mare spătar. Concomitent a plecat şi o delegaţie
munteană la care ne vom referi în paginile următoare.
Ei duceau trei scrisori către împărăteasă: prima expunea doleanţele ţării cu
privire la abuzurile şi jafurile făcute de oştile străine aflate în Moldova, a doua cu
prindea cererile moldovenilor către Rusia, pentru a aduce de la Zolkiev la Su
ceava, moaştele Sfântului Ioan cel Nou, luate de la poloni în 1686, iar în a treia
câteva văduve cereau anumite scutiri. în legătură cu aducerea moaştelor Sfântu
lui Ioan, Inochentie mai ducea două scrisori către Sinod. Altă scrisoare era adre
sată feldmareşalului Rumianţev - şi prezenta nevoile oştilor ortodoxe - , iar ulti
ma era adresată unui ministru rus şi trata despre noua organizare a Moldovei28.
Delegaţia a fost primită în duminica Floriilor (28 martie 1770). Inochentie a
vorbit primul, rostindu-şi discursul înaintea împărătesei. I-a adresat acesteia
mulţumirile şi rugăminţile lor: ...Nu vom tăinui facerea ta de bine! (...) să nu ne
părăseşti, nici să ne laşi, ca să venim întru cea desăvârşită peire (...) Ca şi noi şi
toată obştea Ţării noastre, să ne numărăm în rândul altor robi şi supuşi ai
împărăţiei tale29. După aceea a prezentat scrisorile din partea ţării. La 17 iulie
Inochentie a plecat spre ţară, împreună cu logofătul Enachi, după ce au făcut o
vizită mareşalului Rumianţev. Episcopul s-a oprit la Iaşi, raportând domnitorului,
mitropolitului şi Divanului modul în care îşi îndeplinise misiunea încredinţată. A
predat scrisorile aduse şi s-a reîntors la reşedinţa sa30.
împărăteasa Ecaterina primeşte jurământul celor două delegaţii, exprimându-şi
speranţa că şi ei de-a pururea, după a lor datorie, se vor fa ce vrednici acoperă
mântului şi apărării schiptrului e/31.
,
Din discursurile rostite de ambii ierarhi, Cirigorie II şi Inochentie, înaintea
ţarinei, relevăm următoarele circumstanţe istorice: ţările române erau saturate de
suferinţele îndurate din partea turcilor, încorporarea la imperiul moscovit era con
siderată unica speranţă la o viaţă fericită, cei doi clerici aveau o idee foarte înaltă
de majestatea împărătească, numai aşa explicându-se rugăciunile atât de umilite
pe care i le adresează. Acestea provinia poate şi de la nădejdele cele mari ce
hrăneau pe atunci Românii ca şi toţi creştinii din Orientu, cătră Rusia, ca cătră
27. N. Şerbânescu, Mitmpoliţii Ungrovlahiei, în Biserica Ortodoxă Română, 1959, nr. 7-10, p. 794.
28. Anton I. Popescu, Figuri din viaţa bisericească a Moldovei. Inochentie, Episcopul Huşilor,
în Mitropolia Moldovei şi Sucevei, 1967, nr. 3-4, p. 283-284.
29. Melchisedec Ştefanescu, Cronica Huşilor şi a Episcopiei, Bucureşti, 1869, p. 309.
30. A. I. Popescu, art. cit., p. 286.
31. G. M. Ionescu, op. cit., p. 360.
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izbăitoarea loru de jugu cel nesuferiţii al turcilor, încât jugul oricărei puteri
creştine i se părea fericire 32. Ţarina nu avea nevoie, la drept vorbind, de
rugăminţi prea înfocate pentru a transforma ţările române în gubernii ruseşti. Spre
fericirea poporului nostru, rugăminţile izvorâte din suflete obijduite, din simplitatea inimii, din speranţele cele mari pe care le nutreau atunci Românii pentru
imperiul moscovit33, nu s-au împlinit, deoarece atunci, cu siguranţă, jugul otoman
ar fi fost înlocuit pentm multă vreme cu cel msesc.
Consecinţele acestei politici nu au fost favorabile ţărilor române: au început
birourile, rechiziţiunile pentm armată, ridicarea în masă a nenorociţilor locuitori
pentru căratul proviantului necesar armatelor mseşti la toate cetăţile de pe malul
Dunărei plus alte jafuri ale pravoslavnicilor muscali mari şi mici. Turcii auzind de
închinarea ţărilor române către Rusia, se înfuriază cumplit asupra lor şi (...)
românii sunt declaraţi de haini şi daţi în prada şi răzbunarea oştilor musulmane 34.
h. EPISCOPUL MELCHISEDEC ŞTEFĂNESCU (1879-1892)
Remarcăm din nou întreruperea relaţiilor cu Rusia până la episcopul Melchisedec, din aceleaşi motive pe care le-am menţionat mai sus. In plus, apar conflicte
cauzate de scandaloasa - pentm marile Puteri europene - secularizare a averilor
mănăstireşti.
în anii 1866-1868, acestea priveau cu suspiciune tratativele purtate între Ro
mânia, Serbia, Muntenegru şi Grecia, în vederea încheierii unei alianţe împotriva
Turciei, care urma să le aducă independenţă deplină, iar pentm Grecia, alipirea
unor teritorii care se găseau încă sub dominaţie otomană. Deoarece relaţiile cu
Rusia se răciseră încă din ultimii ani de domnie a lui Alexandru loan Cuza
(1859-1866), Bismark35, cultivând prietenia Rusiei, îl sfătuia pe domnitorul Carol I
(1866-1914), la începutul anului 1868, să se apropie de aceasta, chiar dacă nu ar
fi fost pe placul Franţei sau Angliei. Aceste puteri, alături de Austro-Ungaria,
declanşaseră o campanie împotriva României, acuzând-o de tentative de dezagre
gare a Imperiului otoman, deoarece guvernul român sprijinise cetele bulgare care
treceau la sud de Dunăre spre a răscula pe bulgari şi a forma un guvern revolu
ţionar în Balcani; toate aceste evenimente aveau loc în 1867-186836.
în acest scop, în febmarie-martie 1868, se afla în Rusia o delegaţie română for
mată din episcopul Melchisedec şi loan Cantacuzino, fost ministm. In prealabil, la
22 ianuarie în acelaşi an, Carol îi comunica prinţului Gorceacov, cancelar şi mi
nistm al Afacerilor Externe al Imperiului ms, că doreşte să aibă relaţii de bună
vecinătate şi prietenie cu marea putere, şi că trimite o misiune specială lâ Petersburg
pentm ca dorinţele acestea să se concretizeze. Melchisedec fu bine primit de ţar,
care i-a sărutat mâna, şi de marii demnitari politici şi bisericeşti de la Curte*1.
32.
33.
34.
35.
36.

Melchisedec Ştefanescu, Cronica Huşilor şi a Episcopiei, p. 310.
G. M. Ionescu, op. cit., p. 360.

Ibidem.

Otto von Bismark, prim ministru al Prusiei (1862-1871).
Nicolae Ciachir, Cu privire la misiunea diplomatică a episcopului Melchisedec în Rusia în
anul 1868, în Biserica Ortodoxă Română, 1965, nr. 11-12, p. 1077.
37. Nicolae Dobrescu, Episcopul Melchisedec (Schiţă), Bucureşti, 1907, p. 5.
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In Arhiva istorică centrală, fond Casa regală, dosarul cu numărul 41 din 1868,
cuprinde raportul misiunii române, redactat în limba română de episcopul Melchisedec, conţinând relatarea audienţelor la împăratul Alexandru al II-lea, la cance
larul Gorceacov, la mitropolitul Petersburgului, precum şi deschiderea vizitei
făcute la prinţul Reuss, ambasadorul Prusiei acreditat în Rusia38.
După ce Gorceacov a aflat că delegaţii cunosc limba rusă, - nu trebuie să
uităm că episcopul absolvise în mod strălucit studiile teologice la Academia
duhovnicească din Kiev, - convorbirile au avut loc în această limbă. Subiectul
discuţiei l-au constituit vechile legături între cele două popoare, dar şi problema
averilor mănăstireşti secularizate în 1863, în timpul domniei lui Cuza. Negocierile
în plan diplomatic, în vederea soluţionării acestei probleme, s-au prelungit mai
mulţi ani, din cauza pretenţiilor absurde ale călugărilor greci, dar până la urmă,
moşiile, însumând un sfert din teritoriul naţional, au rămas în proprietatea statu
lui, fară să se plătească vreo despăgubire. Statul rus nu dorea divergenţe între po
pulaţia creştină din Peninsula Balcanică, în ideea formării unui front comun
împotriva Imperiului otoman.
Raportul episcopului consemnează în continuare vizita la ambasadorul
Reuss. Acesta le-a cerut informaţii despre vuietul răspândit de formarea bandelor
bulgare şi despre pregătirile de război ale Serbiei, sfatuindu-i că este în interesul
României să fie în legături amiabile cu puterile limitrofe39.
O altă vizită a fost întreprinsă la mitropolitul Petersburgului. Şi aici au fost
abordate probleme politice. Mitropolitul s-a plâns de intrigile polonezilor emi
granţi în Turcia şi Austro-Ungaria, încât ei sunt nevoiţi să trimită cărţi bisericeşti
peste graniţă după ce rup primele pagini cu pozele familiei imperiale, ca să nu fie
considerate cărţile bisericeşti material de propagandă. Mitropolitul era îngrijorat
şi din cauza propagandei catolice în România, precum şi de existenţa seminarului
catolic şi a şcolii pentru călugăriţele iezuite40. înaltul ierarh rus nu uita faptul că
principele Carol era catolic.
în 11 februarie episcopul Melchisedec şi Ioan Cantacuzino au fost primiţi în
audienţă de Alexandru II. împăratul s-a interesat de perioada în care Melchisedec
a studiat la Kiev, de prelaţii ruşi pe care acesta îi cunoştea mai bine, de sprijinul
acordat de prinţul Carol Bisericii Ortodoxe. De asemenea, l-a asigurat pe episcop
de faptul că Rusia va sprijini România pe cale diplomatică, dacă va fi necesar. La
final a fost abordat din nou subiectul legat de secularizarea averilor mănăstireşti41.
A avut loc şi o a doua vizită la mitropolitul de Petersburg. De această dată, el
şi-a exprimat îngrijorarea că Franţa urmăreşte să atragă de partea sa România!
Melchisedec l-a asigurat de faptul că, deşi ţară latină, România era şi va continua
să rămână ortodoxă42.
La 4 martie, delegaţia română a participat la un prânz oficial, la Gorceacov,
unde l-a întâlnit pe locţiitorul ministrului Afacerilor Externe, pe vicedirectorul în
38.
39.
40.
41.
42.

N. Ciachir, art. cit., p. 1079-1080.
Ibidem, p. 1080.

Ibidem.
Ibidem, p. 1081.
Ibidem.
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acest minister şi alţi funcţionari superiori43. Gorceacov i-a tăcut cunoscut lui
Melchisedec faptul că adversarii lui din ţară i-au trimis mai multe scrisori44.
în ziua următoare ambasada noastră este primită din nou în audienţă de îm
părat. Ţarul le-a spus că doreşte restabilirea tradiţionalelor vechi relaţiuni, la
care ţine mult, între cele două popoare, iar problema averilor mănăstireşti ar tre
bui să fie rezolvată judicios45. La 23 martie, printr-o telegramă cifrată, expediată
din Petersburg, Ioan Cantacuzino comunica: Episcopul a plecat ieri direct spre
Bucureşti cu scrisoarea împăratului şi a lui Gorceacov46.
Episcopul Melchisedec a făcut o impresie deosebită interlocutorilor ruşi,
atitudinea şi opiniile sale exprimând decenţă, maturitate şi competenţă47. Zelul
pentru Ortodoxie răzbate din această importantă misiune pe care Melchisedec
Ştefănescu a îndeplinit-o în plan diplomatic. Acesta era însă circumscris de zelul
pentru Biserica română; la el românul covârşea pe ortodox 48. Când diplomaţii
ruşi i-au atras atenţia că trebuie să ţină mai mult la marea Biserică Ortodoxă şi la
interesele ei, episcopul le-a răspuns atât de frumos: în România Biserica nu se
poate izola de ţară; interesele ţării nu pot să fie străine bisericei49.
Chiar dacă problema averilor mănăstireşti nu a fost rezolvată aşa cum dorea
Rusia, misiunea delegaţiei române a avut ca efect înlăturarea opiniei nefavorabile
care circula atunci pe seama Bisericii noastre, contribuind la o ameliorare a
relaţiilor cu Rusia, iar episcopul Melchisedec a dat dovadă în tot timpul acesteia
de ataşament faţă de patria sa şi de Biserica pe care o slujea.
ŢARA ROMÂNEASCĂ
Ţara Românească a avut proprii ambasadori ai intereselor ei şi propriile mi
siuni diplomatice. Ierarhii de aici, deşi nu erau întotdeauna legaţi prin sânge de
acest popor, au luat drumul Moldovei şi al Ardealului pentru a încheia alianţe cu
domnitorii de acolo, al Rusiei şi Vienei, îndeosebi în timpul ocupaţiei austricce în
Oltenia (1718-1739), Polonia, dar şi al Porţii otomane pentru a solicita recunoaş
terea unor conducători politici. Observăm aşadar, faptul că destinaţia misiunilor
diplomatice este aproape similară cu aceea pe care am întâlnit-o la moldoveni.
De regulă ierarhii au fost trimişi de domnitorii munteni, dar au existat şi
cazuri în care clericii singuri s-au prezentat în faţa autorităţilor străine să apere
drepturile poporului şi ale Bisericii pe care o păstoreau.
1. MITROPOLITUL MAXIM BRANCOVICI (1505-1508)
De sorginte nobilă, descendent al despoţilor sârbi, Maxim Brancovici este
adus în Ţara Românească de domnitorul Radu cel Mare (1495-1508), în jurul anu
43. Ibidem.
'
44. Alexandru M. Ioniţă, Episcopul Melchisedesc Ştefanescu al Romanului. Viaţa şi activitatea
(1822-1892), Teză de doctorat, Bucureşti, 1992, p. 46.
45. N. Ciachir, op. cit., p. 1082.
46. Ibidem.
Al. Al. M. Ioniţă, op. cit., p. 46.
48. N. Dobrescu, op. cit., p. 6.
49. Un episod diplomatic, publicat de C. Diculescu, Bucureşti, 1907, p. 21, la N. Dobrescu,
op. cit., p. 6.
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lui 1503. Hirotonit episcop de patriarhul Nifon - pentru scurt timp mitropolit al
Ungrovlahiei, devine succesor al acestuia în 1505.
Radu Voievod, supranumit "cel Mare", mai mult pentru eforturile sale în plan
bisericesc şi cultural, decât pentru merite militare, iubitor de linişte şi pace, se
confruntă la începutul secolului al XVI-lea, cu Bogdan "cel Orb", domnul Mol
dovei (1504-1517). Conflictul izbucneşte din cauza unui pretendent la tronul celui
din urmă, un anume Roman, susţinut de domnul muntean. în octombrie 1507,
Roman năvăleşte cu oaste valahă peste Milcov, prădând ţinutul Putnei50. Bogdan
nu poate rămâne pasiv, ci adună armată şi pătrunde în Ţara Românească, prădând
timp de zece zile regiunile situate între Râmnicul Sărat şi Milcov51. Radu cel
Mare, bolnav, preferă să încheie pace. Pentru medierea acesteia şi aplanarea con
flictului este trimis Maxim Brancovici. Cronicarul moldovean Grigore Ureche
prezintă situaţia creată în Următoarele cuvinte: ...Şi acolo (la Şiret) de la Radul
vodă l-au tâmpinat sol, un călugăr anume Maximian (este vorba despre mitro
politul Maxim n.n.), ficiorul lui Dispotu împăratul grecescu şi s-au rugat lui
Bogdan vodă ca să facă pace cu Radul vodă, pentru că sântu creştini şi o semin
ţie. Deciia Bogdan vodă, văzăndu atâta rugăminte de la acel călugăr, au făcut
pace pentru voia lui...52. Radu Popescu, cronicarul muntean, nu ezită, la rândul
său, să menţioneze aceste evenimente în lucrarea sa53.
Mitropolitul îl asigură pe Bogdan că domnitorul muntean nu va strica pacea
şi nu va mai acorda azil pretendenţilor la tronul Moldovei. Ascultând îndemnurile
şi asigurările lui Maxim Brancovici şi, probabil, temându-se de o intervenţie a un
gurilor şi polonilor, cu care Radu era aliat, Bogdan acceptă să încheie pacea. Ar
gumentele mitropolitului, pe care le-au consemnat cronicarii, dar şi altele, secrete,
şi mai convingătoare desigur, sunt cele care îl determină pe voievodul moldovean
să cedeze. Dibăcia şi inteligenţa ierarhului cult, obişnuit cu viaţa de la curte şi
subtilităţile diplomatice, constituie armele lui Radu cel Mare54. Ioan Bogdan, în
Vechile cronici moldoveneşti, crede că Maxim este promovat în scaunul mitro
politan în urma succesului misiunii întreprinse de acesta, afirmând că era arhiepis
cop înainte de conflict55.
Apropiat de voievod, având în antecedente reuşita diplomatică de la Râmni
cul Sărat, Maxim îl însoţeşte pe domnul său în călătoria acestuia la Buda, pentru
recunoaşterea vasalităţii ungare, când Radu cel Mare primeşte feude ardelene din
partea lui Vladislav II56.
50.
Niculaie I. Şerbănescu, Mitropolifii Ungrovlahiei, în Biserica Ortodoxă Română, 1959,
nr. 7-10, p. 746.
51.1. Georgescu, art. cit., p. 265.
52. Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, Ediţie îngrijită, studiu introductiv, indice şi
glosar de Petre P. Panaitescu, ed. a Il-a revăzută, E.P.L.A., Bucureşti, 1958, p. 138.
53. Cronicari munteni, voi. I, Ediţia îngrijită de Mihail Gregorian. Studiu introductiv de Eugen
Stănescu, E.P.L., Bucureşti, 1961, p. 256. Pentru textele literare care prezintă împăcarea de către Maxim
Brancovici a celor doi domni a se vedea George Mihăilă, între Orient sv/ Occident, Bucureşti, 1999.
54. I. Georgescu, art. cit., p. 265.
55. Ihidem, p. 263-264.
56. Ihidem.
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în 1507-1508, Radu cel Mare îl trimite în misiune la regele Vladislav şi la saşii
din Ardeal - consemnează Niculae Şerbănescu - pentru a duce tratative în vederea
stabilirii unor relaţii de bună vecinătate între statele lor şi pentru a asigura
adăpostirea lui Radu peste munţi, în caz de primejdie sau scoatere din domnie57.
După moartea lui Radu cel Mare, la domnie ajunge Mihnea "cel Rău"
(1608-1509), înscăunat cu sprijinul autorităţilor otomane. In pofida acestui spri
jin, el încearcă o apropiere faţă d^ Ungaria. Ca urmare, adresează numeroase
oferte de pace ungurilor, fară a primi însă nici un răspuns. Aceştia îl priveau cu
suspiciune pe favoritul Porţii otomane. Treptat însă, îşi dau seama că au nevoie de
noul voievod, pe care se văd obligaţi să-l recunoască, mai ales că prin ţara lui tre
ceau negustorii saşi din Transilvania. Aşadar, Vladislav II îi scrie lui Mihnea să-şi
trimită soli pentm recunoaştere la Buda. Menţionăm faptul că ungurii aveau
nevoie de domnul muntean ca să nu se distmgă definitiv partidul maghiarofil din
Ţara Românească,1pentru garantarea siguranţei Ardealului dinspre otomani, dar şi
pentm atenuarea nemulţumirii burgheziei din acea regiune, care-şi vedea primej
duit negoţul58.
După tratative preliminare părăseşte Târgoviştea solia lui Mihnea, condusă
de acelaşi mitropolit Maxim Brancovici. Desemnarea lui în calitate de conducător
al delegaţiei are la bază dorinţa voievodului de a conferi mai multă autoritate şi
credibilitate înaintea ungurilor. Efectul a fost cel scontat. Maxim era considerat
prieten al ungurilor. Misiunea sa consta în obţinerea recunoaşterii lui Mihnea ca
domn al Ţării Româneşti, în schimbul vasalităţii şi, probabil, al unei sume de bani.
Actul de supunere datează din iulie 1509. Nu se cunosc obligaţiile pe care şi le
asumă solii în numele lui Mihnea, în schimb, se ştiu angajamentele pe care şi le
ia regele Ungariei: adăpost domnului şi apropiaţilor săi în ţările coroanei, netolerarea unor pretendenţi care tulbură Ardealul împotriva lui Mihnea, precum Danciu
Ţepeluş59.
Solia îşi încheie misiunea, Maxim trimite diploma de recunoaştere, dar refuză
să se întoarcă lângă domnitorul de a cămi. cruzime se temea, gândindu-se la
relaţiile amiabile pe care le avusese anterior cu Radu cel Mare şi cu ungurii. El
consideră mănăstirea Cruşedol (la nord de Belgrad) un adăpost mult mai sigur
decât scaunul mitropolitan60.
Demnitar de frunte, abil diplomat, Maxim Brancovici, deşi străin de neamul
românesc prin originea sa, are conştiinţa unităţii naţionale a celor două principate
române, evidenţiată în special de cuvintele pe care le adresează lui Bogdan cel
Orb. Cunoscător al vieţii nobilimii ungare, se alătură partidei ungarofile din Ţara
Românească, în speranţa că apropierea dintre cele două ţări ar putea duce la
slăbirea puterii otomane în ascensiune şi, prin aceasta, revenirea sa în Serbia eli
berată cu reîntronarea dinastiei Brancovici în despotatul sârbesc61. Fie şi numai
57. N. Şerbănescu, art. cit., p. 746.
58. I. Georgescu, art. cit., p. 264.
59. Alexandru Lapedatu, Politica lui Radu cel Mare, în Lui Ioan Bianu, amintire, Bucureşti,
1916, p. 59, la I. Georgescu, op. cit., p. 264-265.
60. Maxim revine în Ţara Românească, pentru scurt timp, în 1512, ca oaspete al lui Neagoe
Basarab, care se căsătorise cu o nepoată a sa.
61.1. Georgescu, art. cit., p. 265.
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pentru succesul desăvârşit al acţiunilor sale în plan diplomatic, l-am putea supra
numi - ca pe acela căruia i-a slujit cu devotament - , "cel Mare"; smerenia veşmân
tului său monahal nu ne-ar permite aceasta. Dar, Dumnezeu, cel ce cunoaşte ini
mile oamenilor şi faptele lor, l-a preamărit în împărăţia Sa veşnică, primindu-1 în
ceata sfinţilor şi adăpându-1 la izvorul Vieţii. Biserica Ortodoxă sârbă l-a trecut în
rândul sfinţilor, sărbătorindu-1 în ziua trecerii sale la cele veşnice, la 18 ianuarie.
2. MITROPOLITUL EFTIM IEII (1594-1602)
Ocupând tronul Ţării Româneşti, într-o vreme în care se forma o puternică
alianţă antiotomană, Mihai Viteazul (1593-1601) încearcă de la început o apro
piere de tabăra creştină. De aceea el poartă tratative cu Sigismund Bathory şi cu
Aron Vodă, domnul Moldovei, pregătind o acţiune comună a celor trei state îm
potriva otomanilor. Pentru a primi un ajutor substanţial din partea principelui
ardelean Bathory, Mihai trimite la Alba Iulia o solie alcătuită din boieri şi ierarhi
ai ţării62.
Este firesc ca din această solie să facă parte mitropolitul Ungrovlahiei,
Eftimie II, care a ajuns în scaunul ierarhic în 1594. Era însoţit de sufraganii săi,
Teofil al Râmnicului şi Luca al Buzăului. Tratatul a fost semnat la 20 mai 1595.
Actul însemna de fapt desfiinţarea statului muntean, transformând Ţara Româ
nească într-o simplă căpitănie supusă lui Sigismund Bathory. Boierii au avut grijă
în schimb, să-şi asigure un număr cât mai mare de privilegii, devenind practic
adevăraţii stăpâni ai ţării: era un josnic act de vânzare a voievodului şi a Ţării, în
schimbul onorurilor ardeleanului^ . Biserica se afla şi ea în câştig, păstrându-şi
în totalitate străvechile drepturi. *
Rolul mitropolitului Eftimie şi al episcopilor săi rămâne destul de şters. Ei
aprobă şi subscriu la cererile boierilor. Mihai, fireşte, nu poate accepta un aseme
nea tratat compromiţător şi îşi pierde definitiv încrederea în boierii şi ierarhii pă
mânteni. în viitoarele sale acţiuni va folosi diplomaţi străini, mai ales greci,
îndeosebi pe Luca Cipriotul.
Eftimie II apare şi în alte acte diplomatice ale domnitorului. Astfel, la 9 iunie
1598, s-a semnat la mănăstirea Dealu, un tratat de către trimisul împăratului
Rudolf II al Germaniei (1576-1612), de o parte, şi Mihai Viteazul, arhiepiscopul
Eftimie şi opt boieri de alta. împăratul se obliga să-i dea lui Mihai plata pentm
5000 de ostaşi, precum şi armament, iar domnul muntean, recunoscând suzerani
tatea lui Rudolf, - însă fără plata vreunui tribut sau vreunei dări - , se angaja să
lupte pentru depărtarea turcilor şi a altor duşmani de Transilvania, Ţara
Românească şi părţile Ungariei. Viaţa bisericească nu trebuia să suporte nici un
fel de modificări. în aceeaşi zi, Eftimie şi ceilalţi semnatari ai actului depuneau
jurământ de credinţă faţă de împăratul german64.
în noiembrie 1600, după uciderea lui Mihai, domnia ţării este preluată de
Simion Movilă (până în iulie 1601), apoi de Radu Mihnea (până în martie 1602)
şi din nou de Simion Movilă (până în iulie 1602). Mitropolitul s-a ataşat de aces- 62. Ibidem, p. 267.
63. Ibidem.
64. Nicolae Bălcescu, Opere alese, voi. II, Românii supt Mihai-Voievod Viteazul, Ediţie îngri
jită de Andrei Rusu, Bucureşti, 1960, p. 197-198.
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ta din urmă, iar atunci când a pierdut scaunul domnesc, retrăgându-se în Moldova,
l-a urmat. Există totuşi şi posibilitatea ca ierarhul să fi fost obligat să facă acest
gest. De aici, pribegii trimit solii şi scrisori regelui polon Sigismund III, comisari
lor imperiali ai lui Rudolf II din Ardeal, precum şi hatmanului polon Zamoyski,
solicitându-le ajutor pentru a-1 reînscăuna pe Simion Movilă în Ţara Românească.
Rugăminţile lor nu au fost îndeplinite.
în 1603, după ce îi cere protecţie regelui Poloniei, Eftimie pleacă în solie
la acesta pentru a clarifica situaţia soldaţilor poloni care luptaseră în Ţara
Românească65.
Revenit în ţară în timpul lui Radu Şerban (1602-1611), Eftimie se retrage din
scaunul ierarhic. Alţe detalii despre viaţa lui ulterioară nu sunt cunoscute.
3. EPISCOPUL LUCA AL BUZĂULUI (1583-1602), viitor mitropolit
De neam grec, originar din insula Cipru, şi, conform mărturiei unui arhiereu
contemporan lui, mitropolitul Matei al Mirelor, om bun şi credincios, având din
fire o inimă deschisă, crescut din fragedă vârstă în starea monahală şi deprins
foarte la caligrafie, ajunge episcop al Buzăului în anul 1583. Aceste alese însuşiri
i-au fost apreciate de toţi domnitorii care s-au perindat la conducerea Ţării Româ
neşti, - a căror simpatie faţă de persoana episcopului reiese din diversele acte de
danie emise în timpul păstoririi sale - , dar mai ales de Mihai Viteazul (1593-1601).
Acesta i-a remarcat nu doar pregătirea, ci a descoperit la el, probabil, anumite
calităţi cerute acelora care desfăşoară activitate în domeniul relaţiilor externe. Ca
urmare, i-a încredinţat delicate misiuni diplomatice.
înainte de a prezenta activitatea desfăşurată de episcopul Luca pe tărâm diplo
matic, este oportun să amintim faptul că în Evul mediu, dreptul internaţional şi
morala internaţională proclamau teoretic necesitatea bunelor relaţii între popoare
şi obligativitatea angajamentelor asumate de şefii statelor prin convenţiile şi
tratatele pe care le încheiau. Relaţiile internaţionale nu puteau asigura popoarelor
paşnica lor dezvoltare într-o lume în care domina dreptul celui mai puternic. Astfel,
cele două concepte au continuat să rămână iluzorii. Pentru a înţelege pe deplin cele
ce urmează, trebuie să ştim că multe tratate internaţionale au fost de fapt alianţe
inegale, prin care una din părţile contractante îşi asigura subordonarea Celeilalte
părţi, chiar dacă subordonarea era mascată şi trecea drept "măsură de protecţie"
oferită statului mai mic şi mai slab de către statul mai mare şi mai puternic66.
Domnitorul Mihai Viteazul a îmbinat diplomaţia cu lupta de apărare armată,
iniţiind cu succes şi importante acţiuni politice în afara sfatului domnesc. Sfetnicii
săi au fost boieri pământeni, dar şi boieri greci. Menţionăm faptul că Mihai a
încredinţat anumite misiuni diplomatice şi unor greci, explicabil prin aceea că
exista la vremea respectivă o evidentă solidaritate a grecilor cu popoarele subju
gate sau ameninţate de turci. Domnul apelează la serviciile unor.persoane care,
fără să fi fost diplomaţi de profesie, erau cunoscători ai problemelor externe sau
fuseseră folosiţi în asemenea misiuni şi de către alţi suverani67.
65. N. Şerbănescu, art. cit., p. 768.
66. Gheorghe Cronţ, Episcopul Luca al Buzăului, sol diplomatic al voievodului Mihai Viteazul,
în Mitropolia Olteniei, 1975, nr. 5-6, p. 357.
67. lhidem, p. 358-359.
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Prin activitatea sa episcopală, Luca s-a făcut cunoscut şi la curtea domnească,
fiind apreciat, aşa cum am amintit mai sus, ca om cultivat şi ca personalitate re
prezentativă în Sfatul Ţării. Sprijinind coaliţia antiotomană a statelor creştine şi
urmărind eliberarea ţărilor române de sub suzeranitatea otomană, Mihai Viteazul
s-a străduit să pregătească o acţiune comună cu Sigismund Bathory, principele
Transilvaniei (1591-1597; 1598-1599; 1601; 1601-1602), şi cu Aron Vodă, dom
nul Moldovei (1591-1592; 1592-1595).
Pentru o înţelegere cu principele Transilvaniei, domnitorul muntean a trimis
la Alba Iulia, în mai 1595, o solie formată din principalii boieri, în frunte cu fraţii
Radu şi Preda Buzescu, precum şi cu reprezentanţii înaltului cler: mitropolitul
Eftimie II (1594-1602), episcopii Teofil al Râmnicului (1591-1601) şi Luca al Bu
zăului. Solia, sub influenţa boierilor interesaţi să-şi asigure privilegiile şi să con
ducă ţara nestingheriţi de autoritatea domnească, nu a înţeles necesitatea istorică
a unui adevărat tratat de alianţă între Ţara Românească şi Transilvania. Mitropo
litul şi episcopii au semnat împreună cu boierii, la 20 mai, un act care nu a putut
fi respectat de Mihai Viteazul, fiindcă acesta contravenea intereselor ţării68.
Astfel, după trei săptămâni de tratative s-a ajuns să se semneze un tratat conside
rat înjositor, deoarece clauzele prevăzute însemnau de fapt desfiinţarea Ţării
Româneşti ca stat. In schimb, s-a reuşit păstrarea autonomiei Bisericii: toate bise
ricile româneşti existente în stăpânirile seninătăţii sale, vor f i sub jurisdicţia sau
dispoziţiunea arhiepiscopului din Târgovişte după dispoziţiile dreptului bise
ricesc şi a rânduielii acelei ţărfi9.
Este de presupus că în solia de la Alba Iulia, chiar dacă a semnat tratatul, epis
copul Luca nu va fi fost susţinătorul servil al concepţiilor boierilor referitoare la
rolul acestora în conducerea ţării. Dacă în această misiune diplomatică nu a
deţinut rol conducător, peste numai un an îl vom vedea că, singur, va reuşi să în
deplinească ireproşabil o misiune de acelaşi gen în Rusia, încredinţată tot de
Mihai Viteazul. Acesta, temându-se ca nu cumva boierii să manifeste aceeaşi
neloialitate ca la Alba Iulia, domnul Ţării Româneşti a numit în fruntea soliei pe
episcopul Luca, fiind convins că acesta va respecta dispoziţiile sale cu privire la
scopul misiunii diplomatice în Rusia. Se avea garanţia că vlădica Luca din
Buzău, fiin d faţă bisericească şi grec pe deasupra (...) nu va putea încheia anga
jamente politice în favoarea unei anwnite pături sociale, aşa cum făcuse boieri
mea munteană, biserica căutând la acea vreme sprijin în regalitate şi combătând
monarhia 70. Pe această cale, Mihai se adresa ţarului Feodor Ivanovici, fiul lui
Ivan cel Groaznic, pentru a-i cere ajutorul de care avea nevoie pentru apărarea
ţării şi căutând o înţelegere cu acesta împotriva polonilor, al căror duşman era din
cauza teritoriilor cucerite.
Solia trebuia să aibă caracterul aparent al unei misiuni religioase pentru
obţinerea de ajutoare destinate refacerii bisericilor şi mănăstirilor care fuseseră
distruse de tătari în toamna anului 1596. Membrii soliei urmau să călătorească
68. Ibidem, p. 361.
69. Gabriel Cocora, Episcopul Luca al Buzăului, în Glasul Bisericii, 1964, nr. 9.-10, p. 908.
Vezi şi Niculaie Şerbănescu, art. cit., p. 766.
70. Vasile Negrea, Relaţiile lui Mihai Viteazul cu Rusia, Bucureşti, 1946, p. 7.
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spre Moscova prin Polonia, dar această ţară nu se găsea în raporturi prea bune cu
Rusia. Mihai Viteazul a trebuit să ceară Poloniei, pentru delegaţia românească,
permisiunea de liberă trecere prin această ţară, ca pentru o călătorie în scopuri
religioase71.
Obţinând aprobare, în luna iunie, episcopul Luca al Buzăului era la Moscova,
unde, pe lângă o scrisoare din partea voievodului, aducea prin viu grai, din
maximă prudenţă, şi alte rugăminţi de ajutor pentru refacerea oastei sale. Peste
două luni, ierarhul era la Târgovişte, unde aducea răspuns pentru cele tratate ver
bal, dar şi multe daruri, însoţite de scrisoarea primită din partea ţarului şi de la pu
ternicul sfetnic al acestuia, Boris Godunov. Epistola permite să se întrevadă trata
tivele secrete purtate de Luca: Ai trimis mării noastre imperiale pe episcopul Luca
cu scrisoarea ta şi cu alte treburi, pentru a se închina măriei noastre imperiale şi
cu acele trebi pe care ai poruncit să le spună prin viu grai (...). Şi noi (...) am
miluit pe episcopul Luca, am poruncit (...) şi l-am trimis înapoi către tine despre
toate trebile. Şi tu, Mihaile voevod, să fii sub înalta noastră mână şi să fii păstrat
în graţia noastră imperială şi în viitor măria noastră imperială vrem să te ţinem
sub protecţia noastră imperială şi să te păzim şi să te apărăm de toţi duşmanii tăi
fără excepţie12. Din lectura textului reiese clar că scopul primordial al soliei epis
copului Luca a fost politic, în plan secund rămânând cel bisericesc, iar rezultatele
obţinute au fost din cele mai bune.
Tratativele s-au purtat în mod atât de secret încât nimeni nu a bănuit că epis
copul de Buzău a fost însărcinat de domnul Ţării Româneşti să discute şi altceva
decât probleme de ordin religios73. Asigurările primite din partea Rusiei în 1597
au fost necesare lui Mihai Viteazul pentru orientarea politicii sale externe în anii
care au urmat. Ilie Georgescu afirmă însă, că-mai mult decât ajutoare materiale nu
s-au obţinut de pe urma soliei. Nu a fost vorba de o alianţă hotărâtă între cele două
state, cum se temeau polonezii. Ţarul Feodor era incapabil de acţiuni serioase şi
energice74. După moartea lui Feodor (1598), noul ţar - Boris Godunov - ar fi
putut colabora efectiv cu voievodul muntean. în primăvara anului 1599 solia ru
sească aflată în Polonia, unde încheiase un armistiţiu pe cinci ani, cere autorită
ţilor poloneze permisiunea de a trece ajutoare spre Ţara Românească75. Sfârşitul
tragic al voievodului întrerupe însă continuarea legăturilor cu Rusia, care avea
71. Ar fi putut trimite, aşa cum se obişnuia, pe câţiva din boierii săi, oameni deprinşi cu dru

murile şi primejdiile (...) pentru că o solie boierească ar fi bătut prea mult la ochi. Scopurile unei
solii boiereşti ar fi fost clare pentru oricine. Altceva era însă un episcop care pleacă la Moscova.
El putea fi mai puţin suspectat. Pleca, aşa cum se obişnuia atât de mult pe vremea aceea, pentru
milostenii, adică pentru a căpăta bani necesari întreţinerii mănăstirilor şi bisericilor, bani pe care
ruşii s-au grăbit totdeauna să-i dea oricărui solicitator, fie el Român, Sârb, Grec sau Bulgar. O astfel
de solie cu greu ar j l putut fi bănuită că este şi purtătoarea unui mesagiu politic. Conducătorii
Poloniei erau obişnuiţi cu aceste solii călugăreşti, care treceau an de an spre Moscova şi nu le
suspectau. Cf. Ibidem, p. 6.
72. G. Cocora, art. cit., p. 910.
73. V. Negrea, op. cit., p. 8.
74. Ilie Georgescu, art. cit., p. 268.
75. T. Holban, Din relaţiile lui Mihai Viteazul cu ruşii, în Revista Istorică, XXI (1935), p. 224-225,
la I. Georgescu, art. cit., p. 268-269.
*
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nevoie de acţiunile lui Mihai îndreptate împotriva polonezilor şi otomanilor, pentru
a-şi asigura liniştea internă.
Episcopul Luca Cipriotul dă dovadă de destulă abilitate în îndeplinirea misiu
nii secrete. Supravegheat de boierimea autohtonă, nu se putea apropia de aceasta
pentru a trăda interesele voievodului. Pentru ierarhul de sorginte greacă, domnul
muntean reprezenta speranţa unirii creştinilor împotriva dominaţiei otomane.
Luca nutrea şi nădejdea eliberării neamului grecesc, prin acţiunea comună a ţă
rilor cu populaţie creştină. El nu a uitat scopul adevărat al misiunii sale în Rusia
şi, într-o scrisoare a sa, --prin care recomanda atenţiei ţarului Mihai pe mitropoli
tul Serghei -, adresată mai târziu, - când devenise mitropolit al Ţării Româneşti
curţii din Moscova, a amintit buna primire ce i se făcuse de fostul ţar: Ospita
litatea Casei voastre am giistat-o şi nu mai ele mult, când am fost trimis de mai
înainte răposatul domn Mihail voievod1**.
In istoria diplomaţiei româneşti, personalitatea acestui ierarh merită deci, cu
prisosinţă o menţiune.
MITROPOLITUL GRIGORIE I (1629-1636)
In ultimele zile de domnie ale lui Leon Tomşa (în primăvara lui 1632), mitro
politul Grigorie I77 este trimis de acesta în Ardeal, să trateze cu boierii refugiaţi
acolo, care aveau în fruntea lor pe Aga Matei, viitor domn al Ţării Româneşti. Să
îl lăsăm însă pe cronicar să glăsuiască: Iar Leon Vodă încă au fost trimis pe părin
tele vlădica Grigorie şi Ivaşco dvornicul şi Gligore comisul cu cărţi şi cu jură
mânt mare, la craiul Racoţi şi la Matei aga şi la alţi boieri, ca să vie la casele
lor.,.78. Pe unii i-a determinat să răspundă apelului domnesc. Leon Tomşa a fost
mazilit însă, tronul ţării revenindu-i lui Radu Alexandru Iliaş (1632). Aga Matei
vine în Oltenia, care i se alătură fară ezitare şi, cu sprijinul lui Abaza paşa din
Rusciuc, pleacă la Bucureşti, unde ocupă tronul Ţării Româneşti.
In 16 decembrie 1632, mitropolitul Grigorie şi episcopul Teofil de la Râmnic,
în fruntea unui impunător alai, merg alături de noul domn, Matei Basarab, la vizir
şi sultan, domnitorul pentru a li se înfăţişă, iar ceilalţi pentru a depune mărturie că
ţara întreagă doreşte să o conducă79: Iar. când au fost la dechembrie 16 (...)
purces-au Matei Vodă la împărăţie cu Suliman aga şi (...) părintele vlădica Gri
gorie şi Teofil episcopul (...). Şi au mers pe la Abaza-paşa'*®.
4.

5. MITROPOLITUL TEOFIL (1636-1648)
în primăvara anului 1640, din încredinţarea lui Matei Basarab ( 1632-1654), pleacă
în Ardeal pentru a purta tratative cu principele Gheorghe Rakoczy I (1630-1648)81.
Aici îl va fi vizitat pe colegul său, mitropolitul Ghenadie II (1627-1640).
76. S. Dragomir, op. cit., p. 76.
77. Era de origine greacă, fost egumen la mănăstirea Radu-Vodă din Bucureşti, închinată în
1613 Ivirului athonit. Ca mitropolit a păstorit o perioadă de şapte ani (1629-1636).
78. Cronicari munteni, voi. I, p. 150.
79. Ioan Vasile Voinea, Mitropolitul Grigorie 1 al Ungrovlahiei, în Studii Teologice, 1974,
nr. 9-10, p. 745.
80. Cronicari..., I, p. 153.
81.1.
Lupaş, Începuturile domniei lui Matei Basarab şi relaţiile lui cu Transilvania, în Studii,
conferinţe şi comunicări istorice, IV, Sibiu, 1943, p. 58.
A
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Nu trebuie să omitem faptul că, în calitate de episcop de Râmnic, a fost tri
mis, în 1631, de Leon Tomşa (1629-1632) în Transilvania. La această solie ne
vom referi mai jos, la capitolul dedicat mitropolitului Grigorie I al Ungrovlahiei,
al cărui sufragan era la vremea respectivă. S-a numărat, dc asemenea, printre în
soţitorii lui Matei Basarab la Istanbul, în 1632, când acesta a fost recunoscut
domn de Poartă.
6. MITROPOLITUL IGNATIE SÂRBUL (1653-1655)
Popa din Nicopole, cum este numit, ajunge, datorită prieteniei sale cu Matei
Basarab şi Abaza Paşa, episcop de Râmnic (1636) şi ulterior mitropolit. în timp
ce Matei aga din Brâncoveni încerca să obţină domnia Ţării Româneşti, preotul
Ignatie din Nicopole facea legătura cu influentul paşă Abaza din Rusciuc (azi
Russe). Acesta l-a trimis în anul 1632 la Făgăraş, unde era refugiat Matei, chemându-1 să vină la Rusciuc, pentru a-i da caftan de domnie în Ţara Românească.
Obţinând<confirmarea domniei din partea Porţii, Matei Vodă, ca recunoştinţă, l-a
adus pe părintele Ignatie în Ţara Românească, iar spre sfârşitul anului 1636, l-a
ridicat pe scaunul ierarhic de la Râmnic, pentru ca în 1653 să fie promovat în
scaunul mitropolitan82. Aceeaşi funcţie o păstrează şi sub succesorul prietenului
său, în timpul scurt al domniei lui Constantin Şerban (1654-1658). Datorită
apropierii sale de domnitorul muntean, precum şi de Gheorghe Rakoczy II
(1648-1660), principele Ardealului şi aliatul voievodului său, mitropolitul Ignatie
îndeplineşte în două rânduri misiunea de sol diplomatic în Ardeal.
Prima sa misiune are loc după răscoala seimenilor şi dorobanţilor (februarie 1655).
Tulburările provocate de aceştia cu puţin timp înainte de moartea lui Matei, con
tinuate sub noua domnie, impuneau lui Constantin Şerban intervenţii serioase.
Acesta, incapabil să oprească de unul singur răscoala, apelează la ajutorul turcilor
şi al lui Rakoczy, cu care vrea să încheie şi un tratat secret de alianţă şi asistenţă.
In acest scop îl foloseşte pe Ignatie, cunoscut de toţi pentru prietenia ce-1 legase
de Matei Basarab, aliatul ardelenilor.
La începutul lunii mai 1655, el pleacă spre Ardeal, în fruntea unei numeroase
solii, după ce semnase cu divanul un zapis, solicitând ajutor armat. Răscoala mer
cenarilor domneşti înspăimântă pătura stăpânitoare. De la Mihai Viteazul până la
Matei Basarab, forţa acestora crescuse alarmant şi, mai mult, lor li se alăturau ţă
ranii "rumâniţi", care dădeau foc conacelor, distrugând zapisele şi actele de înro
bire. Printre aceasta, răscoala dobândeşte un nou aspect, acela al luptei sociale a
poporului împotriva marii boierimi, dornică de îmbogăţire83.
Rakoczy, speriat ca nu cumva răscoala seimenilor să se răsfrângă în mod
negativ şi asupra Transilvaniei, primeşte "zapisul" soliei muntene, conduse de
Ignatie Sârbul, acordând ajutorul său. Astfel, ierarhul îşi îndeplinea cu succes mi
siunea, încheind o înţelegere cu principele transilvănean, la Iemut (azi jud. Mu
reş), în 20 mai 1653. Se pare că Ignatie a mai rămas în Ardeal, deoarece la finele
lunii iunie îl găsim la Braşov84. într-adevăr, în vară, trupele lui Rakoczy şi ale lui
Constantin Şerban vor reuşi să înfrângă răscoala.
♦

82. Nicolae I. Şerbănescu, art. cit., p. 777.
83. I. Georgescu, art. cit., p. 270-271.
84. N. 1. Şerbănescu, art. cit., p. 777.
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In 1655, domnul muntean îl reabilitează în scaunul de mitropolit pe Ştefan,
antecesorul lui Ignatie. Acesta din urmă îşi va fi depus demisia, sfătuit de domni
tor sau din proprie iniţiativă. S-a retras în Oltenia, trăind la Râmnic şi la Cozia85.
Dar, domnia lui Constantin Şerban a fost de scurtă durată. Implicat în
războiul lui Rakoczy cu Polonia, - în care principele ardelean se voia rege, spre
nemulţumirea turcilor -, este chemat la Constantinopol. Refuză, însă este mazilit
şi îndepărtat din ţară (martie, 1658). A fost adus domn un favorit al seraiului, cres
cut la otomani, Mihnea Radu (1658-1659)86. Noul domn se visa un eliberator al
popoarelor din Balcani şi bazileu bizantin, având nevoie pentru aceasta de spri
jinul statelor creştine. Iniţial, Dieta ardeleană şi Rakoczy nu pot fi siguri de since
ritatea intenţiilor unui conducător impus de turci. Principele Transilvaniei este
însă şi el mazilit şi înlocuit cu Acaţiu Barcsai, o marionetă în mâinile otomanilor.
Acum găseşte Rakoczy la vecinul său muntean singura nădejde de reocupare a
tronului. încredinţat de sinceritatea lui Mihnea87, Rakoczy îşi exprimă dorinţa
încheierii unui tratat de alianţă.
Mihnea Radu trimite în acest scop la Târgu Mureş, oraş ocupat de Rakoczy,
o solie diplomatică, însărcinată cu redactarea şi semnarea tratatului. Aceasta era
condusă de venerabilul ex-mitropolit Ignatie, aflat pentru a doua oară pe pământ
ardelean, Radu Logofătul şi Gabriel Thomassy. Nobilii Dietei au cerut noi jură
minte, tratatul încheindu-se la 4 octombrie 1659, situând pe poziţii egale pe cei
doi conducători şi statele lor88.
Tratatul stabilea o pace perpetuă între state, legături de prietenie şi alianţă.
Cei doi vor avea aceiaşi prieteni şi aceiaşi duşmani. Mihnea urma să îl ajute pe
Rakoczy, obligându-se să nu încheie alianţe fară ştirea celui din urmă. Pentru a
scăpa de Constantin Şerban, Mihnea îi promite un principat oarecare din Balcanii
dezrobiţi. Până la ocuparea acestui teritoriu iluzoriu, fostul domn muntean este
trimis să îl îndepărteze de la conducerea Moldovei pe Gheorghe Ghica (1658-1659).
Visul se spulberă însă, Constantin Şerban rămâne doar câteva zile stăpân peste
Moldova, iar armatele lui Rakoczy şi Mihnea sunt distruse de turci89.
Vârstnicul ierarh diplomat trece la cele veşnice în 1662, fiind înmormântat
probabil la Cozia. Şi acest ierarh se încadrează în rândul celor care doreau înde
părtarea turcilor din ţară şi din Balcani. Susţinător al marilor proprietari loviţi de
răscoala seimenilor din 1656, îl sprijină mai târziu pe fantezistul Mihnea, primul
domnitor care încearcă desfiinţarea şerbiei, în schimbul banilor desigur. Dar gân
durile de mărire ale voievodului şi planurile sale, în care, pentm măgulire, facea
poate din Ignatie un patriarh, sunt prea pe placid ierarhului pentru a-şi exprima
nemulţumirea^ .
85. Ibidem.
86. I. Georgescu, art. cit., p. 271,
87. Acesta reuşise să îi îndepărteze pe boierii filoturci, apoi declanşează, în 12 septembrie 1659,
răscoala antiotomană, primele rezultate ale acesteia fîindu-i favorabile.
88. I. Georgescu, art. cit., p. 272.
89. Armata lui Rakoczy este învinsă la Porţile de Fier, iar oastea lui Mihnea la Frăţeşti (jud. Ilfov),
în 23 noiembrie. Mihnea trece cu o parte din cei rămaşi fideli lui în Ardeal, unde sfârşeşte însă,
otrăvit de "prietenii" şi noul său aliat, Constantin Şerban. Cf. I. Georgescu, art. cit., p. 272.
90. Ibidem.
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S-a mai vorbit despre iscusitul popă bulgar, că întrebuinţase meşteşugul sub
til, meticulos şi tainic al diplomaţiei, dar că şi-a atins scopul negreşit şi în urma
unor intrigi ţesute de el la curte9K Mitropolitului i se poate aplica şi calificativul
iscusit, în sensul de "abil”. El este, într-adevăr, un om al vremii sale, care îşi
urmăreşte cu precădere propriile interese. Nu există însă dovezi că pentru aceasta
ar fi recurs la intrigi şi uneltiri tainice. Cu Matei Basarab a avut o prietenie con
stantă, fiindcă prin el i-au venit numeroase satisfacţii. Mihnea Radu a înţeles că îl
poate folosi, şi a facut-o din plin92. Provenit din alte părţi, mitropolitul Ignatie s-a
integrat vieţii, spiritului şi intereselor poporului nostru, într-o măsură mai mare
sau mai mică, depinde de modul în care îi receptăm acţiunile. Cert este faptul că
îl putem integra în şirul marilor ierarhi diplomaţi.
7. MITROPOLITUL GRIGORIE II (1760-1770; 1771-1787)
Fericitul Mitropolit Grigorie, care întru înţelepciune încercat, în petrecere
cuvios, în viaţă lăudat şi de toţi iubit; în vremi grele cârma ţării a purtat, în solie
ca deputat al Ţării cu cinste şi bună ispravă a umblat93. Ales şi hirotonit ierarh
pentru scaunul din "Mira Lichiei" în aprilie 1748, duhovnic al lui Constantin Ma
vrocordat (1741-1743; 1748-1749; 1769), este strămutat în scaunul de mitropolit

al Ungrovlahiei, cu "ecdosisul" patriarhului ecumenic.
Grigorie II conduce delegaţia Ţării Româneşti, care s-a prezentat înaintea îm
părătesei Ecaterina II, în împrejurările amintite anterior, la subcapitolul dedicat
episcopului Inochentie al Huşilor. Din delegaţia munteană faceau parte: mitropo
litul Grigorie, arhimandritul Chesarie, viitor episcop de Râmnic, arhimandritul
Filaret, succesorul său la Râmnic, ulterior mitropolit, vistiernicul Mihail Canta
cuzino şi logofătul Nicolae Brâncoveanu. Despre delegaţii moldoveni vom vorbi
în alt loc. Menţionăm kici că ambele ambasade au fost primite de ţarină la 28 mar
tie 1770, în duminica Floriilor.
Solia munteană cere aproape o totală contopire a ţării valahe cu Rusia94. A
luat cuvântul şi mitropolitul Grigorie, cerând mila împărătesei, rugând-o să nu-i
• părăsească sub mâini străine, ci să-i aibe de-a pururea sub acoperământul
împărăţiei sale95. Spicuim din discursul ierarhului: Şi aşa să ne păzeşti sub pute
rea ta ne primejduiţi. Dar mai vârtos acum, ne rugăm dreptei tale celei nebiruite,
să îndelungezi şi să înmulţeşti milostivirea ta, asupra acestui ticălos norod ca să-l
răpeşti din primejdia, cea pornită asupră-i. Căci acum mai vârtos decât altădată,
vrăjmaşul cel de obşte, ca un leu răcnind a-l prăpădi se semeţeşte. Ci dar să nu
ne nişinăm spre tine nădăjduind prea milostivă şi prea blagocistivă stăpână9(\
Despre solia munteană şi despre rezultatele călătoriei în Rusia am vorbit în deta91. Eugen C. Marina, Despre Mitropolitul Ignatie Sârbul, în Biserica Ortodoxă Română,
1960, nr. 11-12, p. 1062.
92. E. C. Marina, art. cit., p. 1063.
93. Biserica Ortodoxă Română, XVI, p. 20, la G. M. Ionescu, Istoria Mitropoliei
Ungrovlachiei, voi. II, 1708-1787, Bucureşti, 1914, p. 347.
94. Ibidem.
95. Ibidem.
96. G. M. Ionescu, op:cit., p. 359.
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liu în capitolul dedicat episcopului Inochentie de la Huşi, cel care a condus dele
gaţia^ moldovenilor.
In timpul cât mitropolitul a fost în Rusia, când s-a reîntors, locul său a fost
ocupat de fostul episcop al Râmnicului, Grigorie Socoteanu (iunie 1770 - octom
brie 1771). La scurt timp, Grigorie II este repus în demnitatea de ierarh.
In vara anului 1772, el îndeplineşte o altă misiune diplomatică, fiind trimis
împreună cu stareţii de la mănăstirile Sfântul Ioan cel Mare şi Mihai Vodă din Bu
cureşti, la Focşani, pentru a mijloci pentru patria noastră, pe lângă contele Orloff,
reprezentantul Rusiei, care ducea acolo tratative cu turcii97.
Amintim de asemenea, faptul că Grigorie II a fost trimis în Ardeal, în 1782,
împreună cu Ienăchiţă Văcărescu, spre a aduce înapoi pe beyzaclele lui A l Vodă
Ipsilanti98.
Este evident deci că şi acest ierarh a avut o activitate meritorie pe tărâm
diplomatic.
8. EPISCOPUL DAMASCHIN AL RÂMNICULUI (1708-1725)
Şi acest ierarh poate fi integrat în rândul diplomaţilor, fiind un apărător înfo
cat al drepturilor Bisericii sale, pentru care a înfruntat cu mult curaj autorităţile
austriece. Să cercetăm însă contextul în care Damaschin a făcut dovada unor astfel
de calităţi.
In urma războiului turco-austriac încheiat cu pacea de la Pasaroviţ, din 21 iu
lie 1718, Oltenia a fost ocupată de austrieci, rămânând în aceasţă situaţie până la
1739, când, în urma unui alt război turco-austriac, încheiat cu pacea de la Belgrad,
a fost realipită la Ţara Românească. încă în 1717, când austriecii nici nu se sta
biliseră în Oltenia, Damaschin a condus o delegaţie de boieri la Viena, pentru a
trata situaţia viitoare a ţării99. Cu această ocazie, a înaintat Curţii un memoriu în
zece puncte (al cincilea şi al nouălea referitoare la Biserică), solicitând ca Biserica
de aici şi clerul ei să îşi păstreze vechile drepturi, iar mănăstirile să fie scutite de
încartiruiri de trupe. împăratul Carol VI (1711-1740) i-a admis cererea printr-un
decret (30 mai 1717), dar mănăstirile au continuat să suporte încartiruirile.
Consiliul a prevăzut să se acorde libertate religiei românilor, consimţind la liberul
exerciţiu al cultului lor. De asemenea, şi-a exprimat părerea că mănăstirile nu tre
buie împovărate cu încartiruirea de trupe, cu excepţia momentelor când "ratio
belii" ar cere acest lucm100.
Un alt decret, emis în 1719, reglementa problemele referitoare la adminis
traţia Olteniei. Se cunoaşte şi o proclamaţie către locuitorii regiunii, venită tot din
partea împăratului. Situaţia nu era deloc favorabilă Olteniei, cu atât mai puţin
Bisericii de aici, subordonată canonic mitropolitului sârb de la Belgrad, obligată
să suporte amestecul Curţii în alegerea şi numirea egumenilor şi punerea mănăs
tirilor sub controlul administraţiei austriece. Ca urmare, la 29 noiembrie 1719,
episcopul Damaschin şi egumenii de la Hurezi, Bistriţa, Amota, Govora, au înaini

97. N. Şerbănescu, art. cit., p. 799.
98. G. M. Ionescu, op. cit., p. 364.
99. Nicolae Dobrescu, Istoria Bisericii Române din Oltenia în timpul ocupaţiunii austriace
(1716-1759), Bucureşti, 1906, p. 10.
100. Ibidem.
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tat Curţii un memoriu în unsprezece puncte, prin care aduceau înaintea împăratu
lui o serie de revendicări de ordin bisericesc (referitoare la episcopi, organizarea
vieţii monahale etc.), dar şi cultural. Autorităţile nu s-au grăbit însă cu îndeplini
rea acelora, ignorându-le cu desăvârşire101.
9. EPISCOPUL INOCHENTIE AL RÂMNICULUI (1728-1735)

Damaschin a avut un urmaş vrednic în scaunul de episcop, în persoana lui
Inochentie, fost egumen la Brâneoveni. Şi el a luptat CU'îndârjire cu autorităţile
austriece, mai ales în urma decretului imperial emis la 27 aprilie 1729. Acesta pre
vedea ca averile mănăstirilor închinate să fie luate de către fisc, clericii să plă
tească impozite, episcopul trebuind să verse a treia parte din veniturile sale în te
zaurul imperial; numărul preoţilor şi al diaconilor trebuia limitat.
Indignat, Inochentie ia atitudine, înaintând Curţii un memoriu-protest, în
1729-1730. Alte numeroase memorii a înaintat generalului-comandant Wallis din
Sibiu102. în 1732 s-a plâns de administraţia austriacă în cadrul Congresului Bise
ricii sârbe de la Belgrad, la care participase în calitate de episcop sufragan. în
1733 a fost chemat la Viena în legătură cu protestele sale împotriva dispoziţiilor
luate de Curte, prin care îi era restrânsă autoritatea103.
Pentru această activitate în plan extern îl putem enumera, alături de antece
sorul său Damaschin, între ierarhii diplomaţi, care au făcut tot ce le-a stat în
putinţă pentru neamul şi Biserica lor.
10. EPISCOPUL ILARJON GHEORGHIADIS AL ARGEŞULUI (1820-1821;

1828-1845)
Acest episcop al Argeşului a fost unul din sfetnicii lui Tudor Vladimirescu,
poate chiar secretarul său. După ce a fost proclamat domnitor la mănăstirea Cotroceni, în faţa pandurilor săi, la 8 mai 1821, episcopul i-a făcut învestitura con
form uzanţelor vremii. Noul domn l-a trimis la Laybach (Ljubliana, actuala capi
tală a Sloveniei), în fruntea unei delegaţii. El urma să ia parte la al treilea Congres
al "Sfintei Alianţe" (între Rusia, Austria şi Prusia), susţinând doleanţele poporu
lui român. Ajungând la Braşov, Ilarion află că tocmai luaseră sfârşit lucrările
Congresului. Peste câteva zile Tudor era ucis din ordinul lui Alexandru Ipsilanti,
conducătorul eteriştilor. în aceste împrejurări nefaste Ilarion rămâne la Braşov,
nereuşind să îşi finalizeze misiunea104.
4

101 . Ibidem, p. 19-23.
102. Ibidem, p. 91. A fost întocmit un extras cu toate donaţiunile, averile, veniturile, privile
giile, scutirile mănăstirilor din Oltenia.
103. Ibidem, p. 109-110. Considerăm că este oportun să amintim şi misiunea, - deşi cu alte
conotaţii decât celelalte - , îndeplinită de episcopul Climent de la Râmnic (1737-1748). Acesta, în
1737, după războiul ruso-turco-austriac, terminat cu victoria otomanilor, consiliat de domnitorul
Constantin Mavrocordat, a coborât din Munţii Lotru unde se refugiase, pentru a face act de supunere
faţă de Poartă şi tătari. La 15 februarie 1738 adresa o proclamaţie în acest sens locuitorilor din
regiunea nordică a judeţului Vâlcea. Pentru detalii a se vedea M. Păcurariu, Episcopul Climent al
Râmnicului, în Mitropolia Olteniei, 1965, nr. 1-2, p. 22-49.
104. Documente privind istoria României. Răscoala din 1821. Documente interne, voi. I,
Bucureşti, 1959, p. 185.
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TRANSILVANIA
Din Ardeal clericii merg în aceste misiuni în numele poporului român pe care
îl păstoreau, asumându-şi benevol rolul de mediatori pentru interesele acestuia.
Problemele de ordin ecleziastic, confesional predomină, stând la baza misiunilor
lor şi lăsând adesea în plan secund problemele politice. Această realitate este
explicabilă dacă avem în vedere situaţia Bisericii Ortodoxe din Transilvania, opri
mată secole întregi de catolici şi calvini. Ierarhii ardeleni nu luptă doar pentru
drepturile Bisericii lor, ci şi pentru drepturile naţiunii române, care în această
regiune purta, asemenea unui stigmat, povara unui cuvânt ce îi era mereu asociat:
"tolerată", situaţie valabilă şi pentru confesiunea ortodoxă.
Destinaţia misiunilor lor rămâne în principal Rusia, considerată unica spe
ranţă pentru salvarea Ortodoxiei din Ardeal, dar şi Viena sau Pesta, unde clericii
ajung pentru a depune proteste în numele poporului român văduvit de cele mai
elementare drepturi.
1. MITROPOLITUL ILIE IOREST (1640-1643)

Menţionăm aici şi călătoria în Rusia a mitropolitului ardelean Ilie lorest, deşi
nu avea caracter diplomatic. După ce a fost alungat din scaun de Gheorghe
Rakoczy (1630-1648), în 1643, după câteva luni în care a fost privat de libertate
din cauza opoziţiei faţă de acţiunile prozelitiste calvine, Ilie lorest a fost nevoit să
pornească spre Rusia pentru a-i răscumpăra pe cei 24 de garanţi, care şi-au asumat
răspunderea că ierarhul va plăti 1000 de taleri principelui; de la ţar spera să
primească ajutor material şi, de ce nu, încurajare. Avea asupra sa scrisori de la ie
rarhii moldoveni: mitropolitul Variaam, episcopii Anastasie al Romanului (1644-1658),
Ştefan al Rădăuţilor (1644-1646) şi Ghedeon al Huşilor (1645-1653), precum şi
sigiliile egumenilor de la Putna, Moldoviţa, Slatina şi Bistriţa. Domnul Moldovei,
Vasile Lupu, i-a înmânat o scrisoare către ţarul Mihail Feodorovici Romanov105.
In 28 iunie 1645, se afla la Putivlia, pentru ca la 2 august să ajungă la
Moscova şi în ziua de 24 a aceleiaşi luni să aibă acces la biroul ambasadorilor, iar
în,26 august este primit de ţar. înaltul demnitar îi oferă daruri şi banii necesari
pentru răscumpărarea garanţilor. Nu se cunoaşte data la care a părăsit Rusia.
Această călătorie vorbeşte de la sine despre însuşi destinul românilor din
Transilvania, asupriţi politic şi confesional şi tot de la sine cerea parcă, ocrotirea
unei puteri precum Rusia. Aceasta este trista solie a mitropolitului cu nume de
prooroc: solia nefericirii unui neam.
A

2. MITROPOLITUL SAVA BRANCOVICl (1656-1659, 1662-1680) .
Originar dintr-o familie de clerici, înfocaţi luptători împotriva turcilor, având
relaţii bine sudate cu Ţarţi Românească, cu conducătorii politici şi bisericeşti de
aici, Sava Brancovici reprezintă un subiect de interes pentru tema dezbătută de noi.
însăşi numirea sa comportă raţiuni de ordin diplomatic. Gheorghe Rakoczy II
(1648-1660) l-a confirmat în scaunul mitropolitan din Ardeal pentru că avea
105.
Silviu Drago mir, Contribuţii privitoare la relaţiile Bisericii româneşti cu Rusia în veacul
XVII, în Analele Academiei Române, Mem. Secţ. Ist., seria II, tom XXXIV, p. 1077.
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nevoie de consolidarea legăturilor cu Muntenia şi Moldova, în vederea cuceririi
tronului polon. Ştim de la cronicarul moldovean Miron Costin faptul că turcii
prăvia cu coada ochiului aceste tovărăşii (ărălor acestora106. în anul 1655,
Rakoczy încheiase de altfel tratate politice cu domnitorii Constantin Şerban al
Ţării Româneşti (1654-1658) şi Gheorghe Ştefan al Moldovei (1653-1658). Tot la
aceste legături trebuie să ne raportăm pentru a afla motivele "dărniciei" principe
lui în ceea ce priveştejurisdicţia acordată noului mitropolit, prin diploma emisă la
28 decembrie 165610', precum şi neimpunerea restricţiilor aşa-numite "calvine",
care îngrădiseră libertatea de acţiune în exercitarea funcţiei a antecesorilor săi.
Nu trebuie să uităm că principele avea relaţii şi cu ortodocşii cazaci şi
Moscova. Rezultă că Sava Brancovici se afla în scaunul mitropolitan din conside
rentele politice ale unui principe care urmărea să ajungă crai peste crai şi domn
peste domni10X. Ambiţioasele lui planuri au eşuat însă lamentabil109.
Atunci când Dieta transilvăneană doreşte să fie numit principe Francisc
Redei (1657-1658), lui Sava Brancovici i se încredinţează misiunea de a se pre
zenta la Buda ca trimis al aceluia, însă Poarta refuză confirmarea lui.
Omul turcilor, Barcsai îl înlătură pe mitropolit din scaun din cauza orientării
prorakoczyene, a sprijinului oferit celui din urmă pentru redobândirea tronului.
Opţiunile lui Acaţiu se îndreaptă spre Ghenadie III (1659-1660). în acest noian de
frământări şi lupte pentru putere, mitropolitul Sava are un rol bine definit.
Am întâlnit în cercetările noastre o ipoteză care ni s-a părut plauzibilă, referi
toare la acţiunile ierarhului în tot acest răstimp. El a continuat să-şi menţină drep
turile conferite de statutul de mitropolit şi a rămas în Alba-Iulia, Ghenadie având
reşedinţa la Sibiu. Interesantă pentru noi este scrisoarea adresată bistriţenilor,
datată în decembrie 1659; aceasta constituie ultimul document care oferă infor
maţii exacte despre Sava Brancovici şi demersurile sale până în 1660. Aici inter
vine ipoteza. Pentru a umple vidul informaţional, <}heorghe Şincai, în Cronica
Românilor110, citându-1 pe Samuel Gronski, - care, la rândul său, vorbeşte de un
sacrificulus (preot n.n.) trimis de Rakoczy la cazaci - , presupune că mitropolitul
a fost trimis la cazaci şi la Moscova, la ţarul Alexei Mihailovici. Părerea lui Şincai
este susţinută de Nicolae Iorga111 şi Augustin Bunea112, fiind infirmată însă de
Silviu Dragomir, care îşi exprima convingerea că solul trimis în Ucraina şi la
Moscova era un arhimandrit din Ierusalim, Partenie. Acesta trecea spre Rusia, cu
106. Miron Costin, Opere, ed. P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1958, p. 322.
107. Prin diploma amintită i se acorda o jurisdicţie foarte extinsă, comparativ cu aceea de care
s-au bucurat predecesorii săi: Transilvania propriu-zisă, Severinul, Z arandul, Bihorul şi
Maramureşul, cu excepţia Ţării Făgăraşului şi a câtorva biserici.
108. Miron Costin, op. cit., p. 359.
109. în ianuarie 1657 invadează Polonia şi este înfrânt. Cere ajutorul trupelor austriece
împotriva turcilor, care impun ca principe al Ardealului pe Acatiu Barcsai (1658-1660), fost ban al
Lugojului şi Caransebeşului, deoarece acesta le făcuse concesii dem ne de a satisface pretenţiile
oricărei puteri politice. Rakoczy se confruntă cu acesta, dar, într-o luptă pe Someşul Mic, este
înfrânt şi grav rănit, aflându-şi sfârşitul în iunie 1660 Ia Oradea.
110. Gheorghe Şincai, Chronica românilor, III, Bucureşti, Tip. Acad. Rom., 1886, p. 128.
111. Nicolae Iorga, Sate şi preoţi din Ardeal, Bucureşti, 1902, p. 68.
112. Augustin Bunea, Vechile episcopii româneşti a Vadului, Geoagiului, Silvanului şi
Bălgradului, Blaj, 1902, p. 120.

292

BISERICA ORTODOXĂ RO M ÂNĂ
4

un călugăr Grigorie şi diaconul Hrisant. A ajuns în Moscova, a prezentat scrisori
de la domnii din ambele principate româneşti şi de la principele Rakoczy, solici
tând ajutor împotriva otomanilor. Concluzia lui Silviu Dragomir este următoarea:
...noi ne-am încredinţat că Sava în Rusia a fost numai o dată. . . 113.
Ipoteza enunţată este susţinută şi de câteva argumente pe care le putem consi
dera viabile. Prima o constituie afirmaţia cronicarului maghiar Cserei Mihaly
(1668-1756), conform căreia mitropolitul Sava adeseori a fost trimis de princi
pele Ardealului în Rusia şi Polonia^14. Semnificativă în acest sens este şi confuzia
stolnicului Constantin Cantacuzino, care, făcând referiri la călătoria fraţilor
Brancovici la Moscova, în 1668, scrie că mitropolitul fusese trimis de Gheorghe
Rakoczy, deşi în acel an principe în Ardeal era Mihail ApafFi: Auzit-am şi eu cu
urechile mele de Dumnealui Gheorghie Brancovici din Ardeal, (...), povestind
cum mergând la Mosc (Moscova n.n.) împreună cu frate-său Sava Brancovici,
Mitropolitul Ardealului, om şi acela destul de învăţat, înţelept şi temătoriu de
Dumnezeu, pre carele îl trimisese Racoţ Gheorghe cel tânăr la împăratul
moschicescu (moscovit n.n.), cu solie, la anul de la Hristos 1668. . . 115.
O dovadă cu deosebita relevanţă este scrisoarea vicarului apostolic Gabriel
Tomasy, care raporta la Varşovia, în 23 mai 1660, că un vescovo di rito greco, că
lătorind incognito, fusese trimis de Rakoczy la moscoviţi şi cazaci116. Victor
Câmpineanu crede că acel episcop ortodox de care aminteşte Tomasy este Sava
Brancovici. El îşi pune însă o altă întrebare: din ce cauză cercetătorii arhivelor din
Moscova sau din Ucraina n-au găsit nimic referitor la o călătorie în Rusia a mitro
politului Ardealului în anul 1660? Răspunsul rezidă, conform opiniei sale, în
succesiunea în plan politic a evenimentelor din Ardeal în acel an: Rakoczy este
înfrânt şi rănit, murind la scurt timp, iar Sava, aflând toate acestea pe când
ajunsese la Varşovia, nu a njauajuns în Ucraina şi la Moscova, văzându-se nevoit
să ia drumul întoarcerii117.
Revenind la opinia lui Silviu Dragomir referitoare la acel arhimandrit
Partenie, trebuie să precizăm că acesta a întreprins călătoria la finele lui 1659 şi
nu în anul următor. Concluzia lui Dragomir nu anulează aşadar ipoteza lui Şincai
şi a altor istorici de mai târziu.
Continuatorul politicii lui Rakoczy, Ioan Kemeny (1661-1662), îl înfrânge pe
Barcsai în mai multe rânduri, acesta din urmă fiind obligat să abdice, în ianuarie
1661, în favoarea celui dintâi. Kemeny se menţine la putere doar până în toamna
anului 1661, când turcii îl numesc principe al Transilvaniei pe Mihail Apaffi
(1661-1690). După o scurtă păstorire a unui anume Daniil (1662), Sava Branco
vici primeşte de la noul principe diploma de întărire în scaunul ierarhic ardelean
(23 aprilie 1662). De acum mitropolitul se va bucura de continuitate în slujirea sa
.113. Silviu Dragomir, op. cit., p. 1099.
114. Victor Câmpineanu, Mitropolitul Sava Brancovici. Legăturile cu Rusia ,yi lupta sa
împotriva cotmpitorilor turci, în Biserica Ortodoxă Română, 1955, nr. 6, p. 560.
115. Istoria Ţării Româneşti 1290-1690. Letopiseţul cantacuzinesc, ed. critică de Constantin
Grecescu şi Dan Simionescu, Bucureşti, 1960, p. 132.
116. Documente istorice transilvane, voi. I, p. 297.
117. V. Câmpineanu, art. cit., p. 560-561.
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până în 1680, deşi condiţiile îndeplinirii ei au fost de cel mai m ulte ori total nefa
vorabile, ostile chiar.
U n evenim ent demn de consem nat în prezenta lucrare îl constituie călătoria
din 1668 în Rusia, aflată de această dată sub sem nul certitudinii. Date referitoare
la această călătorie provin din două surse: Cronica lui G heorghe Brancovici şi
actele din Arhiva principală a Ministerului de Externe din M oscova. Se pare că
mitropolitul se hotărâse pentru o călătorie la M oscova încă din 1666. Să ne amin
tim şi de călătoria întreprinsă în Rusia de unchiul său L on gh in 118, putând consti
tui într-o anumită măsură o m otivaţie în acest sens, de ordin secundar desigur.
Contextul nu i-a permis să plece decât după doi ani. A obţinut cu dificultate apro
barea lui Apaffi şi o scrisoare de recomandare către ţarul A lex ei M ihailovici.
Dintr-o altă scrisoare, trimisă de data aceasta de Sava, aflat la Iaşi, reiese clar că
principele îşi dăduse acordul pentru plecarea ierarhului cu condiţia de a fi infor
mat asupra relaţiilor dintre cazaci, polonezi şi m oscoviţi. Turcii doreau foarte
mult să cunoască detalii legate de acestea, întrucât în 1667 se încheiase, la Andrusova, armistiţiul dintre Rusia şi Polonia, după aproape trei ani de tratative119; iar
Apaffi era om ul lor.
Pe lângă audienţa obţinută h ţar, tradiţionalul schim b de daruri dintre cei doi,
oficierea slujbei religioase la biserica Uspenia, alături dc patriarhii Paisie al A lexan
driei şi M acarie al A ntiohiei, în ziua sărbătoririi sfinţilor apostoli Petru şi Pavel,
relevant pentru studiul nostru este faptul că, la 1 iunie 1668, Sava Brancovici
depune la biroul ambasadorilor din M oscova un m em oriu, în care recomanda şi
reafirma necesitatea im perioasă a unirii popoarelor creştine din Răsărit împotriva
otom anilor asupritori: ...este în părţile acestea mare mulţime de creştini pravos

lavnici: sârbi, bulgari, români, toţi aceştia aşteaptă să fie de undeva năvală a
creştinilor asupra blăstămatului de turc, căci sunt în mare lipsă, năcaz şi
strâmtoare. . . ,20. Pe baza acestui act, profesorul Capterev, arhimandritul D im itrievici şi profesorul Radonic, doresc să confere o nuanţă politică acestei călătorii.
Radonic crede că însuşi Apaffi i-ar fi încredinţat lui Sava m isiunea de a se infor
ma, aşa cum aminteam mai sus, despre relaţiile politice dintre Polonia şi Rusia,
dar şi despre acela dintre ruşi şi cazaci. Dragomir consideră eronată afirmaţia:

dacă în Moscova ar fi avut loc oarecari tratări politice între Sava şi Curtea ru
sească, actele din biroul ambasadorilor ne-ar fi păstrat mai multe ştiri despre
aceasta. Nici ideea lui Sava despre o alianţă a creştinilor răsăriteni împotriva
turcilor nu este nouă. O întâlnim doar în .anul 1654 când ea purcede din Mos
cova; în semnul ei se încheiară legăturile lui Gheorghe Ştefan cu Rusia şi pe urmă
solia din anul 1659 a lui Rticoţi şi a celor doi domni români încă a urmărit
aceeaşi ţintă121.
%

118. Mitropolitul Longhin Brancovici din Icnopole călătoreşte în Rusia, cu câţiva însoţitori, în
toamna anului 1629, primind daruri de la ţar în orăşelul de graniţă Putivlia.
119. In urma acestui armistiţiu, Rusia obţinea două puncte extrem de importante: Polonia ceda
Moldovei Ucraina de pe malul stâng al Niprului, precum şi Kievul pe timp de doi ani şi admitea să
nu încheie tratate cu Turcia decât cu participarea statului moscovit.
120. Silviu Dragomir, op. cit., p. 1185.
121. Ibidem, p. 1104.
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Şi după revenirea în Transilvania mitropolitul se va ataşa din ce în ce mai
mult de fruntaşii ardeleni angajaţi în lupta cu otom anii şi, totodată, va încerca să
con solid eze legăturile cu Ţara Rom ânească. în primăvara anului 1670 îl găsim de
altfel aici, semnând un act de judecată la Târgovişte, alături de patriarhul D osoftei
al Ierusalimului. Este un docum ent extrem de grăitor pentru subiectul nostru. La
un an după întoarcerea de la M oscova, mitropolitul ardelean se întâlnea la Târgo
vişte, cu acel patriarh care a fost până la sfârşitul secolului al X V II-lea şi începutul
celui de-al XVIII-lea, conducătorul spiritual al B isericii Ortodoxe şi care a avut
strânse legături cu Sfatul m o sc o v it122. întâlnirea dintre mitropolitul Sava Brancovici şi patriarhul D osoftei reprezintă de fapt păstrarea unei legături a ierarhului
ortodocşilor din Ardeal cu M oscova, unica speranţă de eliberare a O rtodoxiei de
sub jugul otoman. Legăturile cu Ţara R om ânească însem nau, în acelaşi timp, şi
legături cu R u sia123.
D in toate aceste m otive, am considerat oportună amintirea acestui sfânt ie 
rarh transilvănean între clericii implicaţi în acţiuni diplom atice. N u m ele său îşi
merită cu prisosinţă un loc în istoria acestor misiuni.
3. EPISCOPUL GHERASIMADAMOVICI (1789-1796)
Pe acest episcop sârb al Transilvaniei, cu sediul la Sibiu, îl m enţionăm în lu
crarea de faţă pentru demersurile făcute la Viena, în 1791, în vederea obţinerii de
drepturi pe seam a naţiunii române. Era în perioada im ediat următoare respingerii
cunoscutului memoriu Supplex Libellus Valachoritm. în alte memorii adresate
Curţii, - cel mai important datând din 30 martie 1792 - , Gherasim A d am ovici îşi
exprima indignarea faţă de nerecunoaşterea românilor ca naţiune, argumentându-şi
poziţia prin numărul, vechim ea şi originea românilor, dar solicita şi drepturi pentru
B iserica Ortodoxă. Curtea a răspuns cu promisiuni pe cât de vagi, pe atât de
deşarte. O dată cu moartea lui Leopold II (1792), sub urmaşul acestuia, Francisc I
(1 7 9 2 -1 8 3 0 ), s-a inaugurat o politică de reprimare a oricăror mişcări cu caracter
naţional şi so c ia l124.
4. EPISCOPUL, ulterior MITROPOLITUL ANDREI ŞAGUNA (1846-1873)
Cel mai strălucit ierarh pe care l-a cunoscut Transilvania a dat dovadă de v e 
ritabile calităţi de diplom at, în special în timpul revoluţiei de la 1848-1849. După
ce Marea Adunare N aţională de la Blaj, de pe Câmpia Libertăţii, din 3/15 mai, a
formulat un program naţional în 16 puncte, cuprinzând revendicările românilor
122. Dosoftei este acel "patriarh de Ierusalim" despre care cercetătorii ruşi afirmă că a avut
cele mai strânse legături cu statul lor. Atunci când vorbesc de contribuţia clerului ortodox la lupta
împotriva cotropitorilor turci, aceştia îl amintesc în primul rând pe Dosoftei. Mai ales din Istoria
diplomaţiei a lui V. P. Potemkin, reiese clar faptul că patriarhul menţionat a avut rolul de coordona
tor al multor acţiuni antiotomane întreprinse de clerul ortodox în a doua jumătate a secolului al
XVII-lea. încă arhidiacon fiind, Dosoftei călătorea la Moscova cu ocazia întrunirii sinodului pentru
judecarea patriarhului Nicon. El fusese trimis de patriarhul Nectarie al Ierusalimului, care, deşi por
nise spre Moscova, ajuns la Iaşi, a fost nevoit să se întoarcă din drum din poruncă turcească. In
1669, deci cu un an înainte de întâlnirea cu Sava Brancovici la Târgovişte, Dosoftei primise vizita
unui sol rus la Constantinopol. Cf. V. Câmpineanu, art. cit., p/565.
123. V. Câmpineanu, art. cit., p. 565-566.
124. Ibidem, p. 495-496.
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ardeleni, Şaguna - pe atunci episcop - a fost ales în fruntea unei delegaţii, care să
prezinte Curţii din Viena doleanţele acestora. Trei problem e au devenit stringente:
autonomia politică, discordia religioasă şi statutul ţăranilor125.
Episcopul s-a distins în cadrul acestei mişcări naţionale ca organizator şi di
plomat de excepţie, care nu a fost dominat până la frenezie de entuziasm ul m o
mentului. El a cântărit situaţia dată pentru a determina ceea ce era atât de corect
- adică com patibil cu "spiritul epocii", cu principiile spirituale ale Ortodoxiei şi
cu prerogativele autorităţii civile - cât şi realizabil în această ord in e126. Doar după
aceea a acţionat, ceea ce era de aşteptat de la un om echilibrat cum a fost epis
copul şi apoi mitropolitul Andrei.
în drumul său spre Viena, Şaguna s-a oprit la Budapesta, unde a avut o între
vedere cu arhiducele Ştefan, palatinul Ungariei, care i-a dat asigurări că progra
mul rom ânesc se va bucura de o audienţă favorabilă la Curte. La Viena însă, şi-a
găsit colegii demoralizaţi. O parte dintre ei plecaseră la Innsbruck, - unde se refu
giase Curtea din calea revoluţionarilor vienezi - , pentru a-i prezenta împăratului
Ferdinand programul, sub forma unei petiţii. M isiunea lor a reprezentat un eşec
total, fiind respinsă premisa fundamentală care stătea la baza întregului program,
aceea a autodeterminării naţionale. împăratul a sancţionat unirea Transilvaniei cu
Ungaria, la cererea primului ministru maghiar, B atthyany127.
Şaguna a refuzat să accepte declaraţia împăratului ca definitivă. El a redactat
o nouă petiţie, reafirmând convingerea românilor că lim ba şi naţionalitatea consti
tuie tezaurul cel mai preţios şi arătând că unirea Transilvaniei cu Ungaria va duce
la distrugerea acestuia. U n grup condus de Şaguna s-a reîntors la Innsbruck, fiind
primit în audienţă la 23 iunie. împăratul Ferdinand însă, a repetat pur şi sim plu
declaraţia anterioară, conform căreia legile adoptate de D ieta ungară ar fi satis
făcut principalele revendicări ale românilor. D elegaţia a fost îndrumată să n eg o 
cieze direct cu guvernul maghiar. După audienţa la împăratul Ferdinand I, Andrei
Şaguna s-a prezentat într-o nouă audienţă la arhiducele Ştefan, palatinul Ungariei,
care so sise între timp la Innsbruck, apoi la arhiducele Francisc Carol, pentru a le
solicita sprijinul. Fiind la Innsbruck miniştrii maghiari E otvos şi Szecheny, îi
vizitează, discutând cu ei probleme referitoare la rom âni128.
La scurt timp, Şaguna, împreună cu alţi membri ai delegaţiei sale (Timotei
Cipariu şi protopopul Io sif Ighian), călătoreşte la Budapesta pentru a participa la
lucrările com isiei pentru unire. A ici, poartă discuţii cu prietenul său din timpul
studiilor universitare, Jozseph Eotvos, ministru al Educaţiei, şi cu contele Istvan
Szechenyi. Participarea ierarhului la lucrările com isiei pentru unire a atras după
sine critici din partea conducerii mişcării naţionale din Transilvania. El a fost
acuzat că şi-a depăşit atribuţiile mergând la Budapesta, întrucât mandatul încre
dinţat lui de Adunarea naţională expirase o dată cu prezentarea celor 16 puncte în
125. Keith Hitchins, Ortodoxie şi naţionalitate. Andrei Şaguna şi românii din Transilvania
(1846-1873), Bucureşti, 1995, p. 71.
,
126. Ibidem, p. 76. .
127. Ibidem, p. 78.
128. Mircea Păcurariu, Revoluţia românească din Transilvania şi Banat în anii 1848-1849.
Contribuţia Bisericii, Sibiu, 1995, p. 73.
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faţa împăratului. Şaguna considera această acţiune o obligaţie pe care trebuia să
şi-o asum e faţă de naţiunea română - pentru că un bun sim ţ politic cerea să fii de
faţă când se decide propria ta soartă
cât şi o datorie faţă de împărat. D e aceea
a continuat să conducă delegaţia românească în com isie şi a deţinut locul cuvenit
în Camera M agnaţilor a D ietei ungare, în care îl desem nase împăratul, activând în
com itetele acesteia, care se ocupau de unire şi de desfiinţarea io b ă g iei129.
N egocierile ulterioare au fost stopate de conflictul acutizat dintre Budapesta
şi Viena. Şaguna se reîntoarce acasă, păstrându-şi atitudinea loială faţă de Casa
imperială; iar aceasta nu însem na supunere faţă de guvernul Batthyany. în acelaşi
an are loc o conferinţă naţională la Sibiu, a treia de acest gen (28 decem brie).
Principiile şaguniene, liberalism şi naţionalism , susţinute de toţi delegaţii, presu
puneau că o nouă monarhie, transformată de acestea, se va ridica din ruinele v e 
chiului regim, oferind popoarelor sale diverse, posibilitatea de a se dezvolta după
bunul plac. Episcopul Andrei a fost desem nat să transmită aceste sentim ente
Curţii, însă înainte de a pleca, i s-a încredinţat o m isiune la sud de Carpaţi.
Armatele ungare, conduse de generalul J o zsef B em , avansau rapid, transil
văn en ii130 fiind tentaţi să ceară ajutor rusesc împotriva acestora. Şaguna, considerându-se răspunzător pentru siguranţa poporului său, m ilitează pentru această
cauză, convingându-1 pe Sim ion Băm uţiu şi grupul condus de el, - care iniţial a
protestat - , că este soluţia optimă şi poate unică. Conferinţa îl alege pe el şi pe
Gottfried Miiller, profesor la A cadem ia săsească de Drept din Sibiu, ca reprezen
tanţi pentru a negocia cu generalul A lexander Luders, comandantul militar rus din
Bucureşti.
In 5 ianuarie 1849, episcopul Transilvaniei are o lungă întrevedere cu Luders,
care refuză însă să acţioneze în lipsa unor instrucţiuni precise de la Petersburg.
Atm osfera de la Bucureşti îi este ostilă ierarhului, considerat conducătorul libera
lilor transilvăneni. După câteva zile, Şaguna pleacă spre Olm utz, în M oravia,
unde se stabilise Curtea după o nouă izbucnire revoluţionară în Viena. Se opreşte
însă în M oldova, B ucovina şi Galiţia. Românii din B ucovin a şi Banat i s-au ală
turat, constituind o singură delegaţie ce reprezenta pe toţi românii din monarhia
habsburgică.
La 25 februarie îi prezintă petiţia delegaţiei lui Francisc Iosif. A cerut, între
altele să se acorde naţiunii române libertate constituţională. împăratul promite să
ia în considerare cererile lor. D e aici a plecat la Praga, să prezinte om agii fostului
împărat Ferdinand, apoi din nou la Olm utz, unde a vizitat mai mulţi miniştrii şi,
în sfârşit, la V iena131. în 4 martie este promulgată o nouă constituţie imperială,
care nu conţinea nici o m enţiune referitoare la naţiunea română, sem n evident că
Viena nu intenţiona să recunoască vreo entitate politică n ou ă132. R om ânii nu au
%

A

_____

A

1^9. Keith Hitchins, op. cit., p. 79-85.
130. Anton von Puchner, generalul comandant din Transilvania, Franz Salmen, corniţele sas,
feldmareşalul Alfred Windischgratz, pentru ajutorul rusesc intervenind energic şi Şaguna.
131. Mireea Păcurariu, Revoluţia românească..., p. 142.
132. K, Hitchins, op. cit.,p. 91-95.
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obţinut altceva decât asigurări, în termeni generali, cu privire la un tratament egal
cu celelalte naţionalităţi din monarhie.
S-a stins în cele din urmă şi revoluţia, principatul transilvănean fiind readus
la statutul de provincie imperială. Doar după înăbuşirea revoluţiei în Transilvania,
s-a putut întoarce acasă Andrei Şaguna, găsind "casa pustie".
în perioada "decadei absolutiste" (1 84 9-1 86 0), activitatea sa a fost restrânsă
la acţiuni lipsite de ecou. O dată cu inaugurarea regimului "liberal", Şaguna este
ales membru al Senatului imperial din Viena, demnitate pe care a deţinut-o mai
mulţi ani; în această calitate a rostit numeroase discursuri, cerând drepturi pe
seam a românilor ardeleni şi a Bisericii lor. Tot în 1860, episcopul, împreună cu
câţiva fruntaşi ai românilor sibieni, a înaintat împăratului un m em oriu, solicitând
numirea unui român în funcţia de cancelar al Transilvaniei şi recunoaşterea limbii
române ca a treia limbă oficială, pe lângă germană şi maghiară, deziderate rămase
desigur fară urmări.
Activitatea pe plan diplom atic a ierarhului desăvârşit care a fost Andrei
Şaguna este dificil de prezentat în câteva rânduri. Credem însă, că din tot ceea ce
am relatat în cele de mai sus, rezumativ, reiese vocaţia de conducător politic şi
diplom at cu care a fost înzestrat. El a fost păstorul cel bun şi adevărat, care şi-a
pus sufletul şi energiile pentru oile sale ( C f In. 10, 11).
5. NICOLAE BĂLAN\ viitor mitropolit al Transilvaniei (1920-1955)
Vrednicul de amintire mitropolit al Ardealului N ico la e Bălan a fost unul din
marii luptători pentru înfăptuirea marelui deziderat al unităţii naţionale a români
lor. D eşi la ceasul împlinirii visului secular al poporului nostru nu era ierarh, m i
siunile îndeplinite de el în acea perioadă, în plan diplom atic, nu pot fi om ise din
studiul nostru133.
Pe baza directivelor Congresului Naţional Român, în noiem brie 1918, pleacă
la Iaşi, împreună cu căpitanul Victor Precup, pentru a-i informa pe conducătorii
de atunci ai R om âniei, aflaţi la Iaşi despre situaţia din Transilvania. A purtat
discuţii cu miniştrii Franţei, A ngliei şi Statelor U nite, acreditaţi pe lângă guvernul
român. D e aici îi scrie Bălan lui Vasile G oldiş să întrerupă orice tratative cu gu
vernul maghiar şi să proclam e urgent alipirea necondiţionată a Transilvaniei la
România. Peste câteva zile, acelaşi N icolae Bălan, atunci profesor la Institutul
teologic din Sibiu, a avut o întrevedere la Giurgiu cu generalul Berthelot, com an
dantul armatei franceze de la D unăre134. în acest fel şi-a adus un aport însemnat
la evoluţia evenim entelor în direcţia dorită de românii de pretutindeni.
CONCLUZII
D in cele expuse, reiese faptul că domnitorii români au folosit în raporturile
lor cu alte state şi ierarhi, numărul clericilor diplomaţi fiind destul de ridicat. Se
133. M. Păcurariu, Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului. La 100 de ani de la naştere, în
Biserica Ortodoxă Română, 1982, nr. 5-6, p. 497.
134. Ibidem.
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remarcă faptul că de cele mai multe ori tratatele şi acţiunile încheiate erau acţiuni
personale ale şefului statului, neangrenând întreaga naţiune. O dată cu moartea
sau scoaterea din dom nie a acestuia, tratatul devenea nul. în aceste condiţii, diplo
matului i se cerea în primul rând devotam ent faţă de suveran. Marea boierim e,
care îşi urmărea propriile interese, era în permanent con flict cu puterea. Ierarhia
nu se im plica în aceste frământări şi disensiuni so cia l-p o litice135. Mai mult, prin
Biserică, domnitorii îşi asigurau supunerea maselor, controlul asupra acestora.
Sunt evidente raţiunile care stăteau la baza preferinţei suveranilor pentru înaltele
feţe bisericeşti.
Posesori ai unei vaste culturi teologice şi profane, cunoscuţi în lum ea orto
doxă, ierarhii diplomaţi au depus toate eforturile pentru slujirea domnitorilor, dar
şi a neamului rom ânesc de cele mai multe ori. Credinţa le-a fost răsplătită,
eşecurilor le-a urmat pedeapsa.
în final ne exprimăm convingerea că în istoria diplomaţiei româneşti un capi
tol de acest gen, referitor la clerici în misiuni diplom atice, nu poate şi nu trebuie să
lipsească. Fără ei această istorie ar fi cu siguranţă mai săracă, mai puţin incitantă.
Drd. CLAUDIA DUMITRIU

135. Ilie Georgescu, art. cit., p. 276.
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ÎNDEPĂRTAŢI DIN SCAUN
ŞI TRIMIŞI ÎN RECLUZIUNE MONASTICĂ
DE CĂTRE AUTORITĂŢILE COMUNISTE ÎN ANII 1944-1981*
Prigoana sau "teroarea roşie", care îşi are ca m odel R evoluţia franceză1 s-a
manifestat împotriva B isericii Ortodoxe odată cu preluarea puterii de către
bolşevici în Rusia2.
Cât priveşte în Basarabia, imediat după anexarea ei de către ruşi, a fost distrusă
toată organizarea bisericească românească de până atunci. în locul mitropoliei
Basarabiei s-a înfiinţat o episcopie dependentă de Patriarhia M oscovei, cu sediul la
Chişinău, cârmuită de ierarhi ruşi. Şi acelaşi lucru s-a întâmplat şi la Cernăuţi, unde
"în locul Mitropoliei româneşti s-a creat o Episcopie, cu ierarhi ruşi sau ucrainieni.
Eparhiile Ismailului şi Hotinului (Bălţi) au fost considerate ca desfiinţate"3.
D e "arhipeleagul ororii" n-au scăpat nici Biserica Ortodoxă din Rom ânia4, în
frunte cu ierarhii acesteia, odată aduşi la putere com uniştii de armata roşie de
ocupaţie5, când s-a început sovietizarea ţării după m odelul stalinist6.
Cu privire la ierarhi a fost em is decretul cu numărul 166 din 1947, care pre
vedea îndepărtarea acelora în care regimul com unist nu avea încredere. Ceea ce
s-a şi întâmplat, de altfel. Iar din anul următor, 1948, regim ul com unist trecea şi
la exercitarea unui control riguros, permanent şi direct asupra B isericii "mai ales
prin ofiţerii de Securitate, prezenţi mereu în toate instituţiile bisericeşti (protpopiate, mănăstiri, şcoli teologice, centre eparhiale, Patriarhie), gata oricând să re
prime orice acţiune considerată contrară intereselor statului ateu"7. Erau acei aşa
Comunicare prezentantă la al doilea Simpozion Internaţional despre "Experimentul
Piteşti - Reeducarea prin tortură" - PERT , Piteşti, 4-6 octombrie 2002, cu tematica principală
"Opresiunea comunistă asupra cultelor religioase din România".
1. Victima Revoluţiei franceze a fost Biserica Catolică a Franţei. (Vezi Renee Casin, Laureate
de l'Academie Francai se et des Arts et Lettres de France, Les Catholiques et la Revolution franqaise.
Editions Resiac, Montsurs, 1988, 146 p.).
2. La "1 aprilie 1927 se puteau număra 117 episcopi arestaţi sau deportaţi precum şi mii de
preoţi şi de călugări, fară a mai socoti pe cei care fuseseră asasinaţi", şi "din 1917 la 1940, 205 epis
copi muriră de moarte "nenaturală"...", iar din "1927 la 1942 fuseseră operate 179 de arestări şi
deportări de episcopi" (Protodiacre Germain Ivanoff-Trinadzaty, Soixante-dixieme anniversaire du
sergianismey în "La voie oithodoxe", No. 17, ete 1997, apud internet).
3. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Din trecutul Bisericii româneşti din Basarabia , în "Pe dru
mul credinţei", de Arhimandrit Roman Braga, Prima ediţie, HDM Press, Inc. MI, SUA, 1995, p. 31.
4. Vezi Sergiu Grossu, Le calvaire de la Roumanie chretienne , Editions France Empire, Paris,
1987, p. 198 şi urm.; Preot Dr. Ioan Dură, Pătimirea Bisericii Ortodoxe Române 1945-1989 , Editura
Ramida, Bucureşti, 1994; Idem, Monahismul românesc în anii 1948-1989. Mărturii ale mmânilor
şi consideraţii privitoare la acestea. Cu prefaţa de Pr. Mina Dobzeu, Editura Harisma, 1994.
5. Vezi Constantin Hlihor, Armata roşie în România şi evoluţia regimului politic, ianuariemartie 1945, în "Arhivele Totalitarismului", Anul III, 1995, Nr. 2, p. 52-60.
6. Vezi Florin Constantiniu-Ioan Chiper, Modelul stalinist de sovietizare a României, în
"Arhivele Totalitarismului", Anul III, 1995, Nr. 2, p. 8-28.
7. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Şi-a făcut Biserica datoria?, în "Vestitorul Ortodoxiei
Româneşti*', An II, 1990, Nr. 7-8, 1-30 aprilie, p. 5; Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Românie, Ediţia
a V-a, Editura Sophia, 2000, p. 446.
*
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numiţi "inspectori de culte" din cadrul Ministerului de Culte - devenit Departa
ment al Cultelor în 1958 - care aveau să-şi înceteze funcţia abia la sfârşitul lui
martie 1990.
La 15 mai 1948 avea să fie declanşată teroarea politică pe scară largă, prin
arestările politice în masă, iar "începând cu anul 1949 şi până în 1962", să se fix e
ze "domicilii obligatorii la aproximativ 60.000 de persoane"8. Aşadar, Rom ânia
începea să fie "o insulă din Arhipelagul Gulag, o ţară "pregătită" să devină colon ie
sovietică", după cum scria, foarte recent, dl. Aurel Sergiu M arinescu9.
Printre cele "aproximativ 60.000 de persoane", cărora li s-au fixat "domicilii
obligatorii" în perioada amintită, au fost şi clerici ortodocşi, preoţi şi ierarhi.
Numai că dom iciliile forţate pentru ierarhii ortodocşi, depuşi din treaptă, le-au
constituit chiar mânăstiri şi schituri, devenite loc de surghiun sau de recluziune
m onastică, şi în care Securitatea îşi avea, fireşte, informatorii ei. Ce-i drept, până
în 1957, Securitatea nu reuşise încă să-şi aibă informatori în toate mănăstirile
ortodoxe. D ovadă că în acel an, 1957, ministrul de Interne, Alexandru Drăghici
"constata că în cele 27 mânăstiri şi schituri din regiunea Bacău exista doar în 8
câte un informator, în regiunea Piteşti erau informatori doar în 13 din cele 33 m â
năstiri, în cele 7 din regiunea Constanţa nici unul"10.
Din m otive tactice şi din cauza stării de spirit a populaţiei din ţară, care nu le
era favorabilă, com uniştii au manifestat precauţie şi reţinere în ceea ce priveşte
trimiterea ierarhilor ortodocşi în temniţe. Din cele cercetate cunoaştem doar cazul
episcopilor, N icolae P opovici al Oradiei şi E ugenie Laiu Suceveanul al Tom isului,
care au fost întemniţaţi. în schim b, preoţii şi monahii ortodocşi um pleau în ch iso 
r ile 11. După o evaluare imediat postdecembristă, "din 12.000 de preoţi ortodocşi,
peste 3.000 au fost închişi sau trimişi la canal. D in aceştia peste 1.800 au murit.
La Poarta Albă dintr-un transport de 100 preoţi, în zece zile, majoritatea au pierit"12.
A dică, unul din patru preoţi ortodocşi au trecut prin închisorile co m u n iste13.
Regretatul istoric Alexandru Duţu scria cu câţiva ani în urmă în studiul său
"Ortodoxie şi totalitarism", redactat în limba franceză, că "dacă într-o primă fază,
din 1948 la 1963, regim ul a încercat să izoleze Biserica, aruncând în închisoare
pe preoţii opozanţi şi controlând din punct de vedere econ om ic şi politic toată
activitatea religioasă, din 1963 spre 1980 acesta a limitat în m od strict prezenţa
socială şi culturală a B isericii. U ltim a fază, din 1980 la 1989, regim ul a încercat
să lichideze Biserica ca instituţie"14. Fără îndoială este cert că, până în 1963,
8. Constantin Aioanei-Cristian Troncotă, Arhipelagul ororii, în "Magazin istoric", An. XXVII,
1993, nr. 3(312), martie, p. 25.
9. Aurel Sergiu Marinescu, Prizonier în pmpria (ară, voi. 1, Editura Vremea, Bucureşti, 1997, p. 39.
10. Cristian Troncotă, Securitatea: începuturile , în "Magazin istoric", Nr. 12, 1998, octombrie,
apud internet.
11. De altfel, "din 1946 până în 1964, 6000 de preoţi ortodocşi au fost şicanaţi sau condamnaţi"
(Boris Buzilă, Gulag-ul românesc şi biserica , în "România liberă", 15-16 februarie 1992, p. 5).
12. Cornel Pleşa, Biserica Ortodoxă Iii răscruce de drumuri, în "Timişoara", Timişoara, An I,
1990, Nr. 14, 24 februarie, p. 2, apud "Arhivele Totalitarismului", Anul II, 1994, Nr. 4, p. 258.
13. A se vedea şi Preot Ioan Bărdaş, Calvarul Aiudului. Din Suferinţele unui preot ortodox.
Cuvânt înainte de Ana Blandiana. Editura Anastasia, 1999,'p. 88.
14. Alexandru Duţu, Orthodoxie et totalitarisme , în "Sud-Estul şi contextul european". Buletin
al Institutului de Studii Sud-Est Europene, VII, Bucureşti, 1997, p. 62.
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persecuţia B isericii de către autorităţile com uniste a fost foarte violentă şi făţişă.
Or tocm ai până în 1963 şi ierarhii Bisericii O rtodoxe R om âne, urcaţi pe tron
înainte de 1944 şi care nu erau dispuşi la com prom is cu puterea com unistă, se v e
deau îndepărtaţi din scaunele lor. Iar în locul acelora erau numiţi aşa zişii ierarhi
"progresişti", "tovarăşi de drum" pe tărâmul bisericesc, dispuşi la tăcere şi chiar
la com prom is şi în care com uniştii aveau încredere. Se aplica, prin urmare, şi în
Biserică, ceea ce se înfaptuia concom itent în administraţia de stat, în armată şi în
învăţământul superior, adică "epurarea", conform sloganului "la vremuri noi,
oam eni noi!". N u-i mai puţin adevărat că şi dintre ierarhii "progresişti", câţiva printre care şi patriarhul Justinian după ceva ani de patriarhat - au servit Biserica
înainte de toate, şi au ales chiar calea recluziunii m onastice decât să-şi trădeze
credinţa şi turma cuvântătoare, încredinţată spre păstorire.
într-o ţară cu un regim com unist instalat de m şi, prin violenţă, m inciună şi în
şelătorie, ca România, "partidul" scrie dl. Sergiu Grossu, "căuta să distrugă B ise 
rica pe două căi, alese cu iscusinţă la sugestia Krem linului, fie în m od direct, prin
declanşarea unei prigoane de mare anvergură, prin exterminarea sau înlăturarea
ierarhilor refractari regim ului com unist, fie în mod indirect, prin fabricarea unor
ierarhii progresiste, capabile să trădeze interesele bisericeşti şi gata oricând să
slugărnicească regim ul celor fară D um nezeu"15. Evident, aveau să fie folosite
am bele căi: prima mai mascată, a doua vizibilă.
Până în prezent nu a fost întocm it un studiu consacrat ierarhilor Bisericii
Ortodoxe R om âne depuşi din treaptă. Şi nici n-a fost încă redactat un studiu
despre ierarhii ortodocşi trimişi în recluziune m onastică în anii dictaturii com u
niste. Tot astfel n-a fost încă scris un articol despre ierarhii ortodocşi întemniţaţi.
R eferinţele existente despre ierarhii îndepărtaţi din scaun sunt puţine şi incom 
plete, aşa încât nici chiar numărul real al acestora nu era cunoscut. Or, o primă în
cercare de a um ple toate aceste lipsuri am întreprins-o în studiul de faţă.
O publicaţie catolică occidentală, din martie 1948, releva că în Biserica
Ortodoxă Română, deja, "în 1947, şase mitropoliţi şi episcopi fuseseră obligaţi să-şi
dea dem isia sau se văzuseră pensionaţi din oficiu. U ltim a măsură a fost aplicată
celor doi episcopi, de Rom an şi de Constanţa, care refuzau să se retragă, deşi fu se
seră somaţi s-o facă de către m inistm l Cultelor"16.
Publicaţia "Cuvântul Românesc" din Canada, în numărul său pe aprilie 1987,
insera un interviu al d-lui Sergiu Grossu, acordat cotidianului francez "Present", din
19 şi 29 februarie 1987, în care declara "că 13 episcopi şi arhierei (ortodocşi, n.n) au
fost îndepărtaţi de la scaunul lor bisericesc, arestaţi sau supravegheaţi cu străşnicie"17.
D in publicaţiile şi presa B isericii Ortodoxe R om âne postdecem briste aveam
să aflăm abia în august 1992, că până la îndepărtarea episcopului N ico la e Popovici al Oradiei, în octom brie 1950, "15 ierarhi ortodocşi au fost înlăturaţi din
15. Sergiu Grossu, Apărând adevărul - Gânduri vechi la început de nou mileniu - Editura Duh
şi adevăr, Bucureşti, 2002, p. 64.
16. "Les Eglises orientales et la propagande russe" (nesemnat), în "La Documentation
catholique", 30 Annee, 28 Mars 1948, No. 1013, col 414. Traducerea noastră.
17. Interviul întitulat: "România comunistă este o imensă puşcărie", în: Sergiu Grossu,
Apărând adevărul..., p. 118.
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scaune înaintea lui1'18, potrivit mitropolitului A ntonie Plămădeală. Prin urmare,
mitropolitul A ntonie considera că, până în octom brie 1950, inclusiv cu episcopul
N icolae Popovici, şaisprezece ierarhi ortodocşi au fost "înlăturaţi din tron". D eşi,
o lună mai târziu - septembrie 1992 - acelaşi mitropolit scria că "cinsprezece m i
tropoliţi şi episcopi au fost scoşi din scaune şi trimişi la mânăstiri"19 de autorită
ţile com uniste. Interesant este că mitropolitul A ntonie, intervievat în S .U .A ., în
1994, declara că "... pentru că erau contra regim ului, contra com unism ului... în
1 9 4 8 -1 9 4 9 noi am pierdut 17 episcopi ortodocşi. A u fost lipsiţi de dreptul scau
nelor lor şi obligaţi a se stabili în mânăstiri. M ulte d ioceze au fost dezafectate, iar
unele com plet distruse"20.
Preotul cărturar transilvănean, Petru Ciuhandu - întemniţat în 1952 - într-o
carte publicată în 1994, scrie că au fost şaisprezece ierarhi ortodocşi "prigoniţi de
comunişti", şi anume: "1. Mitropolitul B ucovinei, Visarion Puiu, a fost condamnat
la moarte în lipsă şi a murit în exil. 2. Episcopul Oradiei, N ico la e P opovici, scos
din scaun şi izgonit la Cheia - nume care spune destul. 3. M itropolitul B u covin ei,
Tit Simedrea. 4. M itropolitul Basarabiei, Efrem Enăcescu. 5. M itropolitul O lte
niei, N ifon Criveanu. 6. Mitropolitul M oldovei şi al Sucevei, Irineu M ihălcescu.
7. Episcopul Dunării de Jos, Cosm a Petrovici. 8. Episcopul de Rom an, Lucian
Triteanu. 9. Episcopul Caransebeşului, Veniamin Nistor. 10. Episcopul de la
Râm nicu-Vâlcea, A tanasie Dincă. 11. Episcopul de H uşi, Grigore Leu. 12. L oc
ţiitorul arhiepiscopului B ucovinei, cu sediul la Suceava, Em ilian Antal. 13-14.
Vicarii patriarhali: Veniamin Pocitan şi Pavel Şarpe. 15. Vicarul de Iaşi, Valeriu
M oglan. 16. Vicarul de Sibiu, Teodor Scorobeţ"21. Şi conchidea părintele
Ciuhandu: "Toţi aceştia 16 au fost scoşi din scaune, prin măsuri anticanonice,
poliţieneşti şi au murit în diferite mânăstiri, unii în condiţii neelucidate. A stfel au
fost: Patriarhul N icod im , mitropolitul Irineu M ihălcescu, episcopul Grigore Leu,
arhimandritul Iuliu Scriban, toţi au murit suspect în jurul anului 1948, iar mitro
politul Sebastian Rusan, după toate probabilităţile, otrăvit"22. D e precizat că
părintele Ciuhandu nu a trecut în lista sa de 16 ierarhi ortodocşi, prigoniţi de
dictatura comunistă, pe patriarhul N icod im şi pe mitropolitul Sebastian Rusan,
deşi îi pom eneşte printre ierarhii care au murit "în condiţii neelucidate". După
cum părintele Ciuhandu n-a trecut în lista sa de ierarhi prigoniţi nici pe m itropoli
tul Banatului, Vasile Lăzărescu, pe mitropolitul N ico la e M ladin al Ardealului, pe
episcopul Partenie Ciopron, pe episcopul Policarp M oruşca, pe episcopul Galac18. Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, Crişanei şi Maramureşului, "Obrazul
curat al Bisericii", în "Telegraful Român", An 140, 1992, Nr. 31-34, 15 august şi 1 septembrie, p. 3.
19. Idem, Om pentru Biserică svz pentru Ţară, la Oradea. Cuvânt rostit în faţa colegiului elec
toral în sala Sf. Sinod din Bucureşti, înainte de alegerea noului episcop al Oradiei, în ziua de 24 sep
tembrie 1992, în "Telegraful Român", An. 140, 1992, Nr. 37-38, 1 octombrie, p. 3.
20. Interviu dat revistei "Cross Point" din Orleans, Massachusetts, SUA, 1994, unde a şi fost
publicat. Apud Dr. Antonie Plămădeală, Biserica în mers. Convorbiri cu presa 1958-1995, voi. 1,
Sibiu, 1999, p. 310.
21. Petru Ciuhandu, Biserica Ortodoxă Română Ss7 Biserica Greco-Catolică în fa ţa neamului,
Editura Buna Vestire, Beiuş, 1994, p. 66.
22. Ibidem.

DOCUMENTARE

303

%

tion Gordon, pe episcopul Andrei M agieru şi pe episcopul Valerian Zaharia, toţi
victim e ale aceleiaşi dictaturi com uniste.
Venerabilul părinte Vasile Vasilachi - vieţuitor al tem niţelor com uniste şi dis
tins cărturar, de mulţi ani în S.U'.A. - scria într-una din cărţile sale, publicată în
1995, c ă patriarhul Justinian Marina "a scos doisprezece arhierei din Sinod şi i-a
trimis la mânăstiri”23.
Duhovnicul arhimandrit Mina Dobzeu - care a cunoscut prigoana şi temniţa
com unistă - în scrisoarea sa din 27 decembrie 1997, inserată în buletinul "Viaţa
Cultelor”, releva că din Biserica Ortodoxă Română, în timpul opresiunii comuniste,
au fost "zece episcopi şi trei mitropoliţi alungaţi din §caune şi trimişi în recluziune
monastică, unde au şi murit"24. D e semnalat că şi părintele D obzeu om ite să treacă
pe patriarhul N icodim şi pe episcopul Oradiei, Valerian Zaliaria, în rândul ierarhilor
"alungaţi din scaune şi trimişi în recluziune monastică", limitându-se doar la epis
copi şi mitropoliţi, dar nici aceştia toţi. Cu precizarea, totodată, că părintele Dobzeu
trece, din eroare, în rândul mitropoliţilor "trimişi în recluziune monastică" şi pe mi
tropolitul Visarion Puiu al Bucovinei (Cernăuţi) (1 9 3 5 -1 9 4 0 ) şi mitropolit al
Transnistriei (1 9 4 2 -1 9 4 4 ) - fost episcop al Argeşului (1 9 2 1 -1 9 2 3 ), al Hotinului
(Bălţi) (1 9 2 3 -1 9 3 5 ). D e la 6 decembrie 1942 şi "până în primăvara lui 1944"25, mi
tropolitul Visarion a fost conducătorul "Misiunii ortodoxe din Transnistria", cu
reşedinţa mitropolitană la Odessa. Retrăgându-se la Bucureşti în primăvara anului
1944, la 23 august a aceluiaşi an, mitropolitul Visarion Puiu se afla la Zagreb, ca
săvârşitor la hirotonia unui arhiereu al Bisericii Ortodoxe Croate, şi de unde s-a
refugiat în Europa Occidentală. Mitropolitul Visarion avea să fie condamnat la
moarte în contumacie, la 21 februarie 1946, de către "Tribunalul Poporului" din
Bucureşti, şi trecea la cele veşnice la 10 august 1964, în exil26. D e asemenea să re
amintim că pe mitropolitul Visarion Puiu, la 28 februarie 1950, din ordinul autorităţi
lor comuniste, Sinodul de la Bucureşti, "format din noii ierarhi impuşi de către pute
rea comunistă, l-a depus din treaptă"27. A ct sinodal anulat de acelaşi Sinod - chiar
cu unii ierarhi care în 1950 îl depuseseră din treaptă - la 25 septembrie 1990.
Autorul "Istoriei B isericii Ortodoxe Române", preotul profesor Mircea Păcu
rariu scrie, în sfârşit, în ediţia a V-a a acesteia, din 2000, că după ce în 1948 "s-au
desfiinţat câteva eparhii, ... precum şi posturile de ierarhi vicari", "au fost puşi în
retragere vreo 20 de ierarhi", dar fară a-i m enţiona28.
23. Fr. Dr. Vasile Vasilachi, Sub acoperământul veşniciei. Colecţia Teologică "Cuvântul
vieţii", New York, 1995, p. 47.
24. "Viaţa Cultelor", An VI, nr. 249, 9 ian. 1998, p. 4. A se vedea şi cartea părintelui arhiman
drit Mina Dobzeu, Pentru o Biserica dinamică , Editura Bunavestire, Bacău, 2001, p. 52.
25. Ioan Lăcustă, "însemnări din viaţa mea", în "Magazin istoric", Anul XXXI, nr. 4(361),
aprilie 1997, p. 54.
26. Mitropolitul Visarion Puiu a fost înmormântat în localitatea Viels-Maison (departamentul Aisne,
din nordul Franţei), iar ulterior a fost "reînhuinat în cimitirul Montpamasse, din Paris" (Ioan Lăcustă, art.

cit., p. 54; Vasile lancu, Fondatorul Episcopiei Ortodoxe Române din Eumpa Occidentală, mitmpolitul
Visarion Puiu, o personalitate deliberat uitată de autorităţile comuniste în "România Liberă", apud
"Buletin de informaţii al Asociaţiei Românilor din Australia", Anul 46, Nr. 2, Mar/Apr. 2000, p. 18).
27. Vasile Manea, Preoţi ortodocşi în închisorile comuniste - ediţia a Il-a, revăzută şi adăugită
- Editura Patmos, 2001, p. 6.
28. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria..., ediţia a V-a, p. 446.
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Cu ocazia decernării titlului de D octor Honoris Causa al Universităţii Cato
lice din Lublin, la 7 noiem brie 2000, patriarhul Teoctist declara, printre altele, că
în perioada com unistă din România "peste 20 de ierarhi" ai B isericii Ortodoxe
Rom âne "au fost scoşi din scaunele chiriarhale"29.
într-un articol inserat într-un cotidian bucureştean, în 2001, găsim menţionaţi
cinsprezece ierarhi ortodocşi prigoniţi de comunişti, dintre care cinci mitropoliţi şi
zece episcopi30. Dar, nici de data aceasta nu găsim trecut pe patriarhul N icodim
printre ierarhii ortodocşi, victim e ale opresiunii comuniste. In plus, printre ierarhii
ostracizaţi de comunişti, absenţi dintre cei menţionaţi de autorul articolului din
cotidianul bucureştean, se cuvine să menţionăm pe mitropolitul Olteniei N ifon Criveanu, pe mitropolitul Ardealului, N icolae Mladin, pe episcopul locţiitor al Râm 
nicului Athanasie D incă Bârlădeanul, pe episcopul Caransebeşului Vaniamin
Nistor, pe fostul Episcop al Maramureşului şi Mitropolit al M oldovei Sebastian
Rusan, pe episcopul Aradului Andrei Magieru, pe episcopul Eugenie Laiu, locţiitor
al episcopului Tomisului, pe episcopul Veniamin Pocitan, vicar-patriarhal, pe
Arhiereul Valeriu M oglan Botoşăneanul, locţiitor al mitropolitului M oldovei şi
apoi locţiitor al episcopului Buzăului, şi pe episcopul Valerian Zaharia al Oradiei.
La începutul lunii august 2002, Răzvan Codrescu scria despre "zecile de
ierarhi înlăturaţi din scaun (ba chiar lichidaţi)"31, fară a-i şi menţiona.
Unii cercetători ai perioadei com uniste trec în rândul ierarhilor scoşi la pen
sie din oficiu şi îndepărtaţi din scaun şi pe episcopul Constanţei (Tom isului), Gherontie N icolau (1 8 6 7 -1 9 4 9 ). E piscopul Gherontie se retrăsese însă din scaun la
I noiembrie 194232.
Au fost însă şi alţi doi ierarhi ai B isericii Ortodoxe R om âne - în afara celor
douăzeci şi şase pom eniţi mai sus - prigoniţi de com unişti. Mai întâi este cazul
episcopului Antim N ica al Ismailului şi apoi al însuşi patriarhului Justinian. Cu
precizarea că prigoana suferită - mai ales de episcopul A ntim - este diferită ca
durată şi manifestare faţă de a acelora. V lădica Antim s-a refugiat în Rom ânia în
vara anului 1944, odată cu invadarea Basarabiei de către trupele ruseşti. A bia la
II septembrie 1947 vlădica Antim era numit locţiitor al scaunului de episcop al
Dunării de Jos (Galaţi), unde va sta până în februarie 1950. D in acel an, 1950, şi
până în 1973 a fo st ep isco p -v ica r patriarhal, iar din 10 iu n ie 1973 şi până la
29. Patriarhul Teoctist, Mărturisirea valorilor evanghelice în contextul sistemului totalitar în
România , în "Ortodoxia", An LII, 2001, Nr. 3-4, p. 8.
30. Mitropoliţii sunt: Efrem Enăcescu, Vasile Lăzărescu, Irineu Mihălcescu, Visarion Puiu şi
Tit Simedrea. Totodată, cei zece episcopi sunt: Emilian Antal, Partenie Ciopron, Policarp Moruşca,
Cosma Petrovici, Nicolae Popovici, Pavel Şerpe - nu Şarpe, cum apare în text - Trandafir (Teodor,
n.n.) Scorobeţ (Răşinăreanul), (Ploieşteanul), Lucian - nu Lazăr, în text - Triteanu, Galaction
Gordon - nu Cordun, în text - şi Grigorie Leu (Vezi Florian Bichir, Preoţi martiri în numele
credinţei, în "Evenimentul zilei" din 13 aprilie 2001, apud internet).
31. Răzvan Codrescu, Mărturisitori ai Ortodoxiei în România postbelică , în "Aldine".
Supliment săptămânal al ziarului "România liberă", din 10 august 2002, Nr. 328, p. II.
32. Vezi: Consiliul Naţional Român, Persecuţia Bisericii din România sub dictatura comu
nistă. Tipografia Coresi, Freiburg, Deutschland, 1983, p. 19; Sergiu Grossu, Apărând adevărul..., p. 139,
art. "Teama de adevăr", publicat în "România liberă", din 3 oct. 1998; Denis Deletant, Teroarea
comunistă în România. Gheorghiu Dej şi statul poliţienesc, 1948-1965. Traducere de Lucian
Leuştean, Editura Polirom 2001, p. 77.
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16 octom brie 1975 episcop al Dunării de Jos, apoi, la 9 noiem brie 1975 era
înscăunat arhiepiscop al Dunării de Jos. Moare în scaun, de boală şi de bătrâneţe.
Este singurul ierarh, fost în Basarabia, care, cu excepţia a trei ani (vară 1944 septem brie 1947), când a fost ţinut fară eparhie, n-a cunoscut prigoana comunistă,
în toată amploarea ei, asem enea celorlalţi.
Patriarhul Justinian (1 9 4 8 -1 9 7 7 ) a căzut victim ă prigoanei com uniste atunci
când a protestat împotriva Decretului 410 din 19 noiem brie 1959, care prevedea
că puteau fi adm ise în m onahism doar persoanele care au îm plinit vârsta de 55 de
ani, bărbaţii, şi de 50 de ani fem eile, şi în baza căruia au fost scoşi din mănăstiri
"cca 5.000 de monahi şi monahii"33, aşadar, patriarhul Justinian "a avut curajul să
protesteze împotriva acestui decret abuziv", m otiv pentru care "a fost trimis laschitul D ragoslavele, unde i s-a fixat domiciliul forţat timp de şase luni!"34.
Iată ce găsim consem nat despre opoziţia patriarhului Justinian faţă de m ăsu
rile antibisericcşti şi antimonahale ale regimului com unist, anterioare emiterii de
cretului 410, chiar într-un raport al Securităţii, din 28 mai 1959: "în ultima vrem e
patriarhul Justinian Marina se manifestă tot mai alarmant în legătură cu unele e v e 
nim ente ce au loc în cadrul Bisericii Ortodoxe. ...Concludentă este şi poziţia sa
faţă de excluderea din mănăstire a mai multor categorii de călugări. într-o discuţie
cu mai mulţi clerici, patriarhul a afirmat deschis că el nu va aplica dispoziţiile D e 
partamentului Cultelor cu privire la această problemă, pentru că aceasta nu ar fi
în conform itate cu hotărârea Sinodului. El susţine că în Sinod s-a hotărât să fie
scoşi numai acei călugări care nu corespund din punct de vedere al disciplinei
interioare a fiecărei mănăstiri, iar scoaterea acestora să fie hotărâtă de stareţ şi
exarhii respectivi. Justinian Marina a convocat pe toţi stareţii din eparhia B ucu
reştilor cu care a întocm it lista de călugări ce trebuie scoşi din mănăstiri, anali
zând situaţia lor conform aceluiaşi criteriu, neluând în consideraţie listele date de
Departamentul Cultelor. Din toate informaţiile obţinute de organele noastre re
zultă în momentul de faţă, cu claritate, că intenţia patriarhului este aceea de a
arunca toată răspunderea măsurilor luate în privinţa mănăstirilor asupra autorită
ţilor de stat şi asupra lui’Iustin M oisescu, în timp ce acreditează, în m od sistem a
tic, în rândul clerului zvonul că el este împotriva acestor măsuri şi că luptă pentru
înlăturarea lor". Patriarhul Justinian, potrivit aceluiaşi raport, "a arătat că scoate
rea călugărilor din viaţa monahală este o măsură ilegală luată de organele Securi
tăţii, că pentru ilegalităţi similare, în trecut, funcţionari ai Securităţii au intrat în
puşcărie şi nu vrea ca, în viitor, când se va pune capăt acestei ilegalităţi, împreună
cu funcţionarii de la Securitate să intre în puşcărie şi episcopii sau mitropoliţii
care ar contribui la luarea acestei măsuri ilegale"35.
33. "Noii martiri ai Bisericii Ortodoxe Române". Documentar realizat de F.M. Florescu şi
Benone Prodan. Publicat în "Monitorul Religios". Publicaţie creşti n-ortodoxă. Ediţie specială. Iaşi,
12-19 octombrie 1996, p. 2.
34. Pr. Prof. Mireea Păcurariu, Şi-a făcut Biserica..., p. 5.
35. Constantin Aioanei - Cristian Troncotă, Contra armatei negre a călugărilor şi călugăriţe
lor , în "Magazin istoric", An. XXX, Nr. 2(347), februarie 1996, p. 18.
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Datorită protestului său, patriarhul Justinian nu numai că a fost suspendat
temporar din tron şi a gustat din potirul amar al surghiunului la Schitul Dragoslavele, timp de şase luni, dar s-a încercat chiar asasinarea sa acolo prin
otrăvire. Căci din cele ce i-au fost mărturisite, de către părintele A rsenie Papacioc
- de data aceasta - părintele N icolae Grebenea dezvăluia, în 1992, că patriarhul
Justinian a fost şi otrăvit. Preotul Grebenea revela: "monahul A rsenie Papacioc,
care împreună cu arhimandritul Cleopa spovedeau pe patriarhul Justinian Marina,
mi-a spus că acesta le-a arătat picioarele, pe care erau urmele unei otrăviri"36.
Cert este că patriarhul Justinian se afla în colimatorul Securităţii şi înainte de
opoziţia sa faţă de decretul 410 din 1959, după cum o ilustrează cele scrise de
însuşi ministrul de Interne, Alexandru Drăghici, într-un raport din octom brie
1958. In respectivul raport, Alexandru Drăghici scrie că patriarhul Justinian "de
la preluarea conducerii B isericii Ortodoxe, a acţionat sistem atic pentru înlăturarea
elem entelor progresiste şi pentru promovarea elem entelor celor mai reacţionare,
în special a legionarilor, în rândurile clerului"37.
D e patriarhul Justinian a vrut să scape şi succesorul lui Gheorghiu D ej, căci
"Ceauşescu a încercat de mai multe ori să-l elim ine, printr-un accident ori «sinu
cidere» pe Marina pentru a instala un om de-al lui ca Patriarh", după cum scrie dl.
prof. dr. Paul Teodorescu38. în fond, şi mărunţii dictatori din cetatea lui Bucur,
Pauker, Dej şi C eauşescu, acţionau aplicând învăţătura idolului lor, Lenin, care
scria: "Legea partidului (com unist) e fară-de-legea. E puterea necruţătoare şi
nestăvilită de nici o regulă şi de nici o normă, căci numai aşa poate avangarda cla
sei muncitoare să conducă proletariatul la victoria totală împotriva burgheziei.
Partidul va înşela pe toată lumea, va minţi, va întrebuinţa orice m ijloace de
inducere în eroare, va şantaja,căci până la urmă unul din doi va cânta prohodul
celuilalt"39. D e altfel, după acelaşi Lenin, "minciuna nu este numai un m ijloc per
mis de a fi folosit, ci m ijlocul dovedit al luptei bolşevice"40.
D e la întronizarea sa ca al treilea patriarh, la 6 iunie 1948, şi până la moartea
sa din 26 martie 1977, "în faţa adversităţilor la care a fost supusă Biserica", scrie
dl. Mihai Urzică, "Patriarhul Justinian s-a dovedit un abil diplomat şi a căutat să
ţină piept, pe cât a putut, atacurilor îndreptate împotriva Casei Dom nului. El a
menţinut strâns unite rândurile clerului, a sprijinit pe condamnaţii politici dintre
preoţii şi călugării eliberaţi din puşcării şi a restaurat multe biserici şi mănăstiri,
înfruntând sancţiunile, ameninţările şi chiar dom iciliul forţat la care, pentm o
vreme, a fost supus"41.
__

36. Preot N. Grebenea, întâlnirea cu distinsul Arhimandrit Ilie Cleopa , în "Telegraful Român",
An 140. Nr. 25-26, 1992, 1 iulie, p. 4.
37. Apud Dennis Deletant, op. cit., p. 89.
38. Prof. dr. Paul Teodorescu, "Securitatea .si Biserica Ortodoxă", în "Lumea Liberă", New
York, nr. 478, 29 nov. 1997, p. 8.
39. Apud I.L.P., George Crişan afirmă: "Credinţa dă curaj", în "Curierul Românesc", Anul
VII, nr. 4-5, aprilie-mai, 1995, p. 28.
40. Renee Casin, Un fa ce îi face ineluctahle. Christianisme el marxisme. L'heure de verite,
Editions Resiac, 1974, p. 34. (Traducerea noastră).
41. Mihai Urzică, Biserica .şi viermii cei neadormiţi sau cum lucrează în lume "taina
fărădelegii". Editura Anastasia, Bucureşti, 1998, p. 110.
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Urmare cercetării noastre am ajuns, deci, la concluzia că în anii 1944-1981,
adică, în timpul dictaturii com uniste a A nei Pauker, a lui Gheorghe Gheorghiu Dej
şi a lui N icolae C eauşescu -- născute toate din totalitarismul de tip sovietic
bolşevic şi stalinist - numărul real al ierarhilor Bisericii Ortodoxe îndepărtaţi

din scaunele lor, prigoniţi în diverse feluri de braţul lung al Partidului Co
munist, Securitatea, trimişi - aproape toţi - în surghiun la mănăstiri şi schi
turi, unde cei mai mulţi au şi murit, iar câţiva au fost şi otrăviţi, şi doi şi în
temniţaţi, se ridică la douăzeci şi opt. Iată de ce se şi explică că Biserica Orto
doxă Română rămăsese să aibă puţini ierarhi. Bunăoară, în 1976, Biserica Orto
doxă Română avea "numai 12 ierarhi titulari şi câţiva ierarhi vicari"42.
Pe lângă cei 28 de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe, în perioada dictaturii com u
niste din România au mai fost prigoniţi şi episcopii ortodocşi de stil vechi, Evloghie şi Pahomie. U ltim ii doi au fost şi întemniţaţi. La fel întemniţat a fost şi ierar
hul Galaction Gordon, după trecerea sa la Biserica Ortodoxă de stil vechi. Pe de
altă parte, să mai amintim că prigoanei com uniste din Rom ânia i-a căzut victim ă
şi mitropolitul rus N icolae al Rostovului. Pe mitropolitul N icolae, în vârstă de 80
de ani, l-au găsit trupele române "într-un lagăr de concentrare", împreună cu
duhovnicul acestuia, protoiereul Ioan Kulâghin, de 60 de ani, "spre sfârşitul verii
lui 1941"43, în timp ce intrau în oraşul Rostov de pe Don. în 1943, mitropolitul
N icolae şi duhovnicul său Ioan de la mânăstirea şi schitul Optina-Pustina - practi
cant al rugăciunii isihaste - au însoţit trupele române de retragere, stabilindu-se la
mânăstirea Cernica, "cu binecuvântarea patriarhului N icodim "44.
Un caz cu totul aparte, în rândul ierarhilor ortodocşi îl constituie fiul epis
copului Grigorie Leu, Vasile, care, potrivit unei mărturii recente, avea să fie sfinţit
episcop al românilor ortodocşi din exil, în decembrie 1949, la M iinchen, de către
ierarhii Bisericii Ruse din exil. La "16 august 1952", episcopul Vasile Leu "este
răpit... din Viena, după ce i s-a făcut o injecţie". A poi a fost dus "la M oscova şi
întemniţat la Liublianca", unde avea să fie "anchetat timp de şapte luni, sub
acuzaţia că se afla în slujba serviciilor secrete americane şi engleze". D e la M o s
cova este transferat la Bucureşti, unde, "prin sentinţa nr. 2417" din 2 0 .1 1 .1 9 5 4
"este condamnat la moarte pentm «crimă de trădare de patrie»"45. în cele din
urma scapă de pedeapsa cu moartea, trecând prin multe puşcării com uniste din
România, şi este eliberat în 196446.
Actualul mitropolit al Ardealului, Antonie Plămădeală, pe de altă parte, în v o 
lumul său recent de amintiri îl prezintă astfel pe Vasile Leu: "... fiul episcopului
42. Gherasim Cucoşel-Putneanul - Constantin Hrehor, Mierea din drumul pelinului - convor
biri după vecernie — Editura GEEA, Botoşani, 2000, p. 79.
43. Andrei Scrima, Timpul rugului aprins. Maestru spiritual în tradiţia răsăriteană ,
Humanitas, 1996, p. 158.
44. Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor, Taina rugului aprins. Scrieri şi documente
inedite.Edltura Anastasia, 1999, p. 10. De notat că, după mutarea la Domnul a mitropolitului
Nicolae, autorităţile române au arestat pe duhovnicul acestuia, Ioan Kulîghin, în noiembrie 1946, şi
l-au predat ruşilor, care l-au trimis în gulag. (Vezi Andrei Scrima, op. cit., p. 158-159).
45. Florian Bichir, Episcopul Victor-Vasile Leu a fo st răpit de KGB şi condamnat la moarte ,
în "Evenimentul zilei", Nr. 2687, Sâmbătă 21 aprilie 2001, ediţia I, p. 11.
46. Ibidem.
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Grigorie Leu al Huşilor, Vasile Leu, care se pretindea episcop, făcut undeva pe la
Viena de nu ştiu cine. Adevărul era că era numai preot, dar era un şmecheraş"47.
Actualul mitropolit A ntonie fusese închis în celulă, pe când era ieromonah, cu
Vasile Leu la Jilava.
Vasile Leu trece la cele veşnice "în 1978, la Mânăstirea Cernica", "refuzând
până la moarte compromisurile"48. Desigur, desvăluiri ulterioare vor aduce lu
mină în cazul lui Vasile Leu.
Din cei 28 de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Rom âne prigoniţi de com unişti, în
afară de câţiva, toţi ceilalţi au cunoscut recluziunea monastică.
Printre primii ierarhi înălţaţi din scaun şi trimişi în surghiun la mânăstire a
fost arhiepiscopul Chişinăului şi mitropolitul Basarabiei, Efrem Enăcescu. A les
arhiepiscop şi mitropolit la 12 ianuarie 1944 - după ce din 1938 şi până atunci
fusese locţiitor la Chişinău, cu numele de Tighineanul - în vara aceluiaşi an nu şi-a
mai putut continua activitatea, din cauza invadării Basarabiei de armatele sovieti
ce, şi s-a refugiat la Bucureşti. în "anul 1947" arhiereului Efrem i se dădea "sarci
na slujirii ca spiritual şi îndrumător duhovnicesc al studenţilor teologi din B ucu
reşti"49. Cum era însă cunoscut pentru lucrările şi predicile sale antibolşevice, fos
tul mitropolit Efrem a fost trimis "în surghiun la Cernica"50, unde a fost şi stareţ
"până în anul 1952"51, şi unde a şi trecut la D om nul, la "5 decem brie 1968"52.
Afirm aţiile că mitropolitul Efrem Enăcescu ar fi fost "ucis în detenţie de ruşi"53,
sau că "moare în detenţie"54 nu se adeveresc55.
în anii 1942-1944, locţiitor al episcopului Tomisului a fost arhiereul Eugenie
Laiu Suceveanul. Destituit în 1944, este trimis la mânăstirea Neamţ. Oricum, în
1949 este certificată prezenţa sa acolo. După Vasile M anea, arhiereul «Eugeniu»
(sic) Laiu, "pentm acţiuni duşm ănoase faţă de com unism , a fost arestat în 1949,
potrivit informaţiilor provenite de la protopopiatul Tg. Neamţ"56. Arhiereul Eu47. "Amintirile Mitropolitului Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, Crişanei .si Mara
mureşului". Convorbiri cu: Carmen Dumitriu şi Dragoş Şeuleanu. înregistrări realizate la Mânăstirea
Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus - ianuarie 1997, Editura Cum, Bucureşti, 1999, p. 181.
48. Florian Bichir, Episcopul Victor-Vasile Leu..., p. 11.
49. Arhimandrit GămăliiI Vaida, Mânăstirea Cozia, vestita ctitorie a lui Mircea Voievod cel
Mare. 600 de ani de existenţă. Ediţia a treia revăzută şi adăugită, Editura Episcopiei Râmnicului şi
Argeşului, Râmnicu Vâlcea, 1986, p. 194.
50. Consiliul Naţional Român, op. cit., p. 34.
51. Arhimandrit Gamaliil \%ida, op. cit., p. 194. De notat că Gheorghe Vasilescu scrie că
arhiereul Efrem Enăcescu a fost stareţ al mânăstirii Cernica până în cursul anului 1959. (Art. "Tre

cerea la cele veşnice a P.S. Episcop Roman Ilfoveanul', episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureşti
lor", în "Biserica Ortodoxă Română", Nr. 1-8, 1994, p. 211).
52. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Basarabia. Aspecte din istoria Bisericii şi a neamului
românesc, Editura Trinitas, Iaşi, 1993, p. 123.
53. "Lista parţială cu deţinuţii politici decedaţi în perioada 1945-1964" (nesemnată), în "Din
documentele rezistenţei". Arhiva Asociaţiei foştilor deţinuţi politici din România. Nr. 8, 1993, p. 195.
54. Diacon Ştefan Ailoaie-Paul Caravia, Mărturisitori după gratii. Slujitori ai Bisericii în tem
niţele comuniste . Supliment al revistei "Renaşterea", Cluj-Napoca, 1995, p. 33.
55. De remarcat că au fost arestaţi şi preoţii ortodocşi care slujeau la parohii din Transnistria.
Se ştie, în prezent, că la 15 mai 1947 se aflau închişi la Ministerul de Interne circa 80 de preoţi, dintre
care majoritatea slujiseră în parohiile Transnistriei. (Vezi Serviciul Român de Informaţii. Cartea
Albă a Securităţii, 23 august 1944-30 august 1948, voi. I, Bucureşti, 1997, p. 285).
56. Vasile Manea, op. cit., p.6.
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geniu Laiu trece la D om nul, după părintele M ircea Păcurariu, la 1 aprilie 1967,
fiind ."înmormântat în cimitirul Mânăstirii Horaiţa", unde a şi fost trimis în sur
ghiun57. După Vasile M anea însă, acelaşi arhiereu "a încetat din viaţă la 20 aprilie
1968"58. Totodată, Vasile M anea consideră că cele scrise de N icolae Steinhardt în
«Jurnalul fericirii»59 despre episcopul Leu, "pe care l-a întâlnit în închisoare 'tare
dărâmat, umblând în cârje, înţolit în straie m iţoase dă baciu la o stână de munte
înalt', interogat împreună cu doctorul Voiculescu de gardieni, 'batjocoriţi şi beşte
liţi, insultaţi, înjuraţi şi porcăiţi', s-ar putea referi în realitate la^ episcopul Laiu,
, pentm că episcopul Leu a murit în martie 1949 şi nu a fost arestat"60. într-ădevăr, ep is
copul Grigorie Leu trecuse la Dom nul la 1 martie 1949.
înscăunat mitropolit al B ucovinei la 25 martie 1941, Tit Simedrea s-a retras
din tronul mitropolitan la 31 ianuarie 1945, "înţelegând că va fi disponibilizat din
oficiu"61. După retragerea din scaun i s-a fixat dom iciliul la schitul Darvari, din
Bucureşti. A "asistat la unele întâlniri"62ale grupului "Rugul aprins al M aicii
Domnului", ţinute la mânăstirea Antim până în 1948. A poi, "din 1959", ierarhul
Tit Simedrea a vieţuit la mânăstirea Cernica, unde a şi adormit în Dom nul la 9 de
cem brie 1971, "sub atenta supraveghere a Securităţii, care îi fixase dom iciliul
obligatoriu"63. Mormântul său este în cimitirul mânăstirii Cernica.
Eruditul mitropolit al M oldovei, Irineu M ihălcescu (1 9 3 9 -1 9 4 8 ), întmcât
predica deschis împotriva regimului sovietic, a fost "forţat să se retragă din
scaun"64, la 16 august 1947, şi trimis în surghiun la mânăstirea Neam ţ, pentru ca
la 3 aprilie 1948 să sfârşească prin "otrăvire"65, sau "în condiţii m isterioase, se
pare otrăvit"66, sau, după alte mărturii, ."în împrejurări neelucidate"67,sau "în îm 
prejurări neclare"68, sau "moarte suspectă"69. Totuşi părintele profesor dr. M ircea
Păcurariu scrie în "Istoria Bisericii Ortodoxe Române", din 1997, că "bătrân şi
bolnav, mitropolitul Irineu s-a retras din scaun, în august 1947" şi "s-a retras la
mânăstirea Agapia, unde a şi murit, la 3 aprilie 1948"70. La fel şi Prea sfinţitul
episcop Gherasim Cucoşel-Putneanul scria într-o carte publicată în 2001, că
mitropolitul Irineu M ihălcescu "s-a retras din scaun, pe m otiv de boală, stabilin57. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. 3, Bucureşti, 1997
(1994, pe coperta interioară) p. 540.
58. Vasile Manea, op. cit., p. 16.
59. Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii, Editura Dacia, Cluj, 1997, p. 59.
60. Vasile Manea, op. cit., p. 16.
61. Ibidem, p. 5.
62. Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor, op. cit., p. 13.
63. Florian Bichir, Preoţi martiri....
64. Vasile Manea-Cicerone Ioniţoiu, Martiri şi mărturisitori ai Bisericii din România (1948-1989).
Biserica Ortodoxă. Editura Patmos, 1998, p. 12.
65. Răzvan Codrescu, art. cit., p. II.
66. Florian Bichir, Preoţi martiri....
67. Vasile Manea-Cicerone Ioniţoiu, op. cit., p. 12.
68. Vasile Manea, op. cit., p. 6 şi p. 13.
69. Cicerone Ioniţoiu, Slujitorii Bisericii exterminaţi în temniţele comuniste din România.
Lista parţială 1945-1989, în "Altarul Banatului", An VII (XLVI), nr. 1-3, 1996, p. 82.
70. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii..., voi. 3, p. 433.
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du-se la Mănăstirea Agapia; în 3 aprilie 1948 trece între aleşii D om nului71. Pentru
ca tot episcopul Gherasim să scrie, în aceeaşi carte, că în 1947, mitropolitul Irineu
M ihălcescu "a fost pensionat din scaunul mitropolitan şi trimis la Mănăstirea
Agapia iar Marina (Justinian, n.n.) a fost ales m itropolit”72. Mai mult chiar epis
copul Gherasim precizează că "Marina l-a înlocuit pe Irineu prin intermediul
Statutului”73, şi adaugă: "După mai bine de jumătate de secol cine mai ştie ade
vărul?"74. Cel de Sus, fireşte, şi-l va dezvălui când va voi! Sigur este că mitro
politul Irineu a fost "forţat să se retragă din scaun"75 la 16 august 1947.
Mitropolia O lteniei a fost desfiinţată la 20 aprilie 1945 şi în aceeaşi zi era
pensionat şi mitropolitul ei, N ifon Criveanu - înscăunat la 21 decem brie 1939 cu toate că avea doar "vârsta de 56 de ani"76.
Mitropolitul N ifon a trecut la D om nul la 14 iunie 1970, în Bucureşti, la
Schitul Maicilor, unde a fost trimis în surghiun, iar mormântul său este în cim i
tirul mănăstirii Cernica77.
Pe scaunul episcopiei Dunării de Jos a urcat la 25 iunie 1924 episcopul Cosma Petrovici, care a păstorit "până în august 1947", "când s-a retras din scaun",
potrivit părintelui Păcurariu78. însă părintele Păcurariu nu indică m otivul re
tragerii episcopului C osm a şi nici unde s-a retras - în realitate trimis de com unişti
în recluziune m onastică - ci doar că a murit la 16 decem brie 194879. D e la Vasile
M anea aflăm că episcopul Cosm a "a fost 'pus în retragere' prin decretul 1836/10
septembrie 1947"80.
Autorităţile com uniste din România postbelică voiau să înlăture, cu orice
preţ, pe însuşi patriarhul N icod im Munteanu (1939 - + 27 febr. 1948), care nu
accepta, fireşte, să le fie 'tovarăş de drum', sau, cum aflăm scris într-o lucrare edi
tată de Consiliul Naţional Român, în 1983, la Freiburg - şi prefaţată de dl. C ice
rone Ioniţoiu - pentru că "a refuzat să devină o unealtă docilă în mâna
comuniştilor"81. Mai mult, patriarhul N icodim voia să aleagă noi ierarhi, care nu
plăceau însă autorităţilor com uniste, ca în cazul arhimandritului Vasile Vasilachi,
fost secretar patriarhal, predicator la Catedrala patriarhală şi stareţ al mănăstirii
Antim în timpul patriarhatului său82. Mai exact, în 1946, patriarhul N ico d im l-a
"recomandat" pe părintele Vasile Vasilachi să fie arhiereu vicar "dar guvernul
com unist s-a opus"83.
71..Gherasim Cucoşel-Putneanul-Constantin Hrehor, Iarba din roata amurgului - alte con
vorbiri de seară - , Botoşani, GEEA, 2001, p. 118.
72. Ibidem , p. 121.
73. Ibid.
74. Ibid
75. Vasile Manea, op. cit., p. 14.
76. Ibidem, p. 5.
77. Ibid, 15; Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii..., voi. 3, p. 538.
78. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii..., voi. 3, p. 434.
79. Ibidem , p. 434 şi p. 551.
80. Vasile Manea, op. cit., p. 18.
81. Consiliul Naţional Român, op. cit., p. 17.
82. Vezi Px Dr. Vasile Vasilachi, op. cit., p. 19-20.
83. Pr. Dr. Vasile Vasilachi, Arhimandrit mitrofor, Reînvieri spirituale. Colecţia Teologică
"Cuvântul vieţii", New York 1997, p. 18.
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După cum am amintit, deja, patriarhul N icod im a fost cel care a dat bine
cuvântare mitropolitului N icolae al Rostovului şi duhovnicului său isihast, protoiereul Ioan Kulâghin, să se stabilească la mănăstirea Cernica. Şi tot acelaşi pa
triarh şi-a dat consimţământul, în 1946, ca grupul de intelectuali ai mişcării isihastre 'Rugul aprins al M aicii Domnului' să-şi desfăşoare activitatea la mănăstirea
Antim din Bucureşti84. D e fapt, la mănăstirea Antim , încă din 1945, sub oblă
duirea stareţului acesteia, arhimandritul Vasile Vasilachi, se începuse "o activitate
cu caracter spiritual"85.
în vara anului 1947, patriarhul N icodim Munteanu "este obligat să se retragă
la mănăstirea N eam ţ, sub supraveghere permanentă"86. Cel puţin, aici, la mănăs
tirea Neam ţ, patriarhul N icodim era alături de "duhovnicul" său, arhimandritul
A m brozie Nechifor, un monah "fară nici o clasă primară", dar autodidact şi foarte
îmbunătăţit duhovniceşte87.
Retragerea patriarhului N icod im la mănăstirea N eam ţ era consem nată şi de
publicaţia catolică franceză, din martie 1948 - menţionată mai sus - şi potrivit
căreia retragerea patriarhului N icodim , efectuată după vizita patriarhului A lex ei al
M oscovei, se datora "dezacordului grav" dintre întâistătătorul Bisericii Ortodoxe
Rom âne şi guvernul comunist. "După vizita spectaculară pe care patriarhul A lex ei
o făcu la Bucureşti (sfârşit mai - 7 iunie 1947)", consem nează repectiva publi
caţie, "patriarhul N icod im s-a retras în vechea sa mănăstire de la Piatra (sic)
N eam ţ, şi el nu revenise încă la sfârşitul lui noiembrie. M otivul de sănătate invo
cat pentru această lungă absenţă (de pe tronul patriarhal, n.n.) nu ar fi decât un
m ijloc de-a disim ila în public dezacordul grav existent între el şi guvern, mai ales
că acesta a trecut com plet sub controlul partidului com unist (noiem brie 1947)"88.
A colo , în mănăstirea Neam ţ, la 27 februarie 1948, patriarhul N icod im * moare
"otrăvit", după dl. Cicerone Ioniţoiu89, sau "asasinat", după dl. Sergiu Grossu90.
Iar după un documentar realizat în octombrie 1996, patriarhul N icod im moare "în
condiţii cel puţin curioase", sau "după unele surse, a fost otrăvit"91.
Patriarhul N icod im a fost îngropat în catedrala patriarhală, alături de prede
cesorul său, Miron Cristea.
Pus în retragere în 1947, prin decretul 1836 din 10 septembrie a acelui an, a
fost şi episcopul Lucian Triteanu al Romanului, înscăunat la 10 iunie 1923. Cu
toate că într-o lucrare publicată în 1984, preotul cărturar Searlat Porcescu avea să
scrie următoarele: "La o vârstă înaintată, cu puterile slăbite din cauza unui a cci
84. Vezi Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor, op. cit., p. 92-93.
85. Ibidem , p. 92.
86. "Noii martiri ai Bisericii Ortodoxe Române...", p. 2.
87. Gherasim Cucoşel-Putneanul-Constantin Hrehor, Iarba..., p. 48-49.
88. "Les Eglises orientales...", col. 414.
89. Cicerone Ioniţoiu, art. cit., p. 82.
90. Sergiu Grossu, Apărând adevărul..., p. 140.
91. "Noii martiri ai Bisericii Ortodoxe Române...", p. 2. Potrivit aceluiaşi documentar - din
octombrie 1996 - avea să moară "otrăvit în cursul aceluiaşi an", adică 1948, mitropolitul Irineu
Mihălcescu, iar la 15 septembrie 1956 era "otrăvit în reşedinţa mitropolitană" mitropolitul Sebastian
Rusan al Moldovei, iar patru ani mai târziu, la 13 mai 1960, murea tot "otrăvit Episcopul Aradului
Andrei Magieru" (p. 2).
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dent, cpiscopul Lucian s-a retras din scaun în luna august 1947. El a mai trăit până
la 6 septembrie 1953, locuind în casa, proprietate personală, situată în apropierea
episcopiei, pe care, prin testament, a trecut-o în patrimoniul eparhiei"92. Mai
mult, chiar şi în 'Istoria' postdecembristă a profesorului Păcurariu aflăm că epis
copul Lucian Triteanu "s-a retras din scaun în august 1947"93. însă profesorul Pă
curariu nu indică m otivul retragerii episcopului Lucian din scaun şi nici nu
m enţionează unde s-a stabilit. D e fapt "retragerea" episcopului Lucian în casa din
incita episcopiei era, în realitate, recluziune monastica impusă de autorităţile c o 
muniste. Mai ales că incita şi catedrala unei eparhii au statut de mănăstire. S-a
mutat la Domnul la 6 septembrie 1953, fiind înmormântat în curtea episcopiei.
Ca locţiitor al episcopului episcopei Râmnicului, reînfiinţată la 20 aprilie
194594, a fost ales la 21 aprilie 1945 arhiereul vicar-patriarhal Athanasie Dincă
Bârlădeanul. Num ai că la 11 martie 1948, arhiereul locţiitor Athanasie este desti
tuit şi trimis la mănăstirea Neamţ, unde va fi şi profesor la Seminarul monahal în
fiinţat acolo de patriarhul Justinian. Seminarul monahal de la mănăstirea N eam ţ a
început să funcţioneze din luna februarie a anului 1949, doar cu profesori arhierei,
şi având ca prim director al său pe episcopul Partenie Ciopron95.După desfiinţarea
Seminarului monahal de la Neamţ, în 1952, arhiereul A thanasie este trimis la mă
năstirea Cernica, unde, potrivit părintelui Păcurariu, "moare la 6 Ianuarie 1973"96.
Vasile M anea scrie însă că arhiereul Athanasie D incă "a murit la Căldăruşani" şi
chiar "în anul în care a fost înlăturat din scaunul episcopal"97.
Referitor la mănăstirea N eam ţ se cuvine relevat că, în 1949, se aflau în in
cinta acesteia cinci ierarhi ortodocşi destituiţi de către autorităţile comuniste:
Partenie Ciopron, Emilian Antal, Pavel Şerpe, Eugenie Laiu şi Athanasie D incă98.
Arhiereul Veniamin Pocitan, episcop al Huşilor între 1932-1934, cu num ele
de Bârlădeanul, a fost şi episcop vicar-patriarhal între anii 1935-1948. în 1948 a
fost pensionat, oficial, pe m otiv de vârstă, la 78 de ani. Din "Istoria" părintelui Pă
curariu aflăm că arhiereul Veniamin Pocitan a trecut la D om nul în 1955, fară a
indica şi locul unde a vieţuit de la îndepărtarea sa din scaun şi până în acel an sau
unde a fost înmormântat.
Trimis în recluziune monastică, în perioada respectivă, a fost şi vlădica Partenie
Ciopron, care a fost episcopul Alinatei din 1937 şi până la 3 august 1 9 4 8 " .
Episcopul dr. Partenie Ciopron avea gradul de general de brigadă şi era al
treilea ierarh al Armetei române, cu reşedinţa la A lba lulia. La această dată, con
form Legii 177 din 3 august 1948, episcopia Armatei se desfiinţează, iar ep isco 
92. Preot Scarlat Porcescu, Episcopia Romanului. Editată de Episcopia Romanului şi Huşilor
1984, p. 329.
93. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii..., voi. 3, p. 433 şi p. 546.
94. Episcopia Râmnicului a fost desfiinţată la 7 noiembrie 1939.
95. Pr. Ioan Dură, Monahismul românesc..., p. 82.
96. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii ... voi. 3, p. 433 şi p. 537.
97. Vasile Manea, op. cit., p. 15.
98. Vezi Qherasim Cucoşel-Putneanul-Constantin Hrehor, Mierea..., p. 32.
99. Episcopul Partenie Ciopron a fost şi locţiitor de episcop la Bălţi până la 12 ianuarie 1944.
(Vezi Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Basarabia. Aspecte din istoria Bisericii şi a neamului
românesc, Editura Trinitas, Iaşi, 1993, p. 122).
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pul ei, Partenie Ciopron, "se şterge din controalele armatei" - adică este scos din
cadrele active ale acesteia - şi "este pensionat" la "4 august 1948"100.
în mai 1949, patriarhul Justinian îl aduce pe vlădica Partenie Ciopron ca ep is
cop vicar patriarhal. în decem brie a aceluiaşi an - 1949 - însă, Partenie Ciopron
este îndepărtat de la Patriarhia Română pe m otiv că era autorul unei pastorale din
"perioada Campaniei de Est în care amintea că ostaşii luptă 'împotriva b o lşev is
mului' şi pentru 'apărarea credinţei şi gliei strămoşeşti'"101.
Ca vicar patriarhal - potrivit mitropolitului A ntonie Plămădeală - Partenie
Ciopron "la o întâlnire cu studenţii la institutul T eologic le-a spus: 'Fiţi atenţi:
sunteţi ca nişte oi în m ijlocul lupilor, cum spune M ântuitorul1. Textul era biblic şi
se potrivea oricăror generaţii de viitori preoţi. Ei bine, de îndată textul a fost tăl
măcit de invizibilii ascunşi printre ascultători ca un text de condamnare şi blamare
a 'revoluţiei' com uniste. Ceea ce şi era, aplicat la imediat. Dar textul era totuşi bi
blic. A doua zi episcopul Ciopron a fost trimis la mânăstire"102.
Patriarhul Justinian a trimis pe ierarhi ale căror eparhii fuseseră desfiinţate în
1948, ca profesori la Seminarul monahal de la mânăstirea Neamţ. V lădica
Partenie Ciopron a fost şi el trimis la mânăstirea N eam ţ în decem brie 1949, ca
profesor şi director al respectivului Seminar monahal. N um ai că în toamna anului
1950, ex-episcopul Armatei era trimis la mânăstirea Sf. Ioan cel N ou de la
Suceava, ca stareţ103.
Ca stareţ fiind, în toamna anului 1961, Partenie Ciopron era "anchetat din
nou, urmând ca pe lângă privaţiunile ce le suportase să i se ridice şi bruma de pen
sie" 104. Ancheta era condusă "de un inspector de la culte pe num ele de Ciubotariu
care, în interogatoriu s-a axat pe cele cuprinse în pastorala mai sus amintită. Răs
punsul ierarhului Partenie a fost că acelaşi zel l-a depus şi-n Campania de Vest,
drept pentru care a fost decorat de mareşalul sovietic M alinovski, iar acest lucru
nu l-a făcut cunoscut pentru 'că nu era cazul'105. Iată însă că de cele declarate de
vlădica Partenie Ciopron avea să fie "înştiinţat şi Emil Bodnăraş"106, fapt care a
dus la 'reabilitarea' sa, fiind numit locţiitor al episcopului Romanului şi H u şilo r unde mai fusese, de altfel, numit de la 13 septembrie 1947 şi până la 15 d ecem 
brie acelaşi an - iar de la 4 martie 1962 înscăunat episcop al aceleiaşi eparhii.
Aşadar, după un 'sem i-exil' de 14 ani la mânăstirea Sfanţul Ioan cel N ou de la
Suceava, vlădica Partenie urcă pe tronul Romanului şi Huşilor, unde va păstori
până la 1 ianuarie 1978, când "bolnav fiind, s-a retras lâ Mânăstirea Văratec"107.
100. Maior Cezar Mâţă, Război împotriva Crucii. Alungarea Episcopului, în "Document.
Buletinul Arhivelor militare române". An I, nr. 2-3, 1998, p. 77. (De reamintit că, după 6 martie 1945,’
Armata română primea numele dc "Armata democrată", iar după abdicarea forţată a Regelui Mihai,
pe cel de "Armata poporului'1!).
101. Ibidem, p. 78.
102. Dr. Antonie Plămădeală, Obrazul curat..., p. 3.
103. Vezi Preot Scarlat Porcescu, op. cit., p 333.
104. Maior Cezar Mâţă, art. cit., p. 78.
105. Ibidem.
106. Ibid.
107. Ilie Manole, Clerul militar între pastoraţie, înregimentare sv/ desfiinţam (1944-1948), Anul
1946 - începutul sfârşitului (instituţii, mentalităţi, evenimente). Comunicări prezentate la Simpozionul de
la Sighetul Marmaţiei (7-9 iunie 1996), în "Analele Sighet" 3. Fundaţia Academia Civică, 1996, p. 284.
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Din scaunul Romanului şi Huşilor se retrage în 1978 la mânăstirea Văratec "şi din
cauza necazurilor făcute de către Securitate"108. La Văratec s-a şi mutat la D om 
nul la 28 iulie 1980, fiind înmormântat în cimitirul mănăstirii.
Episcopia ortodoxă a Marariiureşului a fost desfiinţată la 18 septem bire 1948.
La 30 noiem brie 1947 fusese sfinţit episcop al acesteia Sebastian Rusan. Trei zile
după desfiinţarea episcopiei, adică la 21 septembrie 1948, vlădica Sebastian
devine titularul arhiepiscopiei Sucevei şi Maramureşului. Desfiinţată şi arhiepis
copia Sucevei şi Maramureşului, prin hotărârea Adunării N aţionale B isericeşti din
26 februarie 1950, din dispoziţia autorităţilor com uniste, arhiepiscopul Sebastian
Rusan este investit şi înscăunat mitropolit al M oldovei la 25 martie 1950, al cărei
întâistătător rămâne până la moartea sa din 15 septembrie 1956.
în 1992, preotul N icolae Grebenea - care a fost închis la Aiud, Baia Sprie, şi
în mina de la Cavnic - dezvăluia presei bisericeşti că, din cele ce i-au fost spuse
de părintele Ilie Cleopa, în anul 1975, mitropolitul Sebastian Rusan, ca şi epis
copul Aradului, Andrei Magieru, au fost otrăviţi. Iată ce i-ar fi spus părintele
Cleopa: "într-o seară era la mine Mihail Sadoveanu, marele scriitor. El m i-a zis:
Cleopa, fugi la Iaşi, că astă seară primesc hapul mitropolitul Sebastian (Rusan) şi
episcopul de la Arad, M agieru109. A m spus: Nu mai pot ajunge, e târziu... Dar el
a spus: N u cu trenul, du-te repede cu maşina mea. D u-te şi spovedeşte-1 şi
îm părtăşeşte-1. Poate îl prinzi viu. A m plecat în grabă. Când am intrat în palatul
mitropolitan, mitropolitul era înlem nit pe scaun, cu o mână în sus"110. Iar la între
barea părintelui N. Grebenea, "de ce l-au ucis" pe mitropolitul Sebastian Rusan,
părintele Cleopa i-a răspuns: "Se bucura de trecere, dar vorbea prea deschis. El
spunea oamenilor: 'Nu vă luaţi după ăştia care zic că nu există Dum nezeu: ăştia-s
nebuni. Cum să nu existe Dum nezeu? Cine le-a făcut pe toate?"111. Mormântul
său este în curtea m itropoliei din Iaşi, lângă biserica Sfântul Gheorghe.
Vasile M anea îl caracteriza pe mitropolitul Sebastian Rusan astfel: "Dar şi
printre ierarhii numiţi de către autorităţile com uniste au existat oam eni cu dem ni
tate, care au plătit uneori cu viaţa curajul de a nu se supune stăpânirii atee. Este şi
cazul mitropolitului Sebastian Rusan care se pare că a fost ortăvit"112.
Ca episcop al Aradului era înscăunat, la 2 februarie 1936, Andrei Magieru.
Mărturia preotului N ico la e Grebenea, inserată mai sus, indică, totodată, că şi epis
copul Andrei M agieru a fost otrăvit. D e asem enea şi dl. C icerone Ioniţoiu scrie că
episcopul Andrei M agieru a fost "otrăvit la 1 3 .0 5 .1960"113. în m om entul otrăvirii,
Andrei M agieru era episcop în scaun. Mormântul său se află în cripta arhierească
de la mânăstirea H odoş-Bodrog.
Arhiereul Emilian Dumitru Antal, fost vicar al mitropoliei U ngrovlahiei, fost
episcop locotenent al episcopiei Argeşului, şi fost locţiitor - locum tenens - al
mitropoliei B ucovinei, a fost destituit în 1948. A fost exilat la mânăstirea Neam ţ,
108. Florian Bichir, Preoţi martiri....
109. A se vedea despre acest ierarh: Paul Berariu, Din viaţa episcopului Andrei Magieru al
Aradului, 1936-1960, Arad, 1997.
110. Preot N. Grebenea, art. cit., p. 3.
111. Ibidem.
112. Vasile Manea, op. cit., p. 6.
113. Cicerone Ioniţoiu, art. cit., p. 82.
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unde, din februarie 1949, a funcţionat ca profesor la Seminarul monahal. A poi,
acelaşi ierarh a fost trimis la mănăstirea Cozia, pe care a şi condus-o ca stareţ "de
la 1 septembrie 1950 până la 21 august 1952"114. La "20 august 1952", arhiereul
Emilian Antal "a fost schimbat din stăreţia mânăstirii Cozia şi trimis stareţ la sf. mă
năstire Topliţa"115, din judeţul Harghita, unde a rămas timp de 19 ani, până la
adormirea în D om nul, la 15 iunie 1971, fiind şi înmormântat în cimitirul acesteia.
Ierarhul românilor ortodocşi din SU A , Policarp M oruşca (1 9 3 5 -1 9 3 9 ), a fost
reţinut în Rom ânia de regele Carol al II-lea în 1939, în timpul celei de-a doua
călătorii efectuate în ţară. îm piedicat apoi de cel de al doilea război mondial, epis
copul Policarp spera totuşi să se întoarcă în eparhia sa după terminarea aceluia,
dar a fost reţinut în ţară de comunişti. în scrisoarea sa pastorală către clericii şi
credincioşii'episcopiei sale din S.U .A ., scrisă la Bucureşti, la 20 decem brie 1945,
episcopul Policarp scria: "Vin din nou în m ijlocul vostru, pe calea aceasta a
scrisului, dacă altfel nu se poate încă, până nu se vor relua raporturile diplom atice
dintre marea republică a SU A şi ţara noastră România. Sunt aproape şase ani şi
jumătate de când am plecat de acolo, fară să-mi aduc aminte că se pregăteau
evenim ente care vor îm piedica reîntoarcerea mea în toamna anului 1939"116. Şi
tot în aceeaşi scrisoare pastorală arhiereul Policarp scrie şi despre m isiunile care
i-au fost încredinţate în Rom ânia după reţinerea sa, astfel: "Căci, dacă nu mi s-a
îngăduit să mă întorc la m isiunea mea din A m erica se cădea să-mi slujesc biseri
ca şi neamul aici. A stfel am fost numit în 1941 director al Institutului T eologic din
Bucureşti, unde îşi fac educaţia şi se pregătesc viitorii preoţi ai bisericii noastre.
Iar când s-a cerut să reînfiripăm viaţa religioasă şi rom ânească în Basarabia, am
fost trimis acolo, în partea sudică, locotenent de episcop al Cetăţii A lbe-Izm ail,
până în 1944, când s-a ales episcop titular. După aceasta m -am întors iarăşi la con
ducerea Institutului T eologic, până acum, când am fost delegat de Sfântul Sinod
locotenent de episcop în eparhia Maramureşului"117.
Sinodul B isericii Ortodoxe Rom âne l-a numit, într-adevăr, pe Policarp
M oruşca locţiitor al episcopului Cetăţii A lbe-Izm ail la 1 septem brie 1941 - până
în ianuarie 1944 - apoi locţiitor al episcopului Maramureşului în decem brie 1945;
unde a rămas până la 11 decem brie 1946. Faptul că vlădica Policarp a fost ierarh
în Basarabia i-a agravat, desigur, reîntoarcerea în S U A , aşa încât noile autorităţi
com uniste l-au pensionat în 1948. Vlădica Policarp avea să se mute la D om nul în
1958, fiind îngropat la mânăstirea 'Sf. Ioan Botezătorul' din Alba-Iulia, unde i se
şi stabilise dom iciliul obligatoriu. D e aici, de la A lba Iulia, cu puţin timp înainte
de a trece la D om nul, ierarhul Policarp trimitea o scisoare pastorală "către E pis
copia Ortodoxă Rom ână din Am erica 'Vatra Rom ânească' Grass Lake, Michigan",
la 14 iulie 1958, sem nând "episcopul Am ericii în retragere"118.
Grigorie Leu, episcopul Huşilor (1 9 4 0 -1 9 4 9 ), a fost înlăturat din scaun şi
pensionat în 1949. Episcopul Leu a fost 'pus în retragere' la 5 februarie 1949, când
114. Arhimandrit Gamaliil Vaida, op. cit., p. 171.
115. Ibidem, p. 172.
116. în "Solia", Anul XI, Nr. 4, 27 ianuarie 1946, p. 1, apud Policarp Moruşca, Drumul vieţii,
Ediţie de Aurel Sasu, Editura Atos, Bucureşti, 2 0 0 1, p. 197.
117. Ibidem.
118. Calendarul "Solia", 1959, p. 44-46, apud Policarp, op. cit., p. 203-206.
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eparhia sa a fost împărţită între episcopiile de Roman şi Galaţi, şi a murit, în vâstă
de 69 de ani, la 1 martie 1949, adică la nici o lună de la destituirea sa. Potrivit d-lui
Cicerone Ioniţoiu, episcopul Grigorie Leu a murit "otrăvit"119. V lădica Leu a fost
otrăvit în mânăstirea Sfinţii A postoli Petru şi Pavel din Huşi, unde vieţuia şi care
era şi sediul episcopiei Huşilor. Din cartea editată de C onsiliul Naţional Român,
în 1983, aflăm că "moartea misterioasă survenită pe neaşteptate a episcopului de
Huşi, Grigorie Leu", s-ar fi datorat faptului că "el era singurul care cunoştea pe
faptaş şi m etodele folosite pentru exterminarea Patriarhului N icod im şi a mitro
politului Irineu M ihălcescu"120. într-o lucrare editată în 1995, la Cluj-Napoca,
găsim scris despre episcopul Grigorie Leu: "în cadrul Sinodului a avut funcţia de
coordonator al Bisericii din exil. Datorită refuzului de a afilia bisericile române
din exil la Patriarhia M oscovei, este arestat şi ucis"121.
Din cele consem nate într-un cotidian bucureştean, din 21 aprilie 2001, otră
virea episcopului Leu s-ar fi datorat şi fugii fiului său preot, Vasile, în Occident,
în august 1948, şi care "a înfiinţat mai multe parohii ortodoxe româneşti în exil şi
încercând să coaguleze exilul"122. M otiv pentru care, "în ţară", scrie ziaristul,
"reacţia autorităţilor nu se lasă aşteptată. în primul rând a avut de suferit tatăl lui
Vasile Leu, episcopul Grigorie Leu. Pe 25 februarie 1949, ... episcopul Grigorie
este invitat la Bucureşti pentru discuţii. La întoarcere i se face rău şi după trei zile
moare, fiind mai mult ca sigur otrăvit"123.
Valeriu M oglan Botoşăneanul, fost locţiitor al mitropolitului M oldovei în
iunie-decem brie 1939, şi locţiitor al episcopului Buzăului, din 5 septem brie 1942
şi până în ianuarie 1944, a fost depus din treaptă în 1949 şi trimis la mânăstirea
N eam ţ, unde a şi trecut la Dom nul la 14 august a aceluiaşi an. D e sem nalat însă
că la Slujba înmormântării ierarhului Valeriu M oglan, din "15 A ugust"124 1949,
săvârşită în biserica mânăstirii Neam ţ, aşa cum scria, foarte recent, un participant
la aceasta - pe atunci diacon - actualul episcop-vicar al arhiepiscopiei Sucevei,
prea sfinţitul Gherasim C ucoşel Putneanul, "nu a fost nici un vlădică la înm or
mântare"125. Mormântul său este în cimitirul mânăstirii Neam ţ.
Episcopia Caransebeşului a fost contopită cu arhiepiscopia Tim işoarei "la
data de 5 februarie 1949"126, iar episcopul ei, Veniamin N istor (24 august 19415 februarie 1949), potrivit părintelui Păcurariu, "s-a retras la catedrala Reîntregirii
din Alba Iulia"127. Realitatea este că episcopul Veniamin N istor a fost "obligat"
"să părăsească imediat eparhia pe care a condus-o timp de 8 ani, retrăgându-se
119. Cicerone Ioniţoiu, art. cit., p. 82.
120. Consiliul Naţional Român, op. cit., p. 18-19.
121. Diacon Ştefan Uoaie-Paul Caravia, op. cit., p. 45.
122. Florian Bichir, Episcopul Victor-Vasile Leu..., p. 11.
123. Ibidem.
124. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii..., voi. 3, p. 543. (De notat că la pagina
539 din aceeaşi lucrare găsim indicată data de 13 august 1949).
125. Gherasim Cucoşel-Putneanul-Constantin Hrehor, Iarba..., p. 167.
126. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii..., voi. 3, p. 439.
127. Ibidem. In ediţia a V-a a Istoriei sale, părintele Păcurariu trece episcopia Caransebeşului
în rândul eparhiilor "desfiinţate în 1948". ("Istoria...". Editura Sophia, 2000, p. 446).
A
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forţat la Alba Iulia în localul fostei reşedinţe a episcopului armatei, ep iscopie şi
aceasta desfiinţată"128.
Profesorul Petru Ardelean scrie despre episcopul Veniamin N istor într-un
articol publicat în anul 2000, şi întitulat "Tragedia unui episcop", că "era urmărit
permanent ca unul ce nu agrea regimul com unist"129. Pensionat "din oficiu şi lip
sit de orice resurse financiare"130, episcopul Veniamin pleca, deci, în februarie*
1949 în recluziune m onastică la mănăstirea 'Sfanţul Ioan Botezătorul' din A lba
Iulia, unde şi moare la 5 februarie 1963. Este îngropat în cimitirul mănăstirii,
alături de alţi doi ierarhi: Policarp M oruşca şi Ioan Stroia.
în iulie 1947, patriarhul N icod im îşi alegea ca episcop-vicar patriarhal, cu
titlul de "Ploieşteanul", pe Pavel Şerpe. Dar, doar după câteva luni, pentru atitu
dinea sa anticomunistă, autorităţile îl pun «în disponibilitate». După destituire
episcopul Pavel Şerpe a fost trimis la mănăstirea N eam ţ, fiind şi timp de doi ani
ultimul director al Seminarului monahal - din toamna anului 1950 şi până în vara
anului 1 9 5 2 131. D e la mănăstirea N eam ţ a fost trimis "la Mănăstirea BistriţaNeamţ", şi apoi "la Curtea de Argeş unde se faceau cursurile de reciclare a
preoţilor din toată ţara"132. A ici, la mănăstirea Curtea de A rgeş, ultimul său loc de
recluziune stabilit de autorităţi, episcopul Pavel Şerpe trecea la Dom nul în 1978.
Arhiereul Galaction Gordon, fost episcop vicar al Tom isului şi fost secretar
al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom âne, a fost "retras forţat din scaun în
1948" şi trimis "cu dom iciliul forţat în mănăstire"133. Dar "în 1955", arhiereul
pensionar Galaction Gordon "a anunţat"134 trecerea.sa la vechiul calendar, fapt
pentru care "a fost proclamat la 5 aprilie 1955 conducătorul M işcării stiliste, înti
tulat: "Arhiepiscop şi M itropolit al Bisericii dreptslăvitoare de stil vechi din
R.P.R."135, cu sediul la mănăstirea Slătioara, din M oldova, construită "în
1948"136. Sinodul B isericii Ortodoxe Române avea să-l caterisească pe Galaction
în cadrul şedinţei din 14 aprilie 1 9 5 5 137. Spre sfârşitul lunii mai 1955, Galaction
Gordon este invitat la Bucureşti pentru a primi, chipurile, "notificarea legalizării
Bisericii lor" stiliste, dar, în timpul călătoriei, este oprit "la Ploieşti" de către
"miliţie şi securitate şi supus interogatoriului", apoi "mitropolitul este trimis cu
dom iciliul forţat la Cernica până în primăvara lui 1956"138. Condamnat "şase luni
128. Prof. Petre Ardelean, Tragedia unui episcop , în "Altarul Banatului", An XIII (LII), 2002,
nr. 4-6, p. 114.
129. Ibidem , p. 112. (Autorul, Petru Ardelean, citează pe: Cristian Păiuşan şi Radu Ciuceanu,
Biserica Ortodoxă Română sub regimul comunist, voi. I, Bucureşti, 2001, p. 99, 100 şi 113; volum
pe care nu l-am putut încă procura şi folosi).
130. Prof. Petre Ardelean, art. cit., p. 114.
131. Vezi Gherasim Cucoşel-Putneanul-Constantin Hrehor, Iarba ..., p. 67 şi p. 121.
132. Ibidem, p. 121-122.
133. Florian Bichir, Preoţi martiri....
134. Victor Boldewskul, L'Eglise ancien-calendariste de Roumanie , în "La voie orthodoxe",
No. 1, ete 1993, p. 151.
135. "Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Spicuiri din sumarul .şedinţei
din 13 aprilie 1955 ", în "Biserica Ortodoxă Română", An LXXIII, 1955, nr. 5, p. 469.
136. Victor Boldewskul, art. cit., p. 51.
137. Vezi "Lucrările Sfântului Sinod... ", p. 471 -472.
138. Pretre Quentin de Castelbajac, Glojication du saint Pontife et Confesseur Glikhety de
Roumanie, în "La voie orthodoxe". Eglise orthodoxe Russe Hors-Fronticres. No. 25, ete 1999, p. 10-11.
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de închisoare", în primăvara anului 1956, în toamna aceluiaşi an, mitropolitul Galaction a fost trimis "cu dom iciliul obligatoriu la Mănăstirea Căldăruşani"139.
Adus la Căldăruşani140, mitropolitul Galaction reuşeşte, totuşi, să "sfinţească" trei
episcopi în toamna anului 1956, şi anume pe părinţii G licherie Tănase, E vloghie
Oţa şi M etodiu Marinache. Episcopul E vloghie Oţa a fost şi el "închis" pentru o
perioadă141. La fel şi un alt episcop de stil vechi, "Pahomie, a fost şi el arestat în
nenumărate rânduri"142.
Din aprilie 1955 şi până la trecerea sa la cele veşn ice, în 1959, Galaction
Gordon s-a "aflat sub atenta supraveghere a Securităţii", iar asupra morţii sale
"planează şi astăzi suspiciuni, bătrânii călugări şuşotind că lucrurile nu ar fi fost
tocmai curate"143.
Ierarhul Oradiei, N icolae Popovici (28 iunie 1936-5 octom brie 1950), a fost
şi el trimis în surghiun "din dispoziţia autorităţilor de stat"144, la 5 octombrie 1950,
la vârsta de numai 47 de ani.. Mitropolitul A ntonie Plămădeală scria în 1992 că
episcopul N icolae Popovici "după ce în 1940 fusese expulzat de unguri de la
Oradea într-un vagon de animale, devenind erou naţional al rezistenţei împotriva
Diktatului de la Viena, în 1950 e din nou expulzat din eparhia sa şi mai trăieşte
zece ani într-un exil în afara eparhiei"145. A celaşi mitropolit preciza că episcopul
N icolae a reprezentat "obrazul curat al B isericii, căci el a fost atunci glasul de
protest al întregii ierarhii şi al întregii Biserici împotriva celor ce începuseră lupta
cu religia, cu Biserica şi cu slujitorii ei. ... Un glas s-a ridicat atunci în num ele
tuturor: "Nu acceptăm scoaterea religiei din şcoli"; "Nu acceptăm batjocorirea
neamului şi Bisericii noastre", cum se încerca o infam ie împotriva m em oriei m a
relui Şaguna; "Nu acceptăm interzicerea tradiţiilor noastre bim ilenare creş
tine"146. Părintele Păcurariu scrie în ediţia a V-a a "Istoriei B isericii O rtodoxe R o
mâne", din 2000, că episcopul N icolae Popovici "a fost pensionat" întrucât
"ceruse dreptul de a se face catehizarea tineretului şi criticase regimul în predicile
sale"147. La rândul său, Vasile Manea, în ediţia a Il-a a cărţii sale, "Preoţi
ortodocşi în închisorile comuniste", din 2001, scrie că episcopul N ico la e Popovici
"între num eroasele luări de poziţie pentru care a fost prigonit, la 1 ianuarie 1950,
la sfârşitul Sfintei Liturghii, în faţa mulţimii de credincioşi aflaţi în catedrală, a
condamnat nedreptăţile ce se făceau în ţară: oam eni întemniţaţi, deportaţi, îm puş
139. Ibidem, p. 11.
140. Mănăstirea Căldăruşani a fost loc de recluziune monastică a ierarhilor opozanţi dictaturii
comuniste, prin excelenţă, mai ales pentru majoritatea episcopilor greco-catolici.
141. Pretre Quentin de Castelbajac, art. cit., p. 11.
142. Florian Bichir, Stiliştii: o altă Biserică Ortodoxă, în "Tinerama", Nr. 265, 1996, 17-23
ianuarie, p. 4.
143. Idem, Mitropolitul Glicherie Tănase va fi canonizat săptămâna viitoare, în "Evenimentul
zilei", 20 iunie 1999, apud internet.
144. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Şi-a făcut Biserica..., p. 5.
145. Dr. Antonie Plămădeală, Om pentru biserică..., p. 3.
146. Ibidem.
147. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria..., Editura Sophia, p. 446.
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caţi etc. Când i s-a cerut să fie mai prudent, a răspuns: "credincioşii aşteaptă îm 
bărbătare şi m ângâiere"148. Consecinţa atitudinii dem ne a episcopului N icolae
Popovici a fost depunerea din treaptă şi apoi "trimis forţat la mănăstirea Cheia, judeţul Prahova, n.n. - unde a rămas (permanent supravegheat) până la moarte, în
1960 (în 1940 fusese expulzat din Oradea de autorităţile horthyste, acum era
expulzat de cei de un neam cu el)"149.
La vârsta de numai 57 de ani, episcopul N icolae Popovici îşi dădea "obştescul
sfârşit la 29 octombrie 1960"150. După Răzvan Codrescu, ierarhul N icolae Popo
vici a murit "în împrejurări pe cât de obscure, pe atât de suspecte"151. Cert este că
Episcopul N icolae Popovici a trecut la Domnul "după ce s-a încercat de mai multe
ori otrăvirea sa"152. Vasile Manea aduce ca probă a încercărilor de otrăvire a epis
copului N icolae Popovici însăşi mărturia preotului profesor dr. Ilie M oldovan, care
afirmă că, atunci când l-a vizitat pe episcopul N icolae la mănăstirea Cheia, vlădica
i-a mărturisit "că a fost otrăvit de două ori şi i-a cerut să îi transmită stareţului de
la Sâmbăta - părintele Dinu, fostul vicar al episcopului N icolae Popovici - că
aşteaptă să îl scoată într-un fel de acolo"153. Totodată, Vasile M anea aduce ca
mărturie şi un fragment dintr-o ultimă scrisoare a episcopului Popovici adresată
unui fost coleg de facultate, la 10 ianuarie 1960, în care-i destăinuia: "...datorită
unor serii întregi de necazuri şi nenorociri, care au venit în lanţ. M ulţum esc însă
Atotputernicului că m-a salvat şi exclusiv lui îmi încredinţez soarta vieţii, mai ales
de acum înainte... A ş putea să scriu zeci de pagini de astă dată, dar tocmai de aceea
nu scriu. Durerile mari se învăluiesc mai bine în taina tăcerii"154. In fine, Vasile
Manea mai scrie că episcopul Popovici a murit "la Mănăstirea Cheia, ...în condiţii
neclare" şi a fost înmormântat "la Biertan, în satul natal"155. După diaconul Ştefan
Iloaie şi Paul Caravia, episcopul N icolae Popovici este "mort la Biertan, lângă
Blaj"156. La 20 august 1992 era deshumat şi reînhumat în catedrala ortodoxă din
Oradea, la 23 august din acelaşi an.
Părintele Onofrei Pompei, preot greco-catolic, intervievat de dl. Mihalcea, în
1995, la întrebarea: "Cunoaşteţi şi alţi slujitori ai bisericii care au suferit în temniţele
comuniste?" a răspuns: "Episcopul Hosu, episcopul ortodox Popovici, care n-au
cedat... alţii şi alţii care n-au făcut compromisuri"157. D eci, pe episcopul N icolae
Popovici l-a cunoscut în temniţă părintele Onofrei şi-i elogiază ţinuta demnă de acolo.
148. Vasile Manea, op. cit., p. 19.
149. Pr. Prof. Dr. Mireea Păcurariu, Şi-a făcut Biserica..., p. 5.
150. Pr. Lector univ. Leon Arion, Un vrednic ierarh al Bisericii Ortodoxe Române: Episcopul
Vasile Coman al Oradei (1912-1992), în "Biserica Ortodoxă Română", An CXI, Nr. 10-12, 1993, p. 106.
151. Răzvan Codreşcu, art. cit., p. II.
152. Vasile Manea, op. cit., p. 5.
153. Ihidem, p. 19.
154. Ibid.
155 . Ibid
156. Ştefan Ailoaie-Paul Caravia, op. cit., p. 64.
157. Ilie Mihalcea, Nevoia de neuitare - interviuri, comentarii, anchete - Editura "Jurnalul li
terar", 2002, p. 75.
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Ceea ce se cade a fi relevat este că, pe de o parte, episcopul N ico la e Popovici,
fiind ierarh în scaun, asista la reuniuni ale mişcării isihaste "Rugul aprins al
M aicii Domnului" de la mânăstirea Antim , de la înfiinţarea acesteia în 1946 şi
până la desfiinţarea ei în 1 9 4 8 1 Tocmai faptele acestea, de altfel, aveau să con
tribuie nu numai la îndepărtarea din scaun şi surghiunul lui la mănăstire, ci şi la
întemniţarea sa. Episcopul N icolae Popovici fiind, împreună cu episcopul Eugeniu Laiu Suceveanul, cei doi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe R om âne care au fost în
tem niţaţi159.
Vasile Lăzărescu a fost ales episcop al episcopiei Tim işoarei în iunie 1940.
Episcopia avea să fie ridicată la treapta de arhiepiscopie în iunie 1947, iar în sep
tembrie a aceluiaşi an la rangul de mitropolie. Ca mitropolit, Vasile Lăzărescu "a
păstorit până la 18 decem brie 1961, când a fost pensionat" sau "pus în retragere
de Sf. Sinod" potrivit părintelui Păcurariu160. în realitate însă, mitropolitul Vasile
Lăzărescu a fost îndepărtat din scaun la 18 decem brie 1961 şi trimis în surghiun
la mânăstirea Cernica, unde a trecut la Dom nul în 1969. M om iântul m itropolitu
lui Vasile se află "în cimitirul bisericii din Corneşti, jud. T im iş"161.
Teodor (Trandafir) Scorobeţ a fost ales arhiereu vicar al arhiepiscopiei Si
biului, cu titlul de Răşinăreanul, în 1946. Dar, "în 1948 a fost sco s la pensie
forţat"162 şi trimis, desigur, la mănăstire. Lipsesc însă informaţiile. N ici chiar în
"Istoria Bisericii Ortodoxe Române" a părintelui Păcurariu nu găsim indicat unde
a vieţuit ierarhul Teodor şi nici anul morţii sale. M om iântul său se află la Răşinari.
Urmaşul episcopului N icolae Popovici pe tronul Oradiei a fost episcopul Va
lerian Zaharia (1 9 0 5 -1 9 9 6 ), înscăunat la 25 noiem brie 1951. în ianuarie 1997,
mitropolitul A ntonie Plămădeală declara că Valerian Zaharia "intrase chiar ca
mare simpatizant al socialism ului şi com unism ului când a fost ales episcop, dar
după câţiva ani şi-a mai dat drumul la gură". M otiv pentru care, declara acelaşi
mitropolit, episcopul Valerian "a fost scos fară milă din scaun şi din Sinod şi a
rămas aşa până aproape la 50 de ani, dat afară", conchizând: "Deci oriunde s-ar fi
putut isca, şi Securitatea era pretutindeni, oriunde s-ar fi putut isca o asem enea
iniţiativă, pericolul era decapitarea imediată şi înfricoşarea celorlalţi"163. Scos
"fară milă din scaun şi din Sinod", episcopul Valerian Zaharia a fost la 12 decem 
brie 1969. Preotul Vasile A ilioaei, parohul parohiei Podeanu din Bucureşti, scria
în 1996 că vlădica Valerian "a fost pensionat împotriva voinţei sale în decem brie
1969, clipă din care Episcopul Valerian va redeveni un nonconform ist singuratic,
cum de altfel a fost toată viaţa"164. A celaşi preot, A ilioaei, mai scria că episcopul
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

Vezi Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor, op. cit ., p. 13.
Vezi "Amintirile Mitropolitului Antonie...", p. 185.
Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria..., voi 3, p. 438 şi p. 561.

Ibidem.
Vasile Manea, op. cit., p. 20.

"Amintirile Mitropolitului Antonie...", p. 235.
Paroh, Pr. Vasile Ailioaiei, Trecerea la cele veşnice a Episcopului Valerian Zaharia
(1905-1996), în "Biserica Ortodoxă Română", Nr. 1-6, 1996, p. 203.
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Valerian Zaharia "s-a stabilit, după lungi peregrinări, care i-au condus paşii "de la
Nistru pân'la Tisa", în casa parohială a parohiei Podeanu, din strada D o m e i nr.
7 0 " 165 c are a u f o s t acele "lungi peregrinări", adică, unde a stat episcopul
Valerian după îndepărtarea din scaun şi până la venirea în casa parohială amintită,
preotul A ilioae nu le prezintă. în casa parohială a parohiei Podeanu, episcopul
Valerian s-a stabilit "în ultim ii 16 ani din viaţă"166, unde a şi trecut la cele veşn ice
în ziua de 13 martie 1996.
Episcopul Valerian Zaharia este, din cele cunoscute până în prezent, primul
ierarh îndepărtat din scaun în timpul dictaturii com uniste ceauşiste.
A l doilea ierarh ortodox îndepărtat din scaun în timpul dictaturii com uniste
ceauşiste a fost mitropolitul N icolae Mladin al Ardealului (1967-1981). La 1 au
gust 1981, mitropolitul N ico a le M aldin a fost "nevoit să se retragă din scaun"!67,
sau "retras", potrivit părintelui Păcurariu168, stabilindu-se la mânăstirea Sâmbăta
de Sus, unde a şi trecut la D om nul la 1 iunie 1986.
D in cele prezentate rezultă, deci, că autorităţile com uniste au folosit pentru
recluziunea m onastică a ierarhilor ortodocşi, depuşi din treaptă, mânăstirile: Căldăruşani, Cernica, N eam ţ, Agapia, Cheia, Cozia, Curtea de Argeş, Ciorogârla,
Topliţa, "Sfinţii A postoli Petru şi Pavel" din H uşi, "Sfântul Ioan Botezătorul" din
Alba Iulia, Horaiţa, Sâmbăta de Sus, precum şi schiturile: Darvari (B u cu reşti)169,
D ragoslavele170, şi Schitul M aicilor (Bucureşti). A ceste aşezăm inte m onahale
ortodoxe - 13 mânăstiri şi 3 schituri - făceau parte integrantă din spaţiul concentraţionar românesc şi se aflau sub stricta şi directa supraveghere a Securităţii.
Cu regret constatăm însă că nici una din cele şase ediţii ale "Ghidului aşeză
mintelor m onahale ortodoxe din România" - ultima în 2001 - editată de dl. Mihai
V lasie nu găsim nici o referinţă sau menţiune despre surghiunul vreunui ierarh
ortodox într-unul din aşezăm intele monahale amintite mai sus. După cum aceeaşi
constatare este valabilă, din păcate, şi în privinţa celor două ediţii - I-a în 1993, a
Il-a în 1995 - ale lucrării, "Ghidul schiturilor, mănăstirilor şi aşezăm intelor m ona
hale cu m oaşte şi icoane făcătoare de minuni", apărută la Editura A nastasia din
Bucureşti şi semnată de d-nii Ion Băcănaru şi Gheorghe Iacob.
D acă la cei 28 de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe R om âne trecem şi pe mitro
politul Visarion Puiu şi pe episcopul Vasile Leu, rezultă că numărul celor care au
4

suferit prigoana com unistă se ridică la 30. Adică, 30 de ierarhi ortodocşi români
au fost victimele dictaturii comuniste din România. La care, fireşte, se cuvin
165. Ihidem , p. 204.
166. Ibid.
167. Vasile Manea-Cicerone loniţoiu, op. cit ., p. 14.
168. Pr. Prof Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii..., voi. 3, p. 558.
169. Schitul Darvani "a fost desfiinţat în 1959 de regimul comunist şi reactivat în 1996"
(Mihai Vlasie, Ghid al aşezărilor monahale din România. Drumuri spre mânăstiri. Ediţia a V-a,
Editura Nemira, 2000, p. 14).
170. Dragoslavele a devenit schit în 1949.
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adăugaţi şi cei doi171 ierarhi români ortodocşi de stil vechi, ceea ce dă numă
rul total de 32. Oricum, indiferent de numărul lor, cert este că toţi aceşti ierarhi
prigoniţi de com unişti, unii chiar ucişi pi in otrăvire, şi alţii trimişi cu dom iciliul
forţat în mânăstiri şi schituri - cei mai mulţi dintre ei - reprezentau elita ierarhiei
B isericii Ortodoxe Rom âne, care nu a voit să facă nici un com prom is cu cei fară
de D um nezeu. Intr-adevăr, toţi ierarhii depuşi din scaun, trimişi în surghiun la
mânăstiri sau schituri, supravegheaţi, prigoniţi, întemniţaţi - doi - şi unii din ei şi
omorâţi, prin otrăvire, reprezintă "obrazul curat" al Bisericii Ortodoxe Rom âne în
lupta acesteia împotriva ideologiei inumane com uniste. Iată de ce se cuvine ca
suflarea românească ortodoxă să nu-i uite. Iar Sinodul B isericii Ortodoxe Rom âne
să-i canonizeze, în sfârşit, ca ierarhi mărturisitori, măcar pe unii dintre vlădicii ei
martiri din anii dictaturii com uniste. în fond este datoria morală a Sinodului, mai
ales că, "dacă e adevărat că somnul raţiunii naşte monştri, nu e mai puţin adevărat
că nici amorţeala m em oriei nu produce îngeri"172.
A

B ruxelles, 1 oct. 2002
Pr. Prof. dr. IOAN DURÂ

171. Precizăm că pe ierarhul Galaction Gordon, intrat - la câtva timp după ce a fost îndepărtat
din scaunul episcopal - în Biserica Ortodoxă de stil vechi, l-am trecut, fireşte, în rândul ierarhilor
Bisericii Ortodoxe Române. Cert, vlădica Galaction a fost prigonit de autorităţile comuniste atât ca
ierarh al Bisericii Ortodoxe Române prin îndepărtarea din scaun în 1948 - dar, mai ales, ca fiind al
Bisericii Ortodoxe de stil vechi - începând din 1955 - când a fost şi întemniţat.
172. Al. Mihalcea, Jurnal de ocnă , Editura Albatros, Bucureşti, 1994, p. 321.
•

MARTIRII DE LA HALMYRIS ÎN CONTEXTUL MISIONAR
LA ÎNCEPUT DE MILENIU III.
DESCOPERIREA MOAŞTELOR SFINŢILOR EPICTET
ŞI ASTION ŞI CEI ÎMPREUNĂ CU DÂNŞII
"Dacă vor tăcea aceştia, pietrele vor vorbi"...
(Luca XIX, 40)

UN NOU MIRACOL ÎN DACIA PONTICĂ
"Prin sfinţii care sunt pe pământul Lui,
minunată a făcut Domnul toată voia intru ei..."
(Psalm XV, 3)

Mare şi minunat este D um nezeu întru sfinţii Săi (Ieşire 15, 11), care locuiesc
în m ulte locaşuri (Ioan 14, 2) şi în sânul lui Avraam (L uca 16, 2 2 -2 3 ). Dar
mare este şi bucuria cea negrăită exprimată prin evlavia credincioşilor şi slujbe
lor săvârşite în cinstea Sfinţilor pentru lauda lui D um nezeu cel în Treime închi
nat. Orice venerare a unui sfânt este o cale pentru adorarea Ziditorului, pentru în
chinarea adusă lui D um nezeu. Sfinţii nu înlocuiesc pe D um nezeu, ci sunt mărturie
vie şi urmarea lui Hristos. Cu atât mai mult cu cât, pe lângă icoana lor, avem şi
dovada trăirii lor şi prezenţei lor harice şi prin sfintele Moaşte. Pentru că prin
sângele martirilor s-au născut alţi creştini (Tertulian), pe mărturia lor rezistă B i
serica în lum e şi fară antimis (fară sfinte m oaşte) nu se poate săvârşi Sfânta
Liturghie. Iată ce importanţă deosebită au relicvele sfinte pentru actele liturgice şi
în acelaşi timp pentru evlavia credincioşilor noştri.
Cinstirea osem intelor sfin te este o poruncă a lui D u m n ezeu , este o caracte
ristică a descoperirii Sale. Patriarhii odihnesc în H ebron şi sunt cinstite
m orm intele lor de către toată om enirea, iar creştinii, m ozaicii şi islam icii, le
venerează în m od special şi cu aleasă sem n ifica ţie1. în su şi M o ise aduce din
Egipt osem in tele străm oşului său Io s if şi le aşază la loc de cinste şi cinstire
(Facere 50, 1-14). '
O sem in tele sfin te ale lui E lisei sunt purtătoare de har divin şi la atingerea
acestora, în v ia ză un om (IV R egi 13, 2 0 -2 1 ). N u m ai vorbim de puterea, ener
gia şi lucrarea Sfântului D uh prin trupul înviat al Mântuitorului Hristos
(M atei 2 8 , Ioan 2 0 , L uca 2 4 ) şi dovada con vin gerii m ultora despre M esia , prin
învierea lui Lazăr (Ioan 11, 1-45), prin învierea multor trupuri ale drepţilor
(M atei 27, 53) odată cu ridicarea din morţi a Domnului nostru Iisus Hristos
(M atei 28, 1-4).
Trupurile sfinţilor şi martirilor rămase neputrezite sau părţi din osem intele lor
păstrează pecetea darului Sfântului Duh (I Corinteni 3, 16) fiindcă au fost tem ple
ale Duhului Sfânt prin primirea Sfintelor Taine şi prin trăirea în viaţă după vocaţia
1.

Am fost învrednicit să merg la Hebron de atâtea ori. Invoc doar bucuria pelerinajului în
Ţara Sfântă cu un grup de studenţi, în rev: Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-12/1998.
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cerească. Pentru aceasta, m oaştele şi obiectele sfinte sunt cinstite după cuviinţă ca
m ijloc concret de lucrare a lui D um nezeu prin sfinţii Săi2.
Sfinţii, martirii, mărturisitorii m ijlocesc pentru toţi oam enii, oriunde s-ar afla,
sprijină pe oricare dintre creştini indiferent de neam; Sfinţii,’ cu şi fară m oaşte ră
mase după ei, au puterea lui Hristos. Şi dacă Hristos, prin învierea Sa, s-a făcut
început învierii noastre (Romani 6, 5), atunci M oaştele Sfinţilor au dovada eterni
tăţii chiar aici pe pământ. Num ai la sfârşitul veacurilor, la judecata de apoi şi tru
purile lor (m oaştele) vor fi transformate (înduhovnicite), transfigurate nu după
legile fizice, ci prin puterea Ziditorului, prin lucrarea Sfântului Duh (I Tesalcniceni 4, 13-18).
*

Şi cum pe păraântul străm oşilor noştri au avut loc num eroase martiraje, tot
aici există nenumăraţi sfinţi anonim i şi destule M oaşte care îşi aşteaptă lumina,
ieşirea la suprafaţă şi cinstirea lor în veacul nostru. Toate cetăţile principale ale
geto-d acilor şi daco-rom anilor au în taina pământului mărturii spirituale (ale lui
Z a lm o x e) şi relicv e sfin te (ale martirilor creştini). Fapt unic în istoria
civilizaţiilor vechi şi aceasta pentru că năvălitorii nu ţineau cont de apartenenţa
religioasă a locuitorilor (închinător al lui Z alm oxe sau închinător al lui H ristos),
era cinstirea! Toţi fuseseră trecuţi prin fo c şi sabie de închinătorii la idoli şi zei
păgâni din panteonul greco-rom an. A bia astăzi această dramă a străm oşilor
noştri se observă din descoperirile arheologice: mormânt cu osem in te păgâne
(vech i, înainte de H ristos) şi alături sau în acelaşi cim itir orientarea mortului
spre Răsărit sau şi mai clar: sem nul crucii, opaiţ creştin. M ai mult, zidurile b ise
ricilor, schiturilor sau m ănăstirilor au în com poziţia lor pietre funerare cu zeităţi
păgâne, peste care s-a săpat crucea, sau veterani romani cu chipul lor între cava
leri dar suliţa în form ă de cruce3. La D ensuş (sec. III-X ) şi în alte părţi, pe
pietrele funerare s-au aşezat picturi cu chipuri de sfinţi (Sfântul A p ostol
B artolom eu) peste im aginea sutaşului roman (L onghin), chiar pe stâlpul de
susţinere a bisericii.
Aşadar, pentru noi creştinii ortodocşi, pentru Biserica străm oşească, descope
ririle de inscripţii, dezvelirea de cripte necreştine, apariţia locaşurilor sfinte şi
martirioane creştine înseam nă confirmarea şi precizarea dacă mai e n evoie, a
vechim ii apostolice a creştinismului la români, împletirea civilizaţiei vechi cu cea
a credinţei în Hristos şi intrarea în m ileniul I, creştini şi români, în acelaşi timp.
Trecerea aceasta însă, pentru o m ie de ani, a fost cu încercări şi vărsări de sânge
mult până la Constantin cel Mare ( f 337) şi după...
2. Diac. P. I. David, Invazia sectelor , voi. III, Ed. Europolis, Constanţa, 2000, p. 188-189;
Ibidem, p. 173 ş.u.; Idem, Cinstirea Sfintelor Moaşte..., în revista "Mitropolia Moldovei şi Sucevei",
nr. 1/1988, p. 70.
3. A se vedea, de exemplu: Glasul veşniciei în câteva epitafe descoperite la Tomis, de P. I. Da
vid, în "Glasul.Bisericii", nr. 6-7/1980.
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M ileniul II a fost iarăşi cu încercări şi tot prin ispita vrăjmaşului. Sfârşitul
acestuia, pentru a nu cădea în disperare şi pentru a fi binecuvântaţi de Hristos şi
mângâiaţi de sfinţii Săi, s-a încununat cu descoperiri, cu adevărat uluitoare, de
M oaşte de martiri. M om entul cheie: Martirii de la N icu liţel4.
Despre evenim ent s-a scris şi s-a comentat de către cei ce au văzut şi n-au
auzit şi de cei ce au ayzit şi n-au văzut şi mai ales de cei care au văzut şi văd, au
auzit şi aud şi încă tăgăduiesc, nu înţeleg, mută sau aduc m oaşte, le plim bă pe alte
continente şi când colo, acestea dau mărturie aici pentru credincioşii noştri şi pen
tru adevăraţii rom âni5. B ine că D obrogea are un ierarh destoinic, suntem siguri că
va clarifica m ulte6.
Şi ven in d vorba de î. P. S. Prof. dr. T eo d o sie A rh iep isco p u l T om isu lu i,
iată că numai după 4 0 de z ile de la instalarea ca ierarh al locului: "Pontului
Euxin" şi D elta Istrosului, i-au adus din m ăruntaiele păm ântului anul cerului:
Martirii de la Halmyris Murighiol - Dunavăţ, Tulcea chiar cu o lună înaintea
cinstirii lor, 8 iu lie anul 2 0 0 1 , adică în 10-20 mai anul resp ectiv şi au ten tifi
cate în 13-15 august 2 0 0 1 .
Desigur, date istorice, m om ente de martiraj, împrejurări, timpuri, locuri, avem
mult mai multe decât pentru Martirii de la N iculiţel, chiar dacă nu cu n oaştem
4. Desigur, am fost martor la descoperire, mărturisitor la identificarea Sfinţilor, după
inscripţiile interioare şi întâiul care am consemnat evenimentul în revistele bisericeşti: Primii noştri
martiri..., în rev. "Mitropolia Olteniei", nr. 3-4/1972 şi "Revista Patriarhiei Moscovei" nr. 10/1973.
De atunci s-au scris destule şi de apatici şi de către "cercetători" pozitivi. Am fost chiar acuzat dc
"nespecialist", ca apoi faptele să confirme nu spusele subsemnatului, ci realitatea istorică. Este
curios cum nişte istorici, ca şi Radu Mişu (Martirii de la Niculiţel..., în "Anuarul Facultăţii dc
Teologie", 2001, p. 305-318), care n-au văzut locul şi nu cunosc că, împreună cu P. S. Gherasim al
Râmnicului (atunci Arhiereu-Vicar la Galaţi), am ridicat sfintele relicve şi le-am depus, cu rânduiala
necesară la Mănăstirea "Sfanta Treime" - Cocoş (Iarăşi şi iar despre Martirii de la Niculiţel, în rev.
"Sf. Andrei", nr. 8/2001, p. 18-23). In aceeaşi ignoranţă trăiesc unii autori, necunoscând că 1. P. S.
Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului şi a toată Dobrogea a fâcut întâiul pelerinaj public cu moaştele
Sfinţilor patru mucenici de la Niculiţel: Zoticos, Atalos, Kamasis şi Filipos, în ziua pomenirii lor 4 iu
lie 2001. S-a repetat binecuvântata îndeletnicire şi în Anul Domnului 2002 şi de acum va deveni
tradiţie. în anul acesta, înaltul Ierarh a hotărât ridicarea unui schit alături de criptă, iar bisericii paro
hiale, păstorită de Părinţii Onea (Cristian şi Daniel), i-au fost dăruite vechile sicrie ale sfinţilor
imprimate cu sânge încă de la sacrificiu. Mai mult, în ziua pomenirii "învierii Dreptului Lazăr",
27 aprilie 2002, Chiriarhul locului, a sfinţit biserica "Sf. Martiri de la Niculiţel" de pc faleza Mării
Negre - Constanţa, depunând aici Sfintele Moaşte ale Martirilor.
Consemnăm şi un eveniment neplăcut, un oarecare pastor Omuţ, împreună cu câţiva sectanţi,
sub acoperirea asociaţiei "Alianţa Evanghelică" a căutat să facă prozelitism antiromânesc tocmai
aici în locul Sfanţ al Mucenicilor. Şi-a primit plata nesăbuinţei sale şi oprobriul celor împreună cu
dânsul, octombrie 2001!
5. Românii ortodocşi oriunde s-ar afla aduc cinstire Sfinţilor în graiul lor, fiindcă sunt în comu
niune cu Biserica Ortodoxă Română din ţară.
6. Dc fapt, în afrontul "Alianţei Evanghelice" şi prozelitismului sectar în Dobrogea s-au luat
măsuri concrete, cu toate atacurile presei atee împotriva ierarhilor şi credincioşilor ortodocşi.
Minciuna lui Omuţ a fost publicată, din necunoaştere chiar în ziua de Sfanţul Nicolae, în rev. "Ro
mânia Mare", 6 decembrie 2001.
A

A
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"descrieri" am ănunţite în Actele Martirilor7, d escop erirea Moaştelor lui
Epictet şi Asîion şi de acum a celo r îm preună cu dânşii este prin v o ia lui
D u m n ezeu .
Nu întâmplarea, ci căutarea i-a scos din anonimat. Nu paleta arheologului este
obiectul Providenţei, ci relicvele descoperite. Nim eni nu se aştepta ca în buza cetăţii
vechi să se găsească glasul creştinilor de acum 1700 de ani. O, minune! Şi încă o
minune sfântă în contextul miracolelor "tehnice" de la începutul mileniului III.
Desigur, s-ar putea spune multe şi s-ar putea încerca speculaţii, cum au făcut
şi continuă să facă neaveniţii, sectarii şi rău intenţionaţii8. N oi cei care am văzut
locul, ne-am plecat genunchii în cripta întunecată, iar acum plină de lumina ade
vărului creştin, mărturisim şi consem năm 9.

încadrarea în realitate:
Câteva date topografice ale creştinării locului
"... Propovăduiţi Evanghelia la toată făptura..."
(Marcu 16, 15)

*

Se ştie că una dintre minunile naturii Patriei noastre, unică în lum e, este Delta
D unării10. A ici a propovăduit Evanghelia Sfântul Apostol Andrei, aici s-au înte
meiat comunităţi creştine de mireni, dar şi de monahi (Braţul Chilia este mărtu
rie)11. A ici au fost martiri, m ucenici şi mărturisitori (Braţul Sf. G heorghe)12.
N um ită în vrem ea lui D iocleţian, Schythia Minor, D obrogea de azi posedă cele
mai vechi şi autentice dovezi lingvistice, arheologice, toponim ice etc, despre
creştinism ul primelor veacuri, neschimbat până la noi astăzi.
4

♦

"Şi firea suspină din cauza nelegiuirii oamenilor...”
(Romani 8, 19-22)

M ulte locuri din D eltă au fost şi au rămas candele ale credinţei străbune. O
localitate de răsunet, ale cărei ruine şi pământul.frământat - încă necercetat în în
7. Actele martirice, Ed. Institutului Biblic şi dc Misiune, în "PSB", 11/1982, 372 pagini.
Epictet şi Astion sunt amintiţi în Acta Sanctorum, Herbert Rosweyde, în 1615.
8. Atât îi duce mintea şi unii au studii "teologale" (adică teologie fară convingere) şi au obţinut
înalte titluri, culmea, chiar tăgăduiesc descoperirea! La îndemnul şi cu o reală contribuţie a î. P. S.
Acad. Nestor, s-a publicat un studiu-documentar al celor astăzi ieşiţi la suprafaţă, în rev. "Mitropolia
Olteniei", nr. 1/1989.
9. De pomenire şi de adâncă evlavie va rămâne ziua de 4 aprilie 2002, când smeritul semnatar
al celor consemnate aici, împreună cu P. C. Pr. Prof. dr. Nicolae Necula, decanul Facultăţii de
Teologie - Bucureşti, Pr. Ionel Strat, profesor la Seminarul "Sf. Andrei" Tulcea şi Cătălin Pâslaru,
profesor de religie în Bucureşti am făcut un pelerinaj la faţa locului, intrând în Cripta de la Halmyris ,
închinându-ne, dând slavă Celui de Sus, mulţumind Martirilor că au îngăduit, cu binecuvântarea
Mântuitorului Hristos, să fie din nou şi cu "Moaştele lor prezenţi în viaţa creştinilor de astăzi.
10. Diac. P. I. David, Misiune şi evanghelizare în Delta Dunării, în rev. "Steaua", Tulcea, nr. 3/1999.
11. Ce ar putea fi mai clar decât "amintirea" chiliilor... Consemnăm dragostea şi râvna unui
ucenic, Părintele Tecuci, care a ridicat în Deltă o frumoasă mănăstire.
12. Ce binecuvântată ofrandă "naturală" au făcut creştinii "braţului-strateg" al Dunării!...
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tregime - constituie o atracţie deosebită, este localitatea care se num eşte Murighiol (jud. Tulcea) lângă vechea cetate Halmyris, spre Dunavăţ.
Aici au pătimit martiric între anii 289-290, sau poate şi mai devrem e, în tim 
pul domniei împăratului D iocleţian, preotul Epictet şi tânărul Astion. Viaţa, m i
nunile şi mai ales m ucenicia le sunt descrise pe larg în sinaxarc sau pătimirea
acestor doi Mărturisitori ai lui Hristos, cum s-a consem nat mai sus... Se spune că
pe vremea împăratului D iocleţian vieţuia undeva "în părţile Răsăritului, un preot
cu num ele Epictet, care ducea o viaţă evlavioasă şi trăia neprihănit, crescut de m ic
copil în învăţăturile D om nului"13. Prin puterea rugăciunii sale, D um nezeu îl în
vrednicise cu darul facerii de minuni, căci: "Adeseori deschidea ochii orbilor, cu
răţa pe cei leproşi care veneau la el, pe slăbănogi îi însănătoşea şi alunga duhurile
necurate din trupurile chinuite de ele". între altele sunt descrise vindecarea fiicei
unui dregător, care era paralitică, a unui om stăpânit de duhuri necurate şi a unei
fem ei oarbe, care şi-a recăpătat vederea.

Propovăduire şi convertiri
Actul martiric povesteşte apoi întâlnirea dintre Epictet şi tânărul Astion.
A cesta era singurul fiu al lui Alexandru, "om foarte bogat şi mai marele cetăţii" şi
al M arcelinei "de neam vestit şi fiică a senatorului Iulian". în discuţia pe care au
avut-o, blândul părinte Epictet l-a îndemnat cu stăruinţă să vină la D um nezeu,
adevăratul Tată al tuturor pământenilor şi la Biserica întemeiată de Fiul Său, care
este adevărata noastră Mamă. A doua zi, în revărsatul zorilor, tânărul A stion a
venit din nou la preotul Epictet rugându-1 ca, din clipa aceea, să-l socotească un
"catehumen", adică un om care se pregăteşte pentru primirea B otezului, urmând
ca, după puţine zile, să-l şi aducă, prin botez, la credinţa cea adevărată.
L-a mai rugat, de asem enea, ca după primirea tainei, să plece degrabă
amândoi într-un ţinut îndepărtat, unde îi va îndrepta Duhul Sfânt, pentru ca tatăl
lui să nu-i păteze, prin lacrimile sale, conştiinţa lui de nou ucenic al lui Hristos.
Epictet a îndeplinit dorinţa tânărului său prieten şi astfel, după ce a fost botezat,
au plecat pe ascu n s14, cu o corabie, ajungând în cetatea Halmyris, nădăjduind că
acolo nu-i va cunoaşte nimeni. Se înţelege că părinţii lui Astion, copleşiţi de du
rere, au început să-l caute peste tot, dar nu au izbutit să afle nim ic de soarta lui.
După ce s-au stabilit în Halmyris, "puterea cerească" a început să săvârşească
prin Sfântul Epictet mai multe sem ne şi minuni. D e pildă, a vindecat pe fiul unei
fem ei, care era surdo-mut, minune care a impresionat atât de mult pe halmyrieni,
13. Aşa îl consemnează şi Sinaxanil lunii Iulie , ziua 8. De fapt, toalc sinaxarele au aceeaşi com
poziţie. Se vede că au fost alcătuite târziu, abia în veacul VIII, după Sinodul VII ccumcnic de la 787.
După acest sinaxar îndreptat de "Actele Martirilor", s-au alcătuit "Viaţa Sfanţului Epictet". Atât
Epictet şi Astion, precum şi alţi sfinţi români, au fost canonizaţi de către Biserica Ortodoxă Română
în iunie 1992. Pe larg, cele consemnate chiar de subsemnatul în revista "B.O.R.", nr. 1-4 şi 9-10/1992.
Reţinem şi o neplăcere. Când am propus Consiliului eparhial Tomis o ediţie Caută s\7 vei afla...,
unii slujitori s-au arătat sceptici că Epictet şi Astion ar fi pe pământ românesc şi totuşi prăznuirea
lor şi cu panegiric s-a consemnat în volum... Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 1997,
"Sinaxarul dobrogean", p. 642-646. Iată că acum s-a înlăturat acest dubiu!
14. Probabil în alt loc cunoscut de ei, cu siguranţă în locul "vegherii", azi Sulina ("Solia"
Deltei, braţul central).
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încât au venit la Hristos cam o mie dintre e i 15. Dar însuşi A stion a primit din par
tea lui D um nezeu darul facerii de minuni. între altele, a vindecat prin rugăciune
un om chinuit de un duh necurat, precum şi un om căzut de la o mare înălţime.

Halmyris, Noul Ierusalim...
Actul martine istoriseşte cele ce s-au petrecut la vreo 17 ani după aşezarea
lor în Halmyris. Venind în cetate, comandantul militar al provinciei Schythia
Minor, Latronianus, unul din locuitorii păgâni ai cetăţii, l-a înştiinţat despre lucra
rea sfântă pe care o desfăşurau cei doi ucenici ai lui Hristos, arătându-i că "sunt
nişte răufăcători primejdioşi şi vrăjitori, care prin învăţăturile lor otrăvite îndepăr
tează pe mulţi de la jertfele datorate zeilor" şi în acelaşi timp împăratului.
Comandantul a poruncit slujitorilor săi ca, după apusul soarelui, "să se ducă
la locuinţa celor pârâţi, să-i lege, să-i pună în fiare şi să-i ducă, sub pază, la în
chisoare. Fiind aruncaţi în tem niţă16, au petrecut toată noaptea cântând psalmi şi
rostind rugăciuni. Au hotărât amândoi ca la interogatoriul ce li se va lua să nu răs
pundă decât prin cuvintele: Sunteiţi creştini, acesta ne este num ele; nu suntem
altceva decât slujitori ai adevăratului Dumnezeu".

Drumul Crucii şi Golgota dintre Braţele Dunării...
în dim ineaţa zilei următoare, Latronianus a poruncit să se pregătească un loc
de judecată în m ijlocul cetăţii, iar "crainicii să chem e cu mare strigăt mulţimea
poporului la o privelişte atât de blestemată şi de înspăimântătoare". Şi venind
Latronianus la scaunul de judecată, abia putea să-i privească, pentru că feţele lor
străluceau ca soarele, fiind luminate de harul Dom nului. Intrebându-i de num ele
şi ţara lor, ei au răspuns aşa cum s-au înţeles, dar au făcut, în mai multe rânduri,
şi o nouă mărturisire de credinţă: "Suntem creştini, o, tirane; facă-se voia D um 
nezeului nostru cu noi".
A u fost dezbrăcaţi şi biciuiţi, sfâşiaţi cu cârlige de fier, şi arşi cu făclii
aprinse. Şi cu toate acestea, ei "răbdau cu suflet mare aceste schingiuiri".
U nul dintre judecători, cu num ele Vigilantius a fost aşa de im presionat în faţa
atâtor suferinţe şi a mărturisit şi el credinţa în Hristos, încât, în a patra zi după
arestarea lor, a intrat la ei în închisoare şi i-a încredinţat că doreşte să se numere
şi el printre creştini.
Cei doi întemniţaţi au fost aduşi iarăşi în faţa lui Latronianus şi au fost între
baţi dacă s-au hotărât să aducă jertfe zeilor. Ei au declarat din nou că sunt şi rămân
creştini. A u urmat chinuri îngrozitoare fiind aruncaţi într-un cazan în care s-a tur
nat sm oală şi grăsim e în clocot. Văzând că toate sunt zadarnice, Latronianus a
poruncit să fie ţinuţi 30 de zile în închisoare, fără mâncare şi fără apă. Cu toate
acestea nu li s-a întâmplat nim ic rău, ci dimpotrivă, ei cântau mereu psalmi şi se
rugau Dom nului.
_

15. Cifra "hilia" - mileniu este simbolică.
16. Toate cetăţile greco-romane, sau înainte traco-dace, aveau temniţe pentru "răufăcători" sau
pentru străinii-duşmani şi cei de altă credinţă.
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După trecerea celor 30 de zile, preotul Epictet şi A stion au fost aduşi iarăşi în
faţa lui Latronianus, care îi numea "diavoli", cerându-le să aducă jertfa zeilor, cu
ameninţarea că în caz de împotrivire vor fi decapitaţi. A u declarat şi acum cu
acelaşi curaj că sunt creştini şi că au scos din oameni, cu ajutorul lui Hristos, toc
mai pe demonii pe care îi cinsteau ei, păgânii. Latronianus a poruncit să li se
zdrobească feţele cu pietre, apoi să fie bătuţi cu vergi şi nuiele până îşi vor da duhul.
Şi pe când răbdau şi aceste noi chinuri, drepţii Epictet şi A stion nu ziceau
decât: "Doamne, D um nezeul nostru, facă-se voia Ta cu noi!". A tunci, Latronianus
văzând statornicia lor în credinţă, a poruncit să fie scoşi din cetate şi să li se taie
capetele cu sabia. Iar ei pe când erau duşi, cântau: "Lăudaţi num ele D om nului,
lăudaţi slugi pe Dom nul!" (Psalmul 134, 1), "Fiindcă s-a făcut voia D om nului
nostru cu noi în toate".
Ajunşi la locul osândei, M ucenicii au rostit o lungă rugăciune, iar m ulţim ea
care era de faţă a răspuns: "Amin!".

Martirajul Sfinţilor Mucenici Epictet şi Astion
La rugămintea lor, călăii au tăiat mai întâi capul lui A stion, apoi preotul
Epictet s-a aşezat peste trupul lui şi îndată i s-a tăiat şi lui capul. Era într-o zi a
lunii lui cuptor, 8 iulie. Epictet avea atunci aproape 60 de ani, iar A stion către 35.
La apusul soarelui, Vigilantius cu toată casa sa şi alţi creştini au venit în
ascuns şi au luat trupurile celor doi martiri şi stropindu-le cu mirodenii scumpe le-au
îngropat într-un loc de cinste, cu cântări şi psalmi şi cu toată evlavia.
La mormântul lor s-au petrecut, apoi, "multe sem ne şi minuni, spre lauda nu
melui lui Hristos". U cigaşu l Latronianus a înnebunit chiar de a doua zi, încât cei
din jurul său au fost nevoiţi să-l lege de mâini şi de picioare şi să-l închidă, iar
după două zile a murit în chinuri cumplite.
Actul martiric mai mărturiseşte că, pe când erau chinuiţi cei doi Mărturisitori,
a apărut în Halm yris un străin care l-a recunoscut pe A stion în faţa scaunului de
judecată. A urcat îndată în corabie şi s-a dus în oraşul în care trăiau părinţii lui
A stion, Alexandru şi Marcelina. Le-a povestit toate cele ce a văzut, ca şi de eredinţa cea nouă pe care o mărturisea cu atâta putere fiul lor. îndată, m am a sa a spus
că vrea să devină şi ea creştină şi, dacă va fi nevoie, va primi şi martiriul apoi în
soţiţi de trei tineri slujitori, s-au urcat pe o corabie, îndreptându-se spre cetatea
Halmyris. Dar, ei au sosit prea târziu, abia a treia zi după înmormântarea sfinţilor
m ucenici. A stion i se arătase noaptea în vis lui Vigilantius, rugându-1 să iasă întru
întâmpinarea părinţilor săi. Ducându-se la ţărmul mării, i-a întâlnit acolo şi i-a dus
la casa lui ca să se odihnească. A poi Vigilantius, vrem e de o săptămână le-a vor
bit despre învăţătura cea nouă a lui Iisus Hristos, cel căruia fiul lor şi venerabilul*
preot Epictet şi-au închinat şi jertfit propria lor viaţă. Şi după ce le-a binevestit lor
pe D om nul, un preot cu num ele Bonosius, care stătea ascuns, "ferindu-se de cru
zim ea persecuţiilor", s-a rugat mult pentru ei şi i-a făcut "catehumeni". Iar la 40
de zile de la venirea lor în Halmyris au fost botezaţi de Episcopul Evanghelicus,
probabil din cetatea Tomis. A cesta a rămas cu ei 8 zile, apoi "s-a dus în altă cetate,
care era în apropiere". Curând, noii creştini, Alexandru şi M arcelina, s-au re-
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întoars în ţara lor, luând cu ei pe dreptcredinciosul Vigilantius şi pe cinstitul preot
B onosius.
Pentru noi românii, Actul martiric al lui Epictet şi A stion are o mare
însemnătate, fiindcă este cea mai veche lucrare scrisă pe teritoriul ţării noastre.
Unii cărturari socotesc că însuşi Vigilantius ar fi întocm it o primă istorisire a
pătimirii celor doi martiri, pe scurt, iar mai târziu au fost adăugate alte paragrafe.
S-a scris în limba latină, vorbită de strămoşii noştri daco-romani.

Şi istoria se repetă, uimindu-ne pe noi, cei de astăzi
"Ceea ce vedeţi acum, pentru voi
şi pentru copiii voştri s-a dat!..."
(loil 3, 1-3; Fapte 2, 16-17)

Se înţelege că după Edictul de la Milan (313), creştinii fiind recunoscuţi în
rândul celorlalte religii ale Imperiului, aici în cetatea Halmyris, s-a ridicat o bazilică
pentm creştinii din urbe, dar şi cei din împrejurimi. S-au scos M oaştele martirilor şi
s-au aşezat, după obicei, sub Sfântul Altar. S-a constmit, în condiţiile vremii, un
coridor pentm închinarea slujitorilor şi pelerinajul credincioşilor. înflorirea cetăţii şi
răspândirea creştinismului, s-a petrecut în vremea împăratului bizantin Teodosie cel
Mare şi a fiului său, Teodosie cel Mic. Considerăm că cetatea şi împrejurimile, a
atins un grad înalt dc civilizaţie în vremea strategului-împărat Justinian (527-565).
Atunci M unicipiul Halmyris avea în ju r de 5000 de locuitori, probabil toţi creştini,
deoarece nu s-au descoperit până acum în m ine idoli şi statuete păgâne. Şi apoi,
dacă preotul Epictet şi Astion au convertit la credinţa învierii lui Hristos în jur de
1000 de suflete, nu mai încape îndoială asupra mulţimii din cetate!
Nu este exclusă posibilitatea descoperirii şi a altor basilici creştine. Lucrările
de decopertare a cetăţii şi săpăturile cu atenţie abia sunt în stadiul incipient.
*

*

Şi a sosit Ziua învierii Praznicul luminii era'încă în desfăşurare. S-a anunţat
prin m ass-m edia, încă păgână şi nepregătită să înţeleagă taina lui Hristos că la
M urighiol "au fost scoase la iveală nişte osem inte frumos aşezate într-un culoar
subteran..." şi că se va face "analiza vechim ii lor...". M oaştele au fost ridicate şi
duse la Mânăstirea C elic-D ere spre cercetarea specialiştilor. A ntropologii N icolae
Miriţoiu şi Andrei D. Sofican, coroborând şi datele istorice, au confirmat prin
osem inte, existenţa şi num ele celor doi martiri Epictet şi A stion de la Halmyris.
Chiriarhul locului a şi sosit aici, cum era firesc, să cerceteze. Num ai că î. P. S.
Teodosie şi-a dat seam a că în cetate a fost descoperită o bazilică având ca bază,
spre Răsărit, loc pentm moaşte sfinte... Epictet şi Astion, consem naţi la Halmyris,
dar pom eniţi în A ctele martirice17. Cu stăminţa specifică, î. P. S. Sa a intrat pe
17.
Actele martirice, passim. Ne oprim însă la documentul nepereche alcătuit de către î. P. S.
Nestor Mitropolitul Olteniei, una dintre primele scrieri ale literaturii române vechi "Pătimirea
Sfinţilor Epictet şi Astion (de la cumpăna sec. III-IV)", în "Mitropolia Olteniei", nr. 1/1989: I Pre
liminarii, p. 20; II Viaţa şi pătimirea, p. 25-38; III Cetvetări arheologice, p. 38-55; IV Temeiuri pentru
identificarea textului, p. 55-64; V Câteva consideraţii finale, p. 64-74; Planşe, XXII (se repetă I;
Text latin, tradus în limba română (două coloane), de Prof. dr. David Popescu, p. 75-117).
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"coridor" în mormântul întunecat... N u s-au găsit inscripţii, acoperişul sau o cu
polă, odată cu distrugerea cetăţii şi basilicii, a acoperit R elicvele sfinte şi aşa au
rămas până acum. Şi cum martirajul a fost mai devrem e şi în părţile daco-rom ane
ale D eltei Dunării (8 iulie 290), Martirii au fost "uitaţi", având în vedere pe mulţi
alţii bine-cunoscuţi.
Distrugerea cetăţii, o copie mai mică a Histriei, s-a petrecut în vrem ea hunilor
lui Attila (sec. V ), s-a continuat, apoi pe vrem ea năvălirii slavilor, la începutul
secolului VII.
Coridorul sacru este mult mai vechj şi construit mai rudimentar decât cripta
Martirilor de la Niculiţel. Probabil, distrugerea sau acoperirea a fost în acelaşi timp.
"Şi a intrat, a văzut şi a crezut" (Ioan 20, 8) şi s-a convins chiriarhul că aici
au fost martiri. Mai mult, în afara celor doi, la intrare - deasupra treptelor, în
stânga şi dreapta incintei sacre s-au descoperit şi alte osem inte. N u este exclus să
fie chiar Vigilantius, sau părinţii lui A stion şi de ce nu, poate ierarhul locului.
Presupuneri...
Imediat, coridorul sacru a fost eliberat de rămăşiţele ruinelor, s-a împrejmuit
cu stuf, lăsându-se o intrare la trepte. Exact ca la N iculiţel în 1972-1974. Num ai
că astăzi la Tomis este un ierarh destoinic, ctitor şi îndrăzneţ. A şa se face că "a
călcat sfatul minciunii", a ridicat R elicvele "ascunse" şi la praznic (08 iulie 2 0 0 1 )
le-a spălat şi le-a uns cu Sfanţul Mir, după pravilă, şi apoi le-a arătat mulţimii...
Primul pelerinaj, 08 iulie - ziua pomenirii celor doi, a reînnoit cinstirea ce li
se cuvenea din partea noastră, pentru că şi-au dat viaţa pentru H ristos şi şi-au
veşn icit su fletele lor şi sunt pildă pentru adevăraţii creştini: "mult poate
rugăciunea dreptului pentru îmblânzirea stăpânului" (Iacob 5, 15-16).
M oaştele Sfinţilor m u cenici Epicte#t şi A stio n au fost aşezate în catedrala
Sf. Arhiepiscopii "Sfinţii A postoli Petru şi Pavel" din Constanţa, lângă alt sfanţ
vindecător şi ocrotitor al Dobrogei şi tămăduitor a tot-creştinul binecredincios, de
pretutindeni dar în suferinţă trupească şi sufletească: Sfanţul M are M ucenic
P antelim on18.

Deşteaptă-te cel ce dormi şi tc va milui Domnul
/

"Pentru sfinţi ţine Dumnezeu lumea!..."
(Facere 18, 23, 32)

Pătimirea Sfinţilor Epictet şi Astion , textul latin, probabil a fost dus şi cunoscut în Apus de către
0

S f Ioan Casian sau Dionisie ccl Mic. Textul comentat de către I. P. S. Nestor se afla în manuscris, la
Biblioteca Academiei, în varianta slavă-bisericească, şi a fost inclus în lucrarea sa de doctorat.
Alte precizări la Prof Dr. Emilian Popescu, în volumul colectiv: Sfinţi Români, apărători ai
Legii strămoşeşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1987, p. 151-159.- A se vedea reportajul-document: Sfinţii Mucenici Epictet şi Astion, în "Actualita
tea ortodoxă". Publicaţie de spiritualitate creştină ortodoxă a Eparhiei Dobrogei, an II, nr. 9, luni, 08 iu
lie 2002, p. 1 şi 5.
18. Caută şi vei afla..., p. 422-428.
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La capătul acestor consideraţii, ne plecăm inima şi genunchii; "pentru că
trupul este neputincios, pe când sufletul este zelos" (M atei 26, 4 1 ) în a ne bucura
pentru câte ne-a făcut şi ne-a dat nouă, nevrednicilor D um nezeu.
M ulte sem nificaţii are această descoperire pentru istoria noastră şi în acelaşi
timp dă preoţimii române un nou im puls misionar-pastoral.
"Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea...
Nu numai pe aceasta, ci chiar pe îngeri..."
(I Cor. VI, 2)

1. Pentru răbdarea voastră, vă veţi câştiga sufletele (Matei X , 22). într-adevăr
după o perioadă de 50 de ani de "educaţie" atee, de id eolog ie m ondială materialist-marxistă, de ameninţări b olşevice răsăritene, de atenţionări* m asono-globalizante apusene, D um nezeu ne trimite, printre altele şi M oaştele Sfinţilor pentru
întărire şi stabilitate19. Sfinţii cu puterea dată lor, M oaştele cu energia lucrătoare
în trup şi suflet, întăresc şi pe cei îndoielnici, fac să tacă cei cu "evanghelizări" în
afara B isericii, dau putere preoţilor şi încurajează pe credincioşi în viaţa creştină.
D um nezeu trimite toate la vreme şi peste cei buni şi peste cei răi (M atei V, 45),
dar să se trezească şi să fie buni români20.

2. Descoperirea Moaştelor de la H alm ym este un m om ent important pentru
întărirea apostolicităţii B isericii Ortodoxe Române, pentru mărirea prestigiului ei
în context european şi mondial, pentru apropierea şi menţinerea unităţii de
dogm ă, cult şi canoane a întregii ortodoxii. Deja presa bisericească m ondială prin
m ass-m edia românească a preluat ştirea despre miracolul de la H alm yris21. în
acelaşi context, congresele m ondiale ştiinţifico-bisericeşti: E cologia Mării Negre,
depoluarea Dunării şi salvarea paradisului danubian, Delta, au înscris în dezbateri
şi cercetări zona arheologică M urighiol22, Chilia, Sulina, Sf. Gheorghe.
19. Fericiţii descoperitori au fost: Prof. jir. M. Zahariade şi colegii săi, Prof dr. Octavian
Bounegru şi Dr. Nicolae Miriţoiu. Domniile lor au prezentat împreună şi fiecare separat, cu dovezi
fotografice, scheme, planşe, obiecte, minunea de la Halmyris. într-o splendidă disertaţie, Cripta
martirică de la Halmyris , distinşii profesori şi arheologi au lăsat pe participanţii la Comisia română
de Istorie bisericească comparată, Constanţa, 2002, p. 16-17 iulie, fkră replică.
20. In acest context, se pot înscrie comunicările: P. S. Gherasim al Râmnicului, P. S. Prof. Dr.
Damaschin al Sloboziei şi Călăraşilor, Prof. Dr. Emilian Popescu, Prof. Pitters Hermann (Universi
tatea din Sibiu, Facultatea de Teologie Evanghelică) vechi prieten al românilor, Prof. dr. Tudor
Teoteoi, Prof. dr. Gerhard Schulerus (Sibiu) şi alţii.
21. Deja înaltul Ierarh al Dobrogci a pus piatra de temelie a Mânăstirii Sfinţii Epictet şi Astion
în ziua prăznuirii lor, 8 iulie 2002. La festivitate au participat ierarhi de seamă din cadrul Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în afara Î.P.S.Teodosie, P. S. Prof. dr. Damaschin al Sloboziei şi
Călăraşilor, P. S. Prof. dr. Irineu, Arhiereu-vicar al Episcopiei Râmnicului, P. S. dr. Corneliu, Arhiereu
vicar al Episcopiei Huşilor, preoţi, călugări şi mulţime de credincioşi din toată ţara.
S-a săvârşit Sfanta Liturghie de către ierarhii amintiţi şi peste 30 de preoţi, diaconi, răspunsurile
au fost date de corala "Harisma". Au fost de faţă oficialităţile locale: prefectul judeţului Tulcea, pri
marii locului, consilieri, directorii de şcoli, licee şi seminarii şi mulţi profesori din împrejurimi cu ele
vii îmbrăcaţi în costume populare. După Cuvântul de folos, al ierarhului locului au vorbit şi ceilalţi
membri ai Sfanţului Sinod. Noul locaş se va ridica în afara cetăţii Halmyris. Vor continua săpăturile
arheologice, iar cripta şi o parte a basilicii au fost deja amenajate în vederea pelerinajului.
22. Nu se ştie, în scurt timp, ce surprize vom avea. La respectivul simpozion, care a avut loc
în sala de conferinţe a Arhiepiscopiei Tomisului, au fost comunicări senzaţionale: Dr. Zaharia
Covacef, Ing. Petre Covacef: Sfântul Gheorghe de la Capidava; Reprezentări inedite descoperite în
Dobrogea. Dr. Gheorghe Papuc, Basilica extramuros din sectorul de vest al cetăţii Tropeum Traiani.
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3. Slujitorii altarelor, schiturilor şi mănăstirilor au încă un sprijin în a
propovădui, şi păstra dreapta credinţă prin mărturia sfinţilor: ca m ijlocitori, ca
cinstiţi prin im agine (icoană) şi mai ales veneraţi, ca purtători ai lui Hristos şi ai
harului Sfanţului Duh, prin Sfintele M oaşte23.

4. Profesorii şi dascălii de religie au, prin noua descoperire, încă un labora
tor spiritual de experienţă a Sfinţilor şi B isericii lor pentru a înţelege şi respecta
descoperirea lui D um nezeu Cel în Treime închinat şi împreună cu sfinţii adorat.
D e asem enea, dacă mai este nevoie, sunt spulberate teoriile istoricilor cu manuale
alternative asupra vechim ii şi originii noastre, stabilităţii noastre, în hotarele natu
rale şi sub ocrotirea B isericii celei una, sfântă, universală şi apostolică. Sfinţii o
confirmă, Martirii o întăresc24.
în acelaşi context al autenticităţii credinţei, trebuie să ia aminte confesionalii şi
atâtea fundaţii şi asociaţii de "noi credinţe şi evanghelizări"25, să respecte vocaţia
poporului român spre experimentarea Evangheliei şi prin pilda sfinţilor şi martirilor26.

5. Pelerinajul ca întărire a dreptei credinţe şi reînnoirea vieţii creştine,
astăzi. Se cunoaşte că în viaţa poporului nostru dintru început a fost, ca metodă şi
m ijloc de ajunare, postire şi înţelegere a evenim entelor mântuitoare, pelerinajul la
Locurile Sfinte. N u numai la cele îndepărtate, ci ale noastre, ale locului, cum este
cazul de mai sus - H alm yris27.
Dr. Virgil Lungu, Creştinismul timpuriu în Scythia Minor în lumina noilor descoperiri arheologice ;
Idem, Vasilica Lungu, Basilica în extra-muros de la Argamum.
23. De acum, este cunoscut faptul, că basilicele creştine din Dobrogea, ca în întreg Imperiul
bizantin, posedau martirioane sau coridoare sacre, unde erau depuse moaştele martirilor. La Se
siunea de comunicări: Creştinismul în cadrul social şi religios al Dobrogei... s-au remarcat com uni
cările: Vestigii paleo-creştine din secolul III-IV descoperite în aşezarea rurală autohtonă de la
Teliţa, punctul Amza, judeţul Tulcea, de Dr. Victor Heinrich Baumann; Histria creştină, dc Prof. Dr.
Alexandru Suceveanu.
24. Lucrul acesta l-a subliniat şi prefectul de Constanţa în cuvântarea sa, iar I. P. S. Teodosie
a întărit şi dovedit cu mărturiile Bisericii, cele relatate. Comunicări la temă au susţinut: Prof. dr. Mi
hai Irimia, decanul Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii "Ovidius" din Constanţa: învăţă
mântul istorico -teologi c la Constanţa, realitate şi imperativ actual; Preot Prof. dr. Alexandru Moraru, prpfesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca:
Chipul monahului oglindit în "Aşezămintele mânăstireşti" ale Sfântului Ioan Casian ; Dr. Traian
Cliante, Tezaure ecleziastice din Dobrogea ; Preot Prof. dr. Ioan Vasile Leb, decanul Facultăţii de
Teologie Ortodoxă, din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca: Io sif Gheorghian şi
Vladimir Guetee sau o prietenie model; Pr. Lector dr. Florin Şerbănescu (Bucureşti, inspector la
Departamentul de Patrimoniu al Patriarhiei Române): Un proiect de aşezământ monahal la malul
A

____

mării, iniţiat, dar nefinalizat în perioada interbelică.
25. Este lăudabil faptul că, pe lângă cunoscuţii profesori de Teologie protestanţi, la Sesiunea
de comunicări de la Constanţa, a participat şi Dr. Mustafa M ehmed, care a susţinut şi o interesantă
comunicare: Cu privire la situaţia Bisericii Ortodoxe din Dobrogea în timpul stăpânirii otomane.
26. Destui participanţi au completat sau au întărit prin cuvântul lor cele prezentate. Menţionăm
doar pe Pr. Lector Mihai Spătărclu (Bucureşti), Pr. drd. Marcel Andreica (Cluj), Diac. Prof. dr. P. I. David, Diac. Conf. dr. Ioan Caraza (ambii de la Bucureşti) etc.
27. A*şa cum a fost practica dintru început, participanţilor la simpozion li s-a oferit o excursie
de studii şi documentare în nordul Dobrogei, însoţiţi fiind de către I. P. S. Teodosie, Arhiepiscopul
Tomisului. Obiectivele principale au fost: 1. Histria. Aici profesorii participanţi la sesiunea de
comunicări, au prezentat încă o dată, pe viu, în şantierul arheologic, descoperirile notabile care au
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6. Biserica Ortodoxă Română şi credincioşii săi în zi de sărbătoare, de
Parusie a sfinţilor. O descoperire ca aceasta, nu întâmplătoare, ci la plinirea vremii
(Galateni 4, 4) - creează o înrourare, o lumină pentru toţi şi pentru toate, o stră
lucire a învierii prin trăirea.în Hristos şi descoperirii menirii noastre prin m ijloci
rea Sfinţilor, o m ijlocire directă prin M oaştele lor către Mântuitorul tuturor
D om nul lisu s Hristos.
D e acum se vor ridica pe pământul românesc şi în alte părţi ale lumii, biserici,
schituri, mănăstiri, paraclise în cinstea sfinţilor m ucenici Epictet şi A stion 28,
având autenticitatea dreptei credinţe prin Sfintele lor M oaşte aşa cum a fost tot
deauna practica sfântă a ortodoxiei de pretutindeni.
Ce mare dar pentru noi, românii! "Ce vom răsplăti D om nului pentru toate
câte ne-a dat nouă?" (Psalm 115, 3)29.
7. Şi autorităţile locale să ia aminte! Este adevărat, atât sp ecia liştii cât şi
oam enii cu responsabilităţi au fost sen sib ili la sen zaţion ala descoperire.
R ăm âne ca cei în drept să rânduiască amenajarea locu lu i şi chiar ridicarea de
urgenţă a locaşului de cult pentru a dovedi că suntem con ştien ţi de darul lui
D u m n ezeu trimis nouă. Să nu se tărăgăneze sau să se repete im agin ea de Ş eol
legătură cu viaţa creştină. Prof. Emilian Popescu şi Alexandru Suceveanu s-au remarcat prin probi
tatea ştiinţifică şi acurateţea prezentării. De fapt, ei se găseau în laboratorul lor de studiu de o viaţă.
S-au prezentat "surprizele" din camera misterioasă, s-a vizitat Muzeul arheologic şi s-a oferit din
partea I. P. S. Teodosie o mângâiere obştească.
28.
... 2. Halmyris. După trecerea prin Babadag, şi urmăriţi de umbra cetăţii Enisala şi alte
puncte de sondaje şi săpături arheologice, am ajuns la Murighiol-Halmyris. S-a admirat locul
cetăţii, deoarece s-a făcut doar o încercare de decopertare, când s-a descoperit minunea: Cripta
martirilor Epictet şi Astian şi hasilica. Profesorii descoperitori, harismatici arheologi, având în
frunte pe Prof. dr. Mihai Zahariade, au ţinut un adevărat panegiric, explicând cu entuziasm, tot
ceea ce se putea vedea. N-au trecut cu vederea contribuţia arheologilor americani, veniţi aici
pentru cercetări. Nu există îndoială asupra moaştelor martirilor Epictet şi Astion. S-au identifi
cat inscripţii ca: martirii... Astio... în limba greacă. Rămâne de cercetat "discul" sau zodiacul,
figura curcubeului, liniile de ocru-roşu şi multe altele. Nu este exclus ca să fie şi alte bastfici cu
moaşte' de aici sau din alte locuri de martiraj. Curiozitatea o reprezintă "scheletul în poziţie
chircită" care nu este al unui creştin, descoperit în afara criptei. Mai mult, se constată că
aparţinea unei femei. Alt lucru senzaţional!
2 9 .... 3. Muzeul ele Arheologie Tulcea. înainte de a ajunge la Acgisus, primarul Murighiolului
a oferit o cafea în complexul apropiat cetăţii Halmyris. Muzeul din Tulcea, ca şi cele din Constanţa,
Mangalia, Histria, este interesant şi ca arhitectură, loc, dar mai ales pentru unicitatea şi autentici
tatea pieselor expuse, majoritatea creştine. Aici Prof. V. Baumann este nu numai slujitor, ci ctitor al
Muzeului. Totul a fost minunat.
Agapa de prânz a fost pregătită cu binecuvântarea î. P. S. Teodosie de către maica stareţă
Adriana la Mânăstirea Saon. Şi aici au continuat discuţiile, cuvântările şi intervenţiile partici
panţilor. La sfârşit, a mulţumit î. P. S. Sale, participanţilor şi tuturor ostenitorilor, Dl. prof. dr.
Emilian Popescu, preşedintele Comisiei de Istoric Bisericească Comparată, î. P. S. Arhiepiscop
Teodosie, fiind invitat Ia o emisiune T.V., în legătură cu evenimentul Simpozionului, de fapt
mass-media a fost prezentă permanent, a rugat pe Diac. Prof. dr. P. I. David să facă oficiile de
gazdă în lipsa î. P. S. Sale.
A
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a N icu liţelu lu i anilor 19 7 2 -1 9 7 4 30. Suntem siguri că ierarhul locului ştie cum
trebuie procedat3 1.
* *

Desigur, noi am consemnat aici ceea ce am văzut şi am simţit. Vor veni "criti
cii", care nu văd, dar scriu şi fabulează şi au şi început să-şi dea cu "presupusul".
Miracolul de la Halmyris
n-are comentarii, ci numai cutremurare: cum s-au
*
păstrat Sfintele Moaşte!; numai credinţa "că Dumnezeu are grijă de noi peste
timp!; numai noi să înţelegem şi să receptăm Providenţa divină pentru mântuirea
noastră şi slava numelui Său, fiindcă Dumnezeu există şi trăieşte întru sfinţii Săi"
(Psalm 1 5 ,3 ).

Fără patetism, dar o cântare ascultată şi care pătrunde inimile credincioşilor
zice: "Doamne, dacă n-am avea pe sfinţii Tăi rugători, în zadar ne-am osteni, dar
bunătatea Ta, milostivindu-se spre noi, pentru rugăciunile lor, iartă sufletele
noastre...!".
Dar pentm cei pom eniţi mai sus, în sinaxare, în vieţi de sfinţi, în slujbe, în in
vocări de tot felul: m ucenicii Astion şi Epictet şi cei împreună cu dânşii, ca c e r c e
au suferit martirajul pentm Hristos în a-şi mântui sufletele şi şi-au am estecat
sângele cu Glia noastră străbună, să-i rugăm, aici lângă Racla M oaştelor lor, sau
oriunde ne-am afla, zicând: "Călcând la pământ dulceţile cele râvnitoare ale

celor de jos, v-aţi ridicat prin dar către Dumnezeiască înălţime a muceniciei,
pătimitorilor Epictet şi Astion, luminători ai lumii. Pentru aceea, vă rugăm
să ne apăraţi pe noi de întunericul păcatelor şi de boli, rugându-vă Dum
nezeului tuturor pentru noiTf.
Diac. Prof. dr. P. I. DAVID

30. în continuare, pelerinii s-au închinat la Cripta ele la Nicuiiţel. Prof. V. Baumann, cunoscător
ca nimeni altul al locului şi situaţiei, a oferit explicaţiile necesare şi a invocat drama prin care s-a trecut
până a se ridica moaştele. Până a reconstrui basilica, mai sunt multe de făcut pentru a fixa acoperişul de
protecţie şi mai ales a readuce ruinele la o dimensiune corespunzătoare pentru a înţelege complexul. Doi
câte doi, pelerinii cercetători, au coborât scările şi au intrat în cripta celor patru martiri.
Cunoscător al locurilor, Diac. Prof. P. I. David, a dat explicaţiile necesare, a răspuns
întrebărilor pelerinilor, întreţinând atmosfera pe tot parcursul deplasării. Toţi şi-au exprimat admi
raţia pentru Dobrogea şi lucrarea tânărului ierarh. Ultimul care a luat cuvântul, a fost Prof. dr.
Emilian Popescu, care în calitate de preşedinte, s-a arătat mulţumit şi încântat de această sesiune.
31. De fapt, a dovedit-o prin aceasta acţiune. Pelerinii au ţinut să se închine şi la moaştele
celor patru martiri de la Nicuiiţel şi au mers la Mănăstirea Cocoş. Pe lângă sărutarea sfintelor relicve,
s-a vizitat şi incinta Mânăstirii. De aici, trecând prin Teliţa, s-a mers la Mânăstirea Celic-Dere , unde
noua stareţă, Cuvioasa Casiana le-a prezentat realizările pe plan administrativ.
Seara, la centrul Arhiepiscopiei, î. P. S. Teodosie i-a întâmpinat pe participanţi, mulţumindu-le
şi invitându-i din nou la altă întâlnire. Credem că sesiunea de comunicări şi-a atins scopul nobil,
patriotic, bisericesc.
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BRĂDET - MĂRTURII DOCUMENTARE
"Biserica noastră naţională şi ortodoxă
a păstrat sănătatea sufletească a poporului,
purtăndu-l neabătut către idealurile de înflorire naţională "

Miron Cristea1
y
A

îm plinirea a şase veacuri de la ctitorirea pe plaiurile Vâlsanului, la poalele
munţilor Făgăraş şi Iezer-Păpuşa având ca dominant cel mai înalt vârf al Carpaţilor R om âniei, M oldoveanu, cu ai lui 2543 m., de către M ircea Vv., domnul Ţării
R om âneşti, se constituie un fericit prilej de evocare a celor care, pe parcursul tim
pului, au contribuit la susţinerea a tot ceea ce s-a constituit fapta de bine pe tărâm
constructiv, cultural şi spiritual. Sfârşitul secolului X IV a fost marcat pe teritoriul
rom ânesc de extinderea activităţii m onahale şi respectiv constructiv ceea ce s-a
constituit ca deschidere de drum prin fapta lui N icodim la Vodiţa. A u urmat Tis
mana, Cotmeana, Cozia, Brădetul, Prislopul, Râmeţi, importante centre ale m ona
hism ului rom ânesc2. A ceste focare de spiritualitate au prosperat şi au devenit
matca de unde au roit în timp spre alte zări oameni şi cunoştinţe ce au contribuit
la consolidarea culturală a perimetrului de vieţuire rom ânească, de realizare uni
tară a tuturor elem entelor ce dau caracteristica acestui neam românesc. A ceste
manifestări au contribuit la consolidarea statală, la propăşirea vieţii econom ice,
sociale şi politice, fiind totodată centre de rezistenţă în care cei loviţi de repetatele
incursiuni ale cotropitorilor găseau sprijinul moral şi material pentru a putea de
păşi dificultăţile provocate de asem enea razii pustiitoare. A m plasate în locuri ce
se constituiau iniţial, prin ambianţa înconjurătoare, perimetre mai ferite asigurând
o viaţă de sihaştri, dar şi de faptele răuvoitorilor, au cunoscut totuşi şi ele distru
geri provocate atât de om cât şi de calamităţile naturale.
In cazul mânăstirii Brădet, chiar num ele o defineşte că a fost plasată într-un
m ediu cu predilecţie al coniferelor. Va fi fost la obârşia vieţuirii m onahale o sihăs
trie "Din Brădet" care cu timpul a reunit mai mulţi călugări ce au contribuit la dez
voltarea ei. Defrişările au "scos-o" de la stadiul de potecă la cel de drum, poslusnicii s-au înmulţit şi astfel pe locul retras iniţial s-au înjghebat noi şi noi aşezări ce
au condus la naşterea satului om onim . A le urmări evoluţia este astăzi încă o
problemă, situaţia determinată de insuficienţa izvoarelor istorice. Docum entarea
este dificilă chiar şi în cazul a ceea ce deţinem, fondurile şi co lecţiile ce formează
Fondul A rhivistic Naţional impunând lectura inventarelor pentru a găsi ceva care
să facă referinţă la subiectul preocupărilor cercetătorului. D eşi s-au făcut eforturi
încă din veacul trecut de a fi puse la dispoziţia cercetării inform aţiile prin publi1. Citat din Grigore N. Popescu, Preoţimea română şi întregirea neamului - Chipuri, fapte, su
ferinţe şi pilde pentru viitor, voi. I, Tipografia Vremea, Bucureşti, 1940, p. 15.
2. Constantin Căzănişteanu, Pe unnele lui Mircea cel Mare, Editura Sport-Turism, Bucureşti,
1987, p. 31 citează ctitoriile de la Topolniţa, Cosuştea, Crivelnic, Gura Motrului, Vişina; Ieromonah
Ioanichie Bălan, Vetre de sihăstrie românească secolele IV-XX, Editura Institutului Biblic şi de Mi
siune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982, n. 244 referindu-se la zona Muscel Argeş
aminteşte ca vetre de sihăstrie Cotmeana, Negru Vodă, Glavacioc, Mihoveni, Tutana, Nucet, Brădet,
Curtea de Argeş.
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carea volum elor cu docum ente, acţiunea este încă departe de a oferi operativ ceea
ce face referinţă la un anumit termen, fie că este nume de localitate, de persoană
sau de instituţie, fie că oferă posibilitatea de a cunoaşte evenim ente petrecute în
timp. N e referim şi la faptul că în marea majoritate sunt acte care relevă evoluţia
proprietăţii dobândită pe parcursul anilor de aceste aşezăm inte, litigiile cu vecinii,
măsurile adoptate pentru înlăturarea efectelor actelor de uzurpare. Totodată prin
conţinut documentul este un larg evantai de nume de persoane, de funcţii, de insti
tuţii, evidenţiind deci oam eni şi fapte ale secolelor XIV-X1X. Este încă un de
ziderat ca informaţia să fie încorporată în memoria calculatoarelor pentru ca Arhi
v ele N aţionale să devină o reală şi eficientă bancă de date care să poată conduce
operativ la regăsirea informaţiilor necesare, în prezent păstrate de diverse instituţii
deţinătoare.

Vitregia timpurilor a lăsat ctitoria de la Brădet fară docum entele primare.
Despre existenţa lor aflăm din docum entele ulterioare care la cererea călugărilor
au fost date ca noi acte de danie şi apoi, în timp, reconfirmate, stabilind drepturile
dobândite de mănăstire.
In primul deceniu al secolului X V I o poruncă dom nească rezolva3 un litigiu
între mânăstirea Brădet şi o fam ilie din Brătieni. P este câteva decenii se işca se4
un litigiu între m ănăstirile G lavacioc şi Brădet asupra stăpânirii m untelui Pris
lopul. Sem n ificativ este docum entul din 1545 care relevă5 modul cum se
acţiona de dom nie în cazuri de nesupunere. Vintilă V v., dom nul Ţării R o 
m âneşti, luase părţi de m oşie de la Brătienii de Jos şi Groşi ce aparţinuseră la
doi boieri şi pe care le-a donat mănăstirii Brădet. La urcarea pe tron a lui Radu
Vv. Călugărul boierii au revendicat să fie repuşi în p osesia celor pierdute.
A ceştia în acest caz, au avut câştig de cauză primind şi munţii Vârtopul,
M ecica, şi Sbucium atul.
La 1609 Radu Vv., domnul Ţării Româneşti întărea mănăstirii "de la Brădet"
stăpânirea peste satul Groşi "cu tot hotarul, din câmp, pădure, apă uscată, vatra sa
tului şi cu vecinii; o treime din Brătienii de Sus şi două părţi din Brătienii de Jos,
din câmp, pădure, apă, vatra satului şi cu vecinii şi o jumătate din C osteşti, ocine
de baştină ale mănăstirii, precum şi partea lui Dănilă şi acelui Stanciuca din
Nucşoara, dăruite de aceştia, pentru pomenire, din zilele altor domni bătrâni,
scriindu-le la pom elnic. A avut mânăstirea cărţile dom nilor bătrâni şi de la Radu
Vv. cel Bătrân, dar s-au pierdut când răutăţile..." domnul înoind şi întărind cu
această carte"6.
/\

_

3. Ion Radu Mircea, Catalogul documentelor Ţării Româneşti, voi. I (1369-1600), doc. 175, p. 32,
1508 (7016), iulie 29, Bucureşti.
4. Idem, doc. 463, p. 73, 1536 (7044), iunie, Târgovişte.
5. Idem, doc. 553, p. 74, 1545 (7053) Bucureşti.
6. Catalogul documentelor Ţării Româneşti, voi. II, Bucureşti, 1974, doc. 290, p. 157, 1609
(7117) aprilie 14, Târgovişte, în continuare citat; C.V.T.R. voi.
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După câteva decenii, Matei Basarab, la 1634, lua7 o măsură radicală care
schimba statutul bătrânei ctitorii domneşti. Prin actul din 4 ianuarie 1634 mănăsti
rea Brădet devenea metoh al mănăstirii Argeş, "cu toate satele, m oşiile, rumânii, ţi
ganii, morile, viile, bucatele, tot dobitocul, cu focăturile, odăjdiile, poruncind că
lugărilor, posluşnicilor, rumânilor şi ţiganilor mănăstirii să asculte de egumenul
Grigorie de tot ce le va da de învăţătură, cine nu va asculta să i se facă certare, cum
este obiceiul". în final documentul preciza: "Ispravnic, însăşi spusa domnului".
în acelaşi an cancelaria dom nească judeca şi finaliza un litigiu în privinţa
stăpânirii unui sălaş de ţigani revendicat atât de mănăstire, cât şi de fostul proprie
tar. Sem nificativ8 în acest caz este modul cum "Judele, pârgarii, preoţii şi bătrânii
oraşului Câmpulung" au intervenit reţinând ţiganii revendicaţi de la mănăstirea
Brădet până la ţinerea scaunului de judecată de către domn.
în al optulea an al dom niei Matei Basarab Vv., domnul Ţării Rom âneşti între
prindea o îndrăzneaţă acţiune, de mare anvergură, menită a readuce ţării drepturile
ce-i fuseseră uzurpate prin diverse m ijloace, drepturi stabilite de predecesorii cti
tori de aşezăm inte monahale. D ocum entul9 elaborat, prin abordarea problemei,
este un act relevant pentru modul cum domnul a ştiut să pregătească măsura pre
conizată, cum a antrenat toate stările sociale pentru a asigura aplicarea lui, inclu
siv căutând să obţină înţelegerea şi sprijinul capilor bisericii ortodoxe din Im
periul Otoman. Considerăm că textul documentului em is la 27 noiem brie 1640
este concludent în acest sens şi ca atare redăm fragmente întrucât în conţinut se
face referinţă şi la mănăstirea Brădet: "... Matei Basarab V v., domnul Ţării R om â
neşti şi al părţilor de peste munte A lm aşul şi Făgăraşul face cunoscut tuturor
cărora se cade a şti şi a înţelege: locuitorilor duhovnici sau mireni, mitropoliţilor,
episcopilor, arhimandriţilor, egum enilor şi întregului cin bisericesc, boierilor mari
- cinstiţi şi socotiţi svetnici - dregători, judecători şi a toată meserearia, tocmitorii
ţării, şi tuturor boierilor mari şi m ici, că după obiceiul înrădăcinat în toată lumea,
s-au întărit şi în Ţara Rom ânească mănăstiri, din zilele vech i, din descălecatul ţării
şi unii dintre puternicii locuitori ai ţării au zidit mănăstiri prin munte, păduri,
oraşe şi le-au întărit cu m oşii şi averi. A cest obicei s-a ţinut până în anii din urmă,
când au fost mitropoliţi şi domni străini, grecii, care au stricat obiceiurile cele
bune, aducând şi ţara la risipire şi pustiire, au călcat şi obiceiurile mănăstirilor,
pravilele ctitorilor, cu mită au început a cârciumări şi a vinde mănăstirile ţării şi
lavrele dom neşti, a le face m etoace dajnice la mănăstiri din Ţara G recească şi de
la Sfânta Gora facându-le hrisoave de închinăciune fară ştirea sfatului şi fară voia
soborului şi a locuitorilor ţării. N eam ul nostru basarabesc cu cei doi domni
m oşnenii ţării au zidit multe mănăstiri şi biserici şi Matei Basarab fiind adus din
7. Ion I. Şucu, Indici cronologici nr. 2, Episcopia Argeş; Arhivele Naţionale, Direcţia Arhivele
Naţionale, Direcţia Arhivelor Istorice Centrale, fond Episcopia Argeş, inventar nr. 6, documentul nr. 3,
1634 (7142) ianuarie 4.
8. C.D.T.R., voi. IV, Bucureşti, 1981, doc. 297, p. 148/1634/mai 13, Câmpulung/ şi doc. 315,
p. 155-156, 1634 (7142) mai 31, Târgovişte.
9. C.D.T.R., voi. V, Bucureşti, 1985, doc. 233, p. 111-113.
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ţări străine ,de unde erau goniţi de străini şi pribegi de răul lor. S-a adunat înain
tea lui tot soborul ţării, duhovnicesc şi mirean şi s-a jeluit de strâmbătatea ce a
pătimit de la străini. D e aceea, domnul* dinaintea adunării a toată ţara cu sfatul şi
cu voia a tot soborul, a întocm it ca lavrele dom neşti, pe care le-au închinat acei
domni şi vlădici străini pentru mită, fară de voia şi ştirea nimănui, m etoace
dajnice altor mânăstiri din Ţara Grecească, din Sfânta Gora şi din alte părţi
anume: Tismana, A rgeşul, Brădetul, D ealul, G lăvăciogul, Snagovul, M islea, Va
lea, Tânganul, Potocul, Râncăciovul, M enedicul să fie în pace de călugării străini,
să se conducă după pravile şi după tocmelile legiuite de ziditorii.şi ctitorii lor; acelea
domneşti sau boiereşti, pe care ctitorii le-au închinat m etoace să fie supuse
călugărilor străini, însă pe tocm eala scrisă de ctitori în cărţile de închinăciune.
Călugării străini să fie lipsiţi de mănăstirile pe carc le-au cuprins şi să li se ia şi
cărţile, hrisoavele şi orice direse vor avea pe ele de la domni şi vlădici străini şi,
de le vor ascunde, să nu fie crezute sau băgate în seam ă de nimeni ci luate la ei şi
sparte, ca nişte lucruri fară dreptate. D om nii, vlădicii, episcopii, boierii mari şi
puternici care vor călca acest hrisov şi vor supune vreo mănăstire - ori din cele
care au fost vândute adică Cozia, Bistriţa, Govora, Cotmeana, Iezerul, Gura
Motrului sau din cele care n-au fost închinate şi pe care le-au zidit din nou Matei
Vv. anume Câmpulung, Sadova, Brâncoveni, Arnota, Căldăruşani, D eunlem n,
M axineani, Drăgăneşti de la Ruşi, Brebul, Plătăreşti* (ultim ele trei fiind scrise
ulterior cu altă cerneală), să fie blestemaţi. Blestem . Martori. Ispravnic însă şi
spusa domnului".
în final, domnul accentua: "Şi iarăşi pentru acea tărie a credinţei, cu mâna
noastră am iscălit şi pecetea cea mare a ţării noastre a o lega pe poruncă. Scrie
Pârvu logofătul".
în luna aprilie 1641 Parthenie, patriarhul Constantinopolului împreună cu alţi
mulţi patriarhi ai lumii ortodoxe, luând act de m ăsura10 adoptată de Matei
Basarab şi mitropolitul Teofil, aprecia că domnul "iubind buna stare a ţării întregi
şi îngrijind de lin işte şi de dreptate" au hotărât să sprijine această măsură im 
punând călugărilor străini să nu se mai am estece în treburile mănăstirilor din Ţara
Rom ânească urmând ca acestea să se "chivernisească numai de localnici". A fost
o adevărată şi radicală reformă cu urmări benefice pentru ţară dar generatoare şi
de nemulţumirile celor care astfel pierdeau o importantă resursă materială pe care
o deturnaseră de la ceea ce preconizaseră ctitorii acestora.
r
Două docum ente din anul 1642 ne oferă prilejul de a surprinde11 măsurile de
prevedere adoptate pentru a înlătura în viitor litigiile de natură juridică. în luna
martie unchiaşul Stan şi feciorii lui primeau bani "Gata" pentm o vie la satul G o
leşti. Pentru a putea relata la caz de nevoie cum au decurs operaţiunile tranzacţiei,
cumpărătorul, egum enul Eftim ie de la mânăstirea Brădet, a invitat să participe o
serie de boieri şi ca să fie ştiută de toţi în finalul documentului a precizat: "S-a
scris zapisul înaintea bisericii, cu tot satul". Mai mult, peste câteva zile de la dom 
10. Idem, doc. 369, p. 179, 1641 aprilie f. z., indicton 9.
11. Idem. doc. 623, p. 273, 1642 (7150) martie 13 şi doc. 644, p. 286, 1642 (7150) aprilie 1,
Târgovişte.
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nie obţinea întărirea pentru stăpânire, m enţionându-se că s-a plătit cu ”2200 aspri
gata, cu zapis de vânzare, cu martori şi aldămaşuri".
Că aceste stăpâniri îşi aveau o com plexă istorie o dem onstrează şi docum en
tu l12 din iulie 1642 cu referinţă la muntele Prislopul. M ânăstirea Brădet deţinuse
o parte din acest munte. Pentru a cumpăra un tetraevangheliar, preţuit la suma de
1000 de aspri mânăstirea şi-a vândut această stăpânire dom nului V lad Vv. Călu
gărul care l-a dăruit mânăstirii G lavacioc. Trecerea anilor i-a determinat pe noii
beneficiari să revendice reconfirmarea drepturilor ce le aveau asupra acestei
moşteniri. Ca atare Matei Basarab Vv. "întărea mânăstirii G lavacioc şi egum enu
lui B enedict, fost episcop în Ţara M oldovei, m untele Prislopul, partea ei, cum 
părat de Vlad Vv. Călugărul de la mânăstirea Brădetul, şi să ia venitul muntelui,
cum este obiceiul ţării, de la toţi care au stâni, fie ele boiereşti, fie de la slujitori
sau de la orice om; cine va opri va avea mare certare de la domnie". Şi în acest
caz era folosită formularea: "Ispravnic însăşi spusa dom nului». Faptul relevă că
actul a fost redactat cu participarea directă a domnului.
Urmaşul la dom nie, Constantin Şerban Vv. Câm ul în anul 1655 rânduia13
mânăstirii Brădet "zidită" de M ircea Vv., care a făcut C ozia merticul de 150 de
bolovani de sare anual de la Ocna cea Mare. "Această importantă resursă ulterior
a fost reconfirmată de domnii Grigorie G h ica14 la 1661 şi D uca V v .15 la 1678.
Preocuparea pem ianentă pentm extinderea proprietăţilor este afirmată şi de
zapisul din anul 1656 prin care m m ânii lui Drăguşin din satul G oleşti vân d 16
mânăstirii Brădet "un răzor de vie şi cu ţelină". Grija de a-i fi confirmate vechile
şi mai noile stăpâniri determina pe egum enul mânăstirii Brădet să solicite dom 
niei împuternicirea de a lua dijma de pe m oşiile ce le deţinea. Cartea lui Constan
tin Şerban Vv. din anul 1657 a reconfirm at17 aceste drepturi.
La 1697 prin cartea dată18 de domnul Constantin Brâncoveanu era întărită stă
pânirea mânăstirii Brădetul "peste satul Groşi", a treia parte din Brătienii de Sus,
două părţi din Brătienii de Jos, jumătate din Costeşti şi două părţi din Nucşoara.
Peste câţiva ani, la 1698, scrisoarea19 lui Grigore Postelnic Băleanu confir
ma că vindea mânăstirii Brădetul "jumătate de sat în Costeşti".
Că aceste stăpâniri erau permanent tentante şi pentm alţii o dovedeşte şi scri
soarea20 din anul 1706 prin care se aducea la cunoştinţă mitropolitului Teodosie
"că boierii de la Berindeşti, Pârvul şi Iane, feciorii Stanciului căpitanul îm presu
rau siliştea Groşilor a mânăstirii Brădet".
O altă situaţie este cea care l-a determinat pe mitropolitul T heodosie să dea21
"Carte de blestem" pârcălabului lanache de la Brătieni şi altor săteni de acolo prin
12. Idem, doc. 759, p. 334, 1642 (7150) iulie 6.
13. A.N. - D.A.I.C., fond Episcopia Argeş, doc. 5, 1655 (7164) octombrie 15.
14. Ibidem, doc. 9, 1661 (7170), septembrie 1 şi doc. 11, 1678 (7186) aprilie 8, 15.
15. Idem, ibidem.
16. Ibidem, doc. 6, 1656 (7164) mai 15.
17. Ibidem, doc. 7, 1657 (7166) septembrie 8; a se vedea şi doc. 8, 1660 (7168), aprilie 1, vie
fară precizarea locului.
18. Ibidem, doc. 12, 1690 (7198), iunie 20.
19. Ibidem, doc. 13, 1698 (7207), noiembrie 12.
20. Ibidem, doc. 14, 1706 (7214), februarie 12.
21. Ibidem, doc. 15, /ante 1706 septembrie 2/ şi doc. 16, 1706 (7215) septembrie 2.
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care le cerea "să dea venitul mănăstirii Brădet de la m oşia Brătienii de Sus şi să
mărturisească hotarul adevărat al acestei moşii". Măsura era adresată şi către egu 
menul de la mânăstirea Aninoasa, către pârcălabul Ianache şi către cei ce au avut
semnătură pe m oşia Brătienii de Jos a mănăstirii Brădet prin care îi înştiinţează
"să vădească dijma către mănăstire căci altfel îi va afurisi".
Litigiul cu mânăstirea Aninoasa însă a continuat şi la 1720, cei 12 boieri
desemnaţi a stabili delimitarea au dat22 carte pentru alegerea şi hotărârea părţilor
de m oşie ale mănăstirii A ninoasa în hotarul Brătienilor de Jos, delim itându-le de
părţile m oşnenilor şi de partea mănăstirii Brădetul.
La jumătatea veacului XVIII evoluţia juridică a proprietăţii din Brăteni im 
punea dom niei să ia măsuri pentru stabilirea hotarelor deţinătorilor limitrofi cu
mânăstirea Brădet. Prin cartea23 lui Grigorie G hiea Vv. din 1749 Ianache biv vel
serdar era însărcinat "să hotărască partea de m oşie a mănăstirii Brădetul, din Bră
tieni, precum şi partea boiernaşilor Brătieni cumpărate de la moşneni". Cel în
sărcinat cu această m isiune împreună cu alţi patru boiernaşi au acţionat operativ
stabilind delimitarea între proprietăţile deţinătorilor. Ei au elaborat o24 "Foaie de
trasul m oşiei Brătienilor... şi partea fiescăruia cât li s-au venit...". Num ai că litigiul
nu a fost curmat şi ca atare la 1751 prin cartea25 lui Grigorie G hiea era acum în
sărcinat Răducanu biv vtori m edelnicer să cerceteze "pricina încălcării m oşiei
mănăstirii Brădetul de către Iordache Brătianu".
Putem afirma că anii care au urmat au intensificat aceste litigii impunând
dom niei să d elege alte şi alte com isii pentru a cerceta26 şi delim ita hotarele uzur
pate de cei din Brătieni. La 1758 raportul27 biv vel banului şi al vătafului de
aprozi stabilea că cei din Brătieni umblau cu "vicleşug" dând câştig de cauză'm ă
năstirii Brădetul. C onflictul a generat şi cercetarea "veliţilor boieri" care au redac
tat la 25 ianuarie 1760 carte de judecată28 întărită de domn "în pricina mănăstirii
Brădet cu popa Badea, Oancea pârcălabul şi Iordache Drăguşin pentru a treia
parte din Brătienii de Sus" dând câştig de cauză mănăstirii.
Cu toate măsurile adoptate, litigiile s-au extins antrenând şi pe alţii a încălca
terenurile mănăstirii. A m intim în acest sens porunca ispravnicului către locuitori
din Vălsăneşti şi Stroieşti "să păzească vitele să nu mai facă stricăciuni m oşiei
mănăstirii Brădet"29.
A ceste conflicte îi determina pe călugări să fie perseverenţi şi ca atare
acţionau pentru apărarea posesiunilor şi chiar pentru extinderea lor. O atenţie
deosebită au acordat-o Goleştilor. La 1766 zapisul lui Ştefan Ieromonahul "pe mirenie popa Stroe ot Bărseşti, judeţul Argeş" consem na30 vânzarea unei vii în "dealu
Goleştilor" mănăstirii Brădet, reprezentat de egum enul Dam aschin.
22. Ibidem, doc.
23. Ibidem, doc.
1749 (7257) iulie 4.
24. Ibidem, doc.
25. Ibidem, doc.
26. Ibidem, doc.
27. Ibidem, doc.
28. Ibidem, doc.
29. Ibidem, doc.
30. Ibidem, doc.

17, 1720 (7228) iulie 10.
18, 1747 (7256) septembrie 9 şi doc. 19, 1749 (7257) iunie 20 şi 24 doc^ 20,
21,
22,
23,
25,
27,
29,
31,

1749 (7257), iulie 4.
1751 ianuarie 26.
circa 1758 mai 23 şi doc. 24, 1758 mai 23.
1758 iunie 11 şi doc. 28, 1759 martie 1 şi doc. 26, 1758 (7266) iunie 16.
1760, ianuarie 25.
1759 aprilie 14 şi doc. 30, 1760, ianuarie 9.
1766 martie 22.
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In al optulea deceniu al secolului XVIII termenul de mănăstire este înlocuit cu
cel de schit, iar problem ele sunt rezolvate de egumenul mănăstirii Argeş. D eşi fu
sese trecută în subordinea mânăstirii Argeş de către Matei Basarab la 1634 se pare
că statutul de facto nu a fost aplicat până în preajma anului 1778. în acel an Mihail
egum enul "schitului Brădet" înainta domniei o jalbă prin care cerea să fie îm piedi
caţi "moşnenii din satul Poenărei, judeţul M uscel, de a încălca funia de m oşie a
mânăstirii Brădetul ce se hotărniceşte cu moşia lor"3 1. La puţin timp era redactată
"Cartea de blestem"32 a mitropolitului Grigorie dată popii Niţu, Mitului diaconul,
Galaction şi altora m egieşi din Stroieşti, judeţul Argeş prin care le cerea "să măr
turisească hotarul m oşiei Costeşti a schitului Brădetul despre m oşia Stroeşti".
Că acum statutul acestui aşezământ monahal s-a schim bat fiind subordonată,
inclusiv econom ic Episcopiei Argeşului o evidenţiază şi jalba33 lui Partenie arhi
mandritul, egum enul mânăstirii Argeş, către domn prin care cerea să fie obligaţi
câţiva locuitori din satul Costeşti "al mânăstirii Argeşului" a-şi da dijma şi claca
după obicei.
La 1786 redevenea în actualitate litigiul cu mănăstirea A ninoasa Partenie
arhimandritul, de la mănăstirea Argeş prin zapis "se obliga a da mânăstirii A n i
noasa o m oşie a mânăstirii Brădetul despre Robaia în schim bul părţii din Brătienii
de Jos pe care a încălcat-o m oşnenii brătieni de la mănăstirea Aninoasa"34.
Deşi în continuare, în deceniile următoare, este încă pom enită ca mănăstire,
toate problem ele econom ice sunt în atenţia Episcopiei A rgeşului, căreia acum îi
era subordonată şi de iure şi de facto.
*
Pe lângă repetatele conflicte cu locuitorii satelor lim itrofe m oşiilor deţinute
de schit la 1796 un nou litigiu impunea lui Iosif, episcopul A rgeşului să dea Carte
de blestem 35 "acelor ce vor mărturisi ceva cu privire la stăpânirea muntelui Ghiţu
al schitului Brădetu pentru care este pricină între Episcopia Argeşului şi Pandelie
Berindescu".
In secolul X IX conflictele se acutizează, diferendele desfaşurându-se adese
ori chiar între mănăstirile care deţineau în zonă proprietăţi. La 16 septembrie 1819
era realizată36 o hotărnicie a m oşiei Brătianu de Jos a mânăstirii Aninoasa,
pendinte de M itropolie şi schitul Brădetul a E piscopiei Argeşului. M isiunea îi
fusese încredinţată pitarului N icolae Rătescu. Trec numai câteva zile şi la 19 sep
tembrie 1819 vechilii E piscopiei Argeşului şi M itropoliei reveneau şi solicitau ca
N icola e Rătescu "să aleagă nu numai părţile de m oşie ce au mănăstirile Aninoasa
şi Brădet adecă Bârlogul şi Galeşul, ci şi un prisos de 100 de stânjeni în hotarul
Brădetului"37.
A

31. Ibidem, doc. 32, 1778, aprilie 17.
32. Ibidem, doc. 33, 1778, august 8.
33. Ibidem, doc. 34, 1785, august 13; doc. 35, 1785 noiembrie 12;
34. Ibidem, doc. 36, 1786, februarie 24; doc. 37, 1786, iunie 18, doc. 39, 1786, decembrie 23;
doc. 40, 1787, februarie 26; doc. 41, 1795, iunie 10; doc. 42, 1795, noiembrie 23; doc. 43, 1795,
decembrie 12; doc. 44, 1795, decembrie 12; doc. 45, 1795, decembrie 28; doc. 46; 1796, februarie 13.
35. Ibidem, doc. 47, 1796, iulie 9; doc. 48, 1800, martie 22.
36. Ibidem, doc. 49, 1801, septembrie 14 (jalba şi porunca pe acelaşi suport).
37. Ibidem, doc. 39, 1819, septembrie 19; doc. 60, 1819 septembrie
16.
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Au trecut câteva decenii şi la 1856 este realizată o nouă hotărnicie38 a m oşii
lor Brătienilor de Jos "sau Galeşul şi Brătienii de Sus sau Brădetul, judeţul
Argeş". O ultimă mărturie depistată este din anul 1871 când se întreprindea urmă
rirea hotarelor m oşiei Costeşti a schitului Brădet, judeţul A rgeş39.
Trecerea în revistă a acestor câteva mărturii ale timpurilor apuse este rele
vantă pentru înţelegerea evoluţiei proprietăţii, m odalităţile de dobândire şi mărire
a dom eniului respectiv, num eroasele conflicte funciare generate de permanente
abuzuri, uzurpări de drepturi, implicarea instituţiilor juridice, măsurile coercitive,
atât de natură morală, cât şi materială. Totodată pentru toponimia şi onom astica
locală sunt o importantă sursă decunoaştere.
D ocum entele păstrate sunt din păcate lipsite de informaţiile care să ne per
mită evidenţierea preocupărilor culturale şi spirituale din acest aşezământ. E x
cepţia este situaţia amintită, când pentru preocuparea unui valoros manuscris, un
tretraevangheliar, egum enului mănăstirii lipsindu-i banii "gata" a procedat la vân
zarea uneia din proprietăţile mănăstirii, respectiv partea din m untele Prislopul
pentru "o m ie de aspri" cât era evaluat manuscrisul40.
Afirmam anterior că informaţiile existente prin dificultatea de regăsire, fiind
prezente în diverse fonduri şi colecţii, a creat şi creează problem e pentru o cerce
tare care să permită enunţarea unor aprecieri definitorii şi în ultimă instanţă la ela
borarea unei m onografii care să trateze subiectul, abordând toate 'aspectele de
natură istorică, arhitecturală, artistică, econom ică, culturală, spirituală, relaţiile cu
alte ctitorii, aprecieri în timp, inclusiv ale străinilor ş.a.
în prim ele decenii ale secolului X X s-a manifestat preocuparea C om isiunii
M onum entelor Istorice pentru cunoaşterea acestui aşezământ monahal. Prin de
plasări pe teren şi cercetarea docum entelor cunoscute la acea dată Virgil Drăghiceanu41 şi alţii au publicat o serie de articole. Ele au intrat în circuitul ştiinţific
conducând ulterior, în ultim ele decenii la preluarea informaţiilor, de multe ori fară
o analiză critică a ceea ce am m oştenit şi trecerea la elaborarea de către reprezen
tanţii tuturor disciplinelor a unor studii pertinente care să conducă la cele stipu
late mai sus. Vor trebui conjugate mai vech ile cunoştinţe cu eventualele noi izvoare care vor permite o nuanţare a evoluţiei acestui aşezământ monahal. In acest
context o contribuţie majoră o vor putea oferi rezultatele cercetărilor arheologice.
A cum , în acest m om ent de evocare a veacurilor trecute, se impune angajarea pe
un asem enea drum. Pe această cale vom avea mai clare menirile, în timp, ca tnâA

38. A.N. - D.A.I.C., fond Episcopia Argeşului, inventar 131, doc.. 45/1856.
39. Ibidem, doc. 129/1871.
40. Nota 12 şi Istoria României, voi. II, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1962, p. 671.
41. Radu S. Greceanu, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istoricc 1908-1945, Anuarul
Comisiunii Monumentelor Istorice 1914-1915, 1942-1943 - Indici bibliografici, în: Buletinul
Comisiei Monumentelor Istorice, anul I, nr. 3-4, Bucureşti, 1990, p. 87, bibliografia referitoare la
Schitu Brădetu cu hramul înălţarea Domnului, articole însoţite de fotografii, schiţe elaborate pe par
cursul anilor de apariţie a buletinului; Virgiliu Z. Teodorescu, Virgil Drăghiceanu, în Revista
Monumentelor Istorice 1/1992.
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năstire şi apoi ca schit, vom putea defini mai precis locul acelor valori la care pre
decesorii au tăcut referinţe, de multe ori contradictorii. A se vedea î n ’acest sens
pom enitele pom elnice după care capul de listă ar fi după unii Radu Vv., iar după
alţii Mircea Vv.42.
Se impune ca valori ce au aparţinut acestui aşezăm ânt să fie reanalizate şi
catalogate ca reale piese de patrimoniu dându-le astfel posibilitatea integrării în
circuitul valorilor spirituale. N e referim La Tetraevangheliarul din secolul X V I, la
A ntim isul realizat de mitropolitul Luca din Cipru, la icoanele pictate de Stroe din
Târgovişte în secolul X V II ş.a.43.
*

*
*

*

A m ridicat în faţa dumneavoastră44 câteva problem e cu referinţă la această
m oştenire, care obligă la cunoaştere şi integrare în tezaurul de valori, biserica de
la Brădet, inclusiv includerea ei într-un circuit turistic al bogatei zone a M uscelu
lui şi Argeşului. N oul veac se va alătura celor trecute, să-i hărăzim m isiunea de a
pune acest m onum ent în cuvenita evidenţă a ceea ce a fost, este şi va fi simţirea
românească pe aceste plaiuri ale Rom âniei. Chiar proporţiile bisericii impun la
meditare şi reculegere, elem ente de care astăzi ţinem, din păcate, mai puţin seama
având tendinţa să ne hazardăm spre apăsătoarele spaţii ale catedralelor ce nu sunt
în directă relaţie cu psihologia românului. Cunoscând trecutul, respectându-1 vom
ajunge şi la discernământul de care avem atât de multă nevoie. Lăsându-ne furaţi
de realizările altora, realizăm hibrizi ce nu concordă cu tradiţiile şi chiar cu
efectele distrugătoare ale seism elor care au "corectat” .greşelile înaintaşilor. Nu
avem decât să învăţăm din experienţa acestora pentru a face realizabile n evoile de
util, trainic şi frumos. B iserica Brădet este un asem enea dem n exem plu. Să-l ur
măm şi ne vom păstra personalitatea ca neam făuritor de valori perene înscrise în
patrimoniul cultural mondial.

*

42. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor din cele mai vechi timpuri
până astăzi, Editura Albastros, Bucureşti, 1971, p. 268, 341; Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor, voi. 2, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 31-32, 87;
Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. I, Editura Institutului Biblic şi de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1980, p. 298.
43. Mircea Păcurariu, op. cit., voi. I, p. 369, 436; voi. II, bucureşti, 1981, p. 236, 627; voi. III,
Bucureşti, 1981, p. 516; Virgil Drăghiceanu, Schitul Brădetul-Argeş; arh. P. Demetrescu, Brădet Note arhitectonice, ambele articole în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul XVII, fascicola 40, aprilie-iunie 1924, Editura Ramuri, Craiova, p. 68-72 şi 72-73 cu texte, fotografii, schiţe.
44. Comunicare prezentată la sesiunea organizată la Brădet în zilele de 19-21 septembrie 1997.
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GLOSAR
Antimis = pânză, mai adesea de in pe care sunt imprimate scene religioase. Scena principală
redă aşezarea lui Iisus Hristos în mormânt. Scenele secundare - medalioane - cu chipurile evangheliştilor şi simboluri creştine. Este piesa care se aşază pe Sf. Masă din altarul bisericii (pristol) după
ce s-au cusut în partea de sus moaşte ale unui sfanţ. Pe antimis se poate oficia Sf. Liturghie şi în
afara bisericii.
aprod = în epoca feudală dregător la curtea domnească cu atribuţii administrative, fiscale, juridice.
arhiepiscop = episcop superior celorlalţi episcopi.
arhimandrit = titlu dat stareţului unei mănăstiri mari sau unor călugări ce desfăşoară o activi
tate pe lângă episcopie.
,
arhiereu = denumire generală pentru gradele superioare ale clerului.
aspru = monedă otomană de argint cu circulaţie pe teritoriul românesc din secolul XV.
han = mare dregător în Ţara Românească după secolul XV, fiind cel mai înalt rang boieresc.
bir= impozitul principal perceput de Ia ţărani şi meşteşugari.
biv = fost. Desemnează ce titlu a avut.
carte - act scris. Document emis de autoritate uzând şi de presiunea blestemului pentru a
obţine respectarea celor aduse la cunoştinţă.
clacă = formă de rentă feudală constând din munca prestată pentru boier sau mănăstire,
stăpânul moşiei.
diacon = membru al clerului aflat pe prima treaptă a ierarhiei preoţeşti.
dijmă - dare către stăpân, cantitativ în general a fost 1/10 din produsele obţinute; pe parcursul
evoluţiei realităţilor s-a modificat în funcţie de gradul de exploatare.
egumen = conducătorul unei mănăstiri = stareţ.
gata = în momentul unei tranzacţii cumpărătorul achita pe moment contravaloarea stabilită cu
vânzătorul.
hotărnicie = acţiune de delimitare a unei proprietăţi.
jalbă = plângere, reclamaţie făcută în scris.
medelnicer = boierul care avea misiunea de a turna domnului apa ca să se spele pe mâini,
punea sarea la masă şi servea bucatele.
megieş = ţăran liber, stăpân de pământ, evoluat are sens de vecin.
mertic = măsură veche pentru cereale. Echivalentul a 1-2 ocale. Avea şi sensul de dare ca plată
în natură la moară.
oca = unitate de măsură. Era echivalentul a 1,25 litri sau 1,25 kilograme.
pitar - boier însărcinat cu aprovizionarea cu pâine a curţii domneşti, a oştirii.
pârcălab = dregător domnesc având misiunea de a conduce o cetate, inclusiv zona limitrofa
având drepturi militare, administrative şi judecătoreşti reprezentând pe domn în teritoriul încredinţat.
posluşnic - slujitor, servitor boieresc sau mănăstiresc. Erau scutiţi de dări către domnie.
postelnic = dregător la curtea domnească care avea în grijă odaia de culcare a domnului,
pregătea audienţele la domn, era membru în sfatul domnesc.
pomelnic = listă cu nume de persoane în viaţă sau decedate pentru a fi pomenite de preot la slujbe.
serdar - comandant
de oaste, mai ales de cavalerie.
«v
silişte = loc, vatra satului, în general se referă la cele distruse în urma unor evenimente mili
tare. Variantă sălişte.
/ elină = pământ nelucrat, de pârloagă.
vătaf = supraveghetor al slugilor de la o curte boierească sau mănăstire,
vechil = supraveghetor şi administrator, om de încredere al stăpânului.
Tetraevangheliar = manuscris sau carte cuprinzând cele patru evanghelii.
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vecin = ţăran aservit stăpânului feudal sau mănăstirii obligat să presteze în muncă, contribuţii
în natură sau bani.
vel = mare, precede un rang boieresc folosindu-se şi pluralul veliţi = mari.
vtori = al doilea, precede titlul unui rang boieresc.
zupis = document scris prin care se consemna un contract între două părţi cu ocazia unei vânzări.

Lista domnilor prezentată în ordine cronologică
_

Radu I voievod, domn al Ţării Româneşti, fiul lui Nicolae Alexandru, a domnit între circa

1377-1383, apărător, ctitor. înmormântat în Biserica Domnească din Curtea de Argeş.
Mircea cel Mare (cel Bătrân) voievod, domn al Ţării Româneşti, fiul lui Radu I. A domnit 23 sep
tembrie 1386 - decedat 31 ianuarie 1418, apărător, ctiţor. înmormântat în biserica mănăstirii Cozia.
Vlad Călugărul voievod, domn al Ţării Româneşti, fiul lui Vlad Dracul. A domnit septembrienoiembrie 1481 şi aprilie 1482-septembrie 1495. înmormântat în biserica mănăstirii Glavacioc.
Vlad Vintilă de la Slatina , voievod, domn al Ţării Româneşti, fiul lui Radu cel Mare, a dom
nit după 18 septembrie 1532 şi până după 10 iunie 1535 decedat lângă Craiova, înmormântat în bise
rica mănăstirii Menedic (j. Bz.).
Radu Şerban voievod, domn al Ţării Româneşti înainte de 3 august 1602 până în decembrie
1610 şi din iunie 1611 până după 8 septembrie 1611. Decedat la Viena la 13 martie 1620 în
mormântat la 16 martie 1620 în catedrala Sf. Ştefan, reînhumat în noiembrie sau decembrie 1640 în
biserica mănăstirii Comana (j. Gr.).
Matei Basarab voievod, domn al Ţării Româneşti, descendent din boierii Craioveşti, înrudit
cu Neagoe Basarab. La 20 septembrie 1632 intra în Bucureşti, decedat la 9 aprilie 1654. înmormân
tat în Biserica Domnească din Târgovişte, reînhumat în biserica mănăstirii' Arnota (j.Vl.).
Constantin Şerban Basarab (Cârnul) voievod, domn al Ţării Româneşti, fiul lui Radu Şerban,
9 aprilie 1654 - februarie 1658. Decedat între 30 aprilie - 27 iunie 1658 Ia Wautowice în Polonia.
Constantin Brâncoveanu voievod, domn al Ţării Româneşti, nepot de soră al lui Şerban Can
tacuzino, 28 septembrie 1688 - 24 martie 1714. Ucis la 15 august 1714 la Istanbul. îngropat în
mânăstirea Halchi, reînhumat în biserica Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti.
Grigore al II-lea Ghiea, domn al Ţării Româneşti, nepotul de fiu al lui Grigore Ghiea; 5 aprilie
1733 - 16 noiembrie 1735; aprilie 1748 decedat 23 august 1752. înmormântat în biserica mănăstirii
Pantelimon-Bucureşti cu menţiunea că a fost domn şi în Moldova, 26 septembrie 1726 - 5 aprilie
1733 (a părăsit oraşul Iaşi la 23 aprilie).

Nume de localităţi
Aninoasa , com. rur., j. Muscel, astăzi j. Ag., udată de râurile Bratila şi Slănicul; pe malul stâng
al râului Bratila biserica fostei mănăstiri, fost metoh al Mitropoliei din Bucureşti; ctitorie a cluceru
lui Pană Tudoran şi a jupânesei Alesandra sfinţită la 20 septembrie 1678 (7186) sub domnul Duca
Vv.; ctitorul s-a călugărit devenind Tudosie Monahul prefacând biserica de mir în mănăstire şi
întărind-o cu ziduri de apărare; la 1730 (7328) octombrie Daniil mitropolitul, fost egumen al acestei
mănăstiri a zidit un turn şi chilii iar egumenul Mihail Tărtăşescu a ridicat paraclisul la 1778. La
sfârşitul secolului toate construcţiile mai puţin biserica erau ruinate ca urmare a incendierii de către
otomani la 1821, aici retrăgându-se o parte din eterişti după lupta de la Drăgăşani.
Episcopia Argeşului înfiinţată la 1793 decembrie - 23 februarie 1794 de către domnul
Alexandru Moruzzi după stăruinţa arhiepiscopiei Ţării Româneşti, a mitropolitului Dositheiu; având
clerul din j. Ag. şi Olt.; la 1839 s-a înfiinţat un seminar teologic de către domnul Alexandru Ghiea
între anii 1793-1820; episcop a fost Iosif.
Bârlogi, la sfârşitul secolului XIX sat şi com. rur., udat de apa Dâmbovnicului, afluent al
Neajlovului; în compunerea j. Ag., plasa Gălăşeşti, la 12 km. de Costeşti având în compunere satele
Bârlogi şi Leşile.
Bârseşti, sat. j. Ag., plasa Topologul în compunerea com. rur. Cepari-Bârseşti la sf. sec. XIX,
iar la 1941 separate.
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Brculetul, sat şi com. rur. la sf. sec. XIX, udat de apa Vâlsanului. Atunci avea 100 familii
numărând 549 suflete din care 4 familii cu 20 de ţigani; biserica cu hramul înălţarea Domnului; în
anul 1887 erau 446 vite mari (400 boi şi vaci, 40 cai, 6 măgari şi 1620 vite mărunte (1500 oi, 40
capre, 80 râmători); moşia de 4240 pogoane, proprietate a statului, fostă a Ep. Argeşului, arenda
anuală era de 4749,50 Iei, avea în exploatare o povarnă, o moară şi un fierăstrău folosind apa Vâl
sanului.
Brătienii, sat component al com. rur. Brătieni-Galeşul, j. Ag.; la sf. sec.XIX satul Brătieni avea
172 familii cu 606 suflete, iar Galeşul 170 suflete cu 602 suflete; în ambele sate erau 11 familii cu
48 suflete de ţigani.
Costeşti, sat. j. Ag., pe malul drept al râului Vâlsan, componentă a com. rur. Costeşti-Stroeşti
la sf. sec. XIX avea 340 familii cu 1679 suflete.
Galeşul, sat. j. Ag., component al com. rur. Brătieni-Galeşul; biserică cu hramul Intrarea în biserică.
Glavacioc, râu cu debit semipermanent, izvorăşte din zona câmpiei Găvana-Burdea având 132 km.,
se varsă în râul Neajlov.
Glavacioc , mănăstire, începerea zidirii este atribuită lui Basarab cel Tânăr, zis Ţepeluş, fiul lui
Basarab al II-lea (a domnit noiembrie 1477-septembrie 1481), la 1477, terminată la 1496 de dom
nul Vlad Călugărul, înmormântat în biserica mânăstirii; Neagoe Basarab a zugrăvit-o; Constantin
Brâncoveanu la 1701 a renovat-o fiind ruinată; biserica are hramul Buna Vestire; există şi opinii că
această mănăstire este mai veche.
Goleşti, com. rur., j. Muscel, astăzi j. Ag. importantă zonă viticolă.
Groşi, com. rur., j. Ag., udat de gârla Catina.
Nucşoara , com. rur, j. Muscel, astăzi j. Ag., la sf. sec. XIX avea 180 de familii cu 777 suflete.
Prislopul, vârf de munte din culmea Făgăraşului, j. Ag., plasa Loviştea.
Prislopul, munte înalt, plaiul Dâmboviţei, j. Muscel, astăzi j. Ag.
Prislopul, sat component al com. rur. Vlădeşti, plasa Râurile, j. Muscel, astăzi j. Ag.
Poenărei, com. rur., j. Muscel, plaiul Nucşoara, udat de râul Doamnei.
Roboaia = Robaia, sat făcând parte din com. rur. Ruşăteşti, j. Ag; aici se află schitul omonim,
hram Buna Vestire, situat pe valea Roboaiei, afluent al râului Doamnei; întemeiat de Sava Liveru
Muşat; total independent a ajuns în sec. XIX o ruină determinând Episcopia Argeşului să-l
rezidească, fiindu-i acum metoh; a adunat o bogată colecţie de carte apreciată la sfârşitul secolului
de I. Slavici.
Stroeşti, sat component al com. rur. Costeşti-Stroeşti; biserică cu hramul Sf. Nicolae; moşie,
proprietatea statului, fostă a mânăstirii Bistriţa = 3086 pogoane din care 2500 pogoane pădure.
Vâlsanul, râu de sub vârful Moldoveanu şi se varsă după 76 km în râul Argeş la Merişani
având bazinul de recoltare al apelor din căldarea glaciară situată între muntele Picuiata (2393 m) şi
muntele Scărişoara Mare (2495 m.). în cadrul lucrărilor de realizare a complexului hidroenergetic
Argeş la înălţimea de 945 m apele Vâlsanului au fost captate, acumulate prin construcţia unui baraj
în formă de arc, apa punând în mişcare turbinele unei centrale subterane cu o putere de 5 MW ca
apoi să fie condusă printr-o conductă ce străbătea muntele pentru a ajunge să mărească debitul lacu
lui Vidraru în Valea cu Peşti.
Prof. VIRGILIU Z. TEODORESCU

CUM L-AM CUNOSCUT PE NICOLAE IORGA
Ca elev al fostului Seminar Central din Bucureşti, am avut avantajosul prilej
ce ni-1 oferea atunci distinsul nostru director, venerabilului preot şi scriitor, Petre
Partenie, care se găsea în relaţii de amiciţie cu N. lorga, de a participa şi noi ele
vii şcolii, în special cei din cursul superior, în anii 1933-1936, pe care-i evoc, la
conferinţele sale ce le susţinea în deosebi în după-amieze, fie la "Casa Femeii", la
"Teatrul Ligii Culturale", la "Fundaţia Dalles", la "Fundaţiile Regale" sau la "Ate
neul Român".
Când l-am cunoscut prima dată la o conferinţă publică la "Fundaţia Dalles",
aflându-mă cu colegii mei în primele rânduri din sală, cu statura sa impunătoare
coborâtă ca dintr-o pădure de brazi bătrâni, cu barba răsfirată pe piept ca a unui
prooroc din frescele bizantine, cu ochii săi răcoritori şi limpezi, înrouraţi de ur
mele unor lacrimi ascunse, cu glasul sacadat de un "r" franţuzesc şi afectat de o
căldură lăuntrică, mi-a pătruns în suflet cu toată făptură sa, aşa ca a tatălui, a
mamei, şi a tuturor celor dragi ai mei, fară să înţeleg atunci prea mult taina aceasta
a iubirii care ne umbreşte în soare unii pe alţii. Umbra făpturii sale de brad rămu
ros a rămas răcoritoare peste mine toată viaţa.
La multe din conferinţele sale, înainte de a-şi începe cuvântarea, îmi amintesc
că ţinea să spună: - N-am venit să vă ţin o conferinţă despre lucruri mai mult sau
mai puţin cunoscute de dumneavoastră, eu am venit să discutăm subiectul anunţat
al conferinţei, fundcă problema subiectului în sine naşte la rândul său noi proble
me, noi cercetări, noi răspunsuri şi ea este vie ca şi apa unui rău ce curge, căci
ce este altceva istoria, decât apa timpului ce curge mereu?
Conferinţele sau lecţiile la Universitate ale lui N. lorga erau de fapt nişte
angajări ale auditoriului la reflectare, la gândire, la întrebări ce ţi le adresa şi la
răspunsuri ce trebuia să ţi le dai şi tu însuţi. Toată fiinţa ta îţi era frământată şi îţi
rămânea neliniştită de marile adevăruri ale vieţii şi ale istoriei poporului român şi
ale omenirii în general. N. lorga dispunea de o asemenea forţă lăuntrică de a
creşte nedumeriri şi de a sufla vânt de ploaie peste arşiţe şi a rodi lanuri şi livezi
în locuri încă nebrăzdate. Optimismul şi încrederea sa în forţele binelui, ale
dreptăţii şi frumosului erau biblice. Aşa l-am cunoscut în adolescenţa mea pe
N. lorga, un profet al neamului nostru, care a sosit atunci cu un anumit rost în isto
ria noastră, de a ne lumina nişte drumuri şi rosturi ale vieţii noastre.
De multe ori, ca şi acum îl văd, cu privirea lui se oprea, ca o lumină de seară
ieşită din nori, peste noi cei tineri din sălile de conferinţe sau de la cursurile uni
versitare, şi ne spunea: - Un popor se ridică prin tineretul lui, dar vai de poporul
acela care piere prin tineretul lui. Ce poţi adăuga la profetismul acestor cuvinte?
Ca student la Facultatea de Teologie între anii 1936-1940 am avut prilejul
mai des să-l audiez, fie la conferinţele publice, fie la Facultatea de Istorie la cur
suri, în special în sala "Odobescu". I-am fost şi eu un student "audient" al său, ca
şi alţi colegi de generaţia mea. Trebuia să mergi din timp să-ţi poţi ocupa un loc
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la cursurile lui N. lorga, fiindcă riscai să rămâi pe culoar şi să te mulţumeşti cu ce
puteai să auzi prin spaţiul uşii deschise, căci la N. lorga lecţiile se ţineau cu uşile
deschise. Auditorii săi nu erau numai studenţii săi de zi de la Facultatea de Istorie,
sala era plină cu studenţi şi de la alte facultăţi, ca şi cu numeros public de diferite
vârste şi sexe. Este greu de descris, când îmi amintesc, acea stare de elan sufletesc
ce însufleţea auditorii lui N. lorga.
Din multele sale digresiuni şi aluzii ce le facea la cursuri, căci cursurile sale
erau nişte şaboane de erudiţie, îmi amintesc: - Fericirea şi nenorocirea ţării noastre
este că e prea bogată. Priviţi la ţări care au un sol sărac, ca Elveţia, Suedia,
Norvegia şi la civilizaţiile lor. In timp când ele îşi clădeau oraşe şi universităţi,
noi trebuia să luptăm ca să putem supravieţui. Ni se contestă cei 1000 de ani de
existenţă, dar popoarele barbare-migratoare unde veneau? Veneau în pustiu? Nu
veneau la noi după grăne, după vite, după sare şi aur? Nu este realitatea aceasta
istorică cel mai autentic document al existenţei noastre în acest timp? Şi când ros
tea cuvintele, ochii îi fulgerau de lumină.
O
altă amintire pe care o reţin. în cursul unei expuneri, şi expunerile sale
erau rostite liber şi în picioare, care impunea o majestate conferenţiarului,
referindu-se la jertfele românilor în luptele lor milenare, la un moment, cu
mâna dreaptă întinsă ca spre un punct luminos undeva în trecut spre care el
privea şi voia să-l aducă în vizibilitatea ascultătorilor, spunea: - Să nu credeţi
că la Rovine a învins Marele voievod Mircea, la Podul Înalt Ştefan cel Mare,
la Călugăreni Mihai Viteazul sau la M ărăşeşti ostaşii regelui Ferdinand I.
Nu! - şi ochii noştri miraţi îl urmăreau ce voia să spună - Cei ce au învins,
adevăraţii noştri învingători au fo st mamele lor, mamele acelor viteji care au
murit pe toate câmpurile de bătălii şi şi-au lăsat trupurile lor în păm ântul pe
care îl păşim noi alături de umbrele lor, cu răspunderile noastre fa ţă de je r t
fe le lor ce ne revin. Mamele lor au ştiut să-i crească viteji, ele, eroinele noas
tre neştiute, care năşteau câte 6, 8, 10 sau mai mulţi copii şi-i creşteau cu
trudă, dar cu frică şi dragoste de Dumnezeu şi de păm ântul ţării. Ele i-au
învăţat să fie omenoşi, harnici, cinstiţi, să muncească cinstit păm ântul lor,
dar la vreme de nevoie să-l apere cu viaţa, ca cel mai mare şi sfânt bun pe
lume. Şi capul, ca într-o adâncă şi tăcută reculegere i se pleca spre piept şi
ochii i se acopereau sub gene, care îi coborau în nişte fântâni adânci de la
crimi. Undeva, alături de el, nevăzut, venea în taină şi chipul mamei sale,
căruia i se închina tăcut şi recunoscător şi, alături de mama sa, veneau lângă
noi în sala de cursuri nevăzute şi mamele noastre, pe care le acopeream şi noi
sub genele înlăcrimate.
Altă dată, şi asta de multe ori, rostea: - Cea mai mare nenorocire a omenirii
este prostia . Din faţa focului, din faţa apei te poţi da la o parte, dar din faţa pros
tului nu te poţi da la o parte.
Când a plecat dintre noi, cum pleacă proorocii martiri, am înţeles intuiţia
genului care-şi prevede sfârşitul, şi am plâns cu suspinul "Plângerilor lui Ieremia
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Lupta împotriva prostiei, a ignoranţei, a micimii sufleteşti şi a răutăţii josnice
a fost lupta de o viaţă întreagă a lui N. Iorga, pentru care şi-a atras nu numai ad
miratori, dar până şi pe ucigaşi. Lumina lui ce ne-a adus-o şi ne-a coborât-o în
biblioteci întregi şi-n inimile unui întreg popor, cine o va putea stinge vreodată?
Când îl ascultai pe'N. Iorga, aveai impresia că nu vorbea numai ascultătorilor
de faţă, cuvântul lui se adresa şi celor din trecut, pe care-i acoperea cu re
cunoştinţa şi cu înţelegerea durerilor şi a jertfelor lor, dar nu-i scutea nici de jude
cata nepărtinitoare a unor greşeli cu amarul aguridei pentru urmaşi. Şi cuvântul
lui pornea ca un vânt răcoritor spre viitor, unde întrezărea urcuşuri şi piscuri
Cuvântul lui încărcat de erudiţie informativă era întotdeauna educativ. Era
cuvântul unui prooroc coborât printre semenii săi să-i înveţe şi să le arate dru
murile pe care trebuie să meargă în istorie, care vin dintr-un trecut îndepărtat şi
urcă spre un viitor nesfârşit.
In mijlocul nostru, N. Iorga a rămas mereu un far aprins ce nfe luminează dru
murile istoriei noastre. De luminile acestui far, eul meu beneficiază cu generozi
tate din adolescenţă.
A

Pr. ION IONESCU

O CONVORBIRE CU PETRACHE LUPU
în ziua de 14 decembrie 1994 a trecut la cele veşnice Petre Gheorghe Preda
Lupu, zis Petrache Lupu, cu prohodirea a 12 preoţi, în frunte cu Episcopul Vicar
al Arhiepiscopiei Craiovei, în prezent Episcopul Sloboziei, P. S. Damaschin, la
vârsta patriarhală de 87 ani, în satul Maglavit din jud. Dolj.
Ciobanul Petrache Lupu, care până în iulie 1935 fusese surd, şi aproape mut,
s-a învrednicit din partea lui Dumnezeu să fie însănătoşit şi ales vas al Lui ca să-I
poarte un mesaj adresat poporului român ca oarecând profeţii din Vechiul Testa
ment, de a se întoarce către Dumnezeu, de a nu mai face fapte rele, de a se iubi
unii pe alţii, de a se pocăi, de a se ajutora reciproc, de a nu mai lucra sărbătorile
şi de a merge la biserică. Cuvântul lui inspirat a trezit atunci multe suflete, fiind
un fenomen religios unic petrecut pe pământul românesc. Chemarea sa profetică
a fost întărită de Dumnezeu prin numeroase minuni ce s-au petrecut la locul teofaniei, la “Buturugi , în lunca Maglavitului, unde el păştea oile sătenilor, minuni
care au fost relatate în numeroase publicaţii din vremea respectivă. Personal am
cunoscut cazul unui fost căpitan invalid, orb din timpul primului război mondial,
din Piteşti, care şi-a recăpătat vederea la Maglavit.
S-au purtat atunci discuţii, în special în presă, şi s-au afirmat păreri diferite în
legătură cu fenomenul de la Maglavit. Şi-au spus cuvântul teologi ai vremii, ca
Pr. prof. Ion Mihălcescu, ajuns mitropolitul Irineu al Moldovei, Pr. prof. D. Stă
niloae, Nichifor Crainic, ca şi oameni de ştiinţă, cum a fost Prof. dr. Gh. Mari
nescu şi care a publicat atunci lucrarea Lourd şi Maglavit, care au căutat să
explice cazul de la Maglavit ca un fenomen al Revelaţiei divine. în cuvântul său,
Petreche Lupu prevestea venirea unor zile grele, dacă oamenii nu se vor îndrepta
moral. într-o toamnă va cădea pe pământ o stea carc va arde cu foc la răsărit şi la
apus şi la mijloc vor fi cărbuni şi jar şi vor veni dureri grele, care nu vor fi înlă
turate dacă lumea nu se va trezi moral.
în general, oamenii au căutat să-şi ducă viaţa lor tot în mod obişnuit ca până
atunci, considerând cazul de la Maglavit ca o curiozitate bună pentru cei creduli
de minuni.
Din august 1944 avea să cadă peste ţara noastră steaua comunistă care a adus
focul războiului în răsărit, în Basarabia, şi în Apus în Ardeal, iar peste toţi focul
cărbunilor aprinşi ai stăpânirii comuniste timp de 45 de ani. în istoria poporului
român, perioada comunistă a fost un eveniment cu grele urmări, şi el ne-a fost pre
vestit de Dumnezeu că ar fi putut fi înlăturat dacă ar fi fost urmat de o trezire
morală generală ca a ninivitenilor din Biblie.
în toamna anului 1958 am avut prilejul să-l cunosc personal pe Petreche
Lupu la el în casă şi să stau de vorbă cu el, şi-mi îngădui să redau scena amintirii
de atunci.
Eram în acea perioadă consilier administrativ la sectorul cultural al Arhiepis
copiei Craiovei şi aveam ca îndatorire, între altele, să prezidez împreună cu îm
puternicitul politic al cultelor din cadrul Consiliului popular al Craiovei conferin
ţele protopopeşti raionale, ca delegat al Centrului mitropolitan, pe cele ce-mi re
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veneau repartizate. In 1958, în luna octombrie, am prezidat şi conferinţa de la protoieria din Calafat de care depindea şi parohia Maglavit, deservită de doi preoţi. Unul
din ei, cel tânăr, urmase cursurile fostului Seminar Central din Bucureşti, fiind în
urma mea cu câţiva ani şi eram apropiaţi. în particular l-am rugat să-mi înlesnească
şi mie prilejul să pot vorbi cu Petrache Lupu la el acasă. M-a prevenit că este destul
de dificil, fiindcă Petrache Lupu este supravegheat îndeaproape de securitate, care
identifică pe cei ce vin la el şi-i opresc să-l viziteze, dar la o oră mai târzie din noapte,
după ce-1 va anunţa el în mod tainic, o să-l putem vizita. După ce am ajuns la
Maglavit la casa preotului şi am aşteptat să şe întunece bine, am pornit însoţit de
preot, după ce reuşise să-l anunţe de vizită, pe uliţa satului ce cobora spre balta
Maglavitului la casa lui Petrache Lupu. Ne-a primit bucuros în pragul casei şi ne-a
poftit să intrăm în casă. Am căutat să nu zăbovim mult, ca să nu-i creăm neplăceri.
După ce m-am recomandat, am căutat să-l întreb deschis câte ceva din viaţa sa şi l-am
rugat să-mi spună şi mie cum a ajuns la regele Carol al II-lea la Bucureşti şi ce i-a
spus regelui. Mi-a povestit că după ce şi-a vândut două oi din curte s-a dus la
Bucureşti şi a fost primit de rege, căruia i-a spus că Moşul l-a trimis să-i spună să-şi
ia nevasta părăsită şi să fie în rândul lumii, că dacă nu face aşa îşi pierde tronul şi este
rău şi pentru ţară. A lăsat capul în jos şi n-a spus nimic şi eu am plecat, dar a venit
ce-a venit şi peste el şi peste ţară, fiindcă n-a ascultat ce i-am spus. L-am rugat să-mi
spună, între altele, ce a păţit din partea securităţii când a fost închis. Mi-a spus că
Moşu l-a anunţat că o să fie închis şi când şi cum va fi dus de acasă, dar are să fie cu
el. A ştiut în noaptea când au să vină să-l ridice cu maşina. A aşteptat îmbrăcat în curte
şi le-a deschis poarta securiştilor spunându-le că-i aşteaptă să meargă cu ei. Au fost
miraţi şi l-au întrebat de unde ştie, dar nu le-a spus nimic. L-au dus mai întâi la
Craiova şi apoi la Bucureşti la Ministerul de Interne unde l-au coborât în beci, dar
s-au purtat omenos cu el fară să-l bată. Când a fost scos la anchetă a fost întrebat dacă
a fost surdo-mut, cum s-a vindecat, ce a spus el la lume şi cine i-a spus să vorbească.
Le-a răspuns că toată lumea din sat ştie că nu putea să vorbească şi să audă până nu
i s-a arătat Moşul şi i-a spus ce să spună la lume ca să nu mai fie rea şi păcătoasă că
va cădea peste noi o stea din cer într-o toamnă, care ne va arde cu foc. Râzând, unul
din ofiţerii anchetatori, l-a întrebat unde este steaua căzută din cer. Petrache Lupu
i-a răspuns arătându-i steaua comunistă pe care o purta pe chipiu şi pe umeri
spunându-i că aceasta este steaua pe care a anunţat-o el că va veni. Au lăsat capetele
în jos şi n-au mai zis nimic. După cinci zile de arest i-au dat drumul şi i-au cerut să
nu mai spună nimic la lume şi să nu mai vină nimeni la el.
La sfârşit am îndrăznit să-l întreb dacă o să mai scăpăm noi de comunişti şi mi-a
răspuns: "Moşul mi-a spus că n-o să mor până nu pleacă ăştia. Vorbele lui mi-au
trecut ca un fior prin inimă şi nu m-am putut opri fară să mă închin şi să spun şi eu:
Să ne-ajute Dumnezeu! la care el a adăugat că vor pleca, dar cu dureri pentru oameni.
S-au împlinit în 1989 spusele lui Petrache Lupu şi a plecat apoi şi el în
decembrie 1994 în împărăţia lui Dumnezeu, pe care l-a ales vas curat al Său să-I
vestească cuvântul poporului român. Mesajul lui purtat ne-a rămas să fie che
marea împlinirii voii lui Dumnezeu, căci, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel,
"plata păcatului este moartea" (Rom. 6, 23).
Pr. ION IONESCU

ÎNVĂŢĂMÂNTUL CATEHETIC ÎN PRIMELE SECOLE
1. Preliminarii
Istoria învăţământului religios creştin începe odată cu activitatea Domnului
nostru lisus Hristos. El este cel dintâi învăţător şi modelul desăvârşit pentru a fi
urmat. Venind la "plinirea vremii", a adus cu Sine şi o învăţătură nouă dum
nezeiască, pentru că El însuşi era Dumnezeu. Trimis de Tatăl pe pământ cu o mi
siune sacră, El şi-a direcţionat activitatea pe trei planuri: 1. ca Arhiereu, refăcând
legătura dintre Dumnezeu şi om; 2. Ca împărat conducând pe oameni pe drumul
mântuirii; 3. Ca învăţător şi profet, aducând o învăţătură nouă, supremă şi subli
mă. "Această este porunca Mea Să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit şi
Eu" (Ioan XV, 12 şi 17).
Mântuitorul este numit: Rabbi (Ioan XIII, 13-14). însuşi lisus Hristos priA

A
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Domnul şi bine ziceţi, căci sunt" (Matei XII, 8-10). El este învăţătorul şi modelul
unei vieţi morale noi, superioare, necunoscute până atunci de nici o altă religie sau
sistem filosofic. învăţătura Lui n-a fost şi nu poate fi depăşită de nici un sistem de
gândire, filosofic sau religios, căci nici un alt întemeietor de asemenea sisteme nu
şi-a armonizat într-atâta învăţătura propovăduitoare cu viaţa sa personală.
O trăsătură esenţială a învăţăturii Mântuitorului este caracterul ei universa
list. "Şi se va propovădui Evanghelia aceasta a împărăţiei în toată lumea spre
mântuire la toate popoarele" (Matei XXIV, 14). Iar apostolii au înţeles mesajul
acesta ca pe un imperativ şi au continuat vestirea învăţăturii Domnului Hristos
supunându-se poruncii primite de la El: "Drept aceea, mergând învăţaţi toate
neamurile botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh" (Matei
XXVIII, 19, 20).
învăţătura şi botezul erau atât de legate între ele, încât Mântuitorul le-a
cuprins pe amândouă într-o singură poruncă. Conformându-se poruncii Mântuito
rului, apostolii şi-au început opera misionară prin predică, adică prin anunţarea
noii învăţături aduse de Mântuitorul şi numai după aceea administrau botezul
celor care credeau şi doreau sincer să intre în creştinism prin această taină. învă
ţământul în perioada apostolică avea ca obiect vestirea Evangheliei şi se materia
liza prin predici care, uneori, se prelungeau mult, peste miezul nopţii. Amintim
episodul din Troa, când Sfântul Apostol Pavel şi-a prelungit cuvântul până la
miezul nopţii, iar un tânăr cu numele Eutihie, şezând pe fereastră, a adormit şi a
căzut de la catul al treilea (Fapte XX, 6-12). Nu se concepe deci, creştin, cât de
simplu, care să nu fie instruit, cât de elementar, asupra învăţăturii creştine1.
A

2. învăţământul harismatic în perioada apostolică
Creştinismul, spre deosebire de păgânism, este o religie-învăţătură şi trebuie
în mod necesar să aibe şi să desfăşoare un învăţământ religios. învăţământul acesta
1.
G. Bareille, Catehumenat, în: Dictionnaire de Theologie Catholique, tome II, deuxieme pâr
tie, Paris, 1923, col. 1968.
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a început cu însuşi opera evanghelizării şi creştinării, căci Biserica primară era
prin excelenţă o biserică misionară2. Misionarii, fie ei apostoli, ucenicii sau urma
şii acestora, au fost primii învăţători ai creştinilor care îi pregăteau pe aceştia atât
înainte, cât şi după primirea botezului, cu privire la problemele de credinţă. Baza
acestui învăţământ o constituia învăţătura Domnului Iisus Hristos şi, prin urmare,
avea o importanţă deosebită pentru cei care se ocupau cu propovăduirea ei. Datorită acestora era ca învăţătura să ajungă la mintea şi inima creştinilor, nefalsifi
cată, dreaptă şi adevărată, aşa cum o lăsase Mântuitorul. Scrierile Noului Testa
ment şi cele de mai târziu ale părinţilor apostolici sunt pline de îndemnuri pentru
păstrarea învăţăturii creştine curate (II Timotei II, 15-16). La început creştinii nu
aveau voie să citească nimic în afară de scrierile sfinte, fiind sfătuiţi adesea să se
ţină departe de scrierile păgânilor3.
Importanţa învăţământului creştin facea ca acesta să nu fie lăsat la îndemnul
oricui. Deşi nu era exclus ca orice creştin să poată câştiga pe alţii pentru credinţa
în Hristos, purtătorii calificaţi ai cuvântului lui Iisus erau harismatici, adică acei
creştini care se remarcau prin darurile lor naturale şi mai ales, prin cele ale Sfanţu
lui Duh şi care erau învestiţi cu slujba cuvântului după felul darurilor lor4. 'Te
unii i-a pus Dumnezeu în Biserică, întâi apostoli, al doilea profeţi, al treilea
învăţători..." (I Cor. XII, 28).
Deşi chemarea este unitatea, în sensul mai larg al cuvântului, prin obiectul şi
scopul său, care era vestirea Evangheliei lui Hristos, totuşi, fiecare categorie din
cele amintite şi-a împlinit misiunea potrivit chemării sale speciale, în măsura ha
rului primit de la cel care i-a trimis. Referindu-se la aceasta, profesorul Teodor M.
Popescu scrie: "Pe când apostolul este misionarul profesionist, iar profetul orga
nul inspirat care prezice, revelează, ceartă şi sfătuieşte, didascălul este, aşa cum
arată şi numele, învăţătorul propriu-zis al comunităţii, cel care se ocupă mai în
deaproape cu problemele de credinţă şi doctrină"5. în triada de slujitori ai cuvân
tului lui Dumnezeu, didascălul este factorul esenţial al învăţământului creştin.
Numai el are ca funcţie determinată învăţătura. Dată fiind importanţa acestei
funcţii pentru creştinism, permanentă prin însăşi necesitatea ei, ea a supravieţuit
celorlalte. Apostolii şi profeţii au îndeplinit funcţii excepţionale, iar mandatul lor
s-a sfârşit odată cu încetarea harismelor. Numai didascălul creştin a depăşit epoca
harismelor şi s-a menţinut ca profesionist al învăţăturii, activ şi indispensabil în
viaţa Bisericii. Chemarea lui nu era condiţionată numai de harismă, ea nu era
numai un dar extraordinar, ci şi o funcţie normală, obişnuită şi permanentă a creş
tinismului, funcţie legată de natura şi scopul ei deoarece creştinismul, fiind o
religie-învăţătură, a avut totdeauna nevoie de învăţători.
în ce constă învăţământul şi cum îl predau didascălii nu ştim precis, activi
tatea lor nefiind descrisă mai amănunţit nici de scrierile Noului Testament şi nici
de scrierile părinţilor apostolici. Presupunem însă că acum preocuparea de bază
era să se amintească celor de curând convertiţi la creştinism, trăsăturile funda%

2.
3.
4.
5.

Teodor M. Popescu, Primii didascăli creştini, Bucureşti, 1932, p. 5.
H. Achelis, Das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten, Leipzig, 1912, p. 136.
T. M. Popescu, op. cit., p. 7.
Ibidem, p. 9.

DOCUMENTARE

355

mentale ale învăţăturii creştine. Este ştiut că nu toţi câţi auzeau predica apostolică
se decideau pentru creştinism. Se cunosc chiar cazuri de creştini, care au renunţat
după o vreme la credinţa lor, redevenind păgâni. Nu devenea deci creştin oricine
asculta un apostol şi nici nu rămânea creştin oricine se botezase. Iată de ce era ne
cesar ca pe urmele apostolilor şi'misionarilor să lucreze didascălii, care să-i întă
rească pe cei convertiţi, să întreţină noua lor credinţă.
Desigur că învăţătura didascălilor nu se reducea la o simplă repetare a predicii
apostolilor. Trebuia ca elementele de credinţă să fie lămurite şi adâncite. Creştinii,
oricât de simplii ar fi fost la început, îşi puneau întrebări şi îşi aveau nedumeririle
lor. Discutând între ei, ajungeau uneori de la simple chestiuni de conduită zilnică la
probleme de doctrină şi morală6. Din epistolele pauline reiese faptul că în anumite
comunităţi, creştinii erau frământaţi de idei care produceau nedumerire şi chiar tul
burare, fapt ce impune intervenţia autoritară a Apostolului: "Iar de întrebările
lumeşti şi de înşirări de oameni şi de certuri şi de sfadirile pentru lege fereşte-te, căci
sunt nefolositoare şi deşarte’1 (Tit III, 9). în micile comunităţi creştine, "reflecţia,
gândirea, facultăţile de raţionament şi discuţiile se găseau fară încetare. La Corint
sau Colose se constata o vie frământare de a nu fi un spirit amorţit şi mediocru"7.
Cu cât mai mult se impunea existenţa unui didascăl care să dea răspuns întrebărilor
şi să risipească îndoielile creştinilor, asigurându-le acestora un minim de cunoştinţe,.
pentru a putea face faţă atacurilor venite din partea păgânilor.
Unii istorici consideră că didascălii au fost instituiţi de Sfanţul Apostol Pavel,
care se preocupa ca în toate comunităţile nou înfiinţate, să existe oameni în stare
să explice şi să apere adevărul de credinţă propovăduit de apostoli8. Desigur
Sfântul Apostol Pavel a apreciat activitatea didascălilor, el însuşi fiind fosrte în
văţat, dar aşa cum toţi harismaticii timpurilor apostolice erau o apariţie proprie
acelui timp, datorită revărsării din belşug a darurilor Sfântului Duh, didascălii nu
pot fi primiţi decât ca o instituţie legată de acţiunea Sfântului Duh. Nu se poate
spune despre didascăli că au fost puşi în comunitate de apostoli sau cel puţin nu
era o regulă pentru aceasta, aşa cum erau puşi clericii.
O comunitate se putea constitui fară să-i aibă, iar când îi avea, nu şi-i da prin
alegere ca pe cleric şi nici nu erau legaţi de o anumită comunitate. Raţiunea exis
tenţei şi funcţiunii didascălului într-o religie cu doctrină dogmatică şi morală se
impunea de la sine. Necesitatea învăţământului organizat era o realitate ce se acor
da şi cu intenţia Mântuitorului de a trimite să predice creştinismul "profeţi şi în
ţelepţi şi cărturari" (Matei XXIII, 34). Cuvântul vestit trebuia repetat, lămurit, ex
plicat şi chiar aplicat. Dacă cei doisprezece şi Sfântul Apostol Pavel aveau com
petenţa s-o facă, posedând ca misionari darul învăţăturii într-un grad deosebit, îm
prejurările şi caracterul misiunii lor nu le lasă timp şi pentru aceasta.
Obligaţia prin calitatea lor de "trimişi" ca să străbată pământul şi să ducă
vestea cea bună lumii întregi, misionarii nu puteau să rămână prea mult timp într-un
loc şi să stăruie în instruirea celor botezaţi. Caracterul harismei profetice, de obi
cei inspirate, nu era, de asemenea, întru totul proprie învăţământului, cu toate că
6. Ibidem, p. 13.
7. Eugene de Faye, Etudes sur Ies origines des Eglises de Tage apostolique, Paris, 1904, p. 264.
8. T. M. Popescu, op. cit., p. 10.
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şi profeţii erau slujitori ai cuvântului şi colaborau astfel la opera învăţământului
creştin. Iată de ce învăţământul creştin necesita ca om special pe didascăl. Acesta
se consacra învăţământului având pentru aceasta nu numai harismă, ci şi cunoş
tinţele necesare, putând, în acelaşi timp, să se lege de o comunitate pe viaţă. Se
înţelege, din aceste generalităţi că obiectul didascaliei era învăţătura Mântuitoru
lui, Evanghelia, aşa cum a fost ea predicată de Apostoli. în ordinea doctrinară au
fost preocupaţi mai ales de ceea ce era mai necesar de ştiut din adevărurile de cre
dinţă ale Evangheliei. Ei trebuiau să cunoască Vechiul Testament, să fie obişnuiţi
cu interpretarea iui, să-l pună de acord cu legea nouă.
în primele comunităţi creştine, continuă să se citească din cărţile sfinte în
care creştinii găseau norme pentru credinţa lor9.
!
Creştinii posedau cărţile Vechiului Testament, de altfel, adunate laolaltă, pe
când Evanghelia nu circula, la început, decât sub forma predicii orale10, aşa că
Vechiul Testament oferea o primă bază a învăţăturii formulate de autoritatea Re
velaţiei. O anumită lurţiină asupra obiectului şi formei învăţământului didascălilor
o aruncau unele scrieri postapostolice, îndeosebi "învăţătura celor doisprezece
Apostoli”, caracterizată ca fiind un catehism al timpului în care s-a scris11. Deci
din acest catehism care reprezintă cel mai vechi formular de învăţătură creştină,
chestiunile dogmatice lipsesc, locul şi importanţa acordate problemelor morale
făcând din el mai mult o cateheză morală. Aceasta nu înseamnă că doctrina dog
matică lipsea din învăţământul creştin. învăţământul harismatic nu era şi nu putea
fi lipsit de partea doctrinară.
în nici un caz lipsa doctrinei dogmatice din prima scriere postapostolică nu
ne îndreptăţeşte să credem că primii creştini nu erau preocupaţi de doctrină. Mo
rala creştină, ca o nouă disciplină a vieţii, presupunea credinţa creştină. Apostolii
şi ceilalţi misionari le-au învăţat pe amândouă. Sfanţul Apostol Pavel ne dă câteva
elemente în acest sens în Epistola I către Corinteni unde vorbeşte despre învierea
Mântuitorului şi arătările sale ulterioare. Multe alte mărturii din Noul Testament
şi din scrierile părinţilor apostolici confirmă exitenţa unui învăţământ dogmatic al
misionarilor. Dar dacă învăţătura doctrinară nu lipsea din predica misionarilor, se
înţelege că ea nu putea să lipsească nici din învăţământul didascălilor.
Pe de altă parte, învăţătura creştină nu se putea mărgini numai la partea doc
trinară, teoretică, nici în predica misionarilor, nici în activitatea didascălilor.
Strâns legată şi condiţionată de credinţă era toată viaţa creştinului. în Epistola
către Diognet citim: ”nu este nici viaţă fară cunoştinţă, nici cunoştinţă dreaptă fară
viaţă adevărată”12. Rezultă de aici că didascălul creştin acorda acelaşi interes atât
laturii morale a creştinismului, cât şi celei doctrinare. Sfanţul Ignatie priveşte în
aceeaşi strânsă legătură viaţa adevărată cu credinţa curată şi rezumă oarecum în
ele creştinismul: ‘'Credinţa şi dragostea sunt totul"13. învăţătura didascălilor îm
9. E. Amann, L'Eglises des premirs siecles, Strasbourg, 1928, p. 49.
10. Abia către sfârşitul secolului al doilea canonul Sfintei Scripturi se fixează definitiv.
11. E. Jacquier, La doctrine des douze Apotres et ses enseignements, Paris, 1981, p. 258; vezi
şi G. Bareille, op. cit., col. 1980.
12. Epistola către Diognet, XII, 4, în: Părinţi şi Scriitori Bisericeşti (PSB), voi. I, traducere,
note şi indici de Pr. D. Fecioru, Bucureşti, 1979, p. 345.
13. Sfanţul Ignatie Teoforul, Epistola către smimeni, în: PSB, voi. I, Bucureşti, 1979, p. 184.
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brăţişa deci, pe de o parte cunoştinţele religioase ale creştinilor, pe de altă parte
viaţa lor morală: "cunoştinţă adevărată şi viaţă adevărată".
A

3. învăţământul catehetic în perioada apostolică
Catehumenatul a fost o instituţie a Bisericii creştine primare, având ca obiect
pregătirea celor ce doreau să se boteze. Existenţa şi organizarea unei astfel de
instituţii se explică prin importanţa şi rolul pe care l-a jucat botezul în viaţa celor
convertiţi, cât şi prin necesitatea de a admite în Biserică numai pe cei care meri
tau. Datorită nevoilor interne ale Bisericii, în creştinism, intrând şi oameni cu con
cepţii şi idei preluate din sistemele filosofice existente pe atunci, de timpuriu în
văţătura creştină începe să preceadă botezul. Mărturia o dă scrierea "învăţătura
celor doisprezece Apostoli": După ce arată care sunt cele două căi pe care le poate
urma omul: calea vieţii şi calea morţii, precizează: "cu privire la botez, aşa să bo
tezaţi în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului D uh"14.
Deci, încă înainte de sfârşitul secolului I, cei care doreau să se boteze erau
mai întâi iniţiaţi în învăţătura creştină. în acest context, unii istorici afirmă că atri
buţiile didascălului se extindeau şi asupra catehumenatului. L. Duchesme înclină
spre o identificare a didascălului cu catehetul15. Alţii consideră cele două insti
tuţii, didascalia şi catehumenatul echivalente, atribuind, în general, didascălului,
pe lângă instruirea creştinilor şi învăţământul catehetic16. Teodor M. Popescu
afirmă că: "aceasta înseamnă o întindere şi o adaptare a învăţăturii la necreştinii
dornici de convertire, care se pregăteau pentru botez şi este un indiciu al trecerii
de la harismă la profesiune"17.
Că nu intra catehizarea direct şi de la început în atribuţiile didascălului se
vede şi din aceea că aceasta nu-i revenea în mod exclusiv. Acelaşi lucru îl faceau
clericii, de toate treptele, lectorii şi chiar diaconiţele aveau un rol în catehizarea
femeilor. La început erau relativ uşor primiţi în creştinism cei care doreau să intre.
Faptele Apostolilor ne stau mărturie, prin episodul de la Cincizecime, asupra
condiţiilor simple în care se facea botezul. După predica ţinută de Sfântul Apostol
Petru, mulţimea, întrebându-1 ce trebuia să facă, acesta a răspuns: "Pocăiţi-vă şi
să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos" (Fapte II, 38). Alt în
văţământ catehetic în afară de predica misionară nu există, deci, pentru acest timp,
cu toate că didascălii existau la acea dată. Instruirea religioasă, atât de redusă
înainte de botez, era completată după botez, chiar de acei-didascăli. Numai aşa se
poate înţelege didascălul-catehet. Deci, didascălul a fost anterior catehumenatului
şi era necesar chiar după organizarea acestuia18.
Funcţia lui nu era identică cu catehizarea, nici legată sau condiţionată de ea,
ci paralelă. E drept că acesta îndeplinea uneori şi misiunea de catehet, deşi funcţia
lui de didascăl era permanentă, după cum permanentă era şi nevoia de învăţătură.
De aceea, ea precede catehezei şi-i supravieţuieşte, totodată. Prin urmare, cele
A

14.
15.
16.
17.
18.

învăţătura celor 12 Apostoli, în: Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, voi. I, p. 28.
L. Duchesne, Origines du cult Chretien, Paris, 1925, p. 14.
T. M. Popescu, op. cit., p. 25.
Ibidem, p. 25.
Ibidem, p. 28.
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două funcţii nu se exclud reciproc, ci au coexistat atât cât a durat catehumenatul,
ca două ramuri ale învăţământului creştin aplicate la categorii diferite. Chiar dacă
între învăţământul catehetului şi cel al didascălului nu a existat o mare deosebire,
trebuie admisă între ele o deosebire de grad, în sensul că didascalia era superioară
catehizării19.
Didascalia se adresa creştinilor, pe când catehizarea se adresa celor ce doreau
să intre în creştinism. Noţiunea şi cadrul didascălului sunt mult mai largi decât
cele ale catehizării. Un didascăl putea fi şi catehet, pentru că era mai întâi
didascăl, un catehet, nu era însă prin aceasta şi un didascăl. Desigur, didascalia s-a
transformat cu timpul, lărgindu-şi atribuţiile. De la didascălul harismatic al timpu
rilor apostolice, ajungem înainte de sfârşitul secolului II la adevăraţii profesori de
teologie a căror menire a fost aceeaşi ca obiect şi scop, învăţătura creştină, dar pe
alt plan şi cu alte orizonturi.
Una din concluziile esenţiale din cele arătate până acum, este că în veacul
apostolic instituţia catehumenatului îşi are numai rădăcinile şi începuturile sale de
modestă organizare. In întinderea acestui veac suflul de viaţă nouă, de viaţă
creştină internă şi curată îi atrăgea pe oameni către Hristos. Exemplul de trăire
creştină era factor esenţial pentru convertirea mulţimii la Hristos, iar predica mi
sionară dădea oamenilor prilej pentm cunoaşterea şi urmarea învăţăturii adusă de
Hristos în lume. Iată câteva motive, printre multe altele, care nu faceau necesară
o catehizare stârnitoare, sistematică şi mai îndelungată în veacul apostolic20.
Hristos trăia cu adevărat, umplând acest veac şi hrănind cu prisosinţă sufle
tele dornice de o viaţă nouă. Mai târziu însă, chiar în veacul al II-lea creştin, nece
sitatea unei catehizări tot mai organizate şi mai sistematice se facea din ce în ce
mai simţită şi mai necesară, pentru cei ce doreau să primească botezul. Contactul
mai apropiat al Bisericii cu mediul păgân prin convertirea la creştinism a unor
oameni cu o cultură deosebită, atacurile venite din parte unor filosofi ca: Cels, Lu
cian de Samosata şi mai târziu Porfiriu, explică ivirea, unui învăţământ creştin or
ganizat cu profesori şi şcoli, abia de acum înainte putând fi vorba de începuturile
unui învăţământ teologic creştin.
Pe de altă parte, către sfârşitul secolului II mulţi păgâni profitând de o
acalmie în viaţa Bisericii, în privinţa persecuţiilor îndurate, au cemt să fie admişi
la botez21. In faţa acestei afluenţe, Biserica^ care fusese de mai multe ori perse
cutată, mulţi creştini apostaziind şi existând pericolul de a fi din nou persecutată,
a trebuit să se îngrijească să nu primească în sânul ei decât pe cei care ofereau
garanţii suficiente de'pregătire şi devotament. în consecinţă, Biserica are grijă să
pregătească temeinic pe cei care doreau să îmbrăţişeze creştinismul impunând
pentm candidaţi o perioadă de noviciat, la început de câteva luni, pentru ca mai
târziu să ajungă la o durată de trei ani22. începând deci cu a doua jumătate a seco
lului al doilea, îşi face apariţia instituţia catehumenatului în mod organizat.
A

ţ

19. Ibidem, p. 28.
20. Pr. Prof. Dumitru Călugăr, Catehetica, ed. II, Bucureşti, 1984, p. 27.
21. G. Bareille, Catehumenat, în: Dictionnaire de Theologie Catholique, tome II, deuxieme
pârtie, Paris, 1923, col. 1969.
22. Pr. Prof. D. Călugăr, op. cit., p. 28.
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Mărturii în acest sens avem la Sfântul Justin Martirul şi Filosoful care afirmă
chiar existenţa a două categorii de catehumeni. Prima categorie o alcătuiau catehumenii instruiţi elementar în învăţătura de credinţă şi morală creştină. A doua
categorie era alcătuită din catehumeni mai înaintaţi, din cei care nu se mulţumeau
numai cu cunoaşterea învăţăturilor creştine, ci simţeau necesitatea lăuntrică de a
se ruga continuu şi de a participa la cultul divin23. Numele de "catehumeni" îl în
tâlnim pentru prima dată la Tertulian24. Tot în această perioadă se întâlneşte, fie
la Roma, fie la Cartagina, Alexandria sau Siria cuvântul "catehumeni", care de
semnează pe cei ce aveau să primească botezul25.

4. Instituţionalizarea învăţământului. Şcolile teologice
Alături de învăţământul care se adresa maselor largi de credincioşi sau ne
ofiţi, Biserica a trebuit foarte curând să facă faţă unui învăţământ mai pretenţios
destinat unor creştini mai pregătiţi proveniţi mai ales dintre păgâni. Apologeţi ca
Sfântul Justin Martirul şi Filosoful, Taţian, Atenagora, Teofil şi Irineu au fost nu
numai filosofi, care au văzut în creştinism expresia celei mai înalte idei religioase,
ci şi creştini care, prin strădaniile lor, şi-au adus o contribuţie deosebit de impor
tantă la dezvoltarea învăţământului creştin26. Şcoala deschisă de Sfântul Justin la
Roma, între ai cărei elevi s-a numărat şi Taţian, poate fi considerată ca prima
şcoală catehetică. La început, Sfântul Justin dădea instrucţiuni în propria casă,
care se pare că era o şcoală particulară. Apare astfel nevoia reprezentanţilor Bise
ricii de a pregăti oameni care să cunoască bine învăţătura creştină care să nu cadă
în rătăciri.
învăţământul profesat de nenumărate şcoli păgâne, în care se studiau, cu pre
cădere, autorii clasici, cunoaşte acum o înflorire nemaiîntâlnită. Pe de altă parte,
numeroşi creştini nu se mulţumeau numai cu simpla învăţătură pregătitoare pentru
botez, ci se mulţumeau numai cu simpla învăţătură pregătitoare pentru botez, ci
simţeau nevoia unei cunoaşteri mai profunde a învăţăturii creştine.
Creştinii cu multă greutate îngăduiau fiilor lor să meargă să studieze la înalte
şcoli păgâne în care creştinismul era atacat, iar elevii atraşi spre păgânism. Este
elocvent în acest sens, un fragment din scrisoarea lui Nicobul, nepotul Sfântului
Grigore, către fiul său căruia îi scrie: "Pleacă, fiul meu, pleacă departe; trăieşte cu
bucurie, cu speranţă şi sănătate, mergi unde te atrage dorinţa ta: la cântările privi
ghetoarei antice, la cetatea unde se învaţă legile, la Alexandria unde atâţia oameni
s-au întors bogaţi de ştiinţă... Dar să ai conducător al vieţii şi al studiilor tale pe
Hristos, acest cuvânt viu pe lângă care elocvenţa ta este nimic"27.
23. Justin Martirul şi Filosoful, Apologia I, 61, în: PSB, voi. 2, Apologeţi de limbă greacă, tra
ducere de Pr. Nicolae Chiţescu, Eliodor Constantinescu, şi Pr. David Popescu, Bucureşti, 1981, p. 66.
24. Tertulian, De Praescriptione Haereticorum, cap. 41, în: PSB, voi. 2, Apologeţi de limbă
latină, p. 168.
25. G. Bareille, op. cit., col. 1969.
26. Pr. Bulacu Mihail, Studiu introductiv în catehetica ortodoxă, teză de doctorat, Oradea,
1928, p. 18.
27. Ibidem, p. 19.
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Toate aceste lucruri au contribuit la apariţia şcolilor catehetice. Cu timpul,
aceste modeste şcoli catehetice au devenit puternice centre de ştiinţă şi cultură
teologică, care rivalizau cu ştiinţa timpului.
Asupra timpului şi modului cum au evoluat aceste şcoli până la jumătatea se
colului al II-lea, nu avem ştiri sigure, istoriografia bisericească nefiind precisă în
acest sens. Istoricul Eusebiu de Cezareea, referindu-se la şcoala din Alexandria,
susţine că originea ei urcă până în timpurile apostolice. "După un vechi obicei
exista la ei un "didascalion" al ştiinţelor sacre care s-a păstrat până în vremea
noastră..."28. Cu siguranţă că astfel de şcoli au existat, dacă nu în toate comu
nităţile creştine noua înfiinţare, cel puţin în centrele mai importante ale lumii ro
mane, precum Antiohia, Ierusalimul, Roma etc. După toate probabilităţile, aceste
şcoli erau dependente de Biserică, căci episcopul se interesa îndeaproape de soarta
lor, intervenind în numirea şi revocarea conducătorilor lor29.
Organizarea acestor şcoli pare că a fost dintre cele mai rudimentare la
început. Nu aveau local propriu, fapt pentru care cei ce le frecventau se adunau în
casa didascălului. întreţinerea didascălilor era lăsat pe seama comunităţilor
respective. Uneori, aceştia erau întreţinuţi de unii creştini mai bogaţi. Un oarecare
Ambrozie din Alexandria întreţinea pentru Origen un întreg personal de copişti şi
scriitori. Recrutarea auditoriului se făcea din mediile cele mai diverse, existau ele
vii de toate condiţiile şi vârstele, păgâni, catehumeni sau creştini botezaţi. Cu tim
pul, aceste modeste începuturi didactice iau amploare, ajungând în secolul al III-lea
la dimensiunile pe care le cunoaştem când şcolile catehetice devin veritabile şcoli
de teologie creştină.
1
La început, foarte probabil, programa de studii cuprindea numai exegeza
biblică, dar cu timpul, pe măsura creşterii numărului şi calităţii auditoriului acesta
s-a îmbogăţit. Dacă la început creştinii au manifestat o anumită reticenţă faţă de
cultura şi ştiinţa păgână, cu timpul atitudinea lor s-a schimbat. După Panten şi
Clement Alexandrinul, creştinii nu se pot dispensa de ştiinţa şi filosofia păgână
pentru înţelegerea aprofundată a învăţăturilor cuprinse în Sfânta Scriptură. Dar cel
care a dat un impuls nou învăţământului creştin, organizându-1 după modelul
şcolilor păgâne, a fost Origen. în timpul său, învăţământul se desfăşura în două
cicluri distincte: ciclul profan care fusese preluat de la anticii greci şi care se baza
pe studiul "artelor liberale", care cuprindeau două părţi. Prima parte era compusă
din: gramatică, retorică şi^dialectică, alcătuind ciclul trivium sau "cele trei căi".
Cea de-a doua parte a artelor liberale cuprindea disciplinele: aritmetica, geome
tria, astronomia şi muzica30. Aceste două cicluri alcătuiau ceea ce în antichitate
se numea enkyklios - paidia, sistem ce urmărea formarea unei culturi literare fun
damentate pe gramatică şi retorică, care să ducă la realizarea unui tip de orator31.
Partea a doua a învăţământului practicat de Origen la Alexandria se ocupa cu
28. Eusebiu de Cezareea, Istoria Bisericească, II, VI, în: PSB, voi. 13, partea I, traducere,
studiu, note şi comentarii de Pr. Prof. T. Bodogae, Bucureşti, 1987, p. 82.
29. Dictionnaire de Theologie Catholique, L'Ecole d'Alexandrie, tome II, premier pârtie, col. 806.
30. Muzica Ia grecii atici era concepută ca ştiinţă a raporturilor aritmetice dintre sunete; vezi
pentru aceasta Ovidiu Drâmba, Istoria Culturii şi Civilizaţiei, Bucureşti, 1990, voi. 3, p. 98.
31. Henri Irenee Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture antique, Paris, 1933, p. 217.
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teologia creştină, având drept scop aprofundarea cunoştinţelor religioase ale
creştinilor32. Revirimentul produs de această dezvoltare a învăţământului la
Alexandria a atras un numeros auditoriu căruia se pare că Origen cu greu îi mai
putea face faţă. în aceste condiţii el şi-a luat un colaborator în persoana lui
Heracles. "Când a văzut că pentru el e prea mult să se adâncească atât în studiul
teologiei spre a cerceta şi explica Sfintele Scripturi, cât şi în catehizarea celor ce
veneau la el, încât nu-1 mai lăsau nici să respire, Origen a împărţit mulţimile
făcând apel la Heracles"33.
începătorii pe care îi instruia Heracles nu puteau studia altceva decât ciclul
profan, Origen ocupându-se de cei mai avansaţi. Aceasta înseamnă că Origen,
selectând auditoriul său după aptitudinile naturale ale acestuia. Grupându-i pe
cursanţi în felul acesta pentru seriile de cursuri ale şcolii, proceda după o strictă
metodă pedagogică. Ceea ce înseamnă, aşa cum afirmă istoricul J. Danielou, "că
în acest moment la Alexandria ne găsim în faţa unui nivel de studii universitare
ca pregătire, pentru înţelegerea Sfintei Scripturi"34.
Alexandria, oraşul natal al lui Origen, era principalul centru cultural al imperiului roman şi punctul de convergenţă al tuturor curentelor spirituale. In toate
culturile de aici simbolismul şi alegorismul îşi aveau locul şi importanţa lor
deosebită. Aşa se face că Şcoala din Alexandria a preluat prin Clement, dar mai
ales prin Origen, metoda alegorică de interpretare a textului Sfintei Scripturi,
alegorismul devenind specificul acestei şcoli. Dar nu numai la Alexandria
A

cele mai mari metropole ale lumii antice, unde creştinismul a cunoscut o puter
nică dezvoltare, încă din timpurile apostolice, a luat fiinţă o şcoală catehetică, care
cu timpul, a ajuns să rivalizeze cu Şcoala din Alexandria.
Deşi exista de timpuriu aici o şcoală creştină, totuşi ea este cunoscută şi se
afirmă abia în secolul III, odată cu venirea la conducerea ei a lui Lucian de Samosata. Acesta provenea dintr-o familie de seamă şi studiase la Edesşa, unde exista
o şcoală condusă de un anume Macarie. Şcoala aceasta va juca un rol mai impor
tant în perioada următoare, dar care depăşeşte cadrul acestei lucrări.
Prin venirea lui Lucian de Samosata la Antiohia şi stabilirea lui la conducerea
şcolii de ,aici, aceasta se orientează, cu precădere, spre exegeza biblică. Dacă
şcoala alexandrină excelează prin alegorism, şcoala antiohiană, în opoziţie cu
aceasta, dezvoltă şi practică o altă metodă în interpretarea Sfintei Scripturi. Este
vorba de metoda istorico-gramaticală aplicată la exegeza biblică. Dacă şcoala
antiohiană n-a cunoscut o dezvoltare asemănătoare celei alexandrine, ea a dat
totuşi, teologiei creştine în secolul al IV-lea pe cel mai mare exeget, Sfanţul Ioan
Gură de Aur.
Un alt centru important de teologie creştină a fost cel înfiinţat de Origen la
Cezareea Palestinei. Izgonit din Alexandria, Origen s-a stabilit la Cezareea, acest
32. Ibidem, p. 4.
33. Eusebiu de Cezareea, op. cit., p. 239.
34. J. Danielou, Origene, Paris, 1948, p. 29.
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fapt marcând cea de-a doua perioadă a profesoratului său. El a înfiinţat la Cezareea o şcoală de teologie după modelul alexandrin. Informaţii preţioase asupra
învăţământului practicat, în general, de Origen ne sunt relatate de Sfântul Grigore
Taumaturgul în discursul de mulţumire adresat lui Origen la părăsirea şcolii: "El
forma atât partea superioară, cât şi pe cea inferioară a sufletului; pe cea superioară
cu dialectica, pe cea inferioară cu ştiinţele,naturii. Ne învăţa fizica, acea ştiinţă
înaltă şi admirată de toţi şi celelalte discipline la fel de importante ca: geometria
dragă tuturor, ale cărei date nu pot fi puse la îndoială şi astronomia, ştiinţa
înălţimilor"35.

Concluzii
Venind să mântuiască lumea, Hristos a adus cu Sine şi o învăţătură nouă,
dumnezeiască. Deci, creştinismul este o religie-învăţătură şi a trebuit să profeseze
şi să dezvolte de la început un învăţământ special.
împrejurările şi condiţiile în care a apărut creştinismul, frământarea şi con
fruntarea ideologică dintre diferitele sisteme filosofice şi religioase, au impus dez
voltarea şi organizarea unui învăţământ teologic prin care creştinii să poată face
faţă numeroaselor probleme ce se iveau din această confruntare.
Pe lângă învăţământul profesat la început de didascălii harismatici, s-a dez
voltat foarte curând şi un învăţământ catehetic destinat celor ce se pregăteau să
primească botezul. Acest fapt a dus la organizarea unor centre catehetice, la în
ceput destul de modeste, dar care, cu timpul, s-au transformat, prin învăţământul
şi metodele practicate de didascăli ca: Panten, Clement şi Origen, în adevărate
şcoli de teologie creştină.
Putem spune că în amalgamul de idei şi curente din această perioadă, singu
ra învăţătura şi disciplina creştinilor a putut să salveze creştinismul de la încer
carea de anihilare venită din partea unor învăţaţi păgâni sau din partea împăraţilor
romani persecutori.
Şcolile catehetice din Alexandria, Antiohia, Cezareea Palestinei şi Edessa au
jucat un rol important în viaţa Bisericii sub toate aspectele: misionar, doctrinar,
moral etc. Ele au contribuit prin reprezentanţii lor de seamă la combaterea erezii
lor în cadml sinoadelor ecumenice sau locale, dar şi la precizarea şi formularea
adevărurilor de credinţă, în conformitate cu Sfânta Scriptură.
Pr. lector dr. CONSTAN TIN PÂ TU LEA N U

35.
Sf. Grigorie Taumaturgul, Discursul Sfanţului Grigorie Taumaturgul, adresat lui Origen, în
Cezareea Palestinei, în: PSB, voi. 10, studiu introductiv, traducere, note şi indicii, de Pr. Prof. C. Corniţescu, Bucureşti, 1984, p. 26.
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LUCRĂRILE SFÂNTULUI SINOD
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Sumarul şedinţei de lucru din 26-27 noiembrie 2002*
în conformitate cu convocarea nr. 4692 din 17 octombrie 2002 făcută de Prea
Fericitul Părinte Teoctist, Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi
Dobrogei şi patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în zilele de marţi 26 şi miercuri
27 noiembrie 2002, Sfanţul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit în
şedinţa de lucru la reşedinţa patriarhală din Bucureşti.
M A RŢI, 26 N O IE M B R IE 2002

1. Oficierea Sfintei Liturghii.
începând cu orele 8.00 a fost săvârşită Sfânta L iturghie în Catedrala
Patriarhală de către Prea Sfinţitul Comeliu Bârlădeanul, Arhiereu-Vicar al Epis
copiei Huşilor, înconjurat de un sobor de ieromonahi şi diaconi, cu participarea
membrilor şi credincioşilor aflaţi la sfanta slujbă.

2. Oficierea Te-Deum-ului pentru deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod.
La orele 9.30, în continuarea Sfintei Liturghii, membrii Sfântului Sinod în
frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist au participat la slujba Te-Deum-ului
pentru deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod, oficiat tot de către P.S. Arhiereu-Vi
car Corneliu Bârlădeanul şi soborul slujitor.
La orele 10.00, după Te-Deum, membrii Sfântului Sinod au luat loc în sala sino
dală din reşedinţa patriarhală, sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
ŞEDINŢA SFÂNTULUI SINOD

3. Apelul nominal.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită pe Prea Sfinţitul Episcop-Vicar
Patriarhal Vicenţiu Ploieşteanu, Secretarul Sfântului Sinod să dea citire Apelului
n o m in al
* Sumar redactat de Pr. Dr. Augustin Rusu, consilier patriarhal, pe baza procesului-verbal al
şedinţei existent la Cancelaria Sfanţului Sinod
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Sunt prezenţi: Prea Fericitul Părinte TEOCTIST, Arhiepiscop al Bucureşti
lor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
- Preşedintele Sfântului Sinod, II.PP.SS.: DANIEL, Arhiepiscop al Iaşilor şi Mi
tropolitul Moldovei şi Bucovinei, ANTONIE, Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropo
lit Ardealului, TEOFAN, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, NICO
LAE, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, PETRU, Mitropolitul
Basarabiei, SERAFIM, Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Ger
mania, Europa Centrală şi de Nord, TEODOSIE, Arhiepiscopul Tomisului,
NIFON, Arhiepiscopul Târgoviştei, PIMEN, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor,
BARTOLOMEU, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi ANDREI,
Arhiepiscopul Albei Iuliei; PP.SS. GHERASIM, Episcopul Râmnicului,
EFTIMIE, Episcopul Romanului, EPIFANIE, Episcopul Buzăului, CALINIC,
Episcopul Argeşului şi Muscelului, IOACHIM, Episcopul Huşilor, CASIAN,
Episcopul Dunării de Jos, TIMOTEI, Episcopul Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului, LAURENŢIU, Episcopul Caransebeşului, JUSTINIAN, Episcopul Maramu
reşului şi Sătmarului, DAMASCHIN, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, IOAN,
Episcopul Covasnei şi Harghitei, GALACTION, Episcopul Alexandriei şi Teleor
manului şi SOFRONIE, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria;
PP.SS. Episcopi-Vicari Patriarhali VINCENŢIU PLOIEŞTEANU - Secretarul
Sfântului Sinod, AMBROZIE SINAITUL şi CIPRIAN CÂMPINEANUL;
PP.SS.: SEBASTIAN ILFOVEANUL şi VARSANUFIE PREAHOVEANUL,
Episcopi-Vicari ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, CALINIC BOTOŞĂNEANUL,
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, VISARION RĂŞINĂREANUL,
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, GURIE STREHĂIANUL şi NICODIM
GORJEANUL, Episcopi-Vicari ai Arhiepiscopiei Craiovei, LUCIAN LUGOJANUL, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, DANUL PARTOŞEANUL,
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi administrator al Episcopiei Ortodoxe
Române din Iugoslavia, Siluan Marsilianul, Episcop-Vicar al Mitropoliei Orto
doxe Române pentru Europa Occidentală şi Meridională şi GHERASIM
PUTNEANUL, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor; PP.SS.:
IRINEU SLĂTINEANUL, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Râmnicului, IOACHIM
BĂCĂUANUL, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Romanului, CORNELIU BÂRLĂDEANUL, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Huşilor, PETRONIU SĂLĂJANUL,
Arhiereu-Vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului şi IUSTIN SIGHETEANUL, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.
A bsentează motivat: II.PP.SS.: IOSIF, Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe
Române pentru Europa Occidentală şi Meridională şi NICOLAE, Ahiepiscop al
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada; PP.SS.: IOAN,
Episcopul Oradiei, Bihorului şi Sălajului; IRINEU BISTRIŢEANUL şi VASILE
SOMEŞANUL, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Constatând prezenţa statutară a membrilor Sfanţului Sinod, Prea Fericitul
Părinte Preşedinte declară legal constituit Sfântul Sinod şi deschide şedinţa de
lucru a sesiunii pe 2002.
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4. Cuvântul introductiv al Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
în deschiderea şedinţei de lucru, Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
rosteşte un scurt cuvânt introductiv, adresând membrilor Sfântului Sinod urări
frăţeşti de bun venit şi mulţumindu-le că s-au desprins din noianul problemelor pe
care le au fiecare în eparhie, răspunzând invitaţiei de a participa la prezenta şe
dinţă sinodală. Arătând că proiectul Ordinii de Zi a fost transmis din vreme, Prea
Fericirea Sa subliniază că în mare parte temele ce se vor aduce în dezbatere sunt
cunoscute, întrucât majoritatea sunt primite de la eparhii, exprimându-şi în
credinţarea că în cele două zile rezervate lucrărilor se va reuşi examinarea şi
aducerea de soluţii tuturor problemele puse în discuţia acestei ultime şedinţe sino
dale a sesiunii anului 2002.
In continuare, Prea Fericirea Sa arată că, de la ultima şedinţă de lucru din
iulie, Sfântul Sinod s-a îmbogăţit şi întinerit cu doi membri, respectiv înalt Prea
Sfinţitul Arhiepiscop Nicolae al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi
Canada şi Prea Sfinţitul Episcop-Vicar Patriarhal Ciprian Câmpineanul fiind
necesar ca, potrivit prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti, să se proce
deze la repartizarea lor în comisiile de lucru ale Sfântului Sinod.
în încheierea cuvântului, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invocând
binecuvântare cerească de la Milostivul Dumnezeu, urează membrilor Sfântului
Sinod «bun venit şi spor în lucrarea comună a actualei şedinţe sinodale».
A

5. Componenţa Comisiilor de lucru ale Sfântului Sinod.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist supune spre aprobarea plenului Comi
siile de lucru ale Sfântului Sinod, precizând că, potrivit prevederilor statutare,
este necesar să se procedeze la repartizarea în comisiile sinodale a înalt Prea
Sfinţitului Arhiepiscop Nicolae al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi
Canada şi a Prea Sfinţitului Episcop-Vicar Patriarhal Ciprian Câmpineanul, cât
mai potrivit cu preocupările şi activitatea pe care o desfăşoară.
Ca urmare, în temeiul prevederilor art. 40 din Regulamentul Organelor
Centrale din Patriarhia Română, plenul Sfântului Sinod hotărăşte:

-A probă repartizarea I.P.S. Arhiepiscop Nicolae al Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române în America şi Canada la Comisia Relaţiilor Externe Bisericeşti, precum
şi repartizarea P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Ciprian Câmpineanul la Comisia
învăţământului pentru pregătirea personalului biserices.
—
Aprobă componenţa celor patru Comisii statutare de lucru ale Sfântului
Sinod după cum urmează:
COMISIA PENTRU DOCTRINĂ,
VIAŢĂ MONAHALĂ ŞI MISIUNE SOCIALĂ
1.
2.
3.
4.
5.

I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului
I.P.S. Mitropolit Petru al Basarabiei
I.P.S. Arhiepiscop Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor
P.S. Episcop Eftimie al Romanului
P.S. Episcop loachim al Huşilor

Preşedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
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6. P.S. Episcop Galaction al Alexandriei şi Teleormanului
7. P.S. Episcop-Vicar Visarion Răşinăreanul
8. P.S. Episcop-Vicar Daniil Partoşeanul
9. P.S. Episcop-Vicar Gherasim Putneanul
10. P.S. Episcop-Vicar Vasile Someşanul
11. P.S. Arhiereu-Vicar Ioachim Băcăoanul
12. P.S. Arhiereu-Vicar Petroniu Sălăjanul
13. P.S. Arhiereu-Vicar Iustin Sigheteanul

Membru
R a p o rto r
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

COMISIA CANONICĂ, JURIDICĂ ŞI PENTRU DISCIPLINĂ
1. I.P.S. Mitropolit Teofan al Olteniei
2. I.P.S. Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei
3. P.S. Episcop Gherasim al Râmnicului
4. P.S. Episcop Epifanie al Buzăului
5. P.S. Episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului
6. P.S. Episcop Laurenţiu al Caransebeşului
7. P.S. Episcop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului
8. P.S. Episcop-Vicar Sebastian Ilfoveanul
9. P.S. Episcop-Vicar Calinic Botoşăneanul
10. P.S. Episcop-Vicar Nicodim Gorjanul
11. P.S. Episcop-Vicar Lucian Lugojanul
12. P.S. Arhiereu-Vicar Comeliu Bârlădeanul

Preşedinte
. Membru
Membru
Membru
R a p o rto r
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

COMISIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI BISERICESC
1. I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei
2. I.P.S. Arhiepiscop Teodosie al Tomisului
3. I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului
4. P.S. Episcop Casian al Dunării de Jos
5. P.S. Episcop loan al Oradiei
6. P.S. Episcop Damaschin al Sloboziei şi Călăraşilor
7. P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Ciprian Câmpineanul
8. P.S. Episcop-Vicar Varsanufie Prahoveanul
9. P.S. Episcop-Vicar Irineu Bistriţeanul
10. P.S. Arhiereu-Vicar Irineu Slătineanul

Preşedinte
Membru
Membru
R a p o rto r
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

COMISIA RELAŢIILOR EXTERNE BISERICEŞTI
1. I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului
Preşedinte
2. I.P.S. Mitropolit Serafim al Germaniei şi Europei Centrale
Membru
3. I.P.S. Mitropolit Iosif al Europei Occidentale şi Meridionale
Membru
4. I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei
R a p o rto r
5. I.P.S. Arhiepiscop Nicolae al Arhiep. Ort. în America şi Canada Membru
6. P.S. Episcop Timotei al Aradului
Membru
7. P.S. Episcop loan al Covasnei şi Harghitei
Membru
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8. P.S. Episcop Sofronie al Episc. Ortodoxe Române din Ungaria
9. P.S. Episcop Vincenţiu Ploieşteanu, Vicar Patriarhal
10. P.S. Episcop Ambrozie Sinaitul, Vicar Patriarhal
11. P.S. Episcop-Vicar Gurie Strehăianul
12. P.S. Episcop-Vicar Siluan Marsilianul
'

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

6. Aprobarea Ordinii de Zi şi repartizarea lucrărilor la Comisiile sinodale.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist supune plenului propunerea să se
aprobe ordinea de zi prezentată şi eventuale noi propuneri de teme. In urma dis
cuţiilor purtate şi a completării cu propifneri venite din partea membrilor săi,
Sfanţul Sinod hotărăşte:
A

-A probă ordinea de zi prezentată cu completările aduse de membrii Sfântu
lui Sinod şi repartizarea ei pe Comisii Sinodale de lucru, încredinţând celor patru
raportori mapele de lucru.
7.

Suspendarea şedinţei de lucru.
*'

.

După aprobarea ordinii de zi şi repartizarea lucrărilor pe comisii, la 11.00
Prea Fericitul Părinte Preşedinte dispune suspendarea şedinţei în vederea exami
nării lucrărilor în comisiile sinodale şi pentru întocmirea referatelor ce urmează a
fi prezentate plenului Sfanţului Sinod.

5. Reluarea şedinţei în plen. Prezentarea rapoartelor comisiilor sinodale
în după-amiaza aceleiaşi zile, la orele 17.00, în sala sinodală a reşedinţei pa
triarhale, se reiau lucrările Sfântului Sinod, sub preşedinţia Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist.
COMISIA PENTRU DOCTRINĂ,
VIAŢĂ MONAHALĂ ŞI MISIUNE SOCIALĂ
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită pe P.S. Visarion Răşinăreanul,

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, raportorul Comisiei pentru doctrină, viaţă
monahală şi misiune socială să prezinte referatele comisiei după cum urmează:

Temei nr. 5085/2002 - Procesul-Verbal din 25 noiembrie 2002 cuprinzând
propunerile Comisiei Sinodale pentru Canonizarea Sfinţilor Români în legătură
cu unele texte liturgice avute în examinare.
La convocarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, a avut loc întrunirea
comisiei, la Palatul Patriarhal, cu următoarea ordine de zi:
- Temeiul nr. 537/2002 - adresa Episcopiei Buzăului nr. 4364/2002 privind
canonizarea Mitropolitului Teodosie al II-lea al Moldovei, în care scop se înain
tează dosarul cauzei, cuprinzând unele studii despre viaţa şi activitatea Mitropo
litului Teodosie al II-lea şi slujba, împreună cu Acatistul întocmit prin grija
Episcopiei Buzăului.
- Temeiul nr. 2896/2002 - Privind modul de aducere la îndeplinire de către
PP.SS. Arhierei-Vicari Irineu Slătineanul şi loachim Băcăuanul a hotărârii Sfântu
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lui Sinod privind definitivarea Acatistului, Slujbei şi Studiului-Document referi
toare la viaţa Cuviosului Vasile de la Poiana Mărului, în vederea propunerii de
canonizare.
- Temeiul nr. 5085/2002 - Preocesul-Verbal al şedinţei Sinodului Mitropolitean al mitropoliei Ardealului din 09 noiembrie 2001 în legătură cu:
a. Slujba şi Acatistul Sfinţilor Mărturisitori Ioan din Galeş şi Moise Măcinic
din Sibiel (21 octombrie), elaborate prin purtarea de grijă a Arhiepiscopiei Sibiului;
b. Slujba şi Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeţ (30 iunie), elabo
rate prin purtarea de grijă a Arhiepiscopiei Alba Iuliei;
c. Slujba şi Acatistul Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş
(24 aprilie), elaborate prin purtarea de grijă a Episcopiei Ortodoxe Române a Ma
ramureşului şi Sătmarului;
d. Slujba Sfinţilor Martiri Constantin Vodă Brâncoveanu cu cei 4 fii:
Constantin, Radu, Ştefan şi Matei şi a sfetnicului Ianache (16 august), elaborată
prin grija Arhiepiscopiei Sibiului.
- Temeiul nr. 4255/2002 - Memoriul domnului Iosif Niculescu privind cano
nizarea unor persoane, care, după opinia sa, ar putea fi trecute în rândul Sfinţilor
martiri.Lucrările Comisiei au fost conduse de P.S. Laurenţiu, Episcopul Caranse
beşului, în calitate de preşedinte, cu participarea următorilor membri: I.P.S. Arhie
piscop Teodosie al Tomisului, PP.SS. Episcopi: Gherasim al Râmnicului, Epifanie
al Buzăului, Calinic al Argeşului şi Muscelului, Ioachim al Huşilor, Timotei al
Aradului, Justinian al Maramureşului şi Sătmarului, Damaschin al Sloboziei şi
Călăraşilor; PP.SS. Episcopi-Vicari şi Arhierei-Vicari: Gherasim Putneanul al
Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, Ioachim Băcăoanul al Episcopiei
Romanului şi Irineu Slătineanul al Episcopiei Râmnicului, în calitate de secretar
al Comisiei.
In legătură cu problemele examinate de Comisia pentru canonizarea -Sfinţilor
Români, au avut loc ample discuţii, atât cu privire la temele examinate, cât şi la mo
dalitatea de lucru a Comisiei, la care au luat cuvântul în ordinea intervenţiilor: I.P.S.
Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bu
covinei, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, PS. Episcop Epifanie al Buzăului,
I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului şi I.P.S. Mitropolit Teofan al Olteniei.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, sintetizând luările de cuvânt, arată
că trebuie să luăm aminte cu toată seriozitatea asupra tuturor celor ce s-au discu
tat. Ca unul care a participat la şedinţele sinodale din anul 1950, în legătură cu
canonizările de atunci, precizează că, la luarea acelor hotărâri s-a procedat după
îndelungi pregătiri, largi şi aprofundate cercetări de către profesorii de teologie,
clerici şi monahi. în cazul Mitropolitului Teodosie al II-lea va trebui să se scrie în
presa Eparhiei Buzăului şi în presa bisericească a altor eparhii. Nu va fi o pierdere
că nu hotărâm canonizarea în această şedinţă sinodală, pentru că se poate hotărî
competent şi deplin într-o şedinţă viitoare, după o documentare mai largă şi totală.
In urma amplelor discuţii care s-au purtat, a opiniilor care s-au exprimat şi la
propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul
Sinod hotărăşte:
A
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- Ia cunoştinţă că timpul scurt de la convocarea Comisiei sinodale pentru ca
nonizarea Sfinţilor Români şi până la lucrările Sfântului Sinod nu a permis Co
misiei examinarea în totalitate a textelor liturgice închinate sfinţilor ardeleni canonizaţi deja de către Sfântul Sinod, precum şi a dosarelor pentru canonizarea
Mitropolitului Teodosie al II-lea şi a Cuviosului Vasile de la Poiana Mărului, pe
care Comisia le-a avut înscrise pe ordinea de zi a întrunirii de lucru din 25 no
iembrie 2002;
- In privinţa modalităţii de examinare şi studiere a textelor liturgice pentru
Sfinţii Români canonizaţi şi a noilor propuneri de canonizare, Sfântul Sinod pre
cizează că, în lumina hotărârilor sinodale anterioare, a discuţiilor care au avut
loc în prezenta şedinţă sinodală, ca şi a experienţei de la canonizările din anii
1950-1955, metodologia de examinare şi cercetare trebuie să se desfăşoare în
modul următor:
a. Orice propunere de canonizare trebuie însuşită de eparhia respectivă şi,
apoi, dată în cercetare, documentare şi examinarea unor organe eparhiale şi per
soane competente (profesori, cercetători, istorici, canonişti etc.) în perspectiva
promovării ei.
Eparhia se va îngriji să întocmească în proiect slujbele religioase necesare, un
referat sinteză cu motivele şi argumentele care ar putea conduce la luarea unei
hotărâri de canonizare, precum şi proiectul Tomosului de canonizare. Rezultatele
studiilor şi cercetărilor vor fi publicate în presa eparhială şi în alte reviste bisericeşti.
b. Propunerea de canonizare cu rezultatul cercetătorilor va f i înaintată
Cancelariei Sfântului Sinod , care, la rândul său, cu aprobarea Prea Fericitului
Părinte Patriarh o va îndruma Sinodului Mitropolitan pentru eventuale comple
tări, amendament, aviz, însuşirea propunerii de canonizare sau recomandări.
c. Propunerea însuşită de Sinodul Mitropolitan, cu hotărârea sa asupra
întregului dosar pentru canonizare vor f i restituite Cancelariei Sfântului Sinod,
care, cu aprobarea Prea Fericitului Părinte Patriarh, le va trimite Comisiei sino
dale pentru canonizarea Sfinţilor Români pentru studiere, aviz final şi propunere
către Sfântul Sinod.
d. în cazul în care, fie Sinodul Mitropolitean, fie Comisia pentru canonizarea
Sfinţilor Români, fie Sfântului Sinod constată că, în bună măsură, dosarele cu rezul
tatele studiilor cercetărilor şi propunerilor pentru canonizare trebuie completate,
dosarele respective se restituite cu recomandări şi îndmmări, eparhiei care a făcut
propunerea iniţială pentm îndeplinirea acestora, după care, eparhia le înaintează
din nou Sinodului Mitropolitan pentm a se urma procedura stabilită mai sus.
e. Dacă Sfântul Sinod aprobă propunerea de canonizare, emite Tomosul de
proclamare a canonizării, fixează data serbării şi aprobă introducerea ei în
Calendarul bisericesc.
De asemenea, Sfântului Sinod aprobă icoana sfântului, precum şi slujbele
religioase în cinstea lui, dispunând introducerea lor în cărţile de cult.
9

s

- Dosarele cu propunerile de canonizare ale Mitropolitului Teodosie al II-lea
şi Cuviosului Vasile de la Poiana Mărului, precum şi slujbele religioase închinate
acestora se restituie Episcopiei Buzăului pentru studierea în completare şi strân
gerea dovezilor istorice, canonice, misionar-pastorale care ilustrează viaţa şi
*
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activitatea acestor personalităţi bisericeşti, întocmirea de studii, precum şi diortosirea slujbelor religioase.
- Episcopia Buzăului va întocmi câte un studiu referat sinteză, cu concluziile
care conduc la susţinerea propunerilor de canonizare a Mitropolitului Teodosie
al II-lea şi Cuviosului Vasile de la Poiana Mărului, care vor f i publicate şi trimise
fiecărui membru al Sfântului Sinod în vederea documentării, informării şi dezba
terilor ce vor avea loc în Plenul Sfântului Sinod. Despre toate acestea, Episcopia
Buzăului va informa Cancelaria Sfântului Sinod.
Cu privire la cele înscrise în Procesul-Verbal al Sinodului Mitropolitan al
Mitropoliei Ardealului (temei nr. 5085/2002), Sfântul Sinod hotărăşte:
a. Slujba şi Acatistul Sfinţilor Mărturisitori Ioan din Galeş şi Moise Măcinic
din Sibiel, precum şi slujbele Sfinţilor Martiri Constantin Vodă Brâncoveanul cu
cei patru fii: Constantin, Radu, Ştefan şi Matei şi a Sfetnicului Ianache, vor fi re
stituite Arhiepiscopiei Sibiului pentru revizuire, diortosire şi completare, urmând
apoi calea stabilită în vederea hotărârii finale a Sfântului Sinod.
b. Slujba şi Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeţ vor fi restituite
Arhiepiscopiei Alba Iuliei, iar Slujba şi Acatistul S f Ierarh Iosif Mărturisitorul
vor fi restituite Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului pentm
revizuire, diortosire şi completare, urmând apoi calea stabilită în vederea hotă
rârii finale a Sfântului Sinod.
Temeiul nr. 5337/2002 - Adresa Arhiepiscopiei Clujului din 19 noiembrie 2002,
cu propunerea de aprobare a Rânduielii sfinţirii şi arborării drapelului naţio
nal, alcătuită de I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, ca urmare a dispo
nibilităţii arătate de înalt Prea Sfinţia Sa, consemnate în hotărârea Sfântului
Sinod al Bisericii noastre nr. 3295/2002.
Având în vedere că proiectul Rânduielii sfinţirii şi aprobării drapelului naţio
nal cuprinde reguli tipiconale şi de protocol care privesc desfăşurarea ceremonia
lului religios şi militar, precum şi textul propriu-zis al slujbei religioase respective;
Constatând că, după lecturarea textului şi acceptarea îmbunătăţilor aduse în
Plen, Rânduiala Sfinţirii şi aprobării drapelului naţional în folma definitivă, co
respunde cerinţelor liturgice specifice unui astfel de eveniment cu caracter reli
gios şi militar;
Pe temeiul prevederilor art. 10, lit. m din Statutul pentru organizarea şi funcţio
narea Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 48, lit. e din Regulamentul Organelor
Centrale din Patriarhia Română şi la propunerea Comisiei pentru dpctrină, viaţă
monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Aprobă Rânduiala sfinţirii şi arborării drapelului naţional, alcătuită de
I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, cu îmbunătăţirile aduse în cadrul dez
baterilor din plen, urmând a f i introduse în Molitfelnic şi în Cartea de Te-Deum, în
vederea tipăririi în ediţiile următoare, în care scop, textul aprobat se va trimite
Editurii Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.
-P â n ă la apariţia noilor ediţii a Molitfelnicului şi a Cărţii de Te-Deum, Rân
duiala sfinţirii şi arborării drapelului naţional se trimite Centrelor Eparhiale în
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vederea utilizării corespunzătoare în cadrul ceremonialului militar şi religios de
la Ziua drapelului naţional.
-Adresează mulţumiri I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului pentru oste
neala pe care şi-a asumat-o de a alcătui Rănduiala sfinţirii şi arborării drapelu
lui naţional şi pentru promtitudinea cu care a adus-o la îndeplinire. Rănduiala
sfinţirii şi arborării drapelului naţional se va ataşa la prezentul proces-verbal ca
parte integrantă. (Anexa nr. 1)
Temei nr. 4438/2002 - referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură cu
Comunicatul celei de a VII-a întâlnire de lucru a Comisiei mixte de dialog dintre
Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Catolică de Rit Bizantin (greco-catolică)
care a avut loc la Arad (1 octombrie 2002).
La lucrările celei de a VlI-a întâlniri de lucru a Comisiei mixte de dialog dintre
Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Catolică de Rit Bizantin (greco-catolică)
au participat reprezentanţii celor două Biserici, iar cu statut de invitat I.P.S. Mi
tropolit Nicolae al Banatului şi P.S. Episcop Laurenţiu al Caransebeşului, precum
şi Mons. Francesco Pio Tamburrino, reprezentantul Vaticanului.
Luând act că lucrările întrunirii s-au desfăşurat într-o atmosferă de deschidere
şi frăţietate, precum şi de dorinţa de multiplicare a eforturilor pentru îmbunătăţi
rea climatului moral dintre cele două Biserici, făcându-se apel la preoţi şi credin
cioşi de a se apropia, prin soluţii practice şi acceptabile;
Ţinând seama de constarea reflectată în Comunicatul comun că, de la ultima
întâlnire (27 septembrie 2001) s-au rezolvat un număr de cazuri, dar este necesară
o misiune pastorală mai insistentă pentru a crea condiţiile necesare soluţionării
altor situaţii dificile;
Luând cunoştinţă de punctele de vedere exprimate de fiecare dintre părţile
prezente la întrunirea Comisiei Mixte de dialog şi de faptul că reprezentanţii Bi
sericii noastre au sugerat ca dialogul să nu se limiteze la o relaţie strict juridică,
ci să se găsească mijloace pentru o împreună-lucrare şi în celelalte domenii ale bi
nelui obştesc;
Că în Comunicatul comun s-a stabilit dialogul şi locul viitoarei întruniri a Co
misiei Mixte de dialog la Episcopia din Baia Mare a Bisericii Catolice de rit bi
zantin (greco-catolică), la data de 23 septembrie 2003;
în cadrul discuţiilor care au avut loc în plen s-a apreciat că este important ca
în viitor, dialogul să ofere cadrul oficial pentru destinderea atmosferei locale între
cele două Biserici şi slujitorii lor, aceasta fiind încă o cale de soluţionare a proble
melor dintre cele două Biserici.
La discuţiile din plen au luat cuvântul, în ordinea intervenţiilor: I.P.S. Arhi
episcop Andrei al Alba luliei; I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, I.P.S.
Mitropolit Antonie al Ardealului, I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului, PS. Epis
cop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului, I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldo
vei şi Bucovinei, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist.
In urma amplelor discuţii care au avut loc din care a rezultat necesitatea con
tinuării dialogului dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Catolică Orienta
lă de rit bizantin (greco-catolică) şi la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă
monahală şi misiune specială, Sfântul Sinod hotărăşte:
*

^
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- la act de lucrările celei de-a VlI-a întâlnire a Comisiei mixte de dialog
ortodox - greco-calolic, care a avut loc ia Arad, in ziua de 1 octombrie 2002, cu
recomandarea de a se da publicităţii Comunicatul Comisiei şi un reportaj despre
desfăşurarea lucrărilor, în presa centrală şi eparhială, în măsura în care acest
lucru nu a fost făcut până în prezent (Anexa nr. 2).
- In acord cu cele stabilite în Comunicatul Comun, privind adâncirea şi lăr
girea acestui dialog sub aspect practic, Centrele Eparhiale implicate în dialog
vor face părţii greco-catolice propuneri adecvate pentru găsirea, pe plan local, a
unor mijloace pentru împreună-lucrarea în celelalte domenii, între care: organi
zarea unor acţiuni comune social-umanitare, educativ-religioase în rândul tine
retului, de slujiri şi servicii religioase la sărbători sau evenimente bisericeşti,
programe comune ale instituţiilor de învăţământ teologic ale celor două Biserici,
alte acţiuni cu caracter cultural-religios şi ecumenist.
- Adresează Centrelor Eparhiale rugămintea ca despre cele ce se vor rândui
p e plan local în lumina celor de mai sus, să comunice şi Cancelariei Sfântului Si
nod, în vederea informării periodice a Sfântului Sinod.
- In măsura în care unele dintre sugestiile de mai sus se vor concretiza, Epar
hiile vor da publicităţii informaţii pentru încunoştiinţarea opiniei publice despre
modul în care Biserica noastră înţelege să sprijine dialogul dintre cele două
Biserici şi prin măsuri practice.
Temei nr. 5074/2002 —Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură cu
desemnarea unui ierarh care să elaboreze proiectul Pastoralei Sfântului Sinod
la Dumnica Ortodoxiei pe anul 2003 (16 martie).
După cum se cunoaşte, Sfântul Sinod, în prima sa şedinţă de lucru din fiecare
an examinează, definitivează şi aprobă proiectul Pastoralei Sfanţului Sinod la Du
minica Ortodoxiei, pentm realizarea colectei la Fondul Central Misionar.
în acest scop amintim că în ultimii ani s-a îndătinat obiceiul ca proiectul Pas
toralei să fie încredinţat pentm elaborare unui membru al Sfanţului Sinod sau unui
cadm didactic din învăţământul universitar teologic, urmând ca proiectul să fie
supus examinării şi aprobării Sfanţului Sinod şi apoi imprimării şi difuzării, prin
Centrele Eparhiale, la toate unităţile bisericeşti.
Având în vedere cele de mai sus, precum şi faptul că la prima şedinţă de lucm
a Sfântului Sinod din anul 2003 urmează a fi înscris pe ordinea de zi proiectul
Pastoralei Sfântului Sinod la Duminca Ortodoxiei (16 martie) din anul 2003 , în
vederea definitivării, aprobării şi a tipăririi;
Ca urmare a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei pentm doc
trină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte:
încredinţează P.S. Petroniu Sălăjanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Oradiei, Bihondui şi Sălajului alcătuirea Proiectului Pastoralei Sfântului Sinod pentru colecta
Fondului Central Misionar din Duminica Ortodoxiei (16 martie) din anul 2003.
*

Temei nr. 5306/2002 - Darea de seamă a P.S. Episcop Damaschin ai Sloboziei
şi Călăraşilor în legătură cu manifestările ocazionate de "Ziua Bibliei", de ani
versarea a 10 ani de la înfiinţarea Societăţii Biblice Inter confesionale din Ro
mânia şi de lansarea Bibliei cu ilustraţii.
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Prin adresa nr. 2911/2002 P.S. Episcop Damaschin al Sloboziei şi Călăraşilor
a încunoştinţat Cancelaria Sfanţului Sinod în calitatea sa de Vicepreşedinte al
Societăţii Biblice Interconfesionale din România despre unele acţiuni ale acestei
societăţi desfăşurată în luna noiembrie 2002, constând în: Şedinţa Consiliului de
Conducere a Societăţii Biblice Interconfesionale din România, Sărbătoarea Zilei
Bibliei, Aniversarea a 10 ani de la înfiinţarea Societăţii Biblice Interconfesionale
din România, precum şi lansarea, sub patronajul Societăţii Biblice Interconfesionale din România a Bibliei cu ilustraţii, autor Pr. Dr. Sabin Verzan, imprimată
la Tipografia Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române; ~
Luând act că programele derulate, precum şi numeroasele manifestări orga
nizate de Societatea Biblică Interconfesională din România în cursul anului 2002,
dar şi în cei zece ani de activitate au avut efecte benefice pentm continua destin
dere a relaţiilor ecumenice între Bisericile din România şi pentru consolidarea
încrederii reciproce în lucrarea sfântă de promovare şi trăire a Cuvântului lui
Dumnezeu în mijlocul poporului drept-credincios din România, pe care o desfă
şoară fiecare dintre Bisericile membre ale acestei Societăţi;
Ţinând cont de propunerea formulată de Pastorul Tarr Kalman, Secretarul
General al Societăţii Biblice Maghiare din Ungaria privind instituţionalizarea
unor întâlniri periodice între reprezentanţii Bisericilor din România şi cei ai Bise
ricilor din Ungaria pentru a dezbate probleme de interes comun, exclusiv cele cu
caracter dogmatic şi politic, fiind necesar ca pentru materializarea acestei prop
uneri să existe o propunere concretă din partea Consiliului Ecumenic al Biserici
lor din Ungaria;
în urma discuţiilor care au avut loc în plen şi la propunerea Comisiei pentru
doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act de Darea de seamă prezentă de PS. Episcop Damaschin al Sloboziei
şi Călăraşilor în legătură cu activitatea desfăşurată de Societatea Biblică Interconfesională din România în cei 10 ani de la înfiinţare şi în anul 2002, aşa cum
se redă în documentele puse la dispoziţia Cancelariei Sfântului Sinod de Prea
Sfinţia Sa în calitate de Vicepreşedinte al acestei Societăţi.
- Ia act de apariţia şi lansarea sub egida Societăţii Biblice Interconfesionale din
România a Bibliei cu ilustraţii, autor Pr. Dr. Sabin Verzan, lucrare imprimată la
Tipografia Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, care poate
fi utilizată ca material didactic auxiliar în predarea religiei în învăţământul public .
- Ia act de cele consemnate în Darea de seamă a P.S. Episcop Damaschin al
Sloboziei şi Călăraşilor în legătură cu propunerea Pastorului Tarr Kalman, Secre
tarul General al Societăţii Biblice Maghiare din Ungaria privind instituţionalizarea
unor întâlniri periodice între reprezentanţii Bisericilor din România şi al Bisericilor
din Ungaria, urmând ca aceasta să fie aprofundată în măsura în care va exista o
propunere concretă din partea Consiliului Ecumenic al Bisericilor din Ungaria.

9. Suspendarea şedinţei de lucru . ,
La orele 20.30, Prea Fericitul Părinte Preşedinte suspendă şedinţa de lucru.
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10. Reluarea şedinţei în plen. Prezentarea rapoartelor Comisiilor sinodale
La orele 9.00 se reiau lucrările Sfântului Sinod sub preşedinţia Prea Fericitu
lui Părinte Patriarh Teoctist, în prezenţa membrilor Sfanţului Sinod, cu rostirea
rugăciunii împărate ceresc.
CONTINUAREA EXAMINĂRII RAPOARTELOR COMISIEI
PENTRU DOCTRINĂ, VIAŢĂ MONAHALĂ ŞI MISIUNE SOCIALĂ.
%

Prea Fericirea Sa invită pe P.S. Visarion Răşinăreanul, Episcop-Vicar al
Arhiepiscopiei Sibiului, raportorul Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi
misiune socială să prezinte în continuare referatele Comisiei, după cum urmează:

Temei nr. 5270/2002 -Adresa Episcopiei Huşilor nr. 1817/2002 cuprinzând
raportul P.S. Arhiereu-Vicar Corneliu Bârlădeanul în legătură cu necesitatea
delegării unor reprezentanţi ai Bisericii noastre în Comisia Bisericilor din Ro
mânia pentru elaborarea unui Martirologiu al celor căzuţi în închisorile comu
niste din pricina convingerilor religioase şi al credinţei, lucrarea ce se va elabo
ra şifinaliza cu sprijin german.
In raportul P.S. Corneliu Bârlădeanul’, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Huşilor
se arată că, având binecuvântarea Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a parti
cipat la conferinţa organizată de Fundaţia St. Gerhards-Werk E.V. a Episcopiei
Catolice de Rottenburg-Stuttgart, Germania, care s-a desfăşurat la Suceava în pe
rioada 5-7 noiembrie 2002, la care au fost invitaţi şi l.P.S. Mitropolit Serafim al
Germaniei şi Europei Centrale, l.P.S. Arhiepiscop Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor
- în calitate de gazdă, P.S. Episcop Visarion Răşinăreanul al Arhiepiscopiei Si, biului, P.S. Arhiereu-Vicar Corneliu Bârlădeanul al Episcopiei Huşilor şi Pr. Prof.
Florin Şerbănescu, consilier patriarhal, precum şi delegaţi laici şi clerici de la
eparhii din Patriarhia Română.
La Conferinţă au mai participat Episcopii Bisericii Catolice-de rit bizantin
(greco-catolică) de la Lugoj şi Oradea, Episcopul romano-catolic de la Iaşi şi
Dl. Prof. Hermann Pitters din partea Bisericii Luterane din România.
în cadrul lucrărilor s-a dat citire mesajelor Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, precum şi ale celorlalţi şefi ai Bisericilor reprezentate.
Un rol deosebit în desfăşurarea lucrărilor l-a avut prelatul Dr. Helmut Moli
din cadrul Episcopiei catolice de Koln, care a exprimat dorinţa pentru alcătuirea
unui Martirologiu al celor căzuţi în închisorile comuniste din România, din pri
cina convingerilor şi credinţei lor la care nu au renunţat, precizându-se că nu vor
fi luaţi în consideraţie cei închişi pentru ideile lor politice sau activităţile lor, pre
cizând că va sprijini financiar o astfel de lucrare.
Pentru exemplificarea caracterului acestei lucrări, Prelatul Moli a prezentat
lucrarea la care s-a ostenit peste trei ani, în care au fost înscrişi numele celor morţi
în lagărele naziste pentru credinţa lor creştină în Germania, menţionând că au fost
alcătuite astfel de martirologii pentru Rusia, Slovacia şi Slovenia.
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Raportul RS. Arhiereu-Vicar Corneliu Bârlădeanul, întregit cu materialul
auxiliar al Pr. Prof. Florin Şerbănescu prezintă o serie de propuneri care s-au
desprins din lucrările Conferinţei la care au participat, şi anume:
1. Componenţa Comisiei ecumenice a Bisericilor din România ce se va stabili
ar putea avea următoarea structură: 5 reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române
(câte unul de Mitropolie), dintre care cel puţin unul să fie membru al Sfântului
Sinod; 4 reprezentanţi ai Bisericii Catolice (2 membri ai Bisericii Romano-Catolice
şi 2 membri ai Bisericii greco-catolice); 1 reprezentant al Bisericii Luterane.
2. Comisia ecumenică a Bisericilor din România urmează a nominaliza per
soanele care vor fi incluse, în urma cercetărilor pe care le va efectua, cunoscut
fiind că această includere se va face în lumina definirii precise a martiriului şi a
mărturisitorului din punct de vedere teologic;
3. Se doreşte ca această Comisie Ecumenică să fie împuternicită de Bisericile
care-şi trimit reprezentanţi pe lângă instituţiile abilitate, pentru a avea acces la
dosarele celor ce vor fi nominalizaţi, spre a se constata dacă persoanele respective
întrunesc condiţiile pentru a fi incluse într-un martirologiu.
4. Este de dorit ca, cel puţin reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române să fie
cunoscuţi de partea germană până la sfârşitul acestui an, spre a se putea trece,
efectiv, la activitatea propusă.
La invitarea Prea Fericitului Părinte Preşedinte , pe marginea raportului
prezentat au luat cuvântul: I.P.S. Mitropolit Serafim al Mitropoliei Ortodoxe Ro
mâne pentru Germania şi Europa Centrală, P.S. Episcop Justinian al Maramure
şului şi Sătmarului, I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, I.P.S. Mitropolit
Nicolae al Banatului, I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, I.P.S. Mi
tropolit Teofan al Olteniei şi P.S. Arhiereu-Vicar Corneliu Bârlădeanul al Epis
copiei Huşilor.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist arată în încheierea discuţiilor că
întrucât problema este insuficient studiată şi că eparhiile trebuie să-i acorde
atenţia cuvenită, în conformitate cu mai vechea hotărâre sinodală prin care s-a
hotărât ca fiecare eparhie să întocmească o evidenţă în acest domeniu, drept pentru
care este necesar ca fiecare eparhie să încredinţeze sarcina elaborării evidenţelor
celor care au murit în închisori în perioada ateistă, astfel ca la viitoarea şedinţă
sinodală să se poată da un răspuns adecvat.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei pentru doctrină,
viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte:
—Ia act de lucrările Conferinţei organizată la Suceava în zilele de 5-7 noiem
brie 2002 de Fundaţia St. Gerhards-Werk E.V. a Episcopiei Catolice de Rottenburg - Stuttgart - Germania, în scopul discutării alcătuirii unui Martirologiu, al
celor căzuţi în închisorile comuniste din România din pricina convingerilor şi
credinţei lor la care nu au renunţat, precizându-se că vor fi avuţi în vedere cei
închişi pentru ideile lor politice sau alte activităţi.
- Fiecare eparhie va organiza, în condiţiile locale, cercetarea şi informarea
estimativă asupra celor care au murit în închisori în perioada ateistă, urmând ca
pe baza celor ce se vor comunica la Cancelaria Sfântului Sinod, Sfântul Sinod să
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poată da un răspuns la proxima şedinţă sinodală către respectiva Fundaţie a
Episcopiei Catolice de Rottenburg-Stuttgart - Germania.

Temei nr. 4411/2002 - Referatul Cancelariei Sfanţului Sinod în legătură cu
unele aspecte actuale privind salarizarea personalului clerical ca urmare a
apariţiei Hotărârii Guvernului României nrl 1221/2002privind indexarea valorii
de referinţă sectorială, precum şi Adresa Arhiepiscopiei Clujului nr. 3570/2002 cu
propunerea ca Sfântul Sinod să hotărască spre a se interveni la autorităţile în
drept pentru ca personalul clerical să fie salarizat integral de la bugetul de stat
Având în vedere că, după apariţia ordonanţei de Urganţă a Guvernului Româ
niei nr. 10/2002, prin hotărârile Sfântului Sinod luate în şedinţele de lucru din 12-13
martie şi 2-3 iulie 2002, transpuse în demersuri ale Centrului Patriarhal către
autorităţile de stat în drept, Guvernul României a emis Hotărârea nr. 1221/2002, prin
care cuantumul valorii de referinţă sectorială pentru pesonalul clerical a fost majorat,
începând cu luna noiembrie 2002 de la 1.181.000 de lei la 1.270.756 de lei.;
Ţinând seama că şi după aplicarea acestor noi măsuri, o parte din personalul
clerical primeşte, în prezent, contribuţia la salarizarea din partea statului sub
nivelul salariului minim brut pe economie actual de 1.750.000 lei/lunar, iar cu 1 ia
nuarie 2003 sub nivelul salariului minim brut pe economie, care, de la acea dată
va fi de 2.500.00 lei/lunar ;
Luând act de hotararea Consiliului Naţional Bisericesc din 24 octombrie 2002,
care, pe baza propunerilor Comisiei speciale instituită de Sfântul Sinod, alcatuită
din reprezentanţii Administraţiei Patriarhale, ai Centrelor Mitropolitane şi ai
Arhiepiscopiei Clujului şi Episcopiei Dunării de Jos, a propus ca S ântul Sinod la
proxima şedinţă de lucru să examineze modalităţile de acordare a indexării de
12% cu data de 1 noiembrie 2002 din fondurile proprii ale unităţilor de cult, astfel
că personalul clerical să beneficieze de aceeaşi indexare, ca şi personalul didactic
din învăţământul de stat cu care este asimilat la salarizare, lucru statuat prin
t hotărârea Sfântului Sinod nr. 677/2002;
Apreciind propunerile formulate de Arhiepiscopia Clujului şi Episcopia
Covasnei şi Harghitei ca personalul clerical să beneficieze de salarizare integrală de
la bugetul de stat, redându-se acestuia calitatea de funcţionar public în rândul celor
lalte categorii socio-profesionale din ţară şi recunoscând, în acest fel, aportul per
sonalului clerical la efortul general de însănătoşire morală a societatii româneşti;
In cadrul discuţiilor care au urmat la care au luat cuvântul : I.P.S. Arhiepiscop
Bartolomeu al Clujului, I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, P.S.
Episcop Galaction al Alexandriei şi Teleormanului şi I.P.S. Mitropolit Teofan al
Olteniei din cuprinsul cărora s-a desprins necesitatea înfiinţării unei Comisii
sinoale de ierarhi care să discute cu organele de stat competente problema
salarizării integrale a clerului de la bugetul de stat, începând cu 1 ianuarie 2004;
Constatând că în cadrul discuţiilor din plen s-a apreciat că existenţa Legii
nr. 142/1999, precum şi actele normative anterioare şi ulterioare acestei Legi în
problema sprijinului statului pentru salarizarea personalului clerical, au constituit
o etapă de tranziţie prin care statul a alocat fondurile necesare pentru asigurarea
sprijinului la salarizarea personalului clerical, dar că actualul mod de regle
mentare este insuficient, fiind necesar ca in etapa imediat urmatoare personalul
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clerical să beneficieze la nivelurile minime ale fiecărui grad profesional de con
tribuţii la salarizare, cel puţin la nivelul salariului minim brut pe economie, care,
începând cu 2003 va fi de 2.500.000 de lei lunar şi că este necesar ca într-o altă
etapă, statul să asigure salarizarea integrală de la bugetul de stat a personalului
clerical începând cu data de 1 ianuarie 2004, urmând ca pentru materializarea
acestui demers să se elaboreze cadrul legislativ adecvat, cunoscând că, prin tradi
ţie, personalul clerical a fost asimilat în drepturi cu personalul didactic din învă
ţământul de stat.
Ca urmare a discuţiilor din plen, a propunerilor formulate privind compo
nenţa comisiei de dialog cu autorităţile de stat şi la propunerea Comisiei pentru
doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
- Ia act că, urmare hotărârilor anterioare ale Sfântului Sinod şi a interven
ţiilor Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, în Monitorul Oficial nr. 821 din
13 noiembrie 2002 a fo st publicată Hotărârea de Guvern nr. 1221 din 7 noiem
brie 2002 privind indexarea cuantumului valorii de referinţă sectorială pentru
personalul clerical, începând cu luna noiembrie, la suma de lei 1.270.756.
- Aprobă, începând cu data de 1 noiembrie 2002, încadrarea la salarizare a
personalului clerical înscris în Anexele 1B şi 2 la Legea nr. 142/1999, cu carac
ter unitar pe întreaga Patriarhie Română, aşa cum s-a redat în tabelele înmânate
membrilor Sfântului Sinod în cadrul prezentei şedinţe sinodale.
- în vederea asigurării corespunzătoare a creşterilor minimale a completă
rilor la salarizare din fondurile proprii ale unităţilor de .cult, pe plan local epar
hiile şi unităţile de cult subordonate vor identifica sursele de finanţare.
- Aprobă ca, în cazul aprobării prin Legea bugetului de stat pe anul 2003 a
posturilor clericale de la Anexa nr. 2 de la Legea nr. 142/1999, repartizarea acestora
să se facă proporţional cu solicitările transmise de eparhii Cancelariei Sfântului
Sinod la data de 1 octombrie 2002.
- Aprobă ca în eventualitatea suplimentării prin Legea bugetului de stat pe
anul 2003 a celor 35 de posturi de personal de conducere de la Anexa nr. 1B de *
la Legea nr. 142/1999, repartizarea acestora să se facă eparhiilor.
- în acord cu dezbaterile din cadrul şedinţei Consiliului Bisericesc din 24 octom
brie 2002 se recomandă Centrelor Eparhiale luarea de măsuri pentru o mai mare
responsabilizare a preoţilor faţă de modul de colectare şi administrare a venitu
rilor bisericeşti, prin elaborarea unor norme precise şi clare pentru limitarea
unor fenomene negative în acest domeniu, care aduc prejudicii imaginii Bisericii
şi slujitorilor ei.
- la act de solicitările Arhiepiscopiei Clujului şi ale Episcopiei Covasnei şi
Harghitei de a se interveni la autorităţile de stat în drept pentru asigurarea sala
rizării integrale a personalului clerical de la bugetul de stat, în acest scop sta
bileşte urmatoarele :
1.
Să se intervină imediat la Guvernul României pentru acordarea de sprijin
financiar corespunzător, spre a se putea asigura, începând cu 1 ianuarie 2003,
salariul minim brut pe economie de 2.500.000 lei/lunar pentru personalul cleri
cal, la limitele minime ale gradelor profesionale prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea
nr. 142/1999.
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2. Totodată, se va interveni la Guvernul României, exprimăndu-se dorinţa
ferm ă a Sfântului Sinod pentru ca statul să asigure salarizarea integrală de la bu
getul de stat a personalului clerical începând cu data de 1 ianuarie 2004, prin
elaboarea cadrului legislativ adecvat, cunoscând că prin tradiţie, personalul cle
rical a fost asimilat în drepturi cu personalul didactic din învăţământul de stat.
3. In scopul transpunerii către autorităţile de stat în drept a problemei sala
rizării integrale de la bugetul de stat a personalului clerical, aprobă instituirea
unei comisii formată din : II.PP.SS. Arhiepiscopi Teodosie al Tomisului şi Andrei
al Alba Iuliei, P.S. Episcop Damaschin al Sloboziei şi Calăraşilor, P.S. ArhiereuVicar Corneliu Bârlădeanul al Episcopiei Huşilor şi PS. Arhiereu-Vicar Patriar
hal Vincenţiu Ploieşteanu, Secretarul Sfântului Sinod, împreună cu colaboratorii
de la Administraţia Patriarhală.

Temei nr. 4416/2002 —Referatul Cancelariei Sf. Sinod în legătură cu unele
aspecte actuale privind salarizarea personalului neclerical.
Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical este reglementat
prin Ordonanţa Guvernului României nr. 82 din 30 august 2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor reli
gioase recunoscute din România, în baza căreia, la data de 1 octombrie 2002,
beneficiau de contribuţii de la bugetul de stat pentru complementarea salarizării
unui număr de 14. 322 persoane existente în schemele unităţilor de cult ale
Bisericii noastre.
Ţinând seama că în datele centralizate la Cancelaria Sfântului Sinod reiese că
pentru data de 1 ianuarie 2003, centrele eparhiale au prognozat o suplimentare de
5486 contribuţii destinate personalului neclerical, dar că în lumina prevederilor
Ordonanţei nr. 82/2001, suplimentarea numărului de posturi se poate face numai
în mod centralizat, prin Ministerul Culturii şi Cultelor şi Ministerul Administraţiei
Publice, fapt îngreunat de neapariţia la timp a Normelor Metodologice de aplicare
a Ordonanţei nr. 82/2001, care este pe agenda Guvernului, în vederea aprobării;
Apreciind că între suplimentarea numărului de posturi, pe de o parte şi creşte
rea contribuţiei de la bugetul de stat, pe de altă parte, pentru completarea salarizarii
personalului neclerical este mai importantă aceasta din urmă, măsură care are ca
beneficiu imediat sprijinirea bugetelor proprii ale unităţilor de cult, urmând ca într-o
altă etapă, la viitoarele rectificări ale bugetului de stat din anul 2003 să se prevadă
sumele necesare pentru posturile neclericale ce se vor solicita suplimentar;
Luând act de hotărârea Consiliului Bisericesc din 24 octombrie 2002 care, pe
baza propunerilor Comisiei speciale instituită de Sfântul Sinod, alcătuită din re
prezentanţi ai Administraţiei Patriarhale, ai centrelor Mitropolitane şi ai Arhiepis
copiei Clujului şi Episcopiei Dunării de Jos a propus ca Sfântul Sinod să exami
neze modalităţile de acordare a indexării de 12 % cu data de 1 noiembrie 2002
care să fie suportată din fondurile proprii ale unităţilor de cult, aşa cum s-a pro
cedat până în prezent.
In urma discuţiilor care au avut loc în plen şi la proppnerea Comisiei pentru
doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act că, Centrele Eparhiale s-au îngrijit şi au intervenit la Consiliile Ju
deţene şi la Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru suplimetarea
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numărului de contribuţii de la bugetele locale destinate personalului neclerical cu
data de 1 ianuarie 2003, urmând ca în mod centralizat aceste solicitări pentru su
plimentarea posturilor neclericale să fie transmise Ministerului Culturii şi Cultelor
şi Ministemlui Administraţiei Publice în vederea soluţionării în cursul anului 2003.
- Este de acord cu propunerea Consiliului Naţional Bisericesc din 24 octom
brie 2002 privind acordarea indexării de 12 % din fondurile proprii ale unităţilor
de cult cu data de 1 noiembrie 2002, aplicată la salariul de încadrare a persona
lului neclerical de la acea dată, urmând ca unităţile de cult, pe plan local, să
identifice sursele de asigurare a acestei indexări.
- în măsura în care se va publica în Monitorul Oficial hotărârea de Guvern
pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de Ur
genţă nr. 82/2001, aceasta să fie comunicată de îndată Centrelor Eparhiale.

Temei nr. 5407/2002 - Solicitarea l.P.S. Arhiepiscop în retragere Adrian
Hriţcu de a i se aproba închinovierea la Mănăstirea Măgura Ocnei, judeţul Ba
cău din Episcopia Romanului.
Având în vedere că l.P.S. Arhiepiscop în retragere Adrian Hriţcu, cu cererea din
28 septenjbrie 2002 s-a adresat P.S. Episcop Eftimie al Romanului, solicitând apro
barea închinovierii la Mânăstirea Măgura Ocnei, cererea fiind înaintată la Cancelaria
Sfântului Sinod cu adresa Episcopiei Romanului nr. 2695 din 10 octombrie 2002.
Constatând că Sfântul Sinod al Bisericii noastre, în şedinţa sa de lucru din 2528 septembrie 1990, prin temeiul 10083 a aprobat : cererea de retragere a l.P.S.
Arhiepiscop Adrian Hriţcu de la conducerea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
pentru Europa Centrală şi Occidentală; venirea în ţară şi stabilirea la o mănăstire
din cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor ; acordarea drepturilor financiare şi pentru
întreţinere cuvenite ierarhilor, precum şi cinstirea canonică cuvenită ierarhilor în
retragere cu prilejul participării la slujbele religioase, cele de mai sus fiind recon
firmate prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 8277 luată în şedinţa sa de lucru din 2325 ianuarie 1992;
Luând act că, în acord cu hotărârile sinodale mai sus amintite, cu prevederile
art. 197 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Romane
"ierarhii pensionaţi, retraşi... sunt obligaţi a locui în mânăstirea... ce li se va des
tina de Sfântul Sinod" şi cu prevederile art. 80, al. 1 şi 2 din acelaşi Statut este
necesar ca în cazul în care "în vreo mănăstire s-ar afla vreun arhiereu retras sau
pensionar... soborul are să-i facă toate înlesnirile traiului şi să-i dea toată cinstea
cuvenită demnităţii arhiereşti".
Ca urmare a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei pentru doc
trină, viaţă monahală şi misiune socială,
Pe temeiul prevederilor art. 10, lit. h din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Sinod hotărăşte următoarele:
- la act de solicitarea l.P.S. Arhiepiscop în retragere ADRIAN HRIŢCU şi,
având în vedere acordul exprimat de P.S. Episcop Eftimie al Romanului aprobă
închinovierea înalt Prea Sfinţiei Sale la Mănăstirea Măgura Ocnei, judeţul Bacău
din cuprinsul Episcopiei Romanului.
- înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop în retragere ADRIAN HRIŢCU se va bucu
ra, în continuare, de cinstea care se acordă unui ierarh potrivit demnităţii
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arhiereşti, iar la slujbele din mănăstirea în care se va stabili va f i pomenit dupa
Chiriarhul locului.
- Aprobă ca Serviciile Personalului şi Contabilităţii ale Administraţiei Patrairhale să întocmească dosarul pentru stabilirea drepturilor de pensie cuvenite
în ţară I.P.S Arhiepiscop în retragere ADRIAN HRIŢCU, pe baza întregii activi
tăţi desfăşurată în ţară şi peste hotare, până la retragerea aprobată prin hotărâ
rea Sfântului Sinod.
- Aprobă completarea pensiei cu un sprijin financiar lunar în sumă de
5.000.000 (cinci milioane) lei, suportat în cote egale de la bugetul Fondului
Central Misionar (capitolul "Ajutoare pentru ierarhi") şi de la bugetul Episco
piei Romanului pentru întreţinere (casă, masă, etc ).
- Transportul pentru diferite deplasări legate de întreţinerea sănătăţii şi a
altor cerinţe ale I.P.S. Arhiepiscop în retragere Adrian Hriţcu va f i asigurăt de
Episcopia Ramanului.
- P.S. Episcop Eftimie al Romanului, Chiriarhul locului, poate încredinţa
I.P.S. Arhiepiscop în retragere ADRIAN HRIŢCU oficierea de slujbe religioase în
cuprinsul Episcopiei Romanului.
%

%

Temei nr. 4964/2002 - Adresa Arhiepiscopiei Alba lulia nr. 98C/2002 cu pro
punerea I.P.S. Arhiepiscop Andrei de a se acorda Cuv. Protosinghel Andrei Barbu,
exarhul mănăstirilor din cuprinsul acestei eparhii, rangul de Arhimandrit
Luând act de propunerea I.P.S. Arhiepiscop Andrei al Alba lulia de a i se
acorda rangul de Arhimandrit ;
Pe temeiul prevederilor art. 82 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bi
sericii Ortodoxe şi ale art. 7 al. 3 din regulamentul pentru organizarea vieţii mona
hale şi funcţionarea administrativă şi disciplinară a mănăstirilor şi la propunerea
Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte;
- Acordă Cuviosului Protosinghel Andrei Barbu, exarhul mănăstirilor din
cuprinsul Arhiepiscopiei Alba Iuliei, rangul de Arhimandrit.

Temei nr. 5312/2002 - Referatul Sectorului II Economic - Financiar al
Administraţiei Patriarhale în legătură cu situaţia la zi a Fondului Central Misionar.
Având în vedere că în urma colectei realizată pentru Fondul Central Misionar
în Duminica Ortodoxiei din anul 2002 (24 martie), prin purtarea de grijă a mem
brilor Sfântului Sinod şi prin osteneala cucernicilor preoţi de la parohii, precum
şi cu sprijinul generos al credincioşilor s-a realizat o sumă de 3.867.990.489 lei;
Ţinând seama că urmare a hotărârii Sfântului Sinod nr. 2530 din 2-3 iulie 2002
a fost aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli din bugetul pe anul 2002 al
Fondului Central Misionar s-au alocat în conformitate cu planificarea aprobată
prin hotărârea sinodală mai sus amintită ;
Luând act că până la data prezentei şedinţe au fost onorate toate solicitările
de ajutoare ale unităţilor de cult înaintate la Patriarhia Română cu avizul Centrelor
Eparhiale, acordându-se astfel, ajutoare în suma de lei 1.557.000.000, la care se
adaugă suma de 182.772.000 lei, acordată Episcopiei Maramureşului şi Sătmaru
lui, realizată pe plan local şi folosită de Eparhie în scopul solicitat şi aprobat prin
hotărârea Sfântului Sinod mai sus amintită;
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Ca urmare a discuţiilor care au avut loc în plen, în urma cărora s-a apreciat'
că actuala modalitate de transmitere către Patriarhia Română a sumelor colectate
pentru Fondul Central Misionar trebuie menţinută, cu precizarea că protoieriile
sunt datoare, în continuare, să înştiinţeze cu promtitudine Centrele Eparhiale
despre sumele colectate pe care le vizează în contul bugetului Fondului central
Misionar;
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială,
Sfântul Sinod hotărăşte:
- Aprobă Darea de seama a Sectorului II Economic - Financiar al
Administraţiei Patriarhale asupra modului de administrare a Bugetului de veni
turi şi cheltuieli pe anul 2002.
- Aduce mulţumiri înalt Prea Sfinţiţilor şi Prea Sfinţiţilor ierarhi şi cucerni
cilor preoţi din cuprinsul eparhiilor Patriarhiei Române, pentru eforturile depuse
în vederea realizării Colectei Fondului Central Misionar în "Duminica Orto
doxiei" pe anul 2002.
'
- Menţine în vigoare actuala modalitate de transmitere către Patriarhia Ro
mâna a sumelor colectate la Fondul Central Misionar, cu precizarea că pro
toieriile sunt datoare, în continuare, să vireze cu promtitudine sumele colectate
către Patriarhia Română, înştiinţând imediat Centrele Eparhiale despre sumele
virate în contul bugetului Fondului Central Misionar.

Temei nr. 4999/2002 - Referatul Sectorului Biserica şi Societatea privind
întâlnirea anuală a coordonatorilor eparhiali ai activităţilor de asistenţă
socială (Bucureşti, 14 noiembrie 2002).
Referatul arată că la data de 14 noiembrie 2002, potrivit aprobării Prea Feri
citului Părinte Patriarh Teoctist, Sectorul Biserica si Societatea a organizat, la
Palatul Patriarhiei, cea de a şasea întâlnire anuală a coordonatorilor eparhiali ai
activităţilor de asistenţă socială.
Conform programului întâlnirii, fiecare coordonator din cele 23 eparhii a
prezentat situaţia din eparhie în ceea ce priveşte : stadiul de organizare a birouri
lor de asistenţă socială, activitatea de asistenţă socială în cadrul aşezămintelor de
protecţie socială proprii şi cele de stat, colaborarea cu instituţii specializate de stat
şi particulare, activitatea ONG-urilor care funcţionează sub patronajul Bisericii,
programele sociale derulate şi dificultăţile întâmpinate în derularea acestor acţiuni,
punându-se accent pe programele sociale destinate copilului aflat în dificultate.
Din cele prezentate, a reieşit că în toate eparhiile, activitatea social-caritativă
s-a intensificat şi diversificat, în ciuda greutăţilor cu care s-au confruntat, în
prezent fiind în curs de derulare numeroase programe de asistenţă şi consiliere în
sprijinul copiilor aflaţi în dificultate, al persoanelor vârstnice sărace şi a celor cu
probleme de sănătate.
în urma discuţiilor purtate, s-au evidenţiat şi o serie de disfuncţionlităţi în
derularea activităţilor de asistenţă socială ce s-au datorat următoarelor cauze:
- activitatea de asistenţă socială la nivelul unor eparhii, cum este cazul Arhi
episcopiei Sibiului, Episcopiei Romanului, Episcopia Buzăului s-a asigurat prin
compartimentul administrativ, responsabilitatea organizării şi derulării acestui tip
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de activităţi revenindu-i vicarului, consilierului administrativ, respectiv inspecto
rului bisericesc, aceştia având deja o multitudine de alte atribuţii, în domenii total
diferite de cel socio-caritativ;
- sunt eparhii care încă nu au numit câte un inspector eparhial pe probleme
de asistenţă socială în fiecare eparhie, care să elaboreze şi să coordoneze pro
gramele sociale, asa cum prevedea Regulamentul la art. 6, aşa încât activitatea
socio-caritativă nu a răspuns necesităţilor urgente din cuprinsul tuturor eparhiilor;
- nu s-a deschis la nivelul fiecărei eparhii contul cu destinaţie specială în care
să se colecteze Fondul Filantropia, precum şi alte fonduri provenite din colecte,
sponsorizări şi donaţii pentru activităţile socio-caritative, şi care să fie gestionat
de coordonatorul biroului eparhial de asistenţă socială, fapt ce a provocat în
târzieri în soluţionarea unor situaţii de risc şi aplicarea unor proiecte sociale;
- în majoritatea eparhiilor nu există posturi de asistent social, în altele
numărul posturilor este insuficient, iar în eparhiile unde au existat posturi de asis
tent social, îp prezent sunt vacante din cauza salariului necorespunzător. Astfel,
numărul asistenţilor sociali teologi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul siste
mului de asistenţă socială al Bisericii Ortodoxe Române s-a redus la jumătate în
anul 2002 faţă de anii 1999-2001, deoarece salarizarea acestora în majoritatea
eparhiilor, s-a situat sub nivelul salariului minim pe economie, fiind asigurată din
contribuţia de la bugetul de stat, fară a se completa din Fondul Filantropia, până
la cel puţin salariul minim al unui asistent social din instituţiile specializate ale
statului, cum prevedea Hotărârea Sfântului Sinod nr. 3997/1999, pct.3, b.
Având în vedere necesitatea desfăşurării în cele mai bune condiţii organiza
torice şi administrative a activităţii socio-caritative în cadrul fiecărei eparhii, par
ticipanţii la întâlnirea anuală a coordonatorilor eparhiali ai activităţilor de asis
tenţă socială, în baza experienţei acumulate în cei şase ani de activitate au subli
niat necesitatea angajării de asistenţi sociali care, datorită pregătirii de speciali
tate, pot asigura o mai bună derulare a programelor sociale, atât în ceea ce priveşte
identificarea beneficiarilor, cât şi pentru elaborarea corespunzătoare a proiectelor
în scopul obţinerii resurselor financiare necesare.
Luând act de necesitatea asigurării în bune condiţii a programelor social - fi
lantropice ale Bisericii Ortodoxe Române;
Ca urmare a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei pentru doc
trină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte:
'
- Este de acord cu repartizarea a 12 posturi de inspector eparhial, cu
salarizare integrală de la bugetul de stat, pentru departamentele sociale din
cadm l eparhiilor care desfăşoară activităţi sociale şi in care este absolut nece
sară înfiinţarea acestui post, începând cu data de 01 ianuarie 2003, în măsura în
care acestea vor fi atribuite prin Legea bugetului de stat.

Temei nr. 4994/2002 - Referatul Sectorului Biserica si Societatea privind
încheierea unui Protocol de colaborare între Patriarhia Română şi Ministerul
de Interne în scopul prevenirii şi combaterii traficului cu persoane umane.
Din analiza referatului privind necesitatea încheierii unui Protocol de colabo
rare între Patriarhia Română şi Ministerul de Interne în scopul prevenirii şi
combaterii traficului cu persoane umane a reieşit faptul că societatea
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românească este confruntată cu problema deosebită a traficului de fiinţe umane,
fenomen degradant îndreptat cu predilecţie către persoanele feminine de vârstă
fragedă şi chiar către copii. Devenită ţară de tranzit, România a iniţiat o serie de
acţiuni pentru prevenirea şi combaterea acestui flagel adoptându-se un nou cadru
legislativ care să permită implicarea tuturor instituţiilor statului în lupta împotriva
acestei umilitoare forme de exploatare umană.
în contextul dorinţei comune de integrare în structurile euro-atlantice,
România, conştientă de importanţa ce se acordă ameninţărilor convenţionale, a
adoptat Planul acţiunilor prioritare pentru pregătirea aderării la NATO, acordând
o atenţie deosebită combaterii acestui flagel.
Pentru a avea impact pozitiv şi rezultate benefice şi cunoscută fiind încre
derea de care se bucură Biserica Ortodoxă Română în societatea românească,
Guvernul României solicită sprijinul Bisericii noastre în prevenirea şi combaterea
acestui fenomen.
în acest sens, la sectorul Biserica şi Societatea al Administraţiei Patriarhale
s-a primit adresa Ministerului de Interne, Direcţia de Integrare Europeană şi Re
laţii Internaţionale (nr. 58638/2002) prin care se solicită încheierea unui Protocol
de colaborare cu Patriarhia Română în scopul prevenirii şi combaterii fenomenu
lui traficului cu fiinţe umane, flagel ce reprezintă un pericol real pentru societatea
românească şi pentru însăşi fiinţa neamului.
în urma analizei şi a discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei pentru
Doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte:
—
Aprobarea, încheierea unui Protocol de colaborare între Patriarhia Ro
mână şi Ministerul de Interne în scopul prevenirii şi combaterii traficului de per
soane umane.
COMISIA CANONICĂ, JURIDICĂ ŞI PENTRU DISCIPLINĂ
La invitarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, P.S. Episcop Calinic al
Argeşului şi Muscelului, raportorul Comisiei Canonică, juridică şi pentru disci
plină prezintă referatele asupra problemelor avute în examinarea comisiei, după
cum urmează:
t

Temei nr. 4382/2002 - Scrisoarea I.P.S. Mitropolit Serafim al Mitropoliei
Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa Centrală cu solicitarea de a se
revizui prevederile hotărârii Sfântului Sinod nr. 1961/1994 referitoare la ţările
care intră în jurisdicţia canonică a Mitropoliei.
La data de 1 octombrie 2002, I.P.S. Mitropolit Serafim al Mitropoliei
Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa Centrală a solicitat eliberarea unui
act oficial din partea Patriarhiei Române din care să rezulte că parohiile ortodoxe
române din Danemarca fac parte din jurisdicţia canonică a acestei Mitropolii.
în legătură cu această solicitare a I.P.S. Mitropolit Serafim, este necesar să se
precizeze ca în şedinţa sa de lucru din 19-23 ianuarie 1993, Sfântul Sinod prin ho
tărârea nr. 436 a aprobat organizarea şi funcţionarea Mitropoliei Ortodoxe Ro
mâne pentru Germania şi Europa Centrala, cu sediul la Berlin, precum şi Statutul
de organizare şi funcţionare al Mitropoliei, statut în care nu se prevăd limitele
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jurisdicţionale ale eparhiei. Ulterior, în şedinţa sa de lucru din 22-23 martie 1994,
Sfântul Sinod, prin hotărârea nr. 1961 a aprobat că jurisdicţia Mitropoliei Orto
doxe Române din Germania, Austria, Luxemburg, recomandând parohiilor orto
doxe romane din ţările nordice (Suedia, Norvegia si Finlanda) să aparţină canonic
de această Mitropolie.
întrucât, după această dată, lucrurile au evoluat în cuprinsul noii, eparhii, în
Gramata Patriarhală de instalare a I.P.S. Mitropolit Serafim, emisă la data de 1 iu
nie 1994, se precizează că jurisdicţia canonică a Mitropoliei cuprinde parohiile
ortodoxe române din Germania, Austria, Luxemburg, Suedia, Norvegia şi Finlan
da, fară să se facă o referire la Danemarca, unde exista o filială. Abia în februarie
1997, la solicitarea credincioşilor ortodocşi români din Danemarca, Consiliul
Eparhial al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa Centrala a
aprobat înfiinţarea Parohiei Ortodoxe Române din Copenhaga, Danemarca şi,
drept, urmare a acestei noi realităţi parohiale, se consideră îndreptăţită actuala so
licitare a I.P.S. Mitropolit Serafim de a include şi Danemarca în sfera jurisdicţională a Mitropoliei pe care o păstoreşte.
Referitor la nominalizarea comunităţii ortodoxe române din Finlanda în juris
dicţia canonică a Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa Cen
trală, precizăm că în prezentarea problemei de către Cancelaria Sfântului Sinod se
arată că în anul 1995, într-o scrisoare adresată Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, I.P.S. Arhiepiscop John al Kareliei şi al intregii Finlande şi-a exprimat
acordul cu recomandarea făcută de I.P.S. Mitropolit Serafim ca un preot român să
deservească pe românii din oraşul Turku, însă numai sub administraţia şi juris
dicţia canonică a Bisericii Finlandei. Biserica Ortodoxă Română a manifestat
înţelegere faţă de pretenţia Bisericii Ortodoxe din Finlanda, dar s-a apreciat că
problema să fie prezentată Sfântului Sinod pentru elaborarea unei poziţii oficiale.
în referatul Cancelariei Sfântului Sinod se arată că este necesar să fie regle
mentat: problema sediului Mitropoliei, întrucât deşi în Statutul acesteia la art. 2
se precizează că sediul este la Berlin, în realitate, sediul Mitropoliei este la Niirnberg; problema jurisdicţia Mitropoliei care se exercită şi în ţările nordice din
Europa: Suedia, Norvegia, Finlanda şi Danemarca şi care trebuie reflectată în titu
latura Mitropoliei.
I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei arată că Biserica Ortodoxă
Română nu poate renunţa la îndatoririle sale canonice de Biserică Mamă faţă de
românii ortodocşi din Finlanda sau din orice altă ţară s-ar afla, astfel că parohia
ortodoxă română din Finlanda trebuie să aparţină canonic Mitropoliei Ortodoxe
Române, care are ca jurisdicţie şi în celelalte ţări nordice : Danemarca, Suedia,
Norvegia. Lucrul acesta trebuie lămurit şi cu actualul întâistătător al Bisericii
Ortodoxe a Finlandei şi cu Patriarhia Ecumenica, dacă va fi nevoie, iar titulatura
Mitropoliei să fie: Mitropolia Ortodoxă Româna pentru Germania, Europa
Centrala şi de Nord, cu sediul la Nurnberg.
Având în vedere că în prezent (anul 2002) alta este configuraţia întinderii teri
toriale a Mitropoliei pentru Germania şi Europa Centrala faţă de anul 1993, când
s-a fixat iniţial jurisdicţia canonică a acesteia şi faţă de anul 1994, când s-a emis
Gramata Patriarhală de instalare;
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Pe temeiul prevederilor art.29 din Statutul de organizare şi funcţionare al Mi
tropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa Centrală, potrivit cărora
modificările în statut se fac de către Adunarea Eparhială, coroborate cu prevede
rile art.6 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române, potrivit cărora "Asistenţa religioasă şi organizarea canonică a diasporei
ortodoxe române se asigură de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
", şi ale art. 7, al. 3 din Statut, potrivit cărora Sfântul Sinod reglementează întin
derea teritorială a eparhiilor;
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei Canonică,
juridică şi pentm disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Hotărârile Sfântului Sinod nr. 436 din 19-23 ianuarie 1993 şi ni: 1961 din
23-24 martie 1994 referitoare la : aprobarea înfiinţării şi organizării Mitropoliei
Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa Centrală, la exercitarea juris
dicţiei canonice şi la sediul acesteia, se modifică şi se completează cu următoa
rele precizări actuale:
- începând cu data prezentei şedinţe sinodale, titulatura oficială a Mitropo
liei înfiinţată prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 436/19-23 ianuarie 1993 este Mi
tropolia Ortodoxă Română pentru Germania, Europa Centrală şi de Nord , cu
sediul la Niirnberg - Germania.
-Jurisdicţia canonică şi administrativă a Mitropoliei Ortodoxe Române pentru
Germania, Europa Centrală şi de Nord fixată iniţial prin hotărârea Sfântului
Sinod nr. 1961/1994 şi prin Gramata Patriarhală din 2 iunie 1994, se exercită in
prezent asupra parohiilor şi filialelor ortodoxe române din Germania, Austria,
Luxemburg, Suedia , Norvegia, Finlanda şi Danemarca.
- Articolul 2 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Mitropoliei se
va modifica corespunzător de către Adunarea Eparhială a Mitropoliei, în vederea
înscrierii acestei noi realităţi.
- înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Serafim se va îngriji ca Adunarea Eparhială
a Mitropoliei să înscrie în Statut şi prevederi referitoare la instituţia EpiscopiiluiVicar, aşa cum s-a recomandat prin Hotărârea Sfântului Sinod nr.2712/2002.
- Amendamentele şi modificările ce se vor aduce Statutului vor fii înaintate
Sfântului Sinod pentru ratificare.

Temei nr. 5401/2002 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură cu
decizia înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Iosif nr.202/2001 privind atribuţiile
Prea Sfinţitului Siluan Marsilianul în calitate de Episcop-Vicar a! Mitropoliei
Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală şi Meridională.
Având în vedere că Decizia I.P.S. Mitropolit Iosif a fost elaborată în temeiul
prevederilor hotărârii Sfântului Sinod nr. 987/2001 şi al prevederilor art.24 din
statutul pentm organizarea şi funcţionarea Mitropoliei Ortodoxe Române a
Europei Centrale şi Meridionale şi cuprinde atribuţiile P.S. Episcop-Vicar Siluan
Marsilianul în calitate de membm al organelor statutare ale Mitropoliei, atribuţiile
de coordonare a activităţii liturgice şi misionare în cuprinsul Mitropoliei ,şi, în
special, în Vicariatul Franţei, Elveţiei, Spaniei şi Portugaliei, precum şi de coordo
nare a pastoraţici tineretului şi a vieţii monahale în cuprinsul Mitropoliei;
2 5 - B. O. R. 10-12/2002
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Luând act că prin decizia Chiriarhală a înalt Prea Sfinţiei Sale se stabileşte
reşedinţa P.S. Episcop-Vicar Siluan Marsilianul la Mănăstirea "înălţarea Sfintei
Cruci" (La Malvialle, 63210, Rochefort - Montagne din Franţa) ;
Luând în considerare prevederile statutului pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române, potrivit cărora Episcopii-Vicari şi Arhiereii-Vicari, pe
lângă atribuţiile fixate de chiriarhi, cu aprobarea Sfântului Sinod sunt şi membri de
drept ai organelor deliberative şi executive eparhiale, iar potrivit hotărârii Sfântu
lui Sinod nr. 1681/1969 sunt membri ai organelor centrale din Patriarhia Română;
In temeiul prevederilor art. 104 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române şi la propunerea Comisiei Canonică, juridică şi pentru
disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte:
-Aproba Decizia 202/2001 a înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Iosif cuprinzând
atribuţiile Prea Sfinţitului Episcop-Vicar Siluan Marsilianul în cadrul Mitropoliei
Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală şi Meridională, ca Episcop-Vicar şi
membru de drept al organelor deliberative şi executive eparhiale;
Prea Sfinţitul Episcop-Vicar Siluan Marsilianul va îndeplini, totodată şi
atribuţiile care revin Episcopilor-Vicari şi Arhiereilor-Vicati ca membri ai
Sfântului Sinod, prevăzute de hotărârea Sfântului Sinod nr. 1681/1969;

Temei nr. 5187/2002 - Referatul Oficiului Juridic al Patriarhiei Romane în
legătură cu Hotărârea de Guvern nr. 1164/17 octombrie 2002 pentru aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr.94/2000,
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase
din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.501/2002, pre
cum şi pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea
Comisiei speciale de retrocedare.
în Monitorul oficial nr. 805/6 noiembrie 2002 a fost publicată Hotărârea de
Guvern nr. 1164 din 17 octombrie 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri
imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări
şi completări prin legea nr.501/2002, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare.
Normele Metodologice aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1164/2002 au
nominalizat componenţa Comisiei speciale de retrocedare, în persoana reprezen
tanţilor Ministerului Administraţiei Publice, Ministerului Justiţiei, Ministerului
Culturii şi Cultelor, Ministerului Finanţelor Publice şi Secretariatul General al
Guvernului.
A fost, de asemenea, elaborat un Regulament privind organizarea şi funcţio
narea Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut
cultelor religioase din România care stabileşte, în condiţiile legii, procedurile de
retrocedare a imobilelor care au aparţinut cultelor religioase din România şi care
au fost preluate, în mod abuziv, cu sau fâră titlu, statul român de organizaţiile
cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, în perioada 6 martie 1945-22 de
cembrie 1989 (art. 1, pt. 1 din OUG nr.94/2000).
Principiile de bază ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, aşa
cum a fost modificată şi completată prin Legea nr.501/2002, se regăsesc dez
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voltate şi explicate în Normele Metodologice, aprobate prin Hotărârea de Guvern
nr. 1164/17 octombrie 2002.
în cadrul discuţiilor purtate, membrii Sfântului Sinod şi Comisia Canonică,
juridică şi pentm disciplină au apreciat că este necesar ca referatul Oficiului
Juridic al Administraţiei Patriarhale, cu precizările făcute în legătură cu aplicarea
normelor metodologice referitoare la retrocedarea unor bunuri imobile care au
aparţinut cultelor religioase din România să fie trimis Centrelor Eparhiale spre a
fi pus la dispoziţia tuturor unităţilor bisericeşti în subordine.
Ca urmare, potrivit discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei Canonică,
juridică şi pentru disciplină, Sfanţul Sinod hotărăşte:
- Incunoştinţarea tuturor Centrelor Eparhiale asupra Hotărârii Guvernului
României nr.1164 din 17 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodo
logice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr 94/2000 privind retrocedarea unor
bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu
modificări şi completări prin legea nr.501/2002, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare
(Monitorul Oficial n r805/6 noiembrie 2002) şi trimiterea referatului Oficiului
Juridic al Administraţiei Patriarhale nr.5187, cu precizările şi explicaţiile nece
sare aplicării normelor metodologice în toate unităţile bisericeşti.
- Centrelor Eparhiale care sunt implicate în procese cu Biserica Catolică de
rit bizantin (greco-catolică), li se recomandă să invoce, în toate cazurile, prevede
rile punctului 4 din Normele Metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă
nr 94/2000, text potrivit căruia bisericile, mănăstirile, sinagogile, moscheile,
templele sau orice alte construcţii care sunt destinate oficierii de slujbe religioase,
nu pot face obiectul cererilor de retrocedare.
- Demersurile făcute până în prezent de Centrele Eparhiale şi unităţile bise
riceşti din ţară, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.94/2000,
vor trebui reactualizate până la 31 ianuarie 2003, potrivit noilor reglementări
prevăzute în Normele Metodologice date în aplicarea Ordonanţei de Urgenţă
nr.94/2000, astfel cum a fo st modificată şi completată prin Legea nr.501/2002.
- Sfântul Sinod precizează că bunurile imobile pe care unităţile bisericeşti le-au
primit în folosinţa de la stat şi faţă de care şi-au exprimat dorinţa de a intra în
proprietatea lor, nu intră sub incidenţa prevederilor OUG nr.501/2002. Socoteşte
însă că, pentru această categorie de imobile este bine. să se continue demersurile
începute anterior, pe cale de bunăvoinţă şi relaţii bisericeşti.
A

____

Temei nr. 4766/2002 - Adresa Episcopiei Ortodoxe Române a Maramure
şului şi Sătmarului nr. 1188/2002 cu solicitarea de a se aproba proiectul de
stemă al eparhiei în form a propusă.
Având în vedere că, pe temeiul hotărârii Sfântului Sinod nr. 2170/2002,
Episcopia Maramureşului şi Sătmarului a elaborat proiectul de stemă al eparhiei,
care cuprinde elemente caracteristice heraldicii bisericeşti în următoarea descriere:
- Scutul, aşezat pe cârja şi crucea episcopală, are formă de blazon voievodal
amintind de străvechiul voievodat românesc al Maramureşului din care au descă
lecat primii voievozi ai Moldovei;
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- Pe scutul de culoare lila, în spaţiul central este aşezată catedrala Episcopală
în curs de construcţie sprijinită pe o eşarfa redând cuvintele Mântuitorului "Eu
sunt păstorul cel Bun" (loan 10,11);
- Catedrala este flancată de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, hramul vestitei
Mănăstiri din Peri, care susţin medalionul reprezentând pe Mântuitorul lisus Hristos;
- Scutul este timbrat cu mitra arhierească de culoare mov.
Ţinând seamă că după aprobarea stemei de către Sfântul Sinod, Episcopia
Maramureşului şi Sătmarului, prin organele eparhiale de resort, este datoare a lua
măsurile necesare pentru punerea în acord a ştampilelor eparhiei, ale sectoarelor
administrative eparhiale, ale protopopiatelor, parohiile şi mănăstirilor cu elemen
tele de conţinut şi dimensiune stabilite prin hotărârea Sfântului Sinod
nr.2170/2001;
Constatând că în forma în care este prezentată stema întruneşte condiţiile
pentru a primi aprobarea Sfanţului Sinod;
Pe temeiul prevederilor art. 198 din Statutul pentru organizarea şi funcţiona
rea Bisericii Ortodoxe Române şi la propunerea Comisiei Canonică, juridică şi
pentru disciplină Sfântul Sinod hotărăşte:
•
Aprobă proiectul stemei Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi
Sătmarului în forma înaintată Sfântului Sinod;*
îndatorează Episcopiei ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului să
pună de acord sigiliile eparhiei, sectoarelor administrative eparhiale, protopopia-.
telor, parohiilor şi mănăstirilor, cu elementele de conţinut şi dimensiune redate în
hotărârea Sfântului Sinod nr. 2170/2001.

Temei nr. 5385/2002 - Adresa Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului
nr. 1188/2002 cu solicitarea de a se aproba proiectul revizuit de stemă al eparhiei.
Constatând, din cercetarea proiectului refăcut al stemei înaintat din nou spre
aprobare, că elementele cuprinse nu sunt întru totul concordante cu cerinţele
specifice heraldicii bisericeşti şi cu recomandările anterioare ale Sfântului Sinod;
Luând act de recomandarea Comisiei Canonică, juridică şi pentru disciplină
privind înlocuirea albinelor şi a culorii de fond din partea superioară a scutului,
urmând ca pe un alt fond, în această parte, să fie redat chipul Sfântului Ierarh
Alexandru, patronbl Catedralei Eparhiale şi a Municipiului Alexandria, oraşul de
reşedinţă al Eparhiei;
Insuşindu-şi recomandările Comisiei Canonică, juridică si pentru disciplină
şi ca urmare a discuţiilor care au avut loc în plen, Sfântul Sinod hotărăşte:
Episcopia Alexandriei şi Teleormanului va reflecta la îmbunătăţirea stemei
propuse în concordanţă cu recomandările Comisiei Canonică, juridică si pentru
disciplină acceptate în plen.
i

COMISIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI BISERICESC
La invitarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, P.S. Episcop Casian al
Dunării de Jos, raportorul Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalu
lui bisericesc prezintă, în continuare, referatele Comisiei, după cum urmează:
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Temei nr. 4417/2002 - Procesul-Verbal al Comisiei speciale instituită de
Sfântul Sinod pentru elaborarea proiectului Metodologiei de aplicare a condiţiilor
de dobândire a gradelor profesionale de către personalul clerical şi Tematica pentru
obţinerea Definitivării şi Gradului II şi Gradului I de către personalul clerical ela
borată în cele 6 centre de perfecţionare aprobate de Sfântul Sinod.
După cum se cunoaşte, Sfântul Sinod prin hotărârea nr.677 luată în şedinţa de
lucru din 12-13 martie 2002, a aprobat o seamă de norme privind aplicarea salari
zării personalului clerical prin asimilare cu personalul din învăţământul preuniversitar, care au fost comunicate Centrelor Eparhiale'cu adresele Cancelariei Sfântu
lui Sinod nr.677/18 aprilie 2002, 1890 din 18 aprilie 2002 şi 2350 din 15 mai 2002.
Tot prin aceeaşi hotărâre a Sfântului Sinod nr. 677 din 12-13 martie 2002 au
fost aprobate şi noile condiţii de obţinere a gradelor profesionale de către persona
lul clerical cu următoarele precizări:
- Introducerea în Biserică, prin asimilare cu învăţământul de stat, a cursurilor
speciale pentru gradul I, care vor trebui să fie organizate distinct, printr-o meto
dologie aparte şi numai în centre universitare abilitate în acest scop (Bucureşti,
Iaşi, Sibiu, Cluj, Craiova, Timişoara), pentru fiecare Mitropolie;
- Echivalarea cursurilor de promovare cu cursurile pentru gradul II şi menţi
nerea cursurilor de definitivare pentru gradul definitiv, care vor putea fi organi
zate ca şi până acum, în cele 12 centre aprobate de Sfântul Sinod;
- Introducerea titularizării pe post prin examenul de capacitate preoţească, a
cărui valabilitate să fie numai în anul susţinerii acestuia;
- Introducerea aceleiaşi tranşe de vechime prin asimilare cu învăţământul destat, care dau dreptul la prezentarea la cursurile pentru gradele profesionale;
- Gradul II să se poată obţine numai după o vechime de cel puţin patru ani
de la obţinerea gradului definitiv şi după promovarea examenelor de promovare
- gradul II;
- Gradul I să se poată obţine numai după o vechime de cel puţin patru ani de
la obţinerea gradului II şi după promovarea examenelor cursurilor speciale pentru
gradul I;
- Personalul clerical care nu susţine examenele de grad la timpul rânduit, să
fie menţinut, prin penalizare, la ultimul grad obţinut şi la grila de salarizare la care
au ajuns prin vechime;
- Personalul clerical cu studii incomplete să fie menţinut, prin penalizare, la
gradul definitiv, în grupa de vechime corespunzătoare, mai puţin debutanţii.
Ca urmare a intervenţiei Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist nr. 1890 din
18 martie 2002 şi temeiul prevederilor art. 2 din Legea nr. 152, 1999 Ministerul
Culturii şi Cultelor cu adresa nr.7145 din 23 septembrie 2002 a comunicat acordul cu noile condiţii de ocupare a gradelor profesionale de către personalul cleri
cal, în forma şi cu precizările care au fost aprobate de Sfântul Sinod la 12-13 mar
tie 2002, care după aprobarea de la Ministerul Culturii şi Cultelor trebuie să aibă
aplicabilitate în întreaga Patriarhie, fară nici un fel de modificare, dar care, pentru
aplicare au avut nevoie de elaborarea unei metodologii.
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Condiţiile de obţinere a gradelor de către personalul clerical aprobată de
Sfântul Sinod şi de Ministerul Culturii şi Cultelor - adresa nr. 7145 din 23 sep
tembrie 2002 - au fost transmise tuturor eparhiilor.
* în acest scop, potrivit hotărârii Sfanţului Sinod nr.677 din 12-13 martie 2002
s-a aprobat constituirea unei Comisii formată din specialişti de la Centrul patriar
hal, Centrele Mitropolitane, Arhiepiscopia Clujului şi Episcopia Dunării de Jos,
sub preşedinţia P.S. Episcop-Vicar patriarhal Vincenţiu Ploieşteanu care, după
nominalizarea delegaţilor Centrelor Eparhiale amintite, potrivit celor spuse de
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist s-a reunit la Patriarhia Română în ziua de
10 octombrie 2002, având ca obiectiv prioritar definitivarea Proiectului de Meto
dologie de aplicare a noilor condiţii de dobândire a gradelor profesionale, elabo
rat de cancelaria Sfântului Sinod pe baza prevederilor Statutare bisericeşti, ale Re
gulamentului pentru numirea şi transferarea clerului şi ale Metodologiei în
vigoare în învăţământul de stat pentru acordarea gradelor didactice.
După examinarea punct cu punct a materialului supus discuţiei, Comisia spe
cială a formulat următoarele concluzii:
Constată că, proiectul de Metodologie elaborat de Cancelaria Sfântului Sinod
a fost structurat prin asimilare cu metodologia în vigoare în învăţământul preuniversitar de stat privind gradele didactice, cu adaptările necesare şi specifice activi
tăţii bisericeşti şi preoţeşti, fară a diminua cu nimic exigenţele privind perfecţio
narea personalului clerical aşa cum sunt redate în regulamentul pentm numirea şi
transferarea clerului;
A adus o seamă de îmbunătăţiri de formă şi de fond la textul iniţial care urmă
resc fluenţa şi eliminarea oricăror neînţelegeri în aplicarea acestei Metodologii;
A elaborat, de asemenea, câteva precizări adiţionale care, împreună cu
proiectul de metodologie propusă explicitează condiţiile de ocupare a gradelor
profesionale stabilite de Sfântul Sinod prin hotărârea nr. 677/2002 şi aprobate de
Ministerul Culturii şi Cultelor (adresa nr. 7145/2002).
în vederea examinării şi aprobării de către organele centrale bisericeşti abili
tate, Comisia a formulat, de asemenea, şi următoarele propuneri:
Să se aprobe ca proiectul de Metodologie de aplicare a condiţiilor de do
bândire a gradelor profesionale şi precizările adiţionale anexate prezentului pro
ces-verbal să fie supuse examinării şi hotărârii Sfântului Sinod la proxima şedinţă
de lucm, în vederea punerii în aplicare cu data de 1 ianuarie 2003;
Sinoadele Mitropolitane să fie îndatorate că în lumina proiectului Metodo
logiei de aplicare a condiţiilor de ocupare a gradelor profesionale să procedeze la
elaborarea tematicii şi bibliografiei pentm gradul I, care să se aprobe de Sfântul
Sinod la proxima şedinţă. Programa de administraţie bisericească şi legislaţie pro
pusă de Arhid. Prof. Ioan Floca şi prof. Dr. Sorin Joanta să constituie material de
perfecţionare şi dobândire a gradelor profesionale.
Consiliul Naţional Bisericesc în şedinţa de lucm din 24 octombrie 2002 a
examinat materialele şi propunerile elaborate de Comisia specială şi a formulat
următoarele propuneri:
Proiectul de Metodologie de aplicare a Condiţiilor de dobândire a gradelor
profesionale şi precizările adiţionale anexate prezentului Proces-Verbal să fie

PARTEA OFICIALĂ

391

supuse examinării şi hotărârii Sfântului Sinod la proxima şedinţă de lucru, în ve
derea punerii în aplicare cu data de 1 ianuarie 2003.
Actualele cursuri pastorale şi de îndrumare misionară a clerului (de definitivare
şi promovare) care au deja un caracter instituţiorializat să fie menţinute ca şi cursuri
pentru definitivare şi pentru obţinerea gradului II de către personalul clerical, cu
păstrarea actualei tematici, care anual poate fi îmbunătăţită de către Sfântul Sinod.
Proiectul de metodologie şi precizările elaborate să fie corelate cu exigenţele
generate de perspectiva includerii personalului clerical în legea salarizării buge
tarilor care este în lucru la organele de stat abilitate.
Potrivit celor dispuse de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,proiectul de
Metodologie de aplicare a condiţiilor de ocupare a gradelor profesionale şi pre
cizările adiţionale au fost trimise celor şase centre de perfecţionare din Bucureşti,
Iaşi, Sibiu, Craiova, Timişoara şi Cluj-Napoca în vederea cercetării şi avizării,
precum şi pentru elaborarea tematicii pentru obţinerea definitivatului, a gradului
II şi a gradului I de către personalul clerical.
Tematicile întocmite de cele şase centre de perfecţionare şi prevederile lor se
deosebesc unele de altele, astfel că asupra lor trebuie să se întreprindă un studiu
special, pentru a se putea stabili o tematică unitară.
De aceea, referatul Cancelariei Sfântului Sinod propune, aprobarea unei co
misii formată din decanii Facultăţilor de Teologie din cadrul celor şase centre de
perfecţionare, vicarul administrativ patriarhal, consilierul de la sectorul de în
văţământ, prezidată de un ierarh din Comisia învăţământului pentru pregătirea
personalului bisericesc să procedeze în cursul lunii decembrie la definitivarea
proiectului Metodologiei de aplicare a condiţiilor de ocupare a gradelor profe
sionale şi a Precizărilor adiţionale, ţinându-se cont de sugestiile Facultăţii de
Teologie din Iaşi şi cele ce se vor face în cadrul dezbaterilor din Sfântul Sinod,
urmând ca materialul să fie prezentat la proxima şedinţă a Sfântului Sinod*.
Această comisie urmează să procedeze şi la definitivarea tematicii pentru
obţinerea definitivatului, a gradului II şi a gradului I, de către personalul .clerical,
în acord cu condiţiile de ocupare a gradelor profesionale aprobate de Sfântul
Sinod şi de Ministerul Culturii şi Cultelor.
Tot această comisie va analiza şi oportunitatea utilizării de către fiecare din
cele 6 centre de perfecţionare a tematicii pe care au elaborat-o cu aprobarea Sino
dului Mitropolitan, aşa cum se prevede în Metodologie, în acest caz, fiecare cen
tru având obligaţia de a cuprinde teme pe cele 6 capitole de bază: teologic, pastoral-misionar, social-cultural, administrativ-economic, liturgic, de drept biseri
cesc, administraţie parohială şi legislaţie, precum şi oportunitatea existenţei unui
trunchi comun de teme obligatoriu în toate cele şase centre de perfecţionare
alături de tematicile elaborate pe plan local, în acest caz fiind necesar ca aceeaşi
comisie amintită mai sus la capitolul Metodologie să procedeze la întocmirea ei
şi supunerea spre aprobare la proxima şedinţă a Sfântului Sinod.
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In urma discuţiilor care au avut în Plenul Sfanţului Sinod şi la propunerea
Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfanţul Sinod
hotărăşte:
Se instituie o comisie specială prezidată de P.S. Episcop Casian al Dunării de
Jos din care vor face parte decanii celor 6 centre de perfecţionare din Bucureşti,
Iaşi, Sibiu, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca, împreună cu P.S.Ciprian Câmpincanul, Vicar Patriarhal, Pr. Constantin Pârvu, Vicar Administrativ şi Diac. Nicu
Octavian, consilier patriarhal spre a studia şi definitiva Metodologia pentru ocu
parea gradelor profesionale, tematicile cursurilor pentru gradul definitiv, gradul II
şi gradul I şi modalitatea organizării acestor cursuri în lumina condiţiilor pentm
ocuparea gradelor profesionale aprobate de Sfântul Sinod şi Ministerul Culturii şi
Cultelor, precum şi a hotărârilor Sfântului Sinod privind menţinerea examenului
de capacitate preoţească şi cursurile de definitivare şi promovare, prevăzute de
Legiuirile bisericeşti, precum şi analogia cu prevederile de stat, referitoare la
gradele didactice.
Comisia se va întruni în luna decembrie 2002.
La elaborarea tematicilor se va ţine seamă de problemele actuale ale Bisericii,
ale vieţii liturgice, pastorale şi misionare social-filantropice, în contextul socie
tăţii din ţara noastră.

Temei nr. 5075/2002 - Referatul Cancelariei Sf. Sinod în legătură cu sta
bilirea temelor Conferinţelor semestriale din anul 2003.
Având în vedpre prevederile hotărârilor Sfântului Sinod nr. 348 din 23 fe
bruarie 2000, potrivit cărora tema primei conferinţe preoţeşti semestriale cu car
acter unitar pe întreaga Patriarhie Română se stabileşte de Sfântul Sinod, iar tema
celei de-a doua conferinţe preoţeşti semestriale se stabileşte de fiecare eparhie,
potrivit cerinţelor specifice şi misionar-pastorale locale;
Ţinând seama că este necesar să se menţină în vigoare*şi pentm anul 2003
cadrul organizatoric şi modalitatea de desfăşurare a acestora, aşa cum au fost sta
bilite prin hotărârile sinodale nr. 7050/1996 şi nr. 7236/1998;
•
în temeiul prevederilor art. 138 din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 40, lit. "1" din Regulamentul
Organelor Centrale din Patriarhia Română şi la propunerea Comisiei învăţămân
tului pentm pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod Hotărăşte:
- La prima conferinţă preoţească semestrială din primăvara anului 2003,
clerul Bisericii Ortodoxe Române va trata tema: "Viaţa şi misiunea parohiei azi;

împliniri, probleme perspective 99.
- La cea de-a doua conferinţă preoţească semestrială din toamna anului
2003 se va continua tratarea şi aprofundarea temei din prima conferinţă semes
trială de primăvară, în acord cu cele ce se vor stabili de către fiecare eparhie,
potrivit cerinţelor specifice şi misionar-pastorale locale.
Temei nr. 5346/2002 - Adresa Arhiepiscopiei Clujului nr. 3573/2002 cu
prinzând propunerea I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu de a se pune de acord cu
noua normă ortografică, utilizarea apelativelor bisericeşti pentru ierarhi şi
clerici (Prea Fericitul, Prea Cucernicul, Prea Cuviosul etc.).
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Având în vedere explicaţiile înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Bartolomeu al
Clujului, potrivit cărora în limbajul nostru bisericesc particula "Praz "care însoţeşte
numele unui ierarh sau cleric prin reportare la rangul său este inclusă în traduceri
ale termenilor greceşti Sevasmiotatos, Panaghiotatos şi Makariâtatos, dar că,
preluându-se o tradiţie ortografică necontrolată, aceste apelative se scriu actual
mente în două sau trei cuvinte: Prea Sfinţitul, înalt Prea Sfinţitul, Prea Fericitul;
în discuţiile purtate în plenul Sfântului Sinod s-a apreciat că propunerea înalt
Prea Sfinţitului Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului este în acord cu normele
cuprinse în Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române,
Editura Academiei Române, Bucureşti 1992, p. 481 şi în Dicţionarul enciclope
dic ilustrat, Editura Cartier, Bucureşti 1999, p. 780-781 , dar că folosirea lor în
forma actuală în Biserica Ortodoxă Română a devenit o tradiţie profund în
rădăcinată şi greu de schimbat. Totodată s-a relevat că adoptarea noii forme pro
puse va fi greu de schimbat în situaţia utilizării prescurtărilor acestor apelative
bisericeşti.
Având în vedere că faţă de această situaţie înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop
Bartolomeu al Clujului a arătat înţelegere, urmând ca problema pusă în discuţie
să fie aprofundată în continuare;
La propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului bise
ricesc, Sfanţul Sinod hotărăşte:
Ia act de propunerea înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Bartolomeu al
Clujului în legătură cu noua normă ortografică oficială pentru scrierea apela
tivelor bisericeşti, dar, constatând că opinia publică bisericească este încă
nepregătită pentru acceptarea şi utilizarea acestora, se amână soluţionarea
problemei, urmând să fie ţinută în evidenţă pentru aprofundare.
«

Temei nr. 5309/2002 - Referatul Comisiei învăţământului pentru pregăti
rea personalului bisericesc privind necesitatea retipăririi Statutului pentru or
ganizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
Având în examinarea sa unele probleme care privesc obţinerea gradelor pro
fesionale de către preoţi, în vederea încadrării acestora la salarizare prin asimilare
cu personalul didactic din învăţământul preuniversitar, Comisia sinodală a
învăţământului a considerat că este necesar, ca în scopul cunoaşterii, de către cler
şi de către cei care se pregătesc, pentru preoţie (studenţi teologi şi elevi semi
narişti) a hotărârilor Sfântului Sinod, privind modificările efectuate în Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, să se republice
acest Statut cu modificările aduse de Adunarea Naţională Bisericească şi Sfanţul
Sinod până în prezent.
După cum se cunoaşte, Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române, aprobat şi votat de Sfanţul Sinod în şedinţa din 19-20 octom
brie 1948 constituie legea fundamentală a Bisericii noastre, pe baza căreia au fost
întocmite, ulterior, toate celelalte regulamente care reglementează diferitele sec
toare ale vieţii noastre bisericeşti în conformitate cu Sfintele Canoane şi legile
societăţii noastre în cadml căreia Biserica îşi desfaşoară activitatea.
De-a lungul timpului, în Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române au fost modificate peste 60 de articole, pentru a se înlătura
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ingerinţele şi îngrădirile impuse în organizarea şi funcţionarea Bisericii, dar şi
pentru a acorda unele prevederi cu realităţile misionare, pastorale şi sociale din
ţara noastră.
Dat fiind faptul că au trecut 50 de ani de la tipărirea Statutului şi că, în pre
zent este epuizat volumul de legiuiri bisericeşti în care a fost tipărit;
Constatând că Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române este instrument de primă necesitate pentm toţi preoţii în administraţia bi
sericească, precum şi pentru miile de studenţi teologi şi elevi seminarişti care au
îndatorirea să-l studieze la orele de curs;
In urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei învăţământului
pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
A

- Aprobă retipărirea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române cu modificările care i s-au adus de către Sfântul Sinod şi Adu
narea Naţională Bisericească de la tipărire şi până în prezent, în unul din nume
rele revistei Biserica Ortodoxă Română aflată sub tipar.
- Textul Statutului se va pregăti prin grija Cancelariei Sfântului Sinod.
- Pentru uzul centrelor eparhiale, parohiilor, mănăstirilor, al studenţilor şi
elevilor seminarişti, Statutul va putea f i publicat şi în extras (broşură separată),
în care scop se va cere eparhiilor necesarul de exemplare.
^ .

Temei nr. 4952-a/2002 - Hotărârea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei
Munteniei şi Dobrogei, nr. 10124/2002, cu privire la raportul Consiliului de
Evaluare şi Acreditare Academică al Bisericii Ortodoxe Romane.
A

La Sectorul învăţământ al Patriarhiei Române s-a primit Hotărârea Sinodului
Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, nr. 10124/2002, cu privire la
raportul Consiliului de Evaluare şi Acreditare Academică al Bisericii Ortodoxe
Române, raport care a făcut obiectul hătărârii Sfântului Sinod al Bisericii Orto
doxe Române, temei nr. 2581/2002. în Procesul Verbal al şedinţei Sinodului Mi
tropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, care a avut loc în data de 23 sep
tembrie 2002, se arată că, Sinodul Mitropolitan:
- "A luat act de raportul Consiliului de Evaluare şi Acreditare Academică al
Bisericii Ortodoxe Române, în care se arată că Facultăţile de Teologie din
Eparhiile Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei funcţionează potrivit normelor elaboA
rate de Comisia Naţională de Acreditare a învăţământului Academic din România
- A aprobat ca numărul de locuri la Facultăţile de Teologie - Secţia Pastorală,
din Constanţa, Piteşti şi Târgovişte să se solicite potrivit nevoilor fiecărei Eparhii
în parte, nu mai mult de 30 de locuri, conform hotărârii Sfântului Sinod, cu
excepţia Facultăţii de Teologie din Bucureşti.”
In legătură cu acest temei, precum şi cu temeiul nr. 4952-b şi cu temeiul nr. 3366,
Comisia învăţământului pentm pregătirea personalului bisericesc nu se pronunţă
pană nu se vor primi hotărârile de la toate Sinoadele Mitropolitane, privind rapor
tul Comisiei de Evaluare şi Acreditare Academică a Bisericii, pentm a se lua
hotărârea generală.
•

•

#
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In urma discuţiilor în plen, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Sinoadele Mitropolitane care nu au luat în discuţie raportul Comisiei de
Evaluare şi Acreditare Academică a Bisericii, în concordanţă cu hotărârea Sfân
tului Sinod, temei nr. 2581/2002, vor analiza acest raport şi vor decide asupra
măsurilor pe care le vor comunica, de urganţă, Sfântului Sinod.

Temei nr. 4952-b/2002 - Hotărârea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei
Munteniei şi Dobrogei, nr. 10325/2002, cu privire la propunerea de derogare de
la Hotărârea Sfântului Sinod (temei nr. 2581/2002), în vederea acceptării de
studenţi pe locurile cu taxă, la Secţia Teologie Pastorală a Facultăţii de
Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian " a Universităţii din Bucureşti.
La Sectorul învăţământ al Patriarhiei Române s-a primit Hotărârea Sinodului
Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, nr. 10325/2002, prin care se
solicită derogare de la Hotărârea Sfântului Sinod (temei nr. 2581/2002), în vede
rea acceptării de studenţi cu taxă, la Secţia Teologie Pastorală a Facultăţii de
Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian " a Universităţii din Bucureşti.
în Procesul Verbal al şedinţei Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munte
niei şi Dobrogei, care a avut loc în data de 23 septembrie 2002, se arată că, Sino
dul Mitropolitan a luat "act de decizia Universităţii din Bucureşti, de a se accepta
studenţi cu taxă la Facultatea de Teologie din Bucureşti, Secţia Pastorală şi hotă
răşte ca această problemă să fie rediscutată la proxima şedinţă a Sfântului Sinod,
în funcţie de situaţiile studenţilor cu taxă, Secţia Pastorală, de la Facultăţile de
Teologie din Piteşti, Târgovişte şi Constanţa".
Şi în legătură cu acest temei Comisia învăţământului pentru pregătirea perso
nalului bisericesc nu se pronunţă până nu se vor primi hotărârile de la toate
Sinoadele Mitropolitane, privind raportul Comisiei de Evaluare şi Acreditare
Academică a Bisericii, pentru a se lua hotărârea generală.
în urma discuţiilor în plen, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Sinoadele Mitropolitane care nu au luat în discuţie raportul Comisiei de
Evaluare şi Acreditare Academică a Bisericii, în concordanţă cu hotărârea Sfân
tului Sinod, temei nr. 2581/2002, vor analiza acest raport şi vor decide asupra
măsurilor pe care le vor comunica, de urgenţă, Sfântului Sinod.
\

Temei nr. 3366/2002 - Hotărârea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei
Banatului din 1-2 august 2002 cu privire la Facultăţile de Teologie Ortodoxă
din respectiva Mitropolie.
Cu adresa Mitropoliei Banatului nr. 1711-C/2002, la Sectorul învăţământ al
Patriarhiei Române, s-a primit hotărârea Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Ba
natului din 1-2 August 2002 cu privire la Facultăţile de Teologie Ortodoxă din
cuprinsul Mitropoliei, hotărâre luată conform temeiului Sfântului Sinod al Biseri
cii Ortodoxe Române, nr. 2581/2002.
In legătură cu acest temei, precum şi cu temeiul nr. 4952 a şi b, Comisia învă
ţământului pentru pregătirea personalului bisericesc nu se pronunţă până nu se vor
primi hotărârile de la toate Sinoadele Mitropolitane, privind raportul Comisiei de
Evaluare şi Acreditare Academică a Bisericii, pentru a se lua hotărârea generală.
A

/N
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In urma discuţiilor în plen, Sfanţul Sinod hotărăşte:
- Sinoadele Mitropolitane care nu au luat în discuţie raportul Comisiei de
Evaluare şi Acreditare Academica a Bisericii în concordanţă cu hotărârea Sfântu
lui Sinod, temei nr 2581/2002, vor analiza acest raport şi vor decide asupra
măsurilor pe care le vor comunica, de urgenţă, Sfăntuiui Sinod.

Temei nr. 4320/2002 - Referatul Sectorului învăţământ privind Programa
de Religie pentru Seminarii şi Licee Teologice la examenul de Bacalaureat 2003.
La Sectoml învăţământ al Patriarhiei Române s-a primit, din partea Ministe
rului Educaţiei şi Cercetării, Programa de Religie pentm Seminarii şi Licee
Teologice la examenul de Bacalaureat 2003, definitivată de specialiştii de la Ser
viciul Examinare şi Evaluare, întocmită pe baza propunerilor anterioare ale secto
rului învăţământ, aprobate de către Sfanţul Sinod.
Potrivit tematicii înaintate, Dogmatica Ortodoxă are statut de disciplină de
specialitate pentru elevii seminariilor teologice şi poate fi alesă la proba E, la
alegere cu disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Elevii liceelor teolo
gice, de la alte profiluri decât cel teologic (clasele de matematică-fizică, fizicăchimie, chimie-biologie, filologie, limbi moderne, limbi clasice, istorie-ştiinţe
sociale, informatică), pot susţine examenul de bacalaureat din Dogmatica Orto
doxă la proba F, la alegere cu disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române.
Proba de examen este o probă scrisă cu durată de 3 ore.
In urma discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
-A probă noua form ă a Programei de R eligie-pentru Seminariile Teologice
şi Liceele cu clase teologice, la examenul de Bacalaureat 2003 care se redă în
anexă la prezentul Proces-Verbai (Anexa nr.3)
- Să se comunice noua programă Centrelor Eparhiale, care să o facă cunos
cută din vreme Şcolilor care vor susţine la Bacalaureat disciplinele menţionate.
A

/\

Temei nr. 4319/2002 - Programa analitică pentru disciplina Administraţie
Bisericească Parohială şi Legislaţie, propusă de către Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan
Floca şi Prof. Dr. Sorin Jo antă.
în conformitate cu Hotărârea Sfântului Sinod nr. 2854/2002, cu privire la pro
punerea Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan Floca de includere în planul de învăţământ al
Facultăţilor de Teologie Ortodoxă a disciplinei Administraţie Bisericească Paro
hială şi Legislaţie şi cu mandatul încredinţat P.C. Sale de a alcătui o programă
adecvată, la Sectorul învăţământ al Patriarhiei Române s-a primit proiectul de pro
gramă, în redactarea Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan Floca şi a Prof. Dr. Sorin Joantă.
In urma discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Aprobă Programa analitică pentru disciplina Administraţie Bisericească
Parohială şi Legislaţie , propusă de către Arhid. P rof Univ. Dr. Ioan Floca şi Prof.
Dr. Sorin Joantă redată în anexă la prezentul Proces-Verbai (Anexa nr. 4).
-Facultăţile de teologie ortodoxă vor include această programă în Planul de
învăţământ.
^

•

• •

a
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Temei nr. 3840/2002 - Referatul Sectorului Învăţământ cu privire la Consfă
tuirea cu inspectorii de specialitatea Religie (Bucureşti - septembrie 2002).
A

In ziua de 10 septembrie 2002, la Palatul Patriarhiei, la convocarea
Ministerului Educeţei şi Cercetării şi cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist, s-au desfăşurat lucrările Consfătuirii cu inspectorii de speciali
tatea Religie din toată ţara, având pe ordinea de zi probleme din învăţământ reli
gios în şcolile de stat şi din învăţământul teologic preuniversitar (Seminariile
Teologice), între care:
- Regulamentul Seminariilor Teologice revizuit de către Sfântul Sinod şi
înaintat Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru aprobare;
- Tematica pentru examenele de titularizare, definitivat şi grade, despre care
s-a făcut informarea-că a fost propusă de către Facultatea de Teologie Ortodoxă
din Bucureşti, aprobată de către Sfântul Sinod şi înaintată Ministerului Educaţiei
şi Cercetării, la care încă nu s-a primit răspuns.
- Manualul de "Metodica predării religiei" pentm uzul Seminariilor teolo
gice şi Şcolilor normale, despre care s-a făcut precizarea că are aprobarea Sfanţu
lui Sinod;
- Editurea şi tipărirea manualelor de religie (pentm clasele a IX-a şi a X-a)
şi înaintarea celor pentru clasele I-VIII, Ministerului Educaţiei şi Cercetării
(prezentate de către Arhiepiscopia Iaşilor), în vederea evaluării şi licitării, pentm
a putea fi editate şi tipărite. în cadrul lucrărilor, manualele pentm clasa a IX-a şi
a X-a au şi fost prezentate de către autori;
-M em oriul I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Vadului, Feleacului şi Clujului,
care semnalizează modul deficitar de alcătuire al unor manuale de istorie ce reiativizează fenomenele din istoria noastră naţională;
- introducerea în cadrul orele de religie a unor teme privind "Pericolul trafi
cului de persoane şi prevenirea lui", pentru care există şi un material documentar,
ca urmare a protocolului semnat între Patriarhia Română şi Organizaţia Interna
ţională pentru Migraţiune;
- recomandarea ca inspectorii de Religie să ţină o legătură mai strânsă cu
Centrele Eparhiale pentru a fi la curent cu hotărârile recente ale Sfanţului Sinod
şi pentru a nu exista disfuncţionalităţi în plan didactic şi administrativ;
- planificarea semestrială şi anuală să respecte Programa Şcolară şi s-a pro
pus organizarea unor cursuri de formare la Casele Corpului Didactic, atât pentm
profesori, cât şi pentm inspectori;
- necesitatea revizuirii programelor analitice de la Facultăţile de teologie la
modul psiho-pedagogic, iar la corectarea lucrărilor de la concursul de titularizare,
conform regulamentului de organizare, să participe şi profesori din mediul pre
universitar.
în urma discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act, cu aprobare, de lucrările Consfătuirii cu inspectorii de specialitatea
religie;
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- Pe viitor, să se ţină seamă de propunerile şi sugestiile avansate în cadrul
lucrărilor acestor consfătuiri, care să constituie obiectul unui temei ce va f i supus
analizei şi aprobării Sfântului Sinod;
- Să se urmărească ca, şi pe viitor, ori de câte ori se ivesc probleme
deosebite , să fie analizate tot într-un asemenea cadru.

Temei nr. 4515/2002 - Referatul Sectorului învăţământ privind stadiul în
care se află procesul de elaborare, editare şi tipărire a unor manuale şcolare.
In referatul Sectorului învăţământ teologic şi Educaţie religioasă se fac
următoarele menţiuni în legătură cu manualele de Religie:
- Manualul pentru clasa a IX-a şi a X-a, autori Dorin şi Monica Opriş, au
fost lucrate sub coordonarea Arhiepiscopiei de Alba-Iulia; au fost editate şi
tipărite la Editura Dacia din Cluj;
- Manualele pentru clasa /, autori: Prof. Camelia Muha, clasa a IlI-a
(autori: Bogdan Constantin Nicolau, Iuliana Popescu), clasa a V-a (autori: Pr.
Nicolae Dascălu), clasa a Vl-a (autori: Marinela Porcăraşu, Maria Budeanu,
Denisa Mănoiu) şi clasa a Vil-a (autori: Prof. Maria Orzetic, Prof. Elena Mocanu, Prof. Elena Carabelea), elaborate sub controlul Arhiepiscopiei Iaşilor au
fost înaintate Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru a fi supuse procesului de
evaluare şi licitare, în vederea editării şi tipăririi;
- Manualele pentru clasele a Xl-a şi a X ll-a , elaborate de un colectiv de
profesori de la Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului au fost prezentate
Comisiei de învăţământ a Sfântului Sinod în timpul sesiunii şi, de asemenea, vor
fi înaintate Ministerului Educaţiei şi Cercetării, după ce vor fi avizate de către
P.S. Irineu din punct de vedere al conţinutului dogmatic.
- un număr de 11 manuale de Religie au fost trimise spre analiza unei Co
misii speciale formată din P.S. Prof. Dr. Irineu Slătineanu - Arhiereu Vicar al
Episcopiei Râmnicului (care să le avizeze din punct de vedere al conţinutului teologic-doctrinar), Doamna Irina Horga - cercetător la Institutul de Ştiinţe ale Edu
caţiei (pentru aspecte de ordin metodic şi pedagogic) şi Doamna Elisabeta Onuţă
- redactor de carte (pentru verificarea textelor din punct de vedere gramatical);
- anul acesta a apărut la editura Humanitas şi Manualul de limba elină, clasa
a X-a , autor Maria Luiza Dumitru (cel de clasa a IX-a a apărut în anul 2001 la
aceeaşi Editură) pentru uzul Seminariilor Teologice, alcătuit conform hotărârii
Sfântului Sinod, temei nr. 5471/2002, încât elevii Seminariilor beneficiază de un
instrument de lucru alcătuit pe baza unor principii metodice mod.eme.
în cadrul discuţiilor în plen au luat cuvântul pentru a aduce lămuriri şi pre
cizări adecvate: I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, PS. Episcop
Casian al Dunării de Jos şi I.P.S. Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei.
în urma discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act de apariţia manualelor de religie pentru clasele a IX-a şi a X-a
(autori Dorin şi Monica Opriş) şi a Manualelor de limba elină, clasa a IX-a şi a
X-a (autor Maria Luiza Dumitru), aducându-se mulţumiri I.P.S. Andrei care a
coordonat activitatea de elaborare a Manualelor de religie, precum şi autorilor;
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- Se va urmări, îndeaproape, procesul de evaluare şi licitare, în vederea ti
păririi manualelor propuse de către Arhiepiscopia Iaşilor şi înaintate la Ministe
rul Educaţiei şi Cercetării (adresa nr. 4315/2002, clasa I, autori: Prof. Camelia
Multa, clasa a IlI-a, autori: Bogdan Constantin Nicolau, luliana Popescu, clasa
a V-a, autori: Pr. Nicolae Dascălu, clasa a Vl-a, autori: Marinela Porcăraşu,
Maria Budeanu, Denisa Mănoiu şi clasa a Vil-a, autori: Prof. Maria Orzetic,
P rof Elena Mocanu, P rof Elena Carabelea);
- Aduce mulţumiri I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei pentru
activitatea de coorodonare şi revizuire a acestor M anuale '
Manualele de Religie pentru clasele a Xl-a şi a XlI-a, elaborate de un colec
tiv de profesori de la Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului vor fi înain
tate Ministerului Educaţiei şi Cercetării, după ce vorfi avizate ele către P.S. Irineu
din punct de vedere al conţinutului dogmatic
- Se va insista ca şi manualele pentru clasele I, a Ii-a, a IV-a, a VlII-a să fie
elaborate în cel mai scurt timp, pentru a putea fi tipărite în cursul acestui an
şcolar;
- Cele 11 manuale supuse analizei Comisiei (alcătuite p e baza temei nr.
2856/2002), după încheierea procesului de analizare, vor fi supuse aprobării
Sfântului Sinod;
- Se va urmări ca manualele săfie tipărite în condiţii grafice corespunzătoare
şi pe hârtie de bună calitate, iar avizul asupra conţinutului şi a bunului de tipar să
fie dat de P.S. Irineu Slătineanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Râmnicului.

Temei nr. 5120/2002 -Adresa Mitropoliei Banatului nr. 2471-C din 29 octom
brie 2002 prin care se solicită aprobarea pentru Caietele de Religie, clasele IIV, autor Prof. Alin Scridon.
La Sectorul învăţământ al Patriarhiei Române s-a primit adresa Mitropoliei
Banatului nr. 2471-C/29 octombrie 2002 prin care se solicită aprobarea Sfanţului
Sinod pentru lucrarea Caiete de Religie , clasele I-IV, autor Prof. Alin Scridon,
precizându-se că "având în vedere utilitatea acestor caiete, modul în care au fost
alcătuite cu respectarea programei de învăţământ şi referatul favorabil dat de un
profesor de la Facultatea de Teologie din Timişoara" lucrarea a fost avizată favo
rabil de Mitropolia Banatului pentru utilizare în clasele I-IV în cuprinsul şcolilor
din Arhiepiscopia Timişoarei.
în urma discuţiilor în plen şi propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Aprobarea utilizării ca un material didactic auxiliar a Caietelor de Religie
pentru clasele I-IV, autor. Prof. Alin Scridon, se va fa ce după avizarea lor de către
Comisia Centrală pentru Manualele de religie.

Temei nr. 5117/2002 - Modificările propuse la proiectele de lege pentru în
văţământul preuniversitar elaborate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a eleborat două proiecte de lege, unul pentm
învăţământul preuniversitar şi altul pentru învăţământul universitar.
în legătură cu aceste probleme şi cu propunerile formulate, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a menţionat că ele trebuie propuse cu un referat juridic
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de la Cancelaria Sfanţului Sinod şi să se intervină la forurile în drept, iar, concret,
să se menţioneze toate clădirile Seminariilor şi Facultăţilor de Teologie care sunt
proprietatea Bisericii Ortodoxe Române. In acest sens, Eparhiile care au asemenea proprietăţi să prezinte situaţia lor Sectorului "învăţământ".
I.P.S. Mitropolit Daniel propune să se solicite o Hotărâre de Guvern care să
prevadă susţinerea financiară pentru întreţinerea clădirilor ca unităţi de
învăţământ. Nu se poate admite trecerea lor în domeniul public, decât pe termen
limitat.
In urma discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc Sfântului Sinod hotărăşte:
- Aprobă următoarele amendamente pentru proiectele ele lege aflate în
discuţie, după cum urmează:
A

A

A

A

^

L Pentru învăţământul preuniversitar:
- La art 5, (1), care se referă la obiectivele fundamentale ale învăţământu
lui preuniver sitar, se adaugă litera f: "conturarea profilului moral-spiritual al
elevului în nota valorilor noastre tradiţionale reprezentate de patrimoniu cultural-spiritual al poporului nostru”.
‘ - La art 5, (2), care se referă la realizarea obiectivelor fundamentale ale
învăţământului preuniver sitar, se adaugă litera g: 'formarea deprinderilor mo
rale în viaţa particulară, de fam ilie şi publică".
- La art 6, care se referă la principiile după care se va ghida personalul
didactic în activitatea de instruire şi educaţie, partea finală se va completa cu
respectarea demnităţii personale a sănătăţii "fizice şi morale" a fiecărui elev.
- La art 7, care se referă la abilităţile de care elevii trebuie să dea dovadă la
'absolvirea liceului, se adaugă litera j: "posibilitatea de a aprecia superioritatea
principiilor moral-spirituale faţă de manifestările decadente şi de subcultură".
- La art 11, care se referă la Religie ca disciplină şcolară ce face parte din
trunchiul comun, se adaugă punctul 5: "Planurile de învăţământ şi programele
şcolare pentru învăţământul teologic şi religios, precum şi scoaterea posturilor
didactice la concurs şi abilitarea personalului care urmează să predea în acest
domeniu se face la propunerea cultelor recunoscute de stat".
- La art 25, (3), care se referă la profilurile şi filierele învăţământului pre
universitar, se completează cu: "şi în funcţie de opţiunile populaţiei şcolare, elevi
şi părinţi sau tutori ai acestora".
- La art 150, (11), care se referă la conducerea unităţilor învăţământului
preuniversitar, se adaugă "personalul de conducere din unităţile de învăţământ
teologic se numeşte numai în baza recomandării cultelor recunoscute de stat".
- La art 177, care se referă la ocuparea posturilor didactice prin concurs,
se adaugă punctul 5: "candidatul la concursul pentru ocuparea unui post didac
tic în învăţământul teologic şi religios va prezenta şi acceptul cultului care poate
să-l şi retragă pentru motive morale, de competenţă şi fidelitate faţă de doctrina
cultului".
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2. Pentru învăţământul universitarf să se introducă articolul:
1. "Cultele recunoscute oficial de stat pot solicita Ministerului de resort
organizarea unui învăţământ teologic superior, integrat în cel de stat, specific
pregătirii personalului de cult şi activităţii social misionare a cultelor, propor
ţional cu ponderea numerică a fiecărui cult în configuraţia religioasă a ţării,
potrivii recensământului oficial reactualizat. înfiinţarea şi funcţionarea acestui
învăţământ se face potrivit legii”.
2. "Cultele recunoscute de sitat au dreptul de a înfiinţa şi administra propriile
unităţi şi instituţii de învăţământ particulare, conform legii”.
3. ”Curiculum~ul specific învăţământului teologic universitar se elaborează
de către cultul respectiv şi se aprobă potrivit legii”.
4. Personalul didactic din învăţământul teologic universitar teologic are
drepturile şi îndatoririle ce decurg din prezenta lege şi din reglementările speci
fice Cultului căruia îi aparţine
-- La art 37, punctul (3), se va adăuga: "Numirea cadrelor didactice şi a
celor de conducere din învăţământul teologic superior se fa ce cu avizul cultului,
care poate fi retras p e motive de moralitate, competenţă şi fidelitate doctrinară”.
- La art 178, se adaugă punctul (12), cu următorul conţinut: nPentru ocu
parea posturilor didactice din învăţământul superior teologic, la dosarul de
înscriere la concurs se va anexa şi acceptul cultului”.
- In legătură cu art. 187, care se referă la baza materială a învăţământului
preuniversitar şi art. 41 care se referă la aceeaşi problemă pentru învăţământul
universitar, Sectorul juridic al Patriarhiei va propune un text pentru o viitoare
Hotărâre de Guvern, care să precizeze că: "Biserica poate da în folosinţă, dar nu
în proprietate unele clădiri care îi aparţin şi care sunt folosite de diferite Instituţii
de învăţământ teologic din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării”;
- Să se aibă în vedere dreptul Cultelor de a organiza în cadrul reţelei de stat
şi învăţământ teologic universitar;
- Prezentele propuneri vor fi înaintate Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi
Comisiei pentru învăţământ a Camerei Deputaţilor, spre a fi avute în vedere la
elaborarea şi aprobarea legilor propuse.
Temei nr. 3836/2002 - Referatul Sectorului învăţământ privind cursul de
Teologie Pastorală, autor Pr. Prof. Gh. Liţiu, cadru didactic la Facultatea de
Teologie Ortodoxă din Oradea.
La Sectorul învăţământ al Patriarhiei Române s-a primit adresa Pr. Prof.
Gheorghe Liţiu (înregistrată cu nr. 3836/2002), cadru didactic la Facultatea de
Teologie Ortodoxă din Oradea, prin care se solicită binecuvântarea pentru
. editarea unui curs de Pastorală pentru Facultăţile de Teologie ortodoxă din ţară.
La propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului bise
ricesc, Sfântul Sinod hotărăşte;
- Acceptarea Cursului de Teologie Pastorală, propus de Pr. Prof. Univ.
Gheorghe Liţiu ca manual oficial se va face după avizarea de către specialişti şi
a hotărârii luate în Colegiul Decanilor.
26 - B. O. R. 10-12/2002
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Temei nr. 4890/2002 - Adresa Arhiepiscopiei Alba lulia nr. 100-C din 23 octom
brie 2002 prin care se propune o nouă programă a susţinerii examenelor de
definitivat şi gradul II de către profesorH de Religie.
La Sectoml învăţământ al Patriarhiei Române s-a primit adresa Arhi
episcopiei Alba Iuliei nr. 100-C din 23 octombrie 2002 cu privire la propunerea
pentru o nouă programă a susţinerii examenelor de definitivat şi gradul II.
Potrivit documentaţiei înaintate, programa propusă a fost elaborată de către
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din
Alba lulia.
Menţionăm că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin hotărârea
nr. 1004/2002, a aprobat o nouă Tematică pentru examenele de titularizare,
definitivare şi obţinerea gradului II didactic în învăţământul teologic şi religios,
Tematică înaintată spre aprobare Ministerului Educaţiei şi Cercetării prin adresa
Patriarhiei Române nr. 1532/26 martie 2002, la care încă nu s-a răspuns, deşi s-a
revenit cu o nouă adresă pentru a se comunica hotărârea Ministerului Educaţiei
şi Cercetării.
în urma discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
-P e n tm sesiunea 2003 se va utiliza programa de definitivat şi gradul II, pro
pusă de către Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, aprobată de Sfântul
Sinod cu hotărârea nr 1004/2002 şi înaintată Ministerului Educaţiei şi Cercetării
spre aprobare, candidaţii la examenul de titularizare urmând să respecte, con
form metodologiei, tematica pentru definitivat; să se intervină la Ministerul Edu
caţiei şi Cercetării pentru ca programa înaintată să fie aprobată de urgenţă;
Pentru viitor, să se întocmească o nouă programă pe baza celor prezentate
de Facultatea de Teologie din Bucureşti şi Arhiepiscopia de Alba-lulia, precum şi
a altor propuneri ce vor mai f i înaintate.
Temei nr. 4889/2002 -Adresa Arhiepiscopiei Alba lulia nr. 96-C din 21 octom
brie 2002 cu privire la propunerea de înfiinţare în cadrul Facultăţii de Teologie
Ortodoxă din Alba lulia a Secţiei Teologie Didactică-Istorie.
La Sectorul învăţământ al Patriarhiei Române s-a primit adresa Arhi
episcopiei Alba lulia nr. 96-C din 21 octombrie 2002 cu privire la propunerea de
înfiinţare în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba lulia a Secţiei Teo
logie^ Didactică-Istorie.
în adresa Arhiepiscopiei Alba lulia se arată că în cadrul Facultăţii de Teologie
Ortodoxă din Alba lulia funcţionaeză un număr de trei secţii: Teologie Pastorală,
Teologie Didactică-Asistenţă Socială şi Teologie Didactică-Engleză.
Arhiepiscopia motivează propunerea de înfiinţare a susnumitei specializări în
cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba lulia prin faptul că: "la Universi
tatea 1 Decembrie 1918 există o bună facultate de istorie, iar la Alba lulia pre
ocupările de acest gen sunt la ele acasă".
Potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, nr.
5014/2001, instituţiile de învăţământ teologic superior din cadrul Patriarhiei Ro
mâne au făcut obiectul unei evaluări şi analize amănunţite, hotărându-se, potrivit
temeiului nr. 2581/2002, discutarea în fiecare Sinod Mitropolitan a oportunităţii
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existenţei actualului număr de 10 facultăţi de teologie şi a celor 5 departamente
de specialitate teologică din cuprinsul Patriarhiei Române, luându-se în conside
rare reducerea numărului de facultăţi prin desfiinţare sau comasare.
In urma discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc, Sfanţul Sinod hotărăşte:
- Sfântul Sinod se va pronunţa asupra oportunităţii înfiinţării Secţiei de Teologie
Didactică-Istorică după hotărârea luată de Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei
Ardealului, în spiritul cerinţelor hotărârii Sfântului Sinod, temei nr. 2581/2002;
- Sinoadele Mitropolitane care nu au luat în discuţie raportul Comisiei de
Evaluare şi Acreditare Academică a Bisericii în concordanţă cu hotărârea Sfăntu- •
lui Sinod, temei nr 2581/2002, vor analiza acest raport şi vor decide asupra mă
surilor pe care le vor comunica, de urgenţă, Sfântului Sinod.
/N

^

Temei nr. 4314/2002 - Referatul Sectorului învăţământ privind Consfătuirea
Directorilor Seminariilor Teologice Ortodoxe (Bucureşti, 23-24 octombrie 2002).
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a convocat, prin Inspectoratele Şcolare, pentru
zilele de 23-24 octombrie a.c., o şedinţă de lucru cu Directorii de Seminarii
Teologice Ortodoxe. Lucrările consfătuirii s-au desfăşurat cu binecuvântarea Prea
Fericitului Părinte Patriarh în Palatul Patriarhal, iar ordinea de zi a fost următoarea:
1. Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului pentru certificarea
competenţelor profesionale: Seminarii şi Şcoli de cântăreţi (atestatul teologic);
fixarea disciplinelor pentru examen şi stabilirea standardelor pentru pregătirea
profesională.
2. Programele şcolare pentm disciplinele teologice prin adaptarea programe
lor la actualul plan de învăţământ şi prezentarea acestora potrivit recentelor norme
metodico-pedagogice.
3. Analiză asupra învăţământului teologic preuniversitar privind completarea
actelor de studii (certificat de absolvire, adeverinţă de absolvire, diplomă de
bacalaureat).
4. Măsuri privind organizarea Olimpiadei la disciplinele teologice şi Religie
în 2003 şi anume: fixarea tematicii disciplinelor de concurs pentm Seminariile
teologice şi Şcolile pedagogice, alcătuirea comisiilor de corectare pentm faza
locală şi finală şi propuneri la Metodologia examenului de bacalaureat 2003 cu
privire la temele şi elaborarea testelor de examen.
5. Propuneri pe marginea proiectelor Legii învăţământului preuniversitar şi
universitar, elaborate de Ministeml Educaţiei şi Cercetării.
în deschiderea lucrărilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist s-a adresat
celor prezenţi cu un cuvânt de apreciere pentru munca desfăşurată în Seminariile
Teologice şi cu îndemnuri şi încurajări pentm continuarea acestei activităţi cu
competenţă şi dăruire.
In cadml discuţiilor, la punctele de pe ordina de zi s-au formulat mai multe
propuneri care se regăsesc în hotărârea Sfanţului Sinod.
Ca urmare a discuţiilor purtate în plen şi la propunerea Comisiei învăţămân
tului pentm pregătirea personalului bisericesc, Sfanţul Sinod hotărăşte:
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- Ia act, cu aprobare de lucrările Consfătuirii Directorilor Seminariilor
Teologice Ortodoxe;
- Aprobă propunerile privind competenţele profesionale, ale absolvenţilor
Şcolilor Teologice, după cum urmează:
A. Pentru absolvenţii Seminariilor Teologice, specializarea pastorală .w
1. cunoaşterea învăţăturii de credinţă ortodoxă
2. aplicarea cunoştinţelor de credinţă ortodoxă în viaţa practică
3. fundamentarea biblică a cunoaşterii învăţăturii de credinţă ortodoxă
4. interpretarea corectă a muzicii bisericeşti
5. aplicarea corectă a rânduielilor liturgice şi tipiconale (oficierea corectă a
cultului divin)
6. utilizarea corectă a discursului religios
7. capacitatea de a predica şi de a învăţa cuvântul lui Dumnezeu
8. organizarea de activităţi filantropice
B. Peniru absolvenţii Seminariilor Teologice-Specializarea patrimoniu,
competenţele profesionale sunt, în punctele 1-4 şi 8 comune cu cele de la spe
cializarea pastorală, fa care se adaugă:
- executarea corectă a icoanei bizantine
'
- realizarea de obiecte de artă bisericească
+4

C. Pentru Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti competenţele 1, 2, 4, 5 sunt ace
leaşi ca la Pastorală, la care se adaugă:
1. organizarea şi coordonarea cântării în biserică
2. antrenarea credincioşilor la activităţi gospodăreşti
3. sprijinirea activităţilor filantropice
-A probă disciplinele pentru examenul de atestat la Seminariile Teologice şi
Şcolile de Cântăreţi, după cum urmează:
- Peniru Seminariile Teologice Pastorale:
1. Dogmatică - scris
.2. Studiul Vechiului şi Noului Testament - scris
3.
Proba practică orală - muzică bisericească, tipic bisericesc, predică sau cate
heză - consemnată cu o notă rezultată din media aritmetică a celor trei dioscipline.
• Media finală a examenului se calculează prin media aritmetică a celor trei probe.
- Pentru Seminariile Teologice Patrimoniu : '
1. Dogmatică - scris
2. Studiul Vechiului şi Noului Testament - scris
3. Proba practică de specialitate - prezentarea unei lucrări de specialitate .
- Pentm Şcolile de Cântăreţi Bisericeşti:
Dogmatică - scris
Proba practică orală - muzică bisericească şi tipic bisaericesc - cu o singură
notă, rezultatul din media aritmetică a celor două discipline.
Media finală a examenului se calculează prin media aritmetică a celor două probe.
- Aprobă disciplinele şi temetica pentru faza şcolară şi faza naţidnală a
Olimpiadelor la Seminariile Teologice, după cum urmează:
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Disciplinele de concurs rămân Dogmatica şi Istoria Bisericii Ortodoxe
Române pentru care există 6 locuri pe Seminar, câte 3 la fiecare disciplină.

Pentru Dogmatică Programa cuprinde temele:
- clasa a XII-a, temele la zi, de la "Crearea lumii"până la "întreita slujire a
Mântuitorului", inclusiv;
- clasa a XIH-a, temele la zi, de la "Persoana şi lucrarea Duhului SJânt"
până la "Sf Treime în viaţa Bisericii şi a credincioşilor ", inclusiv;
Pentru Istoria Bisericii Ortodoxe Române:
- clasa a X ll-a , temele la zi, de la "Obiectul, metoda, scopul, şi izvoarele
istoriei Bisericii Ortodoxe Române" până la "Biserica Ortodoxă Română din
Ţara Românească în timpul lui Matei Basarab. Mitropoliţii Teofd şi Ştefan",
inclusiv;
- clasa a XIII-ay temele la zi, de la "Mitropolitul Antim Ivireanul" până la
"Preoţimea ortodoxă română în sec. XIX", inclusiv;
Subiectele vor fi aprobate conform metodologiei şi precizărilor MEC.
-Aprobă ca pe diploma de Bacalaureat sau pe certificatul de absolvire, la rubri
cile "specializare"sau "pregătire de bază", să sc menţioneze: "personal de cult".

COMISIA PENTRU RELAŢII EXTERNE BISERICEŞTI
în continuare, la invitarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, I.P.S.
Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, raportorul Comisiei pentru Relaţii Externe
Bisericeşti, dă citire următoarelor referate ale acestei Comisii:

Temei nr, 3825/2002 ~ Referat asupra vizitei pe care o delegaţie a Bisericii
Ortodoxe Române, condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a efec
tuat-o la Vatican, la invitaţia Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea, precum
şi la comunităţile ortodoxe române din Italia (7-14 octombrie 2002).
La invitaţia Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea, o delegaţie a Bisericii
Ortodoxe Române condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a efectuat
o vizită la Vatican şi la unele comunităţi ortodoxe române din Italia, în perioada
7-14 octombrie 2002.
Aspectele principale ale acestei vizite pot fi rezumate astfel:
1. Vizita delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la Vatican şi în Italia este o
continuare a relaţiilor existente de multă vreme între Biserica Ortodoxă Ro
mână şi Vatican, relaţii care au primit o semnificaţie aparte prin vizitele reciproce
efectuate la nivelul Intâistătătorilor celor două Biserici, la Vatican, în ianuarie
1989 şi la Bucureşti, în mai 1999;
2. Această vizită a arătat, prin întregul program desfăşurat în acele zile,
deosebita atenţie acordată de către toţi factorii responsabili implicaţi în orga
nizarea ei. Această grijă a fost subliniată, într-un mod special, de felul în care solii
Bisericii Ortodoxe Române au fost întâmpinaţi de către Sanctitatea Sa, Papa
Ioan Paul al II-lea, în faţa a sute de mii de pelerini, aflaţi în Piaţa Sfântul Petru;
3. în acelaşi timp, vizita delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la Roma are
un caracter de unicitate, pentru că, pentru prima dată, vizita unui Patriarh orto
dox la Vatican a inclus în program şi întâlniri cu Preşedintele Italiei, Excelenţa Sa,
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Domnul Azeglio Ciampi şi cu Preşedintele Consiliului de Miniştri, Domnul Silvio
Derlusconi;
4. Tot un caracter de unicitate îl constituie şi cele două slujbe şi întâlnirile
Prea Fericirii Sale şi a membrilor delegaţiei, cu preoţii şi credincioşii ortodocşi
români, din comunităţile aflate la Roma şi în nordul Italiei, reliefându-se astfel
importanţa pastorală a acestei vizite. Un alt element al acestei dimensiuni pasto
rale a vizitei îl constituie şi oferirea, pentru credincioşii ortodocşi români din ţară,
a unor părticele din moaştele Sfanţului Silvestru, Papă al Romei şi ale Sfinţilor
Ambrozie şi Dionisie, Episcopi ai Milanului;
5. Această vizită a constituit şi un prilej de aducere aminte şi de cinstire a
tuturor celor care, în vremuri de dictatură, au dat neclintite mărturii ale credinţei
lor, prin consacrarea bisericii Sf. Bartolomeu din Insula Tiberina memoriei acestor
mărturisitori ai credinţei creştine, din veacul XX;
6. Un moment cu totul deosebit al vizitei a fost constituit de prezenţa dele
gaţiei Bisericii noastre în Bazilica Sfântul Petru , la Missa oficiată de Sanctitatea
Sa Papa Ioan Paul al II-lea, prilej cu care, pentm prima dată, un papă şi întâistătător al Bisericii noastre au rostit, împreună, în limba română, Simbolul de Cre
dinţă Niceo-Constantinopolitan;
7.Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi a delegaţiei Bisericii
Ortodoxe Române la Vatican şi în Italia a fost, de asemenea, un prilej de stabilire
a unor contacte cu personalităţi bisericeşti şi civile din Italia, între care mem
bri ai Curiei Romane, reprezentanţi ai Secretariatului de Stat, Preşedinţi ai Con
gregaţiilor, Dicasteriilor, Oficiilor şi Institutelor Sfanţului Scaun, ca şi membri ai
Ambasadelor diferitelor ţări, acreditate la Vatican ş.a.;
8.
întâlnirea celor doi întâistătători la Palatul Apostolic a subliniat prin
conţinutul cuvântărilor rostite cu acel prilej,,disponibilitatea pentm continuarea
dialogului dintre cele două Biserici şi dorinţa de a conlucra pentm realizarea
unei mărturii comune în lumea de astăzi. Aceste idei se regăsesc în Declaraţia
Comună , semnată de cei doi întâistătători de Biserici, document care, prin bo
găţia mesajului transmis, are o semnificaţie aparte, reprezentând un nou imbold
la cooperare şi la o mai mare apropiere între creştini, într-o lume tot mai în
străinată de Dumnezeu şi marcată de îndepărtarea omului de semenul său;
9. Vizita delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române condusă de Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist, la Vatican şi în Italia a avut un ecou deosebit, atât pentru
credincioşii Bisericii noastre, cât şi în mediile internaţionale.
Ca o concluzie generală, se poate afirma că, în spiritul mandatului încredinţat
de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, această vizită, cu adevărat
istorică, pe care delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, condusă de întâi stătătorul
ei, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a efectuat-o la Vatican, ca oaspeţi ai
Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul II, precum şi la comunităţile ortodoxe române din
Italia, Roma şi Milano, se constituie ca un moment cu totul special în contextul
relaţiilor dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică. în tim
pul acestei vizite, s-a reafirmat dorinţa celor două Biserici de a dezvolta şi adânci,
pe mai departe, relaţiile dintre ele, în spirit ecumenic şi frăţesc, evidenţiindu-se
preţuirea de care se bucură Biserica Ortodoxă Română şi întâistătătoml ei pe plan
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intercreştin şi internaţional, ca promotori ai dialogului şi ai apropierii dintre
Biserici şi popoare.
Mai mulţi membri ai Sf. Sinod şi-au exprimat deosebita bucurie şi preţuire
pentru felul cum s-a desfaşurat această istorică vizită, pentru modul cum a fost
reccptată de clerul şi credincioşii din România şi din străinătate, ca şi în mass-me
dia română şi internaţională.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei Relaţiilor Externe.Bise
riceşti Sfanţul Sinod hotărăşte:
- Ia act de vizita delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, condusă de Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,, la Vatican şi în Italia (7-14 octombrie 2002),
prin care s-a reafirmat rolul şi mărturia vie a Bisericii Ortodoxe Române, în con
text panortodox şi intercreştin.
- Se vor publica, în revistele centrale bisericeşti şi în presa eparhială, toate
cuvântările rostite cu acest prilej, precum şi declaraţia Comună semnată de cei
doi întâistătători de Biserici (Acestea se publică în prezentul număr al revistei).

Temei nr. 4933/2002 -Invitaţia adresată Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, de a lua parte la întronizarea noului Arhiepiscop de Canterburyf Dr. Ro
wan Douglas Williams, care va avea loc pe 27 februarie 2003.
în referat se arată că, la Patriarhia Română, s-a primit o scrisoare, prin carc Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost invitat să fie prezent la ceremoniile prilejuite
de întronizarea noului Arhiepiscop dc Canterbury şi Primat al Comuniunii Anglicane
din întreaga lume, în persoana Graţiei Sale, Dr. Rowan Douglas Williams.
în acest sens, referatul menţionează că, de-a lungul ultimelor decenii, Biserica
Ortodoxă Română a mai fost reprezentată la ceremoniile prilejuite de întronizarea
noului Arhiepiscop de Canterbury şi Primat al Comuniunii Anglicane, după cum
urmează: la 27 iunie 1961, în Catedrala de la Canterbury, a fost întronizat
Arhiepiscopul Dr. Arthur Michael Ramsey, delegat din partea Bisericii Ortodoxe
Române fiind I.P.S. Iustin, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei; la 21-30 ianuarie 1975,
în Catedrala de la Canterbury, a fost întronizat Arhiepiscopul Dr. Donald Coggan,
delegat din partea Bisericii Ortodoxe Române fiind I.P.S. Mitropolit Teoctist al
Olteniei; 19 aprilie 1991, în Catedrala de la Canterbury, a fost întronizat Arhi
episcopul Dr. George Leonard Carey, delegat din partea Bisericii Ortodoxe
Române fiind I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei;
De asemenea, referatul menţionează faptul că, în cadrul relaţiilor bilaterale,
dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Anglicană, au avut loc mai multe
schimbări de vizite la nivel de întâistătători, între care menţionăm: 1965 - vizita
Arhiepiscopului Michael Ramsey la Patriarhia Română; 1966 - vizita Prea Feri
citului Părinte Patriarh Justinian la Biserica Anglicană; 1993 - vizita Arhi
episcopului George Carey la Patriarhia Română;
La propunerea Comisiei Relaţiilor Externe Bisericeşti, Sfanţul Sinod
hotărăşte:
- Ia act de invitaţia adresată Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist de a
lua parte la întronizarea noului Arhiepiscop de Canterbwy'şi primat al Bisericii
Anglicane, Dr. Rowan Douglas Williams care va avea loc la 27februarie 2003.
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Temei nr. 3830/2002 - Participarea I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi
Bucovinei, la Congresul Internaţional cu tema "Biserică şi Bioetică" la
Chambessy (Elveţia, 11-15 septembrie 2002).
Organizat din iniţiativa şi sub patronajul Patriarhiei Ecumenice de
Constantinopol, Congresul cu tema: Biserică şi Bioetică. Cuvântul ştiinţei şi cu
vântul religiei, s-a ţinut la Centrul ortodox de la Chambessy, Geneva, în Elveţia,
între 11-15 septembrie 2002, şi a reunit participanţi din Grecia, România, Rusia,
Serbia, Franţa, Elveţia, Belgia, Germania, Italia şi Statele Unite ale Americii. Din
România a fost invitat ca orator I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei,
care a susţinut expunerea cu tema: Coruptibil şi incoruptibil în viaţa umană.
Tematica Congresului s-a axat pe trei direcţii mari: a) începutul vieţii, b) du
rata vieţii şi c) sfârşitul vieţii.
In prima parte a Congresului, referatele legate de cercetarea ştiinţifică privind
începutul vieţii umane, teologii au susţinut că embrionul uman trebuie considerat de
la începutul său ca fiind om, adică fiinţă umană şi nu altceva, în timp ce unii oameni
de ştiinţă pledau pentru folosirea embrionului uman în vindecarea unor boli.
Mai mulţi oratori teologi au fost solicitaţi să trateze tema: Coruptibil şi
incoruptibil în viaţa umană , în sensul de muritor şi nemuritor, pentru a sublinia
transcendenţa sau spiritualitatea persoanei umane, care nu poate fi redusă la bio
logicul coruptibil sau stricăcios.
Lucrările Congresului au scos în evidenţă unele aspecte importante ale
problematicii bioeticii actuale în dialogul ei cu religia. în dialogul lor cu ştiinţele
vieţii, Bisericile trebuie să apere darul sfanţ al vieţii şi demnitatea persoanei
umane în comuniune de viaţă cu Dumnezeu şi cu semenii.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei Relaţiilor Externe
Bisericeşti, Sfanţul Sinod hotărăşte:
- Ia act de participarea I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, la
lucrările Congresului Internaţional cu tema "Biserică şi Bioetică" (Chambessy,
Elveţia, 11-15 septembrie 2002).
- Referatul prezentat de I.P.S. Mitropolit Daniel va f i folosit ca material do
cumentar la Comisia Naţională de Bioetică.
A

Temei nr. 4032/2002 - Participarea P.S. Episcop Damaschin al Sloboziei şi
Călăraşilor la lucrările celui de al VIH-lea Congres ştiinţific internaţional
"Pavleia" (Veroia, Grecia, 26-29 iunie 2002).
La invitaţia Mitropolitului Panteleimon de Veria, P.S. Episcop Damaschin al
Sloboziei şi Călăraşilor a participat, cu un mesaj patriarhal la Congresul Ştiinţific
Internaţional cu tema "Omul în viziunea Apostolului Pavel ", organizat la VeriaGrecia (26-29 iunie 2002) şi la manifestările religioase prilejuite de sărbătorirea
Sfanţului Apostol Pavel (28-29 iunie 2002) sub genericul "Pavlia ".
Sâmbătă, 29 iunie, cei prezenţi au participat la Utrenia şi Sfânta Liturghie,
alături de ceilalţi arhierei, la sfârşitul căreia, câţiva ierarhi, între care şi P.S. Episcop
Damaschin, au primit distincţia "Crucea de Aur a Apostolului Pavel, clasa întâi".
După-amiază, s-a făcut o procesiune de la Catedrală la Altarul Sfântului x^postol
Pavel, unde s-a săvârşit Vecernia Mare arhierească.
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In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei Relaţiilor Externe
Bisericeşti, Sfanţul Sinod hotărăşte:
- Ia act de participarea PS. Episcop Damaschin al Sloboziei şi' Călăraşilor
la lucrările celui de al VHI-lea Congres Ştiinţific Internaţional cu tema "Omul în
viziunea Apostolului Pavel" şi la manifestările religioase prilejuite de sărbători
rea Sfântului Apostol Pavel, organizate sub genericul "Pavlia" de la Mitropolia
din Veroia (Grecia, 28-29 iunie 2002).

Temei nr. 5275/2002 - Participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe
Române la întâlnirea internaţională "jReligii şi Culturi între conflict şi dialog",
organizată de Comunitatea Sant’Egidio şi Arhiepiscopia de Palermo (Italia ,
1-3 septembrie 2002).
Referatul arată că o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române, compusă din:
I.P.S. Mitropolit Serafim al Mitropoliei pentru Germania şi Europa Centrală, P.S.
Episcop Sofronie al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, P.S. Episcop
Casian al Dunării de Jos şi P.S. Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei, a partici
pat la întâlnirea internaţională "Religii şi Culturi între Conflict şi Dialog ", orga
nizată la Palermo-Sicilia, între 1-3 septembrie 2002, de către Comunitatea
Sant Egidio şi Arhiepiscopia de Palermo.
Pe parcursul celor trei zile, s-au desfăşurat ceremoniile îndătinate şi conferinţe,
tradiţionala solemnitate finală încheiată cu semnarea apelului pentru pace. Intre cele
mai interesante conferinţe s-au numărat următoarele: "După 11 septembrie: o
inevitabilă ciocnire a civilizaţiilor?", "Un nou suflet pentru Europa: creştini în dia
log”, ”Creştini uniţi într-o lume globalizatoare" "Autocritica credinţelor”.
La propunerea Comisiei Relaţiilor Externe Bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act de participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române la
întâlnirea internaţională "Religii şi Culturi între Conflict şi Dialog", organizată
de către Comunitatea SantE,gidio şi Arhiepiscopia de Palermo (Italia, 1-3 sep
tembrie 2002).
- Vorfi continuate legăturile cu Comunitatea Sant Egidio, precum şi partici
parea la astfel de manifestări cu caracter ecumenic şi de promovare a dialogului
interreligios.

Temei nr. 5181/2002 - Participarea P.S. Episcop Sofronie a! Episcopiei Orto
doxe Române din Ungaria, la întâlnirea pentru pace organizată de Comunitatea
Sant ’Egidio la Madrid, Barcelona şi Tarragona (29 octombrie - 1 noiembrie 2002).
Referatul arată că momentele de vârf ale vizitei le-au constituit rugăciunile
ecumenice de la Madrid, Barcelona şi Tarragona, în cadrul cărora, de fiecare dată,
Prea Sfinţia Sa a rostit câte o meditaţie asupra patrimoniului spiritual comun din
primul mileniu, cu prelungiri ulterioare asupra necesităţii dialogului şi întâlnirii ca
mijloace pentru refacerea deplinei unităţi de credinţă, asupra imperativului
mărturiei creştine unice şi a împreună-lucrării într-o lume globalizatoare, în con
tinuă provocare la adresa creştinismului.
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La propunerea Comisiei Relaţiilor Externe Bisericeşti Sfanţul Sinod hotărăşte:
Ia act de participarea P.S. Episcop Sofronie al Episcopiei Ortodoxe Româ
ne din Ungaria la aniversarea unui an de la întâlnirea pentru pace, organizată de
către Comunitatea Sant 'Egidio la Madrid, Barcelona şi Tarragona, în perioada
29 octombrie - 1 noiembrie 2002.

Temei nr. 3700/2002 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe Biseri
ceşti în legătură cu lucrările Comisiei Internaţionale de Dialog Teologic
Anglican-Ortodox (Abergavenny, Ţara Galilor, 26-28 iunie 2002).
La întrunirea acestei Comisii de dialog, din partea ortodoxă au fost prezenţi
reprezentanţi ai Patriarhiei Ecumenice, ai Patriarhiei Alexandriei, Antiohiei, Mos
covei şi României, precum şi ai Bisericilor Ortodoxe din Cipru, Grecia, Polonia,
Albania, Filanda şi Estonia. Delegaţii anglicani au venit din Marea Britanie,
S.U.A., Canada, Australia şi Africa de Sud.
Lucrările dialogului au fost conduse de către l.P.S. Ioan Zizioulas, Mitropolit
de Pergam - din partea Patriarhiei Ecumenice şi Eminenţa Sa, Episcopul Maxwell
Thomas din Australia - din partea Bisericii Anglicane.
în ziua de 26 iunie s-a întrunit doar Comitetul de redactare, care a finalizat
discuţia de anul trecut de la Voios, Grecia, şi a alcătuit documentul intitulat
"Preoţia, Hristos şi Biserica".
întrunirea în plenul Comisiei a început la 27 iunie prin prezentarea a două
referate pe tema hirotpnirii femeilor.
Arhiepiscopul Rowan Williams, recent ales Arhiepiscop de Canterbury,
recunoaşte faptul că anglicanii şi ortodocşii nu vor putea ajunge curând la un con
sens pe această temă; totuşi, cel puţin anumite puncte metodologice comune pot
fi identificate pentru continuarea discuţiei.
Din partea ortodocşilor, P.S. Episcop Basil de Sergievo (Patriarhia Moscovei)
de la Oxford, a prezentat referatul intitulat "Hirotonirea fem eilor în preoţie ",
referat care se concentrează asupra Sfintei Liturghii, ideea de bază a referatului
fiind aceea că polaritatea dintre bărbaţi şi femei se reflectă în structura Liturghiei.
P.S. Episcop Basil a vorbit şi despre preoţia conferită doar bărbaţilor, ca de
curgând din limbajul simbolic iudaic şi creştin timpuriu; preotul - rege al vechiu
lui Israel - era bărbat, ca şi Marele Preot al templului de la Ierusalim, prototipul
lui Hristos. Acesta în timp ce Biserica, Trupul lui Hristos, este întotdeauna
înţeleasă ca Mireasă a lui Hristos. Hristos aduce toate în unire cu Sine ca anthropos şi nu ca parte bărbătească. în concluzie, referentul a apreciat că deşi nu există
motiv teologic clar pentm a nu hirotoni femei şi că Scriptura nu exclude în mod
clar acest lucm, totuşi tradiţia Bisericii - cel puţin a celei de Răsărit - exclude
acest lucm prin felul în care de secole şi-a structurat Liturghia.
în cea de a doua zi a lucrărilor în plen (28 iunie) a fost, mai întâi, prezentat
şi discutat documentul "Preoţia, Hristos şi Biserica ", alcătuit de către Comitetul
de redactare pe baza discuţiilor din anul precedent. Tot în această zi s-a hotărât ca
tema hirotonirii femeilor să fie discutată la întrunirea de anul viitor pe care l.P.S. Mi
tropolit Petros de Axum din cadml Patriarhiei Alexandriei s-a oferit să o
găzduiască la Addis Abeba în febmarie 2003.
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Ca urmare a discuţiilor din plen şi la propunerea Comisiei Relaţiilor Externe
Bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act de lucrările Comisiei Internaţionale de Dialog Teologic AnglicanoOrtodox, desfăşurate la Abergavenny (Ţara Galilor, 26-28 iunie 2002).
- Să se continue şi pe viitor participarea Bisericii Ortodoxe Române in ca
drul Comisiei Internaţionale de Dialog Teologic Anglicano-Ortodox.

Temei nr. 4923/2002 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe Bisericeşti
în legătură cu întrunirea Comisiei Mixte de Dialog dintre Biserica Ortodoxă şi
Federaţia Mondială Luterană (Oslo, Nor\>egia, 3-10 octombrie 2002).
Cea de a Xl-a întrunire a Comisiei Mixte de Dialog dintre Bisericile Orto
doxe şi Federaţia Mondială Luterană (FLM) s-a desfăşurat între 3-10 octombrie 2002
la Oslo, Norvegia. Cei 12 delegaţi ortodocşi au reprezentat mai multe Biserici, ce
au participat consecvent la acest dialog teologic. Cei 12 delegaţi luterani re
prezentau diferite Biserici membre ale FLM. Reprezentantul Patriarhiri Române
la întrunire a fost Pr. P rof Univ. Dr. Viorel Ioniţă.
Tema întrunirii de la Oslo "Taina Bisericii: Tainele ca mijloace ale mântuirii"
a fost mai întâi discutată la întrunirea comitetului pregătitor, desfăşurată între 20-22
februarie 2002 la Sankt Petersburg, Rusia. Delegatul Patriarhiei Române a fost
prezent şi la întrunirea de la Sankt Petersburg, unde a fost numit membru în comite
tul de redactare a unui proiect de declaraţie, care a stat la baza discuţiilor de la Oslo.
La întrunirea comisiei mixte de la Oslo au fost prezentate şi apoi discutate
cele patru referate de la Sankt Petersburg, la care s-au adăugat încă două referate
speciale cu privire la Sfânta Euharistie. Redactarea declaraţiei comune a fost
făcută de un comitet format din patru persoane: doi ortodocşi şi doi luterani, între
care s-a numărat şi delegatul Patriarhiei Române.
La încheierea lucrărilor sale de la Oslo, Comisia Mixtă pentru dialogul teo
logic luteran-ortodox a adoptat o declaraţie comună, care constituie cea de a doua
parte a textului teologic al temei generale "Taina Bisericii " şi care constituie o
anexă la acest raport. La aceeaşi întrunire, Comisia a propus ca la cea de a Xll-a
sesiune a sa, care ar urma să se desfăşoare în anul 2004, să se discute subtema:
Taina Bisericii: Botezul şi Mirungerea ca taine ale încorporării în Biserică (The
Mystery o f the Church: Baptism and Chrismation as Sacraments o f incorporation
into the Church).
în textul adoptat la Oslo cu privire la Taine ca mijloace ale mântuirii, a fost
mai întâi precizată credinţa comună a celor două tradiţii teologice, că Tainele îşi
au fundamentul în întruparea, învăţătura, moartea şi învierea Mântuitorului lisus •
Hristos, aşa cum dă mărturie Sfânta Scriptură.
Un alt aspect al temei discutate la Oslo este cel legat de validitatea Tainelor. în
acest sens, luteranii consideră că validitatea acestora depinde de cuvântul şi porun
ca lui Hristos, pe când eficacitatea acestora depinde de primirea lor prin credinţă.
Tradiţia ortodoxă nu foloseşte această terminologie, dar respinge împreună cu
luteranii atât ideea de dependenţă a validităţii Tainelor de vrednicia săvârşitorului,
cât şi ideea că Tainele mijlocesc harul prin simplul act al săvârşirii lor.
Abordând problema numărului Tainelor, ortodocşii mărturisesc fără echivoc
existenţa a şapte Taine, pe când luteranii numai două, Botezul şi Euharistia. în
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acelaşi timp, teologii luterani afirmă că în tradiţia lor teologică există indicii că şi
Pocăinţa, dimpreună cu Hirotonia, pot fi socotite Taine. Declaraţia comună de la
Oslo face în acest context referire şi la ierurgiile Biseicii.
In sfârşit, la Oslo a fost discutată, de o manieră preliminară, Sfanta Taină a
Euharistiei. In acest sens este vrednic, de subliniat că teologia ortodoxă mărturi
seşte, împreună cu teologia luterană, prezenţa reală a Mântuitorului lisus Hristos
în Euharistie.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei Relaţiilor Externe
Bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act de lucrările Comisiei Mixte de Dialog dintre Biserica Ortodoxă şi
Federaţia Mondială Luterană, Oslo, Norvegia (3-10 octombrie 2002).
- Să se continue şi pe viitor implicarea Bisericii Ortodoxe Române în dia
logul Bisericii Ortodoxe cu Federaţia Mondială Luterană.
A

____

Temei nr. 4935/2002 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe Biseri
ceşti în legătură cu lucrările celei de-a X-a Conferinţe de Dialog IslamicCreştin (Bah rein, Emiratele Arabe Unite, 28-30 octombrie 2002).
Iniţiativa pentru organizarea şi desfăşurarea acestei Sesiuni de Dialog a
aparţinut Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic de Constantinopol şi
şi-a desfăşurat lucrările în Bahrein, prin amabilitatea Majestăţii Sale; Regele Ba
hrainului, Şaik Hamad Bin Isa Al - Khalifa, care a afirmat că Bahrainul este o ţară
a toleranţei, a păcii şi a securităţii pentru toţi oamenii.
Sanctitatea Sa a fost reprezentat de către P.S. Episcop Emanuel de Reghion,
iar Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de Pr. Prof. Dr. Alexandru Stan
de la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian" din Bucureşti.
Au fost prezenţi delegaţi din următoarele Biserici: Biserica Ortodoxă, Bise
ricile Orientale Ortodoxe, Biserica Romano-Catolică, Biserica Anglicană, Biseri
cile Protestante, precum şi reprezentantul Consiliului Bisericilor din Orientul
Mijlociu. De asemenea, au fost de faţă reprezentanţi ai Ligii Mondiale Islamice,
ai Organizaţiilor internaţionale (ONU) şi ai Organizaţiilor Arabe. Din partea Re
gatului Bahrainului au participat: Ministrul Justiţiei şi al Afacerilor Islamice, pre
cum şi Ministrul Muncii şi al Afacerilor Sociale.
Tema Conferinţei de dialog Islamo-Creştin a fost: "Rolul Religiei în reali
zarea coexistenţei paşnice în societăţile moderne ", iar întreaga atmosferă a în
trunirii a fost paşnică, fără incidente şi cu o ţinută de înalt nivel, nefiind semnalate
polemici deschise între creştini şi musulmani pe tot parcursul dezbaterilor.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei Relaţiilor Externe
Bisericeşti, Sfanţul Sinod horătăşte:
A

- Ia act de lucrările celei de-a X-a Conferinţei de Dialog Islamic-Creştin,
(Bahrain, Emiratele Arabe Unite, 28-30 octombrie 2002).
- Să se continue participarea Bisericii Ortodoxe Române la astfel de
întniniri, având în vedere necesitatea statornicirii unei atmosfere de bună
înţelegere, coexistenţă paşnică şi respect reciproc între creştini şi musulmani.
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Temei nr. 5364/2002 - Referatul Sectorului Comunităţi Externe în legătură
cu vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în Canada cu ocazia hiro
tonirii şi instalării canonice a I.P.S. Nicolae Condrea în scaunul de Arhiepiscop
al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada (11-16 iulie 2002).*
în referat se arată că în perioada 11-16 iulie 2002, o delegaţie a Bisericii
Ortodoxe Române condusă de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a efec
tuat o vizită la Montreal, Canada. Momentul central al vizitei l-a constituit hiroto
nirea întru arhiereu şi instalarea de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
în prezenţa mai multor arhierei ortodocşi români şi străini, a'I.P.S. Nicolae Condrea^ ca nou Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Ca
nada. Evenimentul a avut loc în Catedrala Parohiei Ortodoxe Române, "Sfântul
Ioan Botezătorul" din Montreal la* 14 iulie a.c., în Duminica a treia după Rusalii.
Acest eveniment istoric din viaţa comunităţilor ortodoxe române de peste
ocean a fost împlinirea hotărârii luate de Congresul Arhiepiscopiei Ortodoxe Ro
mâne în America şi Canada din data de sâmbătă, 9 martie 2002, organizat la bise
rica ortodoxă română "Sf. Treime" din Troy, Michigan, în cadrul căruia Părintele
Nicolae Condrea a fost ales Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în
America şi Canada, de către cei peste 100 de clerici şi delegaţi laici reprezentând
parohii şi mânăstiri din cadrul Arhiepiscopiei.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa din 13 martie 2002,
a confirmat alegerea sa de către Congresul Electoral ca Arhiepiscop al Arhiepis
copiei Ortodoxe Române în America şi Canada.
Din delegaţia Bisericii Ortodoxe Române condusă de către Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist au făcut parte următorii arhierei: II.PP.SS. Mitropolit
Teofan al Olteniei, Mitropolit Serafim al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru
Germania şi Europa Centrală, Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române
pentru Europa Occidentală şi Meridională şi Locţiitor de Arhiepiscop al Arhiepis
copiei Ortodoxe Române în America şi Canada până la hirotonirea şi instalarea
noului arhiepiscop şi P.S. Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei.
Sâmbătă 13 iulie 2002, a avut loc ceremonia vestirii şi chemării Prea
Cuviosului Arhimandrit Dr. Nicolae Condrea la treapta arhieriei, în biserica "Sf. Ioan
Botezătorul" din Montreal, după slujba vecerniei, în prezenţa unui sobor de
arhierei români şi străini, a peste 50 de preoţi şi 1000 de credincioşi.
Duminică 14 iulie, a avut loc Sfânta Liturghie în cadrul căreia Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a hirotonit întru arhiereu pe Prea Cuviosul Arhimandrit
Nicolae şi l-a investit pe noul arhiepiscop cu însemnele arhieriei: mantia şi cârja
arhierească.
S-a dat citire "Gramatei patriarhale", act "fundamentat pe alegerea făcută de
Congresul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada a Prea Cuvio
sului Arhimandrit dr. Nicolae Condrea şi confirmată de Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, pentru slujirea ca Arhiepiscop în această d Dumnezeu bine
cuvântată eparhie".
După Sf. Liturghie, I.P.S. Mitropolit Iosif şi P.S. Episcop Ioan al Covasnei şi
Harghitei, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi au oficiat slujba parastasu%

* Vezi reportajul vizitei în Revista "Biserica Ortodoxa R om ână", nr. 1-6/2002.
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lui pentm vrednicul de pomenire arhiepiscop Victorin Ursache, care este înmormântat în cimitirul mănăstirii Putna din ţară.
Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în Canada a reprezentat un
eveniment deosebit în viaţa Bisericii Ortodoxe Române în ceea ce priveşte le
găturile dintre Biserica Mamă şi comunitatea ortodoxă română de pe continentul
american.
După ani de frământări şi incertitudini pentm unii dintre preoţii şi credincioşii
ortodocşi români de peste acean, în timpul vizitei delegaţiei Bisericii noastre în
Canada se vorbea de un nou început pentm Arhiepiscopie, de rectitorirea sa şi con
solidarea ei din punct de vedere istoric şi al relaţiei frăţeşti cu Biserica-Mamă.
în cele .şase zile petrecute de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi dele
gaţia Bisericii noastre au înscris pentru istoria bisericească contemporană unele
premiere demne de menţionat:
- pentm prima dată în istoria de aproape un secol a Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române în America şi Canada când arhiepiscopul a fost hirotonit şi instalat de
către Patriarhul Bisericii - Mame;
- pentru prima dată în istorie când Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a luat
cuvântul în Congresul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada.
Dacă acestor elemente excepţionale menţionate mai sus mai adăugăm coliturghisirea pentm prima oară a clerului celor două eparhii româneşti de peste
ocean şi faptul că a fost prima vizită în Canada a unui Patriarh al Bisericii Orto
doxe Române după evenimentele din 1989, avem imaginea completă a mesajului
pe care l-a transmis vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist atât la nivel
naţional, cât şi internaţional.
Luând cuvântul în plen, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a subliniat
că la Sfânta Liturghie oficiată la Montreal a avut bucuria de a se întâlni cleml şi
credincioşii celor două eparhii româneşti din America, cu I.P.S. Arhiepiscop
Nathaniel şi cu LP.S. Mitropolit Teodosie al Americii, cu cleml şi credincioşii ro
mâni, adunaţi toţi în jum l aceluiaşi Sfânt Potir, cu speranţa unirii celor două
eparhii româneşti de pe continentul american.
Luând act de referatul prezentat şi la propunerea Comisiei pentm Relaţii
Externe Bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte:
. - Ia act de vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în Canada cu
ocazia hirotonirii şi instalării canonice a I.P.S. Nicolae Condrea în scaunul de
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada.
%

Temei nr. 5363/2002 - Referat al Sectorului Comunităţi Externe în legătu
ră cu recunoaşterea Mitropoliei Basarabiei de către autorităţile de stat din Re
publica Moldova.
A

In referat se arată că acest eveniment mult aşteptat s-a înscris în cartea de aur
a istoriei Mitropoliei Basarabiei la 30 iulie 2002, când LP.S. Mitropolit Petm Păduraru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor,
i s-a înmânat certificatul de înregistrare a Mitropoliei Basarabiei cu număml
1651, de către Directorul Serviciului de Stat pentm Culte, Serghei Iaţco, în pre
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zenţa D-lui Vlad Cubreacov, consilier pe probleme speciale al Mitropoliei Basa
rabiei, şi a Părintelui Andrei Caramalău.
Acest fapt a fost posibil în urma modificărilor în Legea cu privire la culte din
12 iulie 2002, modificări determinate de Rezoluţia Adunării Parlamentare a Con
siliului Europei din 24 aprilie 2002.
După cum se ştie, din momentul reactivării, Mitropolia Basarabiei a fost per
manent nedreptăţită şi, în această situaţie, nevoită să apeleze la instanţele de jude
cată interne şi internaţionale.
începând cu 8 octombrie 1992, Mitropolia Basarabiei a solicitat de ne
numărate ori, recunoaşterea sa de către Guvernul Republicii Moldova. întâm
pinând opoziţie, dată fiind poziţia politică a Guvernului de la Chişinău, iar cererile
fiind tratate cu refuz, Mitropolia Basarabiei şi-a utilizat dreptul legal de apărare în
justiţia naţională, atacând deciziile Cabinetului de la Chişinău. Din păcate, nu
toate demersurile au avut un rezultat favorabil.
Ultima hotărâre a Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, care a
examinat cauza pe fond, a fost pronunţată la 9 decembrie 1997, ca fiind definitivă
şi irevocabilă, prin care a respins cerinţele Mitropoliei Basarabiei sub pretextul
"caracterului neîntemeiat şi nelegal al plângerii".
Dat fiind că Republica Moldova a aderat la Consiliul Europei şi a ratificat
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Libertăţilor fundamentale şi a
acceptat jurisdicţia Curţii Europene de la Strasbourg, Mitropolia Basarabiei s-a
văzut nevoită să apeleze şi la justiţia internaţională. Astfel, Curtea Europeană a în
registrat cu titlu definitiv petiţia Mitropoliei Basarabiei la 26 ianuarie 1999,
deschizând dosarul nr. 45701/99 intitulat "Mitropolia Basarabiei şi Exarhatul
Plaiurilor şi alţi 12 contra Republicii Moldova".
La 13 decembrie 2001, Curtea Europeană a dat câştig de cauză Mitropoliei Ba
sarabiei, Curtea pronunţându-se în unanimitate că a avut loc o încălcare a art. 9 (li
bertatea religioasă) şi art. 13 (dreptul la un recurs efectiv) din Convenţia Europeană
a Drepturilor Omului şi art. 11 (libertatea întrunirilor şi asocierilor) din Convenţie.
La 27 martie 2002, un colegiu format din cinci judecători ai CEDO a analizat
recursul înaintat de către Guvernul Republicii Moldova la 22 februarie 2002 prin
reprezentantul său oficial Ion Morei, Ministrul Justiţiei, şi a decis, în unanimitate,
respingerea cererii autorităţilor de la Chişinău. Această hotărâre a făcut să intre în
vigoare, ca obligatorie, decizia CEDO din 13 decembrie 2001.
La 24 aprilie 2002, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a proclamat
o rezoluţie prin care autorităţile de la Chişinău sunt obligate să recunoască Mitro
polia Basarabiei până la data de 31 iulie 2002, în caz contrar Republica Moldova
riscând sancţiuni din partea forurilor internaţionale.
Recunoaşterea oficială a Mitropoliei Basarabiei a trebuit însă, precedată de
excluderea din legislaţia naţională a normelor juridice care au făcut posibilă viola
rea Dreptului Internaţional, violare sancţionată de Curtea de la Strasbourg.
La 12 iulie 2002, Parlamentul Republicii Moldova adoptă Legea nr. 1220-XV,
care prevede modificarea şi completarea Legii nr. 979-XII din 24 martie 1992
despre culte şi a articolului 325 din Codul de procedură civilă.
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Articolul 14 din Legea Cultelor privitor la recunoaşterea cultelor, în urma
modificărilor, menţionează: "Pentru a putea să se organizeze şi să funcţioneze,
cultele prezintă organului de stat pentru culte o declaraţie de organizare şi funcţio
nare, la care se anexează statutul (regulamentul) de organizare şi funcţionare,
cuprinzând informaţii asupra sistemului de organizare şi administrare, însoţit de
principiile fundamentale de credinţă.
Declaraţia se depune la organul de stat pentru culte, care, în termen de 30 de zile
lucrătoare de la data depunerii acesteia, va consemna cultul în Registrul cultelor..."
Recunoaşterea Mitropoliei Basarabiei la 30 iulie 2002 a produs mare satis
facţie în rândul clericilor şi credincioşilor din cuprinsul Mitropoliei Basarabiei.
Duminică 4 august 2002 s-au oficiat Te Deum-uri în toate bisericile Mitropoliei
Basarabiei.
"A fost o perioadă foarte îndelungată până am ajuns la recunoaşterea noastră
de către stat. Să sperăm că lucrurile cele rele ţin de domeniul trecutului" a declarat
înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Petru Păduraru, Intâistătătorul Mitropoliei Bsarabiei.
Cu toate acestea, I.P.S. Kiril, mitropolit de Smolensk şi Kaliningrad, Pre
şedintele Departamentului de Relaţii Externe al Patriarhiei Ruse, a citit la Chişinău în ziua de 18 august 2002, o Declaraţie de presă în legătură cu recunoaşterea
Mitropoliei Basarabiei, din care se redau câteva pasaje semnificative care
umbresc atmosfera de bucurie determinată de acest eveniment:
- "Patriarhia Rusă caracterizează formarea Mitropoliei Basarabiei pe terito
riul Republicii Moldova drept o sciziune în sânul Bisericii";
- "Organizarea unei eparhii pe teritoriul altei eparhii este o fărădelege bise
ricească. Două eparhii pot exista pe acelaşi teritoriu numai în cazul când Biseri
cile din care fac parte aceste eparhii nu se recunosc reciproc şi nu există comuniune
între ele... în Republica Moldova nu sunt factori ecleziastici de a se forma o
eparhie paralelă decât cea existentă";
- "Ceea ce s-a întâmplat este o problemă politică şi un precedent foarte peri
culos. A apărut o nouă comunitate juridică, bazându-se pe factorul politic şi
oamenii care fac parte din această comunitate au viziuni şi ţeluri concrete. Ideea
sciziunii a apărut in România şi a fost exportată aici";
"Noi am discutat această problemă cu Patriarhia Română şi înţelegem
nostalgia ei, mai ales că o perioadă de timp acest teritoriu a fost parte componentă
a României. Şi am propus să rezolvăm litigiul din punct de vedere canonic, care
nu permite înfiinţarea unei biserici pe teritoriul altei biserici deja existente. La
ultimul dialog le-am propus că pot avea reprezentanţă aici, partea română a
refuzat acest lucru, spunând că o reprezentanţă pentru ei este prea puţin. Dar noi
considerăm că această cale este una legală, prin care putem să ţinem cont de
doleanţele lor şi din punct de vedere canonic. In locul acestei veriante, problema
în cauză a ajuns la CEDO şi o calificăm o încălcare a canoanelor bisericeşti.
Sperăm că cetăţenii din Republica Moldova vor conştientiza acest fapt. Ştim că
cetăţenii din Republica Moldova sunt foarte credincioşi şi ne punem speranţe că
vor putea restabili unitatea Bisericii Ortodoxe din Moldova, astfel s-ar putea
ajunge la confruntări grave între credincioşi";
A

fS

%

I
PARTEA OFICIALĂ

417

- "In repetate rânduri am adresat scrisori Patriarhiei Române, dar nu am
primit nici un răspuns.. în timpul acesta litigiul a ajuns deja la CEDO şi nu s-a re
zolvat "frăţeşte'’. Considerăm că este mare greşeală şi, cu toate acestea, suntem
dispuşi şi pe viitor la diferite relaţii cu Patriarhia Română, pentm a rezolva
problema care a apămt la moment în Republica Moldova”.
După expunerea referatului în plen, luând cuvântul, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist şi-a exprimat regretul pentru cele declarate de I.P.S. Mitropolit
Kiril în legătură cu recunoaşterea Mitropoliei Basarabiei şi în privinţa relaţiilor
Patriarhiei Ruse cu Patriarhia Română.
Urmare a celor prezentate şi la propunerea Comisiei pentru Relaţii Externe
Bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act cu bucurie de recunoaşterea Mitropoliei Basarabiei de către
autorităţile de stat ale Republicii Moldova;
- Ia act cu regret de cele declarate de I.P.S. Mitropolit Kiril de Smolensk în
legătură cu recunoaşterea Mitropoliei Basarabiei.

Temei nr. 5362/2002 - Referat al Sectorului Comunităţi Externe în
legătură cu participarea I.P.S. Arhiepiscop Teodosie al Tomisului şi a unei dele
gaţii a Bisericii Ortodoxe Române la comemorarea Sfinţilor Martiri Brân
coveni, Constantin Vodă cu cei patru fii: Constantin, Radu, Ştefan, Matei şi
sfetnicul lanache, organizată de către Parohia Ortodoxă Română din Istanbul
(18 august 2002).
în referat se artă că din încredinţarea şi cu înalta binecuvântare a Prea Ferici
tul Părinte Patriarh Teoctist, cu prilejul împlinirii a 228 de ani de la moartea martirică a Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, cu fii săi: Constantin,
Ştefan Radu şi Matei, şi sfetnicul lanache , o delegaţie a Bisericii Ortodoxe
Române condusă de către I.P.S. Arhiepiscop Teodosie al Tomisului s-a deplasat în
perioada 16-24 august 2002 la Constantinopol, în Turcia, pentm a comemora*
acest eveniment. Din delegaţie au făcut parte Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Necula,
decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian” a Universităţii din
Bucureşti, Pr. Dr. Mircea Alexă Uţă, Consilier Patriarhal la Sectoml Comunităţi
Externe al Patriarhiei Române şi Pr. Iulian Isbăşoiu, Consilier Cultural al Arhiepis
copiei Tomisului. Delegaţia a fost însoţită şi de patm diaconi de la catedrala
arhiepiscopală din Constanţa, de Coml "Harisma" al tinerilor teologi de la Facul
tatea de Teologie Ortodoxă din Constanţa, de preoţi şi preotese, tineri şi tinere re
prezentanţi ai Biroului de presă al Arhiepiscopiei Tomisului, ai Televiziunii
Române, care s-au constituit în adevăraţi pelerini.
Membrii delegaţiei şi pelerinii, care au călătorit cu autocaml, au fost primiţi
la Istanbul de către Pr. Silviu State, Parohul Parohiei Ortodoxe Române "Sfanta
Treime" din Istanbul. După cum se ştie, începând cu 1 ianuarie 2001, la Instanbul
funcţionează Parohia Ortodoxă Română "Sfânta Treime” pentm comunitatea
românilor ortodocşi aflaţi temporar sau definitiv în Turcia, păstorită de către Pr. Silviu State. In prezent părintele State slujeşte într-o biserică armeană de rit catolic,
închiriată temporar şi amenajată în acest scop. De menţionat este faptul că părin
tele Silviu State este foarte apreciat şi de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul
27 - B. O. R. 10-12/2002
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Ecumenic al Constantinopolului, fiind invitatul Sanctităţii Sale la toate eveni
mentele importante din viaţa Patriarhiei Ecumenice. Părintele State este interesat
împreună cu întreaga comunitate a românilor din Turcia de necesitatea deţinerii
unui locaş propriu de cult, de care depinde eficienţa activităţii pastorale, dar şi de
obţinerea calităţii de persoană juridică a parohiei.
Cu o zi înaintea comemorării sfinţilor Brâncoveni, membrii delegaţiei Bise
ricii noastre au vizitat "Sfânta Sofia", celebra bazilică creştină, construită în vre
mea împăratului Justinian, devenită moschee, iar acum muzeu, şi Biserica "Sfânta
Irina", din secolul al IV-lea, refăcută de Justinian, precum şi muzeul Topkapî,
unde, printre altele, se află şi mâna dreaptă a Sfântului Ioan Botezătorul şi o parte
din craniul său, ca şi sabia Sfântului voievod Ştefan cel Mare.
Comemorarea Sfântului voievod martir Constantin Brâncoveanu a avut loc în
ziua de Duminică, 18 august 2002, în Biserica Ortodoxă Greacă "Sfânta Parascheva" din Istanbul, ctitorită în anul 1692 de însuşi Constantin Brâncoveanu şi resfinţită de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic al Constantinopolu
lui, la 27 septembrie 1998, în prezenţa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
înainte de slujba Utreniei şi a Sfintei Liturghii I.P.S. Arhiepiscop Teodosie a
săvârşit un botez în biserica parohiei româneşti din Istanbul, apoi s-a deplasat la
Biserica "Sfanta Parascheva", unde a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, încon
jurat de soborul de preoţi şi diaconi, membrii şi însoţitori ai delegaţiei. La Sfânta
Liturghie au asistat I.P.S. Mitropolit Ghenadios Sasimenos, ca delegat al Sancti
tăţii Sale, Bartolomeu I Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, reprezentanţi
ai personalului Consulatului Român de la Istanbul, în frunte cu dl Edmond
Neagoe, vice-consul, dl Mircea Lucescu cu soţia şi credincioşi români din Istan
bul. Slujba arhierească înălţătoare a impresionat întreaga asistenţă, care umpluse
frumoasa Biserică "Sfânta Parascheva". După cuvântul de învăţătură al I.P.S.
Arhiepiscop Teodosie şi binecuvântările Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
adresate credincioşilor români din Istanbul, s-a săvârşit parastasul pentru membrii
familiei domnitorului Constantin Brâncoveanu şi ctitorii şi binefăcătorii de mai
târziu ai bisericii.
Membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române împreună cu ceilalţi slujitori
români au fost primiţi în audienţă la Palatul Patriarhal din Fanar de către
Sanctitatea Sa, Bartolomeu I Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, care a
oferit în cinstea oaspeţilor Patriarhiei Române un dineu.
în după-amiaza aceleiaşi zile, s-a vizitat oraşul, Biserica Vlahernelor şi Bise
rica "Izvorul Tămăduirii", care păstrează frumuseţea şi atmosfera unor locuri cu
adevărat sfinte.
Seara a fost organizată o recepţie oferită de dl Mircea Lucescu. A participat
Sanctitatea Sa Bartolomeu I Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, însoţit de
II.PP.SS. Mitropoliţi Emanuel de Regiuni (Belgia) şi Genadios Sasimonos, ataşaţi
pe lângă Consulatul Român din Istanbul, în frunte cu dl. viceconsul Edmund
Neagoe, membrii delegaţiei române.
/V
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In zilele care au urmat, membrii delegaţiei Bisericii noastre au efectuat o
călătorie în partea asiatică a Turciei, vizitând locurile cu însemnătate religioasă,
culturală şi artistică. Pe lângă marile oraşe ale Turciei, care reflectă înaltul nivel
de viaţă şi o ţară în plină dezvoltare şi înflorire, a fost vizitată localitatea Niceea,
cu piaţa în care a avut loc primul Sinod Ecumenic (325) şi cu bazilica în ruine,
unde s-a ţinut cel de al Vll-lea Sinod Ecumenic, alte localităţi şi ruinele unora.
La Efes, pe lângă cetatea cu vestigiile ei renumite, se păstrează ruinele
Bazilicii "Sfanta Maria", unde a avut loc cel de al III-lea Sinod Ecumenic,
construcţie de proporţii impresionante, mormântul Sfanţului Ioan Evanghelistul şi
locul casei Născătoarei de Dumnezeu, unde a trăit un timp în grija Sfântului Ioan
Evanghelistul, peste care s-a ridicat o biserică, astăzi aparţinând unui ordin
catolic. Aici înconjurat de acelaşi sobor de preoţi şi diaconi şi corul "Harisma", s-a
săvârşit o impresionantă liturghie arhierească, într-un cadru natural, de o rară fru
museţe. A fost prima liturghie săvârşită de un ierarh român pe aceste ţinuturi şi
într-un loc cu atâta semnificaţie religioasă şi istorică.
La Pergam s-a vizitat şi măreaţa bazilică din secolul al Vl-lea, de dimensiuni
uimitoare, astăzi în ruine. Şirul marilor cetăţi şi bazilici s-a încheiat cu cetatea
Troia, impresionantă prin aşezarea şi vestigiile pe care le păstrează.
în urma celor prezentate, a lămuririlor suplimentare aduse de I.P.S.
Arhiepiscop Teodosie în plen şi la propunerea Comisiei pentru Relaţiile Externe
Bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte:
- la act ele participarea I.P.S. Arhiepiscop Teodosie al Tomisului şi a unei
delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române la comemorarea Sfinţilor Martiri
Brâncoveni, Constantin Vodă cu cei patru fii: Constantin, Radu, Ştefan, Matei şi
sfetnicul Ianache , organizată de Parohia Ortodoxă Română din Istanbul (Turcia,
18 august 2002).

Temei nr. 4988/2002 - Vizita P.S. Episcop Gherasim al Râmnicului în
cuprinsul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, la invitaţia
I.P.S. Arhiepiscop Nicolae (12-21 octombrie 2002).
Cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi la invitaţia
I.P.S. Nicolae, Arhiepiscopul Americii şi Canadei şi a Pr. Simion Nicolae de la
parohia ortodoxă română din Boston, P.S. Episcop Gherasim al Râmnicului a
efectuat o călătorie în America (Boston) şi Canada (Ottawa şi Montreal), prilej cu
care a coliturghisit cu I.P.S. Arhiepiscop Nicolae şi a trimis clericilor şi credin
cioşilor binecuvântările Prea Fericitului Părinte Patriarh.
La propunerea Comisiei Relaţiilor Externe Bisericeşti, Sfanţul Sinod hotărăşte:
- Ia act de vizita P.S. Episcop Gherasim al Râmnicului in cuprinsul Arhiepis
copiei Ortodoxe Române în America şi Canada, efectuată la invitaţia Chiriarhului locului, I.P.S. Arhiepiscop Nicolae (12-21 octombrie 2002).

Temei nr. 5365/2002 - Referat al Sectorului Comunităţi Externe în legătu
ră cu siatuaţia actuală a sprijinului acordat de statul român pentru salarizarea
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personalului clerical şi neclerical de la comunităţile ortodoxe române din
străinătate.
a

începând cu luna octombrie 2002, 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, care la art. 1 (pct. b) se referă la salarizarea personalului neclerical
care îşi desfăşoară activitatea în aşezămintele Bisericii Ortodoxe Române din
străinătate.
Ca urmare, Sfanţul Sinod în şedinţa din 13-14 iunie 2000 luând în discuţie
problema salarizării clerului din străinătate a aprobat constituirea unei comisii
speciale, formată din I.RS. Mitropolit Serafim al Germaniei, I.P.S. Mitropolit
Petru al Basarabiei, I.P.S. Mitropolit Iosif al Europei Occidentale şi Meridionale,
P.S. Episcop Sofronie de Gyula, P.S. Episcop Laurenţiu, pe atunci Locum-Tenens
al Episcopiei Ortodoxe Române din Iugoslavia, P.S. Episcop-Vicar Patriarhal
Teofan Sinaitul şi reprezentanţi ai Sectorului Conunităţi Externe şi ai Serviciilor
Juridic, Contabilitate şi Personal din cadrul Administraţiei Patriarhale, care să
analizeze şi să decidă asupra beneficiarilor Ordonanţei de urgenţă nr. 66/2000 şi
modul de distribuire a sumelor virate de la bugetul de stat pentru sprijinul la sala
rizare a clerului din afara graniţelor ţării". _
Comisia Specială care a decis modul de distribuire a celor 52.000 $ alocaţi
lunar de la bugetul de stat, mai precis sumele alocate fiecărui Centru Eparhial din
străinătate şi Administraţiei Patriarhale, iar ierarhii în colaborare cu permanenţa
Comisiilor Eparhiale au trimis la Sectorul Comunităţi Externe listele clericilor şi
suma ce o va primi fiecare cleric în parte. Astfel, prin aceste demersuri făcute, s-a
obţinut mărirea numărului celor care beneficiază de sprijin la salarizare de la 52
la 169 de persoane.
în şedinţa sa din 19-20 februarie 2001, Sfanţul Sinod analizând situaţia
salarizării personalului bisericesc de la comunităţile ortodoxe române din
străinătate, a hotărât să se intervină pentru suplimentarea cu 20 de posturi a actua
lului număr de preoţi din străinătate care primesc contribuţie de la stat în valută.
Ca urmare, la data de 1 noiembrie 2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 543, Ordonanţa de urgenţă nr 82/2001 potrivit căreia se
suplimentează cele 20 de posturi neclericale cu încă 10 posturi.
Din păcate, cu toate demersurile din ultimii ani, suma de 52.000 USD alocată
pentru personalul clerical al Bisericii noastre din străinătate a rămas însă nemodi
ficată, deşi aceasta ar trebui modificată, anual, potrivit legii.
In ultimul timp s-a observat o înmulţire constantă a parohiilor noastre din
străinătate, lucru care impune necesitatea suplimentării fondului destinat salariză
rii preoţilor şi cântăreţilor din cadrul acestora. '
Ca urmare, la propunerea Comisiei pentru Relaţiile Externe Bisericeşti,
Sfanţul Sinod hotărăşte:
4

Să se intervină la autorităţile statului român pentru suplimentarea sumei
alocate pentru personalul clerical al Bisericii Ortodoxe Române din străinătate.
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Să se intervină la autorităţile statului român pentru suplimentarea pos
turilor de îngrijitori şi cântăreţi din cadrul comunităţilor ortodoxe româneşti din
străinătate.
11. închiderea şedinţei de lucru şi a sesiunii Sfântului Sinod pe anul 2002.
Epuizându-se examinarea lucrărilor repartizate comisiilor sinodale, pentru
studiere, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist exprimă frăţeşti mulţumiri
membrilor Sfântului Sinod pentm contribuţiile aduse în dezbaterea temelor şi la
luarea hotărârilor sinodale celor mai potrivite, despre care îşi exprimă încredinţa
rea că vor contribui la promovarea vieţii religioase a Bisericii noastre, la sprijinul
credincioşilor şi clerului.
întrucât Prea Fericirea Sa socoteşte că aceasta este ultima şedinţă sinodală a
anului, în conformitate cu prevederile statutare, declară închisă prezenta şedinţă
sinodală şi sesiunea anuală a Sfântului Sinod pe anul 2002.
Aflându-ne în apropierea sărbătorilor Naşterii Domnului, Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Te ictist adresează urări frăţeşti de sănătate şi bun spor duhovnicesc
în lucrările fiecărui membru al Sfântului'Sinod în eparhia pentru care a fost
chemat prin chemare să păstorească.
Se rosteşte rugăciunea nCuvine-se cu adevărat".

PREŞEDINTELE SFÂNTULUI SINOD

t TEOCTIST
ARHIEPISCOPAL BUCUREŞTILOR, MITROPOLIT AL MUNTENIEI
ŞI DOBROGEI ŞI PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
SECRETARUL SFÂNTULUI SINOD

t VINCENŢIU PLOIEŞTEANU
EPISCOP-VICAR PATRIARHAL

(Anexa 1)
R A N D U IA L A SFIN ŢIRII
ŞI A R B O R Ă R II D R A P E L U L U I N A Ţ IO N A L
în seara zilei de 25 iunie, ora 19, drapelul naţional este coborât de pe catarg,
împăturit şi condus în catedrală (biserică), unde rămâne peste noapte.
în dimineaţa zilei de 26 iunie, la ora 10, se începe slujba de sfinţire (după caz,
pânza poate fi aceeaşi sau una nouă).
Drapelul este desfăşurat de ostaşii gărzii port-drapel şi ţinut de către aceştia
întins, de cele patru colţuri, în poziţia orizontală.
Diaconul: Binecuvintează, Părinte! (sau, după caz, potrivit rangului
arhieresc sau preoţesc).
Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul Nostru, totdeauna, acum şi
pururea şi în vecii vecilor.
Corul: Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Rugăciunile începătoare. Apoi:
#

Psalmul 84

Binevoit-ai, Doamne, ţării Tale,
întors-ai robimea lui Iacob.
Fărădelegile poporului Tău le-ai trecut cu vederea,
păcatele lor le-ai acoperit.
Mânia Ţi-ai potolit-o,
Dc la iuţimea mâniei Tale Te-ai întors.
•

V

întoarce-ne şi pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre,
mânia Ta întoarce-Ţi-o dinspre noi.
Oare în veci Te vei mânia pe noi,
sau din neam în neam îţi vei întinde mânia?
Intorcându-Te Tu, Dumnezeule, pc noi ne vei via
şi poporul Tău se va veseli întru Tine.
Doamne, arată-ne mila Ta
şi dă-ne mântuirea Ta!
Auzi-voi cc va grăi întru mine Domnul D um nezeu,.
că pace va grăi El peste poporul Său
şi peste cei cuvioşi ai Săi
şi peste cei ce-şi întorc inima spre El.
Da, aproape-i mântuirea Lui dc cei ce se tem de El, .
pentru ca-n ţara noastră să-şi facă slava sălaş.
Mila şi adevărul s-au întâmpinat,
dreptatea şi pacea s-au sărutat;
adevărul din pământ a răsărit
şi dreptatea din cer a privit.
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Că Domnul va da bunătate,
iar pământul nostru îşi va da rodul;
dreptatea va merge înaintea Lui
şi-I va pune paşii pe cale.
Slavă... Şi acum... Aliluia (de 3 ori); Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!
Diaconul: Cu pace Domnului să ne rugăm.
Corul: Doamne miluieşte... (şi toate celelalte până la: Pentru cei ce călăto
resc...), după care:
Pentru ca milostiv şi îndurat să ne fie nouă, nevrednicilor robilor Săi, şi să ne
izbăvească de tot răul, Domnului să ne rugăm.
Pentru ca El, Atotputernicul şi Atotţiitorul Dumnezeu, să binecuvinteze cu
harul Său acest drapel naţional şi să-l facă semn de pace, unitate şi bucurie pentru
tot poporul românesc, Domnului să ne rugăm.
Pentru ca acest drapel să fluture pe catarg în văzduhul binecuvântării şi
ocrotirii lui Dumnezeu, Domnului să ne rugăm.
Pentru ca Domnul, Dumnezeul nostru, să ne binecuvinteze poporul şi ţara cu
credinţă dreaptă şi pace statornică, Domnului să ne rugăm.
Pentru ca să ne izbăvim noi...
Preotul: Că Tu eşti binecuvântarea, nădejdea şi tăria poporului Tău, şi Ţie se
cuvine toată slava, cinstea şi închinarea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum
şi pururea şi în vecii vecilor.
Corul: Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne
din nevoi aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Ci, ca una ce ai
stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm ţie: bucură-te,
Mireasă, pururea fecioară.
f
Diaconul: Să luăm aminte.
1

RUGĂCIUNEA DE SFINŢIRE
Doamne, Dumnezeul nostru, Cel veşnic, atotputernic, drept şi îndurător, Tatăl
Domnului şi Mântuitorului nostru lisus Hristos, şi împreună cu El Făcătorul a
toată lumea văzută şi nevăzută, caută acum spre rugăciunea noastră, a smeriţilor
şi nevrednicilor robilor Tăi, pe care Ţi-o aducem cu graiul şi cu inima: Iată, am
adus în faţa Ta acest drapel naţional, pe care Te rugăm să-l binecuvintezi şi să-l
sfinţeşti cu binecuvântarea Ta cea cerească, pentru ca să fie el semn de unitate,
libertate şi bunăvoire pentru tot poporul ţării noastre, România. Astfel întărit cu
paza ta, fa-1 să fluture biruitor pe catarg în văzduhul sfinţeniei Tale şi să ne um
brească patria cu întreitul semn duhovnicesc al celor trei culori: azurul credinţei,
soarele nădejdii şi văpaia iubirii. Iar pe cei ce se vor uita la el cu cinstire, demni
tate şi dragoste umple-i de bucurie şi pace. Că Tu eşti Dumnezeul nostru şi Ţie
slavă îţi înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii
vecilor.
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Corul: Amin.
Preotul: Pace tuturor!
Diaconul: Capetele noastre, Domnului să le plecăm.
Preotul: Se sfinţeşte acest drapel naţional prin stropire cu această apă
sfinţită, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfanţului Duh.
Corul: Amin. Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moşteni
rea Ta. Biruinţă binecredincioşiior creştini asupra celui potrivnic dăruieşte, şi cu
Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.
In acest timp, ostaşii gărzii port-drapel împăturesc pânza şi i-o înmânează
Preotului. Acesta, la rândul său i-o înmânează prefectului:
Preotul: Primeşte acest drapel sfinţit, pe care-1 vei înmâna gărzii port-drapel
spre a fi înălţaţ pe catarg în semn de unitate, libertate şi demnitate naţională.
La rândul său, prefectul îl înmânează comandantului gărzii port-drapel.
Cu acesta în frunte, se merge în procesiune solemnă până la piciorul catargu
lui, unde oficialităţile sunt întâmpinate cu intonarea unui marş pe durata aşezării
lor în locul rânduit.
Se rostesc alocuţiuni asupra evenimentului.
Garda port-drapel aduce drapelul la catarg, unde îl despătureşte.
Preotul: Hristoase, Dumnezeul nostru, binecuvintează înălţarea pe catarg a
acestui drapel naţional, pentru ca în văzul tuturor să le fie tuturor mândrie. Că Tu
eşti binecuvântarea noastră, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfanţului Duh,
acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Corul: Amin.
Preotul: înţelepciune... şi Otpustul mic.
După ce l-a binecuvântat cu crucea din mână, sărută drapelul, care va fi astfel
înălţat pe catarg, în timp ce se intonează Imnul naţional.
Ceremonia se încheie cu defilarea gărzii de onoare.
4
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A VII-A ÎNTÂLNIRE A COMISIEI MIXTE DE DIALOG
ORTODOXO-GRECO-CATOLIC
Episcopia Ortodoxă Română, Arad, 01. octombrie 2002.
în ziua de 01 octombrie 2002, a continuat, la Episcopia Ortodoxă Română
din Arad, dialogul dintre Biserica Ortodoxă Română şi'Biserica Română-Unită cu
Roma, Greco-Catolică
Comisia Ortodoxă a /o st compusă din:
1. I.P.S. Bartolomeu - Arhiepiscop al Vadului Feleacului şi Clujului
2. I.P.S. Andrei - Arhiepiscop al Alba luliei
3. P.S. Timotei - Episcop al Aradului
4. P.S. Ioan - Episcop al Oradiei
5. P.S. Ioan - Episcop al Covasnei şi Harghitei
6. P.S. Visarion Răşinăreanul - Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului
7. P.S. Iustinian Sigheteanul - Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureşului şi
Sătmarului
Ca delegat al Prea Fericitului Părinte Patriarh a participat Prea Sfinţitul
Episcop Vincenţiu Ploieşteanu, Episcop Vicar Patriarhal şi Secretar al Sfanţului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
în calitate de invitaţi au luat parte la acest dialog I.P.S. Nicolae - Mitropolitul
Banatului şi P.S. Laurenţiu - Episcopul Caransebeşului.
Comisia Greco-Catolică a fost alcătuită din:
1. I.P.S. Mitropolit Lucian - Arhiepiscop de Alba-Iulia şi Făgăraş
2. P.S. Florentin - Episcop de Cluj-Gherla
3. P.S. Ioan - Episcop de Maramureş
4. P.S. Alexandru - Episcop de Lugoj
5. P.S. Virgil - Episcop de Oradea
Din partea Vaticanului a asistat Excelenţa Sa Mons. Francesco Pio Tamburrino.
Această nouă întâlnire a Comisiei mixte de dialog s-a desfăşurat în acelaşi
climat dc deschidere şi frăţietate. în prima parte a discuţiilor I.P.S. Bartolomeu, în
calitate de preşedinte-delegat al părţii ortodoxe, invită ierarhii celor două Biserici
la stabilirea unui mod de comunicare nu numai în interiorul dialogului oficial, ci
şi pe plan local, deoarece acest lucru este benefic pentru ambele părţi.
Ierarhii ambelor biserici sunt de* acord să facă eforturi pentru îmbunătăţirea
climatului moral dintre ele, făcând apel la preoţi şi credincioşi de a se apropia prin
soluţii practice şi acceptabile.
Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică rămâne fidelă recomandă
rilor documentelor magisteriului Bisericii Catolice şi consideră că este necesară
continuarea dialogului cu Biserica Ortodoxă Română. Ar vrea însă, ca acest dia
log să fie real, deschis, sincer şi bazat pe dorinţa sinceră de înţelegere reciprocă şi
de rezolvare a problemelor interconfesionale. Ierarhii greco-catolici îşi rezervă
însă dreptul de a face apel la forurile legislative în situaţia în care se constată lipsa
dorinţei de dialog.
Se solicită mai multă bunăvoinţă din partea părţii ortodoxe pentru o colabo
rare reală în găsirea unor soluţii acceptabile.
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Partea greco-catolică cere restituirea catedralelor din Oradea şi Baia Mare, a
bisericii Sfanţul Vasile cel Mare din Bucureşti, precum şi a unor biserici protopopiale. De asemenea, se solicită restituirea bisericilor care nu sunt folosite sau
sunt închise, iar în localităţile în care există o singură biserică, fostă greco-catolică, să se slujească alternativ.
Partea ortodoxă îşi menţine în continuare părerea de a fi respectată voinţa credin
cioşilor majoritari, când este vorba de cedarea bisericilor de orice categorie. Slujirea
alternativă nu este o soluţie în rezolvarea amiabilă a conflictelor patrimoniale.
Din discuţie a reieşit că, de la ultima întâlnire, s-au rezolvat un număr de
cazuri, dar este necesară o misiune pastorală mai insistentă pentru a crea condiţiile
necesare soluţionării altor situaţii dificile.
Partea ortodoxă îşi exprimă dorinţa ca dialogul să nu se limiteze la o relaţie
strict juridică, ci să se găsească mijloace pentru o împreună lucrare şi în celelalte
domenii ale binelui obştesc, deoarece poporul aşteaptă mai mult de la noi toţi.
S-a hotărât că următoarea întâlnire să aibă loc pe data de 23 septembrie 2003
la sediul Episcopiei Greco-Catolice din Baia Mare.
II rugăm pe Dumnezeu să ocrotească preoţii celor două Biserici şi să le dea
putere să-i conducă pe credincioşi la mântuire.
Comisia Ortodoxă Română
Comisia Greco-Catolică
%

BARTOLOMEU
Arhiepiscop al Vadului,
Feleacului şi Clujului
(preşedinte)

LUCIAN
Arhiepiscop de Alba Iulia şi Făgăraş
(preşedinte)

ANDREI
Arhiepiscop al Alba Iuliei

FLORENTIN
Episcop de Cluj-Gherla

TIMOTEI
Episcop al Aradului

IOAN
Episcop de Maramureş

IOAN
Episcop al Oradiei

%

ALEXANDRU
Episcop de Lugoj

IOAN
Episcop al Covasnei şi Harghitei
VISARION RĂŞINĂREANUL
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului ■
IUSTIN SIGHETEANUL
Arhiereu Vicar al Episcopiei
Maramureşului şi Sătmarului

VIRGIL
Episcop de Oradea
V

Excelenţa Sa Mons. FRANCESCO
PIO TAMBURRINO
Delegatul Vaticanului

INVITAŢI
NICOLAE
Mitropolit al Banatului

LA URENŢIU
Episcop al Caransebeşului

\
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PROGRAMA DE RELIGIE
discipline teologice pentru Seminariile Teologice
şi Liceele cu clase teologice la examenul de Bacalaureat 2003

1. DOGMATICA ORTODOXĂ:

»

I. COMPETENŢE DE EVALUAT:
%
\

1. Interpretarea corectă a învăţăturilor de bază, generale, formulate succint în
Simbolul niceo-constantinopolitan;
2. Definirea conceptelor şi noţiunilor specifice religiei;
3. Argumentarea învăţăturilor de credinţă în diferite contexte de comunicare;
4. Utilizarea adecvată a limbajului religios, a terminologiei cu care operează
Teologia dogmatica;
5. Stimularea interesului pentru cunoaşterea adevărului divin revelat, cuprins
în Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradiţie;
6. Aplicarea în viaţa zilnică a acestor valori divine.
*

II. CONŢINUTURI:
1. Despre religie (originea religiei, fiinţa religiei, teorii despre originea şi
fiinţa religiei).
2. Argumente raţionale pentru dovedirea existenţei lui Dumnezeu; generalităţi:
2.1. argumentul istoric;
2.2. cosmologic: a) argumentul cauzalităţii, b) argumentul mişcării, c) argu
mentul contingenţei, d). argumentul antropologic;
2.3. argumentul teleologic;
2.4. argumentul moral;
2.5. argumentul ontologic.
r 3. Revelaţia dumnezeiască (Revelaţia naturală şi supranaturală).
4. Căile de transmitere a' Revelaţiei supranaturale: Sfânta Scriptură (inspi
raţia, lectura şi tâlcuirea), Sfânta Tradiţie (Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie,
aspectul statornic şi dinamic al Sfintei Tradiţii, monumente sau documente ale
Sfintei Tradiţii, criteriile Sfintei Tradiţii). Raportul dintre Sfânta Scriptură, Sfânta
Tradiţie şi Sfânta Biserică (deosebiri confesionale).
5. Cunoaşterea lui Dumnezeu (cunoaşterea naturală, supranaturală, catafatică
şi apofatică; cunoaşterea lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieţii).
6. Atributele lui Dumnezeu (raportul dintre fiinţa şi lucrările lui Dumnezeu;
originea divino-umană a atributelor lui Dumnezeu; atributele naturale, intelec
tuale şi morale).
7. Dogma Sfintei Treimi (descoperirea Sfintei Treimi în Sfânta Scriptură;
formularea dogmei Sfintei Treimi şi precizarea terminologiei trinitare; Persoanele
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Sfintei Treimi; raportul dintre Persoanele Sfintei Treimi - perihoreză şi apro
priere; învăţătura despre filoque şi combaterea acesteia).
8. Crearea lumii nevăzute (introducere; originea îngerilor; natura şi funcţia
îngerilor; numărul şi ierarhia îngerilor; starea morală a îngerilor; îngerii cei răi sau
diavolii; cinstirea îngerilor).
9. Crearea lumii văzute (referatul biblic; creaţionism şi evoluţionism).
10. Crearea omului - antropologia creştină (originea omului; natura omului;
omul ca protopărinte; sufletul omenesc - funcţiile şi spiritualitatea sa; nemurirea
sufletului-argumente; teorii cu privire la transmiterea sufletului; menirea omului).
11. Starea originară a omului - deosebiri confesionale.
12. Căderea omului în păcat (originea şi fiinţa păcatului-strămoşesc; teorii
privind transmiterea păcatului strămoşesc; urmările păcatului strămoşesc şi deose
biri confesionale).
13. Dumnezeu Proniatorul (aspectele şi realitatea providenţei dumnezeieşti;
obiecţii şi combaterea lor).
14. Dumnezeu Mântuitorul (introducere; pregătirea omenirii pentru venirea
Mântui toţului, proorociri despre venirea Mântuitorului; întruparea Fiului lui
Dumnezeu; unirea ipostatică şi urmările ei dogmatice; chenoza).
15. Opera de mântuire a lui lisus Hristos (raportul dintre Persoana şi opera
Mântuitorului, întreita slujire a Mântuitorului; Răscumpărarea şi aspectele ei deosebiri confesionale; adeverirea morţii şi învierii Domnului). .
16. Dumnezeu Sfinţitorul (Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt; relaţia dintre
Hristos şi Duhul Sfânt în iconomia mântuirii; harul divin mântuitor, însuşiri;
harul, harismele şi darurile Sfântului Duh; raportul dintre har şi libertatea omului
- interconfesional).
17. Mântuirea subiectivă; etapele îndreptării, condiţiile însuşirii mântuirii
subiective; mântuirea subiectivă privită interconfesional).
18. Cinstirea sfinţilor, cinstirea sfintelor moaşte, cinstirea sfintelor icoane,
cinstirea Sfintei Cruci, preacinstirea Maicii Domnului - deosebiri confesionale.
19. Sfânta Biserică (întemeierea; fiinţa, însuşirile şi membrii Bisericii; deose
biri confesionale cu privire la Biserică).
20. Sfintele Taine (fiinţa, necesitatea, numărul Sfintelor Taine, ierurgiile,
Sfintele Taine şi ierurgiile în viaţa Bisericii şi a credincioşilor).
21. Eshatologia creştină (învăţătura creştină despre moarte şi judecata parti
culară; starea sufletelor după moarte: rai şi iad, combaterea doctrinei despre pur
gatoriu; a doua venire a Domnului; semnele Parusiei-texte scripturistice; învierea
morţilor şi judecata obştească-judecata universală; milenismul sau milenarismul;
sfârşitul lumii-cer nou şi pământ nou; viaţa de veci).

Bibliografie:
\

Pr. Prof. Ioan Zăgrean, Teologia Dogmatică, manual pentru Seminariile
Teologice, EIBMBOR (reeditat, Cluj-Napoca, 1997).

PARTEA OFICIALĂ
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2. ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMANE
I. COMPETENŢE DE EVALUAT:
1. Explicarea noţiunilor istorice în contexte de comunicare diferite;
2. Identificarea caracteristicilor globale şi de detaliu ale unui document şi
receptarea adecvată a sensului mesajului transmis;
3. Descrierea rolului Bisericii Ortodoxe Române, ca factor de formare,
îmbogăţire şi păstrare a limbii, culturii şi identităţii naţionale;
4. Utilizarea variată a metodelor şi tehnicilor specifice ştiinţelor istorice în
analiza schimbărilor sociale trecute şi prezente;
5. Redactarea unei lucrări, folosind termeni şi noţiuni istorice cunoscute.
II. CONŢINUTURI:
1. începuturile vieţii creştine pe teritoriul ţării noastre. Mărturii lingvistice.
2. Mărturii arheologice despre răspândirea creştinismului pe teritoriul ţării
noastre.
3. Viaţa creştină în Scythia Minor: Martiri, Episcopia Tomisului, teologi din
Scythia Minor.
4. Viaţa bisericească a românilor în sec. VII-XIV.
5. începuturile Mitropoliei Ungrovlahiei. Mitropolia Severinului.
6. Mitropolia Moldovei în sec. XIV-XV.
7. Viaţa bisericească în Transilvania în sec. XIV-XV.
8. Viaţa monahală la români în sec. XIV-XV: Sfanţul Nicodim de la Tismana.
Mânăstiri mai importante.
9. Viaţa bisericească în cele trei ţări româneşti în sec. âl XVl-lea.
10. Tiparul în Ţara Românească şi Moldova în sec. al XVl-lea: Macarie, Filip
Moldoveanu, Diaconul Coresi.
11. Mitropolia Ungrovlahiei în prima jumătate a sec. al XVII-lea: Mitropoliţii
Teofil şi Ştefan.
12. Mitropolia Ungrovlahiei în a doua jumătate a sec. al XVII-lea.
Mitropoliţii Varlaam şi Teodosie. Biblia de la Bucureşti.
13. Mitropolitul Varlaam al Moldovei.
14. Mitropolitul Petru Movilă şi Sinodul din Iaşi.
15. Mitropoliţii Ilie Iorest şi Simion Ştefan ai Transilvaniei.
16. Mitropolitul Sava Brancovici al Transilvaniei.
17. Mitropolitul Dosoftei al Moldovei.
18. Mitropolitul Antim Ivireanul.
19. Dezbinarea Bisericii Ortodoxe din Transilvania în anii 1698-1701.
20. Lupta clerului şi a credincioşilor pentm apărarea Ortodoxiei în Transil
vania în sec. al XVIII-lea.

4
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21. Biserica din Ţara Românească în timpul regimului fanariot. Mitropoliţi şi
Episcopi de Râmnic -îndrumători ai culturii.
22. Biserica din Moldova în timpul regimului fanariot. Mitropoliţi mai însemnaţi.
23. Viaţa monahală în ţările române în sec. al XVIII-lea. Stareţul Paisie şi
ucenicii lui.
24. Mitropolitul Vaniamin Costaehi.
25. Mitropolitul Andrei Şaguna.
26. Biserica din România între anii 1859-1918. Reformele bisericeşti ale lui
Alexandru Ioan Cuza. Recunoaşterea autocefaliei.
27. Biserica Ortodoxă Română în perioada 1918-1944. Patriarhii Miron
Cristea şi Nicodim Munteanu.
28. Biserica Ortodoxă Română după 1948. Patriarhii Justinian Marina, Iustin
Moisescu. Biserica Ortodoxă Română după 1989. Prea Fericitul Patriarh Teoctist
Arăpaşu.

Bibliografie:
Pr. Prof. Dr. Mireea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române , Manual
pentru Seminariile Teologice, ed. IV, Galaţi, 1997 (se pot folosi, la nevoie, şi
ediţiile anterioare).

7

(Anexa 4)
P R O G R A M A A N A L IT IC Ă
Disciplina: Administraţia Bisericească Parohială şi Legislaţie
1. Principiile şi structura organizatorică a Bisericii Ortodoxe Române.
2. Organizarea administrativă a Bisericii Ortodoxe Române şi organele de
conducere (organizarea centrală, locală şi instituţiile anexe).
3. Averea sau patrimoniul Bisericii Ortodoxe Române.
4. Legile bisericeşti: legi proprii şi legi de stat cu aplicare în Biserica Orto
doxă Română.
5. Noţiunea şi principiile administraţiei bisericeşti.
6. Organele administrative bisericeşti parohiale şi raporturile dintre ele;
metode de conducere.
7. Activitatea organelor de conducere şi a personalului auxiliar la nivel de
parohie.
8. Alcătuirea corespondenţei, tehnica redactării actelor, actele cu caracter
general.
9. Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor organelor colegiale parohiale.
10. Acte şi lucrări privind activitatea de evidenţă bugetar-contabilă a
bunurilor din patrimoniul parohiei.
11. Evidenţa bugetar-financiară a valorilor băneşti şi cantitativ-valorică, admi
nistrativă a bunurilor materiale ale parohiei.
12. Evidenţa lucrărilor de investiţii; construcţii, reconstrucţii, pictură,
reparaţii.
13. Evidenţa administrării instalaţiilor anexe parohiale.
14. Verificarea patrimoniului parohiei (inventarierea); încheierea anuală con
tabilă şi administrativă; gestionarea bunurilor parohiei.
15. Lucrările gospodăreşti la nivel de parohie.
16. Supravegherea, îndrumarea legală şi controlul activităţii administrative la
parohie.
17. Norme canonice şi legale privind întocmirea şi păstrarea registrelor mitricale (botezuri, cununii/nunţi, înmormântări).
18. Elaborarea unui dosar cuprizând actele de la parohie (temă practică de
seminar).

Bibliografie:
Arhid. Prof. Univ. Dr. loan Floca şi Prof. Dr. Sorin Joantă, Administraţia
Bisericească Parohială şi Legislaţie.

♦R e c e n z i i *
ETIMOLOGII ERONATE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
PRIVIND CREŞTINISMUL ROMÂNESC
A

In acesl material, căutăm să ne referim la unele afirmaţii făcute în revista LIMBA
ROMANA (5-6/1999, p. 459-463), privind lucrarea de doctorat a autoarei Simona Goicu,
Termeni creştini în onomastica românească, Timişoara, 1999,234 p., care afirmă că "răspândi
rea creştinismului la populaţia romanizată de la nordul Dunării ar fi avut loc, începând cu
prima jumătate a sec. al IV-lea, pentm că deja din acest secol asistăm la crearea unei termi
nologii creştine de origine latină". Constatăm că autoarea respectivă nu cunoaşte lucrarea
noastră "începuturile creştinismului românesc daco-rom an" (sec. II-VI,VII), Edit. Universi
tăţii din Bucureşti, 1998, în care am arătat că la poporul român creştinismul daco-roman a
apătul şi s-a afirmat o dată cu cucerirea Daciei de către romani, teritoriu care a fost inclus în
mediul de cultură şi civilizaţie romană, începând din sec. II după Hi*. Ambele procese, de
romanizare şi de creştinare s-au încheiat în a doua jumătate a secolului al Vl-lea, înainte de
convieţuirea cu slavii. Creştinarea daco-romană, ca şi formarea poporului român, s-au dez
voltat pe ambele maluri ale Dunării, în cadrul romanităţii orientale şi cu legături neîntrerupte
cu Imperiul de Răsărit (p. 5).
Autoarea recenziei făcută lucrării de doctorat menţionate, Dana-Luminiţa Teleoacă,
ţine să afirme că autoarea lucrării respective nu cade în exagerarea de a considera că la
poporul român a existat o organizaţie ecleziastică superioară , înainte de venirea slavilor
- "aşa cum consideră pr. I. Ionescu în lucrarea: începuturile creştinismului românesc
daco-romanx\ p. 35, 140-141. Menţionăm că încreştinarea oficială a bulgarilor a avut loc
în anul 865, sub ţarul Boris-Mihail; sârbii s-au creştinat în anul 879, iar Rusia s-a con
vertit în anul 988, sub prinţul Vladimir. în tot acest răstimp populaţia daco-romană, care
începând din secolul al VlII-lea a devenit românească (strămoşească), era creştină,
începând din secolul II, cu preuţi (lat. presbiterum) şi cu piscupi (lat. episcopus ), care
sfinţeau bisericile (lat. basilica) şi pe preoţi, existând o organizaţie bisericească autohtonă,
care presupune şi o organizaţie social-politică autohtonă, cuprinsă în obştile săteşti
agrare, alcătuite în cnezate, în acele romanii autohtone, cum le numea N. Iorga şi care au
formal voievodatele şi ţările sau "câmpurile". In tot acest răstimp, Biserica Ortodoxă
Română se dovedeşte - istoric - prezentă în istoria poporului român, în spaţiul său
carpato-pontic-dunărean.
Trebuie ştiut că în Imperiul roman, creştinismul s-a predicat în Koivrj SiâAercrog dialectul grec comun, atât în Răsărit, cât şi în apus. (A se vedea: H. Mihăescu, Influenţa
grecească asupra limbii române, până în secolul a XV-lea , Bucureşti, 1966).
A
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In Dacia romană, începând din secolul II, termenii creştini din dialectul grec comun
au fost primiţi, prin filierea latină, în limba latină.
Termenii creştini de origine greacă, păstraţi în limba română prin filierea latină până
în secolul VI, i-am prezentat în lucrarea noastră menţionată în capitolul "Termeni creştini
de origine greco-latină în lexicul limbii române din epoca daco-romană" (p. 29-39), capi
tolul necunoscut autoarei Simona Goicu. Autoarea recenziei ţine să afirme că valoarea
cărţii recenzate pe care o elogiază, rezidă şi în aceea "că lingvista timişoreană a încercat
să rezolve trei spinoase probleme etimologice: Crăciun, piscup, râmete, studiul onomas
tic facilitându-i mult drumul spre găsirea soluţiilor" (p. 463). Vom căuta să arătăm că aceste
soluţii considerate merite ale lucrării recenzate, lucrare în care noi suntem criticaţi, nu
sunt altceva decât erori lingvistice nejustificate.
Crăciun. Se consideră că acest termen ar veni din obiceiul de a arde un butuc de lemn
în noaptea Naşterii Domnului. Această ipoteză a fost respinsă, cum se ştie, în lingvistica
românească. De altfel ea nu aduce nici un argument nou de justificare. Se ştie că în
Bucovina, de exemplu, colacul ce se aduce în biserică, în sărbătoarea Crăciunului, este
numit Crăciun, ca şi porcul ce se taie în Ajunul Crăciunului, după cum şi butucul de lemn
ce se arde în sobă, în seara Crăciunului tot Crăciun se numeşte. Toate acestea sunt simili
tudini în limbă, care pornesc de la sărbătoarea Crăciunului. Cercetări lingvistice din ulti
mul timp, cum a arătat Al. Graur (în Puţină gramatică, Buc. 1988, p. 206), au ajuns la
concluzia că doi termeîtii latini: calatio şi creatio sunt îndreptăţiţi să explice originea cu
vântului "Crăciun" în limba română. Dicţionarul limbii române moderne (DLRM), 1958, ■
şi Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX), 1975, ca şi tratatul Academiei de isto
ria limbii române (voi. II, 1969, p. 170) înscriu etimologia din creatio, 'In timp ce
dicţionarul dialectului aromân, Tache Papahagi, 1974, şi Dicţionarul de istorie veche a
României, 1979, deduc cuvântul Crăciun din calatio. Dicţionarul Academiei (DA) afirmă
despre Crăciun că "dintre toate etimologiile propuse, nici una nu este singură», Al. Rosetti
(în istoria limbii române, 1986, p. 555-560) afirmă că termenul "Kracun" - "reprezintă
tratamentul aşteptat în limba slavă al termenului latin creat ione carc a pătruns în slavonă
din limba latină, prin mijlocirea limbii Bisericii. Populaţiile slave din provinciile
dunărene, care convieţuiesc cu populaţiile romanizate locale, au adoptat la maniera lor de
a pronunţa termenul latin creation, partea de modificare fonetică proprie limbii române,
mărginindu-se la alterarea lui a slav neaccentuat în ă. Al. Rosetti afirmă că: : "limba
Bisericii a întrebuinţat şi pe creatio, pornindu-se de la sensul lui creare, de "faire naître
du neant". Creatio, cu sensul de "dies creationis Christi" are pandant în termenul neogre
cesc Hristugena "la nativit£ de Jâsus Clirist".
Din punct de vedere teologic, afirmaţia lui Al. Rosetti, la care a aderat şi Al. Graur,
nu poate fi admisă, fiindcă în Simbolul de credinţă de la Sinodul I ecumenic din 325, care
reprezintă învăţătura de bază a Bisericii creştine, în art. 2 se afirmă clar despre Iisus că
este "născut, nu tăcut" (sau creat).
In Biserica din Răsărit, Dies Natalis Domini corporalis, Christi Natalis , nu a fost de
la început o sărbătoare aparte, individualizată, ca în Biserica #din Apus, decât numai
începând din a doua jumătate a secolului al IV-lea. Sărbătoarea aceasta în Biserica din
Apus a fost instituită oficial de papa Liberius (325-366) la 25 Decembrie, la Roma, pe la
anul 353. In Biserica din Răsărit, Naşterea Domnului se sărbătoreşte împreună cu Botezul
Domnului la 6 ianuarie, sărbătoare numită Epifanie sau Theofanie (Descoperirea sau
arătarea lui Dumnezeu). Populaţia creştină dacoromână (sec. II-IV ) a numit această
A
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sărbătoare după caracteristicile ei: Apăbotează (cu aferaza lui a , iniţial neaccentuat): Păbotează - Bobotează. în a doua jumătate a secolului al IV-lea a fost adoptată şi în Biserica
apuseană sărbătoarea Epifaniei, însă cu o triplă semnificaţie: Botezul Domnului*minunea
din Cana Galileei şi Adorarea magilor, sărbătoarea fiind cunoscută sub numele de Festum
Magorum , Festum Trium sau Festum Stellae. Sărbătoarea Christi Natalis, Nativitas
Domini, a fost primită din Apus şi în Biserica de Răsărit, cu termenul tradus în neogreacă
Hristugena (Naşterea lui Hristos sau Genesis tu Chiriu).
O dată cu generalizarea sărbătorii Naşterii Domnului la 25 decembrie în tot Imperiul
Roman, în a doua jumătate a secolului al IV-lea şi în secolul al V-lea, prima mare sărbătoare
bisericească a anului se mută de la 6 ianuarie la 25 decembrie, luând cu ea şi atributele de
An Nou , "Crăciunul" fiind socotit în popor drept An Nou până astăzi, având caractere ce
amintesc "în chipul cel mai evident de Kalendae Januarie" (Petru Caraman, Substratul
mitologic al sărbătorilor de iarnă la români şi slavi, Iaşi, 1931, p. 41). Anul Nou civil de
la 1 ianuarie este numit şi astăzi în popor Crăciunul mic (Petru Caraman, op. cit.).
După hotărârea Sinodului I ecumenic (325) de la Niceia, episcopul cetăţii din
Alexandria, unde se afla farul astronomic, era îndatorat să anunţe tuturor episcopilor din
Imperiu Roman, data sărbătoririi Paştilor, care trebuia să aibe loc în prima duminică după
echinocţiul de primăvară, după luna plină şi să nu coincidă cu Paştele evreilor, Paştele
creştin fiind legat de 13 spre 14 nisan (luna martie), echinocţiul ^de primăvară la evrei,
când a avut loc Cina cea de Taină a Domnului lisus Hristos cu Apostolii săi. învierea a
avut loc "în prima zi a săptămânii", după echinox, adică după 14 nisan, duminica, fiind
numită "dies Dominica”, Ziua Domnului. Sărbătoarea Paştilor creştin fiind legată de
fazele lunii pline, după echinocţiul de primăvară, era cu dată schimbătoare şi ea trebuia
anunţată tuturor creştinilor la începutul anului bisericesc, fiindcă de data Paştilor erau
legate toate sărbătorile bisericeşti cu dată schimbătoare, ca: Floriile, înălţarea , contaminat cu slavonul Ispas, Pogorârea Sfântului Duh , (Rusai contaminat cu slavonul Rusalii),
precum şi "lăsata secului" (lat. siccus) - de carne (lat. carniliga) - cârnilegi - şi "de
brânză" (lat. caseum liga) - câşlegi - numai la ortodocşi, (dovadă că poporul român a fost
dintru început popor creştin ortodox), şi începutul "păresimilor" (lat. guadragesimaguaresima), "postul Paştilor". Acest cărindar (lat, calendarius), creştinii trebuiau să-l
cunoască pentru a-1 pune în aplicare în viaţa lor religioasă şi-l cunoşteau numai de la
preoţii lor, care-1 faceau cunoscut în biserici, la începutul anului, la marea sărbătoare
creştină, la 25 decembrie, Naşterea Domnului, când aveau loc şi sărbătorile de iarnă ale
solstiţiului şi când creştinii erau vestiţi şi chemaţi la biserici în mod sărbătoresc prin
cărinde-corinde de corindători (contaminant cu slavonul Colindători), prima mare
sărbătoare creştină, prima rnare calatio (= chemare) din an şi care justifică discutatul
cuvânt românesc popular din lat. calatio , - onem.
în lumina realităţilor istorico ecleziastice din secolele IV-V din România Orientală,
etimologia cuvântului Crăciun se justifică şi după înţeles şi după formă, fonetic, din lat.
calatio, - onem cărăciime, prin contracţie Crăciun (dr. Crăciun, ar. Cărciun - crăciun , mgl.
cărciun, cu rotacizarea lui - 1 - intervocalic şi cu / devenit £ urmat de io , iu (o, u accentuaţi), exemple: lat.fetiolus = fecior, lat. rogationem = rugăciune, lat. titionem = tăciune
(vezi: Grigore Brâncuşi, Introducere în Istoria Limbii Române, Bucureşti, 2002, p. 109).
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Piscup. Autoarea reccnziei afirmă despre termenul episcop că a intrat în limba
română în sec. al XVl-lea. este vorba însă de termenul cult şi nu de termenul derivat din
latină în română, şi care este piscup pe care îl avem în Cazania a Il-a a lui Coresi (1581)
şi în Palia de la Orăştie (1581-1582), ca şi în Cronica lui Radu Greceanu din timpul lui
Constantin Brâncoveanu, unde se vorbeşte despre piscupia de la Buzău. In popor avem şi
termenii: Piscupeşti, Piscupescu, Piscupeasca etc.
Termenul cult de episcop îl întâlnim în Scythia Minor la Tomis, din secolul al Ill-lea,
Evangelicus, menţionat în Actul martiric al Sfinţilor Epictet şi Astion din anul 290.
Termenii de episcopie episcop, mitropilie, mitropolit întâlniţi în epoca feudală, în acte ofi
ciale de cancelarie, în limbile slavă, greacă sau latină au caracter tehnic, oficial şi nu au
aparţinut limbii vorbite româneşti. Termenii vorbiţi în limbă până în secolul al XVIII-lea
au fost: piscup şi piscupie , iar termenii moderni de episcop şi episcopie, ne-au venit în '
limba română ca neologisme după Constantin Brâncoveanu, o dată cu influenţa bizantino-fanariotă. In Italia meridională se întâlneşte piskopo , ca şi în neogreacă, piscopos şi in
potugheză bispo. Evoluţia în română din lat. episcopus în piscup şi piscupie a avut loc pe
teren romanic, de vreme ce în Italia meridională avem piscopo şi portugheză bispo. (A se
vedea la H. Mihăescu, op. cit.).
Afirmaţia lui P. P. Panaitescu că "termenul latin episcopus n-a dat nici un derivat în
limba română, pentru că în genere poporul nostru a trăit un creştinism primitiv, fară epis
copat, într-o ţară unde nu erau oraşe şi deci nu puteau fi episcopi" (Introducere la istoria
culturii româneşti, Bucureşti, 1969, p. 104), nu se poate susţine, fiind o eroare.
Pentru înţelegerea problemei discutate, a prezenţei episcopului la poporul român,
înainte de influenţa slavă, ne referim în special la lucrarea Pr. prof. Dr. Ioan G. Coman,
Scriitori bisericeşti din epoca străromână, Bucureşti, 1979, p. 81.
"Provincia din sud-estul României, între Dunăre şi Marea Neagră, actuala Dobroge,
vechea provincie română Scythia Minor, sau Sciţia Mică, aşezată în partea stângă sau occi
dentală a Pontului Euxin, moştenitoare a universalismului greco-latin, oferă un deosebit
interes ecumenic. Creştinată de vreme, după războaiele lui Traian cu dacii (101-102 şi 105-106),
această provincie a cunoscut o bună organizare bisericească cu un episcop la Tomis
(Constanţa), a suferit persecuţii crude sub Diocletian şi Licinius, a desfaşurat o intensă
viaţă spirituală timp de trei secole: al IV-lea, al V-lea şi al Vl-lea, a văzut apărând încă 14
episcopi sub împărăţia Anastasie, Justin şi Justinian şi a dat poporului daco-roman primul
mitropolit în persoana lui Paternus, în prima jumătate a secolului V I (probabil spre 519).
Documentele vorbesc despre trei scriitori care ne-au lăsat pagini originale de teolo
gie sau traduceri de opere teologice din limba greacă în limba latină: Sfântul Ioan Cassian,
Dionisie cel Mic şi Ioan Maxenţiu, acesta din urmă aparţinând grupului călugărilor sciţi".
Deci, înainte de influenţa slavă, noi românii am avut pe teritoriul ţării noastre nu
numai episcopi şi episcopate, ci şi mitropolie şi mitropolit, în persoana lui Paternus, în
prima jumătate a sec. al Vl-lea, având în jurisdicţie un număr impresionant de 14 episcopi.
Despre această realitate istorică eclesiaslică ce au de spus autoarele noastre care fac afir
maţii necontrolate că.până la venirea slavilor şi creştinarea lor noi românii nu am fi avut
o conducere superioară bisericească şi-şi îngăduie să ne critice?
Termenii piscup şi piscupie derivaţi în limba română din latină păstrează eliziunea,
adică afereza vocalei iniţiale e - neaccentuat, fenomen lingvistic caracteristic perioadei
daco-romane, ceea ce dovedeşte vechimea episcopilor şi episcopiilor pe teritoriul ţării
noastre din perioada daco-rmană, contestată în mod eronat.
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Râmete (în realitate: Remetea).
Autoarea recenziei afirmă că "întrucât oiconimul Râmeţi (Râmetea) nu poate fi expli
cat prinlr-un apelativ românesc neatestat râme( ” (un astfel de apelativ nu este atestat în
română?), iar oiconimele formate de la magh. remete nu apar decât în Banat, Crişana,
Transilvania şi Maramureş (acolo unde a existat o populaţie maghiară de religie catolică),
rezultă, fară dubiu, că rom. râmete (în realitate râmeţ(i) provine din maghiară şi nu invers,
aşa cum susţine pr. I. Ionescu (p. 175-176)" (corect, p. 128). în lucrarea noastră citată, în
capitolul " Vechimea vieţii mânăsătireşti la români", p. 127-130, am menţionat că "în
Transilvania, Maramureş, Banat, avem un număr însemnat de toponime, unele Rămeţ,
Rimeţi şi altele Remetea, Rimetea, Remeţ - şi le-am menţionat. Se susţine că toponimele
respective âu la bază maghiarul remete (= pustinic, sihastru, călugăf): Coriolan Suciu,
Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, //, Bucureşti, 1967, p. 80; Iorgu Iordan,
Toponimia românească , Bucureşti, 1963, p. 245; idem, Dicţionar al numelor de familie
românească, Bucureşti, 1989, p. 392; N.A. Constantinescu, Dicţionar onomastic
, românesc, Bucureşti, 1963, p. 139. Acelaşi lucru se susţine şi în Dicţionarul limbii române
(DLR). Se impune o precizare etimologică. Mai întâi, reţinem toponimele asociate: Râmeţ
- Valea Mănăstirii, Râpa Râmeţului sau Mănăstirea, care ne indică vechi aşezări mona
hale, anterioare, rămase în tradiţia orală a poporului român din aceste locuri.
In limba română, am arătat că toponimul Râmeţ(i) vine din latinul eremitus, din
eremita, - ae , provenit din limba greacă: eremitis (singular eremit, din eremia = loc soli
tar, deşert). Prin eliziunea, adică afereza lui e iniţial neaccentuat, cu trecerea următorului
e din eta (r|) în ă , înaintea unei consoane nazale, provocată de r precedent, cu deschiderea
lui i neaccentuat în e , şi cu asibilarea lui t latin + e, i în ţ(i), cuvântul ne vine în limba
română din epoca daco-romană. In italiană avem romito din eremita. Astfel, cuvântul
românesc rămeţ(i), a fost împrumutat şi în maghiară, remete, ca şi zembeta , din românes
cul sâmbăta , care vine din lat. sambatha (Al. Rosetti, Istoria limbii române, cit., p. 386.)
Cum se dovedeşte lingvistic,' pro.cesul a fost deci invers: remete maghiar provine din
românescul râmeţ şi nu râmeţ românesc provine din remete maghiar.
Episcopul Teotim al Tomisului, pe la sfârşitul secolului al IV-lea şi începutul secolu
lui al V-lea, a elaborat o scrisoare specială adresată eremiţilor (singuraticilor) şi cenobiţi
lor (cei care trăiau viaţa monahală în comun, în mănăstiri) din Scythia Minor (Dobrogea)
(cf. I.G. Cojman, op.cit.)] Este dovada clară a vechimii eremiţilor (râmeţilor) pe teritoriul
ţării noastre din perioada daco-romană.
Documentarea etimologică adusă pentru râmeţ(i) o considerăm destul de clară şi jus
tificată, pe care am prezentat-o şi în revista Ortodoxia, 1-2/2002, p. 136-138, în nădejdea
că va contribui la rectificarea unor erori etimologice afirmate până acum în limba română.
A
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Pr. prof. ION IONESCU

Nicolae Gudea, Biserica Română Unită - 300 de ani (1697-1997). Casa
de Editură "Viaţa creştină", Cluj-Napoca, 1994,40 de pagini, cu tra
ducere în franceză, italiană, engleză, plus Bibliografie selectivă
română sau maghiară.
După cum se vede este o broşură, ca dimensiune, dar este plină de otravă, de
provocări şi parastase fară dezlegări. Cartea este o panteră neagră ţinută în cuşcă sau ador-
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mită până în *89 şi apoi inoculată în ca turba şi i s-a dat drumul între fiare. Aşa s-au trezit
toate jignirile unite inconştiente sau răuvenite din necesitate.
Am adulmecat cărticica şi m-au cuprins frigurile. Cum poate un pretins român şi de
fapt un distins istoric până acum să "vomeze" asemenea lucruri când el, până ieri, lua
masa şi ridica paharul cu ierarhi ortodocşi, cu preoţi şi cu profesori de teologie îngăduitori
şi înţelegători ai evenimentului 1697 şi ai "unirii" din Transilvania. Eu însumi am apreciat
munca istoricului, după ce m-a "criticat" pentru că eu nelegiuitul, mi-am permis să spun
că descoperitorul unor obiecte "vechi" de la Moigrad ar fi vase liturgice (în rev. "Săptă
mâna"), ca apoi descoperitorul istoric să consemneze adevărul aşa cum am bănuit. Şi acest
fapt l-a consemnat într-o importantă carte pe care subsemnatul a prezentat-o (rev. "Bise
rica Ortodoxă Română" nr. 7-10/1989). Lucrarea a fost subvenţionată de ierarhul locului,
dr. Vasile Coman, cu substanţiale drepturi de autor pentru istoricul "prea ortodox atunci",
şi înveninat unit acum, Nicolae Guclea.
Cartea, pirat în ortodoxia ardelenească, vânează pe toţi cei ce au arătat adevărul faţă
de înşelăciunea românilor ortodocşi prin uniaţie: D. Stăniloaie, Antonie Plămădeală,
Mircea Păcurariu C. Voicu şi mulţi alţii (p. 10), i-am citat numai pe cei de după 1989. Mai
mult, nemitarnicul istoric din arhondaricul cliiriarhal al Oradiei cheamă la aniversări şi
pregătiri pentm evenimentul 300 de ani de la "unire" ca, atenţie!, "renaştere şi afirmare a
naţiunii române"... propunerea mea, recunoaşte provocatorul, poate stârni şi va stârni,
desigur, nedumeriri (dacă nu chiar mai mult decât atât, singurul loc sincer - n.n.), mai ales
printre acei care nu cunosc, cunosc mai puţin, cunosc, din surse grav poluate, istoria B i
sericii Române Unite sau fac parte din duşmanii ei... "Auzi, Stimabilul?!, citiţi cartea
recenzată de subsemnatul şi să revedeţi ce spunea şi cum le învârte astăzi.
Mai departe, "prietenul de ieri al ortodocşilor" atacă "mercenarii condeiului negru...",
şi insistă asupra retrocedării locaşurilor de cult... furate de comunişti şi aliaţii lor
ortodocşi! (p. 5) Istoric-clonat; câte locaşuri uniate a dărâmat ortodoxia în 300 de ani?
Nici unul. Dimpotrivă, după 1948, le-a înfrumuseţat şi refăcut. Uită, prealuminatul de
flăcările iadului, pe Bucow (1762?), care a dărâmat 150 de mănăstiri, printre care Râmeţ
şi Sâmbăta, unde şi-a băut cafeaua până în ’89? Să-şi amintească de peste 300 de biserici
arse peste care s-au ridicat "locaşuri" unite revendicate astăzi... Vai!, Vai!, Vai!?
De ce nu vorbeşte istoricul de cei 38 de protopopi uniţi reveniţi la Biserica mamă în
’48, înainte de naţionalizare? De ce nu se invocă încercările de reunire din 1848, 1918,
1940? Nimic de valul II, 1958, de cei 5 episcopi (inclusiv, Hossu şi Todea) ocrotiţi de
Patriarhul Justinian la Mânăstirea Căldăruşani şi Palatul episcopal Argeş.
Şi arată ecumenicul-istoric, jelind drama credincioşilor uniţi... “că astăzi se roagă
prin pivniţe, prin case, prin săli de şcoală... în aer liber... " (p. 6). Da aşa o fi, deoarece
popii papistaşi, foşti ingineri, directori, contabili şi membri de partid, frate, le e ruşine de
aceia care îi*cunosc. Nu cer pace cu preoţi ortodocşi tineri, care n-au nimic nici cu vechii
comunişti, nici cu ţărăniştii care au învrăjbit credincioşii de peste Carpaţi!
Mai departe, homeopatul Gudea extrage sevă şi culoare din arbuşti şi plante otrăvite
pentm a vindeca "rănile comuniste..." el, autorul, a fost arhonte PCR şi încă nu şi-a ars
carnetul. Cine ţine parte "răuveniţilor!" Se mai ia şi de papă... (p. 9). Dar după 1999, vizita
Papei în România, şi a Patriarhului la Roma (2002) au crescut şansele stabilităţii celor
înşelaţi de spectrul uniaţiei. Este adevărat că uniţii (ierarhi, preoţi) au învăţat latineşte,
după 1700, dar frate, înainte am vorbit "sumeriana" nu româna? S-a predicat în sanscrită,

438

BISERICA ORTODOXĂ RO M ÂNĂ

nu în valahă; s-a slujit în aramaică nu în română; Mihai Viteazul a semnat în celtă sau în
romană? Este adevărat că după 1400 şi,mai devreme (vezi Sf. Ghelasie de la Râmeţ, 1377)
s-a folosit şi alfabetul slav-chirilic, dar nu limba rusă... Nu ştie un istoric, ca autor de mai
sus, că limba latină a fost limba Imperiului roman (şi apoi bizantin, Justinian împăratul a
lăsat Codex juris... în gâză!?), apoi toate universităţile apusene au purces cu limba latină.
Frate Nicolas (reconvertit), Părinţii daco-romani (cei trei mai importanţi: Ioan Casian,
Gherman, Dionisie cel Mic-Smeritul), cunoşteau perfect greacă-liturgică (cea clasică şi
astăzi), dar vorbeau latina la Roma, Bari sau Marsilia! Chiar aşa are lapsus autorul-depăşit
să fi uitat că a cântat "ceardaşul" în limba bizantină a Sf. Ştefan şi Gaudeamus igitur...
(imn călugăresc medieval) în limba "arabă"? Cum nu face autorul "scurtă" la minte când
scrie că preoţii ortodocşi sunt reduşi că nu ştiu "latină"! Ce-i româna?, lopătar al cetăţilor
daco-romane! La serbări, la întruniri, la hramuri de biserici, cu ierarhi sau profesori (chiar
blamaţii Voicu şi Păcurariu) n-ai ascultat slujba în limba română (chiar dacă a fost
alcătuită în limba greacă, Sf. Liturghie bizantină a Sf. Ioan Gură de Aur), sau nu ştii doc
tor în istorie că limba latină a fost şi a rămas (ca şi greaca şi slava) lectorat principal în
şcolile teologice-ortodoxe de toate gradele? Oare tot după 1700 sau 1990, am aflat
adevărul?
Se citează, culmea, Prof. I. Mârza, Rectorul Universităţii "1 Decembrie", Alba lulia
şi supraveghetorul Facultăţii de Teologie-Ortodoxă în legătură cu "studierea şi cunoaşte
rea limbii latine"... "Mă gândesc cu jale la faptul că astăzi latina a devenit o limbă străină
pentru români (pentru preoţii ortodocşi, mai ales)", iar un profesor de limba latină este (şi
a fost) o raritate în România ultrapatriotardă şi ultranaţională de azi (şi de ieri)! p. 12.
Cruciţi-vă români!, ce nelegiuire...
Nu spune uniatul-revenit şogor că, după 1700 până astăzi s-a încercat şi se încearcă
desnaţionalizarea românilor şi maghiarizarea intensivă prin uniaţie şi secte venite prin
Budapesta. Existau până în '48 sau există astăzi vreun ierarh unit să nu vorbească şi să nu
predice în limba maghiară? La fel preoţii!
Şi altă susţinere "de toată trebuinţa". Uniaţia "a scăpat" pe români de a nu trece la
alte confesiuni (calvini şi alţi reformaţi), (p. 13). Şi citează cazul "Ungariei de nord" (vai,
Sătmar,
Maramureş,
Covasna)
care
primise
uniaţi
din
1692:
"episcopus
Valachorum".
^_
%
_
Bine că nu au fost valahi-uniţi la Bresk-Litovsk, 1596. Şi încheie loznicarul-patriot înainte
de ’90: "Oare, în cazul acesta, nu a mai funcţionat mult trâmbiţata "unitate spirituală"
româneascălUl” (sub! n.p. 13).
Pentru întărirea "neputinţelor" istorice, iubitul cercetător trece la subteran şi face
săpături "in vitro" arătând că de fapt unirile au început de la Ferrara-Florenţa (1439), când
Damian al Moldovei "a semnat" şi a fost scos din scaun (p. 13). Da şi multe altele, mai
sunt acţiuni majore ecumenice dintre Răsărit şi Apus, între cei care au rupt unitatea, între
Roma şi Constantinopol (Schisma din 1054, anulată în Vatican 11^ 1965 şi Roma, 1967) şi
recent Balamand-Liban: mai ieşi la lumină cercetătorule!
Şi după ce autorul a înşirat literele alfabetului latin, de la a la h, trece la cifre "arabe",
1-26 III: repertoriul de informaţii... p. 15-18, prea cunoscute dar cu vicleşug redate şi cu
bibliografie în maghiară. Păcat că nu citează Istoria Transilvaniei apărută recent la
Budapesta, dar se inspiră din cele trei volume, ca şi din manualele alternative de "istorie"
(Mutu Csillet etc.).
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Şi ne aduce N. Gudea la suprafaţă "scurt comentariu istoric în legătură cu datele
oferite de izvoarele istorice în legătură cu primul sinod de unire" (februarie 1967, p. 19-23).
Şedinţa l-a... presiunea calvinilor şi ingerinţele lor. Ne întrebăm, există vreun pericol pen
tru români din cauza refonnaţilor sau pierdeau maghiarii catolici şi atunci, habsburgii şi
iezuiţii au scos în faţă pe românii ortodocşi gata, de când "aşteptau", pentru unire. Şi
moşteneşte autorul "procesele verbale" ale şedinţelor de lucru în care se arată "adeziunea
fierbinte" faţă de unire. Nu uită să menţioneze "interpretările pătimaşe, duşmănoase-dominate mai ales de orbirea fanatică..., de istorici de meserie, mercenari de ocazie ai con
deiului..." (se înţelege ortodocşi?!). Isteţ istoricul-ortodox de până în ’90, vorbeşte de
Biserica greacă "din Transilvania”, deoarece "Românii ştiau de apartenenţa iniţială a
Bisericii lor la Biserica romană" (Bravo!). Şi iarăşi la surse "florentine". Ne miră cum nu
menţionează cercetătorul izvoare, că bălţi a găsit destule, despre.români înainte de
Decebal?! Şi răsuflă uşurat fiul Bisericii "ardelene": "Din acel moment (1697), românii au
intrat în viaţa politică a principatului, de unde nu au mai putut fi scoşi. Din acel moment
au scăpat de reprezentanţa calvină, din acel moment au luat direct legătura cu Dieta... cu
Curtea de la Viena. Românii aveau deja instituţia lor politică, reprezentantnl lor propriu:
Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică)". Şi se roagă statuilor scriitorilor să-i
"descopere noi documente prin arhivele săseşti, ungureşti" pentru BRU (Biserica Română
Unită). A uitat dr. Nicolae reacţia poporului de jos, sfinţii ardeleni şi durerile Familiei de
martiri Brâncoveni şi ierarhului-mărturisitor al vremii şi mitropolit al Ungro-Valahiei,
Antim Ivireanul. N. Gudea spintecă Transilvania din pântecele mamei sale ROMANIA.
Teofîl (Celofil) şi Atanasie (Satanasie) vor fi canonizaţi de BRU.
Şi după bătăile politice ale "jubileului" (1997), continuă întreţinerea între fraţi,
acuzaţii şi judecăţi, ameninţări cu UE, NATO, numai să se revină la uniaţie, la mormântul
gol , în "slujba lui Dumnezeu şi a neamului românesc", pentru că prin tot ce a făcut (BRU):
şcoală, scris, cultură, limbă, istorie a slujit poporul român". Numai aşa (reînviind umanis
mul) ne înscriem "în civilizaţia europeană" şi ardeleni şi ungureni şi bănăţeni... Felicitări,
dascăle, aşa a ieşit din Parlament şi politică greco-uniţii şi acoliţii lor în alegerile din 2000!
Aşadar, ierarhi, clerici şi câţiva adepţi uniţi sunt peste Roma şi dau sfaturi, fac istorie
"ardeleană" peste Cârja Papei venit la Bucureşti (7-9 Mai 1999), şi Camilafca Patriarhu
lui la Roma şi Milano (septembrie, 2000), ceea ce nu bănuia, înainte de ’99, fratele nostru
dr. Gudea, noul Herodot al Transilvaniei şi Părintele istoriei BRU, mai mare decât Eusebiu
al Cezareii.
Şi istoricul Nicolae*Gudea - apostatul, trebuie felicitat pentru locul său real între Iuda
- vânzătorul şi Arie ereticul.
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Diac. P. I. DAVID

Arhidiac. Sebastian-Barbu Bucur, Manuscrisele muzicale româneşti de
la Muntele Athos. Editura muzicală, Bucureşti - 2000, 490 pa
gini, plus imagini (alb-negru şi color).
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a
M

N-am fi îndrăznit a prezenta asemenea lucrare de specialitate; n-am fi cutezat a răsfoi
asemenea tezaur şi n-am li pus mâna pe condei dacă nu cunoşteam autorul şi nu m-ar fi
învrednicit de a intra în posesia unui exemplar al cărţii cu nemeritată dedicaţie...
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Totdeauna m-a cutremurat rezultatul unei munci de o viaţă şi am rămas emoţionat
văzând valorificată această strădanie, mai ales că autorul este de o smerenie cu adevărat
atonită. Modest şi fară zgomot, încercat dar nu disperat, muncitor ca un Sisif şi răbdător
ca un Prometeu, autorul a scos aurul, fir cu fir, din cea mai dumnezeiască îndeletnicire:
muzica şi armonici. Cercetătorul, ca oarecând Brâncuşi sau Badea Cârţan, ca N. Titulescu,
ca şi Vasile Pârvan, cu bucceluţa sa, a introdus în această carte ca un mare vrăjitor,
beţişoare, puncte şi virgule, bobiţe (cum spunea maestrul Lungu) şi floricele, fel de fel de
bastonaşe rânduite în multe chipuri ca să ajungă la mărturie , binechibzuită, de Sf. Ioan
Damaschin şi perfectată de Ioan Cucuzel şi mulţi alţii.
Dar Părintele Sebastian, ocrotitorul pruncilor celor cu darul psalmodiei, ca un vred
nic pelerin în lumea întortochiată a nisaburilor şi hisarilor, se sprijină pe isoane şi
chendime ca să ajungă la mărturie. Aşa se face că intră în vraja celui isteţ ca un proverb
(Anton Pann), în ipacoi (şi trisaghioanele lui Macarie) şi în hăţişul greu de pătruns al protopSalţilor I. Popescu-Pasărea, Smeu, Năpârcă şi câţi alţii.
Insă autorul, trăind în realitatea psaltichiei monastice (Neamţ, Secu, Antim), merge
mai departe. Mai întâi, scutură colbul de pe pachetele din Biblioteca Academiei Române
şi apoi ia urma manuscrisurilor originale sau copii (cu nebânuite greutăţi istorice) de la
principalele custodii ale strălucitului şi ocrotitului de către Maica Domnului: Sfântul
Munte Athos. Şi de aceea îndrăznesc să amintesc, cu metanie adâncă până la auzul:
Sculaţi-vă!, că am făcut şi eu, nevrednicul, un pelerinaj la lavrele Atosului, cu un grup de
studenţi, dintre care şi ucenici ai Sf. Mânăstiri Antim, iar astăzi şi absolvenţi ai Conserva
torului sub conducerea autorului maestru de mai sus şi vrednici de laudă asistenţi ai Fa
cultăţii de Teologie, în cadrul disciplinei Muzică bisericească, secţia Teologie-Practică
(A se vedea rev. BOPv, nr. 7-10/1998).
Mult poate rugăciunea dreptului pentru înduplecarea fiilor ascultători. Părintele-smerit
Sebastian, ca o albină lucrătoare, a umblat din floare în floare în Grădina Maicii Domnului,
pentru a aduna mierea cea veşnică şi mult-folositoare, cum spunea Către tineri Sf. Vasile cel
Mare. P. CuV. Sa şi-a strâns nectarul de pe unde a putut şi apoi s-a odihnit activ, selectând şi
comparând cele găsite în schiturile româneşti ale Sfetagorei, mai ales Prodromul şi Lacu.
Avem de fapt în faţă nu un inventar, cum s-ar aştepta grăbiţii, ci o comoară nebănuită
din care s-au împărtăşit cu pricina, cu vederea sau cu auzul sute de generaţii de iubitori ai
psaltichiei şi mii dq credincioşi ce caută mântuirea.
Autorul-cercetător, dar şi priceput executor al semnelor nipavugale... a meditat zile întregi
asupra manuscriselor şi luni de zile, în câteva rânduri, a strâns, repet, în traista miraculoasă,
recitative liturgice, cântări şi imne pe cele opt glasuri cunoscute, sau prin treceri de gamă, prin
ison sau execuţie. Alăuiri de Părintele profesor stăruitori au fost monaliii ascultători care, în
frunte cu Părintele Stareţ Pctroniu şi Justinian de la Prodrom sau Ştefan şi Vasile de la Schitu’
Lacu, au contribuit, cu ce au putut, la stiângerea preţiosului material. Şi încă un lucru reconsemnat de autor, s-au retăcut, lipit, transcris şi completat multe imne şi pricesne.
✓

Şi acum să încercăm să intrăm în Castelul fermecat , unde nu bântuie pustietatea,
ielele şi stafiile, ci unde se privesc şi se urmează vieţii de sfinţi, martiri şi mărturisitori,
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cuvioşi şi ierarhi intrând în comuniune prin taina muzicii, în prezent continuu spre cinsti
rea acestora întru slăvirea lui Dumnezeu.
înainte de a încerca diapazonul minţii, te pleci cu smerenia experimentată în faţa
Maicii Domnului cu Pruncul - Prodromiţa - ocrotitoarea monahilor nevoitori din Sf. Mun
te Athos, a tuturor călugărilor români de pretitudindeni şi a noastră a nevrednicilor sluji
tori sau credincioşi de rând.
Lucrarea este rânduită pe părţi şi capitole, cu subdiviziuni armonic-aşezate. Astfel:
I. Schitul Pordromu-Atlios, p. 23-266, cu subtitluri 1-141, cu explicaţii şi precizări nece-,
sare. Autorul se opreşte şi asupra a câtorva date din viaţa Marelui protopsalt român, dar
cunoscut în toate mănăstirile atonite: Fericit Nectarie Schimonah , p. 251-254. Partea
întâi se încheie cu o vedere color: Marea Lavra (Sf. Atanasie) Athos, ca un preludiu la...
Partea a Il-a: Marea Lavra Athos, p. 269-278, subtitluri explicative: 4. Ca imagine,
automl găseşte nimerit să aşeze "vederea”: Mânăstirea Sf. Pavel.
Partea a IlI-a: Schitul Lacu, p. 281-318. Ne luăm îngăduinţa să apreciem faptul că,
tot cu ocazia pelerinajului, am rămas plăcut impresinaţi de activitatea duhovnicească,
liturgică şi muzicală, dar şi cea gospodărească a obştii actuale. Totul este de o rânduială
vasiliană, iar valea respectivă a lacurilor (de fapt nişte izvoare curate) constituie prilej de
meditaţie, dar şi de admiraţie pentru ceea ce au tăcut părinţii în ultimii ani. Părintele
Sebastian a strâns şi de aici (de fapt 4-5 locuri sfinte) roadele muncii şi dragostei de a sluji
la altar sau la straftă, după rânduiala celui mai mare. Ceea ce sesizează autorul este intere
sant. Cu toată izolarea schitului, aici se găsesc multe manuscrise româneşti, dar şi greceşti
şi slave, o dovadă şi un exemplu de frăţietate monahală, dar şi de ecumenism practic unic,
specific atoniţilor. Manuscrisele, destule, sunt neinventariate, abia acum se încearcă
încadrarea lor bibliotehnică şi conţin, pe lângă feiscu (conţinutul muzical-tipiconal),
numeroase însemnări ce devin izvoare istorice. Partea de mai sus are 23 de descrieri, sub
titluri şi se încheie cu o "vedere": Mânăstirea Xiropotamu, dechizând:
Partea a IV-a: Chilia "Adormirea Maicii Domnului", Xiropotamu-Athos, p. 321-332,
cu 8 subdiviziuni, se încheie cu splendida "vedere" a Lavrei, poate cea mai interesantă
pentm monahii vlahi, sârbi, greci, albanezi, bulgari.
Partea a V-a: Chilia Sf. Gheorghe - Colciu - Vatoped, p. 335-336, cu 31 sub
diviziuni, descrieri ale manuscriselor. Predomină Nectarie protopsaltul. Şi aici, autorul,
drept mulţumire, împodobeşte cele scrise cu o poză-document: o parte a obştii mânăstirii,
cu prilejul hramului Sf. Gheorghe-Colciu (1982), în care apare şi smeritul cercetător.
Partea a Vl-a: Chilia S f Ioan Botezătorul-Colciu, Vatoped, p. 369-372, cu 6 manu
scrise cercetate. Pentru rememorare, se introduce chipul Părintelui Dometie lângă chilia
sa, Sf. Ipatie, precum şi, în altă imagine, Părintele Sebastian, Arhim. Dometie, Gherontiepsaltul şi Harion Ginea.
Partea a VlI-a: Chilia "Sf Ipatie" - Vatoped, p. 377-448, cu 39 descrieri, încheindu-se cu imaginea cercetătorului, studiind şi fotografiind unele manuscrise.
în ultima parte sunt selectate câteva Facsimile , p. 451-568, ceea ce măresc interesul
cercetătorului pentru comoara descrisă. Nu era rău dacă se proceda la translaţia latină
(greu mai găseşti "cirilicieni") sau la traducerea în limba română a facsimilelor greceşti.
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Pentru uşurarea înţelegerii cercetării şi aprofundării studiului manuscriselor (nu
numai muzicale, ci şi istorice, naţionale, culturale şi mai ales tipiconale), autorul găseşte
necesară introducerea unui Index de nume (românesc p. 469-476, grecesc p. 477-478). Şi
aproape de tehnica de calcul, P. Cuv. Profesor Bucur oferă celor interesaţi Indexul crono
logic - Biblioteca, nr., data, nr. pag. Hol., Copist, pagina (mare): I Schitul Prodromu,
p. 479-484; II Marea Lavră, p. 484; III. Schitul Lacu, p. 485; IV. Chilia "Adormirea Maicii
Domnului", p. 485-486; V. Chilia "Sf. Gheorghe", p. 486-487; VI. Chilia Sf. Ioan
Botezătorul, p. 487; VII. Chilia Sf. Ipatie, p. 487-489.
Neţinând cont de nişte reguli provocatoare, abia aici ne permitem a menţiona faptul
că lucrarea apare cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh, s-a tipărit cu spri
jinul financiar al Ministrului Culturii şi Cultelor, în "Editura Muzicală" şi în condiţii
tehnice tipografice ale zilelor noastre.
Este interesant că autorul ţine să mulţumească tuturor sprijinitorilor (moral şi mate
rial) şi celor care l-au încurajat. O asemenea realizare, numai cu răbdarea şi nevoinţa
călugărească s-a putut duce până la capăt.
Cuvânt înainte este semnat de alesul om de cultură şi teolog, Virgil Cândea, membru
şi vicepreşedinte al Academiei Române. Domnia sa laudă munca cercetătorului şi
"plinirea vremii" când a putut valorifica realizările sale şi în folosul altora. Mai mult,
alcătuitorul smeritului cuvânt vede şi perspectiva altor descoperiri în cţomeniu, şi are în
credere în "proiectul cultural major: Repertoriul general al manuscriselor psaltice româ
neşti păstrate pretutindeni, în România, dar şi în orice colecţie din lume. Dumnezeu să-l
lumineze şi să-l sprijine pe Părintele Sebastian în realizarea acestui proiect” (p. 8).
Intr-un Studiu introductiv (p. 9-16), autorul anunţă ceea ce a şi realizat, dar face şi
ample consideraţii istorice şi culturale. Despre acestea din urmă s-a scris şi s-a comentat
suficient. Desigur, autorul ştie, noi pelerini, grupul subsemnatului, dar şi P. C. Pr. Prof. N. Ne
cula, iubitor dar şi interpret de psaltichie, am avut ocazia, cu prilejul consemnării de către
UNESCO a "Oraşului european Tesalonic", 1996, să vedem o parte din documentele
Sf. Munte Athos (peste 25000) ale donatorilor români (voievozi, ctitori, ierarhi, călugări,
pelerini) şi nenumărate manuscrise (inclusiv muzicale) expuse în Muzeul din Salonic.
Autorul recunoaşte că abia este începutul cercetării: "Numărul manuscriselor româ
neşti de la Athos şi al psalţilor compozitori şi interpreţi, inseraţi în ele sau anoriuni, este
însă mult mai mare decât ceea ce am putut noi depista" (p. 16).
Şi vrednic de laudă este Părintele Profesor când, cu smerenie, pomeneşte destui cer
cetători laici de la noi, din bibliotecile ţării, care şi-au dat seama de acest “tezaur" (Notă
asupra Ediţiei, p. 17-18), poate era nevoie să-l pomenească şi pe Părintele Visarion
Petrescu, deschizător de drumuri!
Tot aici, mulţumeşte tuturor dascălilor săi sau colegilor pentru încurajare.
Iar, noi nevrednicii de la Sf. Mănăstire Antim, între care la loc de cinstite a fost şi Pă
rintele Profesor Sebastian-Barbu Bucur, îl felicităm şi aşteptăm şi alte bucurii şi
descoperiri "spre slava Bisericii şi a Patriei cinstire".
A

Mai mic între diaconi la Sf. Mănăstire Antim,
PETRU DAVID
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asupra ediţiei, traducere şi note de Ion Acsan, voi. I: De la Facerea
lumii până la Captivitatea babiloniană, Editura Hasefer, Bucureşti,
2000, 600 pagini.
Pentru un iubitor de literatură veche nu se poate să nu fi citit sau măcar să fi auzit de
cea mai răspândită carte -- de fapt istorie - a poporului biblic, Antichităţi iudaice. Opera
respectivă a circulat în manuscris aproape 15 veacuri în limbile clasice (gracă, latină), iar
mai apoi în principalele limbi de cultură şi universalitate: franceză (ca şi în spaniolă, ita
liană şi portugheză); engleză şi germană. Cercetătorii, filologi şi mai* ales teologi români
au tradus din carte unele capitole - cele- legate de spiritualitatea strămoşilor noştri -,
rămânând ca să fie studiat Iosif Flaviu în variantele franceză, engleză şi germană.
Să nu uităm, că primii coloni evrei au sosit sau au fost aduşi în Europa şi pe terito
riul Daciei de atunci în timpul lui Titus, cuceritor şi distrugător al Ierusalimului (69-70 d. Hr.),
ajuns mai apoi împărat al Romei, fapt neconsemiiat în introducerea ediţiei de faţă.
Se ştie, de asemenea, că Iosif Flaviu apropiat al împăraţilor Vespansian şi Titus era
un bun observator al tradiţiilor iudaice. El cinstea Tora şi traducerea grecească a Vechiului
Testament, Septuaginta (sec. IV î. Hr.). Nu este exclus ca Fericitul Ieronim să fi cercetat
Antichităţile iudaice, înainte de a traduce Biblia în limba latină ( Vulgata), aşa cum Origen,
în Hexapla , avea cunoştinţă despre Iosif Flaviu.
Aşadar, este greu şi riscant să prezinţi o operă ca aceasta. De fapt ea constituie prima
încercare de istorie, arheologie şi exegeză laică asupra Vechiului Testament. Dintru
început îndrăznim să spunem că Antichităţile iudaice, este cea mai completă apologiecultă tăcută atunci poporului biblic şi rămasă valabilă până în vremea noastră.
Chiar în Rrefaţă se subliniază aspectul "autenticei enciclopedii a iudaismului" (p. V),
care, împreună cu Războiul iudeilor, dă fresca reală a civilizaţiei biblice vechitestamentare. De fapt, Iosif Flaviu* a încercat să mai scape ceva de furia română abordând pe
generalii belicoşi năpustiţi asupra Ierusalimului. De aici şi acuze din partea unor evrei şi
blesteme că Iosif s-a refugiat la Roma. Este inteligent de remarcat că traducătorul, de fapt
un bun comentator şi om de cultură, a trebuit să facă "o nouă lectură a Bibliei" (p. XI) pentru
a găsi cheia reală a consemnărilor autorului, şi anume ediţia Sfintei Scripturi în limba
română, Bucureşti, 1995.
Primul volum din Antichităţi cuprinde cărţile I-X. Editorul, specialist în tehnica
imprimării, adaugă har peste har pentru atragerea cititorului-cercetător. Astfel, la fiecare
început de capitol aşază cuprinsul, cu explicaţii la fiecare parte componentă a capitolului.
Un fel de anunţ rezumativ. Aceasta, pentru a da răgaz şi înţelepciune în a parcurge cele
bra operă. Mai mult, traducătorul-specialist caută nu să devină istoric, ci aşa cum pre
cizează "ca să dea în vileag pe cei care, în scrierile lor, au deformat adevărul" (p. 5), iar
"intenţia mea este ca, în relatarea evenimentelor, nici să omit, nici să adaug ceva" (7).
Desigur, cititorii iniţiaţi ai Bisericii noastre cunosc faptele şi Descoperirea lui Dum
nezeu în Vechiul Testament, le este uşor să înţeleagă, dar comentariile şi notele constituite
de fapt o exegeză binevenită şi adusă la zi a Antichităţilor. II citează pe Berosos din
^

____

A

* De fapt, prenumele «Flavius» a fost dat de către generalii cuceritori-prieteni-împăraţi ca
dovadă a acceptării sclaviei lui Iosif.
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Babilon (345-275 î. Hr.), dar uită comentatorul că respectivul "preot al lui Marduk" (p. 18)
vorbeşte de daci şi de inzi, la vremea aceea cei mai răspândiţi. Antichităţile amintesc de
"thirii cărora grecii le-au schimbat numele în traci, dintre care "cei mai drepţi sunt dacii..."
(Herodot). Ne surprinde cum traducătorul, ca român, n-a pus în notă că Seni, fiul lui Noe
a "născut" printre alţii... şi pe Gheter (Getul, Dacul, n.n.), frate cu Aram (p. 28), în Facere
X, 23, citat de Berosos1.
Cartea I, douăzeci şi două de capitole se încheie cu vremea lui Iacob2.
Cartea a Il-a se sprijină pe Pentateuh şi pleacă de la fii lui Isaac până în epoca
Legiuitorului Moise3.
Cartea a IlI-a se ocupă de "rătăcirea" prin pustiul Sinai, consacrarea lui Aaron, ca
Mare Preot, pregătirea pentru primirea Legii, neînţelegeri etc. Deşi, autorul n-a zăbovit
asupra celor descrise de Moise, dovedeşte o cunoaştere topografică deosebită4.
Cartea a IV-a continuă descrierea poporului biblic şi pregătirea- acestuia pentru
"iscodirea" Ţării Făgăduinţei (Canaanul). Câteva pagini interesante sunt dedicate de
Flavius lui "Balaam" - vrăjitorul (Cap. 6).
Cartea a V-a face portretul lui losua Navi, alesul lui Dumnezeu şi urmaşul lui
Moise. Evenimentul merge până la răpirea Chivotului Legii, timp de aproape o jumătate
de mileniu. Toate înfrângerile suferite de israeliţi, toate necazurile poporului biblic au
aceeaşi cauză: Abaterea de la poruncile Domnului. Este interesant, de fapt aşa a procedat şi
până acum, în note autorul-traducător face comentariile necesare şi pentru vremea noastră.
Cartea a Vl-a cuprinde perioada pregătitoare venirii lui David ca rege al poporului
evreu. Se fac descrieri amănunţite asupra celor două personaje ale timpului: Samuel şi
Saul. Este interesantă aprecierea lui Flavius faţă de vrăjitoarea din Endor (cap. XIV).
Cartea a V il-a este dedicată regelui David. In afara textelor biblice, Flavius vine cu
amănunte despre Ilebron5, Bethleem6 şi Ierusalim (Hierosolima)7. în această cetate din urmă,
regele David mută capitala lui Isfael şi tot aici, pe Sion se află mormântul său8. Traducătorul
iniţiat consemnează amănunte (printre care triste: profanări ale mausoleului, p. 424).
Cartea a VUI-a este închinată regelui Solomon şi rezultatelor înţelepciunii sale,
concretizate, printre altele, în ridicarea Templului, socotit de unii cu adevărat o minune a
lumii vechi (pe lângă cele 7 minuni). Este foarte importantă observaţia traducătoruluiv

A

*

1. Diac. P.l.David, Despre originea getodacilor şi începutul creştinării lor , în rev. "Mitropolia
Olteniei", nr. 1-3/1978; Idem, Dacii şi legăturile lor cu Ţara Sfântă , în rev. "învierea", Ierusalim,
nr. 10-12/1983, Idem, Aspecte ale vieţii spirituale a traco-dacilor.., în rev. "Mitropolia Olteniei",
nr. 7-9/ 1980.
2. Se ştie, mai bine-zis se bănuieşte, că Zalmoxis , regele lumii, ar fl trăit în vremea
Legămintelor lui Dumnezeu cu patriarhii biblici şi că Iacob (Esau) fii lui Isaac s-ar putea compara
cu Gebeleizis, Dochia, Gerula etc.
3. Ne-a învrednicit Cel de Sus să călcăm pe treptele ce urcă pe Muntele Sinai, unde Moise a
primit Legea. (Pe larg: Pelerinajul creştin ca metodă şi mijloc pastoral-misionar al vremii noastre ,
în rev. "Biserica Ortodoxă Română" nr. 7-12/ 1998, p. 383-398).
4. Ibidem , Ierusalim-Eilat-Sf. Munte Sinai, p. 385.
5. Ibidem, p. 385. Subsemnatul, a am mai fost încă de trei ori în aceste locuri.
6. Ibidem . Bethleem şi Nazaret, p. 385.
7. Ibidem, p. 384 şi Pelerinajul la Locurile Sfinte..., în «Ecumenismul factor de stabilitate în
lumea de azi», ed. «Gnosis», Bucureşti, 1998, p. 474-522.
8. Aşa cum s-a precizat, de multe ori şi profanat. Pelerini teologi au cântat aici Ps. 50 (al po
căinţei) şi Dor de ţară... de Verdi, din opera Nabuco , ibidem, p. 384 ş.a.
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scriitor că Solomon poseda nişte energii specifice, "puteri asupra spiritelor din aer şi din
ape" (n. 6, p. 56).
Cartea a IX-a consemnează multe evenimente nedorite în viaţa poporului biblic,
împărţirea în regate pe seminţii, neînţelegerile dintre acestea spre bucuria vecinilor care,
abia aşteptau să se răzbune, să distrugă şi să ia în robie o parte din fosta împărăţie a lui
David. Mai grav, în această perioadă, se dezvoltă idolatria la poporul ales şi chiar la curtea
regelui (ex. Ahab şi Isabela).
Cartea a X continuă descrierea evenimentelor neplăcute şi robiile care au avut loc:
De la Senaherib, regele asirienilor, şi până la Nabucodonosor şi Cirus, regi ai perşilor,
Iosif Flavius foloseşte multe date din Herodot, părintele istoriei, iar traducătorul identifică
textele folosite, consemnându-le în note. De asemenea, Ion Acsan foloseşte şi cărţilc
deuterocanonice ale Vechiului Testament, scoţând, cu prudenţă, idei ,şi texte pentru
completarea voi. I.

Aşa cum consemnam la început, cartea de faţă, pe lângă textele folosite din Tora sau
Septuaginta, aduce precizări absolut necesare exegezei biblice, istoriei vechi cuprinsă în
Pentateuh9 şi alte informaţii, din lumea greco-romană. Traducătorul, scriitor şi om de
cultură, dă cititorului impulsul cercetării, dar şi atracţia lecturii obişnuite.
într-o curată şi cultă limbă română, Antichităţile iudaice , carte de mare folos va fl
citită cu plăcere de către credincioşii ortodocşi, de către studenţii teologi şi slujitorii
Bisericii noastre şi de către toţi pelerinii care au văzut Ţara Sfântă sau doresc să o viziteze.
O copertă simbolică, reprezentând Valea Avesalom între cetatea veche a Ierusalimu
lui şi Muntele Măslinilor, altădată plină de vegetaţie, astăzi numai pustie, îmbracă o
nestemată a civilizaţiei biblice de peste cinci mii de ani luaţi în calcul şi mii de ani ai exis
tenţei omeneşti şi câte alte mii în Grădina Edenului!
în misiunea preotului ortodox român şi a dascălului de religie de astăzi, cartea de mai
sus este o cale precisă a înţelegerii Descoperirii lui Dumnezeu prin legăminte, profeţii,
semne şi împliniri.
Cine şi-o procură se va convinge de cele semnalate aici.
Şi fiindcă am plecat de la Prefaţă, să consemnăm ce ne îndeamnă "postfaţa" de pe co
pertă: "în istoria lumii vechi Iosephus Flavius rămâne ca o exemplară sinteză culturală, prin
familiarizarea sa cu trei universuri spirituale ce mânuiau cele trei limbi sacre ale Bibliei —
ebraica, greaca şi latina - împrejurare care i-a creat autorului, în posteritatea bizantină şi
medievală occientală, un loc de neconfundat". Postfaţa a fost scrisă tot de Acad. Răzvan
Theodorescu. Ministrul Culturii şi Cultelor, cel care a sponsorizat tipărirea cărţii.
Noua traducere (de fapt singura completă) va contribui şi mai mult la înţelegerea civi
lizaţiei poporului biblic şi la respectul reciproc de totdeauna între Statul Israel şi România.
Diac. P. I. DAVID

9.
Pentateuhul, în afara Psaltirii, a fost întâia colecţie biblică tradusă şi tipărită în limba
română: Palia de la Orăştie, 1582.
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O A CŢIUNE BISERICEASCĂ MERITORIE
Tânărul şi inimosul preot-profesor Alexandru Stănciulescu-Bârda, jud. Mehedinţi, a
izbutit să-şi amenajeze o editură, "Editura - Cuget Românesc" din satul său Bârda, com. Malovăţ, jud. Mehedinţi, reuşind s-o facă înfloritoare prin numeroasele publicaţii care le
tipăreşte, facându-le cunoscute şi răspândindu-le aproape în toată ţara, până şi în străinătate,
ajungând astfel şi-n Australia, Cartea Cuvântului lui Dumnezeu, în limba română.
De curând în Editura sa a reuşit să tipărească Mica Biblie , după textul stabilit de
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 1984.
Ţinem să-i redăm cuvântul pe care-1 publică în post-faţa lucrării pentru valoarea sa:
"Ediţia de faţă a Micii Biblii, realizată de Parohia Malovăţ preia textul ediţiei din
1984 stabilit de Sfântul Sinod, îngrijitorul aducând doar îmbunătăţiri de ordin ortografic.
Ilustraţiile provin din volumul lui Iulius Schnorr von Carol-sfed Die Bibel in Bildem
(Leipzig, 1860). Ediţia este o necesitate misionară a Parohiei Malovăţ (ca şi a oricărei
parohii, adăugăm noi). Din această ediţie vom împărţi gratuit tuturor familiilor parohiei
noastre câte un exemplar, pentru a înlesni astfel cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu,
pentru a trezi mai mult interesul enoriaşilor noştri faţă de textul biblic propriu zis, pentru
a le îmbogăţi cultura teologică şi prin aceasta a-i pregăti pentru a se apăra în faţa proze
litismului sectar cu care ne confruntăm tot mai mult în ultima vreme. Desigur, aceste
obiective nu priveşte numai enoriaşii parohiei noastre, ci pe toţi creştinii ortodocşi de pre
tutindeni, pe elevii şcolilor teologice şi laice, pe preoţi şi călugări. Tocmai de aceea, paro
hia noastră va răspunde apelurilor venite din partea credincioşilor din afara sa, înţelegând
că prin răspândirea Micii Biblii face o lucrare de apostolat pentru Domnul Hristos. Sperăm
că ne va ajuta ca prin răspândirea acestei cărţi să împărtăşim din lumina Cuvântului Divin
tuturor celor ce au nevoie de lumină. Dumnezeu să ne ajute". (Semnează Pr. Al. Stănciu
lescu-Bârda).
Considerăm destul de luminos şi clar cuvântul adresat, ca Mica Biblie să poată fi
comandată contra-ramburs şi să ajungă, pe cât posibil, în toate parohiile Bisericii noastre.
Pe lângă această lucrare importantă, autorul nostru tipăreşte pentru enoriaşii săi bi
lunar şi o "Scrisoare pastorală. Foaie periodică, gratuită a Parohiei Malovăţ Mehedinţi", cu învăţături de doctrină creştină, care ar merita şi ea să circule şi-n afară de
parohia Malovăţ, în parohii, unde să fie solicitată, pentm răspândirea Cuvântului lui
Dumnezeu.
Nu avem decât cuvinte de preţuire pentm o asemenea lucrare în slăvirea lui
Dumnezeu şi-L rugăm să-i binecuvânteze harul ce i l-a dăruit.
Pr. prof. I. IONESCU
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