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Unirea românilor transilvăneni cu Biserica Romei, editată de Johann
Marte, Viorel Ioniţă, Iacob Mârza, Laura Stanciu şi Ernest Christoph Suttner, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2010, 335 p., ISBN 978-973-45-0619-4
Fundaţia vieneză Pro Oriente a susţinut, începând cu anul 2001, un grup de cercetători, format din teologi ortodocşi, romano-catolici, greco-catolici, lutherani şi reformaţi,
cât şi din istorici laici, pentru elaborarea pe documente a istoriei Unirii din Transilvania,
precum şi a rezistenţei împotriva acesteia. Echipa de cercetare din ţări diferite – România,
Austria şi Statele Unite ale Americii – a iniţiat un dialog irenic, pentru a discuta punctele
diferite de vedere asupra acestei teme care a tulburat sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea. În această carte sunt prezente două tipuri de text – cronica
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în viaţa credincioşilor: fiind vorba despre ritualul de iniţiere creştină, botezarea cu apă şi
împărtăşirea darului Sfântului Duh apar indisolubil legate, reprezentând mijlocul realizării
unităţii creştinilor ca Trup eclezial al lui Hristos. Botezul devine un proces de trecere de la
moarte la viaţă, de intrarea în Împărăţia cerurilor prin încorporarea în Biserică, urmat de
respectarea poruncilor Fiului lui Dumnezeu şi de cunoaşterea Sa. De asemenea, creştinii
devin fii şi fiice, prin înfiere, ale lui Dumnezeu. În fine, multe scrieri ale Sfinţilor Părinţi
subliniază că Botezul este un act de încorporare în Biserică, prin naşterea din nou şi eliberarea de sub puterea celui rău. Efectele mistico-sacramentale sunt ilustrate prin chiar
denumirile pe care le-a primit Botezul de-a lungul istoriei Bisericii: „baie” (loutron), „baia
renaşterii” (ton loutron tes pallighenesias), „baia pocăinţei” (to loutron tes me tanoias),
„botez dumnezeiesc şi de viaţă făcător” (theoiu kai zoopoioun), „libera renaştere a înfierii”
(tes ten eleutherion tes hyiothesias avaghennesin), „arvuna Sfântului Duh” (ton arrabona tiu pneumatos to aghiou). Tocmai datorită acestor efecte, Botezul nu trebuie amânat,
practica ortodoxă a botezării copiilor având, aşadar, o profundă semnificaţie teologică.
Concluzia finală este aceea că „Botezul a reprezentat o preocupare în operele ... Părinţilor
Bisericii, care, în funcţie de perioada şi mediul în care au trăit şi au activat, au accentuat
fie latura sa văzută, fie caracterul său mistagogic”. În toate operele analizate „apare ca o
constantă faptul că harul baptismal trebuie unit cu efortul uman, în scopul realizării propriei desăvârşiri. Botezul este începutul, iar conlucrarea cu harul primit ţine de fiecare dintre
noi” (p. 242).
Toată această incursiune în patristica ortodoxă are darul de ne revela dimensiunile
cosmice şi eshatologice ale Botezului în perspectiva Sfinţilor Părinţi şi totodată ne conştientizează asupra păstrării elementelor esenţiale rânduielii liturgice ale acestei Taine de-a
lungul timpului. (Depăşirea periodizării „clasice” a patristicii la primele opt secole în expunere este dovada faptului că lucrarea Duhului Sfânt rămâne neîntreruptă până astăzi în
Biserică, ceea ce-l făcea pe teologul Vladimir Lossky să definească Sfânta Tradiţie ca fiind
„viaţa Duhului Sfânt în Biserică”.) Astfel, lucrarea părintelui profesor Constantin Voicu
umple un gol în literatura teologică de la noi şi ne provoacă la citirea textelor patristice în
contextul socio-cultural şi teologic de astăzi.
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şi articolele individuale. În cronica ai cărei autori sunt editorii cărţii ne sunt prezentate relaţiile din Transilvania pornind de la demararea tratativelor de Unire şi până la începuturile
opoziţiei. Întregul volum este publicat în mai multe limbi – germană, română şi engleză.
Astfel, textele scrise în limbile germană şi engleză au fost traduse în limba română, iar
cele redactate în română au fost traduse în limba germană. Pentru a identifica limba în care
diferitele articole au fost redactate, avem repere pe paginile din partea stângă, traducerea
fiind menţionată pe cele din partea dreaptă. Articolele individuale au fost puse la dispoziţia
celorlalţi autori, pentru un interval de timp, spre lecturarea textului şi eventuale obiecţii.
În cazul în care se găsea vreo obiecţie din partea vreunui co-autor, autorul articolului şi
criticul, într-un caz ideal, conveneau asupra unei formulări comune. În caz că nu se putea
ajunge la un astfel de consens, autorul era obligat să menţioneze în text şi obiecţia adusă
de către colegul de echipă.
Articole individuale sunt: Demararea tratativelor de Unire şi începuturile opoziţiei
împotriva acesteia de Ernst Christoph Suttner, Trei naţiuni şi patru confesiuni recepte în
Transilvania secolului al XVII-lea şi statutul juridic al românilor, care nu erau recunoscuţi
ca naţiune şi nu aveau nicio religie receptă de Vasile Leb, Efectele supravegherii calvine
asupra vieţii religioase a românilor din Principat şi avantajele sociale legate de deschiderea faţă de calvinism de Ernst Christoph Suttner, Status catholicus şi relaţiile sale cu Stările protestante la sfârşitul secolului al XVII-lea de Paul Brusanowski, Măsuri pentru întărirea catolicismului în Ungaria Superioară habsburgică, în a doua jumătate a secolului
al XVII-lea de Paul Brusanowski, Episcopii Teofil şi Atanasie de Iacob Mârza, Titulatura
şi poziţia canonică a ierarhilor români din Alba Iulia de Paul Brusanowski, Promisiunile
socio-politice ale unei posibile încheieri a Unirii de Keith Hitchins, Despre faptul că în
conformitate cu ordinea socială a statelor europene, de sfârşitul secolului al XVII-lea,
exista o strânsă colaborare între apartenenţa / non-apartenenţa religioasă a supuşilor la
religia conducătorilor lor politici şi drepturile civile de care se bucurau aceştia de Keith
Hitchins, Situaţia izvoarelor pentru negocierile iezuiţilor cu românii pe vremea Episcopului Teofil de Laura Stanciu, Şedinţele sinodului român din anii 1697, 1698 şi 1700 de Laura
Stanciu, Instrucţiunea Patriarhului Dositei pentru Atanasie de Mihai Săsăujan, Motivele
Unirii religioase de Greta Monica Miron, Conceptul de Unire identificat în instrucţiunile
de la Roma din 1669 şi la Cardinalul Kollonich de Ernst Christoph Suttner, Conceptul de
Unire în contextul în care, după emiterea rezoluţiei din 14.04.1698, şi relaţia anumitor
comunităţi locale româneşti cu conducerea Bisericii reformate (calvine) a fost numită
tot Unire de Gavril Sipos, Contradicţia dintre conceptele privitoare la modul realizării
unei Uniri religioase la iezuiţi şi la stările transilvănene de Daniel Dumitran, Conceptul
de Unire la partenerii români de Ovidiu Ghitta, Anchetele autorităţilor transilvănene din
1698 şi 1699 de Mihai Săsăujan, Instrucţiunile teologice scrise pe care le-a primit Atanasie în Viena sub jurământ şi competenţele teologului de Nicolae Chifăr, Interpelările
lui Kollonich de la Roma şi la Facultatea de Teologie din Viena cu privire la validitatea
hirotoniei pe care a primit-o Atanasie în Ţara Românească şi răspunsurile primite de
Ernst Christoph Suttner, Cele trei puncte în care decizia de Unire a fost respinsă de la bun
început şi informaţiile noastre asupra altor disensiuni referitoare la deciziile Unirii din
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Mircea Basarab, Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei
Centrale şi de Nord, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2011, 174 p., ISBN 978-973726-625-5
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.

