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Rezumat. Acest studiu debutează cu prezentarea cristalizării conceptului de națiune 

în sec. XIX la români. Se continuă cu expunerea deopotrivă a constantelor și ambiguităților ce 

au vizat acest concept în sec. XX: confruntarea cu ideologiile extremiste, ca legionarismul și 

comunismul. În fne, ultima parte rezumă afirmarea principiilor naționale în noul context ce a 

urmat după 1990. Accentul este pus pe misiunea deopotrivă internă și externă a Bisericii 

Ortodoxe Române, care rămâne conștientă de importanța rolului pe care îl are față de toți 

românii, fie ei în țară, fie în diaspora. Așadar afirmarea valorilor evanghelice și naționale 

reprezintă o necesitate, mai ales dacă se ține cont de procesele de globalizare și seclarizare ce 

caracterizează Europa de astăzi. 

  

Cuvinte cheie: Ortodoxia românească, națiune, raport Biserică –stat, misiune internă 

și externă 

 

Introducere 

 

Desemnarea de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2018 ca 

„anul omagial al unității de credință și de neam și anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri 

din 1918” reprezintă un bun prilej de a reflecta asupra problemelor ridicate de unitatea 

ecclesial-națională nu doar din perspectivă istorico-politică ci și cultural-teologică. 

În decursul secolelor XIX-XX s-au petrecut cristalizarea conştiinţei de neam şi 

limbă pe fondul conştiinţei unităţii de credinţă. Procesul poate fi urmărit etapă cu etapă în 

mişcările revoluţionare din 1784, 1789, 1821, 1848, 1859, 1877-1878, pe parcursul regalităţii, 

al celor două Războaie Mondiale, evoluţie ce va conduce spre perioada comunistă (1948-

1989), caracterizată atât prin stagnarea misiunii externe cât şi prin reducerea intensităţii 

misiunii interne a Ortodoxiei româneşti. 

În sec. al XIX-lea mulţi preoţi au sprijinit lupta poporului român pentru 

independenţă şi unitate statală, în toate etapele ei: Revoluţia lui Tudor Vladimirescu (1821), 
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Revoluţia din 1848 (preotul Radu Şapcă, ierom. Ambrozie, arhim. Iosafat Snagoveanu în Ţara 

Românească; preoţii Simion Balint, Simion Groza, Simion Prodan, luptători în oastea lui 

Avram Iancu), Mica Unire (1859 – participanţi în divanele ad-hoc: Neofit şi Filaret Scriban, 

arhim. Melchisedec Ştefănescu, episcopii Filotei al Buzăului şi Sfântul Calinic al 

Râmnicului), Războiul de Independenţă (1877 – ca voluntari sanitari, capelani, organizatori 

de colecte pentru sprijinirea frontului, inclusiv din Ardeal), mişcarea Memorandistă (1892), 

Marea Unire (1918 – preoţii Vasile Lucaciu, Miron Cristea, Nicolae Bălan). 

La începutul sec. al XIX-lea, un preot din Răşinari, Sava Popovici (1768-1808), 

autor prolific de scrieri religioase, istorice, geografice şi juridice
1
, afirma importanţa rolului 

Bisericii Ortodoxe în mişcarea de emancipare naţională. Predica sa, intitulată Istoria 

românilor din Ţara Ardealului, trasează un adevărat program misionar al Ortodoxiei locale, 

propunându-şi să lămurească probleme ca: „Ce feliu de sămânţă vechie este neamul nostru 

românesc?... Cu ce întâmplări sau pricini, am venit noi în ţara aceasta?... De unde am venit?... 

Cum am rămas pre locul acesta?”
2
. În contextul unor afirmaţii de natură istorică (inclusiv 

referitoare la drama rupturii produse de uniaţie în Biserica Ortodoxă din Ardeal), autorul 

înţelege misiunea Ortodoxiei româneşti ca „asumare a responsabilităţii precise, … de 

consolidare a principalelor structuri ce alcătuiau spiritualitatea românească, de menţinere 

nealterată a coordonatelor fundamentale ale acelei construcţii pe care, de regulă, o numim 

fiinţă naţională”
3
. 

 

Cristalizarea conceptului de națiune la români: între „forme” și „fond” 

 

La hotarul dintre sec. XVIII-XIX cultura română a intrat într-un proces rapid de 

sincronizare cu Occidentul, dând naştere la ambiguităţi şi conflicte între „forme” (occidentale) 

şi „fond” (autohton şi oriental). Convingerea criticului Titu Maiorescu era că formele îşi vor 

genera treptat fondul
4
. Pentru mentalitatea colectivă, inclusiv cea religioasă, apărea dilema de 

                                                 
1
 Ioan LUPAŞ, Scrieri alese. Chestiunea originii şi continuităţii românilor, într-o predică de la 1792, 

vol. I, p. 166, nota 1. 
2
 Ibidem, p. 170-173. 

3
 Dan Horia MAZILU, „Istoricii Şcolii Ardelene sau demonstrarea dreptului de a fi în istorie” (studiu 

introductiv) în volumul Samuil MICU, Gheorghe ŞINCAI, Petru MAIOR, Despre vechimea şi continuitatea 

românilor, studiu introductiv de Dan Horia Mazilu, selecţia textelor şi glosar de Anatol Ghermanschi, Editura 

Militară, Bucureşti, 1989,p. XIV. 
4
 Titu MAIORESCU, Critice, vol. I, Ediţie îngrijită de D. Filimon-Stoicescu, Bucureşti, 1967, p. 147.   
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a fi, în acelaşi timp, „român” şi „european”, o scindare care a generat în Ortodoxia 

românească fie „fuga de” Europa (izolarea), fie „fuga în” Europa (întărirea diasporei)
5
. 

Antagonismul dintre formă şi fond pare să fie o constantă a istoriei româneşti
6
, cu 

toate că, din perspectiva Ortodoxiei româneşti, formele administrative bisericeşti au venit în 

sec. XIV-XV peste un fond de viaţă creştină autentică: populaţie botezată ortodox, schituri cu 

viaţă monahală autonomă, horepiscopi responsabili de parohiile din cnezate şi voievodate, o 

ierarhie bisericească descentralizată. În sec. al XIX-lea, modernizarea ţării, inclusiv a Bisericii 

Ortodoxe, a devenit un model critic, prin lentila căruia schimbările au fost considerate drept o 

lucrare superficială, o suprapunere de forme dăunătoare peste un fond autentic românesc 

sănătos (pentru a ne referi numai la reformele bisericeşti iniţiate de Alexandru Ioan Cuza)
7
. 

În acest sens se pune întrebarea: Este îndreptăţită Biserica să formuleze, să 

argumenteze şi să susţină identitatea naţională ca element constitutiv al ei? O întrebare care 

rămâne deschisă, și care ridică încă multe dileme printre teologii ortodocși.  

În secolul al XIX-lea, în toate provinciile româneşti, s-a manifestat un curent 

ideologic care aspira la emanciparea națională prin educarea maselor, mișcare susținută de 

familiile nobiliare și de Biserică. Statele naţionale Moldova şi Ţara Românească, unite în 

1859 sub numele „România”, încercau „recâștigarea încrederii maselor în valențele 

etnoculturale și lingvistice ale colectivităților”
8
. Era începutul unui nou tip de guvernare în 

estul Europei, de tip occidental, care urmărea păstrarea echilibrului social prin administrarea 

profesionistă a statului şi prin crearea unui cadrul laic în care să se desfășoare liber inclusiv 

valorile religioase
9
. Noile caracteristici ale unei comunități naționale ar trebui să fie credința 

în existența sa, identitatea istorică, proiectele comune, locul geografic și credința în caracterul 

distinctiv a ceea ce denumim „român”
10

. Conform modelului social francez, identitatea 

religioasă nu mai definea un popor, ci devenea un element secundar al existenţei sale, 

manifestat în viaţa privată. 

                                                 
5
 Adrian MARINO, Pentru Europa. Integrarea României. Aspecte ideologice şi culturale, Ediţia a II-a, 

revăzută şi întregită, cu un post-scriptum al autorului; Cuvânt înainte de Silviu Lupescu, Polirom, Iaşi, 2005, p. 

82-83. 
6
 Daniel BARBU, Bizanţ contra Bizanţ. Explorări în cultura politică românească, Editura Nemira, 

Bucureşti, 2001, p. 13. 
7
 Ibidem, p.12 : „procesul de modernizare politico-juridică din sec. al XIX-lea ar fi fost o pretenţie 

lipsită de fundament; în al doilea rând, democraţia votului universal dintre cele două războaie mondiale s-ar fi 

dovedit doar o iluzie fără adevăr; comunismul s-a arătat apoi ca o fantomă fără corp, ca un produs de import fără 

rădăcini în societatea românească; în sfârşit, tranziţia postcomunistă pare să nu ajungă nici ea să dea un conţinut 

real reformei”. 
8
 Victor NEUMANN, Neam, popor sau națiune? Despre identitățile politice europene,  Ediția a II-a, 

revizuită și adăugită, Curtea Veche, București, 2005, p. 119. 
9
 Cuvântul „națiune” ar trebui să definească „o coeziune culturală și geografică” (Ibidem, p. 123).  

10
 B. BAERTSCHI, „Farmecul secret al patriotismului”, în Bernard BAERTSCHI, Kevin MULLIGAN 

(coord.), Naționalismele, Traducere din lb. franceză Ion Doru Brana, Editura Nemira, 2010, p. 75-76. 
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Biserică și națiune în sec. XX: certitudini și ambiguități  

 

În perioada interbelică a funcţionat o asociaţie misionară a intelectualilor, Frăţia 

ortodoxă Română, care a gravitat în jurul dictonului „Noi, fără ortodoxie, am reprezenta 

latinitatea cea mai goală de suflet”
11

 (preluat după o formulare a părintelui Dumitru 

Stăniloae
12

). Fondatorul şi conducătorul asociaţiei a fost Sextil Puşcariu
13

.  

Istoricii încă mai sunt fascinați de viziunea etno-națională a identității statale 

românești
14

, creată prin dispunerea termenului „națiune” alături de conceptul de „stat”, astfel 

încât expresia „stat național” a devenit o regulă generală în secolele XIX și XX
15

. Noua 

filozofie de guvernare, explicată în afara unor seturi de valori morale cultivate în familie, 

școală și Biserică, a generat riscul de a confunda (la modul romantic) națiunea cu statul 

român. „Neamul-Etnicitatea-Națiunea sunt subsumate termenului Rasă”, scria Victor 

Neumann
16

, într-un mod exclusivist de a vedea lucrurile, în care limba și confesiunea sunt 

factorii hermeneutici esențiali.  

Pentru cercetarea noastră prezintă interes raportul dintre Ortodoxie și Românism. Pr. 

Prof. Dumitru Stăniloae a valorificat sinteza dintre latinitate și Ortodoxie ca element specific 

românismului. „Ortodoxia noastră este astăzi cel mai sigur criteriu de diferențiere, căci noi 

suntem în lume singurul popor latin de credință ortodoxă. Această împerechere fericită de 

sânge latin cu alese însușiri sufletești, venite din Răsărit, ne ridică valoarea rasei noastre”, 

scria el în 1939
17

. Pe aceeaşi linie, filozoful Constantin Rădulescu-Motru definea românismul 

ca „geniu etnic care își creează o religie specifică lui, în afară de religia revelată”
18

, făcând 

următoarea distincţie: „Ortodoxismul este tradiție, românismul este vocație”
19

. Istoricul 

Nicolae Iorga scria că „neamul este o ființă organică, un fapt viu al lumii”, al cărei rost „este 

                                                 
11

 Sextil PUŞCARIU, Latinitate şi Ortodoxie, Ediţie îngrijită, studiu şi indice de nume de Gabriel 

Vasiliu; prefaţă de Bartolomeu al Clujului, Editura NAPOPCA STAR, Cluj-Napoca, 2006, p. I. 
12

 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae realiza în 1939, la şase ani după înfiinţarea Frăţiei Ortodoxe Române, o 

analiză a activităţii asociaţiei şi preşedintelui ei, cu titlul „Ortodoxie şi latinitate”. Articolul devenea parte 

integrantă a ideologiei Frăţiei, al cărei scop era misiunea Ortodoxiei în sprijinul românismului (D. STĂNILOAE, 

„Ortodoxie şi latinitate”, în Gândirea, nr. 4, 1939, p. 197). 
13

 Sextil PUŞCARIU, „Răspuns”, în Renaşterea, nr. 46, 1937.  
14

 Exemplul istoricului american Keith Hitchins; în Victor NEUMANN, op. cit., p. 127 și 131. 
15

 Murray N. ROTHBARD, „Națiuni prin consimțământ: descompunerea statului-națiune”, în Bernard 

BAERTSCHI, Kevin MULLIGAN (coord.), Naționalismele, traducere din lb. franceză Ion Doru Brana, Nemira, 

2010, p. 293. 
16

 Ibidem, p. 137. 
17

 D. STĂNILOAE, „Ortodoxie și latinitate”, în Gândirea,  an XVIII, Nr. 4/ 1939, p. 197. 
18

 Constantin RĂDULESCU-MOTRU, Românismul, catehismul unei noi spiritualități, citat de Zigu 

ORNEA, Anii trezeci. Extrema dreaptă românească, ediție revizuită, Editura Fundației Culturale Române, 

București, 1996, p. 125. 
19

 Ibidem, p. 123 și 80-81. 
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pur și simplu perfecțiunea propriei ființe în interesul civilizației universale”
20

. În programul 

Frăţiei Ortodoxe Române, condusă de Sextil Puşcariu, se regăsea constant ideea că „legea 

strămoşească împreună cu limba e elementul distinctiv faţă de oricare alt neam”
21

.  

În perioada interbelică s-a accentuat ideea Ortodoxiei ca liant şi identitate etnică. Un 

exemplu de moment istoric de confuzie între mistică și politică l-a reprezentat Mișcarea 

Legionară românească („Legiunea Arhanghelului Mihail”, 1927-1941), care a încercat să 

instaureze un ideal religios național: „mântuirea neamului”
22

. „Legionarismul nu a reprezentat 

o angajare făcută dintr-un calcul politic, ci o adeziune pornită dintr-un act de credință. Iar 

atunci când s-a pus problema politicii, ea a fost rezolvată tot în termeni de credință”
23

, scria 

Sorin Lavric. 

Din punct de vedere structural, Ortodoxia cuprinde un ansamblu de Biserici locale, 

autocefale, delimitate de limitele teritoriale ale unui stat, motiv pentru care sunt numite 

„naţionale”. Din punct de vedere canonic, limitele Bisericii nu sunt naţionale, ci teritoriale: 

episcopiile alcătuiesc mitropolii, ai căror conducători se reunesc în sinod pentru a-şi exprima 

fidelitatea comună prin hotărârile luate. Relaţiile dintre Ortodoxii sunt în primul rând 

canonice, apoi geo-politice, dimensiune care favorizează izolaţionismul în cazurile în care 

relaţiile politice sunt defectuoase. Jean Meyendorff consideră că un alt neajuns al organizării 

teritoriale a Ortodoxiei este naţionalismul, „această boală care a făcut ravagii în Europa 

răsăriteană a sec. al XIX-lea şi al XX-lea”. Principalul loc comun al naţionalismului ar fi 

considerarea „Bisericii un atribut al naţiunii, un simplu instrument destinat să păstreze limba 

şi obiceiurile populare”. Naţionalismul poate fi un efect al misiunii Ortodoxiei bizantine 

medievale, direcţionată către exportul unui model politic odată cu credinţa şi adaptarea lui 

rapidă şi organică prin traducerea Liturghiei în limba poporului respectiv
24

. 

Ambiguitatea raportului dintre eclesial și național a sporit și mai mult în România 

prin instaurarea regimului comunist. Fără să proclame cu claritate separarea statului de 

Biserică, Republica Populară Română a promovat o atitudine duplicitară, menţionând în 

Constituția din 1948 că Biserica Ortodoxă este una „unificată, avându-și propriul 

conducător”
25

, dar, în același timp subvenționa clerul și instituțiile de învățământ religios 

                                                 
20

 Nicolae IORGA, Ce este naționalismul, (1908) , citat de Peter F. SUGAR, Naționalismul est-

european în secolul al XX-lea,  traducere de Radu Paraschivescu, Curtea Veche, București, 2002, p. 226. 
21

 Sextil PUŞCARIU, „Rostul bisericii noastre”, în Renaşterea, nr. 21, 1935. 
22

 Sorin LAVRIC, Noica și Mișcarea Legionară, ediția a doua revăzută, Humanitas, București, 2008, p. 

7. 
23

 Ibidem, p. 6-7. 
24

 Jean MEYENDORFF, Biserica Ortodoxă ieri și azi,  ediție nouă, revăzută și îndreptată de Jean 

Meyendorff și Nicolas Lossky, traducere de Cătălin Lazurca, Editura Anastasia, București, 1996, p. 119-120. 
25

 Ibidem, p. 137. 
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(preluat şi de Constituția R.S.R., Art. 30). Manipularea aversiunii B.O.R. față de Biserica 

Romano-Catolică, în contul lipsei de popularitate a P.C.R., a condus la revenirea, prin decret 

de stat, a greco-catolicilor în Biserica Ortodoxă (1948). O serie de măsuri administrativ-

canonice urmau să aibă efecte pozitive asupra activităţii misionare interne şi externe a 

Ortodoxiei româneşti în comunism. 

Cu noul Statut de Organizare a Bisericii Ortodoxe Române (din 25 februarie 1949), 

patriarhul Justinian punea capăt unui secol de frământări canonice în Ortodoxia românească. 

Păstrând principiile şaguniene de organizare (stabilite pentru întreaga Biserică prin Constituţie 

şi Legea cultelor din 1925), noul Statut aducea în plus extinderea principiului autocefaliei şi la 

comunităţile credincioşilor ortodocşi de peste hotare (art. 6). Măsura venea ca răspuns la 

încercările Patriarhiei ecumenice de a-şi impune jurisdicţia asupra întregii diaspore 

ortodoxe
26

. Separarea de stat nu a exclus, în realitate, posibilitatea colaborării şi sprijinirii 

Bisericii de statul comunist. Principiul sinodalităţii era extins la dreptul ierarhiei de a controla 

şi revoca organele de conducere şi administrative bisericeşti. De asemenea, funcţia onorifică 

de „patriarh”, devenea instituţie bisericească, organizată canonic după modelul mitropoliei
27

. 

În perioada omunistă, ideea naţionalismului a animat şi alte popoare est-europene 

ortodoxe. De exemplu, ruşii, aflaţi sub conducerea unui regim comunist-stalinist, au cunoscut 

o revigorare a sentimentului religios în momentul crucial al bătăliei pentru Stalingrad (1942). 

Diferenţa faţă de Ortodoxia românească ar consta în faptul că în Ortodoxia rusească 

„sentimentul de comuniune e chiar mai puternic în rândul poporului decât în rândul 

conducătorilor”
28

, fiind întreţinut de elemente liturgice şi estetice (Liturghia şi icoana), 

adevărate „splendori psihedelice”
29

. În România s-a păstrat mult mai clară distincţia dintre stat 

şi Biserică, conducerea autonomă şi respectul reciproc (înţeles adesea ca răceală). 

Regimul politic comunist şi-a manifestat limitarea ideologică atee prin faptul că nu 

recunoştea „că religia creştină reprezintă una din dimensiunile esenţiale ale civilizaţiei şi 

culturii europene. În cea mai mare parte viaţa culturală românească şi europeană s-a construit 

pe fundamentul creştin”
30

. Naţionalismul creştin românesc s-a infiltrat în gândirea teologică 

                                                 
26

 Pr. Prof. Univ. Dr. Liviu STAN, Biserica şi dreptul. 6. Ortodoxia românească, Ediţie coordonată de 

pr. Conf. Univ. dr. Irimie Marga, Apare cu binecuvântarea ÎPS Dr. Laurenţiu Streza, Editura Andreiana, Editura 

ASTRA Museum, Sibiu, 2015, p. 140-141. 
27

 Ibidem, p. 143-144. 
28

 Alain BESANÇON, Sfânta Rusie, Traducere din franceză de Vlad Russo, Humanitas, Bucureşti, 

2013, p. 34-38. 
29

 Vladimir VODOFF, Naissance de la chrétineté russe, Paris, 1988, p. 65. 
30

 Vasile SIMON, „Religia creştină prigonită de comunişti”, în Revista română, anul XX, 2 (76), iulie, 

2014, Iaşi, p. 34. 
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interbelică prin punctul de fuziune al românismului. Dorinţa de a trasa liniile definitorii ale 

sufletului românesc a crescut din Ortodoxie, dar a devenit exclusivistă şi protocronistă.  

Într-un discurs din 1974, la inaugurarea Transfăgărășanului, Nicolae Ceaușescu 

prelua temele naționalismului interbelic, folosindu-le în scopul propagandei statului comunist. 

„Acesta este pământul moșilor și strămoșilor noștri, aceasta este casa românilor!”, declama 

acesta
31

. 

În perioada interbelică, Nichifor Crainic privea statul ca pe un factor laic, neutru şi 

ineficient, capabil în realitate să elimine (prin forţa legilor sau prin indiferenţa specifică 

administraţiei civile româneşti) orice fel de activitate misionară ortodoxă, pe care declarativ ar 

susţine-o. „Statul nostru, în a cărui constituţie scrie că Biserica ortodoxă este Biserica 

dominantă, practică acest principiu ca o simplă formalitate oficială, festivă şi decorativă. În 

realitate este un stat laic, indiferent din punct de vedere religios, gata oricând să socotească 

religia ca o simplă afacere particulară după cea mai bună regulă democratică şi să se simtă 

incomodat ori de cât ori religia se conturează ca forţă colectivă socială. Statul acesta laic nu 

vede în cultul organizat nici măcar o formă de disciplină socială şi de solidaritate morală, ci 

mai mult o sarcină bugetară pe care este gata s-o arunce în fiecare moment. Sub acest raport, 

el este mult mai aproape de bolşevism decât de fascism. Nu impune concepţia ateistă, dar ar fi 

încântat în ziua când cetăţenii săi s-ar declara necredincioşi părăsind cultele respective”, scria 

el în studiul Tineretul şi creştinismul
32

. 

Ideea implicării directe a clerului în politica statului nu a fost văzută cu ochi buni în 

cazul adeziunii partinice, dar a fost puţin incriminată când a slujit politicii naţionale. În 1923, 

intelectualul român Sextil Puşcariu afirma că „în ţara asta suntem mai mulţi decât se crede şi 

mai buni decât se recunoaşte, care nu facem politică de partid, ci politica neamului”
33

. În 

opinia lui, neimplicarea Bisericii în viaţa politică părea imposibilă în 1923. „Sub stăpânirea 

românească, Biserica noastră poate să se dezintereseze de mişcarea naţionalistă şi să-şi 

mărginească activitatea în direcţie pur religios spirituală? Desigur că nu”, se întreba retoric 

Sextil Puşcariu
34

. 

Căderea comunismului din România în decembrie 1989 a deschis noi oportunități de 

afirmare a identității eclesial-națională, fără însă a marca o ruptură decisivă cu trecutul. 

                                                 
31

 Nicolae CEAUȘESCU, România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate,  

vol. 10, Editura Meridiane, București, 1976, p. 703-706. 
32

 Prof. Dr. Nichifor CRAINIC, Ortodoxie și etnocrație, Studiu introductiv, ediție îngrijită și note de 

Constantin Schifirneț, Editura Albatros, București, 1997, p. 99. 
33

 Sextil PUŞCARIU, Latinitate şi Ortodoxie…, p. II. 
34

 Idem, „Biserica militantă”, în Conştiinţa românească, nr. 13, 1923, la Sextil PUŞCARIU, Latinitate 

şi Ortodoxie…, p. 48.  
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Astfel, discuţia despre raporturile dintre Biserică şi statul comunist ateu s-au reluat şi 

amplificat, prin exprimarea liberă a opiniilor de către clerici şi credincioşii mireni. Dezbaterea 

este mai complexă decât pare, deoarece există pericolul reducerii demersurilor la trei direcţii 

de opinie, devenite deja şabloane: 1) Biserica Ortodoxă Română a fost „total obedientă, chiar 

colaboraţionistă cu regimul comunist”; 2) Biserica Ortodoxă a fost „o martiră totală a 

comunismului” şi 3) Biserica Ortodoxă a fost indiferentă la ceea ce s-a întâmplat în 

comunism, fiind o instituţie arhaică, perimată
35

. Răspunsurile la complexitatea raporturilor 

Biserică - stat comunist sunt în decurs de formulare, istoricii şi teologii fiind pe cale să le 

ilustreze printr-o bogată literatură documentară, care a început deja să genereze elementele 

constitutive ale noilor relaţii Biserică-stat. Posibilităţile de informare despre misiunea internă 

şi externă a Ortodoxiei româneşti în relaţia cu statul comunist le constituie Arhivele 

Naţionale, ale CNSAS, arhivele Ministerului Justiţiei, ale Ministerului de Interne, ale 

instituţiilor religioase recunoscute în comunism, stenogramele Secretariatului CC al PCR, 

actele legislative emise de Marea Adunare Naţională, literatura memorialistică din ţară şi din 

străinătate şi, nu în ultimul rând, istoria orală a românilor. 

Este imposibil să facem aici o radiografie completă a relațiilor stat-Biserică în peste 

un sfert de secol. În consecință, ne rezumăm doar să schițăm principalele direcții de afirmare 

națională, atât pe plan intern cât și extern, care au animat și animă Ortodoxia românească 

actuală. 

Constituţia României, intrată în vigoare în 1991 şi modificată în 2003, prevedea un 

model de colaborare „bazat pe principiul separării/ colaborării Stat-Biserică”, adică se declară 

autonomia Bisericii, „care prin aceasta vrea să se delimiteze de sfera politicii. În schimb, 

Statul se întemeiază în general pe normele şi valorile religioase, dar manifestă echidistanţă şi 

neutralitate confesională”
36

. „Cultele sunt libere şi se organizează potrivit statutelor proprii, în 

condiţiile legii … ele sunt autonome faţă de stat şi se bucură de sprijinul acestuia”, se prevede 

în articolul 29, alineatele 3 şi 5 din Constituţie. Problema actuală a raportului stat-Biserică nu 

este recunoaşterea rolului istoric al Ortodoxiei româneşti în supravieţuirea şi dezvoltarea 

poporului, ci „dacă administraţia bisericească are capacitatea să valorifice acest argument în 

viitoarele negocieri cu statul român”
37

. 

                                                 
35

 Ibidem, p. 30. 
36

 Florin FRUNZĂ, „Biserica Ortodoxă Română şi laicizarea”, în volumul Radu CARP (coord.), Un 

suflet pentru Europa. Dimensiunea religioasă a unui proiect politic, introduceri de Dr. Günter Dill şi ierom. 

Iustin Marchiş, Editura Fundaţiei Anastasia, Bucureşti, 2005, p. 286 şi 294, nota 18. 
37

 Lidia SIMA, Roxy Cassandra MADISON, Vasile SORESCU, prof. Minodora MELCIOIU, 

Integrarea României în UE – o viziune ortodoxă, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 151-152. 
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Căutarea unui model post-bizantin – „articularea unei culturi a dialogului Bisericii 

cu societatea”, „cultivarea angajamentului laic împotriva tendinţelor laiciste şi anticlericale”: 

„Adică omul Bisericii trebuie să aibă aşezarea şi temeinicia unui mesaj bimilenar şi în acelaşi 

timp zelul proaspăt şi molipsitor al unui misionar neobosit”
38

. Egalitatea legală între Biserici 

şi culte în România nu are dreptul să confunde „uzul cu abuzul”, adică tradiţia unei Biserici 

legate fiinţial de popor cu agresivitatea psihică, financiară şi instituţională a sectelor intrate în 

ţară după 1989
39

. 

Naţionalismul ortodox românesc trebuie să reprezinte o atitudine de redescoperire 

echilibrată a specificului complex al Ortodoxiei, manifestată prin raporturi de felul: elite-

popor, valori-receptarea comună, evlavie personală-evlavie socială, responsabilitate 

personală-responsabilitate comună, independenţă-ascultare, naţional-european, tezaur istoric-

viitor programat, temporal-etern, eficacitate economică-progres spiritual etc.. Biserica 

Ortodoxă Română, fiind o Biserică naţională, a reuşit să menţină echilibrul între atitudinea 

autoritară a conducătorilor şi situaţia socială reală a poporului. Ea a fost întotdeauna aproape 

de oamenii simpli şi săraci, îmbinând sobornicitatea (aspectul democratic) cu autocefalia 

(independenţa) în procesul de conducere a comunităţilor pe calea mântuirii. 

În relaţia dintre comunităţile ortodoxe genuine ale Ortodoxiei vest-europene şi 

Ortodoxia est-europeană, Biserica Ortodoxă Română are prezenţa cea mai dinamică, 

numeroasă, bine reprezentată teritorial şi deschisă ecumenic. Misiunea Ortodoxiei româneşti 

în Europa, în ţări preponderent romano-catolice sau protestante, se realizează cu o eficienţă 

sporită datorită comunităţilor de intelectuali (studenţi, bursieri, cercetători, profesori etc.), al 

căror număr a crescut vertiginos după 1989, într-o mişcare demografică cunoscută sub numele 

de „migraţia creierelor”. Una dintre mărturiile documentate cele mai recente este cartea lui 

Mihai Copăceanu: Ortodoxie la Oxford (Sibiu, 2010). 

Tendinţele misionare ale Ortodoxiei româneşti după 1989 sunt mult mai complexe şi 

mai dinamice ca în trecut (recuperarea tineretului, necesitatea evoluţiei în relaţia stat-Biserică, 

specializarea misiunilor urbană şi rurală, nevoia de sens în societatea românească, punerea în 

valoare a contribuţiei misionare a laicatului, reevaluarea utilizării mijloacelor de comunicare 

moderne, a învăţământului religios public, soluţionarea liturgică şi canonică a căsătoriilor 

mixte etc.).  

                                                 
38

 Radu PREDA, „Amnezia unui continent. Raportul Biserică-Stat între laicism şi relativism” în Miruna 

Tătaru-Cazaban (coord.), Teologie şi politică. De la Sfinţii Părinţi la Europa unită, Introducere de Mihai Şora, 

Editura Anastasia, Bucureşti, 2004, p. 341-342. 
39

 Ibidem, p. 349-350. 
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Ortodoxia românească recentă a evoluat în direcţia recuperării şi reconstruirii 

etapelor pierdute în anii comunismului (activitate educativă, culturală şi filantropică), dar a 

stagnat prin tendinţa de a-şi justifica atitudinea duplicitară din trecut, alimentarea 

naţionalismului şi erorile istorice inevitabile. 

Patriarhia Română a dezvoltat o structură administrativă misionară fără precedent 

după 1989 (înfiinţând şapte dioceze autonome pentru diaspora), arătând că este interesată de 

păstorirea şi mântuirea credincioşilor ortodocşi care, din cauza greutăţilor materiale, pentru 

afirmare profesională sau pentru reîntregirea familiei au ales să se stabilească în alte ţări din 

Europa şi din întreaga lume. În ultimul deceniu, Ortodoxia românească din diaspora a 

dezvoltat metode şi mijloace misionare moderne (multe adaptate din lumea profană sau din 

experienţa misionară a altor culte) necesităţilor eclesiale specifice. De asemenea, anvergura şi 

calitatea relaţiilor inter-bisericeşti, ecumenice, cu statele laice gazdă şi cu societăţile civile 

sunt susţinute în primul rând prin Biserică, care se dovedeşte o remarcabilă punte între patrie 

şi diaspora, între Orient şi Occident. Mesajul de credinţă al Ortodoxiei româneşti este 

promovat din ce în ce mai intens, la nivel naţional şi internaţional, prin mijloacele de 

comunicare în masă. În ultimul deceniu s-a constatat că Ortodoxia românească cuprinde 

eparhii (mitropolii, arhiepiscopii si episcopii) în afara graniţelor României, care înglobează 

aproximativ zece procent din populaţia românească de religie ortodoxă. 

Principala trăsătură a misiunii externe a Ortodoxiei româneşti pare să fie păstrarea 

identităţii naţionale şi spirituale a românilor emigraţi după 1989. Biserica românească a 

devenit în ultimele două decenii prezenţa cea mai plină de conţinut şi mai stabilă instituţional, 

superioară formelor de reprezentare statală (ambasade, consulate, asociaţii etnice româneşti). 

Sociologii constată avantajele Ortodoxiei româneşti în comparaţie cu celelalte Ortodoxii din 

diaspora. Biserica Greciei pare încremenită în naţionalismul ei ortodox, care priveşte cu 

superioritate la „ereticii” vest-europeni. Biserica Bulgariei este copleşită de încercările 

repetate de refacere a unităţii instituţionale interne, fiind abia prezentă în diaspora ortodoxă 

europeană. Biserica Serbiei şi Biserica Ucrainei etalează dezavantajele unui naţionalism demn 

de sec. al XIX-lea, acaparate de autoritatea morală şi jurisdicţională a Bisericii Ruse.  

Destinul duhovnicesc al românilor ortodocşi din diaspora a fost o preocupare 

constantă a Ortodoxiei româneşti după 1989, când numărul lor a crescut vertiginos, iar 

legăturile cu ţara au putut fi menţinute mai uşor datorită libertăţii de mişcare şi comunicare. 

Mântuirea unui popor nu se limitează la graniţele sale geografice, ci include devenirea tuturor 

membrilor lui indiferent de locul unde îşi petrec viaţa. Legăturile spirituale, prin cultivarea 
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cunoaşterii limbii române, a valorilor culturale, ştiinţifice şi religioase româneşti au fost 

întreţinute şi amplificate în primul rând de Biserica Ortodoxă. 

Modelul cultural românesc nu poate fi disociat de modelul Ortodoxiei româneşti. 

Dezbaterea despre „integrarea europeană” aduce aspectele cultural şi religios din nou faţă în 

faţă. Încă din sec. al XIX-lea cultura română a moştenit dublul complex: vestic (occidental) şi 

estic (oriental). Contextul european de după 1989 a impus Ortodoxiei româneşti denumiri cu 

un conţinut nou: modelul de sinteză şi de adaptare istorică propus de Adrian Marino (regăsit şi 

în gândirea teologică a pr. prof. Ion Bria) ne învaţă „să fim români şi europeni în acelaşi 

timp”. 

 

În loc de concluzii 

 

Dualismul gândirii româneşti, prins între Orient şi Occident, s-a manifestat în 

perioada comunistă pe liniile unei tendinţe de superioritate spirituală, în condiţiile unei 

inferiorităţi istorice şi materiale impuse. Subestimarea şi ignoranţa Occidentului vizavi de 

teologia ortodoxă răsăriteană a fost direct proporţională cu triumfalismul şi îngustimea 

Orientului ortodox faţă de creştinismul apusean. Potenţialul liturgic, cultural, misionar, 

filantropic şi academic al teologiei ortodoxe a constituit unul dintre atuurile Ortodoxiei 

româneşti pe plan european. Clişeele istorice au început să fie treptat depăşite. „Era o iluzie 

firească. Occidentul trăia în istorie, Orientul era încă în afara istoriei. Astăzi perspectivele 

sunt total deosebite: Occidentul e la capătul unei evoluţii; Orientului i se deschid zările 

istoriei. De aici întrebarea firească, de o capitală importanţă: nu cumva în spiritualitatea 

ortodoxă înmuguresc energiile înnoirii, potenţialităţile creatoare ale unei noi istorii?”, scria 

mitropolitul Nicolae Mladin
40

. În chip profetic, mitropolitul N. Mladin schiţa imaginea 

Ortodoxiei româneşti de după 1989. „Se tinde spre o transplantare a spiritualităţii ortodoxe în 

Apus”, moment în care „Europa va trăi un nou moment de preamărire a Ortodoxiei”
41

. 

Oferim în încheiere un singur exemplu, care contrastează vizibil cu fenomenul 

crescând al secularizării Europei: doi teologi de marcă, Nikos Nisssiotis şi Jean Daniélou, 

făceau observaţia că în ceea ce priveşte conceptul de spiritualitate, tradiţiile Orientului şi 

Occidentului sunt complementare. „Specificul românesc” al isihasmului, moştenit din tradiţia 

                                                 
40

 Mitropolit Dr. Nicolae MLADIN, „Lumină din Răsărit” în vol. Arhim.prof. Vasile PRESCURE, Pr. 

Dr. Nicolae Răzvan STAN (coord.), Tineretul şi creştinismul. Repere duhovniceşti pentru tinerii vremurilor 

noastre, Tipărit cu binecuvântarea ÎPS Teofan, Mitropolitul Olteniei, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2008, 

p. 204. 
41

 Ibidem, p. 208 şi 212. 
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paisiană a sec. al XVIII-lea, ar consta într-o metodă proprie, care „nu a separat niciodată 

rugăciunea de acţiune” (mitr. Antonie Plămădeală). Misiunea externă a mănăstirilor româneşti 

s-a concretizat în sec. al XX-lea în „ecumenismul monahal”
42

. Vizitele reciproce ale 

monahilor au întărit sentimentul unităţii şi solidarităţii creştine, pe fondul afinităţilor şi 

experienţelor duhovniceşti comune
43

. Pr. A. M. Allchin a vizitat mănăstirea Sihăstria, fiind 

impresionat de căldura sufletească cu care a fost întâmpinat. „Cuvintele ne lipseau, dar 

aceasta nu părea a fi foarte important. Niciodată în viaţa mea n-am avut sentimentul de a fi 

iubit atâta”, scria acesta
44

. Pr. Irenée Hausherr formula pentru ambele tipuri de creştinism, 

oriental şi occidental, o concluzie comună şi viabilă, un adevărat program misionar pentru 

viitor: „Pe terenul spiritualităţii ne va fi uşor să ne înţelegem. De-ar fi aşa şi pe toate 

celelalte”
45

. 

Din perspectiva misiunii externe, Ortodoxia românească s-a făcut cunoscută în 

Occident, în special în mediile teologice protestante, prin dimensiunile liturgică şi 

duhovnicească. Repetarea constantă a slujbelor, în română sau în limba ţării-gazdă, a făcut ca 

acestea să fie cunoscut aproape pe dinafară. Credincioşii ortodocşi sau protestanţi au început 

să sesizeze mai mult „ritmul” generat de psalmodie în contextul participării comune. 

Rezultatul a fost acela că majoritatea ascultătorilor au perceput ceea ce Rudolf Otto numea 

sentimentul de mysterium tremendum
46

, o fascinaţie faţă de sacru, manifestată „într-o 

disponibilitate de recepţie a sacrului care îi covârşeşte inima, i-o umple de căldură”
47

. 

Experienţa duhovnicească (cu nuanţele isihaste de origine cernicană) va fi nedespărţită de 

ecourile sale practice misionare (culturale, educative şi filantropice)
48

.  

 

 

 

                                                 
42

 Dr. Antonie PLĂMĂDEALĂ, Mitropolitul Ardealului, Tradiţie şi libertate în spiritualitatea 

ortodoxă, Cu pagini de Pateric românesc şi o prefaţă de Dr. Dumitru Stăniloae, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 

2004, p. 321. 
43

 Clément LIALINE, „Monachisme oriental et monachisme occidental” în Irenikon, nr. 33, 1960, p. 

435 ş.u.. 
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 A.M.ALLCHIN, în Sobornost, seria V, nr. 10, 1969, p. 761, la Dr. Antonie PLĂMĂDEALĂ, Tradiţie 

şi libertate …, p. 322. 
45

 Irenée Hausherr, Hésychasme et prière, p.VI şi 62, la Dr. Antonie PLĂMĂDEALĂ, Tradiţie şi 
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 Dr. Antonie PLĂMĂDEALĂ, Tradiţie şi libertate …, p. 52. 
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 A se vedea, pentru detalii, Ciprian Iulian TOROCZKAI, „Viziunea unității creștine, de la Biserica 

primară la Uniunea Europeană”, în Mitropolia Olteniei LXIV (2012), nr. 5-8, p. 111-124 

 


