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Toamna anului 2011 a fost una destul de prolifică în ceea ce priveşte diaspora ortodoxă română din Europa, ţinând cont de faptul că a fost susţinută la Bucureşti încă o teză
de doctorat cu temă diasporală, a fost ales un nou arhiereu vicar pentru o eparhie din diaspora europeană şi părintele profesor Mircea Basarab, parohul uneia dintre comunităţile
ortodoxe din München, a editat o lucrare ce abordează câteva aspecte legate de crearea
Mitropoliei cu sediul la Nürnberg, alegerea primului episcop eparhiot din diaspora după
evenimentele din 1989 şi organizarea acestei noi structuri.
Prefaţa cărţii îi aparţine părintelui profesor Mircea Păcurariu, membru corespondent al Academiei Române, care remarcă obiectivitatea scrierii, sine ira et studio, autorul
urmând acest principiu al istoricului roman Tacitus. Lucrarea nu se doreşte a fi o tratare
exhaustivă a ceea ce presupune istoria Mitropoliei pentru Germania, Europa Centrală şi de
Nord, aşa cum subliniază chiar autorul, ci o prezentare a evenimentelor de dată recentă din
istoria acestei eparhii. Multe dintre aspectele tratate aici au fost, de altfel, abordate deja de
către autor şi în primul istoric tipărit al parohiei pe care o aminteşte, dar prezentarea actuală este cu atât mai valoroasă cu cât autorul a participat activ la toate etapele istorice tratate
în carte şi apoi a luat parte la întocmirea tuturor actelor şi demersurilor ce au fot necesare,
atrăgând atenţia în această carte asupra unor aspecte care privesc încălcarea rânduielilor
bisericeşti şi a normelor canonice în realizarea diverşilor paşi ce au fost făcuţi.
Lucrarea este structurată pe trei părţi, prima parte abordând problematici de interes
general, legate de istoria Bisericii Ortodoxe Române, despre diaspora românească şi organizarea ei în diverse părţi ale lumii de-a lungul veacurilor şi până la finele secolului al XXlea, atunci când datele problemei se schimbă având în vedere modificările de pe scena politică europeană şi mai ales de pe cea est-europeană. Sunt amintite câteva noţiuni de natură
canonică pentru organizarea eclezială diasporală şi sunt pomenite primele începuturi ale
organizării româneşti în Europa, cum au fost comunităţile şi capelele de la Lvov, Leipzig,
ambele cu o istorie efemeră, Baden-Baden, ctitorie domnească şi necropolă existentă până
astăzi, sub ascultarea canonică a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, după dorinţa testamentară a ctitorului, parohia de la Berlin cu istoria ei zbuciumată care se continuă până
în zilele noastre, cu începuturile organizării vieţii religioase a românilor de la Viena şi, nu
putea să lipsească, desigur, amintirea capelei iniţial şi apoi a bisericii româneşti din Paris.
Nefăcând obiectul acestei lucrări am menţionat deja că aceste începuturi sunt doar amintite de către autor (p. 22-26), continuându-se apoi cu prima parte în o scurtă prezentare a
primei eparhii româneşti în vestul Europei, realizată în condiţiile de după încheierea celui
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anii 1697-1701 care au existat deja de pe vremea lui Atanasie de Keith Hitchins. Toate
aceste studii sunt elaborate precum cere ştiinţa, potrivit proverbului latin al istoricului
Tacit: fără ură şi părtinire.

Recenzii
de-al Doilea Război Mondial şi condusă de mitropolitul Visarion Puiu (p. 26-31), pentru
ca apoi să fie analizată pe scurt situaţia parohiilor din Germania de după încheierea conflagraţiei mondiale şi poziţionarea acestor structuri faţă de eparhia existentă la Paris, care
a fost preluată, după trecerea la cele veşnice a mitropolitului Visarion, de către fostul său
vicar, Teofil Ionescu, cel care în 1972 intră sub autoritatea Patriarhiei Române, lucru care
va determina o scindare în sânul eparhiei.
Partea a doua, care este şi partea centrală a lucrării, tratează chestiunile legate de reorganizarea bisericească a diasporei române din Europa, reorganizare ce se dorea, din câte
reiese din paginile cărţii, atât din partea Patriarhiei Române, cât şi a preoţilor ce formaseră
şi slujeau comunităţile româneşti din Europa de Vest şi care se aflau sub diverse jurisdicţii
şi în diferite situaţii mai mult sau mai puţin canonice. Ceea ce surprinde este modul foarte
atent de analizare a tuturor documentelor pe care le citează autorul, demonstrând anumite
lucruri peste care s-a trecut foarte uşor la momentul potrivit, iar, având în vedere formaţia
de biblist a părintelui profesor, cititorul are impresia că se află în faţa unei analize de text
biblic, în sprijinul celor afirmate autorul aducând foarte multe argumente, pro şi contra.
Autorul prezintă, martor fiind la unele dintre evenimente, toate întrunirile care au
premers luarea deciziei de înfiinţare a Mitropoliei pentru Germania şi Europa Occidentală,
cu sediul iniţial la Berlin şi alegerea primului mitropolit al ei. Din cele relatate de părintele
Mircea Basarab reies dorinţele nu întotdeauna sincere ale unor actanţi, acţiunea susţinută
din toate părţile pentru reorganizare şi, cel mai grav, eludarea unor prevederi canonice
din partea participanţilor la această acţiune, dar pe care, aşa cum spune autorul, în timp,
Biserica-mamă a căutat să le îndrepte. Nu suntem în măsură să dăm nume aici, având în
vedere că problematica diasporei a fost şi rămâne o chestiune spinoasă şi de multe ori dureroasă, ea fiind departe de a fi soluţionată în sensul realizării unei unităţi dorite de mulţi.
În spaţiul germanic s-au făcut demersuri pentru crearea unei eparhii româneşti sub diverse
autorităţi canonice, iar după evenimentele din 1989 preoţii care erau „în căutare de canonicitate” au format un grup care şi-a manifestat dorinţa de a realiza o unitate românească
în diaspora europeană, în general, şi în cea din Germania, în special. În urma unor adunări
ce au avut loc la Königswinter (2-4 octombrie 1992) si la München (16 ianuarie 1993) s-a
emis ipoteza de a crea o mitropolie cu sediul la Berlin, care să funcţioneze în paralel cu
Arhiepiscopia pentru Europa Occidentală cu sediul la Paris, al cărei scaun a rămas vacant
prin retragerea arhiepiscopului Adrian Hriţcu.
După cum am menţionat deja, plusul de valoare al lucrării este dat de faptul că autorul a fost martorul majorităţii acestor evenimente şi, mai mult, cunoştea realitatea din Germania şi, desigur, anumite aspecte mai ascunse pe care orice cercetător din afara spaţiul
respectiv ar putea să le eludeze sau să le prezinte trunchiat. De asemenea, din interese doar
de unii ştiute, anumite întruniri nici măcar nu sunt pomenite, amintite sau de la acestea
nu se găsesc procesele verbale ce le-au urmat (Köln, 29 februarie 1992). Este prezentată
atmosfera destul de încordată ce a premers majoritatea acestor adunări, tatonările venite
din partea Patriarhiei Române, care de multe ori au deranjat anumite persoane sau poziţiile
făţişe ale unor actanţi.
Partea a treia a cărţii tratează faza incipientă şi activitatea Mitropoliei Române cu
sediul acum la Nürnberg, de la alegerea, recunoaşterea şi întronizarea ierarhului ei titular
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Pr. Prof. Dr. Ioan Cristinel Teşu, Familia contemporană, între ideal şi
criză, Editura „Doxologia”, Iaşi, 2011, 383 p.
După cum se ştie, Biserica Ortodoxă Română a declarat anul 2011 ca an jubiliar al
Botezului şi al Sfintei Cununii, în care s-a vorbit foarte mult despre familia creştină, care
prosperă şi dăinuie (numai) sub harul Duhului Sfânt şi sub legătura dragostei dintre cei doi
tineri, bărbat şi femeie, primită prin Sfânta Taină a Cununiei. Aşa încât activitatea publicistică a părintelui profesor Ioan Cristinel Teşu în materie nu face altceva decât să arate şi să
demonstreze că Taina Sfântului Botez şi Taina Sfintei Cununii sunt lucrări fundamentale
pentru viaţa creştinului, odată ce prima dintre ele – Botezul creştin – constituie poarta de
intrare în Biserică şi, în mod potenţial, în Împărăţia cea cerească şi veşnică a Preasfintei
Treimi, iar nunta sau Căsătoria reprezintă actul prin care este binecuvântată dragostea
dintre bărbat şi femeie, dintre viitorii soţi, în cadrul familiei creştine, aceasta constituind,
la rândul ei, leagănul vieţii şi al civilizaţiei, prefigurare şi pregustare a fericirii veşnice din
Împărăţia cea viitoare.
Părintele Profesor Ioan Cristinel Teşu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, este un veridic misionar, autentic mărturisitor, vrednic ocrotitor
al unei frumoase familii, dar şi cunoscător al realităţilor proxime, care aduce în discuţie
probleme delicate pe care le tratează direct, cu dezinvoltură, dar şi cu responsabilitate şi
probitate ştiinţifică, în orizontul spiritualităţii creştine.
Din punct de vedere componistic şi structural, volumul de faţă cuprinde mai multe
secvenţe ce merg de la o integrare a problematicii în orizontul valorilor umane şi al veşnici-
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şi până în zilele noastre. Analiza atentă a documentelor se face şi în această parte, autorul
semnalând un aspect de-a dreptul hilar cu privire la organizarea viitoarei entităţi bisericeşti,
şi anume: în statutul realizat la Aachen, la paragraful 4 se spunea că biroul mitropolitan este
format din mitropolit şi vicar, mitropolitul urmând a supraveghea viaţa spirituală a mitropoliei, iar vicarului îi revine întreaga problemă administrativ-economică a eparhiei, cu alte cuvine, aşa cum a şi fost exprimată dorinţa grupului preoţilor aflaţi în căutare de canonicitate, aşa
cum spune autorul, a fost aceea ca „mitropolitul să fie adus pentru binecuvântări, iar puterea
revine vicarului”. Cu toate acestea, lucrurile au intrat pe un făgaş normal odată cu instalarea
noului ierarh titular al mitropoliei, a cărui activitate este incontestabilă.
La finalul lucrării sunt ataşate câteva dintre cele mai importante documente pentru
viaţa diasporei şi a eparhiei din Germania, precum şi corespondenţa dintre grupurile din
Germania şi Patriarhia Română.
Lucrarea este un instrument de lucru deosebit de important pentru cercetătorii interesaţi de istoria zbuciumată a diasporei româneşti europene şi valoarea ei este cu atât mai
mare cu cât ea cuprinde în paginile ei mărturii personale ale autorului şi analize ale unor
documente inedite aflate în arhiva personală, a parohiei pe care părintele Mircea Basarab
o păstoreşte în capitala Bavariei, şi pe cele din dosarul privind „unitatea” din arhiva Mitropoliei pentru Germania, Europa Centrală şi de Nord.

