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Mărturisire de suflet 
la aniversarea a 75 de ani de viaţă

Orice moment aniversar ne oferă întotdeauna prilej de bucurie, pentru că ne 
transpune într-o stare de comuniune cu cel sărbătorit. Acest sentiment îl trăiesc cu o 
mare intensitate când cel sărbătorit este distinsul Părinte Academician Profesor dr. 
Mircea Păcurariu, căaiia în decursul timpului i-am fost ucenic, coleg de slujire la 
catedră, colaborator la conducerea Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” 
din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu al cărei decan a fost între anii 
1992-2000, iar apoi, prin rânduiala lui Dumnezeu ajungând la cârma Mitropoliei 
Ardealului, să-mi fie un preţios colaborator. Nu voi putea uita niciodată cu câtă 
demnitate şi fidelitate faţă de adevărul istoric a apărat unitatea şi integritatea 
Mitropoliei Ardealului aşa cum ne-a lăsat-o moştenire sfântă marele mitropolit 
Andrei Şaguna şi au păstrat-o urmaşii lui.

Părintele Mircea Păcurariu s-a născut la 30 iulie 1932 într-o aleasă familie 
preoţească din ţinutul Hunedoarei (tatăl său, preotul Ştefan Păcurariu, a păstorit 37 de ani 
în parohia Ruşi cu filiala Strei), ceea ce va marca în mod deosebit sensibilitatea sa 
liturgică. Pasiunea sa necontenită pentru cercetarea istorică, deprinsă încă din timpul 
studenţiei la Facultatea de Istorie din Cluj-Napoca pe care a trebuit s-o părăsească însă 
după un an pentru că, fiind fiu de preot, nu avea „origine sănătoasă”, se va amplifica la 
Institutele Teologice din Sibiu şi Bucureşti şi se va desăvârşi prin activitatea de profesor 
la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ şi la Institutul Teologic din Sibiu, unde a 
ridicat la mare prestigiu catedra de Istoria Bisericii Române. Aceasta cu atât mai mult cu 
cât sursa de bază a studiului istoriei bisericeşti a românilor în Facultăţile noastre 
teologice, cât şi pentru informarea specialiştilor în domeniu şi a tuturor iubitorilor de 
istorie şi cultură din ţară şi străinătate o constituie monumentala sinteză în trei volume a 
Istoriei Bisericii Ortodoxe Române care, după o nouă revizuire şi completare, a văzut 
lumina tiparului la a treia ediţie, de această dată la Editura Trinitas a Mitropoliei 
Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2004-2007 (primele două ediţii, 1980-1981 şi 1991-1997 
fiind tipărite la Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe 
Române din Bucureşti). La aceasta adăugăm varianta sintetică într-un singur volum 
pentru seminariile teologice ajunsă la a şasea ediţie, la care se adaugă un compendiu 
publicat într-o a doua ediţie revizuită şi întregită la Editura „Andreiana” a Mitropoliei 
Ardealului, Sibiu, în 2007, precum şi compendiul publicat în limba germană la Editura 
Oikonomia, Erlangen, în 1994. Mulţimea şi mărimea celorlalte lucrări, studii şi
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consemnări istorice şi teologice dezvăluie dragostea covârşitoare a cercetătorului, a 
profesorului şi a slujitorului altarului străbun faţă de trecutul Bisericii şi al neamului 
românesc, pe care vrea să-l facă cunoscut generaţiilor prezente şi viitoare.

Deşi era caracterizat ca unul dintre cei mai exigenţi profesori de la Sibiu, 
Părintele Mircea Păcurariu a devenit pentru noi foarte apropiat şi preţuit, constatând că 
exigenţa sa nu era determinată de aleasa pregătire şi competenţă, ci de dragostea sa 
faţă de Biserica neamului, căreia voia să-I dăruiască slujitori vrednici şi bine pregătiţi.

Părintele Mircea Păcurariu a preţuit în mod deosebit şi pe oamenii de vază ai 
Bisericii, conturând personalitatea lor în Dicţionarul teologilor români, publicat într- 
o a doua ediţie revizuită şi întregită, Bucureşti, 2002, precum şi în volumele Două 
sute de ani de învăţământ teologic la Sibiu, Sibiu, 1987 şi Cărturari sibieni de 
altădată, Cluj-Napoca, 2002.

Prin opera sa deosebită, ca rezultat al muncii de o viaţă dedicată cercetării 
ştiinţifice, prin vocaţia de dascăl şi prin dăruirea de la catedră, Părintele Profesor 
Mircea Păcurariu onorează cu mare cinste, într-un mod unic, disciplina teologică 
Istoria Bisericii Române. Evaluarea cercetării sale au facut-o specialiştii şi cel mai 
înalt for al competenţei ştiinţifice, Academia Română, care i-a recunoscut şi răsplătit 
munca alegându-1 la 24 octombrie 1997 membru corespondent.

La toate acestea aş dori să adaug o mărturisire de suflet despre profesorul meu 
apropiat şi foarte apreciat. Proba de foc a preţuirii şi ajutorării reciproce am parcurs-o în 
perioada în care am fost ales colaborator al noului decan (1992-1996), timp în care multe 
am învăţat, dar am şi pătimit împreună. Nu numai munca de mare răspundere la care am 
fost chemat, dar şi prietenia şi sprijinul Părintelui Decan Mircea Păcurariu m-au ajutat să 
trec, împreună cu familia mea, peste greaua şi marea încercare rânduită de Sus. De aceea 
doresc să-mi exprim şi la acest moment aniversar recunoştinţa şi preţuirea noastră 
Părintelui profesor şi doamnei profesoare Mioara pentru că au dovedit prietenie şi multă 
apropiere familiei noastre în momentele cele mai grele.

Acum, când prin voia lui Dumnezeu îndeplinesc chemarea sfântă a arhieriei la 
cârma Mitropoliei Ardealului, mă simt onorat să am alături şi să pot preţui un 
asemenea Părinte-profesor împreună cu familia sa. Cu smerită recunoştinţă am 
hotărât să-i conferim Părintelui Profesor Mircea Păcurariu cea mai înaltă distincţie a 
Mitropoliei Ardealului, Crucea şagunianâ.

La împlinirea vârstei de 75 de ani, încununaţi cu deosebite realizări profesionale şi 
familiale, aducem cinstire şi recunoştinţă din suflet distinsului Părinte profesor şi 
ilustrului om de ştiinţă, Academicianului Mircea Păcurariu, dorindu-i ani mulţi şi 
binecuvântaţi, spre a lăsa Teologiei şi Bisericii încă multe valori nepieritoare.

t Dr. Laurenţiu Streza,
Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului



I. STUDII ŞI ARTICOLE

Părintele Magistru Mircea Păcurariu, 
la a 75-a aniversare

La 30 iulie 2007, Părintele Prof. Univ. Dr. Mircea Păcurariu, membru 
corespondent al Academiei Române, a împlinit venerabila vârstă de 75 de ani, 
dintre care 48 închinaţi învăţământului teologic românesc şi cercetării ştiinţifice 
în domeniul istoriei Bisericii poporului român.

Părintele Magistru Mircea Păcurariu a văzut lumina zilei într-o veche 
familie de preoţi de pe meleaguri hunedorene. Tatăl său, Ştefan Păcurariu (1904- 
1978), originar din Zlaşti (azi cartier al municipiului Hunedoara), a îndeplinit 
timp de 37 de ani misiunea de preot paroh în comuna Ruşi, cu filia Strei, fiind a 
cincea generaţie de slujitori ai Bisericii. Mama sa, Cornelia Păcurariu (1905- 
1974), a fost descendentă a unei familii de preoţi din Câmpia Transilvaniei.

Părintele a urmat cursurile şcolii elementare din Orăştie (1939-1940) şi din 
Deva (1940-1943), apoi pe cele ale Liceului de băieţi (azi Colegiul „Decebal”) 
din Deva (1943-1951). Dovedind multă râvnă, s-a situat întotdeauna, la 
absolvirea claselor şcolare, în rândul premianţilor.

Datorită înclinaţiilor spre domeniul umanist, în special spre studiul istoriei, 
s-a înscris în anul 1951 la Facultatea de Istorie din Cluj. însă datorită „originii 
sale nesănătoase”, a fost exmatriculat înainte de începutul anului II, în pofida 
rezultatelor deosebite la examene. în această situaţie, dar şi datorită tradiţiei de 
familie, s-a îndreptat spre studiile teologice. în toamna aceluiaşi an s-a înscris la 
Institutul Teologic cu grad universitar din Sibiu, pe care l-a absolvit în mod 
strălucit, cu teza de licenţă Monografia Institutului Teologic Universitar din 
Sibiu (1811-1956), coordonată de Pr. Prof. Dr. Sofron Vlad.

A urmat în continuare, între anii 1956-1959, Cursurile de magisteriu 
(doctorat) de la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti. A fost o perioadă 
de acumulare, de aprofundare, de cercetare a rolului Bisericii Ortodoxe, a 
reprezentanţilor ei de seamă în istoria neamului nostru.

După ce, timp de o lună şi jumătate, a ocupat funcţia de bibliotecar la 
Eparhia Romanului, Iustin Moisescu, pe acea vreme mitropolit al Moldovei, l-a 
numit, la 15 octombrie 1959, profesor titular la Seminarul Teologic de la 
mănăstirea Neamţ. După mai bine de doi ani, la recomandarea Consiliului 
profesoral de la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu şi în pofida
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unor împotriviri din partea organelor politice, mitropolitul Nicolae Colan al 
Ardealului l-a promovat în postul de asistent universitar pentru Limbile greacă şi 
latină. A ocupat această funcţie timp de aproape un deceniu (1 decembrie 1961-1 
octombrie 1970). în anul 1968, în ziua de 17 iunie, şi-a susţinut, în faţa unei 
prestigioase comisii, teza de doctorat, cu titlul Legăturile Bisericii Ortodoxe din 
Transilvania cu Ţara Românească şi Moldova în secolele XVI-XVIII. A obţinut 
nota maximă (aceea de 10 - zece). Mai mult decât atât, a fost de fapt cea dintâi 
decernare a unui titlu de Doctor în Teologie după încheierea celui de-al doilea 
război mondial; cel de-al doilea titlu de doctor în Teologie fiind acordat pr. Ioan 
Bria.

în aprilie 1970 a fost hirotonit diacon, iar un an mai târziu a fost hirotonit 
preot. în acelaşi timp, în toamna anului 1970 a fost promovat conferenţiar 
universitar, iar un an mai târziu profesor universitar titular, la catedra de Istoria 
Bisericii Ortodoxe Române. A activat în această funcţie până în anul 2003 
(cursurile de Licenţă) şi 2005 (cursurile de Maşter), păstrând până astăzi 
conducerea programelor de doctorat, la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe 
Române.

Aşadar, Părintele Magistru Mircea Păcurariu însumează 48 de ani de 
activitate didactică (dintre care 46 la Facultatea de Teologie din Sibiu). Este un 
număr impresionant de ani de muncă şi de formare a atâtor generaţii de preoţi, 
fiind întrecut, ca vechime, în istoria învăţământului teologic sibian, doar de unul 
din profesorii institutului, anume de Ioan Hannia (47 de ani de activitate). O 
activitate de catedră de 46 de ani a mai fost atinsă doar de alţi doi predecesori, 
anume de profesorii Dimitrie Cunţan şi Grigorie Marcu. Datorită autorităţii şi 
prestigiului atât în plan ştiinţific dar şi organizatoric, Magistrul a îndeplinit 
funcţia de decan al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul 
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu timp de două mandate (1992-2000).

Activitatea de dascăl a fost împletită cu o muncă de cercetare ştiinţifică de 
excepţie. Până în acest an, Părintele Magistru Păcurariu este autorul a 29 lucrări 
în volum.

Prima lucrare istorică a Părintelui datează din 1956, fiind teza sa de 
Licenţă. Tema a constituit-o istoria învăţământului teologic din Sibiu, în acel an 
sărbătorindu-se 155 de ani de la reorganizarea Seminarului sibian de către 
episcopul Vasile Moga. Trei decenii mai târziu, PC Părinte a revenit la această 
temă, realizând prima monografie completă a Institutului Teologic (cu titlul 
Două sute de ani de învăţământ teologic la Sibiu, 1786 -1986). în această 
lucrare, apărută la Sibiu în 1987, a prezentat, pe parcursul a 420 p., bogata vatră 
de formare a numeroşi intelectuali şi teologi români.

în cei 12 ani scurşi de la absolvirea Institutului Teologic şi până Ia 
susţinerea titlului de Doctor în Teologie, Părintele Păcurariu a publicat un număr 
impresionant de studii consistente ca număr de pagini, anume 24, în care a
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abordat diferite probleme de Istorie a Bisericii Româneşti, vădind 
multilateralitatea sa.

în ceea ce priveşte teza de Doctorat, tânărul Mircea Păcurariu a surprins 
deosebit de bine legăturile strânse între Ortodoxia ardeleană şi fraţii întru 
credinţă de pe cealaltă parte a Carpaţilor, în secolele XVI-XVIII, adică într-o 
vreme în care Ortodoxia ardeleană se afla în situaţia de confesiune tolerată, 
trebuind să înfrunte acţiunile prozelite ale principilor calvini, iar apoi ale Curţii 
catolice de la Viena. PC Părinte a arătat deosebit de bine cum, fără sprijinul 
fraţilor de peste munţi, ortodocşii ardeleni nu ar fi putut supravieţui.

După promovarea la Catedra de Istoria Bisericii Ortodoxe Române, 
Părintele Păcurariu a lucrat timp de trei ani la redactarea unui nou manual de 
Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Mai întâi a publicat o scurtă sinteză de IBOR 
pentru elevii seminarişti (1972, noi ediţii în 1978, 1987, 1996, 2000). Lucrarea 
respectă caracteristicile unui manual propriu-zis. Experienţa de profesor la 
Seminarul de la Neamţ a putut fi astfel pe deplin fructificată. Cartea cuprinde, în 
lecţii scurte şi clare, cele mai importante date şi evenimente din Istoria Bisericii 
Ortodoxe Române. De real folos pedagogic sunt însă şi textele propuse ca lectură 
la sfârşitul lecţiilor. Prin acestea, manualul pentru Seminarii poate fi considerat 
şi prima culegere de documente pentru IBOR.

Marea sinteză de Istoria BOR a apărut însă mai târziu, în anii 1980-1981. 
Aceşti ani au fost printre cei mai grei pentru Părintele Profesor, Securitatea 
Statului Comunist făcând presiuni asupra conducerii bisericeşti pentru 
înlăturarea lui de la catedră. însă patriarhul Iustin Moisescu (ştiind de cele trei 
volume date la tipar) a rezistat acestor presiuni şi s-a opus îndepărtării Părintelui.

Cele trei volume constituie într-adevăr o monumentală lucrare de istorie 
bisericească românească, însumând peste 1900 de pagini şi publicată în două 
ediţii (o a treia se află sub tipar la Iaşi). Este cea mai amplă sinteză de istorie 
bisericească românească, mult mai completă decât celelalte două sinteze apărute 
în secolul trecut (având ca autori pe Nicolae Iorga şi pe Părinţii Profesori 
Gheorghe Moisescu, Ştefan Lupşa şi Alexandru Filipaşcu). A luat în considerare 
ultimele rezultate ale cercetărilor de istorie politică, bisericească şi culturală.

Un compendiu al monumentalei opere a fost tipărit la Chişinău (1993) şi 
Sibiu (2007), fiind tradus, cu unele completări, în limba germană (este singura 
lucrare pe această temă tipărită în spaţiul german).

O altă lucrare de sinteză a Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu priveşte istoricul 
Bisericii ardelene (Istoria Bisericii româneşti din Transilvania, Banat, Crişana 
şi Maramureş până în 1918, Cluj-Napoca, 1992). Şi această temă l-a preocupat 
pe Părintele ani îndelungaţi, ea fiind precedată 12 ani înainte, de lucrările 
începuturile Mitropoliei Transilvaniei (1980), Politica Statului ungar faţă de 
Biserica românească din Transilvania în perioada dualismului, 1867-1918 
(1986) şi deja amintita carte Două sute de ani de învăţământ teologic la Sibiu, 
1786-1986 (1987).

13
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în cea dintâi a adus rectificări necesare la vechile lucrări redactate de 
Augustin Bunea, Ştefan Meteş şi Ştefan Lupşa, susţinând existenţa străveche a 
Instituţiei mitropolitane ortodoxe româneşti pe meleaguri ardelene (istoricii 
precedenţi au menţionat doar existenţa unor episcopii răzleţe, fără continuitate 
istorică, în diferite părţi ale Transilvaniei).

Cea de-a doua lucrare a apărut în anii critici ai polemicii noii istoriografii 
naţionaliste maghiare, anume după publicarea tendenţioasei Istorii a 
Transilvaniei tipărită în trei volume (lucrare care relativiza cu totul rolul 
românilor în istoria meleagurilor intracarpatice). Folosind numeroase documente 
istorice de arhivă şi din presa vremii, lucrarea Părintelui Păcurariu înfăţişează 
lupta românilor pentru emancipare naţională şi religioasă din timpul monarhiei 
dualiste austro-ungare. Asemenea majorităţii lucrărilor Părintelui Magistru, şi 
aceasta pune accent pe contribuţii individuale, prezentând în anexă indice de 
nume de personalităţi care şi-au adus contribuţii importante la realizarea Marii 
Uniri de la 1 Decembrie 1918. Datorită importanţei lucrării, ea a cunoscut 
versiuni în limbile engleză, (315 p.), franceză (325 p.) şi maghiară (334 p.).

Tot din domeniul istoriei bisericeşti ardelene fac parte şi alte lucrări tipărite 
ulterior de Părintele Magistru Păcurariu: Istoria mănăstirii Prislop (1986 - prima 
monografie a acestui lăcaş monahal) şi Revoluţia românească din Transilvania şi 
Banat în anii 1848-1849. Contribuţia Bisericii (1995). Lucrare deosebită, în 
tradiţia vechii istoriografii ortodoxe ardelene, ea prezintă rolul jucat de clerul 
român (nu doar ortodox, ci şi unit) în timpul revoluţiei paşoptiste, contribuţia 
acestora la organizarea poporului român în lupta de emancipare naţională. 
Deosebit de important este sumarul redactat în limba engleză.

în acelaşi domeniu este şi una din recentele cărţi ale sale, anume 
voluminoasa lucrare Cărturari sibieni de altădată (2002). Ca profesor care şi-a 
desfăşurat cea mai mare parte din viaţă la Sibiu, s-a considerat obligat să 
conceapă o lucrare despre cărturarii sibieni predecesori. In peste 700 de pagini, 
lucrarea cuprinde biografiile a 130 de oameni de cultură sibieni, teologi, jurişti, 
literaţi, economişti etc. Sunt biografiile personalităţilor care au activat în 
Congresele Naţional Bisericeşti şi Sinoadele arhidiecezane din Sibiu, reşedinţa 
Mitropoliei Ardealului, fie clerici sau laici, cu toţii mânaţi de dorinţa pentru 
emanciparea spirituală, naţională şi materială a românilor ardeleni.

Ultimele lucrări de istorie bisericească transilvană sunt Catedrala 
mitropolitană din Sibiu, 1906-2006, Istoria mănăstirii Prislop (ed. II) şi Uniaţia 
în Transilvania în trecut şi astăzi (ed. V, cea dintâi datând din 1990).

Dar preocupările în detaliu ale Părintelui Profesor Mircea Păcurariu nu s-au 
mărginit doar la aspecte de istorie transilvană. în anul 1993 a tipărit necesara 
lucrare Basarabia. Aspecte din istoria Bisericii şi a neamului românesc. Este 
prima lucrare din România, după evenimentele din 1989, 
românii de dincolo de Prut. Este prezentat zbuciumul fraţilor din stânga Prutului 
după anexarea teritoriului basarabean de către Rusia, în anul 1812, trecând prin

!

se ocupă decare
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toate etapele de rusificare, apoi vremelnica unire cu România (1918-1940), 
urmat, din nefericire, de surghiunul în îndepărtata Siberie din perioada stalinistă 
şi comunistă. Este prezentată şi scurta perioadă de relaxare politică de după 
1989. Se poate constata din carte că, în pofida suferinţelor şi a politicii de 
rusificare, românii basarabeni şi-au păstrat identitatea.

O altă contribuţie istoriografică importantă realizată de Părintele Păcurariu 
este lucrarea Sfinţi daco-romani şi români (în trei ediţii, 1994, 2000 şi 2007). 
Este tot o premieră publicistică din cea de-a doua jumătate a sec. XX în 
România. Părintele prezintă, pe baza unei bogate bibliografii române şi străine, 
vieţile mai multor sfinţi care au vieţuit pe teritoriul românesc. Deşi autorul a 
considerat lucrarea ca având caracter de „popularizare”, se observă acrivia 
ştiinţifică. Lucrarea este valoroasă, de altfel, şi datorită Sinaxarului sfinţilor 
români şi indicelui alfabetic al acestora.

însă una din cărţile de căpătâi, egală ca importanţă cu monumentala sinteză 
în trei volume, este Dicţionarul Teologilor români (două ediţii). Este o lucrare 
deosebit de importantă, ea acoperind un alt gol în literatura istorică şi teologică 
română. Este singura operă de acest gen în limba română. Dicţionarul cuprinde 
peste 720 de teologi români şi străini (care au trăit între români), ortodocşi şi de 
alte confesiuni, fiecare cu biografia şi contribuţia sa bibliografică. Nu sunt 
suficiente cuvinte de laudă pentru acest volum, decât să reliefam utilitatea lui, 
motiv pentru care a fost trecut pe un site pe Internet, pentru a putea fi consultat 
la nevoie şi gratuit (!) de fiecare cercetător dornic să cunoască istoria Bisericii 
noastre.

Părintele Magistru Mircea Păcurariu nu este doar unul din importanţii 
istorici ai României contemporane, ci înainte de toate un Presbiter. Acest fapt 
este dovedit, cu prisosinţă, de voluminoasa lucrare Predici la duminici şi 
sărbători, la praznicele împărăteşti şi ale Maicii Domnului, ale Sfinţilor şi la 
Sfinţi români; predici ocazionale şi la înmormântări (2000). Intr-adevăr, 
bibliografia Părintelui Magistru Mircea Păcurariu nu putea fi completă fără acest 
volum. Cele 632 de pagini ne prezintă preotul, finul cunoscător şi tâlcuitor al 
Sfintei Scripturi şi al operelor Sfinţilor Părinţi, lăsând să se întrevadă trăirea 
adâncă, fără de care Părintele Magistru nu ar fi putut realiza atâtea lucruri 
minunate pe tărâmul ştiinţei teologice şi educative. Ne putem explica astfel cum, 
chiar şi la această vârstă venerabilă, spiritul este încă atât de tânăr, găsind 
resurse pentru noi şi noi proiecte. Volumul dă la iveală tocmai suportul sufletesc 
al credinţei, latură prezentată nouă de această lucrare de maturitate.
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Bibliografie selectivă

Lucrări în volum
1. Legăturile Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania cu Ţara 

Românească şi Moldova în secolele XVI - XVIII. Teză de doctorat, Sibiu, 1968, 
XII + 204 p. (extras din MA, an. XII, nr. 1-3, 1968, p. I-VIII şi 1-173).

Recenzii asupra lucrării: BOR, an. LXXXVI, 1968, 11-12, p. 1422-1423 
(Ilie Georgescu); GB, an. XXVIII, 1969, p. 235-238 (Şt. Alexe); MMS, an. 
XLIV, 1968, nr. 11-12, (Pr. Scarlat Porcescu); MO, an. XX, 1968, nr. 11-12 
(Teodor N. Manolache şi Şt. Andreescu); MB, an. XVIII, 1968, nr. 10-12, p. 
748-750 (Silviu Anuichi); „Credinţa”, Detroit, XVIII, 1968, nr. 11, p. 2 
(Gheorghe Alexe); Studii, revistă de istorie, nr. 2, 1969 (R. Constantinescu); 
Reformatus Szemle din Cluj, an. LXIV, 1971, nr. 3, p. 296-297 (Antal Iozsef); 
ROC, III, nr. 1, 1973, p. 50-51; Siidost Forschungen din Miinchen (Krista Zach).

2. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Manual pentru Seminariile teologice, 
ed. I, Sibiu, 1972, 388 p. + 16 p. rezumate în limbi străine; ed. II, Sibiu, 1978, 
476 + 16 p. rezumate în limbi străine + 7 hărţi + 213 + 13 ilust. hors texte; ed. 
III, Bucureşti, 1987, 492 p. + 8 hărţi+ 188 ilustraţii; ed. IV, Galaţi, 1996, X + 
528 p. + 8 hărţi + ilustraţii; ed. V, Bucureşti, Editura Sofia, 2000, 528 p. + 
ilustraţii + 8 hărţi; ed. VI, sub tipar la Patriarhie.

Recenzii la ediţia întâi: ST, an. XXV, 1973, nr. 9 - 10, p. 780-781 (prof. T. 
G. Bulat); GB, an. XXXII, 1973, nr. 7-9, p. 838-840 (Adrian Popescu); MMS, 
an. XL1X, 1973, nr. 11-12, p. 811-814 (prof. Const. Turcu); MA, an. XIX, 1974, 
nr. 7-9, p. 431-432 (prof. Grigorie Marcu); MO, an. XXV, 1973, nr. 7-8, p. 693- 
695 (preot D. Bălaşa); MB, an. XXIII, 1973, nr. 7-9, p. 570-571 (Ilie Dan 
Ciobotea); TR, 1973, nr. 35-36 (E. Oancea); ROC, an. III, 1973, nr. 3, p. 74-76; 
Irenikon Chevetogne, 1975, nr. 3, p. 429-430 (Matei Cazacu); Jurnal 
Moscovskoi Patriarhii, 1973, nr. 11, p. 79-80 (prof. P. Socolov); Theologische 
Literaturzeitung, an. 99, 1974, nr. 5, col. 352-353; Reformatus Szemle, Cluj, an. 
LXVII, 1974, nr. 3, p. 225-227 (Dr. Tokes Istvân); Zeichen der Zeit, Heft 1, 
1975, p. 38 (Johannes Irmscher); menţiune bibliografică în Revue des Etudes 
Sud-Est Europeennes, XIII, 2, 1975, p. 338.

Recenzii la ediţia a doua: TR, nr. 27-28, 1979, p. 4 (prof. D. Abrudan); 
ROC, IX, nr. 2, 1979, p. 77 (Cezar Vasiliu); BOR, an. XCVII, nr. 7-8, 1979, p. 
1076-1078 (Cezar Vasiliu); MA, an. XXIV, 1979, nr. 4-6, p. 560-562 (pr. prof. 
Sofron Vlad); MO, an. XXXI, 1979, nr. 7-9, p. 660-661 (prof. loan Zăgrean); 
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” din Iaşi, tom. 
XVII, 1980, p. 786 (Ştefan S. Gorovei).

Recenzie la ediţia a patra: ziarul Cuget liber, Constanţa, an. VIII nr. 2037 
din 4 aprilie 1997 (prof. Mihai Luca). Ediţia a cincea: „Renaşterea”, Cluj, nr. 12 
(132), decembrie 2000, p. 9.
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3. începuturile Mitropoliei Transilvaniei, Bucureşti, 1980, 152 p. 
(Biblioteca Teologică nr. 2).

Recenzii: ROC, an. X, 1980, nr. 4, p. 108-109; Byzantinische Zeitschrift, 
Munchen, 74/2, 1981, p. 472-473 (Petre Ş. Năsturel); învierea, Ierusalim, an. IX, 
1981, nr. 1-3, p. 4 (arhim. Vasile Cornilă); MB, an. XXXI, 1981, nr. 4-6, p. 433- 
434 (pr. Vasile Muntean); MA, an. XXVII, nr. 7-9, p. 564 (pr. Victor Bunea); 
MMS, an. LIX, 1983, nr. 1-3, p. 124-129 (Mihai Mărginean); Anuarul 
Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” din Iaşi, an. XX, p. 452-454 
(Victor Spinei). Scurte prezentări în „Candela”, Stockholm, XI, 1983, nr. 2, p. 49 
(pr. Anton Poşircă); Păstorul cel Bun, Salzgitter, an. VIII, 1984, nr. 2, p. 3 (pr. 
Vasile Florea); „Biserica Românească”, Milano, an. IX, 1984, nr. 30, p. 15-16 
(pr. Traian Valdman).

4. Istoria Bisericii Ortodoxe Române, pentru Institutele Teologice, 3 
volume, Bucureşti, 1980-1981, 644 p. + 105 il. + 4h (I) + 707 p. + 114 il. + 3 h 
(II)+ 591 p. + 108 il. +1 h. (III).

Recenzii; Roumanie d'aujourd'hui, Bucarest, 12, 1980, p. 48 (voi. I cu 
versiuni în limbile engleză, germană şi spaniolă); Renaşterea, Munchen, an. IV, 
1980, nr. 4, p. 27 şi an. V, 1981, nr. 4, p. 30 (voi. I şi II - pr. dr. Mircea 
Basarab); „învierea”, Ierusalim, an. IX, 1981, nr. 1-3, p. 4 (voi. I - arhim. Vasile 
Cornilă); Byzantinische Zeitschrift, Munchen, 74/2, 1981, p. 472 (voi. I, Petre Ş. 
Năsturel); Perspective, Munchen, 1981, nr. 3 (11), p. 30-31 (voi. I, Octavian 
Bîrlea); ROC, an. X, 1980, nr. 2, p. 92-93 (voi. I), an. XI, 1981, nr. 1, p. 71-72 
(voi. II), an. XII, 1982, nr. 1, p. 64-65 (voi. III); MMS, an. LVII, 1981, nr. 1-3, 
p. 147-150, nr. 7-9, p. 586-588 şi an. LIX, 1983, nr. 1-3, p. 120-122 (pr. Scarlat 
Porcescu); Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi, XIX, 1982, p. 
781-782 şi XX, 1983, p. 463-464 (Alexandru Zub); TR, 1982, nr. 23-24, p. 4 
(Aurel Jivi); MA, an. XXVII, 1982, nr. 4-6, p. 410-411 (pr. Victor Bunea); MB, 
an. XXXIII, 1983, nr. 1-2 (pr. prof. Teodor Bodogae); BOR, an. CI, 1983, nr. 3- 
4, p. 286-288 (voi. III, preot dr. Paul Mihail); Slavic Review, voi. 42, nr. 2, 
1983, p. 320 - 321 (prof. Keith Hitchins, la toate volumele); „Tribuna 
României”, an. XIV, nr. 301 din 1 octombrie 1985, p. 4 (Calinic Argatu) - 
reprodusă şi în Candela, Stockholm, XIII, 1985, nr. 4 (53), p. 18 -19 şi în 
„Strana românească”, Bruxelles, VIII, 1986, nr. 26, p. 54.

Scurte prezentări în „Solia”, Detroit, septembrie 1982, p. 19 (pr. Remus 
Grama); „Candela”, Stockholm, an. XI, 1983, nr. 2/43, p. 51 (pr. Anton Poşircă); 
„Păstorul cel Bun”, Salzgitter, an. VIII, 1984, nr. 2, p. 3 (pr. Vasile Florea); 
„Biserica Românească”, Milano, an. IX, 1984, nr. 30, p. 17 (pr. Traian 
Valdman).

5. Politica Statului ungar faţă de Biserica românească din Transilvania în 
perioada dualismului, 1867-1918, Sibiu, 1986, 303 p. Versiuni în limbile 
engleză (315 p.), franceză (325 p.) şi maghiară (334 p.).
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Recenzii: TR, an. 134, 1986, nr. 33 - 34, p. 3 (prof. Aurel Jivi); BOR, an. 
CIV, 1986, nr. 5-6, p. 156-160 (diacon Pavel Cherescu); „Săptămâna culturală a 
Capitalei”, nr. 6 (843) din 6 februarie 1987, p. 3 şi nr. 7 (844) din 13 februarie 
1987, p. 1 şi 3 (sub titlul: Pământul pătimirii noastre, de Corneliu Vădim Tudor); 
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” din Iaşi, XXIV, 1, 
1987, p. 520-522 (Al. Zub, reprodusă şi în MO, an. XXXIX, 1987, an. 1, p. 135- 
137); MB, an. XXXVII, 1987, an. 1, p. 110-113 (prof. Dan Popescu); Almanahul 
Vestitorul de la Paris, 4, 1987-1988, p. 386 (prof. Viorel Ioniţă); consemnată în 
rev. Argeş de la Piteşti, nr. 1, 1987, p. 2.

6. Istoria mănăstirii Prislop, Arad, 1986, 190 p. (cu prefaţa episcopului 
Timotei al Aradului).

Recenzii: Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” din 
Iaşi, XXIV, 1, 1987, p. 527-528 (Adrian Andrei Rusu); MB, an. XXXVII, 1987, 
nr. 2, p. 124-126 (preot Ionel Popescu); MMS, an. LXIII, 1987, nr. 3, p. 123-124 
(preot Scarlat Porcescu); MO, an. XL, 1988, nr. 3, p. 126-127 (preot Vasile 
Muntean).

7. Două sute de ani de învăţământ teologic la Sibiu, 1786 -1986, Sibiu, 
1987, 420 p.

Recenzii: TR, an. 136, 1988, nr. 11-14, p. 7 (pr. prof. Dr. Dumitru 
Abrudan); MA, an. XXXIII, 1988, nr. 5, p. 133-136 (arhid. Constantin Voicu); 
ST, an. XLI, 1989, nr. 4, p. 115-119 (pr. Gh. Drăgulin); MB, an. XXXIX, 1989, 
nr. 3, p. 132-134 (pr. Ionel Popescu).

8. Pagini de istorie bisericească românească, Satu Mare, 1990, 64 p; Sibiu,
1991, 63 p.; Cluj-Napoca, 1991, 83 p. (reprodusă şi în ziarul „Graiul Bisericii 
noastre”, Baia Mare, an. I, nr. 1-3 şi următoarele; reprodusă parţial în revista 
„Columna”, Chişinău, nr. 6-7, 1992, p. 36-44).

Versiuni în limbi străine: Pages de l'histoire de TEglise Roumaine. 
Consideration au sujet de Tuniatisme en Transylvanie, Bucarest, 1991, 138 p; 
Pages from the history of the Romanian Church (The uniatism in Transylvania), 
Bucharest, 1991, 144 p.

Această lucrare - întregită - a apărut şi sub titlul: Uniaţia în Transilvania 
în trecut şi astăzi, Sibiu, 1994, 71 p.

9. Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. I, ed. II, Bucureşti, 1991, 680 p 
+ 4 h + ilustraţii, (cu prefaţa semnată de patriarhul Teoctist).

Recenzii: VO, an. IV, nr. 71, din 1-15 mai 1992, p. 7 (pr. Vasile Gavrilă); 
buletinul „Universul cărţii”, an. II, nr. 4 (16), aprilie 1992, p. 11; ziarul 
„România Liberă”, an. L, nr. 14, 778, serie nouă, nr. 774 din 12-13 septembrie
1992, suplimentul Lumea creştină (Luminiţa Carmen Gheorghe); ziarul „Alfa şi 
Omega”, Chişinău, an. I, nr. 8, 1995, p. 3 (Anatol Telembici).

Voi. II, ed. II, Bucureşti, 1994, 679 p. + 3 h. + ilustraţii.
Recenzie în buletinul „Universul cărţii”, an. IV, nr. 11-12 (47-48), 1994, p. 

7 (Camil Marius Dădârlat).
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Voi. III, ed. II, Bucureşti, 1997, 606, p. + 114 il. + 2 h.
Recenzii: „Sintezele Bisericii”, în „Cuvântul”, an. III (VIII), nr. 7 (243) din 

iul. 1977, p. 10 (Dan Ciachir). Aprecieri asupra celor trei volume la Mihail 
Diaconescu, Istoria literaturii daco-romane, Bucureşti, 1999, p. 180, 186 şi 249 - 
250.

10. Istoria Bisericii româneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi 
Maramureş, Cluj-Napoca, 1992, 394, p + 72 planşe.

Menţiune bibliografică în ziarul „Cuvântul”, an. III, nr. 37/137 din 15-21 
septembrie, 1992 (Dan Ciachir).

11. Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Chişinău, Ed. Ştiinţa, 1993, 496 p. 
cu 106 fig. în text şi 8 h.; ediţia a Il-a, revăzută, Editura Andreiana, Sibiu, 2007, 
518 p. + 36 planşe + 8 h.

Menţionată în TR, nr. 19-20 din 15 mai 1993 (mitropolit Antonie 
Plămădeală) şi în ziarul „Cuvântul”, Bucureşti, an. IV, nr. 32 (184) din 10-16 
august 1993, p. 6 (Dan Ciachir); recenzie în ziarul „Alfa şi Omega”, Chişinău, 
an. II, nr. 1 (23) din 1-15 ianuarie 1996, p. 5 (Andrei Deliu).

12. Aceeaşi lucrare a apărut - cu unele adaptări - în limba germană, sub 
titlul Geschichte der Rumănische Orthodoxen Kirche, Erlangen, 1994, 622 p + 6 
k (voi. 33 din colecţia „Oikonomia”, îngrijită de prof. Fairy von Lilienfeld, prof. 
Karl Christian Felmy şi Heinz Ohme).

Recenzii: TR, an. 141, nr. 39-40 din 15 octombrie 1994, p. 4, sub titlul: O 
operă de pionierat - reprodusă şi în RT, an. V (77), 1995, nr. 3, p. 135-136 (pr. 
A. Jivi); rev. Glaube in der 2. Welt, Zurich, nr. 2, 1995, p. 31 (Erich Bryner); 
Orthodoxes Forum, februarie 1995, p. 263-264 şi BOR, an CXV, 1997, p. 386- 
388 (Mircea Basarab); AB, an. VI (XLV), 1995, nr. 1-3, p. 123-126 (pr. Ionel 
Popescu); prezentare şi la Radio „Europa Liberă” din 18 decembrie 1994 (Mircea 
Basarab).

13. Basarabia. Aspecte din istoria Bisericii şi a neamului românesc, Iaşi, 
1993, 151p.+ 2h. Recenzii: Candela Moldovei, Iaşi, an. II, nr. 11-12, 1993, p. 20; 
Gazeta de Transilvania, Braşov, an. CLVI, serie noua, nr. 1303-1304 din 2-3 
aprilie 1994 (prof. Ovidiu Moceanu); Renaşterea, Cluj, an. V, nr. 5, mai 1994, p. 
11 (prof. Al. Moraru); MMB - Teologie şi viaţă, an. IV (LXX), 1994, nr. 1-4, p. 
162-163 (sub titlul: O carte închinată eroismului Basarabiei, de pr. Radu 
Mazilu); ziarul „Alfa şi Omega”, an. II, nr. 2 (24) din 16-31 ianuarie 1996, p. 7 
(Andrei Deliu); BOR, an CXV, 1997, nr. 7-12, p. 383-386 (Gabriel Basa); o 
prezentare la postul de Radio Iaşi.

14. Sfinţi daco-romani şi români, Iaşi, 1994, 200 p. (cu o prefaţă a 
mitropolitului Daniel al Moldovei şi Bucovinei).

Recenzii: TR, an. 142, nr. 25-26 din 1 iulie 1994, p. 4 (Paul Brusanowski); 
MMB - Teologie şi viaţă, an. IV (LXX), 1994, nr. 8-10, p. 74-75 (A. Florin); 
BOR, an CXV, 1907, nr. 7-12, p. 388-399 (Pr. I. Ionescu).
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STUDII ŞI ARTICOLE

1
Mai mult de jumătate din materialul de aici s-a republicat în cartea 

„Antologie aghiografică românească”, Craiova, 1994, 246 p.
Părţi din carte sau rezumate au fost reproduse în ziarul „Alfa şi Omega”, 

Chişinău (ex. Sf. Ioan de la Prislop, în an. I, nr. 16, 1995 ş.a.) sau în ziarul 
„Solia” al Episcopiei Ortodoxe Române din America, cu traduceri în limba
engleză.

15. Revoluţia românească din Transilvania şi Banat în anii 1848-1849. 
Contribuţia Bisericii, Sibiu, 1995, 236 p.

Recenzie în Tribuna de la Sibiu, an. CXII, serie nouă, nr. 1695 din 28 iunie
1996, p. 3 (prof. Mihai Racoviţan).

16. Dicţionarul teologilor români, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 
1996, 501 p.

Recenzii şi prezentări: Tribuna de la Sibiu, an. CXII, nr. 1630, din 28 
martie 1996, p. 1 şi o recenzie la p. 9 de Ion Onuc Nemeş; prezentare în ziarul 
„Rondul” de la Sibiu, din 28 martie 1996, p. 1; MO, an. VIII, nr. 154 din 16-30 
aprilie 1996, p. 6 (pr. Dr. Sabin Verzan); ziarul „Jurnalul de Vâlcea” nr. 6 din
22- 28 aprilie 1996 (prof. Costea Marinoiu); ziarul „Cuvântul”, an. II (VII), nr. 5 
(229) din mai 1996, p. 10 (Dan Ciachir); TR, an. 144, nr. 19-20 din 15 mai 1996, 
p. 3 (Pavel Cherescu); Literatură şi artă. Publicaţie de limbă română, Chişinău, 
nr. 22 (2650) din 30 mai 1996, p. 6 (Nina Negru); menţiune în TR, an. 144, nr.
23- 24 din 15 iunie 1996, p. 4 (mitropolit Antonie Plămădeală); AB, Timişoara, 
nr. 1-3, 1997, p. 150 (pr. prof. Nicolae Neaga); „Legea Românească”, Oradea, 
an. VIII, 1997, nr. I, p. 18 (Ioan Alexandru Mizgan, reprodusă şi în voi. său „De 
ce Ortodoxia?”, Oradea, 2001, p. 91-92); câteva prezentări la TV.

Lucrarea a fost distinsă cu Premiul „Andrei Şaguna” al Fundaţiei culturale
„Magazin istoric”, 15 aprilie 1997.

17. Sfinţi daco-romani şi români, Ediţia a doua, Iaşi, 2000, 246 p.
Recenzii: „Renaşterea”, Cluj, nr. 12 (132), decembrie 2000, p. 9; Dan

Ciachir în „Cuvântul”, Bucureşti, an. VII (XII) nr. 1985, ianuarie 2001, p. 10; 
prezentare în TR, an. 149, nr. 11-14, 2001, p. 8 (mitropolit Antonie Plămădeală).

18. Predici la Duminici şi sărbători, la praznicele împărăteşti şi cele ale 
Maicii Domnului, ale sfinţilor, ale sfinţilor români; predici ocazionale şi la 
înmormântări, Bucureşti, 2000, 632 p. (cu un „Cuvânt înainte” al patriarhului 
Teoctist).

Recenzii şi prezentări: TR, Sibiu, nr. 11-14, 2001, p. 8 (mitropolit Antonie 
Plămădeală); ziarul „lisus Biruitorul”, Sibiu, an. XII, nr. 24 (271) din iunie 2001, 
p. 6 (pr. asist. Constantin Necula); VO, Bucureşti, an. XII, nr. 281-282 din 31 
decembrie 2001, p. 13 (pr. dr. Vasile Gordon; apărută şi în voi. său „Biserica şi 
Şcoala”, Bucureşti, 2003, p. 323-328); REV. Ortodoxia, an 53, 2002, nr. 1-2, p. 
175-178 (Constantin Costache); revista „Solia”, Jackson, MI, ianuarie 2003, p. 
24 (pr. dr. Dumitru Ichim).
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19. Scurtă istorie a Bisericii Ortodoxe Române, Cluj-Napoca, Editura 
Dacia, 2002, 320 p. + ilustr. + hărţi. Recenzii: Pr. Dr. Ioan Chirilă, în rev. „Piaţa 
cărţii”, Cluj-Napoca, nr. 7, aprilie 2002, p. 13; Al. Moraru, în „Renaşterea”, XII 
(2002), nr. 4, p. 9.

20. Cărturari sibieni de altădată, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002, 736 p.
Recenzii: „Tribuna”, Sibiu, nr. din 14 noiembrie 2002, p. 4 (prof. univ. dr.

Pamfil Matei); „Rondul” Sibiu (sub titlul „Sinaxar de cărturari sibieni”, nr. 2877 
din 19 noiembrie 2002, p. 7 (pr. Constantin Necula); „Telegraful Român”, an. 
150, nr. 39-42 din 15 oct. - 15 nov. 2002, p. 8 (mitropolit Antonie), „Iisus 
Biruitorul”, Sibiu, an. 13, nr. 49 (348) din 2-8 dec., 200.2, p. 6 (Romeo 
Petrasciuc); „Renaşterea”, Cluj-Napoca (sub titlul „Ortodoxia în cultura 
transilvană”), an. 12, nr. 11 (153), noiembrie 2002, p. 9 (pr. prof. Al. Moraru); 
„Meridianul românesc”, Anaheim CA, an. 30, nr. 299 din 1 martie 2003, p. 17 
(pr. Gheorghe Naghi).

21. Dicţionarul teologilor români, Ediţia a doua, Bucureşti, Editura 
Enciclopedică, 2002, 550 p.

Recenzii: BOR, an. 120, 2002, nr. 7-9, p. 567-568; ziarul „Lumea Liberă” 
din New York, nr. 773 din 25 iulie 2003, p. 21; (pr. Gheorghe Naghi; reprodusă 
şi în ziarul „Meridianul românesc”, Anaheim CA, an. 30, nr. 323 din 23 august 
2003, p. 21);

22. Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ediţia a treia, voi. I, Iaşi, Editura 
Trinitas, 2004, 592 p. + ilustr. + 4 h.

Voi. II, Iaşi, 2006, 600 p. + ilustr. + 3 h;
Prezentare de mitropolitul Laurenţiu, în TR, nr. 21 - 24 din iunie 2006, p.

8;
Voi. III sub tipar.
23. Studii de Istorie a Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, Editura 

Academiei Române, 2005, 542 p. + ilustr.
Recenzii: Paul Brusanowski: în TR, nr. 17-18, 1 mai 2005, p. 4; Pr. Prof. 

Vasile Muntean în „Altarul Banatului” (AB), nr. 7-9, p. 145 şi Gabriel Basa, în 
acelaşi număr, p. 145-146; Ioan Alexandru Mizgan, în „Legea Românească”, 
Oradea, nr. 1,2006, p. 61;

24. Istoria Bisericii Române. Pentru Seminariile teologice liceale, ed. VI, 
Editura Institutului Biblic, 2006, 528 p. + ilustr. + 7 h.

Prezentare de mitropolit Laurenţiu Streza în TR, nr. 33-36, sept. 2006, p. 8.
25. Uniaţia în Transilvania în trecut şi astăzi, ed. V, Oradea, 2006, 80 p. 
Prezentare de mitropolit Laurenţiu, în TR, nr. 21-24, iunie 2006, p. 8. 
Recenzii: Pr. Ioan Alexandru Mizgan în „Legea Românească”, Oradea, an.

17, nr. 21, 2006, p. 59-62; Stelian Gomboş în RT, 4, 2006, p. 218-221 şi în AB, 
nr. 1-3, p. 205-207.

26. Catedrala mitropolitană din Sibiu, 1906-2006, 148 p. + 74 ilustr.
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Recenzii: Gh. Dobrin în „Tribuna” Sibiu, 23 iunie 2006, p. 17; Pr. Prof. 
Vasile Muntean, în AB, nr. 7-9, 2006, p. 165.

27. Istoria mănăstirii Prislop, ediţia a doua, Arad, 2006, 236 p. + ilustr. 
Prezentare de mitropolit Laurenţiu, în TR, nr.
Recenzii în ziarul „Lumina” de la Iaşi din 21 noiembrie 2006, p. 16 (arhim. 

Timotei Aioanei); AB, nr. 1-3, 2007, p. 204-205 (Pr. Prof. Vasile Muntean).
28. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Compendiu. Ediţia a doua, Sibiu, 

Editura Andreiana, 2007, 480 p.+ 36 ilustraţii + 8 hărţi.
29. Sfinţi daco-romani şi români. Ediţia a treia, Iaşi, Editura Trinitas, 

2007, 294 p. + 41 pl. color.

Studii

1. încercări de propagandă romano-catolică în Ţara Românească şi 
Moldova în secolul al XlX-lea, în ST, an. X, 1958, nr. 7-8, p. 424-439.

2. Arhiereii Neofit şi Filaret Scriban, în MMS, an. XXXV, 1959, nr. 1-2, p. 
87-116 (rezumativ în MMS, an. XLVI, 1970, nr. 1-2, p. 3-5).

3. Traduceri româneşti din literatura teologică rusă până la sfârşitul 
secolului al XlX-lea, în ST, an. XI, 1959, nr. 3-4, p. 182-212.

4. Cancelaria Mitropoliei Ungrovlahiei şi slujitorii ei de la 1831 până azi, 
în GB, an. XVIII, 1959, nr. 5-6, p. 350-364.

5. Dicasteria şi consistoriul Mitropoliei Ungrovlahiei, în BOR, an. 
LXXXVI1, 1959, nr. 7-10, p. 961-979.

6. Ajutoarele acordate de Ţara Românească Bisericii Ortodoxe din Ardeal, 
în MO, an. XII, 1960, nr. 9-12, p. 601-626.

7. 150 de ani de la înfiinţarea primei şcoli teologice ortodoxe din Ardeal, 
în BOR, an. LXXIX, 1961, nr. 3-4, p. 339-375.

8. Istoria Institutului Teologic Universitar din Sibiu 1921-1961, în MA, an. 
VI, 1961, nr. 11-12, p. 745-767.

9. Câteva aspecte din strădaniile studenţilor teologi de la Sibiu pentru 
promovarea limbii române, în MA, an. VII, 1962, nr. 9-12, p. 642-665.

10. Legăturile ţărilor române cu Patriarhia Antiohiei, în ST, an. XVI, 
1964, nr. 9-10, p. 593-621.

11. 100 de ani de la reînfiinţarea Mitropoliei Ardealului, în MA, an. IX, 
1964, nr.l 1-12, p. 814-840.

12. Episcopul Climent al Râmnicului (1735-1748), în MO, an. XVII, 1965, 
nr. 1-2, p. 22-49.

13. Oameni care au fost: Nicolae Iorga. La 25 de ani de la moartea sa, în 
MA, an. X, 1965, nr. 11-12, p. 864-896.

14. 500 de ani de la întemeierea mănăstirii Putna, în MA, an. XI, 1966, nr. 
7-8, p. 486-507.
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15. Importanţa mitropolitului Antim Ivireanul pentru Biserica şi cultura 
românească, în MB, an. XVI, 1966, nr. 7-9, p. 493-515.

16. Atitudinea slujitorilor Bisericii Ortodoxe Române faţă de actul Unirii 
Principatelor, în BOR, an. LXXXV, 1967, nr. 1-2, p. 73-94.

17. 150 de ani de la moartea lui Gheorghe Şincai, în BOR, an. LXXXV, 
1967, nr. 1 -2, p. 95-114 (nesemnat).

18. 90 de ani de la proclamarea Independenţei de Stat a României. 
Atitudinea Bisericii Ortodoxe Române faţă de Războiul de Independenţă, în 
BOR, an. LXXXV, 1967, nr. 5-6, p. 602-617.

19. Ecoul Războiului de Independenţă în „ TR ” din Sibiu, în MA, an. XII, 
1967, nr. 4-5, p. 315-344.

20. Mănăstirea Argeş şi românii transilvăneni, în MA, an. XII, 1967, nr. 8- 
9, p. 649-663.

21. Profesori transilvăneni la şcolile teologice din Ţara Românească şi 
Moldova în secolul al XlX-lea, în MMS, an. XLIV, 1968, nr. 1-2, p. 29-49.

22. încercări şi reveniri de preoţi şi parohii unite în sânul Bisericii 
strămoşeşti până în anul 1948, în BOR, an. LXXXVI, 1968, nr. 9-10, p. 1095- 
1112.

23. Din istoria legăturilor bisericeşti ale Transilvaniei cu Moldova, în 
MMS, an. XLIV,1968, nr. 11-12, p. 642-664.

24. Preoţimea hunedoreană sprijinitoare a năzuinţelor poporului în cursul 
veacurilor, în MB, an. XVIII, 1968, nr. 10-12, p. 612-638.

25. 100 de ani de la moartea marelui mecenat Emanuil Gojdu, în MA, an.
XV, 1970, nr. 4-6, p. 262-272.

26. în legătură cu mitropolitul Teoctist al Transilvaniei, în MA, an. XV, 
1970, nr.l 1-12, p. 823-826.

27. Istoriografia Bisericii Române şi problemele ei actuale, în BOR, an. 
LXXXIX, 1971, nr. 3-4, p. 355-368; trad. franceză în voi. De la theologie 
ortodoxe roumaine des origines ă nos jours, Bucureşti, 1974, p. 121-140.

28. Consideraţii asupra Istoriei bisericeşti a lui Petru Maior, în MA, an.
XVI, 1971, nr. 5-6, p. 386-408.

29. Un precursor al Reîntregirii Bisericii Ortodoxe Române din 
Transilvania: Petru Maior, în MB, an. XXI, 1971, nr. 10-12, p. 534-549.

30. Creştinismul daco-roman în nordul Dunării în secolul IV. La 1600 de 
ani de la moartea Sf. Sava „Gotul” (12 aprilie 372), în MA, an. XVII, 1972, nr. 
3-4, p. 191-200.

31. 100 de ani de la moartea mitropolitului Andrei Şaguna, în BOR, an. 
XCI, 1973, nr. 7-8, p. 854-864.

32. 325 de ani de la apariţia Noului Testament de la Bălgrad, în BOR, an. 
XCI,1973, nr. 11-12, p. 1206-1215.

33. Originea, continuitatea şi unitatea poporului român în opera lui 
Dimitrie Cantemir, în MA, an. XIX, 1974, nr. 1-3, p. 99-105.
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34. Listele cronologice ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, în BOR, 
an. XCIII, 1975, nr. 3-4, p. 322-355; (şi extras 36 p.). Recenzie în Revue des 
Etudes Sud-Est Europeenes, XVI, 1976, nr. 3, p. 556 (Al. Duţu).

35. Contribuţia la istoria Mitropoliei Moldovei în secolul al XVI-lea, în 
MMS, an. LI, 1975, nr. 3-4, p. 221-257.

36. Mihai Viteazul şi Biserica Românească din Transilvania, în MO, an. 
XXVII, 1975, nr. 5-6, p. 350-356.

37. Monografiile parohiale (scurte îndrumări pentru preoţi), în MA, an. 
XX, 1975, nr. 6-8, p. 416-438.

38. Cultura teologică ortodoxă românească între anii 1925-1975, în ST, 
an. XXVII, 1975, nr. 9-10, p. 653-686.

39. Din viaţa Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania în ultimii 50 de 
ani (1925-1975), în MA, an. XX, 1975, nr. 11-12, p. 796-818.

40. Câteva consideraţii cu privire la proclamarea autocefaliei şi la 
înfiinţarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, în MB, an. XXV, 1975, nr. 
10-12, p. 502-527.

41. Contribuţii la istoria Episcopiilor Romanului şi Rădăuţilor în secolul 
al XVI-lea, în MMS, an. LII, 1976, nr. 5-6, p. 322-337.

42. Liste chronologique de tous Ies metropolites et des certains eveques 
roumains ă partir du IV-e siecle â nos jours, en „Roumanie. Pages d'histoire ”, I,
1976, nr. 3-4, p. 85-111 (şi în limbile engleză, germană, spaniolă, rusă).

43. Războiul de Independenţă şi românii transilvăneni, în BOR, an. XCV,
1977, nr. 5-6, p. 471-490 (şi extras: 20 p. + 23 fig.)

44. Un voluntar transilvănean în Războiul de Independenţă: Vincenţiu 
Grama, în MA, an. XXII, 1977, nr. 4-6, p. 337-358.

45. Viaţa Bisericească în Dobrogea şi în părţile Dunării de Jos în secolele 
XV-XIX, în voi. „De la Dunăre la Mare. Mărturii istorice şi monumente de artă 
creştină”, Galaţi, 1977 (şi 1979), p. 170-183.

46. Ştefan Meteş cercetător al istoriei Bisericii româneşti, în voi. „Ştefan 
Meteş la 85 de ani”, Cluj-Napoca, 1977, p. 85-91 şi în MA, an. XXIII, 1978, nr. 
4-6, p. 250-258.

47. Preoţimea românească în Revoluţia din 1848, în Almanahul parohiei 
ortodoxe române din Viena pe anul 1978, p. 128-142.

48. Telegraful Român la 125 de ani de la apariţie, în BOR, an. XCVI,
1978, nr. 3-4, p. 252-266.

49. Mitropolitul Ilie Iorest al Transilvaniei. La 300 de ani de la moartea 
sa, în BOR, an. XCVI, 1978, nr. 9-10, p. 1149-1163.

50. Contribuţia Bisericii la realizarea actului Unirii de la 1 Decembrie 
1918, în BOR, an. XCVII, 1978, nr. 11-12, p. 1250-1263.

51. Biserica Ortodoxă Română sprijinitoare a luptei altor popoare pentru 
libertate şi independenţă naţională, în BOR, an. XCVII, 1979, nr. 1-2, p. 184- 
196.
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52. Contribuţii la istoria Episcopiilor Romanului, Rădăuţilor şi Huşilor în 
secolul al XVII-lea şi începutul secolului al XVJII-lea, în MMS, an. LV, 1979, 
nr. 1-2, p. 49-68.

53. Legăturile bisericeşti ale Ţărilor Române cu insula Cipru, în MO, an. 
XXXI, 1979, nr. 10-12, p. 685-694.

54. Unitate şi continuitate în istoria poporului român, în GB, an. 
XXXVIII, 1979, nr. 11-12, p. 1175-1187.

55. L'histoire de TEglise orthodoxe roumaine en dates, în ROC, an. X, 
1980, nr. 3, p. 52-56, nr. 4, an. XI, 1981, nr. 1, p. 41-44, nr. 2, p. 28-31, nr. 3, p. 
40-45, an. XII, 1982, nr. 1, p. 32-36, nr. 3, p. 35-39, nr. 4, p. 69-70; an. XIII, 
1983, nr. 1, p. 34-37.

56. Un binefăcător uitat: Victor Tordăşianu, în MA, an. XXV, 1980, nr. 7- 
9, p. 710-729.

57. Ecoul evenimentelor din Balcani din anii 1875-1878 (în Telegraful 
Român), în voi. „Repere sibiene”, II, 1980, p. 91-104.

58. Biserica Ortodoxă Română slujitoare a păcii în istoria poporului 
român, în BOR, an. XCVIII, 1980, nr. 9-10, p. 1020-1046.

59. Istoria învăţământului teologic în Biserica Ortodoxă Română, în BOR, 
an. XCIX, 1981, nr. 9-10, p. 979-1017.

60. Legăturile bisericeşti ale românilor cu Ţara Sfântă, în „învierea”, 
Ierusalim, an. IX, 1981, nr. 1-3, p. 1-2; nr. 4-6, p. 2 şi 4, nr. 7-9, p. 2-3 şi nr.10- 
12, p. 3-4 (reprodus şi în voi. „Românii şi Ţara Sfântă. La două milenii de 
creştinism”, Ediţia a doua, Bucureşti, 2000, p. 74-95).

61. Din trecutul Mitropoliei Ardealului şi Arhiepiscopiei Sibiului, în voi. 
„Arhiepiscopia Sibiului - pagini de istorie”, Sibiu, 1981, p. 23-64.

62. Aspecte privitoare la cultura şi arta bisericească din Arhiepiscopia 
Sibiului, în acelaşi volum, p. 65-94.

63. Doi cărturari sibieni îndrumători ai învăţământului românesc, în voi. 
„Repere sibiene”, III, 1982, Sibiu, p. 225-240.

64. Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului. La 100 de ani de la naştere, 
în BOR, an. C, 1982, nr. 5-6, p. 494-517.

65. Transilvăneni în viaţa şi cultura bisericească a zonei de la Intorsura 
Carpaţilor, în voi. „Spiritualitate şi istorie la Intorsura Carpaţilor”, 2, Buzău, 
1983, p. 302-314.

66. Mitropolitul Sava Brancovici al Transilvaniei. La 300 de ani de la 
moartea sa, în BOR, an. CI, 1983, nr. 3-4, p. 225-247.

67. Câteva consideraţii privind vechimea „autocefaliei” Bisericii 
Ortodoxe Române, în MA, an. XXX, 1985, nr. 5-6, p. 275-287 (reprodus şi în 
voi. „Centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române”, Bucureşti, 1987, p. 
139-155 şi în voi. „Autocefalie, Patriarhie, Slujire sfântă”, Bucureşti, 1995, p. 
67-82.
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168. Legături culturale-bisericeşti între românii ortodocşi şi saşii luterani 
din Transilvania până în 1918, în MA, an. XXXI, 1986, nr. 2, p. 136-151.

69. Scurt istoric al Bisericii Ortodoxe Române, în voi. „Biserica Ortodoxă 
Română. Monografie album”, Bucureşti, 1987, p. 5-64 (cu versiuni în limbile 
engleză şi franceză).

70. Arta bisericească românească, în acelaşi volum, p. 161-208 (cu 
versiuni în limbile engleză şi franceză).

71. Viaţa monahală în Biserica Ortodoxă Română, în acelaşi volum, p. 
253-282 (cu versiuni în limbile engleză şi franceză).

72. 200 de ani de învăţământ teologic la Sibiu, în ST, an. XXXVIII, 1986, 
nr. 2, p. 92-112 (parţial apărut şi în TR, an. 134, 1986, nr. 21-24, nr. 25-28, nr. 
33-34 şi nr. 41-42).

73. O sută de ani de la naşterea istoricului Silviu Dragomir, în MA, an. 
XXVIII, 1988, nr. 2, p. 109-122.

74. Mitropolitul Simion Ştefan slujitor al Bisericii şi al poporului român, 
în voi. „Noul Testament 1648”, Alba-Iulia, 1988, p. 57-67.

75. Istoriografia Bisericii româneşti din Transilvania, în voi. „Contribuţii 
transilvănene la teologia ortodoxă”, Sibiu, 1988, p. 68-100.

76. Istoria vieţii bisericeşti a românilor hunedoreni, în voi. „Episcopia 
Aradului. Istorie, viaţă culturală, monumente de artă”, Arad, 1989, p. 81-107.

77. Cultura bisericească în eparhia Aradului în trecut şi astăzi, în acelaşi 
volum, p. 129-149.

78. învăţământul teologic la Arad, în acelaşi volum, p. 151-172.
79. Mitropolitul Dosoftei al Moldovei şi controversa euharistică din 

Biserica Ortodoxă Rusă de la sfârşitul secolului al XVlI-lea, în ST, an. XLII, 
1990, nr. l,p. 77-85.

80. Vasile Mangra, istoric şi militant pentru drepturile românilor 
transilvăneni, în MA, an. XXXV, 1990, nr. 2, p. 15-32.

81. Istoria Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia, în MMB - Teologie 
şi viaţă, an. 1 (LXVII), 1991, nr. 9-12, p. 15-49; reprodus şi în ziarul „Ţara”, 
Chişinău, nr. 11 (81), 12 (82), 13-14 (83-84), 15 (85), 16 (86), 17 (87), 18 (88), 
din martie-aprilie-mai 1992.

82. Scurt istoric al Bisericii Ortodoxe Române, în voi. „Credinţă ortodoxă 
şi viaţă creştină”, Sibiu, 1992, p. 131-163.

83. Un cărturar transilvănean în Ţara Românească: Aaron Florian, în 
MO, an. LXIV, 1992, nr. 1-6, p. 155-167.

84. Continuitatea şi unitatea românească şi bisericească în teritoriile 
intracarpatice până în 1918, în „Pagini din trecut”, publicaţie culturală, Cluj- 
Napoca, nr. 1, 1993, p. 28-41.

85. Preotul profesor academician Dumitru Stăniloae. Câteva coordonate 
biografice,în voi. „Persoană şi comuniune. Prinos de cinstire preotului profesor 
academician Dumitru Stăniloae”, Sibiu, 1993, p. 1-15.

!
?
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86. Biserica şi neamul în istoria noastră, în voi. „Unirea din 1918 - 
împlinire şi speranţă”, Sibiu, 1994, p. 9-23.

87. Telegraful Român din Sibiu la 140 de ani, în rev. „Rostirea 
românească”, Sibiu, an. I, nr. 1, 1995, p. 90-96 şi nr. 2, p. 91-96.

88. Aspecte din istoria vieţii bisericeşti a românilor din Statele Unite şi 
Canada, în voi. „Autocefalie, Patriarhie, Slujire Sfântă”, Bucureşti, 1995, p. 
301-331.

89. Cultura în timpul lui Constantin Brâncoveanu, în BOR, an. CXIV, 
1996, nr. 7-12, p. 306-360.

90. Mănăstirea „Sfântul Mihail" din Perii Maramureşului. La 600 de ani 
de la prima atestare documentară, în rev. „Ortodoxia maramureşeană”, an. II, nr. 
2, 1997, p. 155-165.

91. Episcopia Huşilor. Scurt istoric, în voi. „Cronica Episcopiei Huşilor”, 
IV, 1998, p. 15-70.

92. Biserica românească în Revoluţia din 1848/1849 în Transilvania şi 
Banat, în RT, an. VIII (80), 1998, nr. 2-3, p. 44-80.

93. Biserica şi Marea Unire, în RT, an. VIII (80), 1998, nr. 4, p. 172-188.
94. Cultura bisericească în Oltenia în trecut şi astăzi, în MO, an. L, 1998, 

nr. 1-6, p. 68-94 şi an. LI, 1999, nr. 1-3, p. 23-41.
95. Biserica românească din Transilvania în perioada dualismului (1867- 

1918), în voi. „Istoria României. Transilvania, II (1867-1947)”, Cluj-Napoca, 
1999, p. 221-243.

96. Biserica românească din Transilvania şi Banat între anii 1918-1948, 
în acelaşi voi., p. 1227-1254.

97. Mitropolitul Ardealului Nicolae Bălan în anii celui de al doilea război 
mondial, în RT, an. X (82), 2000.

98. Preoţi militari români în al doilea război mondial, în voi. „Logos. 
I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului la împlinirea vârstei de 80 de ani”, 
Cluj-Napoca, 2001, p. 376-385.

99. Biserica Ortodoxă Română (liste cronologice ale ierarhilor), în 
„Enciclopedie de istorie a României”, Bucureşti, 2001, p. 598-643.

100. Tipografia arhidiecezană din Sibiu, la 150 de ani de existenţă în 
„Anuarul Facultăţii de Teologie Andrei Şaguna din Sibiu”, I, 2000-2001, p. 91- 
102.

101. Biserica Ortodoxă Română în secolul XX, în voi. „Enciclopedie 
medicală românească - secolul XX”, Bucureşti, 2001, p. 375-394.

102. Mănăstiri şi schituri basarabene, în voi. „Omagiu Acad. Virgil 
Cândea la împlinirea vârstei de 75 de ani”, Bucureşti, 2002, p. 91-105.

103. Listele cronologice ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, în 
„Enciclopedia de istorie a românilor”, Bucureşti, 2001, p. 601-643.
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Aceleaşi liste reproduse şi în „Istoria românilor”, publicată de Academia 
Română: voi. IV, 2001, p. 815-819; voi. V, 2003, p. 1035-1043; voi. VI, 2002, p. 
985-993; voi. VIII, 2003, p. 787-792.

Aceeaşi lucrare - dar numai cu cele trei Mitropolii istorice - reprodusă şi în 
„Istoria României în date”, Bucureşti, 2003, p. 900-906.

104. Andrei Şaguna - activitatea editorială, în voi. „In memoriam. 
Mitropolitul Andrei Şaguna, 1873-2003”, Cluj-Napoca, 2003, p. 46-63.

105. învăţământul teologic seminarial în Biserica Ortodoxă Română, în 
voi. „Două secole de învăţământ teologic seminarial”, 1803-2003, Iaşi, 2003, p. 
86-109.

106. Românii transilvăneni în Dobrogea, în voi. „Izvoarele creştinismului 
românesc”, Constanţa, 2003, p. 86-109.

107. Un sprijinitor al Fundaţiei „Gojdu”: Ioan cavaler de Puşcariu (1824- 
1911), în voi. „Emanuil Gojdu” - Bicentenar”, Bucureşti, 2003, p. 96-121.

108. Activitatea Academiei Române reflectată în paginile ziarului 
„Telegraful Român "de la Sibiu, în voi. „Identitate naţională şi spirit european. 
Academicianul Dan Berindei la 80 de ani”, Bucureşti, 2003, p. 635-644.

109. Probleme bisericeşti dezbătute în Senatul României între anii 1864- 
1939, în voi. „Istoria Senatului României”, Bucureşti, 2004, p. 209-216 şi 349- 
356.

110. Probleme bisericeşti prezentate de Enciclopedia română a 
„Asociaţiunii” (1898-1904), în rev. „Transilvania”, Sibiu, nr. 9-10, 2004, p. 51-
57.

111. Biserica ortodoxă şi celelalte culte din România, în voi. „Cunoaşte 
România”, editat de Academia Română şi Societatea Română de Statistică, 
Bucureşti, 2004, p. 461-481 (şi versiunea franceză: „Connaissez la Roumanie”, 
Bucureşti, 2006, p. 461-481).

112. Preoţi sibieni şi braşoveni în închisorile comuniste, în RT, serie nouă, 
an. XIV (86), nr. 4, 2004, p. 33-64 şi an. XV (87), nr. 1,2005, p.l 1-15.

113. 80 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Ortodoxe Române, în voi. 
„Biserică-Misiune-Slujire”, Galaţi, 2005, p. 71-107.

114. Scurt istoric al Mitropoliei Proilaviei(Brăila), în voi. „Credinţă, istorie 
şi cultură la Dunărea de Jos”, Galaţi, 2005, p. 26-40.

115. Biserica Ortodoxă Română şi cultura europeană, în rev. „Altarul 
Reîntregirii”, Alba Iulia, an. X, nr. 2, 2005, p. 15-38.

116. Revista Teologică ” - 100 de ani de la apariţie, 1907-2007, în RT, an. 
17 (89), 2007, nr. l,p. 14-31.

117. Mitropolitul Nestor Vornicescu - istoric bisericesc, în voi. „Prinos, 
Vlădica Nestor, păstorul oltenilor”, Craiova, 2007, p. 166-180.

118. Constantin Bursan, ctitor de biserici hunedorene şi martir al credinţei 
creştine, în voi. „Constantin Bursan”, Deva, 2007, p. 45-70.
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119. Sfântul Ioan Gură de Aur in Biserica românească, predată pentru tipar 
la „Revista Teologică”, nr. 4, 2007, 25 p.

120. Mitropolitul Varlaam al Moldovei. 350 de ani de la moarte, predată 
pentru tipar la rev. „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 11-12, 2007, 60 p.

121. Un precursor al studiilor de bizantinologie la noi: profesorul 
Constantin Erbiceanu, predată pentru tipar la un volum: „Acad. Alexandru 
Elian”, Iaşi, Editura Trinitas, 2007, 25 p.

Studii şi comunicări publicate peste hotare
(in afară de cele apărute în publicaţiile bisericeşti ortodoxe române)

1. O serie de bio-bibliografii prezentate pentru „Osterreichisches 
Biographisches Lexikon, 1815-1950”, Verlag der Osterreichischen Akademie der 
Wissenschaften. Până acum au apărut bio-bibliografiile lui Gheorghe Lazăr, 
Simeon Florea Marian, Ioan Meţianu, Vasile Moga, Ioan Micu Moldovan, 
Silvestru Morariu-Andrievici, Vasile Mitrofanovici, Iosif Olariu, Isidor Onciul, 
Nicolae Popea, Ioan Popescu, Daniil Popovici-Barcianu, Sava Popovici- 
Barcianu, Gherasim Raţ ş.a.

2. Die Holzkirchen der Maramuresch, în „Siebenbiirgisch - săchsische 
Haus-Kalender, Jahrbuch 1970”, Heidelberg, 1970, p. 105-114.

3. Die kirchlichen Beziehungen der Rumănen zu Thessaloniki, în voi. 
„Thessaloniki in seiner Ausstrahlung nach Siidosteuropa”, Heidelberg, 1980, p. 
49-63 (acelaşi studiu publicat şi în versiunea franceză: Brefe aperţu des relations 
ecclesiastiques des Roumains avec Thessalonique, în rev. „Theologie”, Athenes, 
1982 (şi extras, 15 p.).

4. Die rumănische orthodoxe Kirche, eine Friedensstifterin, în voi. „Kirche 
- Ort des Heils, Quelle des Friedens. Vortrăge des V.Theologischen 
Siidosteuropaseminars, in Thessaloniki”, Heidelberg, 1981, p. 81-95.

5. Die Rolle des orthodoxen Monchtums in der Geschichte des 
rumănischen Volkesund seiner Kirche, în voi. „Zur Kulturwirkung des 
Christentums im Sudosteuropăschen Raum, Historische Referate des VI. 
Theologischen Sudosteuropa-seminars in Bukarest”, Heidelberg, 1982, p. 5-14.

6. Ţercovni sviazi rumînskago naroda s Kievom, în voi. „Tîsiaceletie 
creşceniia Ruşi”, Moskva, 1988, p. 218-223.

7. Die Beziehungen zwischen der rumânischen orthodoxen Kirche und 
derrussischen orthodoxen Kirche im 19. Jahrhundert, în voi. „Tausend Jahre 
Christentum in Russland...” Redaktion: Wolfgang Heller, Gottingen, 1988, p. 
881-889.

8. Relations ecclesiastiques et culturelles roumano-russes, în voi. „La 
Christianisation dela Russie ancienne”, UNESCO, Paris, 1989, p. 275-285.

9. Les alphabetes utilises par Ies Roumains aux IX-XIX-e siecles, în voi. 
„1100 otblajenata concina na sv. Metodii”, Tom. 1, Sofia, 1989, p. 193-200.
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10. Die Anfânge des christîichen Lebens in Rumănien, în voi. „Die 
Anfânge des Christentums unter den Volkern Ost-und Sudosteuropas. Referate 
und Materialen des IX. Theologischen Sudosteuropaseminars”, Heidelberg, 21- 
27 august 1989, p. 32-49.

11. Der Patriarch Makarios von Antiochien (1647-1672) und seine 
Beziehungenmit den orthodoxen Kirchen in den rumănischen Furstentumern mit 
der Ukraine und Russland, în voi. „Referate und Beitrăge auf dem 
Intemationalen Wissenschaftlichen Symposion in Bad Alexandersbad, 10-15 
Juni 1989”, p. 167-176.

12. Les debuts de la culture theologique dans Ies Pays Roumains, în voi. 
„Nuovistudi storici 17” (Istituto storico italiano per ii Medio Evo), Roma, 1992, 
p. 443-459 (şi extras).

13. Pagini de istorie: Legăturile bisericeşti româno-sârbe, în voi. „Actele 
Simpozionului Banatul iugoslav. Trecut istoric şi cultural”, Novi Sad, 7 
noiembrie 1998, p. 40-51 (cu text român şi sârb).

14. De la Carloviţ la Sibiu: Patru episcopi sârbi la Sibiu în a doua 
jumătate a secolului al XVIÎI-lea, în „Actele Simpozionului Banatul iugoslav. 
Trecut istoric şi cultural, Novi Sad, 6 noiembrie 1999, p. 188-193.

15. La contribution de l'Eglise roumaine de Transylvanie a la promotion de 
l'ăconomie roumaine dans la deuxieme moitie du XlX-e siecle et au 
commencement du XX-e siecle, în Voi. prezentat pentru al XlII-lea Congres 
internaţional de Istorie economică de la Buenos Aires, iulie 2002, Sibiu, 2002, p. 
119-129.

16. Aproximativ 200 scurte articole privitoare la personalităţi şi instituţii 
din Biserica Ortodoxă Română traduse în limba rusă şi trimise la Moscova, în 
vederea publicării în Enciclopedia ortodoxă rusă, în 25 de volume (o parte au 
apărut).

17. Romanian Christianity, în voi. „Eastem Christianity”, Edited by Ken 
Parry, Oxford, 2007, p. 186-206.

18. Biserica Ortodoxă Română în secolul al XX-lea, c. 20 p., cerută de o
Editură teologică din Geneva.

Articole

133. Două milenii de viaţă creştină pe pământ românesc, în „Cronica 
Huşilor”, VII, 2000, p. 129-138.

134. Atitudinea mitropolitului Ardealului Nicolae Bălan faţă de problemele 
războiului şi ale păcii în anii 1939-1945, în RT, an. X (82), 2000, nr. 3-4, p. 72-
80.

135. Episcopul martir dr. Nicolae Popoviciu al Oradiei, în RT, an. XI (83), 
2001, nr. 1, p. 3-11 (reprodus şi în voi. „Cărturari sibieni de altădată”, Cluj 
Napoca, 2002, p. 583-591).
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136. Nicolae Mladin, profesor de teologie, apoi mitropolit al Ardealului, în 
RT, an. XI (83), 2001, nr. 2, p. 28-41 (şi în voi „Cărturari sibieni de altădată”, 
Cluj Napoca, 2002, p. 640-653).

137. Un mare mecenat român: Emanuil Gojdu. La 200 de ani de la naştere, 
în BOR, an. 120, 2002, nr. 1-6, p. 55-66.

138. Constantin Bursan, ctitor de biserici hunedorene, în BOR, an. 120, 
2002, nr. 7-9, p. 184-193 (şi în „Corvineana”, VII, „Acta Musei Corviniensis”, 
Hunedoara, 2003, p. 271-281.

139. Un învăţat istoric bisericesc: Părintele Alexandru Ciurea. La 90 de 
ani de la naştere, în „Cronica Episcopiei Huşilor”, VIII, 2002, p. 507-515.

140. Mănăstirile ortodoxe ale Transilvaniei, în voi. „450 de ani de atestare 
documentară a mănăstirii ortodoxe Nicula, 1552-2002”, Cluj Napoca, 2002, p. 
53-61.

141. Un ziar românesc la 150 de ani de existenţă: Telegraful Român ” din 
Sibiu, în rev. „Academica”, an. XIII, nr. 9, decembrie 2002, p. 17-20.

142. Contribuţia Bisericii româneşti din Transilvania la promovarea 
economiei româneşti în a doua jumătate a secolului al XlX-lea şi începutul celui 
de al XX-lea, în „Anuarul XXVII al Facultăţii de Teologie Andrei Şaguna din 
Sibiu”, 2001/2002, p. 92-100.

143. Preotul profesor Spiridon Cândea, în acelaşi Anuar, p. 459-467 
(reprodus din voi. „ Cărturari sibieni de altădată”, Cluj-Napoca, 2002, p. 592- 
600).

144. Profesorul Dr. Daniil Popovici Barcianu. La 100 de ani de la moarte, 
în „îndrumătorul bisericesc” de la Sibiu pe anul 2003, p. 67-71 (reprodus din 
voi. „Cărturari sibieni de altădată”, Cluj-Napoca, 2002, p. 206-210).

145. Contribuţii ardelene la dezvoltarea învăţământului teologic din Ţara 
Românească în prima jumătate a secolului al XlX-lea, în voi. „Studia historica et 
theologica. Omagiu profesorului Emilian Popescu”, Iaşi, 2003, p. 701-705.

146. Gânduri despre patriarhul Iustin Moisescu, în voi. 5 din „Opera 
integrală”, Bucureşti, Editura Anastasia, 2003, p. 7 - 14 (reprodus şi în voi. „Un 
stâlp puternic în vremuri de furtună, Dr. Iustin Moisescu...In memoriam”, Iaşi, 
2006, p. 53-56.

147. 130 de ani de la moartea primilor doi ierarhi membri ai Societăţii 
Academice Române, în rev. „Academica”, an. XIII, nr. 15, iunie 2003, p. 31-33.

148. Andrei Şaguna, îndrumător al învăţământului teologic sibian, în rev. 
„Transilvania”, Sibiu, nr. 5-6, 2003, p. 55-58.

149. 130 de ani de la moartea lui Dionisie Romano, membru onorar al
Societăţii Academice României, în rev. „Transilvania”, nr. 7, 2003, p. 4-5.

150. Rolul românilor şi al Bisericii lor în susţinerea popoarelor creştine 
din Balcani şi Orientul Apropiat în Evul Mediu, în voi. „Patrimoniul religios al 
României - permanenţă spirituală europeană”, Bucureşti, 2003, p. 48-55.

151. Mănăstirile ortodoxe ale Transilvaniei, în Ibidem, p. 54-61.
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152. Rolul monahismului ortodox în istoria Bisericii şi a poporului român, 
Ibidem, p. 62-68.

153. Biserica românească din Basarabia după 1812, în Ibidem, p. 69-76 
(reprodus şi în „Foaia Poporului”, Sibiu, nr. 69-70, aprilie 2004).

154. Un mare ierarh ardelean membru titular al Academiei Române 
(Nicolae Colan), în rev. „Academica”, an. XIII, nr. 18, sept. 2003, p. 27-29.

155. Părintele Dumitru Stăniloae şi Sibiul, în rev. „Academica”, an. XIV, 
nr. 20 (157) din noiembrie 2003, p. 26-28 (o variantă în voi. „Părintele Dumitru 
Stăniloae teolog al iubirii”, Sibiu, 2004, p. 17-22).

156. Biserica şi Unirea din 1918, în rev. „Transilvania”, nr. 11-12, 2003, p. 
92-95 (şi în TR, an. 151, nr. 45-46 din 1 decembrie 2003, p. 1-2).

157. Bursierii Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania până în 1918. în 
„Anuarul III (XXVIII) 2002-2003 al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna”, p. 
97-104.

158. Ştefan cel Mare - ctitor de lăcaşuri sfinte. în rev. „Academica”, an. 
XIV, nr. 23 din februarie 2004, p. 5-8 (şi în „îndrumătorul bisericesc” de la Sibiu 
2004, p. 70-75 şi în „Foaia Poporului”, Sibiu, nr. 71-72 din 2004).

159. Mitropolitul Ioan Meţianu şi formarea intelectualităţii ardelene, în 
voi. „Mitropolitul Ioan Meţianu”, Zărneşti, 2004, p. 9-13.

160. Mitropolitul Nicolae Bălan, în voi. „Texte alese”, Bistriţa, 2004, p. 7- 
30 (reprodus din voi. „Cărturari sibieni de altădată”, Cluj-Napoca, 2002, p. 336- 
356).

161. De ce îl cinstim pe „binecredinciosul domn Ştefan cel Mare şi Sfânt
în voi. „Sesiunea de comunicări Dreptcredinciosul voievod Ştefan cel Mare şi 
Sfanţ”, Sighetu Marmaţiei, 2004, p. 22-34 şi în MMB - Teologie şi viaţă, an. 14 
(80), 2004, p. 276-283.

162. Trei aniversări importante în Biserica Ortodoxă Română, în rev. 
„Academica”, an. XV, nr. 35, febr. 2005, p. 32-35.

163. „Mărginenii'’ în spiritualitatea şi cultura românească , în rev. 
„Transilvania”, nr. 6, 2005, p. 1-2.

164. Activitatea naţional-politică a mitropolitului Nicolae Bălan, în RT, an. 
151 (87), 2005, an. 3, p. 71-78.

165. 50 de ani de la moartea mitropolitului Nicolae Bălan, membru de 
onoare al Academiei Române, în „Academica”, an. XV, nr. 41-42, 2005, p. 93-
95.

166. Mărturisirea de credinţă a patriarhului Ghenadie II Scholarios în 
traducerea lui Aurel Decei, în rev. „Transilvania”, nr. 9, 2005, p. 48-49.

167. Pictura lui Octavian Smigelschi în catedrala mitropolitană din Sibiu, 
în rev. „Transilvania”, an. 4, 2006, p. 27-30.

168. Scurtă istorie a vieţii bisericeşti a Sibiului până la începutul secolului 
alXX-lea, în RT, an. 16 (88), 2006, nr. 2, p. 36-46.
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169. Episcopia Aradului şi Academia Română, în voi. „In honorem Gabriel 
Ştrempel”, Satu Mare, 2006, p. 562-566.

170. Cuvânt rostit la primirea titlului de „doctor honoris causa” al 
Universităţii de Vest „ Vasile Goldiş " din Arad - 12 mai 2006 (despre Legăturile 
lui V. Goldiş cu Sibiul şi 300 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Aradului), în 
revista „Studii de ştiinţă şi cultură” a Universităţii „Vasile Goldiş”, an. II, nr. 2 
(5) iulie 2006, p. 25-32’.

171. 220 de ani de învăţământ teologic sibian, în „Revista Teologică”, an. 
16(88), nr. 3,2006, p. 13-18.

172. 350 de ani de la moartea mitropolitului Varlaam al Moldovei, în 
„îndrumătorul bisericesc” de la Sibiu pe anul 2007, p. 94-98.

173. Constantin Bursan, în voi. „Martiri pentru Hristos din România în 
perioada regimului comunist”, Bucureşti, 2007, p. 130-135.

174. Sibiul, oraş cultural european, în rev. „Studii de ştiinţă şi cultură”, 
Arad, an. III, nr. 1 (8), 2007, p. 180-182.

Activitate până la 31 octombrie 2007

- 29 de cărţi (unele în două, trei sau şase ediţii).
- 121 studii în reviste teologice.
- 16 studii în reviste teologice din străinătate.
- 178 articole în reviste teologice sau laice.
- 38 articole omagiale sau comemorative.
- 17 articole cu probleme de actualitate.
- 233 articole de popularizare (în ziare bisericeşti şi laice).
- Circa 200 articole prezentate pt. „Enciclopedia teologică rusă” la 

Moscova (unele au apărut).
- Peste 50 bibliografii prezentate pt. „Enciclopedia istoriografiei 

româneşti”, ed. II.
- Peste 60 bibliografii cu personalităţi teologice din Ardeal şi Bucovina 

prezentate la un Lexicon austriac la Viena (unele au apărut).
- Peste 30 de biobibliografii prezentate pentru Dicţionarul enciclopedic în 

6 volume (unele au apărut).
- 88 recenzii.
- 30 note şi însemnări.
- 60 predici tipărite.
- 11 predici funebre tipărite.
- 21 prefeţe la unele lucrări istorice.
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X

- 160 conferinţe publice în Sibiu şi alte localităţi.
- Circa 100 conferinţe cu preoţii la protopopiate.
- Circa 35 conferinţe cu ghizii de la mănăstiri şi muzee.
- 20 conferinţe peste hotare.
- 145 expuneri şi interviuri la Radio.
- 18 interviuri în presă.
- 79 expuneri sau interviuri la TV.
- Peste 80 de predici şi cuvântări în catedrala din Sibiu.
- 265 predici în diverse biserici din ţară (câteva în SUA şi Canada)
- Sute de cuvântări festive şi ocazionale, mai ales la Facultatea de 

Teologie din Sibiu.

Am prezentat pe scurt principalele lucrări în volum ale Părintelui Păcurariu. 
în aceste lucrări şi studii, s-a aplecat cu atenţie asupra vieţii şi activităţii unor 
ierarhi avangardişti pentru vremea lor, ca de pildă, Antim Ivireanul (1966); 
domnitorul declarat sfânt, Constantin Brâncoveanu (1996); mitropolitul Dosoftei 
(1990); domnitorul Dimitrie Cantemir (1974); arhiereii Neofit şi Filaret Scriban 
(1970). De asemenea, a evocat diferite evenimente glorioase din istoria 
poporului român, precum domnia lui Mihai Viteazul în Transilvania (1975), 
Războiul de Independenţă (1967), evenimentele din Balcanii acelor vremi (1980) 
şi Unirea de la 1918 (1994). Părintele Profesor s-a ocupat şi de legăturile 
Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte Biserici surori.

într-o propoziţie, trebuie spus că întreaga activitate ştiinţifică a Magistrului 
nostru însumează peste 700 de titluri cu peste 13.000 de pagini tipărite.

Pentru remarcabila activitate bisericească, didactică şi culturală, Magistrul 
nostru a fost ales, la 24 octombrie 1997, membru corespondent al Academiei 
Române, fiind al 16-lea profesor al Şcolii teologice sibiene care s-a bucurat de 
această aleasă onoare. Totodată, a fost cinstit cu diferite distincţii bisericeşti şi 
laice: Iconom stavrofor (1976), „Crucea Patriarhală” (primită de la Patriarhul 
Iustin Moisescu, în 1979, şi de la Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist 
Arăpaşu, în 2001); ordinul „Steaua României” în gradul de ofiţer (distincţie 
oferită de fostul preşedinte al României, Emil Constantinescu); apoi peste zece 
medalii din partea Patriarhiei Române, a unor eparhii din ţară, a Patriarhiei 
Moscovei şi a Patriarhiei Bulgare.

în semn de recunoaştere a contribuţiei Părintelui Magistru Mircea 
Păcurariu, în cercetarea ştiinţifică, concretizată printr-o imensă listă de volume şi 
studii, dar şi pentru pasiunea care a însoţit activitatea de pedagog, căldura dar şi 
exigenţa pe care le-a dovedit în formarea tinerilor cercetători, şi nu în ultimul 
rând pentru calităţile sale de preot slujitor, autor al multor înălţătoare predici, în 
12 octombrie 2007, cu ocazia aniversării zilei de naştere a IPS Mitropolit
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Laurenţiu Streza, ca fost student şi apoi coleg de catedră al părintelui Păcurariu, 
IPS Sa i-a înmânat „Crucea şaguniană”.

Deşi a renunţat la munca la catedră, Părintele Magistru nu şi-a încheiat şi 
munca de cercetare şi îndrumare. A continuat să scrie cu acelaşi suflu tânăr, să 
aducă la lumină alte aspecte ale Istoriei Bisericii Române, dar şi să îndrume şi să 
dezvăluie tinerilor teologi metodologia de cercetare, îndeosebi în vederea 
obţinerii titlului de doctor în Teologie.

Personal, pot spune că, de când am intrat pe poarta Facultăţii de Teologie 
„Andrei Şaguna” din Sibiu ca student (1992-1996), apoi ca asistent al Dânsului 
(1996-2003), iar pe urmă ca urmaş la Catedră (după 2003) am beneficiat de 
îndrumarea continuă a Părintelui Magistru. Continui să apelez la sfatul şi 
îndrumarea Prea Cucerniciei Sale, astfel că mă pot considera în continuare 
ucenicul său.

Acum, la acest ceas aniversar, îi urăm LA MULŢI ANI! cu pace, aşteptând 
şi alte realizări spre folosul Bisericii şi al teologiei româneşti, iar eu sper să mai 
am parte încă mulţi ani de sfatul Său părintesc.

Lect. Univ. Dr. Paul BRUSANOWSKI



Mitropolitul Ioan Meţianu şi tineretul

P.S. VISARION Răşinăreanu 
Episcop-vicar Sibiu

în decursul activităţii sale pastorale ca mitropolit al Ardealului, Ioan Meţianu 
(1899-1916) a manifestat o grijă deosebită faţă de treburile arhidiecezei. în special a 
acordat o atenţie deosebită şcolilor din cuprinsul eparhiei - foarte întinsă la vremea 
aceea - atât celor confesionale aflate în grija directă a Bisericii, cât şi celor comunale 
patronate de Stat. Grija Sa deosebită faţă de tinerimea studioasă s-a manifestat şi 
prin desele întâlniri pe care mitropolitul Meţianu le-a avut cu dascălii şi cu 
responsabilii implicaţi direct în procesul educativ, ca şi prin întâlnirile de suflet 
dintre ierarh şi tineretul şcolar din Arhidieceză.

Urmând o frumoasă tradiţie, în fiecare an, toamna, mitropolitul se întâlnea cu 
elevii români ai şcolilor din Sibiu, dându-le poveţe duhovniceşti şi îndrumându-i 
spre tot lucrul cel bun şi folositor. O astfel de întâlnire a avut-o ierarhul sibian cu 
tinerimea studioasă aflată la şcolile din Sibiu în ziua de 17 octombrie a anului 1910.

întâlnirea a avut Ioc în catedrala mitropolitană din Sibiu, inaugurată cu patru 
ani mai înainte printr-o impresionantă ceremonie religioasă ce s-a vrut şi o 
manifestare aleasă a sentimentului românesc din Ardeal.

Probabil întâlnirea a fost precedată de slujirea Sfintei Liturghii şi a unei slujbe 
de invocare a Sf. Duh (Te Deum) prin care s-a cerut ajutorul lui Dumnezeu pentru 
şcolarii prezenţi.

La sfârşitul acesteia, mitropolitul Ioan Meţianu rosteşte o frumoasă şi 
emoţionantă cuvântare în care mai întâi îşi exprimă bucuria de a se afla împreună cu 
tinerii în locul cel mai sfânt al Ardealului, catedrala mitropolitană din Sibiu.

în cuvinte calde de adevărat părinte duhovnicesc, bătrânul ierarh se adresează 
şcolarilor aducându-şi aminte de primul an de şcoală din viaţa lui când tânăr - orfan 
fiind de tată - a fost dat la şcoală de către buna sa mamă, de emoţiile trăite atunci ca 
şi de nostalgia locurilor şi a oamenilor pe lângă care a crescut. El arată folosul 
cercetării şcolii, acela de a acumula cât mai multe cunoştinţe folositoare în viaţă, în 
scopul instruirii şi al dobândirii unor dregătorii şi slujbe în viaţă pentru asigurarea 
traiului zilnic. îşi aduce aminte de sfaturile pe care buna şi evlavioasa sa mamă i le 
dădea, între care şi acela de a cerceta sfânta biserică în duminici şi sărbători rugând 
pe Dumnezeu să-i lumineze mintea şi să-i hărăzească sănătate lui, familiei şi tuturor
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binefăcătorilor. Aceleaşi sfaturi le dă el şi tinerilor de a merge la biserică, de a se 
ruga, de a se feri de tovărăşiile rele şi de a studia cât mai mult. Aminteşte apoi de 
jertfele cu care s-a înălţat Catedrala mitropolitană, la ea contribuind întregul popor 
român din Ardeal, şi nu numai, şi că ea este a poporului fiind construită aşa de mare 
tocmai pentru a-i cuprinde la sânul său cald şi pe elevii români aflători la învăţătură 
în cetatea Sibiului.

El arată importanţa credinţei în Dumnezeu în viaţa oamenilor şi mai ales a 
credinţei lucrătoare prin iubire, a credinţei izvorâtoare de fapte bune care este 
temelia adevăratei înţelepciuni, a filosofiei celei înalte.

Cu exemple luate din viaţa de zi cu zi, ierarhul le arată tinerilor folosul 
credinţei şi al evlaviei coroborate cu iscusinţa minţii şi cu educaţia în progresul 
material şi spiritual al omului.

în încheiere, el roagă pe Dumnezeu să-i binecuvânteze pe tinerii şcolari cu 
binecuvântarea sa cea cerească, aşa cum el îi binecuvântează cu mâna sa „debilă”, 
adică tremurândă - era la sfârşitul vieţii sale urându-le succes la învăţătura şi
purtare.

Şi prin această cuvântare - pe care o publicăm inedit - se descoperă grija 
părintească şi dragostea, marelui mitropolit loan Meţianu faţă de tineretul studios, 
conştient de faptul că el reprezintă viitorul de aur al Bisericii şi al Patriei.

Ideile cuprinse în această cuvântare sunt pe deplin actuale şi astăzi, când Şcoala 
românească se află la o adevărată răscruce de drumuri după integrarea noastră în 
Uniunea Europeană, când sunt auzite atâtea voci potrivnice educaţiei spirituale a 
tinerilor, a orelor de religie şi a simbolurilor religioase din şcoli. Numai împletind 
ştiinţa cu credinţa, studiul cu evlavia, cercetarea Şcolii cu cercetarea Bisericii, tânăra 
generaţie de astăzi va avea cu adevărat un destin în istorie şi va putea surmonta toate 
încercările acestei vieţi, dobândind fericirea cea pământească şi pe cea cerească 
împlinindu-şi astfel menirea sa de slujitori ai oamenilor şi ai lui Dumnezeu.

Vorbire ţinută în biserica Catedrală la 17 octombrie 1910 către tinerimea 
studioasă de ambe sexele, de la toate şcoalele de aici.

Iubiţi tineri!
Mi se umple inima de bucurie când vă văd în număr aşa mare şi frumos 

întruniţi împreună cu mine la rugăciuni aici în casa Domnului. De aceea dorescu a vă 
da şi eu câteva cuvinte de învăţătură, mai ales vouă celor mai mici veniţi de curând 
în acest oraş, pentru a cerceta şi şcoli mai mari.

Ştiu dela mine, decând eram şi eu aşa mic ca voi, decând m-a trimis şi pe mine, 
buna mea mamă, la şcoli mai mari, dela oraşe, căci iubitul meu tată murise când eu 
eram numai de trei ani, zic, ştiu cât de greu şi de duios m-am depărtat şi eu de casa 
părintească, precum cred că v-aţi depărtat şi voi, cât de greu am părăsit acea casă şi 
prietenii mei, precum cred şi despre voi, dar m-am supus voinţei mamei mele, cum 
v-aţi supus şi voi voinţei părinţilor voştri, mai ales când îmi spunea mama, precum
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vă vor fi spus şi vouă părinţii voştri, că cercetând şcoli mai înalte îmi voi câştiga 
învăţături frumoase şi folositoare prin care voi ajunge la stare tot mai frumoasă şi 
mai cinstită, la viitoriu tot mai bun şi mai ferice şi voiu fi de mare folos şi neamului 
nostru şi bisericii noastre şi patriei.

Tot buna mea mamă m-a mai sfătuit precum cred că va sfătuit şi pre voi părinţii 
voştri să cercetaţi cât mai regulat şi sfânta biserică şi să rog pre Bunul Dumnezeu să- 
mi ajute şi El la învăţătură şi după terminarea învăţăturii şi la vreo dregătorie de care 
mă va afla vrednic. Şi iată că Bunul Dumnezeu mi-a şi ajutat să ajung la înalta 
dregătorie în care mă aflu şi pre lângă aceasta şi o vârstă înaintată pre care puţini 
oameni o ajung. Daruri foarte mari acestea, pre care numai bunului Dumnezeu am a- 
i mulţumi.

Deci urmaţi şi voi mie, siliţi-vă şi voi la învăţătură precum m-am silit şi eu 
când eram ca voi, feriţi-vă de faptele rele şi siliţi-vă a face numai fapte bune, feriţi- 
vă de prietenia şcolarilor cu purtări rele, ca să vă amăgească şi pre voi la asemenea 
purtări slabe; cercetaţi cât mai regulat sfânta biserică rugându-vă lui Dumnezeu şi 
pentru voi şi pentru părinţii voştri.

De câte ori veţi veni la această sfântă biserică să vă aduceţi aminte, ceea ce vă 
spun eu acum, că adică ea este numai de patru ani ridicată, aşa cum o vedeţi, că mai 
înainte, era tot în acest loc o bisericuţă tare mică, în care de abia încăpeam o sută, 
două de persoane, încât cei mai mulţi şcolari nu aveau loc. De aceea această biserică 
s-a zidit aşa mare, pentru ca ea să cuprindă pe toţi tinerii umblători la şcoalele de 
aici. Căci pentru poporul de aici, era prea deajuns şi o biserică mai mică. Aflu de 
bine a vă mai spune şi aceea iubiţilor, că această biserică s-a zidit prin colectă de 
bunăvoie prin ajutoriu din partea tuturor, alor noştri şi aşa şi din partea părinţilor 
voştri.

Astfel fiind această biserică este a întregului nostru popor din aceste părţi, 
făcută aşa mare şi pentru voi iubiţilor tineri, ca şi pentru alţi şcolari care vor mai 
urma după voi. Căci şi voi şi aceia, sunteţi nu numai ai voştri ci şi ai noştri şi ai 
întregului nostru popor. De aceea nu numai eu, ci împreună cu mine întreg poporul 
nostru, privim cu mare mângâiere şi bucurie la voi, căci voi sunteţi speranţa 
viitorului nostru, voi aveţi a veni în urma noastră în locurile noastre şi în dregătoriile 
noastre a celor bătrâni. Dela voi aşteptăm noi, după vreme, ajutoriul şi sprijinul de 
care are lipsă neamul nostru, biserica şi patria.

Să nu uitaţi însă, că atât aceste aşteptări ale noastre şi dorinţele noastre şi ale 
părinţilor voştri, numai în acel caz se vor împlini dacă voi pe lângă învăţăturile din 
Şcoală veţi ţinea cu toată tăria şi la Biserica străbună, la credinţă, la legea Domnului, 
temeiul înţelepciunii, adevărata şi cea mai înaltă filosofie.

De aceea să nu vă amăgiţi a crede că vă veţi putea ferici şi pre voi şi pre alţii 
numai cu singură învăţătura şi fără de credinţă în Dumnezeu. Nu, căci învăţătura şi 
credinţa în Dumnezeu sunt aşa de strâns legate deolaltă precum este legat şi trupul 
cu sufletul omului. Şi precum nici trupul fără de suflet, nici sufletul fără de trup, ci 
numai amândouă împreună fac fiinţa omului, tot asemenea nici învăţătura fără
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religiune ci numai amândouă împreună pot conduce pre oameni la binele din această 
lume şi la fericirea din cealaltă lume.

Pentru a vă convinge de acest adevăr, nu vă voi arăta alte dovezi mai puţin 
cunoscute, ci vă recomand să priviţi măcar numai în jurul vostru ca să aflaţi destui 
oameni cu învăţături mari, cu dregătorii înalte şi bine plătite, ba şi cu bogăţii şi averi 
mari şi totuşi atât de nemulţumiţi şi neliniştiţi în sufletul lor încât multora le este 
grea viaţa şi li se urăşte de ea, iar aceasta numai şi numai pentru că învăţătura lor nu 
are de bază sau temelie credinţa în Dumnezeu.

De asemenea veţi afla oameni cu averi şi bogăţii mari dela părinţii lor, dar după 
o vreme decăzuţi şi sărăciţi, iarăşi numai pentru că le lipseşte credinţa în Dumnezeu. 
De altă parte veţi vedea oameni fără multă învăţătură, fără dregătorii şi averi mari, 
oameni care muncesc dintr-o zi în alta pentru susţinerea lor şi totuşi veseli şi cu mare 
plăcere de viaţă şi aşa zic sunt mai fericiţi iar aceasta numai pentru că au credinţă în 
Dumnezeu care singură e temeiul binelui şi fericirii tuturor oamenilor. Din aceasta 
veţi înţelege şi voi iubiţilor, că numai credinţa în Dumnezeu este fundamentul 
oricărei învăţături bune şi că fără de acea credinţă în Dumnezeu nimeni nu se poate 
ferici oricât de învăţat ar fi. După aceea credinţa însă trebuie să se arate şi prin fapte 
bune, căci scris este că „credinţa fără fapte bune moartă este: dar după ce voi în 
vârsta voastră de acum nu puteţi să vă arătaţi credinţa voastră şi prin alte mai mari 
fapte bune, arătaţi-o măcar prin cât mai regulata cercetare a bisericii, prin rugăciuni 
către Dumnezeu, seara şi dimineaţa, înainte de mâncare şi după mâncare, prin silinţă 
la învăţătură, prin ascultare de părinţi şi mai marii voştri şi prin ferirea de fapte rele, 
având în vedere totdeauna legea firii „ceea ce ţie nu-ţi place altuia nu face”, dar mai 
ales legea Domnului care zice: „precum voiţi să vă facă vouă alţii, faceţi şi voi lor 
aşişderea”.

Pe lângă aceasta să fiţi recunoscători şi mulţumitori părinţilor voştri care 
trudesc zi şi noapte pentru susţinerea şi buna voastră creştere.

Dar şi mai mult să fiţi mulţămitori prea bunului Dumnezeu de la care şi voi şi 
părinţii voştri aveţi viaţa, sănătatea şi cele de lipsă pentru susţinerea noastră.

Pentru a vă îndemna tot mai mult la asemenea mulţămită către Dumnezeu, de 
câte ori veţi vedea oameni bolnavi, ologi, schilavi şi lipsiţi care cerşescu dela alţii 
hrana de toate zilele, să mulţumiţi lui Dumnezeu că pe voi v-a ferit de asemenea 
nefericiri şi v-a binecuvântat cu deplină sănătate şi cu cele de lipsă ca să puteţi spori 
la învăţătură ca să ajungeţi cum am mai zis tot la mai multă înaintare, vază şi cinste 
şi prin aceasta la binele pământesc şi la fericirea cerească.

Rugând şi eu pe preabunul Dumnezeu să vă ajute la toate acestea şi 
împărtăşindu-vă binecuvântarea mea arhierească de asemenea îl rog ca precum vă 
binecuvântez eu cu mâna mea debilă, să vă binecuvânteze şi El cu dreapta Sa 
atotputernică şi cu darurile sale cele bogate întru mulţi ani fericiţi. Amin!
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Metropolitan Ioan Meţianu and the Youth. During his pastoral activity, 
Metropolitan Ioan Meţianu of Transylvania (1899-1916) manifested a special care to 
his archdiocese. He showed much care especially to schools in his episcopate — 
which consisted of a wide area of land —, be they both confessional schools 
administered by the Church or state communal schools. He had also organized 
numerous meetings with teachers and those involved directly in the educaţional 
process and with young students all around his Archdiocese. The Metropolitan used to 
meet Romanian students who were studying in Sibiu, to give them spiritual advice and 
to guide them towards good and useful things. Sucii a meeting took place on October 
17, 1910. The old Metropolitan told the students the story of his life, the life of an 
orphan boy who went to school following his mother's advice. He told them about the 
useful things school had to offer, such as knowledge needed for occupying certain 
leading positions with the state and for obtainingjobs. He also remembered the advice 
his good and pious mother had given him, i.e. to go to church on a regular basis, to 
pray to God for wisdom and for his, his family's and his benefactors' health. He passed 
on to those young students the same pieces of advice and told them to avoid bad 
company and to study hard. Then he mentioned the sacrifices made for building the 
metropolitan Cathedral by the entire Romanian people in Transylvania and not only, 
he maintained that it belongs to the people, and that is was so large to provide enough 
room for all Romanian students in the city of Sibiu.



MUNCA ÎN CONCEPŢIA ETICĂ A ANTICHITĂŢII

Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin VOICU

Cât de diferită şi străină era concepţia despre muncă a antichităţii faţă de 
învăţătura creştină reiese din o simplă comparare cu concepţiile marilor filozofi 
şi scriitori greci şi romani, începând cu Homer, Platon şi Aristotel până la 
Cicero, Seneca sau Lucian de Samosata.

Aproape că la nici unul dintre aceşti bărbaţi ai antichităţii nu vom găsi 
gânduri şi preţuiri atât de patetice, care să proclame că „în muncă rezidă o 
nobleţe trainică şi chiar ceva sacru. Munca este viaţă. Din străfundul inimii 
muncitorului se înalţă o forţă pe care i-a dăruit-o Dumnezeu, acea sfântă, 
cerească esenţă a vieţii insuflată de Dumnezeu. Cinstesc vrednicia mâinii dure, 
noduroase, aspre, în care sălăşluieşte o măreţie împărătească nepieritoare, căci 
această mână poartă sceptrul planetei noastre. Cinstesc de asemenea vrednicia 
chipului aspru, tăbăcit, murdărit, cu inteligenţă sobră, căci este chipul omului 
care trăieşte aşa cum trebuie să trăiască un om”.

Lumea antichităţii, dimpotrivă, apare torturată parcă de blestemul muncii, 
împotriva căreia se răzvrătea, pe care o ocolea şi o dispreţuia1. De aceea opinia 
generală a antichităţii considera orice muncă fizică, exceptând agricultura, ca 
fiind înjositoare2.

în mitologia greco-romană, însuşi focul, condiţia primordială a oricărei 
munci culturale, nu le-a fost dăruit oamenilor în chip generos de către zei, ci a 
trebuit să le fie smuls acestora de către Prometeu, iar Hercule, întruchiparea prin 
excelenţă a omului antic, este chinuit şi zdrobit de zei prin munci trudnice. 
Pentru Hercule muncile sunt pătimiri. Ceea ce au exprimat aceste mituri în 
imagini grandioase s-a repercutat apoi asupra întregii culturi a antichităţii3.

în Iliada lui Homer (sec. XII-VIII î.Hr.), Agamemnon murmură împotriva 
lui Zeus pentru că acesta i-a impus legea muncii şi aceasta numai şi numai

1 Heinrich Weinand, Antike und moderne Gedanken iiber die Arbeit, M. Gladbach, 1911, p.

2 Paul Barth, Die Stoa, Stuttgart, 1922, p. 106.
3 H. Weinand, op. cit., p. 10-11.

10.
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pentru că-i era silă, ca şi Iui Menelau, să trebuiască să-şi cheme noaptea oamenii 
pe rând.

Herodot (sec. V î.Hr.) socoteşte că originea repulsiei şi a dispreţului faţă de 
muncă, atât de notorii la greci, s-ar găsi la popoarele culte mai vechi. El vorbeşte 
despre castele preoţeşti ale egiptenilor, care nu muncesc, ci se îndeletnicesc 
numai cu meşteşugul armelor (Herodot, Hist. II, 167) .

Această concepţie au îmbrăţişat-o chiar şi unii dintre cei mai mari filozofi 
greci, ca Socrate, Platon, Aristotel şi alţii, dispreţuind munca nu numai sub 
raport social-politic, ci şi etic. Aceşti filozofi preţuiau mai presus de orice munca 
spirituală, văzând în aceasta nu atât o muncă propriu-zisă, cât mai ales o 
îndeletnicire demnă şi plăcută a omului în timpul liber al său. în acest sens, ei nu 
considerau ca fiind o muncă în sine contemplarea filozofică a lumii şi mai ales 
studiul ideii despre bine şi rău, ci o recreaţie intermitentă după îndeplinirea 
îndatoririlor lor oficiale5.

Această situaţie a devenit posibilă datorită exploatării muncii sclavilor, care 
a permis existenţa unor pături de cetăţeni care nu se ocupau cu îndeletniciri 
productive, ci îşi consacrau timpul ocupaţiilor neproductive6. De aceea, sclavia 
era considerată ca o condiţie naturală a existenţei cetăţii, pentru a asigura 
producţia materială şi eliberarea cetăţenilor de munca manuală productivă, 
pentru a se ocupa de conducerea cetăţii, de război, de filozofie7.

Cât priveşte atitudinea grecilor antici faţă de munca manuală propriu-zisă, 
se poate observa o schimbare generală între cea din sec. VI î.Hr., când legislaţia 
lui Solon (sec. VII-VI î.Hr.) încuraja dezvoltarea meseriilor ca ocupaţie pentru 
oameni liberi, şi cea din sec. IV î.Hr., când datorită preponderenţei muncii 
sclavagiste se ajunge în rândul cetăţenilor la o atitudine de dispreţ general faţă 
de munca manuală meşteşugărească.

în legislaţia solonică, munca era privită ca o datorie, iar mai târziu, Pericle 
(sec. V î.Hr.) mărturisea că este ruşine să nu munceşti, după cum relatează 
istoricul Thucidide (460-403) (Războiulpeloponesiac, II, 40, 1-2)8.

4 Ibidem, p. 11: „Nu îndrăznesc să decid sigur dacă elinii au învăţat şi aceasta de la egipteni, 
căci văd că tracii, sciţii, perşii, lidienii şi aproape toţi barbarii îi preţuiesc mai puţin pe cei care 
învaţă meserii şi pe urmaşii lor, socotindu-i în schimb nobili pe cei care sunt dezlegaţi de muncile 
pentru câştig, mai ales pe cei sortiţi serviciului militar. Aceasta şi-au însuşit-o aproape toţi elinii.”

5 P. Barth, op. cit., p. 107.
6 Mircea Oprişan, Gîndirea economică din Grecia antică, Bucureşti, 1964, p. 29.
7 Ibidem, p. 37.

Ibidem, p. 40, 54-55: „A mărturisi că eşti sărac, nu e o ruşine; ruşinos este că nu cauţi să 
scapi muncind. La noi, aceiaşi oameni pot să se ocupe de afacerile lor personale şi de treburile 
publice; chiar muncitorii cu palmele pot înţelege chestiunile politice”, cf. şi Thukidides, Războiul 
peloponeziac. Studiu introductiv, traducere, note, indice. Prof. univ. dr. docent N. I. Barbu, 
Bucureşti, 1966, p. 257.
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Dar odată cu creşterea sclavajului, dispreţul faţă de muncă îşi face loc tot 
mai mult în concepţiile cetăţenilor, devenind dominantă în ideologia epocii şi 
reflectată în gândirea filozofilor ei .

Despre Socrate (470-399 î. Hr.) se spune că se întreţinea cu diferiţi 
meseriaşi, cu care era prieten şi cărora le acorda stimă, dându-le sfaturi pentru 
mai buna exercitare a meseriilor pe care le practicau. Aceste legături aveau sa-i 
aducă, însă, lui Socrate neplăceri, tiranul Critias cerându-i să lase în pace acel 
vulg (Xenofon, Memorabila I, 2, 37 şi III, 7, 3)10.

Elogiul socratic al muncii reprezenta în gândirea timpului un adevărat 
cântec al lebedei pentru respectul muncii, mai ales al celei manuale, a meseriilor. 
Căci discipolul său, Xenofon (427-354 î.Hr.), îl va înfăţişă ca un adversar al 
muncii manuale, al meseriilor, ca incompatibile cu calitatea de om liber şi că 
netrebnicii de meşteşugari n-au dreptul să îndrăznească a gândi sau a judeca, 
deoarece aceasta depăşeşte sfera muncii lor dure, ordinare pe care o sugerează 
dictonul „ne sutor ultra crepidam!” (cismare, rămâi la calapodul tău)11.

Socrate subliniază şi efectele funeste ale meseriilor asupra trupului şi 
sufletului celor ce muncesc, fâcându-i inapţi pentru relaţiile sociale şi viaţa 
statului (Xenofon, Economicul, IV, 2, 3) “.

Platon (427-347 î.Hr.) se ocupă de problema muncii şi a muncitorilor în 
cadrul concepţiei sale despre statul ideal, la baza căruia este principiul diviziunii 
sociale a muncii între cele trei clase ale societăţii, care să asigure cele necesare 
traiului.

Statul are adică trei categorii distincte de cetăţeni, trei caste, analoage celor 
trei părţi ale sufletului: filozofii care au atributul înţelepciunii, conducătorii 
statului, reprezentând lumea ideilor, curajul care corespunde războinicilor, 
chemaţi să apere statul împotriva duşmanilor dinafară, dorinţele sau poftele, care

9 M. Oprişan, op. cit., p. 55.
10 Ibidem, p. 92; H. Weinand, op. cit., p. 11: „Acea gloată ignorantă, incapabilă, de lăbăcari, 

cizmari, dulgheri, fierari, ţărani, negustori şi precupeţi, care nu au meditat niciodată asupra 
politicii.”

11 Ibidem, p. 11.
12 M. Oprişan, op. cit., p. 93: „Ocupaţiile ce se numesc meserii, sunt compromise şi este 

foarte firesc ca ele să fie dispreţuite în cetăţi. Ele minează trupurile lucrătorilor care le execută şi 
pe ale celor care supraveghează producţia, silindu-i să stea în umbra atelierelor, uneori chiar cât e 
ziua de lungă, în preajma focului. Trupurile fiind astfel slăbite, sufletele devin şi ele mult mai 
fricoase. Apoi, aceste ocupaţii numite meserii nu-ţi lasă nici un răgaz pentru a te ocupa de prieteni 
şi de cetate; aşa încât prietenia unor astfel de oameni este considerată fără valoare, ca de altfel şi 
aportul lor la apărarea patriei. De aceea, în unele cetăţi, mai ales în cele considerate războinice se 
interzice tuturor cetăţenilor practicarea ocupaţiilor de meseriaş.”
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corespund masei populare a agricultorilor şi meseriaşilor, aflaţi pe ultima treaptă 
a scării sociale, reprezentând lumea simţurilor13.

Aceste clase sociale distincte trebuie să rămână imuabile, între conducători 
şi conduşi nefiind permisă nici o fuziune, nici un amestec sau întrepătrundere. 
Căci dacă muncitorii şi-ar schimba profesiunea, atunci nici plugarul nu va mai fi 
plugar, nici olarul olar, nici ceilalţi din care se compune statul, nu-şi vor mai 
avea condiţia lor de a fi şi statul se va îndrepta spre pieire (Statul III, XX, XXII; 
IV, l)14. Platon adaugă că cei care au îndeletniciri economice producătoare nu 
pot fi în acelaşi timp şi soldaţi şi apărători ai statului, care (totuşi) trebuie 
constituiţi într-o clasă separată (Statul 374 b. c.)15.

Este adevărat că Platon vorbeşte uneori cu simpatie despre muncitori, 
salahori şi sclavi; aceasta o face însă mai degrabă dintr-un simţământ de milă, 
decât din conştiinţa juridică. Căci în fond muncitorul nu este pentru el decât un 
om cu mintea mărginită, lipsit de libertate, care-şi vinde puterile pe simbrie 
{Politica II, 371), în timp ce omul educat trebuie să dispreţuiască munca fizică 
{Statul VI, 495; cf. VIII, 549; IX, 590), pe care o consideră inferioară din punct 
de vedere moral. De aceea, plugarii şi ceilalţi meseriaşi trebuiesc excluşi de la 
treburile statului {Statul III, XXI)16.

în altă scriere a sa Platon pretinde ca numai sclavii să se ocuj)e de muncile 
agricole şi numai străinii (metecii) de meserii (Legile 8476, 8506) .

Aristotel (384-322 î.Hr.), cel mai mare cugetător al antichităţii, are 
manifestări mult mai aspre şi mai dispreţuitoare faţă de muncă şi despre 
muncitori. Etica Iui Aristotel, având un caracter de clasă, ideologia sa era aceea a

13 Eduard Zeller, Grundriss der Geschichte der griechischen Philosophie, Leipzig, 1905, p. 
141-142; Friedrich Ueberweg, Grundriss der Geschichte der Philosophie des Altertums, Berlin, 
1909, p. 152; M. Oprişan, op. cit., p. 136.

4 Ibidem, p. 135; Statul (Republica) lui Platon. Traducere din greceşte însoţită de o 
introducere şi note explicative de Vasile Bichigean, voi. 1, Bucureşti, 1923, p. 164, 168, 170-171.

15 M. Oprişan, op. cit., p. 135; „Ori noi i-am interzis cizmarului să încerce în acelaşi timp 
meseria de agricultor, de ţesător, de zidar; l-am îngrădit la meseria de cizmar pentru ca să ne dea 
produse bune şi la fel, fiecărui meseriaş în parte i-am atribuit o meserie unică, aceea pentru care 
este mai înzestrat şi în care, cu excluderea oricărei alteia, este destinat să lucreze o viaţă întreagă 
fără să piardă nici un moment preţios. Şi dacă este aşa, nu este oare de cea mai mare importanţă ca 
această meserie să fie practicată cum trebuie? Sau este atât de uşoară încât orice agricultor, orice 
cizmar, sau oricare alt meseriaş poate fi în acelaşi timp războinic?”

16 H. Weinand, op. cit., p. 11; P. Barth, op. cit., p. 106; M. Oprişan, op. cit., p. 139: 
„Divinitatea, atunci când v-a plăsmuit, pentru cei dintre voi care sunt capabili să conducă, a 
amestecat aur în materia din care i-a făcut. Iată de ce aceştia sunt cei mai demni de stima noastră, 
în materia celor care sunt paznici, a amestecat argint, iar în a acelor care sunt agricultori, cât şi în a 
celorlalţi meseriaşi, fier şi aramă.” (Statul, III, 21). Magistraţii au datoria să înlăture fără milă 
bastarzii, amestecul metalelor inferioare în compoziţia celor superioare, „pentru că este un oracol 
care prezice că statul va pieri atunci când va fi păzit de fier sau cupru” (Statul, III, 21), cf. V. 
Bichigean op. cit., p. 166.

17 M. Oprişan, op. cit., p. 163, 164.
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clasei sclavagiste. După el numai oamenii liberi pot trăi potrivit preceptelor 
morale, în timp ce sclavii sunt, prin natura lor, lipsiţi de posibilitatea de a duce o 
viaţă virtuoasă .

Atitudinea lui Aristotel faţă de sclavaj constituie fundamentul atitudinii sale 
faţă de munca fizică, precum şi faţă de cetăţeni, oameni liberi care se ocupă cu 
îndeletniciri manuale, legate de munca fizică .

Sclavul este destinat prin natură să fie sclav, ceea ce reiese chiar şi din 
conformaţia corpului său, din calităţile sale sufleteşti şi morale (Politica I, 2, 11; 
I, 5, 6, 9)20. în viaţa economică-socială, sclavul se înfăţişează însă cu o natură 
dublă - ca unealtă şi ca om (Etica nicomachică VIII, 11,6).

Pornind de la ideea că sclavul este o unealtă (Politica I, 2, 4) şi că nu este 
posibil ca uneltele să lucreze singure, la comandă (Politica I, 2, 5), Aristotel 
ajunge la concluzia fortuită că sclavul are menirea de a exista veşnic pentru a 
asigura existenţa cetăţeanului ca membru al polisului şi chiar existenţa 
polisului21.

în expunerile sale asupra sclavilor şi a oamenilor liberi care se ocupă cu 
munci manuale, Aristotel le contestă principial şi unora şi altora capacitatea de a 
duce o viaţă virtuoasă, iar deosebirea dintre ei constă doar în numărul celor 
pentru care sunt siliţi să muncească (Politica III, 3, 3-5) .

Reluând concepţia lui Platon, după care muncile agricole trebuiau făcute de 
sclavi, iar meseriile să fie practicate numai de către străini (meteci) (Legile), 
Aristotel pretinde ca orice muncă fizică - agricultura şi meseriile - 
îndeplinită numai de către aceştia23.

să fie

18 H. Weinand, op. cit., p. 11-12; M. A. Dînnik şi colaboratorii, Istoria filozofiei, voi. I, 
Bucureşti, 1958, p. 111; M. Oprişan, op. cit., p. 195.

M. Oprişan, op. cit., p. 231.
20 Ibidem, p. 232: trupurile sclavilor sunt „vânjoase, pentru munca de rând”, şi „sclavul nu 

are puterea de a reflecta”, iar în privinţa virtuţii, sclavul „nu are nevoie decât de puţină virtute, 
numai de atâta cât să nu-şi părăsească treburile fie din neînfrânare, fie din lene”.

21 Ibidem, p. 237: „Sclavul este un instrument însufleţit, cum instrumentul este un sclav 
neînsufleţit. Întrucît el este sclav, o prietenie cu el nu este posibilă în măsura în care este om.”

22 H. Weinand, op. cil., p. 12; E. Zeller, op. cit., p. 192; M. Oprişan, op. cit., p. 239; 
Aristotel, Studiu introductiv şi alegerea textelor: Prof. C. 1. Gulian. Traducerea textelor: Prof. A. 
Frenkian, Bucureşti, 1951, p. 136-137: „în timpurile vechi în unele cetăţi, meseriaşul era sclav sau 
străin. Aşa cum mulţi sunt tot astfel şi astăzi. Cetatea cea mai bună nu-1 va considera pe un 
meseriaş printre cetăţeni. Dar dacă acesta ar fi cetăţean trebuie considerat că virtutea cetăţeanului 
nu aparţine fiecărui cetăţean, nici măcar celui liber, ci numai acelora care sunt degajaţi de muncile 
necesare (traiului zilnic). Cei ce muncesc la producerea celor necesare vieţii pentru un stăpân sunt 
sclavi, iar cei ce muncesc pentru public sunt meseriaşi sau salahori. Nu este posibil ca cel care 
trăieşte o viaţă de meseriaş sau zilier, să se consacre realizărilor virtuţii.”

23 M. Oprişan, op. cit., p. 163-164; E. Zeller, op. cit., p. 192.
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Considerând că munca fizică este asemenea muncii animalelor, Aristotel îi 
desconsideră şi pe oamenii liberi care practică meserii şi în general munci 
manuale, din pricina efectelor lor funeste asupra trupului şi sufletului acestora 
(jPolitica, V, 2, 4-5)24.

Munca fizică îi face pe aceşti meseriaşi meschini şi nepăsători faţă de 
interesele superioare, din care pricină trebuiesc excluşi de la activitatea politică 
(Politica IV, 8, 5; IV, 11, 2; VII, 2, 7)25, concepţie care a dus la teza exorbitantă 
că munca şi educaţia se exclud reciproc şi că în muncă nu poate înflori virtutea 
(Politica IV (VII), 9; V (VIII), 2)26.

De aceea, Aristotel proclamă necesitatea divizării sociale a muncii pentru 
existenţa unui stat perfect, arătând elementele componente ale unui astfel de stat 
(Politica II, 7, 4 şi VI, 8, 7)27.

După ce îi împarte pe locuitori în clase pe baza îndeplinirii funcţiilor 
necesare statului (Politica, VI, 3, 11), Aristotel categoriseşte meseriile şi pe

•78
meseriaşi după criteriile calificării şi calităţii lor (Politica I, 4, 3)~ .

„Meseriile care presupun o calificare foarte înaltă sunt acelea în care 
întâmplarea aproape că nu are ce căuta; meseriile cele mai caracteristice în 
munca propriu-zisă de meşteşugar sunt acelea care deformează cel mai mult 
corpul; meseriile cele mai apropiate de munca sclavilor, unde se întrebuinţează 
numai puterea trupului; în fine, meseriile cu totul lipsite de nobleţe, acelea unde 
se cere cât mai puţină pricepere.” Grecia, subjugată prin război de Roma, va

24 M. Oprişan, op. cit., p. 239: „Trebuie să socotim lucru de meşteşugar şi acea îndeletnicire 
şi acea învăţătură care fac corpul, sufletul sau raţiunea oamenilor liberi inapte pentru deprinderile 
şi faptele virtuţii. Iată de ce astfel de îndeletniciri care deformează corpul le numim „îndeletniciri 
de meşter”, alături de activităţile plătite. Ele suprimă activitatea gândirii şi o degradează.”

25 H. Weinand, op. cit., p. 12; M. Oprişan, op. cit., p. 239: „Meseriaşii nu trebuie să aibă 
drepturi cetăţeneşti” ..., căci „virtutea n-are nimic de-a face cu îndeletnicirile obişnuite ale 
meseriaşilor, ale negustorilor, ale muncitorilor cu plată.”

26 A. Frenkian, op. cit., p. 144, 145, 147: „Nu trebuie ca cetăţenii să ducă o viaţă de 
meseriaşi sau de comercianţi. Căci o astfel de viaţă este nedemnă şi opusă realizării virtuţii. Cei ce 
vor să fie (cetăţeni) virtuoşi n-au voie să fie nici agricultori, căci ei au nevoie de timp liber pentru 
cultivarea virtuţii şi pentru acţiunile politice... Cine este meseriaş nu face parte din cetate, nici vreo 
altă categorie de oameni, care nu este făuritoare de virtute... îndeletnicire de meseriaş trebuie 
socotită acea artă ... destinată câştigării unui salariu ... care face ca mintea să fie preocupată şi 
înjosită.”

27 ,M. Oprişan, op. cit., p. 241: „Mai întâi mijloacele de subzistenţă, apoi meşteşugurile (căci 
viaţa pretinde o mulţime de instrumente), apoi armele... Statul cere în mod imperativ. .. plugari 
care să dea hrana cetăţenilor, îi trebuie meseriaşi, oşteni...” etc.

28 Ibidem, p. 241, 242: „O clasă numeroasă care pregăteşte hrana pentru societate; aceştia 
sunt agricultorii; meseriaşii formează o altă clasă, ale cărei ocupaţii sunt toate acele meşteşuguri 
fără de care societatea n-ar putea trăi, unele absolut necesare, altele destinate doar desfătării şi 
podoabei. O a treia clasă este clasa negustorilor, cu alte cuvinte clasa care vinde şi cumpără în 
târgurile cele mari, în locurile de comerţ. O a patra clasă este alcătuită din salahori (zilieri). O a 
cincia clasă este formată de războinici, clasă tot aşa de necesară ca şi toate celelalte dacă statul 
vrea să se apere de invazie şi sclavie.”
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subjuga în curând pe biruitoarea ei pe tărâm spiritual şi politic. Îîn problema 
muncii, însă, romanii o dispreţuiau şi ei, înainte de a învăţa acest lucru de la 
greci. în această privinţă este caracteristic faptul că însuşi cuvântul „labor” 
exprimă în limba romană ideea de muncă, dar şi de trudă. Prin aceasta se 
stigmatiza munca şi se excludea ideea că ea ar fi o binecuvântare sau o îndatorire 
supremă a omului. De aici apoi şi îndemnul tacit de a fugi de muncă, iar dacă 
acest lucru nu era posibil, să se îngrădească la minimum, ca şi truda. Repulsia 
maselor faţă de muncă era atât de mare în vremea republicii, încât legile căutau 
să remedieze această stare anormală. Dispreţul faţă de muncă se manifestă şi în 
epoca regalităţii, iar pe vremea lui August, omul educat îşi motiva acest dispreţ 
prin argumentul că însuşi Romulus i-ar fi exclus pe meseriaşi de la slujbele de 
stat (Dionys. Hal. Antiq. Rom. IX, 25). Filozoful Seneca (4 î.Hr.-65 d.Hr.), în 
general atât de superior în tratatele sale etice, are cuvinte aspre despre muncă, 
considerând în spirit veritabil grecesc, că înţelepciunea nu este învăţătoarea 
mâinilor, ci a spiritelor (Ep. 90, 25), ceea ce aminteşte de contradicţia dintre 
muncă şi educaţie, formulată de Aristotel .

De altfel, cu un secol înainte de Seneca, Cicero (106-43 î. Hr.) expunea în 
chip clasic concepţia romanilor despre munca lucrativă, expunere cu atât mai 
preţioasă cu cât nu este o părere individuală, proprie lui Cicero, ci, după cum 
subliniază el, oglindeşte tradiţia romană însăşi. Potrivit acesteia, orice muncă 
economică, cu excepţia agriculturii,
(Despre îndatoriri I, 42)30.

Cu alte cuvinte, Cicero socotea că îndeletnicirile celor ce-şi câştigă 
mijloacele de existenţă prin muncă fizică sunt înjositoare şi nedemne de un om

era mai mult sau mai puţin onorabilă

29 H. Weinand, op. cit. 13; L. A. Seneca, Scrisori către Luciliu. Traducere şi note de 
Gheorghe Guţu. Studiu introductiv de Isac Davidsohn, Bucureşti, 1967, p. 307 şi 312: „N-aş putea 
să admit că (aşa cum susţine Posidonius) meşteşugurile de care ne folosim în viaţă ar fi născocite 
de filozofie şi nici nu i-aşi atribui gloria acestei iscodiri.” „Toate acestea sunt invenţiile celor mai 
de rând sclavi; înţelepciunea stă mai presus de ele; şi ea nu se ocupă cu dresarea mâinilor, ci este 
„învăţătoarea sufletului.”

3U H. Weinand, op. cit., p .13, 15: Marcus Tullius, Cicero, Despre îndatoriri. Traducere din 
limba latină şi note de David Popescu. Studiu introductiv de Aurelian Tache, Bucureşti, 1957, p. 
106-107: „Ştim de la înaintaşii noştri care ocupaţii şi venituri trebuie considerate nobile şi care 
înjositoare. Sunt condamnate mai întâi câştigurile care te pun în conflict cu lumea, cum sunt acelea 
ale vameşilor şi ale cămătarilor. De asemenea, sunt umilitoare şi nu nobile câştigurile oamenilor cu 
ziua şi ale tuturor celor ce li se plăteşte munca, nu priceperea; căci plata însăşi este pentru ei un 
contract de servitute. Trebuie socotiţi cu ocupaţie umilă ... toţi meseriaşii de rang inferior, căci 
atelierul nu poate avea ceva nobil în el. Nu sunt de preţuit nici acele ocupaţii, care servesc unei 
plăceri: crescătorii de peşte, măcelarii, bucătarii, cârnăţarii, pescarii, cum zice Terentius ... Artele 
care cer o pricepere mai deosebită, sau care au o utilitate mai mare, ca medicina, arhitectura, 
învăţământul disciplinar, care n-au în ele nimic imoral, sunt onorabile pentru cei cărora li se 
potriveşte ca rang social... Din toate îndeletnicirile care aduc un câştig, însă, nici una nu este mai 
bună ca agricultura, nici una nu este mai vrednică, mai plăcută şi mai demnă de un om liber.”
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liber. Lucrătorii angajaţi, spunea el, merită să fie dispreţuiţi, deoarece „se vând 
pe ei înşişi”31.

Atitudinea faţă de muncă a lui Cicero, despre care acesta zicea că 
oglindeşte pe cea tradiţională romană, e confirmată de faptul că ea este o 
compilaţie din scrierile predecesorilor săi, stoicii Pancratius (180-110 î. Hr.) şi 
discipolul acestuia Posidonius (135-50 î. Hr.), care se exprimă depreciativ32.

Preţuirea inferioară a muncii de către romani s-a repercutat şi asupra 
dreptului lor. Ideologia proprietarilor de sclavi din Roma antică era consfinţită 
pe cale legislativă, pe exploatarea sclavilor şi a păturilor sărace ale populaţiei, 
astfel încât sclavii erau puşi în afara legii. Exploatarea omului de către om era 
proclamată drept un raport veşnic şi „natural” între oameni33, ceea ce ne 
aminteşte de concepţia lui Aristotel despre sclavi.

Consecvent acestei concepţii juridice, însuşi Seneca, tratând despre sclavi, 
deşi considera sclavia ca o instituţie ce contravine naturii şi credea în umanitatea 
organică a sclavilor, în egalitatea originară şi structurală a tuturor fiinţelor cu 
grai omenesc, cerând stăpânilor o conduită blândă faţă de sclavi; totuşi el cere 
numai atenuarea sclaviei, nu suprimarea ei, nu eliberarea sclavilor (Ep 47, IO)34.

Din expunerile sumare de mai sus cu privire la concepţia antichităţii despre 
muncă se poate desprinde ideea că motivele principale ale atitudinii antichităţii 
de dispreţuire a muncii manuale se datorează sistemului sclavagist, exaltării 
idealului statului şi supraestimăm activităţilor spirituale.

Sclavia era considerată ca o condiţie naturală, iar sclavilor le reveneau 
acele munci fizice grele, dispreţuite ca şi cele ale muncitorilor manuali, deşi prin 
acestea s-a asigurat existenţa unei pături sociale, care să-şi poată consacra timpul 
preocupărilor pentru politică, filozofie, creaţii artistice, literare şi ştiinţifice, 
au dus la înflorirea civilizaţiei greceşti şi la măreţia statului roman .

Pentru Aristotel, munca manuală şi activitatea politică se exclud întreolaltă, 
de aceea activitatea cetăţenească şi interesele politice sunt pentru el atât de 
măreţe şi de cuprinzătoare, încât cel ce munceşte pentru a-şi asigura traiul zilnic 
nu mai poate fi folositor pentru treburile politice.

care

31 M. A. Dînnik şi colaboratorii, op. cit., p. 132.
32 H. Weinand, op. cit., p. 16; L. A. Seneca, op. cit., trad. Gh. Guţu, p. 294: „Posidonius zice 

că sunt patru feluri de arte: artele vulgare şi josnice, artele de agrement, cele educative şi cele 
liberale. Artele vulgare sunt meseriile manuale, care au ca scop uşurarea traiului; la acestea nu 
găseşti nici o umbră de demnitate sau de frumuseţe.”

33 H. Weinand, op. cit., p. 16 ş. u.; M.A. Dînnik şi colaboratorii, op. cit., p. 122.
34 Eugen Cizek, Seneca, Bucureşti, 1972, p. 137; L. A. Seneca, op. cit., p. LXIII, 112-113, 

114: „Dacă te gândeşti, omul pe care-1 numeşti sclavul tău e făcut din aceleaşi elemente, are parte 
de acelaşi cer, respiră la fel ca şi tine, trăieşte la fel ca şi tine. îl poţi privi ca om liber, tot aşa cum 
el te poate privi ca sclav.” „O să zică acum cineva că eu chem pe sclavi la libertate şi că răstorn pe 
stăpâni de pe culmile puterii... De aceea, cred că faci foarte bine că nu doreşti să fii temut de 
sclavii tăi şi că-i pedepseşti numai cu cuvântul.”

35 H. Weinand, op. cit., p. 18; M. Oprişan, op. cit., p. 29, 37, 63.
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Iar modul de gândire a lui Aristotel cu privire la exaltarea idealului statului 
era atât de predominant în lumea antică, încât a influenţat până şi concepţia 
Eclesiasticului, după care munca manuală ar fi o piedică în dobândirea 
înţelepciunii (Sirah 38, 25-38).

în sfârşit, supraestimarea unilaterală şi mereu crescândă a activităţii pur 
spirituale trebuia să ducă la dispreţuirea muncii fizice. De aceea, filozofia, 
considerată a fi disciplina suverană, care se înalţă, prin nobleţea funcţiunii ei, 
deasupra artelor şi ştiinţelor, trebuia să rămână prin excelenţă ştiinţa şi arta 
perfecţionării morale, învăţătura despre virtute şi bine. Mai mult chiar, 
neoplatonismul, ultima eflorescentă a filozofiei greceşti, vedea în cugetare, în 
filozofie, mântuirea omului. Mântuirea prin filozofie! Filozofia cale către unirea 
cu Dumnezeu! Suprema exaltare a activităţii spirituale36.

Ceea ce s-a spus cu privire la subaprecierea muncii de către antici, este 
valabil mai ales cu privire la meşteşuguri. Originile acestei concepţii pot fi 
urmărite până în panteonul grecesc. Toate zeităţile olimpice sunt concepute ca 
idealuri ale frumuseţii, cu excepţia lui Hefestos, zeul faurăriei, reprezentat ca un 
schilod, un uriaş cu ceafa puternică şi cu pieptul împăroşat, dar cu picioarele 
tremurătoare, slăbănoage (IIiada, XVIII, 410 ş.u.) . Lycurg (sec. IX) le 
interzicea spartanilor de-a dreptul exercitarea oricărei meserii. (Plutarh, Lycurg, 
XXIV)38.

Aristarh, plângându-se lui Socrate că nu poate hrăni rudele care se aciuiseră 
la el în vremurile de război, la sfatul lui Socrate de a le pune să toarcă şi să ţese, 
îi răspunse indignat că acestea sunt femei libere, iar nu sclave (Oec. IV, 2).

Am arătat, că Aristotel îi excludea pe meseriaşi de la activitatea politică, 
deoarece aceasta are nevoie de virtute, care nu poate înflori, însă, în meserie, iar 
activitatea negustorilor şi a zilierilor nu are nimic comun cu virtutea. Pe 
agricultori şi păstori Aristotel îi preţuia mai mult, însă numai pentru faptul că 
muncesc şi că, deci, nu au prestanţă să participe la conducerea statului .

Teofrast (390-287 î.Hr.) arată că modul de viaţă al meseriaşilor îi face să fie 
cu totul incapabili de tot ceea ce este superior, iar Pseudo-Xenofon îi declară pur 
şi simplu pe meseriaşi ca fiind de o valoare spirituală inferioară. (Constituţia 
atenienilor, 1). Chiar şi un bărbat ca Dion din Prusa (f 354 î.Hr.), preţuit fiindcă

36 H. Weinand, op. cit., p. 18; I. Davidsohn, op. cit., p. XLVI-XLVII.
37 H. Weinand, op. cit., p. 27.
38 Ibidem, p. 27; N. I. Barbu, op. cit., p. 131: „Belşugul de răgaz era într-adevăr unul dintre 

lucrurile frumoase şi fericite pe care le-a pregătit Lycurg pentru cetăţenii săi, cărora nu le-a 
îngăduit deloc să se îndeletnicească cu vreun meşteşug pentru bani; ... hiloţii lucrau pentru ei 
pământul... Atât de servilă socoteau ei că este îndeletnicirea cu meşteşugurile şi câştigarea 
banilor.”

39 H. Weinand, op. cit., p. 27; P. Barth, op. cit., p. 106.
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avea înţelegere faţă de poporul de rând, consideră de sine înţeles să aibă repulsie 
faţă de elogierea meseriaşilor (Dion. Pru. X, 37)40.

Plutarh (50-125 d.Hr.) citează numeroase exemple de dispreţuire a muncii, 
care sunt, de exemplu, cele relatate în capitolele sale despre Marcellus (XIV, 
XVII) şi Pericles (II)41.

Am arătat mai sus cum Cicero, sintetizând concepţia tradiţională a 
romanilor, considera murdare, necuviincioase pentru omul liber şi ordinare toate 
muncile mecanice-fizice, între care socotea toate muncile meşteşugăreşti, pe care 
le dispreţuia şi Ie socotea potrivite numai pentru sclavi42.

Intr-o alegere politică, filozoful grec Lucian din Samosata (sec. II d.Hr.) 
descrie lupta pe care a trebuit să o ducă, înainte de a se decide pentru meseria de 
sculptor sau pentru ştiinţă. Alegând ştiinţa, Lucian vede în munca de meseriaş, 
ceva rău, pe care omul o îmbrăţişează de nevoie (Visul 6-13)43.

In ceea ce priveşte concepţia antichităţii despre comerţ şi comercianţi, se 
constată în general o atitudine duplică; din punct de vedere social, comerţul îl 
califică pe omul antic. Lumea îl admira pe comerciant, se servea bucuros de el, 
se temea de forţa lui, se împrumuta cu bani de la el, totuşi comerciantul nu se 
bucura de stimă. Mercur, zeul comerţului, avea ceva infamant, fiind şi zeul 
hoţilor.

Cauza acestui fapt incontestabil este că la început comerţul - cu precădere 
comerţul maritim - mergea mână în mână sau era chiar identic cu pirateria, după 
cum ne arată Thucidides (Războiul peloponesicic, I, 5)44.

40 H. Weinand, op. cit.x p. 27-28.
41 Ibidem, p. 28; N. I. Barbu, op. cit., p. 386, 389, 380: „La stăruinţele tiranului Hieron, care- 

1 convinsese pe Arhimede să întoarcă ceva din ştiinţa sa de la cele gândite spre cele practice... 
Arhimede socoti că îndeletnicirea cu cele mecanice şi îndeobşte, tot meşteşugul care se amestecă 
cu folosul este lipsit de nobleţe şi josnic.” „Iar îndeletnicirea personală cu lucruri umile aduce, 
împotriva ei însăşi, ca martor al nepăsării faţă de lucrurile frumoase, chiar munca depusă cu 
lucrurile nefolositoare. Nici un tânăr de viţă nobilă, văzând pe Zeus din Oisa, n-a dorit să ajungă 
Fidias, şi nici după ce a văzut pe Hera din Argos, n-a dorit să ajungă Polideitos... Căci nu este 
necesar ca, dacă un lucru produce încântare, cel care l-a făcut să merite să Fie imitat.”

42 H. Weinand, op. cit., p. 14-15, 28; D. Popescu, op. cit., p. 107.
43 H. Weinand, op. cit., p. 30-32.
44 Ibidem. p. 38; Thucydides, op. cit., p. 149: „într-adevăr, în trecutul îndepărtat, elenii şi 

barbarii, care locuiau pe continent, lângă ţărmul mării şi pe insule, după ce au început să treacă, 
din ce în ce mai mult, cu corăbiile unii pe la alţii, s-au dedat pirateriei, sub conducerea unor 
oameni foarte puternici, atât pentru propriul lor câştig, cât şi pentru a-şi procura hrana celor slabi; 
apoi, năpustindu-se asupra unor cetăţi neîntărite, şi care aveau locuitori aşezaţi prin sate, le prădau 
şi de aici îşi procurau cea mai mare parte a hranei necesare, fără ca această îndeletnicire să le 
atragă necinste, ci dimpotrivă, le aducea o oarecare faimă. Acest lucru îl vădesc şi acum unii dintre 
locuitorii de pe continent, pentru care este o fală să practice această îndeletnicire cu îndemânare; îi 
vădesc şi vechii poeţi, când pun, peste tot, la fel, pe cei care navighează să întrebe pe cei întâlniţi, 
dacă sunt piraţi.”
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Homer întăreşte în toată claritatea sa acest adevăr, căci, în fond, ce erau 
eroii săi, în frunte cu Odiseu, altceva decât nişte piraţi? Iar Demostene (384-322 
î. Hr.) aduce o mulţime de exemple de manevre, de care se serveau negustorii 
din antichitate pentru a se îmbogăţi. Un truc obişnuit era acela de a echipa o navă 
comercială cu bani străini, fâcând-o apoi să dispară pur şi simplu sau, cum arăta 
Lysias (440 î. Hr.) în cuvântarea sa către negustorii de bucate (14), se răspândea 
zvonul că s-au scufundat corăbiile cu bucate, pentru a se forţa astfel preţul 
acestora .

După Platon, comerţul exercitat de cetăţenii din clasa inferioară este socotit 
necesar cetăţii (Statul 371 a-b)46. în viaţa cetăţii au un cuvânt greu de spus 
armatorii, mateloţii, vâslaşii, piloţii, muncitorii din port, care trăiesc din 
încărcarea şi descărcarea vaselor, acea mulţime turbulentă de care depinde 
prosperitatea cetăţii în timp de pace, iar în timp de război victoria!47

Acceptând necesitatea comerţului, Platon remarcă şi el că acei care practică 
comerţul, fiind lipsiţi de educaţie, se comportă într-un mod puţin lăudabil, 
fiindcă tot ce vine în contact cu economia bănească este corupt (Legile 918 d)48.

Xenofon considera comerţul ca una dintre sursele de venituri ale statului, cu 
condiţia, însă, să nu se încalce interesele altora (Hieron IX)49.

Ţinând seama de faptul că poporul vedea întotdeauna în negustori pe omul 
care se îmbogăţeşte pe nedrept, nu e de mirare că Aristotel îi condamnă pe 
comercianţi ca fiind lipsiţi de virtute (Polk. IV, 8, 2)50, cu toate că şi el consideră 
„clasa negustorilor, care vinde şi cumpără în târgurile cele mari, în locurile de 
comerţ” (Politica VI, 3, II), ca o clasă care îndeplineşte o funcţie necesară 
statului51. Aristotel face distincţie între comerţul în natură, trocul, care este un

45 H. Weinand, op. cit., p. 39.
46 M. Oprişan, op. cit., p. 148: „Socrate - Noi vom avea deci nevoie de comercianţi? 

Adeimantos - Desigur. Socrate - Şi dacă comerţul se face pe mare, vor trebui şi numeroşi alţi 
oameni, adică acei care se pricep în meseria de marinari. Adeimantos - Da, va fi nevoie de multă 
lume.”

47 lbidem, p. 41.
Ibidem, p. 168: „Nevoile lor (comercianţilor) sunt nemăsurate şi chiar când au 

posibilitatea să câştige în mod limitat, ei caută să câştige cât mai mult timp. Iată de ce au fost 
discreditate toate aceste categorii de negustori cu ridicata, negustori cu amănuntul, hangii şi au 
ajuns să fie de râsul şi batjocura lumii.”

49 Ibidem, p. 104: „Dacă într-adevăr negoţul îmbogăţeşte statul, aducând cinste acelora care 
se ocupă numai cu aceasta, numărul negustorilor va trebui mărit; şi dacă se acordă în mod făţiş o 
recompensă oricui găseşte un venit pentru stat fără să încalce interesele altcuiva, nici această latură 
nu trebuie neglijată.”

50 H. Weinand, op. cit., p. 40; P. Barth, op. cit., p. 106; Aristotel, Politica, în româneşte de 
El. Bezdechi, Bucureşti, f. a., p. 163: „Ei (cetăţenii) se vor abţine cu îngrijire de la (orice 
profesiune mecanică) şi de la orice speculaţie mercantilă, munci decăzute şi contrare virtuţii.” Cf. 
A. Frenkian, op. cit., p. 144: „Căci o astfel de viaţă este nedemnă şi opusă realizării virtuţii.”

51 M. Oprişan, op. cit., p. 241.

48

51



STUDII ŞI ARTICOLE

schimb de mărfuri pentru dobândirea celor necesare, |>e care-1 aprobă, şi 
comerţul practicat de dragul îmbogăţirii {Politica I, 3, 12) .

Aşadar, Aristotel consideră ca o muncă inferioară comerţul mărunt, necesar 
şi natural, iar pe de altă parte socoteşte că marele comerţ trebuie interzis, căci în 
cetatea model piaţa publică „nu va fi niciodată murdărită de mărfuri” {Politica 
IV, 12, 4)53.

Este semnificativ, de altfel, că peste tot, popoarele comerciale ale 
antichităţii: iudeii, sirienii, fenicienii, egiptenii şi grecii, aveau reputaţia de 
necinstiţi, după cum mărturisesc profeţii israeliţi, Strabo (Hirt. XVII, 1), Homer, 
Herodot {Hist. I, 153), Thuchidides {Bell. pelop. III, 82), Cicero {pro Flacco IV, 
9,10).

De aceea, romanii au ajuns să considere şi ei comerţul ca o îndeletnicire 
necinstită. Iar dacă Cicero, făcând distincţie între micul şi marele comerţ, 
condamnă pe cel dintâi, criticând mai puţin pe cel de al doilea, în fond îl laudă 
pe marele comerciant abia atunci când încetează de a mai fi comerciant şi când 
începe să devină agricultor {Despre îndatoriri I, 42)54.

Să devină agricultor! Iată o îndeletnicire pe care opinia populară a 
antichităţii n-a primit-o cu atâta dispreţ ca meşteşugurile sau comerţul, deşi o 
considera ca o muncă destinată sclavilor sau păturilor sociale inferioare.

Grecii vechi considerau că meşteşugurile, comerţul sau creaţiile de artă ar fi 
împrumutate de la barbari şi că numai agricultura ar fi autohtonă, pe care zeii ar 
fi hărăzit-o direct Greciei55.

De aceea, şi la Homer, îndeletnicirea agricolă apare într-o lumină mult mai 
favorabilă decât comerţul şi meşteşugul. Iar Hesiod (sec. VIII î.Hr.) laudă 
muncile agricole, care timp de secole i-au hrănit singure pe greci. El vede starea 
de fericire în „epoca de aur” a omenirii, când pământul dădea de la sine roadă

52 Ibidem, p. 251-252: „Un asemenea schimb (trocul) nu contravine legilor naturii şi nu este 
câtuşi de puţin un aspect al hrematisticii (agonisirea de avuţii), căci rolul lui era de a completa cele 
trebuincioase dobândirii unei independenţe conformă cu natura, însă din el s-a dezvoltat hrematica 
în chip firesc. Pe măsură ce legăturile de schimb reciproc s-au extins prin importul articolelor care 
lipseau şi exportul celor de prisos, de nevoie, s-a ajuns la întrebuinţarea monedei.” A. Frenkian, 
op. cit., p. 130.

53 M. Oprişan, op. cit., p. 253.
54 H. Weinand, op. cit., p. 15, 41-42; D. Popescu, op. cit., p. 106-107; „Trebuie socotiţi cu 

ocupaţie umilă şi cei ce cumpără de la negustori şi vând apoi imediat; aceştia nu fac nimic dacă nu 
înşeală şi desigur nimic nu e mai urât ca înşelăciunea... Comerţul, dacă este de mărunţişuri, este 
înjositor; dacă este bine dezvoltat şi pe scară întinsă, aducând mărfuri multe de pretutindeni şi 
împărţindu-le multora, fără să înşele, nu este deloc (chiar atât) de condamnat. Iar dacă negustorul 
se satură, sau mai bine zis se mulţumeşte cu câştigul realizat, retrăgându-se de pe mări în port, sau 
din port stabilindu-se pe o proprietate la ţară, atunci el merită, pe cât se pare, toată lauda.

55 H. Weinand, op. cit., p. 51; P. Barth, op. cit., p. 106.
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îmbelşugată (Munci şi zile, 113-115)56 însă, după apunerea epocii de aur, 
oamenii trebuie să muncească trudnic pământul, astfel încât Hesiod îl îndeamnă 
pe fratele său Preses să muncească pentru a se bucura de binefacerile agriculturii 
(Munci şi zile, 292-303)57.

Socrate elogiază agricultura, pe care o socoteşte a fi cea mai profitabilă şi 
mai onorabilă ocupaţie pentru cetăţean şi arată avantajele acestei îndeletniciri 
(Xenofon, Economicul, V, 17)58.

Platon, dimpotrivă, deşi conferă statului un caracter net agrar, interzice 
cetăţenilor să se ocupe de agricultură, obligându-i la această îndeletnicire 
exclusiv pe sclavi (Legile 846 d)59. în orice caz, Platon îi exclude pe agricultori 
(ca şi pe meseriaşi) de la conducerea şi apărarea statului. (Statul, III, 20 ş.u.)60.

Nici Aristotel nu are aprecieri prea favorabile despre agricultori. 
Recunoaşte că sunt necesari statului pentru că asigură hrana cetăţenilor (Politica,
VI, 3, 11)61; îi preţuieşte mai mult decât pe meseriaşi şi pe negustori, dar numai 
pentru faptul că muncesc şi că, din această pricină, nu au pretenţii să participe la 
conducerea statului. Aşadar, Aristotel nu-i consideră pe agricultori apţi pentru 
îndatoririle unui cetăţean virtuos, ci-i socoteşte doar ca fiind inofensivi. De 
aceea, în statul ideal al lui Aristotel, agricultorii nu sunt decât nişte cetăţeni 
aproape pasivi, excluşi în orice caz de la administrarea statului (Politica, VI, 2;
VII, 8)62.

O dezvoltare asemănătoare în privinţa aprecierii muncii agricole poate fi 
constatată şi la Roma. întemeietorii Imperiului Roman erau ţăranii, iar patricienii 
au continuat până în sec. V să fie ţărani. După Cato cel Bătrân (234-149 î.Hr.), a

56 H. Weinand, op. cit., p. 52; M. Oprişan, op. cit., p. 177; Hesiod, Munci şi zile. Traducere 
din limba greacă de St. Bezdechi, Studiu introductiv de Ioan Banu, Bucureşti, 1957, p. 51: „De la 
sine pământul mănos, fără trudă, roade le da din plin, iar dânşii voioşi şi în pace îşi împărţeau între 
sine belşugul ca oameni de treabă.”

57 Sf. Bezdechi, op. cit., p. 56-67: „Harnic munceşti, o! Perses, mlădiţă de soi, sărăcia să te 
ocolească de vrei şi drag să te aibă Demetra, încununată, slăvită, hambarul de grâne umplându-ţi. 
Pentru că pururea foamea-i tovarăşa omului leneş. însă şi oameni şi zei se mânie pe acel ce trăieşte 
în lenevie, cu trântorii fără de acei semeni, care, trândavi, prăpădesc, mâncând, osteneala albinei. 
Tu să-ndrăgeşti însă munca făcută cu rost şi măsură, ca să-ţi fie la vreme pătulu-ncărcat cu bucate. 
Munca-ţi aduce avere şi multe mioare-ţi aduce. Tuturor zeilor este mai drag acel ce munceşte. Nu e 
ruşine a lucra; ci lenea e doar o ocară.”

58 H. Weinand, op. cit., p. 51; M. Oprişan, op. cit., p. 114, 170, 93, 97: „Avea dreptate cel 
care a zis că agricultura este mama şi doica tuturor îndeletnicirilor. Când agricultura prosperă şi 
celelalte îndeletniciri merg în plin, dar dacă eşti nevoit să laşi pământul în paragină orice altă 
ocupaţie decade atât pe pământ, cât şi pe mare.”

59 M. Oprişan, op. cit., p. 160, 163, 164, 170, 161: „(Legislaţia statului) va legifera pentru 
agricultori, păstori, apicultori şi alţii care lucrează în asemenea domenii.”

60 P. Barth, op. cit., p. 106.
61 M. Oprişan, op. cit., p. 241: „Iată o clasă numeroasă care pregăteşte hrana pentru 

societate; aceştia sunt agricultorii.”
62 P. Barth, op. cit., p. 106.

53



STUDII ŞI ARTICOLE

fi socotit un bun sătean era o laudă supremă63 (De agric. proem.), iar Pliniu (23- 
79 d.Hr.) arată că „domnitorii romani îşi arau cu braţele lor ogoarele” (Nat. hist. 
VIII, 19). în felul acesta, agricultura şi-a păstrat caracterul unei îndeletniciri 
foarte onorabile, încât Cicero putea recunoaşte, în spiritul unei bune tradiţii 
romane, calităţile superioare ale agriculturii (De offic. I, 42)64.

De aceea, Musonius (sec. I d.Hn) adaugă că îndeletnicirea agricultorului se 
potriveşte în mod deosebit filozofului .

Preferinţa pe care o manifestă scriitorii antici faţă de agricultură, în 
comparaţie cu celelalte îndeletniciri manuale şi cu comerţul, socotim că va fi 
avut la baza ei motivări mai superioare decât numai consideraţiile economice, 
sociale sau psihologice. Acestea se vor limpezi abia în ideologia creştină.

Peste tot, însă, vom reţine ideea dominantă a eticii anticilor, după care 
munca, îndeosebi munca manuală, este dispreţuită, ca fiind incompatibilă cu 
demnitatea omului liber, chemat să se dedice activităţilor spirituale de filozof, 
bărbat de stat, om de ştiinţă, literat.

Iar dacă, totuşi, unii dintre autorii antichităţii împărtăşesc păreri mai 
pozitive faţă de muncă, îndeosebi faţă de agricultură, aceştia o fac fie sub 
inspiraţia unei revelaţii naturale, fie a religiei monoteiste a Vechiului Testament.

Labor in the Ethical Thought of Antiquity. In the Antiquity, the concept of 
labor, as perceived by the greatest Greek and Roman philosophers and authors, 
such as Homer, Plato, Aristotle, Cicero, Seneca, or Lucian of Samoset, was 
completely different from what Christianity was preaching. None of those men 
would have ever proclaimed that “there is long lasting nobieness and something 
sacred in labor. Labor is life. A force given by God, the holy, heavenly essence 
of life bestowed upon us by Him, emerges from laborer's heart. I honor the 
industiy of strong, knotty, harsh hands, in which an everlasting kingly greatness 
resides, for this rough hand holds the scepter of our planet. I also honor the 
industiy of harsh, thrashed, dirty faces with their austere intelligence, for it is 
the face of a man who lives as all men should live. ” On the contraiy, the world 
of Antiquity was tortured by the curse of labor, rioted against labor, which it 
used to avoid and despise. That is the reason why the man of the Antiquity used 
to view physical labor, except for agriculture, as degrading. In Greek-Roman

63 H. Weinand, op. cit., p. 52: „Cea mai bună clasă (a poporului) sunt agricultorii; ... aceştia 
sunt urmaţi de crescătorii de vite... în schimb populaţia care alcătuieşte celelalte democraţii pare a 
fi aproape complet cu mult mai rea decât primele două clase amintite.”

64 Ibidem, p. 52-53; D. Popescu, op. cit., p. 107; „Din toate îndeletnicirile care aduc un 
câştig, însă, nici una nu este mai bună ca agricultura, nici una nu este mai rodnică, mai plăcută şi 
mai demnă de un om liber.”

65 P. Barth, op. cit., p. 108.
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mythology, fire, the primordial prerequisite of any cultural activity, had to be 
taken from the gods by Prometheus by force, and Hercules, the embodiment of 
the antique man par excellence, is tormented and crushed by the gods through 
exhausting la bor. To Hercules, labor is suffering. These mythical images 
influenced the entire culture of the Antiquity.



Combaterea iconoclasmului reflectată 
în scrierile Sfântului Teodor Studitul

Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae CHIFĂR

împreună cu Sfanţul Nichifor Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului 
(806-815), Sfântul Teodor Studitul a contribuit esenţial şi decisiv la combaterea 
iconoclasmului. Desigur, din punct de vedere instituţional, iconoclasmul a fost 
condamnat la Sinodul al VII-lea ecumenic de la Niceea din anul 787, însă procesul 
de receptare a hotărârilor acestuia, ca şi în cazul altor sinoade ecumenice, a durat iar 
respingerea lor de către teologii franci prin sinodul de la Frankfurt (794) şi 
implicarea puterii imperiale bizantine de pe poziţii diferite a favorizat reactivarea 
iconoclasmului pentru o nouă perioadă de timp (815-842).

După ce armata bizantină a suferit la 26 iulie 811 o totală înfrângere din partea 
bulgarilor conduşi de hanul Krum (803-814) în care însuşi împăratul Nichifor I (802- 
811) şi-a pierdut viaţa, pe tronul imperial a urcat Mihail I Rangabe (811-813) 
înlocuindu-1 pe Stavrachios care se zbătea între viaţă şi moarte de pe urma rănirii din 
confruntarea cu bulgarii. Biserica s-a bucurat de sprijinul său iar cultul icoanelor a 
fost apărat. Călugării studiţi, exilaţi ca urmare a protestelor lor împotriva hotărârilor 
sinodului din anul 809 privind disputa mihiană1, au fost rechemaţi, Sfântul Teodor 
Studitul dobândind o mare influenţă la curtea imperială, la sfatul său declarându-se

Denumirea provine de la termenul grecesc poleia care înseamnă adulter şi se referă la căsătoria 
împăratului Constantin al Vl-lea (780-797) cu Teodota, după ce acesta a repudiat-o pe împărăteasa 
Maria şi a obligat-o să intre în monahism. Chiar dacă iniţial patriarhul Tarasie (784-806) a protestat, 
ameninţându-1 cu oprirea de la Sfânta împărtăşanie, temându-se de redeschiderea disputei iconoclaste n- 
a luat măsuri împotriva lui losif, preotul curţii imperiale, oficiantul cununiei. împotriva acestei căsătorii 
au protestat şi stareţul Platon de la mănăstirea Saccudion şi egumenul Teodor Studitul de la Mănăstirea 
Studion, întrerupând comuniunea cu patriarhul Tarasie. Conflictul a continuat şi sub patriarhul Nichifor I 
(806-815), care prin sinodul de la Constantinopol din anul 809 a validat această căsătorie şi a dispus 
reprimirea în comuniunea Bisericii a preotului losif. Pentru că s-au opus acestor decizii şi au instigat 
monahii la protest, stareţii Platon şi Teodor au fost întemniţaţi iar arhiepiscopul losif al Tesalonicului 
destituit. Schisma mihiană s-a sfârşit în timpul împăratului Mihail 1 Rangabe, când călugării studiţi au 
fost rechemaţi din exil, hotărârile sinodului din anul 809 anulate şi preotul losif excomunicat şi caterisit. 
A se vedea 1. Rămureanu, M. Şesan, T. Bodogae, Istoria Bisericească Universală, voi. I, ed. a Il-a, 
Bucureşti, 1987, p. 503-505 şi N. Chifâr, Istoria creştinismului, voi. 111, Iaşi, 2002, p. 10-12.
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război sau încheindu-se pace cu vreunul din duşmani2. Această stare de lucruri a fost 
de scurtă durată pentru că o nouă înfrângere a bizantinilor de către hanul Krum a dus 
la detronarea împăratului Mihail I3, pe tronul imperial urcând Leon al V-lea 
Armeanul (813-820), fost strateg al themei iniţial Anatolikon.

Urmând politica militară şi religioasă a împăraţilor Leon al IlI-lea (717-741) şi 
Constantin al V-lea (741-775), noul împărat urmărea restabilirea puterii militare a 
imperiului şi reabilitarea iconoclasmului fără a declanşa o nouă criză în cadrul 
Bisericii. în anul 814 a cerut unei comisii coordonate de Ioan Grămăticul să 
alcătuiască o documentare patristică ca bază pentru sinodul ce avea să reactiveze 
iconoclasmul4. Opoziţia iconodulă o formau acum patriarhul Nichifor şi Sfântul 
Teodor Studitul împreună cu mulţi monahi. După ce patriarhul Nichifor a fost depus 
iar Sfântul Teodor şi adepţii lui exilaţi şi persecutaţi, s-a ţinut la Constantinopol în 
anul 815 un sinod sub preşedinţia noului patriarh Teodor Melissenos (815-821), 
numirea căruia s-a datorat înrudirii cu a treia soţie a împăratului Constantin al V- 
lea5. Au fost condamnate hotărârile Sinodului al VlI-lea de la Niceea (787) privind 
cultul icoanelor şi s-a reabilitat iconoclasmul postulat de sinodul de la Hieria din 
anul 7546. A urmat o nouă perioadă de persecuţii îndreptate împotriva iconodulilor 
în care s-a încercat supunerea Bisericii voinţei împăratului7. Multe mănăstiri, printre 
care şi Stadion, au fost închise şi călugării percheziţionaţi, maltrataţi şi alungaţi. 
Sfântul Teodor Studitul a fost închis mai întâi în fortul Metopa8, iar apoi exilat în 
Asia Mică, la Bonita şi Smyma. Nici intervenţia papei Pascal I (817-824), căruia 
Sfântul Teodor îi adresase mai multe scrisori, nici a regelui franc Ludovic Piosul 
(814-840) pe lângă împăratul Leon al V-lea n-au avut nici un efect.

După asasinarea lui Leon al V-lea şi urcarea pe tron al lui Mihail al Il-lea (820- 
829), Sfântul Teodor a revenit în Constantinopol. Sperând într-o schimbare de 
atitudine din partea noului suveran, i-a adresat o apologie cerând restaurarea cultului 
icoanelor. Înţelegând că împăratul nu doreşte reconfirmarea celor hotărâte la Niceea, 
ci rediscutarea lor într-un nou sinod în care iconoclaştii şi iconodulii să se confrunte

2 G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, Munchen, 1963, p. 165.
3 Subliniem faptul că această nouă campanie împotriva bulgarilor, refuzând negocierile de pace 

susţinute de patriarhul Nichifor, a fost întreprinsă la sugestia Sfanţului Teodor Studitul, cf. Teophanes, 
Chronographia AM 6304, ediţia C. de Boor, Bd. I, Leipzig, 1885, p. 497 şu.

4 Scriptor Incertus, De Leone Anneno, PG 108, 1024C-1025B.
5 G. Ostrogorsky, op. cit., p. 169.
6 A se vedea Definiţia dogmatică a sinodului din anul 815 la H. Hennephof (editor), Textus 

Bizantini ad Iconomachiam pertinentes, Leiden, 1969, nr. 265-281; P.J. Alexander, „The iconoclastic 
council of St. Sophia (815) and its definition”, în Dumbarton Oaks Papers, nr. 7/1953, p. 37-66.

7 “Există numai o lege, scria Sfanţul Teodor Studitul; voinţa împăratului şi numai o strădanie: 
întreaga lume să o supună acesteia. Pustiul se popula cu refugiaţi, stâncile şi peşterile cu cei care căutau 
acolo adăpost”. Scrisoare către monahii de la Sfântul Sava, PG 99, 1168B.

8 Zidit într-o încăpere din partea superioară a fortului, primea hrana printr-o fereastră. Deşi se 
urmărea întreruperea oricărei posibilităţi de comunicare cu cineva, el a reuşit să scrie câteva scrisori prin 
care apăra cultul icoanelor şi îmbărbăta pe cei persecutaţi. Viaţa lui ar fi fost în pericol dacă nu i s-ar fi 
asigurat minimum necesar existenţei, cf. Scrisoare către Naukratius, PG 99, 1208C-1209B.
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de la egal la egal chiar dacă unii dintre ei fuseseră condamnaţi deja ca eretici, Sfanţul 
Teodor şi-a intensificat discursul său teologic împotriva iconomahilor9, în acea 
perioadă fiind probabil elaborate tratatele sale antiiconoclaste. Intr-un semiexil pe 
insulele Prinkipos, unde s-a reconstituit în cele din urmă obştea mănăstirii Studion, 
Sfanţul Teodor a trecut la cele veşnice la 11 noiembrie 826, moaştele sale fiind 
aduse la Constantinopol la 26 ianuarie 844 şi retrocedate comunităţii studite după 
restabilirea cultului icoanelor în anul 84310.

Iconologia secolului al IX-lea nu se deosebeşte în esenţă de cea a secolului 
anterior însă prin precizările şi aprofundările făcute de cei doi mari teologi iconoduli 
amintiţi s-au formulat răspunsuri clare şi definitive obiecţiilor iconoclaste. Acest 
lucru s-a datorat nu numai pregătirii teologice a celor doi părinţi iconoduli de la 
începutul secolului al IX-lea, ci şi faptului că ei au cunoscut, pe de o parte, teoria 
iconoclastă sub toate aspectele ei, iar pe de altă parte, combaterea ei formulată atât în 
scrierile apărătorilor sfintelor icoane din secolul al VlII-lea cât şi în deciziile 
Sinodului al VlI-lea ecumenic. Chiar dacă profunzimea teologico-dogmatică a 
iconologiei secolului al IX-lea -, bazată pe argumentaţia de tip aristocratico- 
scolastic11, nu a fost înţeleasă şi nu a găsit întrebuinţare la masa largă a apărătorilor 
cultului icoanelor şi în general la nivelul credincioşilor simpli, ea a constituit 
fundamentul teologico-ştiinţific şi spiritual al învăţăturii Bisericii privind cinstirea 
icoanelor valabil pentru totdeauna.

în ceea ce priveşte iconologia Sfântului Teodor Studitul, căreia i-au fost 
dedicate studii importante12, mă voi referi doar la acele aspecte la care el a adus 
contribuţii fundamentale combătând principalele obiecţii formulate de iconoclaşti.

9 Iconologia Sfântului Teodor se concentrează în următoarele scrieri: Trei antirrhetici împotriva 
iconomahilor, PG 99, 327-436. Părintele Ioan I. Ică jr. ne oferă traducerea lor în lb. română. în: Sfântul 
Teodor Studitul, Iisus Hristos, prototip al icoanei sale, Editura Deisis, Alba Iulia, 1994, p. 73-165, 
traducere de care mă voi folosi la unele exemplificări; Combaterea iambilor lui Ioan, Ignatie, Serghie şi 
Ştefan, PG 99, 436-478; Problemata (obiecţii), PG 99, 477-485 şi Şapte capitole împotriva 
iconomahilor, PG 99, 485-497, ambele scrieri găsindu-se în aceeaşi traducere românească, p. 166-184 
urmate de o epistolă către stareţul Platon, Despre închinarea la sfintele icoane, PG 99, 500-505, p. 185- 
190, două epistole către Naukratius, PG 99, 1212A-1224B şi 1285D-1289A, una către Athanasius, PG 
99, 1328D-1329B, alta către Nicetas, PG 99, 1537AC şi două către Ioan Grămăticul, PG 99, 1588D- 
1592C şi 1637D-1640D, toate abordând problema cinstirii icoanelor. Mai sunt amintite chiar de Sfanţul 
Teodor, PG 99, 329, 1160, 1164, 1168, 1173 două scrieri împotriva iconomahilor care însă nu s-au 
păstrat, cf. H.G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, Miinchen, 1959, p. 
492.

10 Cf. H.G. Beck, op. cit., p. 492. A se vedea şi 1.1. Ică jr., “Iconologia bizantină între politică 
imperială şi sfinţenie monahală”, studiu introductiv la Sfântul Teodor Studitul, Iisus Hristos, prototip al 
icoanei sale-tratate contra iconomahilor, p. 35.

11 A se vedea K. Schwartzlose, Der Bilderstreit, ein Kampf der griechischen Kirche um ihre 
Eigenart und um ihre Freiheit, Gotha, 1890, republicată la Amsterdam, 1970, p. 180 şi G. Dumeige, 
Nizăa II, Mainz, 1985, p. 235.

12 V. Grumel, „L’iconologie de saint Theodore Studite”, în Echos d'Orient, tom. 20/1921, p. 257- 
268; Idem, “Jean Grammaticos et saint Theodore Studite”, in Echos d'Orient, tom 36/1937, p. 181-189; 
D. Stăniloae, “Simbolul ca anticipare şi temei al posibilităţii icoanei”, în Studii Teologice, nr. 7-8/1957,
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în concepţia iconoclaştilor o icoană adevărată trebuie să fie identică după fiinţă 
cu prototipul ei ca să se salvaze întregul, altfel nu este icoană13. Aceată idee caută să 
respingă argumentul forte al iconodulilor că zugrăvirea icoanei lui Hristos este 
justificată de întruparea Sa14. De aceea împăratul Constantin al V-lea şi apoi sinodul 
iconoclast de la Hieria15 înţelegea icoana în relaţie numai cu firea omenească a 
Mântuitorului Hristos şi deci o împărţire a întregului, a persoanei Logosului divin 
întrupat. “Cum ar fi atunci posibil , se întreba împăratul, ca Hristos, care este o 
persoană din două firi (ek 8uo <puaeov...sv 7rpo(K07rov ovxa) unite într-o unire 
neamestecată (ctauyxuTco evcbaei) să fie conturat (ypdtpeaOctt), adică zugrăvit în 
icoană? Făcându-se aceasta se loveşte în însuşirile spiritului ca şi în ale nevăzutului 
şi diformului care nu poate fi reprezentat”16. Căci “dacă se zugrăveşte în icoană 
numai firea umană, concluzionează împăratul, atunci se subscrie Trupului lui Hristos 
un ipostas propriu făcând din Dumnezeire o pătrime (xeipai;), adică trei persoane 
divine şi una umană”17.

p. 427-452; Idem, “Iisus Hristos ca prototip al icoanei sale”, în Mitropolia Moldovei şi Sucevei, nr. 3- 
4/1958. p. 244-272; Idem, “Hristoiogie şi iconologie în disputa din secolele VIII-IX, în Studii Teologice, 
nr. 1-4/1979, p. 12-53; N. Streza, “Aspectul dogmatic al cultului icoanei la Sfântul Teodor Studitul”, în 
Studii Teologice, nr. 3-4/1977, p. 298-306; N. Runcan, “Personalităţi bisericeşti ortodoxe în mişcarea 
pentru apărarea icoanelor în preajma şi după Sinodul al VlI-lea ecumenic”, în Studii Teologice, nr. 
3/1990, p. 61-79; M. Telea “Teologia icoanelor la Sfântul Ioan Damaschin şi Sfântul Teodor Studitul”, 
în Credinţa Ortodoxă, nr. 2996, p. 133-161; N. Breda, “Contribuţia specifică a Sfântului Teodor Studitul 
la teologia icoanei”, în Teologia, nr. 1/2001, p. 103-115; Ch. v. Schonbom, Die Christus-Ikone, 
Schaffhausen, 1984, p. 209-225; C. Scouteris, “La personne du verbe Incame et l’icone. 
L’argumentation iconoclaste et la reponse de saint Theodore Studite”, in F. Boespflug/N. Lossky 
(editori), Nicee II. 787-1987. Douze siecles d'images religieuses, Paris, 1987, p. 121-133; Th. Nikolaou, 
“Die Ikonentheologie als Ausdruck einer konsequenten Christologie bei Theodoros Studites” in 
Ortodoxes Forum, nr. 7/1993, p. 23-54.

13 împăratul Constantin al V-lea, rieuaî*; 1, frag. 2-3 la Patriarhul Nichifor, Antirrheseis /, PG 100, 
225A şi 228 D, editate de G. Ostrogorsky, Studien zur Geschichte des byzantinischen Bilderstreites 
Breslau, 1929, p. 8 (în continuare voi cita din această lucrare).

14 “Când vezi că Cel fără de trup S-a făcut pentru tine om, atunci vei zugrăvi icoana chipului Lui 
omenesc. Când Cel nevăzut S-a făcut văzut în trup, atunci vei înfăţişa în icoană asemănarea Celui ce s-a 
făcut văzut. Când Cel fără corp, fără formă, fără greutate şi calitate, fără mărime din pricina superiorităţii 
firii Lui, Cel care există în chipul lui Dumnezeu a luat chip de rob, prin această apropiere de cantitate şi 
calitate şi a îmbrăcat chipul corpului, atunci zugrăveşte-L în icoane şi aşază spre contemplare pe Acela 
care a primit să fie văzut”. Sfântul Ioan Damaschinul, Contra Imaginum calomniatores tres I, 8 în ediţia 
Iui B. Kotter, Die Schriften des Johannes von Damaskus, în „Patristische Studien und Texte”, Bd. 17, 
Beri in/New-York, 1985, p. 82. A se vedea şi N. Chifăr, „Iconologie patristică a secolului al VIH-lea 
reflectată în dezbaterile şi definiţia dogmatică a Sinodului al VlI-lea ecumenic de la Niceea”, în voi. 
Studii istorice, Sibiu, 2005, p. 181-193.

15 Despre influenţa exercitată de tratatele împăratului Constantin al V-lea asupra sinodului 
iconoclast de la Hieria a se vedea N. Chifăr, „Teologia iconoclastă a împăratului Constantin al V-lea şi 
sinodul de Ia Hieria (754)”, în voi. Studia Historica et Theologica. Omagiu profesorului Emilian 
Popescu, Iaşi, 2003, p. 289-299.

16 Frag. 2-4 (ed. Ostrogorsky), p. 8.
17 Frag. 6 (ed. Ostrogorsky), p. 9.
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Pentru ca să răspundă acestor acuzaţii, Sfanţul Teodor Studitul arată că între o 
icoană şi prototipul ei există numai o relaţie de asemănare şi nu identitate de fiinţă. 
“Prototipul şi icoana sunt una prin asemănare ipostatică dar două prin natura lor. 
Două nu în sensul că unul se împarte în două, încât să nu aibă nici o comuniune şi 
relaţie între ele. Nici în sensul că unul şi acelaşi se numeşte cu două nume, încât o 
dată prototipul să fie numit icoană, iar altă dată icoana prototip. Căci prototipul se 
numeşte întotdeauna prototip, precum şi icoana icoană, fără să se prefacă una în alta. 
Aşa stând lucrurile şi fiind două la număr, există o unică asemănare în amândouă şi 
un unic apelativ al lor după asemănare”18. Pentru a nu se înţelege că participarea 
icoanei la forma şi numele prototipului ar însemna egalitatea cu el după ipostas, 
Sfântul Teodor face distincţie clară între icoana naturală şi icoana artistică19. Icoana 
naturală se identifică cu prototipul ei atât prin fiinţă cât şi prin asemănarea a cărei 
pecete este, aşa cum este Hristos după Dumnezeire cu Tatăl Său şi după umanitate 
cu Maica Sa. Icoana artificială însă este străină de fiinţa prototipului aşa cum este 
icoana lui Hristos faţă de Hristos însuşi, în acest caz vorbind numai de o relaţie de 
asemănare20.

Asemănarea dintre icoana artistică şi prototipul ei presupune şi o asemănare 
ipostatică dar nu după fire, ca să nu se înţeleagă că ea devine un ipostas deosebit, 
propriu. Icoana artistică nu este un ipostas deosebit pentru că ea nu este în sine 
nimic, ci doar o reprezentare a unui ipostas21. Tocmai pentru că ea nu are o fiinţă 
proprie asemenea celei a ipostasului reprezentat, icoana este asemănarea unui 
ipostas, ea reprezintă un ipostas în sine. Icoana redă ipostasul dar nu după firea lui, 
pentru că nu se poate pipăi firea ipostasului în icoană, firea lui fiind în existenţa sa 
prototipică şi nu în icoană. De aceea icoana nu este prototip pentru că nu este una cu 
ipostasul după fiinţa ei, ci numai redă ipostasul ca stare de sine a fiinţei. Cu toate 
acestea icoana indică totuşi ipostasul ca pe o realitate deosebită de ea, ca fire 
subsistentă dincolo de ea. Dar ea nu indică o fire neipostatică, căci firea nu există în 
sine ca să poată fi prototip al icoanei. Prin urmare, pentru Sfanţul Teodor Studitul 
icoana este deosebită după fiinţă de prototip, dar nu după ipostas. Căci deşi nu este 
prototipul însuşi, indică prototipul ca ipostas. De asemenea icoana nu redă fiinţa, ci 
ipostasul, întrucât ea nu are drept prototip firea în sine, ci firea subsistentă în 
ipostas22. Relaţia dintre icoană şi prototip garantează şi sfinţenia icoanei. Trăsăturile 
care definesc chipul reprezentat de ea conferă sfinţenie icoanei şi nu materialul din

18 Antirrheseis III, PG 99,428.
19 Sfanţul Ioan Damaschinul identifică şase tipuri de icoane arătând specificul fiecăreia, cf. Imag.

I, 9-13 şi UI, 18-24 (ed. Kotter), p. 84 şi 127-131.
20 Antirrheseis 111, B, 2, apud loan I. Ică jr., trad. cit., p. 150-151.
21 Mult mai lacunară este definiţia pe care o dă icoanei Sfanţul Ioan Damaschinul. Astfel el învaţă: 

“Icoana este o asemănare care înfăţişează originalul. Cu toate acestea este o oarecare deosebire între 
icoană şi original, deoarece icoana nu se aseamănă întru totul cu originalul”, Imag. I, 9, p. 83 sau 
“Icoana este o asemănare, un model, o întipăritură a cuiva, care arată în ea pe cel care este înfăţişat în 
icoană”, Imag. III, 16, p. 125.

22 A se vedea D. Stăniloae, „lisus Hristos ca prototip al icoanei sale”, p. 251.
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care este confecţionată, pentru a nu da impresia că icoanele sunt asociate sfintelor 
moaşte. Dacă chipul zugrăvit pe icoană s-a şters, ceea ce a fost icoana mai înainte 
devine o simplă bucată de lemn care se arde23. Pentru a arăta cum înţelege el relaţia 
dintre icoană şi prototip, Sfanţul Teodor recurge la analogia dintre imaginea pecetei 
şi amprenta ei. „Chipul împăratului gravat pe un inel îl imprimăm în ceară, în smoală 
sau în argilă. Pecetea rămâne în mod neschimbat aceeaşi în fiecare dintre cele trei 
forme de materie, care, la rândul lor, se deosebesc între ele. Pecetea va putea rămâne 
aceeaşi, întotdeauna aceeaşi, numai dacă nu intră în vreo legătură cu diversele 
materiale, ci rămâne în inelul cu pecetea separat de materialele în care ea este 
imprimată. Tot aşa este şi asemănarea lui Hristos. Chiar dacă ea este gravată în 
diverse materiale, totuşi nu intră în vreo legătură cu materia în care este configurată, 
ci dimpotrivă, rămâne în persoana lui Hristos căreia îi aparţine în mod propriu.”-4

în timp ce iconoclaştii nu înţeleg relaţia icoană-prototip decât ca egalitate, când 
sunt de aceeaşi fiinţă sau ca alteritate, când se deosebesc după fiinţă, teologia 
iconodulă adaugă un al treilea raport şi anume cel de participare a uneia la cealaltă 
deşi nu există identitate de fiinţă între ele. Bazându-se pe cugetarea antinomică 
calcedoniană, iconodulii învaţă despre existenţa simultană a deosebirii şi egalităţii 
între cele două realităţi; deosebirea ipostatică într-o unitate de fiinţă (Sfânta Treime) 
şi egalitate ipostatică într-o deosebire de fiinţă (icoanele). Icoana este fundamental 
deosebită de prototip după fiinţă (mia cpuaiv), dar egală cu el după ipostas (kci0 
imoaiaaiv) şi după nume (îcaia to ovoga). Prin urmare, este lipsită de sens şi nimic 
altceva decât neînţelegere obiecţia iconoclaştilor că icoana nu poate reda legătura 
dintre cele două firi ale lui Hristos, căci iconodulii n-au pretins niciodată că în icoană 
s-ar reda ceva esenţial corespunzător firilor lui Hristos25. Icoana nu redă firea ci 
ipostasul, afirmă categoric Sfântul Teodor Studitul26.

în conformitate cu hristologia calcedoniană, iconodulii puteau învăţa că 
Mântuitorul Hristos, Logosul divin întrupat devine prototip al icoanei sale împotriva 
obiecţiei formulate de iconoclaşti că nu se spune nicăieri în Sfânta Scriptură că 
Hristos este prototip şi mai ales că El este un om simplu ca noi. După concepţia lor, 
Hristos a asumat firea umană în ipostasul Său propriu, dar această fire umană nu a 
fost una personalizată, una specifică, această fire nu a însemnat un om anume, ci 
omul în înţeles general. Deci Hristos şi-a asumat firea umană comună, nu una 
individuală. Prin urmare, firea umană a lui Hristos nu poate fi circumscrisă27. Sfântul 
Teodor arată însă că “ceea ce este comun subzistă numai în indivizi ca de exemplu

23 Obiceiul este confirmat chiar de unii apărători ai icoanelor. A se vedea Leonţiu de Neapole, 
Către iudei, V, PG 93, 1597B-1600AC.

24 PG 99, 504D-505A.
25 Cf G. Ostrogorsky, Studieri, p. 43.
26 Antirrheseis III, PG 99, 405B.
27 Idem, PG 99, 396C.
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omenitatea lui Petru, a lui Pavel sau a celorlalţi indivizi ai speciei umane. Dacă 
indivizii nu există, atunci nu există nici firea umană comună”28.

Icoana fiind reprezentarea unui ipostas nu redă decât ceea ce poate fi văzut 
dintr-un om, adică ceea ce este propriu celui reprezentat (prototipului), ceea ce îl 
distinge ca individ concret de alt individ. Icoana redă aşadar prototipul sau persoana 
şi nu firea. De aceea este important pentru Sfântul Teodor să clarifice raportul dintre 
fire şi persoană. “Când zic om, afirmă el, eu indic fiinţa comună. Când adaug acesta, 
indic persoana, adică existenţa propriu-zisă a celui desemnat şi aşa-zisa descriere a 
lui constituită din însuşiri specifice prin care el se deosebeşte faţă de alţi indivizi de 
aceeaşi natură”29.

Prin urmare pentru iconoduli era important să demonstreze în faţa 
iconoclaştilor modul în care şi-a asumat în ipostasul său omenitatea. Desigur Hristos 
a asumat şi firea umană comună, dar, întrucât aceasta există întotdeauna în mod 
concret numai în indivizi, rezultă că şi Hristos este om adevărat numai dacă firea Sa 
umană există ca ceva concret şi individual. Ca Fiul lui Dumnezeu întrupat deci şi ca 
om adevărat, Hristos poate fi prototip al icoanei sale pentru că această realitate nu 
decurge din calitatea de om simplu, ci din aceea de om adevărat. “Hristos este unul 
dintre noi, afirmă răspicat Sfântul Teodor, chiar dacă este Dumnezeu. El este Unul 
din Treime. Ca atare El se distinge de Tatăl şi de Duhul Sfânt prin însuşirea de Fiu, 
iar ca om El se distinge faţă de toţi oamenii prin însuşirile personale (ipostatice)30. 
Deci ca om adevărat, Hristos poate fi înfăţişat în icoană, adică poate fi prototip al 
icoanei sale. Icoana rămâne aşadar inseparabilă de prototipul ei, de persoana 
concretă pe care o reprezintă. “Dacă Hristos şi-a asumat în mod paradoxal în 
ipostasul Său un trup, dar nu un trup particularizat (reprezentabil) care ar desemna 
pe cineva anume, precum spuneţi voi, învaţă Sfântul Teodor, ci omul în genere 
(universal), cum ar subzista acesta în El? Căci cele universale îşi au existenţa în cele 
individuale, cum de pildă umanitatea (subzistă) în Petru şi Pavel şi în ceilalţi 
(indivizi) din aceeaşi specie. Iar dacă nu există indivizi singulari, se desfiinţează şi 
omul universal. Prin urmare, dacă în Hristos umanitatea nu subzistă ca într-o 
persoană concretă cu existenţă proprie, atunci în El nu există firea umană şi nu ne 
rămâne să spunem decât că întruparea ar fi avut loc în mod fictiv, încât n-ar putea fi 
nici pipăit, nici reprezentat în culori variate. Aceasta înseamnă însă a gândi 
maniheic”31.

Dar Hristos a fost simţit, pipăit şi văzut cu ochii trupeşti de către ucenicii Săi 
chiar şi după înviere (In. 20, 27-29). Dacă şi-ar fi asumat numai umanitatea 
universală, cum afirmau iconoclaştii, atunci El nu ar fi fost cunoscut ca om decât în 
mod spiritual-conceptual. Căci “cele univesale, spune Sfântul Teodor, se văd cu

28 Idem, 396D.
29 Idem, 397B.
30 Idem, 400A.
31 Idem, 396D-397A.
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mintea şi cu gândirea, însă cele particulare cu ochii care văd cele sensibile. Dacă 
Hristos a luat doar firea noastră comună şi nu pe cea contemplată într-un individ, 
atunci El este văzut numai cu mintea şi pipăit numai în gândire” .

Deşi Hristos şi-a asumat şi firea umană comună, El s-a arătat ca om adevărat 
pentru că întotdeauna universalul există numai în mod concret în individual. Ceea 
ce-L individualizează de ceilalţi oameni pe Logosul divin întrupat sunt însuşirile 
personale. De aceea Sfanţul Teodor, referindu-se la raportul dintre persoană şi fire, 
învaţă că Hristos este unul dintre noi, chiar dacă este Dumnezeu. După firea 
dumnezeiască El este unul din Treime dar distinct după ipostas faţă de Tatăl şi de 
Duhul Sfânt prin însuşirea de Fiu. Pe pământ El este după firea omenească asumată 
asemenea tuturor oamenilor dar distinct după persoană faţă de toţi oamenii prin 
însuşirile personale (ipostatice)33.

Asumarea firii umane cu însuşirile ei specifice într-o existenţă omenească 
individuală care a devenit existenţa Sa proprie ca om distinct de ceilalţi oameni, se 
explică prin paradoxul, prin taina întrupării Cuvântului. Persoana divină a Fiului 
celui veşnic S-a făcut văzută în individualitatea omenească a lui Iisus din Nazaret. 
Prin urmare, Taina întrupării permite zugrăvirea persoanei lui Hristos. Dar despre 
care persoană vorbim?

Chiar şi iconoclaştii susţin că icoana reprezintă o persoană. In cazul zugrăvirii 
icoanei lui Hristos ei exclud pe bună dreptate posibilitatea reprezentării persoanei 
divine nevăzute dar în mod greşit o exclud şi pe cea a Logosului după firea Sa 
umană văzută pe care şi-a asumat-o în mod concret şi individual, considerând că 
firile există în Hristos în mod abstract şi nu ipostatic. Prin urmare, icoanele nu sunt 
în măsură să redea nici măcar firea Lui umană. “Cum ar fi posibil, spun ei, ca 
Hristos, care este o persoană din două firi unite într-o unire neamestecată să fie 
zugrăvit în icoană? Făcându-se aceasta, se loveşte în însuşirile spiritului ca şi în ale 
nevăzutului şi diformului care nu poate fi reprezentat, adică s-ar circumscrie natura 
divină a lui Hristos care este necircumscrisă”34. “Prin urmare este imposibil ca să 
vorbeşti despre icoană acolo unde ea nu redă configuraţia specifică persoanei 
zugrăvite. Pentru că ea este întotdeauna o icoană a unei persoane, firea divină 
neavând ipostas (tt|v Geiav <puoiv a7tp6aco7tov) este deci necircumscrisă”35.

Pentru a fi şi mai convingător în privinţa respingerii icoanei lui Hristos, 
împăratul Constantin al V-lea continuă argumentaţia: “Deoarece firea umană a 
crescut împreună cu Logosul divin şi este unită substanţial cu El şi întrucât a preluat 
toate însuşirile Lui, din care este recunoscută firea Logosului, ea devine deofiinţă cu 
El. Dacă însă se zugrăveşte în icoană numai firea umană, atunci se subscrie trupului 
lui Hristos un ipostas propriu făcând din dumnezeire o pătrime, adică trei persoane

32 Idem, 397AB.
33 Idem, 400A.
34 Frag. 2-4 (ed. Ostrogorsky), p. 8.
35 Frag. 10-12, p. 9.

63



STUDII ŞI ARTICOLE

divine şi una umană... Pentru că Logosul este necircumscris, nu poate fi circumscrisă 
nici firea Lui umană.... Ca atare icoana lui Hristos fie că circumscrie firea Lui divină 
necircumscrisă, fie că desparte firile Sale nedespărţite, lovindu-se în dogma unirii 
neamestecate a celor două firi ale lui Hristos”36.

Observăm că iconoclaştii nu considerau firea umană a Mântuitorului Hristos 
determinată ipostatic de Logosul divin în mod individual pentru a se distinge ca 
persoană între celelalte persoane umane şi, prin urmare, de a le păstra pe ele în starea 
de chipuri ale Lui ca persoane distincte dar unite prin unitatea firii, ci pentru ei firea 
omenească asumată de Hristos era scoasă din starea în care a fost creată, adică de a 
subzista în persoane distincte. Ei considerau că firea umană asumată de Hristos a 
fost fie modificată în sens monofizit, adică absorbită de natura dumnezeiască37, fie 
neterminată ipostatic, acuzând de nestorianism pe cinstitorii icoanelor, care socoteau 
firea umană asumată de Hristos înzestrată cu însuşirile individuale umane. De aceea 
considerând că Hristos a asumat numai umanitatea universală, nedeterminată într-un 
individ, nedeterminată ipostatic, ei căutau să condamne cultul icoanelor sub două 
aspecte: 1. omenitatea lui Hristos, neavând un caracter individual, nu este 
circumscrisă şi ca atare nu poate fi redată în icoană; 2. ipostasul dumnezeiesc al lui 
Hristos nu-şi poate semnala prezenţa prin însuşirile unei omenităţi individuale 
persoanele, care să fie redată în icoană.

In timp ce iconoclaştii dispreţuiau umanul în Hristos, considerând că acesta nu 
poate fi un transparent al divinului, pentru iconoduli omenitatea individuală a lui 
Hristos, care este deci circumscrisă, pe de o parte poate fi reprezentată în icoană, iar 
pe de altă parte ca fiind a lui Hristos însuşi, deci fiind determinată de însuşi ipostasul 
lui divin, prin înfăţişarea ei în icoană se redă nu un om deosebit de Dumnezeu- 
Cuvântul, introducând, cum credeau iconoclaştii, o a patra persoană în Sfânta 
Treime şi acuzând pe iconoduli de nestorianism38, ci Dumnezeu-Cuvântul însuşi, 
adică o persoană omenească identică cu persoana dumnezeiască. Apărătorii 
icoanelor aveau o mare încredere în legătura dintre concretul uman şi Dumnezeu cel 
transparent şi activ prin el, pe când iconoclaştii dispreţuiau concretul uman şi rupeau 
orice legătură între el şi Dumnezeire39.

Argumentaţia aparent corectă, dar în realitate dezvăluind înţelegerea în sens 
monofizit a noţiunii de persoană şi a unirii ipostatice, formulată de iconoclaşti, i-a 
dat posibilitatea Sfântului Teodor să combată iconoclasmul excelând în învăţătura 
privind persoana divino-umană a Mântuitorului Hristos pe baza teologiei 
enipostazierii dezvoltată la mijlocul secolului al Vl-lea prin contribuţia lui Leonţiu 
din Bizanţ40.

36 Frag. 6-9, p. 9.
37 A se vedea N. Chifâr, „Teologia iconoclastă a împăratului Constantin al V-lea”, p. 294-297.
38 Frag. 6 (ed. Ostrogorsky), p. 9.
39 D. Stăniloae, „Hristologie şi iconologie ...” p.46.
40 A se vedea 1. Frăcea, Leonţiu de Bizanţ, Atena, 1987. „Dacă am spune, învaţă Sfanţul Teodor, 

că trupul asumat de Cuvântul are ipostas propriu, am accepta argumentul iconoclaştilor. Dar noi, potrivit
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Fundamentul dogmatic al cultului icoanei dat de taina întrupării lui Hristos 
formulat de Sfanţul Ioan Damaschinul41 îl găsim enunţat şi la Sfanţul Teodor în 
acelaşi spirit neocalcedonian din prima jumătate a secolului al Vl-lea: „Dar după ce 
pentru suprema sa bunătate Unul din Treime s-a pogorât la firea omenească facându- 
se ca şi noi şi a avut loc un amestec al celor neamestecate şi o contopire a celor 
necontopite, adică a necircumscrisului cu circumscrisul, a infinitului cu finitul, a 
nedefinitului cu definitul, a nonfigurabilului cu figurabilul - lucru cu adevărat 
paradoxal şi uimitor! pentru aceasta Hristos se reprezintă în icoană şi Cel nevăzut 
se vede, căci Cel ce prin natura Sa proprie este necircumscris a luat circumscrierea 
naturală a trupului nostru, pentru ca să se arate prin fapte ceea ce sunt acestea două 
iar nu ca una sau alta din ele să înşele asupra ceea ce sunt ele, cum rezultă din 
opiniile voastre”42.

Pentru Sfântul Teodor Studitul, ca de fapt pentru întreaga teologie iconodulă, 
chiar dacă nu întotdeauna clar exprimată, păstrarea însuşirilor personale în unirea 
tainică a firilor exclude atât amestecarea monofizită cât şi despărţirea nestoriană şi 
asigură fundamentul hristologic al icoanei. Asupra acestei realităţi insistă, cum am 
amintit mai sus, marele iconodul de la Studion, combătând concepţia iconoclastă 
conform căreia atribuindu-se iui Hristos însuşiri omeneşti, adică şi circumscrierea, 
înseamnă a accepta că Dumnezeirea necircumscrisă devine circumscrisă. Dar 
însuşirile nu se raportează la firea comună, universală, ci la persoana sau ipostasul 
care concretizează sau individualizează universalul. Aceasta face posibilă, conform 
hristologiei calcedoniene, comunicarea însuşirilor naturale ipostasului unic. „Prin 
urmare, zice Sfanţul Teodor, aşa să cugeţi: că ea (Dumnezeirea) a rămas 
necircumscrisă în aceea că s-a lăsat circumscrisă. Căci şi acestea (necuprins, 
nevăzut, nepătimitor, nemuritor) sunt însuşiri ale Lui ca şi celelalte (cel cuprins, cel 
pipăit, cel ce a pătimit, cel ce a gustat moartea), dar unele sunt ale naturii 
necircumscrise şi prin ele se recunoaşte faptul că Hristos este Dumnezeu, iar 
celelalte aparţin naturii circumscrise şi prin ele se recunoaşte faptul că este om. Nici 
una din ele n-a înnoit pe cealaltă nici n-a încetat să fie ce era, nici nu s-a preschimbat 
una în cealaltă - căci acesta ar fi amestecul (monofizit al firilor) de care fugim - ci 
El este unul şi acelaşi prin ipostasul său având neamestecul firilor Lui în interiorul 
definiţiilor lor. Prin urmare, fie primeşte circumscris-ul, fie, dacă nu primeşti 
aceasta, suprimă şi văzut-ul, pipăit-ul, cuprins-ul şi toate câte ţin de aceeaşi

învăţăturii Bisericii, mărturisim că ipostasul Cuvântului a devenit ipostasul comun al ambelor firi şi că 
El a enipostaziat firea umană cu proprietăţile care o disting de ceilalţi indivizi din aceeaşi specie. Pentru 
aceasta, noi putem numi pe drept cuvânt singurul şi acelaşi ipostas al Cuvântului necircumscris după 
firea Sa dumnezeiască dar circumscris după firea noastră, care şi-a avut existenţa nu într-o persoană 
constituită şi circumscrisă prin sine, în afara ipostasului Cuvântului, ci care are subzistenţa Sa în 
Ipostasul Acestuia (într-adevăr nu există fire neipostatică), fiind contemplată şi circumscrisă în el ca într- 
un individ.” Antirrheseis III, PG 99,400CD.

' A se vedea supra nota 14.
42 Antirrheseis 1,2, apud. I. lcă jr., op. cit., p. 75.
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categorie; şi de aici se va vedea lămurit că nu primeşti în întregimea lui faptul că 
«Cuvântul trup s-a făcut» {In 1, 14), ceea ce este culmea impietăţii”43.

Se vede foarte clar că, în timp ce iconoclaştii resping icoanele făcând referire la 
parte, la firile lui Hristos, iconodulii apără zugrăvirea şi cinstirea icoanelor 
raportându-se la întreg, la ipostasul unic al lui Hristos care poartă în sine şi însuşirile 
Dumnezeirii şi pe cele ale omenităţii. De aceea Hristos, Dumnezeu fiind, nu a 
considerat necinste să-şi asume umanitatea cu toate însuşirile ce decurg din firea ei. 
Astfel Sfanţul Teodor, respingând învăţătura iconoclaştilor că Hristos trebuie 
contemplat cu mintea şi nu în icoană, şi că “a-1 zugrăvi pe Hristos în forme materiale 
înseamnă a-1 micşora şi a-1 umili”, replică: “Pentru Hristos, Care rămâne în înălţimea 
proprie Dumnezeirii şi este slăvit prin indescriptibilitatea ei imaterială este o cinste 
circumscrierea materială a trupului Său în care s-a manifestat preaînaltul său 
pogorământ faţă de noi. Pentru că materie sau mai precis trup s-a făcut Cel ce a 
alcătuit universul. Şi n-a respins faptul de a deveni şi a fi numit după ceea ce a 
asumat; iar o lucrare a materiei este şi faptul de a fi circumscris în mod material”44. 
Acest lucru este posibil pentru că “Hristos însuşi face legătura între transcendenţa Sa 
şi nimicnicia noastră. Micşorarea Sa de bunăvoie ne descoperă o măreţie care este 
mai mare decât toate reprezentările pe care ni le putem face noi cu privire la mărirea 
Sa”. Icoana Sa devine “pecete a chenozei lui Dumnezeu”45. Ea ne înalţă privirea spre 
chipul celui care, cu toate că este Dumnezeu, a asumat trăsăturile unei existenţe 
individuale. Icoana lui Hristos ne arată că ne putem apropia fără teamă de 
Mântuitorul. Prin contemplarea ei vom fi pătrunşi de taina curăţitoare şi sfinţitoare a 
întrupării Domnului. De aceea icoana este “cel mai vizibil semn al iconomiei 
mântuirii noastre”46.

Influenţaţi de gândirea monofizită, iconoclaştii vedeau în întruparea Cuvântului 
numai o ridicare a firii umane la nivelul Său şi nu coborârea Lui la nivelul ei. Cu alte 
cuvinte ei nu admiteau chenoza Cuvântului. Teologia iconodulă conform căreia 
ipostasul Cuvântului, însuşindu-şi patimile şi moartea în trupul asumat, nu a devenit 
după firea Sa dumnezeiască pătimitor şi muritor şi dând individualizare ca om şi 
implicit circumscriere firii omeneşti asumate, deoarece şi ca Dumnezeu El este nu 
după fire, ci ca persoană distinct de celelalte persoane divine, a fost interpretată de 
iconoclaşti ca nestorianism, adică firea Lui umană individualizându-se într-un 
ipostas uman propriu. Sfanţul Teodor respingând acuzaţia de nestorianism învaţă că 
însuşi ipostasul divin i-a dat firii umane caracter individual, El însuşi facându-se ca 
om purtător de însuşiri personale (şi a celei de circumscriere), deşi ca Dumnezeu nu 
este circumscris. însuşirile personale deosebitoare în sânul Sfintei Treimi creează 
virtual baza personalităţii Sale ca om. “Noi nu gândim ca nestorienii, zice Sfanţul

43 Idem, 1,4, p. 76.
44 Idem, I, 7, p. 79-80.
45 Ch. v. Schonbom, op. cit., p. 224.
46 Antirrheseis I, PG 99, 335A.
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Teodor, că firea umană a lui Hristos este circumscrisă datorită unui ipostas uman 
deosebit de Cel divin, ci, după învăţătura Bisericii, mărturisim că ipostasul 
Cuvântului s-a făcut ipostasul comun al celor două firi, enipostaziind firea 
omenească, împreună cu însuşirile personale care o deosebesc de ceilalţi de acelaşi 
neam cu El. Pe drept cuvânt spunem despre acelaşi ipostas al Cuvântului că este 
necircumscris după firea dumnezeiască, dar devenit circumscris după firea noastră 
omenească asumată de El... Căci firea omenească nu-şi are subzistenţa într-o 
persoană de sine stătătoare şi circumscrisă în sine, în afara ipostasului Cuvântului, ci 
în însuşi Acesta, ca să nu fie fire neipostaziată. în Acesta ea este contemplată ca într- 
un individ.”47

în timp ce iconoclaştii admiteau în mod eronat doar o posibilă relaţie între 
icoană şi fire care ar presupune identitatea de fiinţă, Sfântul Teodor, alături de toţi 
apărătorii icoanelor, arată că icoana nu pretinde să redea firile, căci atunci s-ar 
ajunge negreşit la despărţirea lor, una fiind necircumscrisă iar alta circumscrisă, ci 
ipostasul, pentru că firile nu există în generalitatea lor abstractă ca să poată fi redate 
ca atare în icoană, ci în ipostas. Enipostaziată în ipostasul Cuvântului întrupat, firea 
omenească are anumite însuşiri individuale şi cum acestea îi sunt imprimate de 
ipostasul Cuvântului sau îl manifestă pe El, nu se mai poate spune că icoana, redând 
această fire determinată de ipostasul Cuvântului, o înfăţişează separată de 
dumnezeire sau independentă de ipostasul dumnezeiesc. Prin urmare, “se redă în 
icoană ipostasul, dar nu firea celui ce este reprezentat. Căci cum s-ar reda în icoană 
firea ce nu se contemplă decât în ipostas? ... Aşadar Hristos este înfăţişat în icoană 
nu pentru că este om pur şi simplu - pe lângă faptul că este şi Dumnezeu ci pentru 
că se deosebeşte de toţi cei de o fire prin însuşirile ipostatice şi este răstignit şi are 
un chip anume. Deci Hristos este circumscris după ipostas, deşi după dumnezeire 
este necircumscris, dar nu după firile din care este compus”48.

Rămânând fidel întrutotul teologiei calcedoniene, apărătorii sfintelor icoane au 
respins orice încercare a iconoclaştilor de a combate cinstirea lor chiar şi când 
aceştia se prevalau de dogma unirii firilor în Hristos. Pentru că nu admiteau taina 
chenozei, ci învăţau despre unirea Dumnezeirii cu umanitatea comună lipsită de 
însuşirile personale ca efect al îndumnezeirii ei în sens monofizit49, iconoclaştii 
respingeau orice posibilitate de înfăţişare a lui Hristos în icoană. Apărătorii icoanelor 
au reuşit să demonteze argumentaţia adversarilor lor şi să dezvăluie influenţele 
gândirii lor monofizite, restabilirea cultului icoanelor pe baza învăţăturii lor la 
Sinodul al Vll-lea ecumenic şi apoi definitiv prin sinodul din anul 842 câştigând 
ultima luptă dată pentru apărarea hotărârilor Sinodului al IV-lea ecumenic de la 
Calcedon. Prin acceptarea icoanei lui Hristos se mărturiseşte păstrarea însuşirilor 
firii umane asumate de Cuvântul lui Dumnezeu întrupat, printre acestea şi

47 Antirrheseis III, PG 99, 400A.
48 Idem, 405B.
49 Mansi XIII, 257E-260AB.
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circumscrierea ca o condiţie a întrupării Lui adevărate, ca prezenţă şi lucrare a lui 
Hristos în lume, persoană divină şi umană în acelaşi timp.

Fără a minimaliza aportul adus de ceilalţi apărători ai sfintelor icoane şi 
recunoaşterea oficială a cinstirii lor postulată de Sinodul al Vll-lea ecumenic de la 
Niceea, trebuie evidenţiat faptul că Sfanţului Teodor Studitul îi revine marele merit 
de a fi arătat cu claritate că icoana nu redă firea, ci persoana sau ipostasul cuiva. 
Cuvântul lui Dumnezeu Cel nevăzut s-a făcut văzut într-o persoană care este în 
acelaşi timp ipostasul firii dumnezeieşti şi a celei omeneşti asumate. Tocmai pentru 
că în acelaşi ipostas se manifestă neschimbate însuşirile celor două firi unite, aşa 
cum s-a stabilit la Calcedon, persoana Cuvântului lui Dumnezeu întrupat poate fi 
înfăţişată în icoană, este convingerea pe care a exprimat-o fără echivoc Sfanţul 
Teodor şi a oferit cinstirii icoanelor un fundament teologic incontestabil.

The Fight Aga ins t Iconoclasm As Reflected in the Works of Theodor the 
Studite. The revival of Iconoclasm, condemned at the Seventh Ecumenical Council 
in Nicaea (787), was rendered official by a synod held in the Hagia Sophia, which 
rehabilitated the decisions made by the iconoclast Council of Hieria (754) troubling 
the life of the Byzantine church until 842. This time, the famous abbot of the Studion 
monastety, Saint Theodor the Studite, joined Patriarch Nikephoros of 
Constantinople (806-815), in his struggle to protect icons. Subscribing to the 
patristic iconological tradition of the early o centuiy and to the decisions 
formulated by the Seventh Ecumenical Council in Nicaea, Saint Theodor makes 
clear statements concerning the relation between the icon and its prototype, 
declaring that they are identical in terms of image and name, but dijferent in terms 
of being. Interpreting in Chalcedonian manner the hypostatic union of natures, he 
rejects iconoclasm as monophysite tendency showing that, although in His Divine 
nature Christ is not circumcised, in His human nature he accepts circumcision as a 
proof of His real Incarnation and appropriation of our entire human nature without 
diminishing its natural dimensions, including circumcision which makes it possible 
for us to paint His icon. This paper emphasizes these fundamental characteristics of 
Studite iconology, which provided the ultimate, competent, and profoundly 
theological answer to iconoclasts in the early 9,b century.



Vatican, iulie 2007 - răspunsuri vechi Ia contexte noi 
Radiografia unei autodefiniri

Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan I. ICĂ jr.

Pe 12 iulie 2007 Vaticanul dădea publicităţii în originalul latin, dar şi în toate 
limbile de circulaţie mondială, un scurt document al Congregaţiei pentru Doctrina 
Credinţei intitulat Răspunsuri la întrebări despre unele opinii privitoare la doctrina 
despre Biserică (Responsa ad quaestiones de aliquibus sententiis ad doctrinam de 
Ecclesia pertinentibus; www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaithf). Datat 
simbolic 29 iunie, de sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, documentul e 
semnat de prefectul Congregaţie, cardinalul William Levada, şi secretarul ei, 
arhiepiscopul Angelo Amato, cu precizarea că: „în audienţa acordată subsemnatului 
cardinal prefect, pontiful suprem Benedict XVI a aprobat şi confirmat aceste 
Răspunsuri hotărâte în sesiunea ordinară a acestei congregaţii şi a ordonat publicarea 
lor”.

Pe cât de concis şi tehnic ca formă, acest document teologic a stârnit aproape 
imediat o neaşteptat de vie succesiune de proteste în întreaga lume creştină 
necatolică, precum şi o neobişnuită furtună mediatică, ale căror ecouri nu s-au stins 
atât de rapid ca în cazul altor reacţii de acest gen. Amploarea acestora este 
explicabilă dată fiind duritatea afirmaţiilor ecleziologice tranşante ale acestui prim 
document doctrinar al noului papă octogenar Benedict XVI (cardinalul Joseph 
Ratzinger născut în 1927), care a preluat conducerea Bisericii Romano-Catolice 
după lungul pontificat al harismaticului şi mediaticului Ioan-Paul II (1978-2005).

Redus la esenţă, documentul reafirmă răspicat înţelegerea de sine a Bisericii 
Romano-Catolice definită în documentele normative ale Conciliului Vatican II 
adoptate pe 21 noiembrie 1964 şi poziţia ei faţă de restul confesiunilor creştine 
necatolice: Biserica una a lui Hristos subzistă numai în Biserica Romano-Catolică 
care e identică cu aceasta; dacă Bisericilor Ortodoxe li se recunoaşte titlul şi calitatea 
de „Biserici particulare sau locale, surori”, în schimb celor protestante li se acordă 
doar acela de „comunităţi ecleziale”, nu de „Biserici” în sens propriu.

In contextul ecumenic al anului 2007, marcat de pregătirile intrate în ultimă 
fază pentru cea de-a IlI-a Adunare Ecumenică a Bisericilor Europene (Sibiu, 4-9 
septembrie) şi pentru cea de-a IX-a reuniune a Comisiei mixte internaţionale de

69

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaithf


STUDII ŞI ARTICOLE

dialog teologic între Bisericile Ortodoxă şi Romano-Catolică prevăzută a-şi 
desfăşură lucrările la Ravenna (8-15 octombrie), aceste declaraţii ecleziologice 
exclusiviste sună nu doar brutal şi ofensator, dar şi scandalos.

In timp ce lideri ai majorităţii Bisericilor protestante şi ortodoxe au reacţionat 
prompt, denunţând această declaraţie cu pretenţiile şi judecăţile ei de valoare drept 
un gest antiecumenic brutal, de natură să schimbe climatul de încredere între 
diversele confesiuni active din Europa şi să frâneze dialogul, ba chiar să-l îngheţe şi 
să-l facă imposibil, Vaticanul se grăbea să dea asigurări în sens contrar. Astfel, în 
aceeaşi zi, pe 12 iulie, cardinalul W. Kasper, preşedintele Consiliului Pontifical 
pentru Promovarea Unităţii Creştine, însărcinat cu aplicarea politicii ecumenice a 
Vaticanului, invita creştinii necatolici să-şi tempereze reacţiile, să recitească atent 
documentul şi să-şi dea seama că, pe de o parte, „nu spune nimic nou'’, ci doar 
rezumă poziţia oficială a Bisericii Romano-Catolice de la Conciliul Vatican II, şi că, 
pe de altă parte, prin faptul că exprimă cu claritate poziţia diferită a Bisericii 
Romano-Catolice, „serveşte clarităţii dialogului” şi, ca atare, „nu e un pas înapoi, ci 
o invitaţie la a continua un dialog paşnic (!)” (www.zenit.org).

Pentru o corectă înţelegere a sensului său, recentul document trebuie situat nu 
doar în momentul actual, ci mai ales în contextul unui proces mai amplu în care se 
înscrie şi pe care-I reflectă în felul său. Acesta este cel al receptării agitate şi 
contradictorii a celui mai de seamă eveniment din istoria Bisericii Romano-Catolice 
a secolului XX care a fost incontestabil Conciliul Vatican II (1962-1965).
(In traduceri în limbi de circulaţie internaţională toate documentele concilare pot fi 
accesate comod pe situl www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/.)

Conciliul pastoral, acesta şi-a propus să înnoiască figura juridică închisă şi 
defensivă a Bisericii Catolice autodefinită polemic faţă de protestantism şi 
modernitate în conciliile anterioare de la Trento (1545-1563) şi Vatican I (1870), 
făcând romano-catolicismul mai conform cu Tradiţia primului mileniu şi cu 
exigenţele umanităţii contemporane. Aceasta însă dezvoltând ecleziologia 
romano-catolică fără a pierde nimic, ci, dimpotrivă, păstrând intacte toate 
„achiziţiile” esenţiale ale mileniului al doilea legate în primul rând de structura 
monarhică papală, adică tocmai cele care au impus necesitatea înnoirii. Biserica 
Romano-Catolică se definea acum nu doar ca societate ierarhică perfectă, ci şi ca 
Popor al lui Dumnezeu, redescoperea sensul colegialităţii episcopale, al Bisericilor 
locale (particulare) şi al diversităţii, opera o viu discutată reformă liturgică şi se 
angaja într-o amplă deschidere şi solidarizare cu celelalte confesiuni creştine, cu 
celelalte religii ale lumii şi cu lumea modernă evaluate pentru prima dată pozitiv. 
Caracterul contradictoriu al acestor deschideri e produsul unei strategii 
inconsecvente: în locul unei regândiri coerente a întregului sistem s-a preferat 
juxtapunerea necoerentă a deschiderilor orizontale pe vechea infrastructură verticală 
de tipul monarhiei papale medievale, tridentine sau a Conciliului Vatican I, 
prerogativele primaţiale - jurisdicţia universală şi infailibilitatea ex cathedra - ale 
episcopului Romei fiind reafirmate fără echivoc. S-a ajuns astfel, cum au arătat
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istoricii catolici, la juxtapunerea în aceleaşi texte a două ecleziologii - una juridică şi 
alta de comuniune (cf. A. Acerbi, 1975).

în aceeaşi zi, 21 noiembrie 1964, Conciliul Vatican II adopta trei documente 
ecleziologice capitale: constituţia dogmatică despre Biserică (Lumen gentium), 
decretul despre ecumenism (Unitatis redintegratio) şi decretul despre Bisericile 
Catolice Orientale unite cu Roma (Orientalium ecclesiarum). Scopul principal era de 
a completa doctrina primatului papal monarhic din 1870 - reafirmată răspicat de 
Lumen gentium 22-25 - cu una despre episcopat şi natura lui colegială. Biserica nu e 
doar un corp ierarhic static, ci un popor al lui Dumnezeu adunat de Duhul Sfânt şi 
care participă la întreita slujire a lui Hristos şi se află în pelerinaj spre împărăţia 
eshatologică a lui Dumnezeu. Sacrament al mântuirii, Biserica nu se identifică 
integral cu împărăţia lui Dumnezeu care e distinctă de ea şi include întreaga 
umanitate şi creaţie. De asemenea, Biserica lui Hristos se realizează deplin în 
Biserica Romano-Catolică, dar nu se epuizează în ea, în afara ei existând Biserici 
adevărate (ortodoxe) şi comunităţi ecleziale (protestante) adevărate, cu valoare 
mântuitoare, aflate în grade de comuniune diferite cu Biserica Romano-Catolică. 
Mai mult, chiar şi religiile necreştine au un sens soteriologic veritabil creând 
comuniuni imperfecte, dar reale, ale omului cu Dumnezeu. Toată istoria şi cultura 
umană autentică - căutarea păcii, dreptăţii, adevărului - au un rol pozitiv în planul 
lui Dumnezeu de realizare a împărăţiei Sale în lume. De aceea, unitatea creştină (şi 
panumană) trebuie căutată acum prin dialog ecumenic ca o unitate în diversitate pe 
baza complementarităţii tradiţiilor şi valorilor fiecărei comunităţi. Acestea nu trebuie 
anulate, ci reconciliate prin dialog şi printr-o comunicare şi îmbogăţire reciprocă pe 
baza distincţiei între adevărul de credinţă permanent şi sistemele teologice sau 
ecleziale istorice şi a unei ierarhii a adevărurilor de credinţă. Ca dovadă a noii 
abordări, Bisericile Catolice Orientale sunt pentru prima dată recunoscute nu drept 
simple rituri orientale, ci drept Biserici particulare „sui juris”, cu structuri şi tradiţii 
proprii, precizându-se însă că recunoaşterea acestui statut eclezial propriu rămâne 
limitată în timp până la restabilirea comuniunii depline între Biserica Romano- 
Catolică şi Biserica Ortodoxă.

Ridicarea simultană pe 7 decembrie 1965 a anatemelor reciproce din 16 şi 20 
iulie 1054 prin care cardinalul Humbert şi patriarhul Mihail Kerularios se 
excomunicaseră reciproc1, anulare solemnă care a fost ultimul act al Conciliului 
Vatican II, a fost interpretată pripit de mass-media ca realizare a unirii dintre cele 
două Biserici. în realitate, era vorba de un gest simbolic de bunăvoinţă, care schimba 
climatul de ostilitate dintre cele două Biserici într-unul de încredere şi permitea 
angajarea pe acest fond de deschidere reciprocă a dialogului teologic, singurul în 
măsură să soluţioneze divergenţele dogmatice apărute între cele două Biserici în 
cursul mileniului al doilea prin proclamarea unilaterală de către Biserica Romano-

Cf. studiul meu „950 de ani de la Marea Schismă. Interpretări şi documente”, Revista teologică, 
Sibiu, XIV (86) 2004, nr.3, p.8-41 şi nr.4, p.79-113.
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Catolică a unei serii întregi de noi dogme (Filioque, purgatoriul, primatul şi 
infailibilitatea papală şi cele două dogme mariologice).

Pe această bază în cadrul vizitei papei Ioan-Paul II în Fanar, pe 29 noiembrie 
1979, noul papă polonez şi patriarhul ecumenic Dimitrios I (1973-1991) anunţau 
oficial demararea dialogului teologic între cele două Biserici (din 1979 şi până acum 
Comisia mixtă s-a reunit în opt sesiuni plenare elaborând patru documente comune, 
activitatea ei fiind însă serios perturbată după 1989 de relansarea uniatismului în 
ţările est-europene în urma prăbuşirii comunismului, reactivarea Bisericilor unite 
diminuând încrederea ortodocşilor faţă de autenticitatea gesturilor ecumenice 
spectaculoase ale lui Ioan-Paul II).

Contradictoriu în însăşi fiinţa demersurilor sale , Conciliul Vatican II a avut 
încă de la început şi are în continuare parte în lumea romano-catolică de o receptare 
tensionată şi polarizată3. Dacă pentru o minoritate, dar foarte vie, Conciliul a părut 
inadmisibil de modernist şi excesiv de liberal, creând o ruptură faţă de tradiţia 
romano-catolică „clasică”, pentru cei mai mulţi el a părut mult prea prudent şi 
conservator. După o primă şi furtunoasă fază de tensiune la sfârşitul anilor ’60 şi 
începutul anilor ’70, s-a ajuns la un oarecare echilibru între „dreapta” 
ultraconservatoare minoritară a „tradiţionaliştilor” sau „integriştilor” şi „stânga” 
reformatoare extrem de diversificată a „progresiştilor” sau „liberalilor”, care doresc 
o mai accentuată democratizare internă şi o mai profundă implicare socială a 
Bisericii. Intre aceşti doi poli, Vaticanul a făcut şi face în continuare eforturi în 
direcţia menţinerii unei dificile poziţii „centriste”, în contextul unor insolubile şi 
crescânde tensiuni între universal-uman şi local, între unitate şi diversitate, între 
centralism şi autonomie, între autoritate şi libertate. Teologii s-au divizat ei înşişi 
grupându-se în jurul a două reviste: Concilium, liberală (H. Kiing, E. Schillebeecks 
etc.) şi Communio, tradiţională. Aceasta din urmă era susţinută de H. de Lubac, 
H. Urs von Balthasar, J. Ratzinger, care, alarmaţi de zelul modernist excesiv al 
„liberalilor” şi traumatizaţi de şocul revoltelor studenţeşti pariziene din 1968, dar şi 
de valul de contestaţii interne legate de criza celibatului şi a moralei sexuale, s-au 
transformat din reformatori, cum au fost la Conciliu, în conservatori. Treptat, prin 
promovarea lor ierarhică, acest grup centrist-conservator îşi va impune orientarea 
asupra politicii oficiale a Vaticanului după 1978.

încă înainte de aceasta, în faţa revizionismului dogmelor papale întreprins de 
teologul liberal Hans Kiing (n. 1928), papa Paul VI (1963-1978) a aprobat în iulie 
1973 publicarea faimoasei declaraţii Mysterium Ecclesiae „asupra doctrinei catolice

2 A se vedea analiza şi evaluarea lor ortodoxă în teza de doctorat a pr. prof. Dumitru Popescu, „ 
Ecleziologia romano-catolică după documentele celui de al doilea Conciliu de la Vatican şi ecourile ei în 
teologia contemporană”, O, Bucureşti, 24 (1972), nr. 3, p. 325-458 şi extras.

3 Pentru detalii a se vedea studiul meu „Conciliul Vatican II, reforma Bisericii şi dilemele epocii 
postconciliare. Refecţiile unui teolog ortodox”, în Perspective asupra Conciliului Vatican II. ed R. Lazu 
- A.Tat, Editura Galaxia Gutenberg, Tg Lăpuş , 2004, p. 61-83.
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privitoare la Biserică pentru a o proteja împotriva erorilor actuale” 
(www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/). Documentul elaborat de 
aceeaşi Congregaţie pentru Doctrina Credinţei - noul nume al fostului „Sfanţ Oficiu 
al Inchiziţiei” - reafirma tranşant nu deschiderile, ci infrastructura ecleziologică 
papală preconciliară menţinută în documentele Conciliului. în faţa „erorilor 
contemporane”, declaraţia afirma - în cuvintele comentariului făcut în epocă de 
episcopul-vicar Antonie Plămădeală4 - „că singura Biserică adevărată este cea 
romano-catolică; că singurele interpretări valabile în materie dogmatică sunt cele ale 
magisteriului romano-catolic; că papa este infailibil; că el are primatul de jurisdicţie 
asupra întregii Biserici şi că unitatea Bisericii nu se va putea realiza decât prin 
întoarcerea «fraţilor separaţi» la romano-catolicism. Teze clasice preconciliare. 
Impresia de deschidere cu care începe fiecare capitol e contracarată de concluziile 
care închid această Biserică în propria carapace de autosuficienţă pe care fusesem 
tentaţi s-o credem depăşită”5. „Simptom de contrareformă” internă în romano- 
catolicism, declaraţia Mysterium Ecclesiae „interesează şi celelalte Biserici, în 
măsura în care poate afecta dialogul ecumenic”. „Climatul ecumenic care se instaura 
- continua episcopul Antonie în 1974 - este acum grav afectat. Bisericile se 
întâlnesc încă o dată cu o Romă care se întoarce când vrea la teze vechi, de pe 
vremea când ecumenismul nu se născuse încă. Ortodocşii, vechii-catolici şi 
protestanţii au reacţionat imediat împotriva declaraţiei, dar nu această reacţie de 
moment e lucrul cel mai important. Mai importantă e pierderea încrederii în 
partenerul romano-catolic, şi aceasta poate fi de lungă durată”6.

O schimbare în sens pozitiv a apărut a aduce cu sine pontificatul lui Ioan Paul 
II (1978-2005). Acesta e legat de o serie spectaculoasă de deschideri ecumenice spre 
toate confesiunile şi religiile lumii - a fost primul papă care a predicat într-o biserică 
luterană (11 decembrie 1983) şi într-o sinagogă (13 aprilie 1986), care a invitat 
liderii tuturor confesiunilor creştine şi ai religiilor necreştine la o rugăciune comună 
pentru pace (Assisi, 27 octombrie 1986), care a vizitat o ţară ortodoxă (Bucureşti, 7- 
9 mai 1999), care în cadrul vizitei în Fanar pe 30 noiembrie 1979 a declarat deschis 
dialogul teologic oficial între Biserica Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă7 etc.

4 „Hans KUng şi declaraţia «Mysterium Ecclesiae»”, Ortodoxia 26 (1974) nr. 1, p. 5-69, reluat în 
volumul: Dr. Antonie Plămădeală, Ca toţi să fie una, Bucureşti, 1979, p. 193-273.

5 Ca toţi să fie una, p. 248.
6 Jbidem, p. 266.

La prima sa sesiune plenară (Patmos-Rodos, 1980), Comisia a adoptat un plan, o metodă şi o 
listă de teme propuse pentru prima etapă a dialogului. Scopul dialogului, s-a spus, e „restaurarea 
comuniunii depline între cele două Biserici, bazată pe unitatea credinţei potrivit experienţei şi tradiţiei 
comune a Bisericii primare şi exprimate în celebrarea comună a Euharistiei”; metoda e pozitivă, plecând 
de la elementele comune, care unesc cele două Biserici; primele teme abordate urmau să fie cele legate 
de Sfintele Taine şi relaţia lor cu credinţa şi structura Bisericii. Pregătite de lucrările preliminare a trei 
subcomisii, sintetizate de un comitet de coordonare, sesiunile plenare erau planificate să se desfăşoare 
tot la doi ani. Acest ritm n-a fost menţinut decât în primii zece ani de existenţă şi activitate ai Comisiei, 
respectiv între 1980-1990 când au avut loc 6 sesiuni plenare (Patmos-Rodos, 1980; Miinchen, 1982;
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La aceste gesturi ecumenice cu caracter evident simbolic s-au adăugat intransigenţa

Creta, 1984; Bari, 1986-1987; Valaamo, 1988 şi Freising, 1990) care au condus la adoptarea a trei 
documente teologice comune, reprezentând tot atâtea importante etape pe calea realizării unei 
convergenţe teologice: Misterul Bisericii şi al Euharistiei în lumina misterului Sfintei Treimi (Mtinchen, 
1982); Credinţă, Taine şi unitatea Bisericii (Bari, 1987); Taina Preoţiei în structura sacramentală a 
Bisericii cu referire deosebită la importanţa succesiunii apostolice pentru sfinţirea şi unitatea poporului 
lui Dumnezeu (Valaamo, 1988). în februarie 1990, comitetul de coordonare reunit la Moscova a pregătit 
pentru sesiunea plenară din iunie 1990 de la Freising proiectul de document comun intitulat „Consecinţe 
ecleziologice şi canonice ale naturii sacramentale a Bisericii: conciliaritate şi autoritate în Biserică”. El 
nu avea să fie discutat decât în septembrie 2006 la sesiunea de la Belgrad, întrucât precipitarea 
evenimentelor legate de reorganizarea Bisericilor unite din Ucraina şi România odată cu prăbuşirea 
comunismului între anii 1985-1989 a impus din 1990 încoace uniatismul drept temă unică a dialogului 
teologic dintre Bisericile Ortodoxe şi Biserica Romano-Catolică. Lucrul a fost cerut încă de cea de-a III- 
a Conferinţă Presinodală Panortodoxă (Chamb6sy, 1986), precum şi, cu insistenţă, de reuniunea tuturor 
întâi-stătătorilor Bisericilor Ortodoxe, care la adunarea din Fanar (1992) a protestat împotriva 
prozelitismului catolic relansat şi a resuscitării uniatismului. în aceste condiţii, sesiunile a Vl-a şi a Vll-a 
ale Comisiei au condus la adoptarea a două documente comune privitoare la uniatism: declaraţia de la 
Freising (1990), şi documentul de la Balamand (1993): Uniatismul ca metodă de unire în trecut şi 
căutarea actuală a deplinei comuniuni. Reactivarea Bisericilor unite cu Roma în Estul Europei a 
reprezentat o experienţă traumatică pentru Bisericile Ortodoxe ieşite şi ele din comunism, care au 
perceput-o ca relansarea unei noi versiuni a uniatismul-ui istoric. Datorită discrepanţei dintre declaraţiile 
şi acţiunile Vaticanului, dialogul iubirii între Bisericile Ortodoxe şi Romano-Catolică a îngheţat, iar cel 
teologic - al Adevărului - a intrat într-un grav impas. Din acest impas s-a putut ieşi la Balamand (1993, 
unde s-a reuşit adoptarea controversatului document comun cu titlul menţionat mai sus) numai prin 
distincţia între „uniatism” - respins ca „metodă” de unire specifică trecutului dar inacceptabilă azi - şi 
realitatea Bisericilor unite actuale, asumată şi oficializată de Vatican şi recunoscută aici de ortodocşi 
doar „ca parte a comuniunii catolice”. Uniatismului era respins în documentul de la Balamand ca metodă 
şi model de unire inacceptabil pe baza unei recunoaşteri reciproce a Bisericilor Catolice şi Ortodoxe 
drept „Biserici surori” posedând ambele în mod egal mijloacele mântuitoare (§ 12 şi 14). Dezbaterile din 
cadrul celei de-a VUI-a Sesiuni plenare a Comisiei desfăşurate între 9-19 iulie 2000 la Baltimore 
(programată iniţial pentru 1999, dar amânată pentru 2000 din cauza războiului din Iugoslavia) a 
confirmat încă o dată impasul dialogului teologic ortodox-catolic (cf. referatul meu „Dialogul teologic 
ortodox-catolic 1986-2000 la răscruce: care ecleziologie? Status quaestionis. Referat Baltimore iulie 
2000”, în: Arhiepiscopului Bartolomeu Valeriu Anania in honorem, Editura Renaşterea, CIuj-Napoca, 
2001, p. 61-79 şi „Uniatismul - impas ecleziologie. Pe marginea celei de-a VlII-a Sesiuni plenare a 
Comisiei internaţionale mixte pentru dialog teologic între Bisericile Ortodoxe şi Biserica Romano- 
Catolică, Baltimore, 9-19 iulie 2000”, Vestitorul Ortodoxiei, nr. 251-252, 1 august 2000, p. 1-3). Ea 
poate fi uşor constatată şi de un simplu bilanţ statistic: între 1991-2000 au avut loc abia două sesiuni 
plenare în loc de cinci preconizate, s-a adoptat un singur document comun - cel de la Balamand (1993) - 
şi s-a abordat o singură temă: uniatismul şi implicaţiile lui. Impasul actual al dialogului ortodox-catolic - 
deşi în septembrie 2006 la Belgrad s-a reuşit o fragilă reînnodare a firului rupt în 1990 prin revenirea la 
vechea agendă de lucru a dialogului (a se vedea discuţia mea din „Raport cu privire la lucrările celei de-a 
IX-a sesiuni plenare a Comisiei mixte internaţionale pentru dialog teologic între Biserica Ortodoxă şi 
Biserica Romano-Catolică, Belgrad, 18-25 septembrie 2006”, ST, seria IlI-a, an II, 2006, nr. 3, p. 153- 
168.) - se situează într-un context care atestă semnele îngrijorătoare ale unei tot mai evidente şi riscante 
reconfesionalizări a vieţii religioase pe plan mondial, în care răcirii entuziasmului ecumenic din anii 
’60-’70 (s-a vorbit de „iama ecumenică” a sfârşitului secolului XX) îi corespunde ascensiunea 
primejdioasă a conservatorismelor, fundamentalismelor şi închiderilor religiilor, bisericilor şi 
confesiunilor în propria lor carapace ca reacţie la secularizarea şi relativismul etic şi religios al 
societăţilor postmodeme din noua eră a globalizării.
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în faţa comunismului în declin, un pelerinaj mondial perpetuu, un angajament ferm 
pentru demnitatea şi drepturile omului pe scena politică internaţională. Toate aceste 
remarcabile deschideri înspre exterior nu au fost însă dublate de un efort similar în 
interiorul Bisericii, unde a promovat o politică centralizatoare, tradiţionalistă şi 
conservatoare. Principalul instrument de care s-a folosit în acest sens a fost 
Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, în fruntea căreia a numit în 1981 ca prefect 
pe fostul profesor de dogmatică (1955-1977) şi apoi arhiepiscopul de Miinchen- 
Freising şi cardinalul (1977-1982) Joseph Ratzinger, care a devenit cel mai apropiat 
colaborator şi prieten. Mult mai puţin mediatizate, dar elocvente, sunt intervenţiile 
de autoritate ale lui Ioan-Paul II / Joseph Ratzinger (lista şi textul principalelor 
documentele ale congregaţiei pot fi accesate pe site-ul oficial www.vatican.va), cum 
au fost:

-suspendarea în 1979 a lui Hans Kiing şi atenţionarea unei serii de profesori 
„liberali” (L. Boff, 1985; E. Schillebeecks, 1986; J. Dupuis, 2001etc );

-condamnarea aşa-numitei „teologii” latino-americane „a eliberării” (1984 şi
1986);

- excomunicarea „integriştilor” tridentini ultraconservatori din jurul 
arhiepiscopului Lefebvre (1988);

- promulgarea unor noi Coduri de drept canonic (latin, 1983, şi oriental, 1990) 
extrem de stricte şi conservatoare;

- impunerea unui jurământ de fidelitate extrem de elaborat şi abuziv tuturor 
teologilor (Aci tuendam fldem, 1998);

- refuzul de a recunoaşte un statut eclezial conferinţelor episcopale regionale 
(Apostolos suos, 1998).

Toate aceste gesturi relativizau sever deschiderile ecumenice spre Răsăritul 
ortodox (Orientale lumen, 1995) sau chemarea lansată tuturor creştinilor (Ut unum 
sint, 1995) de a reflecta împreună asupra găsirii unor noi moduri de exerciţiu ale 
primatului papal - nu asupra naturii şi funcţiei lui, dogmatizate în 1870 şi 1964 - 
adaptate atât necesităţilor societăţii actuale, cât şi realizării unităţii creştine.

în linia receptării Conciliului Vatican II, sinodul episcopal extraordinar 
(alcătuit din episcopi romano-catolici numiţi şi care are doar funcţie consultativă de 
consilium pontificis, nu deliberativă de adevărat concilium) întrunit la Roma în 
decembrie 1985 cu ocazia aniversării a două decenii de la încheierea lucrărilor
conciliului, a proclamat drept idee centrală şi fundamentală a tuturor documentelor 
sale „ecleziologia comuniunii”. Ce anume înseamnă „comuniunea” pentru Vatican 
avea să o precizeze cardinalul Joseph Ratzinger în extraordinar de importantul 
document al Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei publicat cu aprobarea papei 
Ioan-Paul II pe 29 mai 1992 sub titlul Communionis notio. Despre unele aspecte ale 
Bisericii ca o comuniune. Documentul critică deschis ecleziologia euharistică 
ortodoxă (N. Afanasiev) prezentată ca viziune ecleziologică unilaterală care, 
accentuând Bisericile locale ca subiecte complete în ele însele, ar transforma 
Biserica universală într-o „sumă şi federaţie de Biserici particulare” rezultată „de
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jos” în sus prin recunoaşterea lor reciprocă (8; 11). Viziunea catolică e însă aceea că 
Biserica universală „precedă ontologic şi temporal” Bisericile particulare „care se 
nasc în ea şi din ea, şi-şi au eclezialitatea în ea şi din ea” (9). Concret, aceasta 
înseamnă că prin botez credincioşii, iar prin hirotonie episcopii intră mai întâi într-o 
Biserică una şi universală a lui Hristos, respectiv într-un colegiu episcopal universal, 
care au ambele drept cap văzut şi principiu vizibil pe episcopul Romei ca succesor al 
lui Petru (episcopatul e un colegiu cum et sub Petro). Orice Euharistie validă fiind 
celebrată în unire cu papa şi cu episcopul locului , primatul petrin ar fi implicat în 
însăşi structura euharistică a Bisericii. Papalitatea ar ţine deci nu de structura 
canonică, ecleziastică, a comuniunii Bisericilor, ci de însăşi natura ei ecleziologică, 
de misterul ei euharistie. Avem de acum de a face - acesta e noutatea teologică 
considerabilă a documentului - cu un fel de papalitate euharistică, prezentă din 
interior în toate Bisericile locale ca un principiu constitutiv, ceea ce face ca absenţa 
comuniunii cu papa să afecteze Bisericile particulare (ortodoxe) sau comunităţile 
eclesiale (protestante) de o rană (vulnus) în însăşi constituţia lor (17).

Prin două documente şi un act de canonizare din anul 2000, papa loan-Paul II 
şi cardinalul Joseph Ratzinger arătau limpede că această linie conservatoare e poziţia 
oficială a Vaticanului . Pe 3 septembrie avea loc beatificarea în comun a papilor care 
au prezidat cele două Concilii de la Vatican, nu doar a bunului Ioan XXIII (1958— 
1963), dar şi a impulsivului şi controversatului Pius IX (1846-1878). Mesajul 
subînţeles era limpede: receptarea Conciliului Vatican II nu dispensează de cea a 
Conciliului Vatican I, cele două trebuind luate la pachet, Vatican I fiind norma de 
interpretare pentru Vatican II. Pe 9 iunie - cu o lună înainte de cea de-a VlII-a 
sesiune a dialogului teologic ortodox-catolic de la Baltimore - loan-Paul II aproba o 
Notă a Congregaţiei prezidate de cardinalul Ratzinger cu privire la sensul expresiei 
„Biserici-suroriDeşi e folosită oficial de Conciliul Vatican II (Unitatis 
Redintegratio 14), de papa Paul VI (1967), de loan-Paul II (1985, 1991, 1995, 1999), 
utilizarea ei trebuie făcută într-un sens riguros, plecând de la unicitatea şi 
universalitatea Bisericii lui Hristos. Ca atare, Biserici-surori sunt doar Bisericile 
particulare (locale) între ele, a căror mamă e Biserica una a lui Hristos care subzistă 
în Biserica Romano-Catolică; prin urmare, spre deosebire de Biserica particulară a 
Romei, Biserica Catolică nu poate fi soră a unei Biserici particulare sau grup de 
Biserici. Sensul acestei precizări se lămureşte pe fundalul faimoasei declaraţii de pe 
6 august 2000 a aceleiaşi Congregaţii intitulate Dominus Jesus şi tratând „despre 
unicitatea şi universalitatea mântuitoare ale lui Hristos şi ale Bisericii Lui”. 
Paragrafele 16-17 despre „unicitatea şi universalitatea Bisericii” - care a produs un 
imens scandal ecumenic - repetă celebra învăţătură conciliară din Lumen gentium 8, 
potrivit căreia Biserica unică a lui Hristos „subzistă în” Biserica Romano-Catolică 
fără a exclude existenţa unor „elemente de adevăr şi sfinţire” în afara acesteia. Nota

8 Cf. articolul meu „Vaticana. Declaraţia Dominus Iesus şi semnificaţia ei antiecumenică”, 
Renaşterea, Cluj-Napoca, nr. 10, octombrie 2000, p. 8-9.
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56 precizează însă fără echivoc — în cuvintele şi în sensul aceleiaşi constituţii 
conciliare Lumen gentium — că expresia „subzistă în” ,,«w înseamnă că unica Biserică 
a lui Hristos ar putea exista şi în Biserici şi comunităţi ecleziale necatolice”, în care 
există doar „elemente de Biserică derivate din Biserica Catolică şi conducând spre 
ea”. Cu nuanţe însă: în timp ce în virtutea episcopatului şi Euharistiei lor valide, 
Bisericile Ortodoxe ieşite din comuniune cu Roma sunt încă „Biserici particulare” 
adevărate, comunităţile protestante ieşite din Reformă, care n-au mai păstrat 
episcopatul valid şi substanţa integrală a Euharistiei, sunt doar „comunităţi 
ecleziale”, chiar şi aici însă prezenţa Botezului asigură totuşi o comuniune 
imperfectă cu Biserica Catolică.

Alegerea pe 19 aprilie 2005 a cardinalului prefect Joseph Ratzinger în vârstă de 
78 de ani ca papa Benedict XVI - dorinţă testamentară expresă a lui Ioan-Paul II, pe 
cât se pare - a marcat triumful acestei orientări ecleziologice şi teologice stricte 
acum la chiar vârful Bisericii Romano-Catolice. Tradiţionalismul catolic al noului 
papă - al nouălea papă german - a devenit evident încă de la primele sale gesturi, 
începând cu situarea, prin alegerea numelui, în descendenţa papei Benedict XV 
(1914-1922) şi reciclarea unor piese din vestimentaţia pontificală abandonate de 
ultimii papi şi continuând cu nostalgica acordare din nou a permisiunii celebrării 
vechii misse latine tridentine. Noul papă şi-a plasat de altfel pontificatul sub semnul 
luptei împotriva dictaturii relativismului prin revenirea la raţiune, autoritate şi 
tradiţie. Declaraţiile sale tranşante - ca aceea despre islam din faimosul discurs de la 
Regensburg de pe 12 septembrie 2006 - au inflamat deja opinia publică mondială. 
Iar faptul că şi-a consacrat prima enciclică temei iubirii lui Dumnezeu şi iubirii 
creştine (Deus est caritas, 25 decembrie 2005), iar la sfârşitul lui noiembrie şi 
începutul lui decembrie a făcut o vizită în Turcia islamică şi patriarhului ecumenic 
Bartolomeu I nu atenuează, ci, din contră, amplifică rezonanţa gesturilor sale 
conservatoare.

Abandonarea în ediţia pe 2006, apărută la 1 martie, a lui Annuarium 
Pontificium a celui de-al cincilea din cele nouă titluri oficiale ale papei - 
„patriarh al Occidentului” - a stârnit pe drept cuvânt - în ciuda „clarificării” 
ecumenice a Consiliului pontifical pentru unitate prezidat de cardinalul Kasper - 
proteste şi nelinişti din partea Bisericilor Ortodoxe10 (a se vedea declaraţia Sfanţului 
Sinod al Patriarhiei Ecumenice; www.ec-patr.org). încă din iunie 2000, în Nota 
privitoare la expresia „Biserici-surori” (§ 3), cardinalul Ratzinger ţinea să precizeze: 
„în literatura creştină această expresie începe să fie folosită în Răsărit atunci când 
din secolul V începe să câştige teren ideea «pentarhiei», potrivit căreia în fruntea

cel de

9 Cele nouă titluri sunt: episcop al Romei; vicar al lui Iisus Hristos; succesor al lui Petru; pontif 
suprem al Bisericii universale; patriarh al Occidentului; primat al Italiei; arhiepiscop şi mitropolit al 
Bisericii Romei; suveran al statului Vatican; şi slujitor al slujitorilor lui Dumnezeu.

Cf. articolul meu „Papa renunţă la titlul de patriarh al Occidentului. Semnificaţiile posibile ale 
omiterii unui titlu pontifical vechi de 1500 de ani”, Renaşterea, Cluj-Napoca, nr. 10, octombrie 2006.
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Bisericii stau cinci patriarhi, iar Biserica Romei are primul loc între aceste Biserici- 
surori patriarhale. în această privinţă trebuie observat că nici un pontif roman n-a 
recunoscut vreodată această echivalare a scaunelor, nici n-a acceptat ca Bisericii 
Romei să i se dea numai un primat de onoare. Mai trebuie subliniat şi că această 
structură patriarhală tipică pentru Răsărit nu s-a dezvoltat niciodată în Occident.” în 
martie 2006 - cu şase luni înainte de cea de-a IX-a sesiune plenară a Comisiei mixte 
de dialog teologic ortodox-catolic de la Belgrad care a discutat, fără să finalizeze 
însă, un document pe tema „sinodalitate şi autoritate în Biserică” - cardinalul 
Ratzinger, devenit între timp papa Benedict XVI, renunţa - fără explicaţii de data 
asta - la titlul, socotit devenit virtual, de „patriarh al Occidentului”. Semnificaţia 
acestui gest simbolic este însă transparentă: Benedict XVI vrea să blocheze anticipat 
reinterpretarea plauzibilă a primatului universal în contextul unei comuniuni 
interpatriarhale, proprie primului mileniu creştin, reafirmând în schimb viziunea 
monarhică despre primat proprie mileniului al doilea, cu toate că ea a condus atât la 
schisma din 1054 dintre Răsăritul şi Occidentul creştin accentuată de conciliile 
pseudo-unioniste de la Lyon (1274) şi Florenţa (1439) şi de diversele uniatisme, cât 
şi la fracturarea Occidentului creştin în secolul XVI ca urmare a Reformei devenită 
protestantism.

Aceeaşi strategie de poziţionare anticipată poate fi detectată şi în spatele celui 
mai recent document al Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei a Vaticanului, 
primul din noul pontificat al lui Benedict XVI. Cu două luni înainte de a IlI-a 
Adunare Ecumenică a Bisericilor Europene de la Sibiu din 4-9 septembrie şi cu trei 
luni înainte de a X-a sesiune plenară a Comisiei de dialog teologic ortodox-catolic 
de la Ravenna din 8-15 octombrie, Vaticanul vine cu o nouă serie de reafirmări 
exclusiviste ale statutului său ecleziologic sub forma unor răspunsuri la cinci 
întrebări privitoare la doctrina catolică despre Biserică. Documentul se vrea o 
clarificare de uz intern menită să elimine o serie de interpretări eronate ale 
ecleziologiei Conciliului Vatican II răspândite în teologia catolică, şi să precizeze 
sensul exact al unor afirmaţii disputate de documentele conciliare. Aşa cum arată 
„Articolul comentariu” al Declaraţiei postat şi el pe site-ul www.vatican.va, 
documentul vizează interpretările supralicitate, selective şi contraproductive ale 
semnificaţiei generale a conciliului şi a doctrinei sale ecleziologice; acestea îl 
consideră exagerat drept o „cotitură copemicană”, îi dau „lecturi parţiale şi 
unilaterale” şi care se „contrapun” unele elemente altora, exagerându-le sau 
diminuându-le semnificaţia. De aceea declaraţia - care în sine nu spune absolut 
nimic nou, ci este practic o reformulare mai tehnică a paragrafelor 16-17 din 
declaraţia Dominus Jesus din 2000 - poate fi uşor concentrată în câteva teze:

1. Conciliul Vatican II n-a schimbat, ci doar a explicitat şi aprofundat doctrina 
catolică anterioară „clasică” despre Biserică. Accentul decisiv deci este pus pe 
continuitate, nu discontinuitate.

2. Controversata expresie din Lumen gentium 8, 2, potrivit căreia „Biserica lui 
Hristos subzistă în Biserica Catolică” are un sens exclusiv, nu inclusiv. Aceasta e
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afirmaţia cea mai dură şi care a generat proteste (deşi ea există ca atare şi în 
Dominus Jesus). Biserica Catolică îşi reafirmă convingerea că ea este Biserica una 
voită şi întemeiată de Hristos, că are subiect unic - pentru că nu pot exista mai multe 
Biserici - şi subzistă deplin doar în Biserica Catolică.

3. Explicaţia faptului pentru care Lumen gentium a preferat expresia „subzistă 
în” în locul lui „este” e aceea că prin aceasta Conciliul a vrut să afirme simultan 
două lucruri paradoxale: atât „identitatea deplină între Biserica lui Hristos şi Biserica 
Catolică”, cât şi o largă recunoaştere în afara ei a multor elemente de sfinţire şi de 
adevăr, deci cu valoare mântuitoare şi de care Hristos se serveşte ca instrumente de 
mântuire; ele derivă însă din plenitudinea lor în Biserica Catolică şi trimit spre 
aceasta şi spre unitatea ei.

4. Bisericile răsăritene separate de Roma - nu doar cele ortodoxe bizantine 
chalcedoniene, ci şi cele nechalcedoniene - merită numele de „Biserici particulare” 
sau „locale” adevărate şi, ca atare, sunt „surori” ale Bisericilor particulare catolice, 
pentru că au menţinut structura ierarhică şi sacramental-euharistică, precum şi 
succesiunea apostolică. Cu toate acestea, absenţa comuniunii cu succesorul lui Petru 
(considerată pe urmele lui Communionis notio „principiu constitutiv interior” al 
oricărei Biserici locale depline) le face să sufere de o carenţă sau deficit (defectus) 
de „plenitudine a catolicităţii” (Unitatis redintegratio 4) care există doar în interiorul 
unui episcopat guvernat de succesorul lui Petru.

5. La protestanţi, care n-au menţinut succesiunea apostolică în Taina Preoţiei şi 
nici integralitatea misterului euharistie, acest deficit se transformă într-o rană 
(vulnus) cronică, iar aceasta face ca potrivit standardelor dogmaticii romano- 
catolice, să nu poată fi numite „Biserici” în sens propriu, ci doar „comunităţi 
ecleziale”. Ceea ce însă, conform doctrinei aceluiaşi Conciliu, nu privează aceste 
comunităţi, chiar şi aşa deficitare, de un caracter „eclezial” şi de exercitarea unui rol 
„mântuitor” real faţă de credincioşii lor, protestanţi în speţă de toate 
denominaţiunile. Prin botez însă şi aceştia sunt în comuniune cu Biserica Catolică şi 
implicit cu Biserica una a lui Hristos.

Noutatea Răspunsurilor nu este aşadar una de conţinut - toate aceste afirmaţii 
sunt prezente în documentele conciliare adoptate pe 21 noiembrie 1964 
degrabă una de stil, de context şi de strategie. Benedict XVI ţine să reamintească în 
primul rând catolicilor - şi implicit necatolicilor - că trebuie să citească Conciliul 
Vatican II prin prisma continuităţii şi fidelităţii cu tradiţia catolică a mileniului al 
doilea, care nu e de depăşit sau de relativizat. Accentul oficial în receptarea 
Conciliului Vatican II s-a mutat decis de pe schimbare pe conservare, de pe 
discontinuitate pe continuitate. Cu alte cuvinte, Conciliul Vatican II se interpretează 
în lumina Conciliului Vatican I, nu invers, cum s-a crezut chiar şi în largi segmente 
din lumea catolică până acum.

In aceste condiţii în ce priveşte perspectivele relaţiilor ecumenice cu Ortodoxia, 
este clar că Vaticanul nu are în vedere în ipoteza unei uniri cu Biserica Ortodoxă 
(scopul declarat al dialogului teologic bilateral) alt model decât cel hibrid al aşa-

ci mai
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zisului „greco-catolicism”, Bisericile Ortodoxe având doar perspectiva de a deveni 
un nou gen de Biserici „unite”. în această eventualitate pur ipotetică, Bisericilor 
Ortodoxe care ar accepta unirea cu Biserica Romano-Catolică în structura ei actuală 
ar urma să li se aplice noul codice de drept canonic „oriental” al Vaticanului: Codex 
Canonum Ecclesiarum Orientalium promulgat „motu proprio” pe 25 octombrie 1990 
de papa Ioan Paul II. Mixând “sui generis” ecleziologia şi dreptul canonic latin cu 
cele ortodoxe, noul codice a promovat Bisericile greco-catolice existente de la 
rangul de simple „rituri” la cel de „Ecclesiae sui juris”, construindu-le o identitate 
ecleziologică şi canonică proprie. Prin aceasta Vaticanul şi-a instituţionalizat 
propriul „Orient” (creat de-a lungul timpului prin diferitele uniatisme şi unionisme 
din trecut) oferind totodată versiunea oficială a ceea ce înţelege să fie Biserica 
Romano-Catolică actuală, diversificată intern de sus în jos ca o „comuniune de 
Biserici” de tradiţii diferite unite în jurul papei.

Roma nu este aşadar deloc dispusă să asume provocarea internă pe care ar 
reprezenta-o pentru ea însăşi acceptarea, fie şi numai în raport cu ortodocşii, a unui 
primat în sensul modelului oferit de Sinoadele Ecumenice din mileniul întâi, pe care 
Bisericile Ortodoxe îl pun drept condiţie de unire ca singurul acceptabil (în 
eventualitatea clarificării în dialogul teologic bilateral a tuturor articolelor de 
credinţă aflate în dispută de secole). Ironia providenţei face ca în 1967 şi 1969 
profesorul de dogmatică Joseph Ratzinger să fi propus explicit patriarhalizarea 
internă a Bisericii Romano-Catolice şi limitarea, pentru Bisericile Ortodoxe, a 
exerciţiului primatului roman doar la exigenţele mileniului întâi. Devenit cardinal- 
prefect şi acum papă, profesorul reformator de la Conciliu, deschis mileniului întâi, 
s-a transformat însă într-un apologet inflexibil al mileniului al doilea latin, 
refuzându-şi propriul său titlu patriarhal şi reafirmând, în termeni scandaloşi 
ecumenic, exclusivismul ecleziologic romano-catolic. Mesajul pentru ecumenism şi 
dialog este unul transparent: chiar şi în mileniul al treilea, Roma oficială nu va 
renunţa la mileniul al doilea, în ciuda faptului că el a generat deja două schisme ale 
lumii creştine. în ciuda deschiderilor notabile şi sincere făcute de unii teologi sau 
grupuri din sânul Bisericii Romano-Catolice, structura ecleziologică a Bisericii 
Romano-Catolice continuă să rămână neclintit cea papal monarhică a celui de-al 
doilea mileniu creştin, dogmatizată brutal de Conciliul Vatican I (neterminat din 
pricina izbucnirii în 1870 a războiului franco-german) şi reafirmată cu nuanţe şi 
deschideri de contradictoriul Conciliu Vatican II ( despre care s-a spus că, la rândul 
său, a rămas neterminat şi ar cere de aceea pentru o înnoire reală a Bisericii 
Romano-Catolice un Conciliu Vatican III). Sensul profund al ecumenismului catolic 
este de aceea tot acela al „readucerii”, acum prin dialog şi convingere, a tuturor 
necatolicilor (fie ei Biserici particulare, cum sunt ortodocşii „schismatici” dar cu 
Euharistie şi Preoţie valide, fie doar comunităţi ecleziale, cum sunt protestanţii 
„eretici”, cu Scriptură , dar fără Preoţie sacramentală şi, ca atare, fără Euharistie 
validă) la unica Biserică a Iui Hristos identică deplin doar cu Biserica Romano- 
Catolică guvernată de „succesorul lui Petru”, căreia îi aparţin de fapt prin Botez şi ,
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respectiv, prin Preoţie, nu însă şi de fapt. Prin restabilirea comuniunii canonice ca 
papa, cu alte cuvinte prin acceptarea cu supunere religioasă a jurisdicţiei universale 
şi a magisteriului infailibil „ex cathedra” („ex sese, non ex consensu Ecclesiae”) al 
episcopului Romei, pontif suprem învestit iure divino cu „autoritate episcopală 
absolută şi imediată asupra tuturor episcopilor şi credincioşilor”, se realizează nu 
unitatea Bisericii, dată deja în persoana acestuia ca „fundament şi cap vizibil” al ei, 
dar se actualizează universalitatea ei extensivă.

Acestei ecleziologii universaliste şi monarhice, Biserica Ortodoxă i-a opus şi îi 
opune ecleziologia sacramentală a unor Biserici locale depline aflate în comuniune 
prin unitatea credinţei ortodoxe, a Tainelor şi ordinii canonice, şi a căror 
universalitate rezultă din recunoaşterea reciprocă, exprimată liturgic şi sinodal, a 
unor Biserici locale surori egale în interiorul ordinii canonice sinodal-primaţiale 
stabilite de Sfinţii Părinţi la Sinoadele Ecumenice pentru ca Biserica să reflecte la 
toate nivelurile - local, regional şi universal - modelul vieţii Sfintei Treimi (cf. 
canonul 34 apostolic).

Conştientă şi mândră nu mai puţin, prin însuşi numele ei de Ortodoxă, de faptul 
că e singura care păstrează neschimbată tradiţia apostolică şi patristică - şi că astfel 
adevărata Biserică una a lui Hristos subzistă prin darul lui Dumnezeu în Ortodoxie -, 
Biserica Ortodoxă va fi nevoită să-şi afirme mai limpede la nivel oficial11 identitatea 
în spaţiul ecumenic : nu Ortodoxia e o deviere de la creştinismul apostolic romano- 
catolic latin, ci, din contră, prin multitudinea inovaţiilor mileniului al doilea, 
romano-catolicismul e în aceste aspecte cel puţin o abatere inacceptabilă de la 
tradiţia apostolică şi patristică ortodoxă ale Bisericii una a lui Hristos.

în 1979, episcopul Antonie Plămădeală îşi exprima speranţa, dezminţită însă, 
că declaraţia ,Mysterium Ecclesiae va rămâne un document de arhivă şi o încercare 
regretată” . Din contră, din 1973 încoace declaraţii similare s-au repetat periodic 
aproape previzibil. Departe de a fi „o invitaţie la dialog”, impactul unor atari 
declaraţii asupra climatului ecumenic şi a dialogului teologic este unul nefast. Duc la 
ceea ce în 1974 acelaşi episcop român numea „pierderea încrederii în partenerul 
romano-catolic”. Căci, Ia urma urmei, „cine se va mai antrena într-un dialog cu 
această Biserică fără teama ca o nouă declaraţie Mysterium Ecclesiae nu va veni să 
dărâme dintr-odată tot ce se va fi clădit în ani? Şi care dintre teologii ortodocşi sau 
protestanţi nu se va teme că, într-o zi, Roma îi va spune că, de vreme ce a intrat în 
dialog cu ea, înseamnă că a recunoscut în ea adevărata Biserică, unica, potrivit cu 
învăţătura acestei Biserici, pentru care ecumenism înseamnă întoarcerea la romano- 
catolicism?”13.

Aşa cum a făcut de exemplu Biserica Ortodoxă Rusă în remarcabila declaraţie adoptată de 
Soborul jubiliar din 14 august 2000 intitulată „Principiile fundamentale ale atitudinii Bisericii Ortodoxe 
Ruse faţă de celelalte confesiuni creştine” (www.mospat.ru).

Ca toţi să fie una, p. 268.
13 Ibidem, p. 266.

81

http://www.mospat.ru


STUDII ŞI ARTICOLE

Vatican, July 2007 - Old Answers to New Contexts. The Radiography of 
Self-defining. On July 12, 2007 the Vatican published a short document, the 
original in Latin and copies in all major languages, issued by the Congregation for 
the Doctrine of the Faith and titled Responses to Questions Regarding Certain 
Aspects of the Doctrine on the Church. ” (Responsa ad quaestiones de aliquibus 
sententiis ad doctrinam de Ecclesia pertinentibus). Dated symbolically June 29, the 
feast of the Holy Apostles Peter and Paul, the document was signed by the Prefect of 
the Congregation, Cardinal William Levada, and by its secretary Archbishop Angelo 
A mato, with the explanatoiy note that ‘‘The Supreme Pontiff Benedict XVI, al the 
Audience granted to the undersigned Cardinal Prefect of the Congregation for the 
Doctrine of the Faith, ratified and confirmed these Responses, adopted in the 
Plenary Session of the Congregation, and ordered their publication. ” This 
theological document, though concise and technical, has caused an unexpectedly 
lively series of protests in the entire non-Catholic Christian world, as well as an 
unusual media storm, whose echoes lasted longer than those of other similar 
reactions. This is due to the harshness of the categorical ecclesiological statements 
of this first doctrinal document issued by the new octogenarian pope Benedict XVI 
(cardinal Joseph Ratzinger born in 1927), who succeded his charismatic and 
popular predecessor John Paul II (1978-2005). In brief, the document restates 
plainly the position of the Roman-Catholic Church in relation to the other non- 
Catholic Christian Confessions as declared in the documents issued by the Second 
Council of the Vatican on November 21, 1964: the one Church of Christ subsists 
only in the Catholic Church, which is identical with it; while the document 
recognizes the title of the Orthodox Churches and identifies them as “particular or 
local, sister Churches", Protestant Churches are termed as “ecclesiastical 
communities” and not “Churches”proper. Within the ecumenical context of theyear 
2007, i.e. the preparations for the third Ecumenical Assembly of the European 
Churches (Sibiu, 4-9 September) and for the ninth reunion of the Orthodox and 
Roman-Catholic Churches in Ravenna (8-15 October) these exclusive 
ecclesiological declarations sound not only brutal and offensive, but also 
scandalous.



Premise ale vieţii duhovniceşti autentice
Prof. Dr. Dimitrios Tselenghidis1

înainte de a ne referi în general la premisele vieţii duhovniceşti, este necesar să 
distingem din punct de vedere al sensului, ce înţelegem exact atunci când spunem 
viaţă duhovnicească. Pentru a ne îndepărta de orice eventuală confuzie terminologică, 
ar trebui să spunem chiar de la început, că altceva este Duhul Sfânt ca şi persoană a 
Dumnezeirii Treimice, şi altceva este Duhul Sfânt ca şi energie necreată, naturală a 
Dumnezeului Treimic. Astfel, când ne referim la viaţa duhovnicească şi sfântă, 
înţelegem viaţa Duhului Sfânt, ca şi energie comună, necreată şi naturală a 
Dumnezeului Treimic Cel Unul. Exact această viaţă necreată a lui Dumnezeu însuşi, 
când devine şi propria noastră viaţă, putem să vorbim cu exactitate de viaţă 
duhovnicească în noi. Mai exact, vorbim de părtăşia omului de Dumnezeu în chip 
harismatic. Acest om este şi se numeşte om duhovnicesc, pentru că s-a îmbogăţit 
trupeşte şi sufleteşte cu însuşi Duhul lui Dumnezeu, adică prin energia Lui naturală 
necreată. Este omul în care s-a sălăşluit Duhul lui Dumnezeu, care s-a unit în chip 
tainic cu Acesta şi lucrează în mod firesc în el, în anumite condiţii clare însă, şi 
determinate. La acestea ne vom referi în continuare, în timp ce în paralel vom vorbi 
amănunţit despre caracterul şi identitatea vieţii duhovniceşti.

1 N. tr. - Prof. Dr. Dimitrios Tselenghidis, profesor de Teologie Dogmatică şi Simbolică în cadrul 
Secţiei Teologie a Facultăţii de Teologie a Universităţii Aristotel din Tesalonic s-a născut la 14 
noiembrie 1949 în localitatea Liparo Pellas, Grecia. în anul 1971 a Absolvit Facultatea de Teologie din 
Tesalonic, al cărei doctor în teologie a devenit în 1984. Studii de maşter a urmat în domeniul Teologiei 
Sistematice la Tesalonic (1974-1976) şi la MUnchen, în cadrul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică 
şi Protestantă (1978-1980). în anul 1975 a devenit asistent universitar, în 1984 lector, în 1988 profesor 
conferenţiar, în 1992 profesor suplinitor, iar din 1995 profesor plin în cadrul Secţiei Teologie a Facultăţii 
de Teologie din Tesalonic. Dintre lucrările publicate de teologul grec de-a lungul anilor, amintesc: 
Teologia icoanei şi importanţa ei antropologică, (teza de doctorat) 1984; Harul şi libertatea potrivit 
Tradiţiei patristice a secolului al XlV-lea, 1987; Sotereologia lui Luther - Contribuţie la studiul 
teologiei lui Luther din punct de vedere ortodox, 1991; Satisfacerea dreptăţii dumnezeieşti potrivit lui 
Anselm de Canterbury - Abordare teologică din punct de vedere ortodox, 1995; Studii iconologice, 2003; 
Teologie ortodoxă şi viaţă, 2005, etc.

Mulţumesc şi pe această cale distinsului teolog grec, pentru faptul de a-mi fi încredinţat spre 
traducere prezentul articol, ca de altfel, şi pentru încuviinţarea publicării traducerii în limba română în 
acest volum omagial al Revistei Teologice închinat Pr. Prof Acad. Dr. Mircea Păcurariu, Părintele 
istoriografiei bisericeşti modeme la români, cu ocazia împlinirii celor 75 de ani de viaţă.
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Duhul lui Dumnezeu în om îl face pe acesta să se distingă de ceilalţi oameni, 
atât în gânduri şi în cuvinte, cât şi în faptele şi lucrările sale, în timp ce, în rest 
rămâne asemănător cu ceilalţi semeni ai săi.

Viaţa duhovnicească, ca şi viaţă în comuniune cu Sfânta Treime, este viaţă 
necreată şi e trăită în chip harismatic numai în spaţiul Bisericii Ortodoxe. Nu poate 
cineva să o localizeze într-o altă religie sau la creştinii eterodocşi-eretici. De altfel, 
aceştia nu vorbesc deloc de participare la viaţa necreată, în timp ce caracterizează în 
mod clar harul dumnezeiesc, care oferă această viaţă, ca fiind creat. Astfel, ne 
demonstrează ei înşişi, că nu au experienţa trăirii personale a energiei dumnezeieşti 
necreate a lui Dumnezeu.

Viaţa duhovnicească implică anumite premise fundamentale. Aceste premise 
sunt în principiu sacramentale (tainice). Adică ni se oferă prin Tainele Bisericii. Nu 
ţin deloc de calitatea noastră şi se obţin odată cu intrarea noastră în Biserică. Mai 
precis, imediat cum devenim membri ai Trupului tainic al lui Hristos prin Botez, 
cum venim la viaţa în Hristos, primim Sfântul Mir sau Mirungerea. Mirungerea ne 
oferă în chip harismatic Duhul Domnului nostru, energia necreată şi dumnezeiască a 
Duhului Sfânt, care vine şi se sălăşluieşte în permanenţă în viaţa noastră. Din acel 
moment, omul ca şi credincios şi element organic al Trupului lui Hristos, al Bisericii, 
s-a îmbogăţit prin această energie necreată şi a devenit în chip harismatic şi real, om 
duhovnicesc, deoarece are unul şi acelaşi Duh cu Hristos. în continuare, el are în 
sine, pe lângă energia (lucrarea) umană creată şi energia (lucrarea) dumnezeiască, nu 
în chip natural, ci harismatic.

După cum cunoaştem, scopul întrupării lui Dumnezeu a fost să unească în 
persoana Cuvântului lui Dumnezeu firea umană în chip ipostatic, pentru ca în 
continuare, fiecare om să rămână veşnic unit cu Dumnezeu, în mod harismatic, 
integrându-se astfel în Trupul tainic al lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Şi, pentru că, 
potrivit Revelaţiei dumnezeieşti nu există alt nume, în afară de Hristos, „în care să 
ne mântuim”2, este evident şi de netăgăduit că nu poate cineva să guste rodul 
mântuirii, înţeles ca viaţă duhovnicească, „dacă nu rămâne în viţă”3, adică dependent 
în mod organic de Hristos, prin Biserică. întemeierea Bisericii de către Hristos, prin 
pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime şi prin Cincizecimea personală a fiecărui 
credincios prin Mirul dumnezeiesc, trăită cu intensitate „în toate simţurile” în lumea 
prezentă, în cadrul Bisericii, certifică în mod existenţial şi de netăgăduit viaţa 
duhovnicească a credincioşilor în toate timpurile şi în special în vremea noastră, prin 
multe şi evidente semne. Credincioşii, prin viaţa lor duhovnicească, adeveresc 
cuvântul lui Hristos către ucenicii Săi, că: „Duhul Adevărului, pe Care lumea nu 
poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi îl cunoaşteţi, că 
rămâne la voi şi în voi va fi!”4. în consecinţă, când o anume comunitate religioasă nu

2 FAp 4, 12.
3 In 15,4.
4In 14, 17.
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are Taine, şi nu are Taine, când nu este Biserica, nu poate să ofere această viaţă 
duhovnicească, despre care vorbim acum. Şi aceasta, deoarece viaţa duhovnicească 
nu constituie o realizare a omului, rezultat al posibilităţilor sale create, ci dar necreat 
al Dumnezeului Treimic, care se primeşte „de la Tatăl, prin Fiul, în Duhul Sfânt”.

Credinciosul, care are viaţă duhovnicească activă, îşi domină toate 
manifestările vieţii sale prin prezenţa Duhului Domnului său. Pentru că Hristos 
există şi trăieşte în noi prin Duhul Său. Hristos devine prin Duhul Său „Cel dintâi 
întru toate”5, numai în membrii activi ai Trupului Său tainic, adică în membrii activi 
ai Bisericii. Aceasta înseamnă în mod real că, Hristos prin Duhul Său stăpâneşte 
asupra gândirii, cuvântului şi faptelor acestui credincios. împărăţia lui Dumnezeu, 
care se identifică cu viaţa duhovnicească în cea mai desăvârşită manifestare a ei, este 
cea care domină în spaţiul Bisericii toate manifestările credinciosului. în această 
situaţie, credinciosul împărăţeşte, stăpâneşte prin Duhul lui Hristos.

Viaţa duhovnicească „este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu”, ne informează 
Apostolul Pavel6. Aceasta înseamnă, că nu este vizibilă din punct de vedere exterior. 
Devine însă activă şi evidentă în aceia care au receptivitatea corespunzătoare. Adică, 
au organele simţuale duhovniceşti sănătoase, cultivate şi curate. Toate acelea, pe 
care Hristos le-a promis şi le-a făcut ucenicilor Săi, continuă şi se înfăptuiesc de-a 
lungul secolelor, şi în mod firesc, şi în zilele noastre. în mod concret, Hristos le-a 
spus ucenicilor Săi înainte de Răstignire: „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 şi Eu şi Mă voi arăta lui... Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi 
Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el”7. Şi continuă: „Dar 
Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl în numele Meu, Acela vă va 
învăţa toate şi vă va aduce aminte de toate cele ce v-am spus Eu”8.

în acest pasaj devine extrem de evident caracterul triadologic al vieţii 
duhovniceşti a credinciosului, care se leagă în mod indisolubil cu descoperirea 
Dumnezeului Treimic, care e apropriată şi trăită în iubire, prin Hristos în Duhul 
Sfânt. Exact această stare duhovnicească este împărăţia activă a Dumnezeului 
Treimic „în noi”, potrivit experienţei în care Mângâietorul, Duhul Sfânt, ne învaţă 
toate. Toate, adică, cele care privesc adevărul, care e Hristos ca persoană şi ca scop 
al tuturor realităţilor lumii văzute şi nevăzute. Exact acest Duh al Adevărului ne 
reaminteşte toate cele câte le-a propovăduit şi le-a descoperit Hristos ucenicilor Săi 
în timpul celor trei ani de activitate publică a Sa.

Dacă, însă, aceasta este identitatea vieţii duhovniceşti şi acestea sunt premisele 
ei tainice, care sunt oferite tuturor credincioşilor la fel, imediat după renaşterea lor 
harismatică în Duhul Sfânt, se naşte în mod firesc întrebarea: De ce această

5 Col 1,18.
6 Col 3,3.
7 In 14,21-23. 
*In 14, 26.
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împărăţie necreată a lui Dumnezeu „în noi”, acest dar necreat al vieţii duhovniceşti, 
de ce nu e sesizabil şi experiat de către cei mai mulţi dintre credincioşii ortodocşi? 
Există oare şi alte premise pentru trăirea perceptibilă a acesteia?

Cu adevărat, există şi o altă premisă fundamentală pentru menţinerea şi 
descoperirea vieţii duhovniceşti. Aceasta este consimţirea conştientă, liberă şi 
iubitoare a omului la darul necreat al lui Dumnezeu. Aici este vorba despre 
conlucrarea umană, care constă în esenţă numai în acceptarea liberă a ofertei lui 
Dumnezeu. Constă în „a îndura harul şi a nu trăda tezaurul”, cum va spune Sfanţul 
Nicolae Kabasila9. Credinciosul trăieşte, „pătimeşte” această viaţă duhovnicească, ca 
şi o stare „supra firească după har”, potrivit Sf. Maxim Mărturisitorul10. Nu o 
realizează el, şi nici nu poate să o dezvolte, pentru că fiind dumnezeiască prin ea 
însăşi este incapabilă de evoluţie. Măsura descoperirii ei în mod simplu se leagă 
indestructibil de dimensiunea relaţiei de iubire a credinciosului cu Cel Care dăruieşte 
această viaţă necreată.

Şi acum am ajuns la cheia duhovnicească a trăirii şi descoperirii vieţii 
duhovniceşti. în fragmentul Evanghelistului Ioan, la care ne-am referit anterior, 
Hristos ne face cunoscut, că Se va revela pe Sine şi pe Tatăl în Duhul Sfanţ, şi că se 
va sălăşlui în permanenţă în cel care îl iubeşte în mod real, respectându-i voia, care 
este aceeaşi cu voia Tatălui Său.

Deja din cele anterioare este evident, că viaţa duhovnicească nu funcţionează în 
credincios în mod mecanic-magic. Presupune în orice caz poziţionarea liberă şi în 
orice moment iubitoare şi existenţială a sa faţă de Dumnezeul Treimic.

Viaţa duhovnicească se transmite de către purtătorul ei pe frecvenţele lui 
Dumnezeu, care sunt smerenia şi iubirea (pr. Paisie), şi e asumată de câţi sunt 
receptivi la mesajul lui Dumnezeu.

Primul mesaj axiologic al lui Dumnezeu către noi, cei botezaţi şi mirunşi, este 
să cerem activarea „în noi” a împărăţiei Sale. Aceasta este prin excelenţă dorinţa Sa 
plăcută. Aceasta este de altfel şi cererea centrală a Rugăciunii împărăteşti, să vină 
împărăţia lui Dumnezeu.

Când credinciosul îşi fixează privirea sa duhovnicească spre voinţa lui 
Dumnezeu şi nu spre propria sa voinţă, fie că vorbeşte, fie că face orice altceva, în el 
lucrează Dumnezeu nemijlocit, prin Duhul Său. Atunci are cunoaşterea directă a 
adevărurilor lucrurilor şi a situaţiilor, fără raţionamente deductive. Atunci are loc în 
chip duhovnicesc şi nemijlocit diagnosticarea situaţiilor cu simţurile duhovniceşti 
„care au fost curăţite şi educate”11, funcţionând asemenea unui televizor duhovnicesc. 
Pentru un astfel de credincios nu are importanţă dacă vorbeşte sau tace, ci de ce 
trăieşte în acest mod concret. Ceea ce se caută în continuu cu smerenie de către

9 Vezi Despre viaţa în Hristos, Cuvântarea /, PG 150, 501B.
10 Vezi Capete despre iubire 1, 75, PG 90, 1206 C.
11 Vezi Evr 5, 14.
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acesta, fie într-un fel, fie în altul este să lucreze însuşi Dumnezeu prin el, cum vrea 
Acesta, când vrea, şi cât vrea.

Viaţa duhovnicească intensă îl „trădează” în mod harismatic pe purtătorul ei. 
Oricât ar vrea cineva să se ascundă din smerenie, îl face cunoscut harul lui 
Dumnezeu.

Dacă însă cunoaştem prin trăire, că viaţa duhovnicească autentică îl „trădează” 
pe purtătorul ei, cu mult mai mult cunoaştem, că viaţa duhovnicească se trăieşte 
„prin toate simţurile”. întreaga existenţă psihosomatică a acestui credincios este 
plină de o astfel de bucurie, pace şi dulceaţă, până în măduva oaselor şi a celei mai 
profunde dimensiuni a persoanei, care nu se compară pentru nimic cu experienţele 
corespunzătoare lumeşti, biologice şi sufleteşti ale omului. Este caracteristic 
simţământul clar al lărgirii limitelor ontologico-naturale ale minţii şi ale sufletului 
sau actualizarea simţămintelor lui duhovniceşti, pentru a deveni încăperi ale vieţii 
necreate, ale împărăţiei Iui Dumnezeu active. Astfel e numit credinciosul în mod 
harismatic şi activ, „încăpere” existenţială a Dumnezeului Celui Neîncăput.

Atunci când credinciosul vrea să activeze în el împărăţia lui Dumnezeu, va 
trebui să-şi anuleze încrederea în sine însuşi, încrederea în forţele sale proprii, să 
renunţe la voinţa sa, astfel încât să nu se conducă după ego-ul său, să nu fie el 
stăpânul acesteia, să o supună deplin şi iubitor voinţei Domnului său. Aceasta să o 
caute şi aceasta să dorească să se întâmple întotdeauna. în realitate, numai atunci 
ajunge să creadă cu adevărat în Dumnezeu, pentru că realmente, doar atunci are 
încredere absolută în El şi doreşte ca Acesta să stăpânească în sinea lui peste toate.

Acestea nu devin faptă, când mintea nu învaţă să fugă nu numai de duhul 
vicleniei, ci şi de orice dorinţă personală, adică când nu este statornic orientată şi 
concentrată pe prima poruncă. Această lucrare duhovnicească este deosebit de 
delicată şi aceasta este lucrarea neîntreruptă a rugăciunii minţii care se naşte „în 
simţuri”. Dacă mintea omului se abate pentru puţin de la Dumnezeu, nu poate să fie 
atunci activ în el Duhul lui Dumnezeu.

în ceea ce priveşte viaţa duhovnicească, toate pleacă de la gândirea noastră şi 
sunt însoţite de aceasta. încrederea în sine exacerbată pe care o avem, îl împiedică 
de multe ori pe Dumnezeu să lucreze.

E o referinţă generală în Literatura Ascetică a Bisericii noastre, faptul că cel 
mai mare obstacol în calea prezenţei unei vieţi active duhovniceşti este voinţa 
noastră egocentrică. Şi noi adesea certificăm literalmente acest adevăr. Precum bine 
mi-a spus un duhovnic aghiorit, harismatic, că nu dorim să fim stăpâniţi de Hristos, 
ci de voinţa noastră. Nu vrem să-L primim pe El ca Stăpân al minţii, al voinţei şi al 
inimilor noastre. Nu dorim să fie El în noi „în toate întâiul”. De aceea, cu adevărat, 
nu ni se confirmă de către Dumnezeu în viaţa noastră câte zicem, că credem şi iubim. 
Vom fi judecaţi de către Hristos în primul rând noi, pentru că nu am arătat intenţia 
cea bună, astfel încât să încercăm cu adevărat să împlinim în mod conştiincios 
cuvântul Său şi să adeverim în mod existenţial credibilitatea Sa, adică, că ni Se va
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arăta cu adevărat şi va lucra în permanenţă în noi împreună cu Dumnezeu Tatăl şi cu 
Duhul Sfanţ.

Situaţia noastră este cu adevărat tragică, deoarece în realitate nu avem dorinţă 
puternică după Dumnezeu, şi realmente nu ni-L dorim în viaţa noastră. Pentru că 
altfel, am fi respectat voinţa Lui, fiind indiferenţi de toate celelalte, chiar şi de 
propria viaţă.

în cazul de faţă, singura soluţie pe care ar putea-o cineva alege pentru a activa 
imediat împărăţia lui Dumnezeu „din noi”, este să renunţe la „stăpânirea” pe care o 
manifestă voinţa noastră. Două împărăţii cu doi stăpâni nu pot exista în acelaşi timp 
în noi. Nu poate să fie prezentă şi să activeze în noi o astfel de „stăpânire 
ecumenică”. Când se întâmplă însă să existe, nu e „ecumenică” în mod limpede, ci 
autentic ecumenistă, adică sincretistă.

Activarea vieţii duhovniceşti implică în mod cert dezactivarea voinţei noastre 
înseşi şi „stăpânirii” noastre pe care aceasta o implică. Adică presupune smerirea 
voinţei, care se manifestă prin supunerea voinţei noastre voinţei lui Dumnezeu, după 
modelul celor două voinţe ale Fiului lui Dumnezeu întrupat.

Ne începem de cele mai multe ori în mod greşit viaţa noastră familială şi 
socială, căutând în mod direct sau nemijlocit, cu calm sau agitându-ne, să construim, 
chiar şi filtrând (în mod diplomatic), împărăţia propriei noastre voinţe. Şi, după cum 
e firesc, nu reuşim. Această stare însă se inversează. Avem amărăciunea, însă 
experienţa folositoare a nereuşitei. Smerirea noastră este singurul drum, care 
conduce la împărăţia lui Dumnezeu „din noi” şi voinţa, smerită din pricina 
experienţei dureroase, va deveni codul necesar (PIN) pentru activarea vieţii noastre 
duhovniceşti. Această voinţă au dobândit-o şi cei mai mari păcătoşi, pe care îi 
aminteşte însuşi Hristos, ca şi intraţi în împărăţia Sa. Pe aceştia cel puţin putem şi 
trebuie să îi imităm. De altfel, pentru aceasta ni-i şi face cunoscuţi Hristos, pentru a 
nu ajunge la deznădejde şi la renunţarea căutării activării împărăţiei Sale „din noi”. 
Putem face din ceea ce avem nevoie stringentă, generozitate, pentru a valorifica şi 
prezenta viaţa noastră ca timp de pregustare a viitoarei împărăţii veşnice, care nu 
este în mod simplu apropiată, ci foarte apropiată, este deja în noi. Merită să o 
activăm, deoarece numai aşa vom fi bine plăcuţi lui Dumnezeu şi numai astfel va fi 
slăvit Dumnezeu prin noi, pentru că realmente El va lucra prin noi în chip spiritual şi 
a Acestuia este viaţa duhovnicească în Hristos din noi. Imediat, îndată ce ne vom 
smeri, căutând doar această împărăţie activă în noi, toate celelalte ale traiului ni le va 
asigura Hristos, ca dovezi ale încrederii noastre în cuvintele Sale: „Căutaţi mai întâi 
împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte vi se vor adăuga vouă”12.

Traducere din limba greacă
Dr. Ştefan Toma

12 Mî 6, 33.
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Prerequisites for Living a Genuine Spiritual Life (Translation front Greek by 
Dr. Ştefan Tonta). This paper explains the concept of spiritual life as it should be 
understood today. Before referring to the prerequisites of genuine spiritual life, the 
Greek professor States that spiritual life is sharing divinity in a charismatic way, a 
communion with the Holy Trinity, a personal experience of the uncreated divine 
energy. Spiritual life is closely related to the participation in the Sacraments of the 
Church, existing as experience only in the Orthodox Church. Spiritual life is not a 
human achievement, but uncreated gift of the Holy Trinity and not an externai 
reality; it is a reality that belongs to the inner dimension of inner life. Presenting 
certain prerequisites (criteriu) of genuine spiritual life, the Greek theologian speaks 
about conscious, free, and loving consent of man to the uncreated gift of God (the 
man-God synergy); the participation of man “through all senses ” to the mystery of 
spiritual life; accepting God's will to the prejudice of our own will; the humiliation 
of our personal will. The conclusion is that the greatest obstacle in our way to an 
active spiritual life is our own egocentric will.



Biserica cea una şi unitatea sa. 
Consideraţii din perspectiva Teologiei ortodoxe*

Prof. Dr. Gregorios LARENTZAKIS

Credem întru una, sfântă, catolică (sobornicească) şi apostolică Biserică 
(niGT£uog£v Efg fiiav, ayiav, KaOoĂiKfjv nai anooToXiKfjv BcKĂtjfn'av)

Această secţiune din Simbolul de credinţă de la cel de al II-lea Sinod Ecumenic 
întrunit la Constantinopol (381) nu doar dă mărturie despre credinţa noastră în 
Biserică, ci exprimă, în acelaşi timp, caracteristicile sale esenţiale. Aceasta este cea 
mai autentică (gultigste) definiţie a Bisericii.

Tema acestei contribuţii este cu siguranţă una dintre cele mai dificile 
problematici cu care se confruntă ecumenismul, dar şi una dintre cele mai 
importante. Răspunsul care se aşteaptă de la mine astăzi, aici, are mai multe părţi:

1) Care este poziţia centrală şi concepţia despre Biserică a Ortodoxiei ?
2) Unde sunt limitele dintre identitatea reală şi cea falsă a Bisericii „una, 

sfântă, catolică (deplină) şi apostolică”.
3) Ce fel de unitate vrem să realizăm prin toate aceste eforturi ecumenice, 

pentru a se ajunge într-adevăr la comuniunea deplină a bisericilor?
Pentru a răspunde acestor întrebări, mi se pare important ca noi să definim la 

fel noţiunile. Altfel, există pericolul să facem confuzii, deşi folosim aceleaşi cuvinte. 
Multe neînţelegeri s-au ivit în acest fel şi au denaturat în probleme insolvabile. Acest 
lucru este valabil, în mod deosebit, pentru noţiunea „biserică” sau ecclesia.

Voi încerca să prezint câteva consideraţii cu privire la întrebările formulate mai 
sus, din perspectiva teologiei ortodoxe. De la început trebuie să subliniez faptul că 
toate aspectele pe care le voi prezenta aici nu sunt „o invenţie” a Bisericii Ortodoxe 
privită în sens confesional, ci îşi au fundamentele şi izvoarele în Biserica primară. 
Convingerea fermă a Bisericii Ortodoxe şi a teologiei ortodoxe este aceea că 
reprezintă şi trăieşte până astăzi, în continuitate cu începuturile vieţii creştine, 
credinţa primară păstrată de-a lungul evoluţiei istorice a Bisericii.

Dacă luăm în considerare aspectul soteriologic, nu este uşor să stabilim cu 
exactitate cine ar trebui exclus de la mântuire pe baza concepţiei sale religioase! 
Cine poate decide aceasta în mod definitiv? Dacă problema este tratată din punct de
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vedere al dreptului canonic atunci se pot oferi răspunsuri şi concluzii clare. Dar 
poate fi aplicat în mod absolut acest criteriu? Oare se poate face uz de acrivie fără 
excepţii? Poate fi viaţa umană, sau chiar cea religioasă, definită cu exactitate şi 
concepută juridic sau reglementată cu o asemenea precizie, încât să se poată 
pronunţa anathema, excomunicarea, care în cele din urmă înseamnă excluderea din 
comunitatea de mântuire sau chiar de la mântuirea însăşi? Ce înseamnă oikonomia 
şi cum se aplică?2 Cu siguranţă, doar în cadrul Bisericii şi prin Biserică. Nu este 
oare întrebarea despre adevărata Biserică problema centrală a prezentării de faţă?

Una dintre întrebările dificile se referă la criteriul adevăratei eclesialităţi şi la 
ceea ce înţelegem prin Biserică, întrucât există multe concepţii divergente despre 
Biserică. Din perspectivă ortodoxă, trebuie spus că Eclesiologia nu poate fi înţeleasă 
fără Triadologie, Hristologie, Pnevmatologie şi, fireşte, fără Soteriologie. Toate 
aceste teme teologice sunt interrelaţionate perihoretic şi nu pot fi tratate izolat una de 
alta.

Taina Bisericii3

Potrivit concepţiei ortodoxe, trebuie luat în considerare faptul că o definiţie 
exactă şi exhaustivă care să exprime chiar fiinţa Bisericii4, nu este posibilă5. Părinţii 
bisericeşti n-au făcut o asemenea încercare şi majoritatea teologilor ortodocşi le 
urmează exemplul, abţinându-se de la oferirea unei definiţii, întrucât Biserica nu 
este, în nici un caz, o organizaţie care poate fi definită doar la nivel social, ca o 
„asociaţie” cu statute practice. Nu poate fi identificată nici cu administraţia sau 
oficialităţile bisericeşti. Biserica are nevoie de organizarea sa, şi nu poate exista fără 
cei ce îndeplinesc slujiri precise, dar este mai mult decât atât. Este o taină. Are 
dimensiunea sa orizontală, dar nu poate exista fără dimensiunea sa verticală; altfel 
nu ar fi Biserica adevărată a lui Hristos, adică, Biserica lui Dumnezeu Cel Unul în

* Traducere a studiului: Die eine Kirche unei ihre Einheit Aspekte aus der Sicht der orthodoxen 
Theologie (tr. în lb. eng.: The One Church and Its Unity. Some Consideration from the Viewpoint of 
Orthodox Theology) pe care domnul profesor Grigorios Larentzakis l-a prezentat la Wittenberg, în luna 
iunie, 2004, în cadrul dialogului teologic dintre Comunitatea Bisericilor Protestante din Europa 
(semnatare ale acordului de la Leuenberg din anul 1973) şi Conferinţa Bisericilor Europene, la care a 
avut privilegiul să participe, în calitate de membru al acestei comisii de dialog, şi semnatarul acestor 
rânduri (n.tr.).

Cf. Meliton, Mitropolit de Heliopolis (apoi de Calcedon), Die Wiederbegegnung von Ostkirche 
und Westkirche, în Orthodoxie und zweites Vatikanum, ed. Frantz Hummer, Vienna Freiburg Basel, 
1966, p. 107.

2 Cf. Damaskinos Papandreou, Orthodoxe Kriterien kirchlicher Einheit, în Una Sancta (1989), nr.
44, p. 117.

3 Cf. Gregorios Larentzakis, Im Mysterium leben. Entwicklung in der Mysterientheologie des 
Westens aus der Sicht eines orthodoxen Theologen, în Orthodoxes Forum 2 (1988), 5 sq.

Cf. John (Zizioulas) of Pergamon, Suggestions for a Plan of Study on Ecclesiolog)>, în Faith and 
Order 1985-1989. The Commission Meeting at Budapest 1989, ed. Thomas F.Best. Geneva, WCC 
Publications, 1990, p. 209-215.

5 Cf. loannis Karmiris, Orthodoxox Ekklisiologia, Athens, 1973, p. 18.
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Treime (des Dreieinigen Gottes, Triune God). Originea, sursa, temelia, arhetipul şi 
exemplul (Urbild und VorbiId), precum şi puterea ei provin chiar de la Dumnezeu 
Cel Unul în Treime. Şi, într-adevăr, există un vechi concept cu privire la Biserica 
duhovnicească (pneyvmatike Ekklesia6) despre care, Biserica primară şi Sfinţii 
Părinţi au dat adesea mărturie. Dogmatistul ortodox Ioannis Karmiris susţine aceasta 
cu mai multe referinţe scripturistice şi patristice şi afirmă că originea Bisericii se află 
în eterna înţelepciune şi hotărâre a lui Dumnezeu, aşa cum în decizia eternă a lui 
Dumnezeu îşi are originea crearea lumii şi mântuirea ei prin Iisus Hristos7. Georgios 
Galitis formulează astfel: „Din această taină înţelegem că nu există o definiţie 
satisfăcătoare pentru Biserică, cel puţin nu în înţelegerea ortodoxă a credinţei. Nici 
Noul Testament nu defineşte fiinţa Bisericii, ci vorbeşte despre ea în imagini şi 
misterii”8. Sfântul Ioan Hrisostom accentuează insistent faptul că noi descriem 
Biserica folosind imagini, considerând cuvântul în sens metaforic: Hos en eikoni ten 
Ekklesian ypographontes, metaphorikos chromenoi ton logon9. Este util să fie 
menţionat faptul că la Conciliul II Vatican au avut loc discuţii intense în legătură cu 
textul provizoriu Despre Biserică şi că primul capitol propus, cu titlul Fiinţa 
Bisericii în controversă a fost înlocuit cu un capitol despre Taina Bisericii10.

Fireşte că Biserica are nevoie de structurile sale de organizare, de limitele sale 
canonice, atât la nivel de eparhie, cât la cel al unităţilor bisericeşti mai mari, 
bisericile autonome şi autocefale, respectându-şi reciproc jurisdicţiile lor, fiind 
excluse ingerinţele arbitrare în treburile altei biserici. Toate acestea nu contrazic 
faptul că Biserica este un organism viu, ce nu trebuie înţeles ca ceva static, ci 
dinamic, o koinonia vie şi crescândă.

Limitele Bisericii11

Care este poziţia ortodoxă faţă de această chestiune? Nu este una uniformă, 
mulţi identifică Biserica cea „una, sfântă, catolică (sobornicească) şi apostolică” cu 
Biserica Ortodoxă, în timp ce alte formulări prezintă Biserica Ortodoxă ca 
succesoarea, din punct de vedere al identităţii şi continuităţii, Bisericii primare, adică 
a Bisericii „una, sfântă, catolică (deplină) şi apostolică”.

De exemplu, mitropolitul Damaskinos Papandreou consideră soluţionarea 
problemei eclesiologice ca fiind o condiţie importantă pentru succesul ecumenic şi

6 A se vedea Clement al Romei, Epist. 2 XIV, 2, ed. F.X. Funk, Tubingen 1901, 202; cf. Clement 
Alexandrinul, Pedagogul 1, VI, 27,2, SC 70, 160; Stromata 6, 13, 106, 3 GCS 52, p. 485.

7 Cf. Ioannis Karmiris, Orthodoxox Ekklisiologia, op. cit., 19 sq.; cf. Ef 3, 9, 11; II Tim 1, 9; 
Sfântul Ioan Damaschin, In. Eplies. 3, PG 95, 836.

8 Georg Galitis, Eingliederung in die Kirche nach dem Neuen Testament, în Taufe und Firmung, 
ed. Ernst Chr. Suttner, Regensburg 1971, p. 9.

9 Sfanţul Ioan Gură de Aur, In Psalm, 44, 10, PG 55, 199.
10 Grigorios Larentzakis, Im Mysterium leben., op. cit., 8 sq.
11 Theodoros Nikolaou, Die Grenzen der Kirche in der Sicht der Orthodoxen Katholischen 

Kirche, în Okumenische Rundschau (1972), No 21,316 sq.
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realizarea comuniunii între biserici. El subliniază în mod deosebit faptul că 
reprezentanţii ortodocşi din diferite comisii ecumenice nu pot negocia sau face 
concesii cu privire la: a) limitele canonice ale Bisericii Ortodoxe, sau b) la relaţia 
acesteia cu Biserica cea una, sfântă, catolică (sobornicească) şi apostolică, cea care 
păstrează nealterat adevărul ce aduce mântuirea. Aceste afirmaţii sunt văzute ca 
premise fireşti pentru înţelegerea Bisericii12. Consecinţa unei astfel de concepţii 
eclesiologice absolute, proprie Bisericii Ortodoxe, este, conform Mitropolitului 
Damaskinos, aceea că „Biserica Ortodoxă, prin identificarea limitelor sale canonice 
cu cele ale Bisericii una, sfântă, catolică (sobornicească) şi apostolică, nu acceptă 
învăţătura că harul divin este conferit în mod direct ereticilor sau schismaticilor care 
se află în afara limitelor sale canonice. Astfel se menţine ferm tradiţia patristică 
potrivit căreia harul divin este împărtăşit de Duhul Sfanţ doar în cadrul acelei 
biserici care înfăptuieşte trupul autentic al lui Hristos în istoria mântuirii”13. Totuşi, 
el întreabă dacă poate exista o biserică în afara acestei Biserici, şi răspunde 
afirmativ, cel puţin acolo unde există unitatea credinţei şi succesiunea apostolică cu 
care este în strânsă legătură14. în alt context el spune: „Pe de altă parte, cred că, într- 
adevăr trebuie să întrebăm nu numai dacă avem voie să ne împărtăşim împreună, ci 
şi dacă avem voie să ne refuzăm unii altora împărtăşania?”15

Prin urmare, este evidentă recunoaşterea existenţei de facto a altor biserici16. 
Ortodoxia în ansamblul ei a adoptat la a treia Conferinţă Panortodoxă Preconciliară, 
desfăşurată la Chambesy în anul 1986, un document privitor la Relaţiile Bisericii 
Ortodoxe cu întreaga lume creştină, în care, printre altele, se afirmă: „Biserica 
Ortodoxă, una, sfântă, catolică (sobornicească) şi apostolică, este pe deplin 
conştientă de responsabilitatea sa pentru unitatea lumii creştine. Ea recunoaşte 
existenţa de facto a tuturor bisericilor şi confesiunilor şi crede că toate relaţiile pe 
care le menţine cu ele trebuie să se întemeieze pe clarificarea întregii problematici 
eclesiologice, cât mai grabnic şi mai obiectiv posibil”17.

Mitropolitul Damaskinos remarcă faptul că mulţi teologi neortodocşi se vor 
întreba ce înseamnă aceasta?18 Care este temeiul pentru această înţelegere de sine a 
Bisericii Ortodoxe? Care sunt criteriile folosite pentru a se face distincţia între 
biserici şi confesiuni? Este posibil pentru o biserică ce-şi identifică limitele cu cele 
ale Bisericii una, sfântă, catolică (sobornicească) şi apostolică, să recunoască aceeaşi

12 Damaskinos, Mitropolit von der Schweiz, Theologikoi Dialogoi. Mia orthodoxos prooptike, 
Thessaloniki, 1986, p. 112.

13 Jbidem, p. 117.
14 Ibidem, p. 136.
15 în: Raymund Emi-Damaskinos Papandreou, Metropolitan, Eucharistiegemeinschaft. Der 

Standpunkt der Orthodoxie, Freiburg/Schweiz, 1974, 91 sq.
Cf. Meliton, Metr. von Heliopolis (ulterior de Chalcedon), Die Wiederbegegmmg von Ostkirche 

und Westkirche, în: Orthodoxie und zweites Vatikanum, hg. v. Franz Frantz Hummer, Wien-Freiburg- 
Basel, 1966, p. 107.

17 Una Sanda 42 (1987), p. 7.
Damaskinos, Mitropolit von der Schweiz, Theologikoi Dialogoi., op. cit., p. 135.
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înţelegere de sine din partea altor biserici, fără să-şi relativizeze propria înţelegere de 
sine? Toate acestea sunt întrebări foarte sensibile şi extrem de necesare, spune 
Mitropolitul Damaskinos19. Episcopul Ilarion Alfeyev de la Viena scria: „creştinii 
ortodocşi n-ar trebui să uite că doar Dumnezeu ştie unde sunt limitele Bisericii”20.

Intr-adevăr, în această privinţă, Biserica Ortodoxă nu a făcut nici o declaraţie 
oficială şi formală, adică printr-un Sinod panortodox. Prin urmare, nu există un 
punct de vedere unitar în această privinţă21. Theodoros Nikolaou nota cu privire la 
limitele Bisericii: „De la marea schismă n-a existat niciodată o atitudine unanimă a 
Ortodoxiei cu privire la alţi creştini. Astfel s-au dezvoltat două concepţii: pe de o 
parte, sunt cei care năzuiesc spre unitate (Henotiker), iar pe de alta, cei care se opun 
unităţii (Anthenotiker). Cea de-a doua grupare a fost întotdeauna cea mai puternică, 
în special la început. Această situaţie contradictorie a fost posibilă întrucât nici un 
sinod al întregii Biserici Ortodoxe Catolice (Orthodoxen Katholischen Kirche) n-a 
luat vreo hotărâre obligatorie în această privinţă”22.

Totuşi, Biserica Ortodoxă şi-a exprimat punctul de vedere arătând că, de fapt, 
nu ignoră celelalte biserici, ci le invită la un dialog despre modul cum s-ar putea 
restabili koinonia bisericilor şi tainelor, şi are iniţiativa de a căuta alte biserici pentru 
realizarea acestui obiectiv. De exemplu, prin Enciclica Patriarhiei Ecumenice din 
anul 1920, adresată „bisericilor lui Hristos de pretutindeni”, aşadar şi bisericilor ne- 
ortodoxe, s-a făcut prima propunere de înfiinţare a unei „ligi a bisericilor” (koinonia 
ton Ekklesion), în pofida diferenţelor dogmatice existente23. Patriarhia Ecumenică a 
luat această iniţiativă fără precedent în istoria Bisericii, aşa cum nota pionierul 
ecumenismului, W.A. Visser’t Hooft, cu privire la această importantă contribuţie a 
Patriarhiei Ecumenice la înfiinţarea Consiliului Ecumenic al Bisericilor24. Această 
iniţiativă, împreună cu participarea Ortodoxiei în ansamblul ei la întreaga mişcare

condiţia
fundamentală fiind respectul reciproc şi egalitatea între parteneri, eti isois orois ,
ecumenică, precum şi la diferitele dialoguri teologice oficiale

19 Ibidem, 135 sq.
20 Hilarion Alfejev, Geheimnis des Glaubens. Einjuhnmg in die orthodoxe dogmatische 

Theoloşie, Freiburg, 2003, p. 146
-l Jean Meyendorff, Schwesterkirchen-Ekklesiologische Folgerungen aus dem Tomos Agapis, în: 

Pro Oriente (Hg.), Auf dem Weg zur Einheit des Glaubens, Innsbruck, 1976, p. 50.
22 Theodoros Nikolaou, Die Grenzen der Kirche in der Sicht der Orthodoxen Katholischen 

Kirche, op. cit., p. 316-332, în spec. 325.
23 Enciclica Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului către bisericile lui Hristos de pretutindeni, 

1920, text în lb. engleză în: Orthodox Vision of Ecumenism-Statements, messages and reports on the 
ecumenica! mouvment 1902-1992, WCC Publications, Geneva, 1994, (t.r. Pr. Conf. Dr. Aurel Pavel în: 
Pr. Lect. Dr. Nicolae Moşoiu (autor coord.), Elemente de istorie, doctrină şi practică misionară - o 
perspectivă ecumenică, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2006, p. 56-59).

24 W.A. Visser’Hooft, The Genesis and Formation of the World Council of Churches. Geneva: 
WCC Publicatons, 1987.

25 La a Il-a Conferinţă pan-ortodoxă, Rhodos 1963, s-a agreat propunerea patriarhului ecumenic 
Athenagoras I de a invita Biserica Romano-Catolică la un dialog „în condiţii egale eti isois orois ", cf. D. 
Savramis, Okumenische Probleme der neugriechischen Theologie, Leiden/Koln 1964, p. 103; cf. Gregor
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dovedesc noua abordare eclesiologică, în măsură să depăşească vechile concepţii 
despre erezie, fără a trece cu vederea problemele actuale .

Termenii schismă şi erezie au o lungă istorie. Se poate observa chiar şi o 
relativă nesiguranţă în utilizarea lor27. Termenul schismă este folosit pentru a 
desemna rupturile jurisdicţionale şi administrative în cadrul Bisericii. Termenul 
erezie exprimă diferenţele şi deviaţiile la nivelul credinţei. Pot fi folosiţi aceşti 
termeni astăzi pentru relaţiile dintre diferitele Biserici care nu sunt in communiol 
Mitropolitul Chrysostomos (Konstantinidis) al Efesului pune şi el această întrebare, 
iar, referindu-se la problema intercomuniunii, spune: „In ceea ce priveşte 
eclesiologia şi heresiologia, dialogul ecumenic a dovedit importanţa Eclesiologiei. 
Dacă am păstra poziţia eclesiologică rigid-tradiţionalistă cu privire la erezie, nici nu 
s-ar pune în discuţie posibilitatea intercomuniunii. Vechea literatură teologică şi 
canonică s-a dovedit a fi un factor negativ în ambele biserici. Doar prin adoptarea 
unei noi abordări eclesiologice, bisericile noastre au reuşit să se deschidă şi să 
conştientizeze necesitatea unui dialog despre intercomuniune”28. Consider că această 
observaţie este una general-valabilă.

Pe acest temei, Nikos Nissiotis a putut spune la cea de-a treia Adunare 
Generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la New Delhi: „Nu există 
schismatici, ci mai degrabă bisericile istorice, ţ^rin dezbinările lor, reprezintă 
condiţia schismatică a Bisericii una şi nedespărţită”-9. Vlassios Pheidas consideră că 
prin anularea, la 7 decembrie 1965, a excomunicării dintre Biserica Ortodoxă şi cea 
Romano-Catolică, valabilă de la 1054, „decizia canonică a fost, de fapt, abrogată, iar 
schisma definitivă dintre Est şi Vest a fost transformată într-o situaţie 
schismatică"^.

Această nouă abordare înseamnă o nouă atitudine şi un nou mod de a gândi 
despre partenerii de dialog, cu un important înţeles eclesiologic. Problemele actuale 
sunt considerate ca fiind de împărtăşit de toţi cei din cadrul Bisericii lui Hristos, toţi 
fiind solicitaţi să se concentreze asupra a ceea ce au în comun şi nu asupra a ceea ce 
îi desparte. Totodată, această abordare face posibilă depăşirea exclusivismului

Larentzakis, Die Ncujahrsbotschaft von 1959 des Okumenischen Patriarchen Athenagoras /. DerAnfang 
eines neuen Klimas, în: Ostkirchlische Sludien 21 (1972), p. 187-197.

26 Theodoros Nikolaou, Die Grenzen der Kirche in dcr Sicht der Orthodoxen Kcitholischen 
Kirche.op. cit., p. 326 sq.

"7 Cf. J. Dantine, Heresie, Scliis/na, Apostasie, în: Okumene Lexikon, p. 510 sq.
28 Chrysostomos Konstantinidis, Interkommunion aus der Sicht der Orthodoxie, în: Eucharistie 

Zeichen der Einheit. Erstes Regensburger Okumenisches Symposion, hg.v. Emst Chr. Suttner, 
Regensburg 1970, p. 89; cf. Mesrob Krikorian, Anathema, Schisma und Haresie, în: Kanon, Jahrbuch 
der Gesellschaft fur das Recht der Ostkirchen, II, Wien, 1974, p. 143 sq.

29 Nikos Nissiotis, în: Dokumentarbericht, hg.v. W.A. Visser’t Hooft, Genf, 1961, p. 550.
30 Cf. Vlassios Pheidas, Anathema und Schisma-Folgen der Aujhebung der Anathemata, în: 

KOINONIA, Auf dem Weg zur Einheit des Glaubens (Primul colocviu despre eclesiologie dintre teologi 
romano-catolici şi ortodocşi, Viena-Lainz, 1-7 aprilie 1974), public de Pro Oriente, Innsbruck-Wien- 
Munchen , 1976, p. 100.
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soteriologic şi eclesiologic, precum şi autosuficienţa31. Meliton, fostul Mitropolit al 
Calcedonului, referindu-se la semnificaţia mişcării ecumenice, constată că „mişcarea 
ecumenică scoate bisericile despărţite... din însingurarea lor, din absoluta lor 
independenţă în toate, şi, în pofida marilor diferenţe care adesea există între ele, le 
conduce către o nouă condiţie de apropiere una de alta, către recunoaştere reciprocă, 
către conlucrare şi legătură frăţească”3 .

Şi Mitropolitul Michael Staikos (din Austria) se întreabă: „Oare de câte ori şi 
de câtă vreme am accentuat noi exclusivismul eclesiologic şi soteriologic, 
considerându-i pe ceilalţi apostaţi, eretici, schismatici, în afara adevăratei Biserici şi 
excluşi de la mântuire? Acest fapt nu trebuie ignorat sau trivializat, pentru că atunci 
nu ar mai exista nici o şansă pentru pocăinţă (metanoia), pentru îndreptare şi 
depăşirea dezbinării şi greşelilor din trecut”33.

De aici decurge o întrebare mult mai concretă, dar nu mai puţin dificilă, şi 
anume: Cine aparţine, de fapt, adevăratei Biserici? Cine participă cu adevărat la 
comunitatea de mântuire, şi, în sfârşit, cine dobândeşte, de fapt, mântuirea? Aceasta 
înseamnă că, în contextul nostru, trebuie neapărat avută în vedere şi problema 
soteriologiei. întrucât, chiar în cadrul Eclesiologiei tratăm despre mântuirea tuturor 
oamenilor!

Aceasta este o temă veche, de care se ocupaseră deja Părinţii bisericeşti. Cine 
este de fapt „înăuntru” şi cine este „în afară”? Sfântul Grigorie Teologul este destul 
de clar în această privinţă. Aşa cum există mulţi printre noi, printre fraţii noştri 
creştini dinlăuntrul Bisericii, care nu sunt de fapt cu noi, deoarece prin modul lor de 
viaţă s-au îndepărtat de Trupul la care suntem părtaşi, aşa există mulţi care sunt în 
afară, nu sunt din rândurile noastre, dar care au dobândit credinţa prin modul lor de 
viaţă, şi le lipseşte doar numele, de vreme ce posedă deja realitatea. Prin urmare, ei 
nu poartă numele de „creştini”, dar de fapt ei sunt creştini şi se află de fado în cadrul 
Bisericii şi sunt părtaşi ai unicului trup34. De aici putem concluziona că a fi creştin şi 
a aparţine adevăratei Biserici nu este doar o chestiune formală şi teoretică, nici 
numai o chestiune de drept bisericesc, ci se referă la modul concret de viaţă al 
persoanei, al creştinului. Prin urmare, este neîndoielnic că există, în viziunea 
Părinţilor bisericeşti, un spectru larg de posibilităţi de mântuire. Teoria şi practica, 
starea de spirit şi modul de viaţă sunt condiţii importante pentru apartenenţa la 
adevărata Biserică.

31 Cf. Grigorios Larentzakis, Die Konvergenzerklantngen uber Taufe, Eucharistie und Amt der 
Kommission fur Glauben und Kirchenverfassung als Ansporn zur intensiveren okumenischer Arbeit der 
Kirchen, în: Okumenische Rundschau 34 (1985), p. 433 sq.

32 Meliton, Metr. von Heliopolis (ulterior de Chalcedon), Die Wiederbegegnung von Ostkirche 
und Wcstkirchc, op. cit., p. 106.

33 Michael Staikos, Metr. von Austria, Die eine Kirche und die vielen Kirchen. Wo ist die Grentze 
der Pluralitat?, în: Okumenisches Forum 25 (2002), p. 113.

34 Sfântul Grigorie de Nazians, Oral. 18, In Patrem, 6, PG 35,992B.
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Care sunt deci criteriile şi conţinutul credinţei creştine care sunt absolut 
necesare pentru a fi cu adevărat Biserică, pentru a fi cu adevărat creştin? Voi încerca 
să arăt aici câteva dintre aceste criterii.

Credinţa în Dumnezeu Cel Unul în Treime - înţelegerea trinitară a Bisericii

Pentru Biserica Ortodoxă, credinţa în Dumnezeu Cel Unul în Treime este 
fundamentală, fiind în strânsă relaţie cu faptul de a fi creştin şi, prin urmare, 
indispensabilă pentru identitatea adevăratei Biserici35. Botezul în numele Tatălui şi 
al Fiului şi al Sfanţului Duh nu este o simplă formulă cultică; este importantă nu 
doar pentru relevanţa sa în privinţa validităţii Botezului prin Duhul Sfânt (Mt 28, 19- 
20), ci fiindcă este absolut necesară pentru noua viaţă în Hristos a omului. Credinţa 
în Dumnezeu Cel Unul în Treime se află în centrul vieţii noastre creştine. în 
consecinţă, fără credinţa în Dumnezeu Cel Unul în Treime nu poate exista Biserica 
creştină adevărată.

Pentru Biserica Ortodoxă, această realitate nu reprezintă ceva nou - este 
continuarea concepţiei fundamentale a Bisericii primare. De exemplu, Sfântul Vasile 
cel Mare accentuează în mod deosebit: „Cum am devenit creştini? Prin credinţă, ar 
putea spune fiecare. în ce fel ne mântuim? De bună seamă, renăscându-ne prin harul 
Botezului. Altfel de unde? Deci, după ce am cunoscut mântuirea prin Tatăl şi prin 
Fiul şi prin Sfântul Duh, să părăsim învăţătura pe care am primit-o?”36 Această 
realitate a lui Dumnezeu Cel Unul în Treime este de aşa mare importanţă pentru 
Sfântul Vasile, încât îşi doreşte pentru el şi pentru alţii, să păstreze această învăţătură 
alături de mărturisirea credinţei şi preamărirea lui Dumnezeu37.

„Lezarea” Sfintei Treimi prin excluderea uneia dintre Persoane trebuie evitată, 
întrucât „faptul de a îndepărta ceva sau de a adăuga ceva echivalează cu pierderea 
vieţii veşnice”38. Sfântul Grigorie de Nazianz spune categoric: „Fereşte-te ca nu 
cumva să fărâmiţezi această unică natură şi să o cinsteşti (după aceea). Dacă 
îndepărtezi pe Unul dintre cei Trei, atunci distrugi întregul, sau, mai bine spus, tu 
însuţi eşti complet înafara lui”39. Prin urmare, nici apartenenţa la Biserică 
(Eclesiologia), nici dobândirea vieţii veşnice (Soteriologia) nu sunt posibile dacă nu 
se întemeiază pe taina lui Dumnezeu Cel Unul în Treime. Mai precis, dacă această 
credinţă este neglijată sau relativizată, va trebui să ne întrebăm dacă aparţinem sau 
nu adevăratei Biserici40. în acest sens, Sfântul Grigorie de Nasianz are în mod cert 
dreptate când spune: „Noi nu preţuim pacea mai mult decât cuvântul adevărului;

35 Cf. John (Zizioulas) of Pergamon, Suggestions for a Plan of Study on Ecclesiology, op. cit., p.

36 Sfântul Vasile cel Mare, Despre Duhul Sfânt X, 21 e, t.r. în PSB 12, p. 41.
37 Ibidem,X, 22 a-b, t.r.cit., p. 41.
38 Ibidem, XII, 23 d-e, t.r.cit., p. 43.
39 Sfântul Grigorie de Nazians, Oratio 31, 12.

Acest lucru nu ar trebui neglijat nici în contextul dialogului interreligios.
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deci nu vom face o concesie doar pentru a fi cunoscuţi ca fiind toleranţi”41. Iar Adolf 
Martin Ritter spune: „Aceste maxime trebuie să devină legi pentru cei cărora li s-a 
conferit sarcina de a se îngriji de suflete şi de a fi iconomi ai preţiosului Cuvânt al 
lui Dumnezeu” 42.

Conform perspectivei ortodoxe, koinonia bisericilor, communio ecclesiarum, şi 
relaţia dintre Biserica Universală şi bisericile locale şi unitatea lor, au în primul rând 
un temei trinitar”43. De aceea, Biserica Ortodoxă apreciază atât de mult extinderea 
bazei 4 doctrinare a Consiliului Ecumenic al Bisericilor prin introducerea mărturisirii 
Sfintei Treimi, hotărâre adoptată la cea de-a treia Adunare generală desfăşurată la 
New Delhi, 1961. Pentru Biserica Ortodoxă, este firesc ca participarea la Conferinţa 
Bisericilor Europene, în calitate de membru, să aibă aceeaşi baza.

Credinţa în Iisus Hristos - eclesiologia hristologică

Nu am intenţia să prezint aici bazele Hristologiei; un singur punct trebuie 
subliniat. Credinţa în Logos-ul întrupat - Cel care pentru noi oamenii şi pentru a 
noastră mântuire S-a făcut om, rămânând Dumnezeu adevărat şi om adevărat, aşa 
cum s-a formulat la Sinoadele Ecumenice, ale căror decizii în materie de credinţă au 
şi astăzi caracter normativ - este o condiţie indispensabilă pentru adevărata identitate 
a unui creştin şi pentru adevărata identitate a Bisericii. Iisus Hristos este capul 
Bisericii, Trupul Său. De aceea, Iisus Hristos nu poate fi despărţit de Biserica Sa. 
Sfântul Ioan Hrisostomul subliniază: „Unde este capul, acolo este şi trupul. Dacă 
sunt separate, atunci nu mai există nici cap, nici trup”46. Sfântul Grigorie de Nyssa 
chiar spune că Sfântul Pavel dă Bisericii numele lui Hristos47. Iar dogmatistul 
ortodox Karmiris se exprimă astfel: „De vreme ce Biserica este trupul lui Hristos şi 
El este Capul ei, Biserica este astfel în relaţie cu Logos-ul etern, şi are o existenţă 
veşnică în El şi prin El”48. Legătura foarte strânsă dintre Hristologie şi Eclesiologie

41 Sfanţul Grigorie de Nazians, Cuvânt de rămas bun 42, PG 36,473A.
42 A.M. Ritter, Das Konzil von Konstantinopel und sein Symbol, Gottingen, 1965, p. 266.
43Cf. Grigorios Larentzakis, Trinitarisches Kirchenverstandnis, în: Trinitat. Aktuellc Perspektiven 

der Theologie, hg.v.W. Breuning, Freiburg-Basel-Wien 1984, p. 73-96; Idem, Uber dic Bedeutung der 
Ortskirche in der Theologie, în: Orthodoxes Forum 2 (1988), p. 235 sq.; St. Harkianakis, Die 
Entwicklung der Ekklesiologie in der neuen griechiscli-orthodoxen Theologie, în: Catholica 28 (1974), 
p. 9; Hilarion Alfejev, Geheimnis des Glaubens, p. 119.

44 în limba engleză „basis”; termenul se referă la mărturisirea de credinţă minimală, obligatorie 
pentru toţi membrii CEB: „Consiliul Ecumenic al Bisericilor este o asociaţie frăţească de biserici care îl 
mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu şi Mântuitor potrivit Scripturilor şi de aceea caută să 
îndeplinească împreună chemarea lor comună spre slava lui Dumnezeu Celui Unu, Tatăl, Fiul şi Sfântul 
Duh.” - Constituţia CEB, I (n.tr.).

45 Este îmbucurător faptul că ia cea de a V-a Conferinţă Mondială a Comisiei Credinţă şi 
Constituţie (Santiago de Compostela, august 1993), koinonia trinitară a fost apreciată a Fi tema 
principală a mişcării ecumenice; a se v. Official Report, Geneva, WCC Publication, 1994.

46 Sfanţul Ioan Hrisostom, In Ephes. 3, 2, PG 62, 26.
47 Sfântul Grigorie de Nyssa, In vita Moseos , PG 44, 385.

Ioannis Karmiris, Orthodoxox Ekklisiologia, op. cit., p. 19.48
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pentru identitatea Bisericii, este descrisă de către Mitropolitul Damaskinos 
Papandreou după cum urmează: „Domeniul Eclesiologiei a fost şi este cel mai 
delicat pentru dialogul ecumenic în desfăşurare. Toate bisericile care participă la 
acest dialog sunt chemate să reevalueze învăţăturile lor eclesiologice în lumina 
criteriului sine qua non al relaţiei autentice dintre Hristologie şi Eclesiologie, în 
«Trupul cel unul al lui Hristos», care rămâne valid pentru toate vremurile. Orice 
deviaţie în Eclesiologie are implicaţii directe în Hristologie. Prin urmare, tema cea 
mai importantă în dialogul ecumenic actual - în domeniul Eclesiologiei - este o 
evaluare completă, agreată de participanţi, a teologiei Trupului lui Hristos, «căci 
acolo este Biserica»”4 .

Pentru aceleaşi motive, nu se poate ca cineva să aparţină unei „mişcării a lui 
Iisus”, în afara Bisericii sau împotriva ei. Nu poate exista credinţa în Iisus Hristos 
fără Biserică, Trupul Lui, mysterium ecclesiae. Oricine crede că acest lucru este 
posibil, sau care adoptă această poziţie pentru a fonda o mişcare sau o comunitate, 
merge în aceeaşi direcţie precum aderenţii oricărui grup monofizit în afara limitelor 
adevăratei credinţe creştine, în afara adevăratei Biserici.

Iconomia Duhului Sfânt - eclesiologia pnevmatologică

în acest context trebuie avută în vedere şi importanţa deosebită a 
pnevmatologiei în Biserica Ortodoxă. Semnificaţia Hristologiei pentru Eclesiologie 
nu trebuie absolutizată50. Duhul Sfanţ este sufletul Bisericii, şi fără lucrarea Sa, 
existenţa Bisericii şi a vieţii dinlăuntrul ei, nu poate fi imaginată. Dimensiunea 
hristologică şi cea pnevmatologică a Bisericii sunt subliniate de către profesorul 
Vaier Bel, cel care, totodată, reliefează şi dimensiunea trinitară a acesteia51. 
Dimensiunea epicletică a vieţii sacramentale, adică credinţa neclintită în efectele 
fundamentale ale Duhului Sfânt în toate Tainele din Biserică, este una dintre 
caracteristicile esenţiale ale vieţii bisericeşti. Dimensiunea harismatică şi cea 
instituţională se intercondiţionează precum Hristologia şi Pnevmatologia.

Epicleza este partea esenţială a oricărui act sfânt sau sfinţitor, întrucât 
invocarea Duhul Sfânt este rugăciunea pe care o rosteşte preotul împreună cu 
poporul lui Dumnezeu, fiind în centrul oricărui act sacramental, cerând Tatălui să 
trimită pe Duhul Sfânt asupra materiei Tainei şi asupra tuturor credincioşilor, 
integrându-i astfel - pe oameni prin materia Tainei - în Duhul şi Trupul Celui înviat: 
elementele pământeşti nu sunt dematerializate, ci devin vii şi de viaţă făcătoare, 
îndumnezeite şi îndumnezeitoare. Duhul Sfânt, Paracletul (Mângâietorul) promis de

49 Damaskinos Papandreou, Orthodoxe Kriterien kirchlicher Einheit, p. 119.
Anastasios Kallis, Brennender, nicht verbrennender Dornbusch.Reflexionen orthodoxer 

Theoloşie, Munster, 1999, p. 89 sq.
Vaier Bel, Hauptaspekte der Einheit der Kirche. Eine interkonfessionelle Untersuchung, Cluj- 

Napoca, 1996, p. 7.

99



STUDII ŞI ARTICOLE

Hristos, este adevăratul nucleu al vieţii Bisericii52, de la Botez şi Mirungere la 
împărtăşanie, la Hirotonie, Nuntă, Maslu şi Spovedanie, unde elementul harismatic 
este evident. în felul acesta, dualismul dintre „instituţional” şi „harismatic” poate fi 
depăşit, dacă acceptăm că Hristologia nu trebuie separată de Pnevmatologie. „în 
Duhul, ceea ce este instituţional devine harismatic şi ceea ce este harismatic devine 
instituţional”, afirmă mitropolitul Ioannis Zizioulas53, referindu-se la bine-cunoscuta 
formulare a Sfântului Irineu: Ubi ecclesia ibi est spiritus Del et ubi spiritus Dei, illic 
Ecclesia54.

Este interesant modul cum Sfântul Vasile cel Mare descrie acţiunea sfinţitoare 
a Duhului Sfânt asupra oamenilor: „Prin Duhul, inimile se înalţă, cei neputincioşi 
sunt conduşi de mână, cei ce sunt pe calea virtuţii se desăvârşesc. Luminând pe cei 
ce s-au curăţit de orice pată, îi arată duhovniceşti, datorită comuniunii cu El. Şi după 
cum (se întâmplă cu) corpurile strălucitoare şi cu cele transparente, că atunci când o 
rază cade peste ele devin mai strălucitoare şi altă strălucire porneşte din ele, la fel se 
întâmplă şi cu sufletele purtătoare şi iluminate de Duhul, ele însele devin 
duhovniceşti şi răspândesc altora harul”55. Din perspectiva acestor consideraţii, este 
îmbucurător faptul că dimensiunea pnevmatologică este iarăşi recunoscută, că se 
doreşte să se vorbească despre Biserică, fiinţa sa fiind în strânsă conexiune cu 
puterea Duhului56; că există o recunoaştere ecumenică generală a faptului că întreaga 
viaţă a Bisericii este subiectul lucrării Duhului Sfânt, şi că Biserica în sine este o 
taină cu o dimensiune verticală şi cu una orizontală57.

In viaţa noastră de zi cu zi trebuie să fie active darurile Sfântului Duh pe care 
Sfântul Pavel le reaminteşte galatenilor: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga- 
răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinţa blândeţea, înfrânarea5 .

Dimensiunea pnevmatologică a comuniunii sinodale, deci a conciliarităţii în 
Biserică, asigură un fundament solid pentru procesul decizional al sinoadelor şi al 
consiliilor ecumenice, de la adoptarea dogmelor creştine la rezolvarea problemelor 
administrative şi la alegerea episcopilor5 , a arhiepiscopilor şi patriarhilor, dincolo 
de structura conciliară pur democratică. Şi aici cooperează dimensiunea verticală cu

5“ Michael Staikos, Das IVirken des Heiligen Geistes als Unterpfand der An- und Wiederkunft 
Chrisîi. Die Bedeutung der Epiklese, în: Okumenisches Forum 13(1990), p. 71.

53 Ioannis Zizioulas, Die pneumatologische Dimension der Kirche, 140; cf. Damaskinos 
Papandreou, Der Heilige Geist als Garant der Warheit und der Freiheit, în: MD des 
konfessionskundlischen Instituts Benscheim 30, Sonderheft, Oktober 1997, 7

54 Sfântul Irineu, Adversus haeres, III, 24, 1 SC 211, p. 474.
55 Sfanţul Vasile cel Mare, Despre Duhul Sfânt, IX, 20b-20c, t.r. cit., p. 39.
56 J. Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, Munchen, 1985.
57 Cf. G. Larentzakis, In Mysterium leben. Entwicklungen in der Mysterientheologie des Westens 

aus der Sicht eines orthodoxen Theologen, în: Orthodoxes Forum 2 (1988), p. 5 sq.
58 Gal 5,22-23.
59 Cf. G. Larentzakis, Wie wird man Bischof in der Orthodoxen Kirche?, în: Demokratie und 

Kirche.Erfahrungen aus der Geschichte, Gratz-Wien-Cologne, 1997, p. 107 sq.
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cea orizontală a Bisericii. Părutu-s-a Duhului Sfânt şi nouă... s-a spus la Sinodul 
Apostolic (FA 15, 28); aici avem fundamentul biblic pentru conciliaritate.

Acest lucru este posibil întrucât, aşa cum se arată în S fenta Scriitură, Duhul 
Sfânt lucrează şi intervine în istoria omenirii ca o Persoană divină reală . Duhul este 
„celălalt Mângâietor”, o allos Paracletos, pe Care Iisus Hristos a promis că-L va 
trimite, conform Evangheliei după Sfântul Ioan (14, 16). Acest pasaj reliefează în 
mod deosebit caracteristicile personale ale Duhului Sfânt61. Duhul Sfânt este Cel 
care le va spune Apostolilor ceea ce trebuie să răspundă în momentele de prigoană62. 
Duhul Sfânt este văzut aici ca învăţător, la fel ca în In 16, 13, unde se spune că 
Duhul îi va povăţui pe apostoli spre tot adevărul. însăşi distribuirea darurilor după 
cum voieşte El (I Co 12, 11), arată caracterul personal al Duhului Sfânt63.

Toate aceste elemente importante ale credinţei noastre, Sfânta Treime, 
Hristologia, Pnevmatologia şi Eclesiologia au fost formulate definitiv în 
mărturisirea de credinţă de la Sinodul al II-lea Ecumenic, Constantinopol 381. De 
aceea, pentru Biserica Ortodoxă, acest simbol de credinţă (crez) este singurul cu 
valoarea normativă a unui sinod ecumenic, care se foloseşte în toate contextele 
liturgice şi sacramentale şi care exprimă esenţa credinţei noastre. Folosirea acestui 
simbol de credinţă în varianta originară dă mărturie, de asemenea, despre dreapta 
credinţă şi, astfel, despre adevărata eclesialitate (Kirchlichkeit). Rostind acest simbol 
de credinţă, episcopii nou-hirotoniţi mărturisesc dreapta lor credinţă, şi tot acest crez 
este folosit la Botez.

„Credinţa comună a creştinătăţii a fost exprimată în Simbolul de la Niceea şi 
Constantinopol, astfel încât să devină normativă pentru toate perioadele următoare 
ale Bisericii. Spre deosebire de alte simboluri de credinţă din perioada patristică, 
acest text a fost formulat cu intenţia şi pretenţia de a furniza un rezumat al credinţei, 
reprezentativ pentru întreaga Biserică” . într-adevăr, această mărturisire de credinţă, 
în versiunea originară de la cel de-al doilea Sinod Ecumenic, reprezintă textul 
definitiv şi unificator al unui rezumat bun al conţinutului credinţei creştine, şi poate 
astfel deveni un factor de unificare pentru toate bisericile, pentru a se regăsi în 
Biserica cea una, sfântă, catolică (deplină) şi apostolică65.

60 Cf. G. Larentzakis, Die Teilnahme am trinitarischen Leben. Die Bedeutung der Pneumatologie 
fur die Okumene heute, în: Der Heilige Geist: Okumenische und reformatorische Untersuchungen, 
Erlangen, 1996, p. 225-144.

61 Cf. R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, III. Teii, Freiburg-Basel-Wien, 1976, p. 157 sq.
62 Lc 12, 11-12.
63 Cf. G. Larentzakis, Heiliger Geist II, în: Okumene-Lexikon. Kirchen, Religionen, Bewegungen, 

Frankfurt, 1987, p. 304-307, 528.
64 Wolfbart Pannenberg, Gemcinschaft im Glauben, în: Santiago de Compostela 1993. Funftc 

Weltkonferenlz fur Glauben und Kirchenverfassung 3. bis 14, August 1993. Berichte, Referate. 
Dokumente, Frankfurt, 1994, p. 118.

65 Confessing the One Faith. An Ecumenical Kxplication of the Apostolic Faith as it is confessed 
in the Nicene-Constantinopolitan Creed (381), a study document of the Commision on Faith and Order, 
WCC Publication, new edition 1999
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Continuitatea şi identitatea realităţii eclesiale

Continuitatea este un factor cu o importanţă deosebită pentru dimensiunea 
diacronică, din perioada primară a creştinismului şi implicit a Bisericii, până astăzi. 
Continuitatea este strâns legată de identitatea şi catolicitatea Bisericii şi are o valoare 
eclesiologică indispensabilă. Pe aceasta îşi întemeiază Biserica Ortodoxă propria sa 
înţelegere eclesială a deplinătăţii. Această realitate „se bazează pe credinţa şi 
continuitatea Bisericii celei una, prin păstrarea intactă a credinţei apostolice şi a 
tradiţiilor ca dar al Duhul Sfânt pentru toate generaţiile”66. Concepţia despre 
continuitatea şi identitatea credinţei creştine ajută la reflecţia asupra identităţii 
adevăratei Biserici şi, în consecinţă, la căutarea criteriilor pentru restabilirea 
comuniunii (koinonia) bisericeşti în context ecumenic. Mitropolitul Damaskinos 
afirmă, reliefând perspectiva ortodoxă: „Biserica Ortodoxă este dornică să participe 
la această sarcină comună ca un martor care a păstrat neîntrerupt tezaurul credinţei 
apostolice şi tradiţia apostolică. Nu ne aşteptăm la o restaurare statică a vechilor 
forme, ci mai degrabă la o redobândire dinamică a ethosului peren, care poate 
garanta un acord veritabil între toate epocile”67. Prin urmare, Biserica nu este o 
organizaţie rigidă, ci un organism viu, care se dezvoltă fără a-şi pierde identitatea68.

Dacă se pleacă de la aceste premise, tradiţia bisericească nu mai este înţeleasă 
ca un element static şi juridist în cadrul Bisericii, ci ca o dezvoltare vie şi dinamică a 
Bisericii în continuitatea credinţei şi a Bisericii înseşi. Este îmbucurător faptul că 
acest aspect a fost clarificat în dialogul teologic oficial dintre Bisericile Ortodoxe şi 
Federaţia Mondială Luterană; criteriul Scripturii şi al Tradiţiei şi-a primit locul 
cuvenit, a fost înţeleasă şi acceptată importanţa sa şi nevoia de a fi păstrat în comun.

Astfel, accentuarea excesivă şi unilaterală a principiului sola Scriptura a fost 
interpretat corect, iar efectul său de dezbinare asupra bisericilor a fost depăşit. 
Primele două documente ale acestui dialog ecumenic: Revelaţia dumnezeiasca 
(Pennsylvania, 1985) şi Scriptură şi Tradiţie (Creta, 1987) dau răspunsuri definitive 
întrebărilor noastre şi aduc o contribuţie importantă la stabilirea identităţii adevăratei 
Biserici. Sunt foarte clar exprimate conexiunile între (doctrina despre) Dumnezeu 
Cel Unul în Treime, Revelaţia dumnezeiască, Sfânta Scriptură şi Biserică69. Aceasta 
înseamnă că Sfintele Scripturi trebuie înţelese ca existând împreună cu Biserica şi în 
cadrul Bisericii. Atunci când canonul biblic se consideră a fi fost stabilit de către

66 Nikos Nissiotis, Die Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils in orthodoxer Sicht und 
ihre okumenische Bedeutung, în: Kerygma und Dogma (1964), nr. 10, p. 165.

67 Damaskinos Papandreou, Einheit der Kirche aus orthodoxer Sicht. Uberlegungen und 
Perspektiven, în: Okumenische Rundschau 20 (1971), p. 278 sq.

Grigorios Larentzakis, Diachrone ekklesiale Koinonia. Zur Bedeutung der Kirchenvater in der 
Orthodoxen Kirche, în Anfange der Theologie. XAPICTEION Johannes B. Bauer zum Janner 1987, 
Graz-Wien-Koln, 1987, p. 356 sq.

69 Pentru o scurtă evaluare a ambelor documente, a se v. Grigorios Larentzakis, Schrift und 
Tradition aus der Sicht eines griechisch-orthodoxen Theologen, în: Okumenisches Forum (1989), nr. 12, 
p. 39 sq.

68
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Biserica aflată sub asistenţa Sfanţului Duh, orice folosire a Sfintei Scripturi în afara 
Bisericii sau chiar împotriva Bisericii, reprezintă un abuz flagrant şi ilegal.

Ca o consecinţă a strânsei legături între Sfânta Scriptură şi Biserică, după cum 
se arată în primul document, dogma bisericească nu este opusă Sfintei Scripturi, ci 
mai degrabă „dogma devine o mărturie neclintită a adevărului Revelaţiei. în acest 
sens, Revelaţia divină este prezentă în Biserică, sub asistenţa Duhului Sfanţ, prin 
Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”70.

în cel de-al doilea document (Creta, 1987) intitulat: Scriptură şi Tradiţie, se 
arată că Evanghelia, „această veste bună a mântuirii, care este făcută cunoscută de 
către Biserică prin lucrarea Duhului Sfânt până la sfârşitul veacurilor, este Sfânta 
Tradiţie” . Prin urmare, aceasta este „expresia autentică a Revelaţiei divine în 
experienţa vie a Bisericii ca Trup al lui Dumnezeu Cel ce S-a făcut om”71.

Dar care este rolul Sfintei Scripturi în cadrul adevăratei Biserici? Documentul 
formulează răspunsul astfel: „Funcţia Sfintei Scripturi constă în fundamentarea 
autenticităţii experienţei vii a Bisericii, prin protejarea Sfintei Tradiţii de toate 
încercările de falsificare a adevăratei credinţe (cf. Evr 4, 12) şi nu în subminarea 
autorităţii Bisericii, Trupul lui Hristos”72.

Şi cum să se rezolve problema sola Scriptura, veche de secole? Şi în legătură 
cu aceasta, reprezentanţii Federaţiei Luterane Mondiale au făcut o declaraţie 
importantă. în document se afirmă: „Ortodocşii iau la cunoştinţă cu satisfacţie 
asigurarea dată de teologii luterani, că prin folosirea expresiei sola Scriptura s-a 
făcut întotdeauna trimitere la Revelaţia dumnezeiască, lucrarea de mântuire a lui 
Dumnezeu în Hristos prin puterea Sfântului Duh, şi la Sfânta Tradiţie a Bisericii - 
aşa cum este descrisă în acest document - (folosirea expresiei sola Scriptura) fiind şi 
aceea de a se împotrivi tradiţiilor omeneşti care umbresc adevărata învăţătură a 
Bisericii”73.

Continuitatea credinţei creştine şi definirea acesteia de către sinoadele 
ecumenice au o importanţă deosebită până astăzi, aşa cum se mărturiseşte într-un alt 
document comun al aceluiaşi dialog teologic oficial între Bisericile Ortodoxe şi 
Federaţia Luterană Mondială. în documentul din 1993 de la Sandbjerg, Danemarca, 
se afirmă, sub titlul: Sinoadele ecumenice şi autoritatea Bisericii şi (autoritatea) din 
cadrul Bisericii: „Acestea (sinoadele) nu sunt importante doar din punct de vedere 
istoric, ci sunt indispensabile pentru viaţa Bisericii1 (...). învăţătura Sinoadelor 
ecumenice ale Bisericii vechi sunt normative pentru credinţa şi viaţa bisericilor 
noastre (...)”74.

70 Cit. în: Grigorios Larentzakis, Schrift und Tradition, p. 42.
71 Ibidem, p. 43.
72 Ibidem.
73 Ibidem.
74 Cit. în: Orthodoxen Forum (1994), nr. 8, p. 106 sq.
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Mărturisirea noastră de credinţă şi cele patru atribute ale Bisericii

în continuarea celor spuse mai sus, vor mai fi prezentate aici şi alte aspecte ale 
Eclesiologiei ortodoxe75.

După învăţătura despre Dumnezeu Cel Unul în Treime, ca o continuare 
firească, Crezul prezintă învăţătura despre Biserică, despre existenţa şi atributele sale 
fundamentale. Existenţa Bisericii şi a formei sale provine în mod necesar din sursa 
primară a întregii existenţe, adică, de la Dumnezeul Treimic (trinitarischen Got).

Cele patru atribute fundamentale ale Bisericii (una, sfântă, catolică şi 
apostolică), menţionate în Crez, sunt atât daruri cât şi sarcini pentru Biserică. 
Acestea există în tensiunea dintre „deja” şi „nu încă”, şi nu trebuie nici separate, nici 
absolutizate una în detrimentul alteia. Aşa cum a observat părintele Dumitru 
Stăniloae, acestea se întrepătrund reciproc76.

Biserica este una: a fost dorită şi întemeiată ca o singură Biserică. Ce am făcut 
noi din aceasta? Problema nu este „diversitatea” diferitelor biserici locale, ci mai 
degrabă împărţirea în mai multe biserici care sunt înstrăinate şi ostile una alteia, cu 
pretenţia de a deţine exclusiv adevărul şi mântuirea. Acesta este scandalul care 
dăunează credibilităţii Bisericii, atât înlăuntrul ei, cât şi în afara ei, în lumea 
necreştină, unde se confruntă cu întrebări generale referitoare la sensul şi necesitatea
sa.

Biserica este sfântă: sfinţenia Bisericii trebuie, de asemenea, înţeleasă atât ca 
dar, cât şi ca sarcină. Ca trup al lui Hristos, Biserica este mai mult decât o 
organizaţie, în ambele sale dimensiuni, pământească şi cerească. în acest sens, 
Biserica este, într-adevăr, o taină în care lucrează Dumnezeu însuşi, Tatăl, Fiul şi 
Duhul Sfânt. Astfel, Biserica este considerată de către ortodocşi ca fiind sfântă şi 
fără de păcat. Dar aceasta nu înseamnă, în nici un fel, că nu ar fi posibile 
îmbunătăţiri în cadrul Bisericii, nici că creştinii sunt fără păcat, fără greşeală şi cu o 
viaţă ireproşabilă. Nici un om, nici un creştin, nici un membru al Bisericii, indiferent 
de statut, slujire sau funcţie, nu este exclus de la posibilitatea de a greşi, de a păcătui 
şi chiar de a cădea din credinţa adevărată. Fiecare are datoria de a înfrunta 
provocările vieţii cu toată puterea sa, prin faptul de a se îmbunătăţi, de a se 
desăvârşi. Cunoaştem şi noi, în cadrul Bisericii Ortodoxe, că acest spirit de 
comuniune, această sfinţenie dorită nu este experiată şi practicată pretutindeni şi 
întotdeauna, de aceea sperăm şi noi că Dumnezeu ne va fi aproape şi ne va ajuta.

Biserica este catolica 7: catolicitatea sa a fost afirmată încă din prima perioadă. 
Acest concept este discutat adesea şi tot adesea este înţeles greşit. Interpretarea 
confesională are multe consecinţe negative. Mai mult, termenul „catolic” este adesea

75 Cf. Grigorios Larentzakis, Die Orthodoxe Kirche. Ihr Leben und ihr Glaube, Graz-Wien-Koln, 
2001, p. 165 sq.

'b Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă (TDO), voi. II (2003), p. 263.
77 A se citi pe aceeaşi pagină explicaţia domnului profesor Larentzakis privind înţelesul 

cuvântului catolic.
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înţeles greşit, ca fiind identic cu „romano-catolic”, chiar şi în multe documente 
oficiale ale Bisericii Romano - Catolice. Când este folosit în mod exclusivist, este 
privit de către neromano-catolici ca o monopolizare confesională a conceptului, ca o 
exagerare confesională. Consecinţa este defensiva confesională sau anxietatea 
confesională, în special printre creştinii protestanţi care nu vor să fie romano- 
catolici, nici să fie monopolizat conceptul de către Biserica Romano-Catolică.

Din acest motiv ei nu folosesc cuvântul catolică atunci când rostesc Crezul, 
înlocuindu-1 cu universală sau creştină. Procesul de receptare pentru acceptarea şi 
folosirea mai frecventă a textului originar al acestui Crez (fără Filioque şi cu 
termenul catolică) nu s-a împlinit încă, deşi propunerea a fost făcută în repetate 
rânduri prin studii ecumenice şi de către organizaţii ecumenice din Europa şi din 
întreaga lume78.

Se uită faptul că termenul catolic este foarte vechi şi că la cel de-al doilea 
Sinod Ecumenic (Constantinopol, 381), când s-a adoptat acest Crez, cu siguranţă nu 
s-au avut în vedere disputele noastre confesionale şi pretenţiile noastre exclusiviste. 
Cuvântul catolic are câteva înţelesuri care exprimă taina Bisericii în toată 
profunzimea sa. Cuvântul catolic are atât un înţeles cantitativ, cât şi unul calitativ. 
Din punct de vedere cantitativ se afirmă, în înţeles geografic, Biserica de 
pretutindeni, din toată lumea de astăzi, iar în înţeles istoric, Biserica din toate 
veacurile, de-a lungul secolelor, de la începuturi până astăzi. Calitativ, Biserica este 
catolică prin faptul că ea deţine deplinătatea adevărului şi deplinătatea mântuirii, 
fiind atotcuprinzătoare. în acest al doilea sens, cel calitativ, fiecare biserică locală 
este numită catolică şi este înţeleasă în consecinţă. Astfel Biserica Ortodoxă înţelege 
Biserica lui Iisus Hristos ca fiind catolică, incluzând bisericile locale, şi se înţelege 
pe sine ca fiind Biserica Ortodoxă Catolică Răsăriteană, în sensul Crezului.

Biserica este apostolică: această caracteristică esenţială trebuie, de asemenea, 
înţeleasă ca având două dimensiuni. Apostolicitatea păstrează dreapta credinţă aşa 
cum a fost transmisă de la Iisus Hristos de către Apostoli, de asemenea, dă mărturie 
despre continuitatea acestei credinţe şi despre continuitatea Bisericii înseşi, din 
timpul Apostolilor până astăzi. Această continuitate are legătură cu adevărata 
credinţă a Bisericii ca întreg. Succesiunea apostolică are valoare mărturisitoare în 
Biserică sub aspectul întregului popor al Bisericii, nu doar la nivelul ierarhiei. 
Desigur, continuitatea nu trebuie să însemne stagnare sau conservatorism, ci mai 
degrabă o creştere şi o reînnoire a organismului viu. Apostolicitatea exprimă deci 
fidelitatea Bisericii faţă de Iisus Hristos şi faţă de Apostoli, dar şi zelul apostolic de a 
propovădui şi a împlini Evanghelia.

Succesiunea apostolică. Credinţa apostolică şi tradiţia apostolică sunt conexate 
cu identitatea adevăratei Biserici, care, prin urmare, este şi apostolică. De aceea, 
succesiunea apostolică are o mare importanţă pentru Biserica Ortodoxă şi este

78 Pentru argumente a se vedea: G. Larentzakis, Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den 
Allmachtigen, în: Okumenisches Forum (1997), nr. 20, p. 187 sq.
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indispensabilă adevăratei Biserici79. Totuşi, conceptul ortodox despre succesiunea 
apostolică trebuie păstrat curat de multe presupuneri, neînţelegeri şi prejudecăţi. 
Succesiunea apostolică nu trebuie înţeleasă într-un sens juridic şi static, ca o linie 
directă care constă în punerea mâinilor de la episcop la episcop, în izolare de biserica 
de care aparţine fiecare. După cum episcopul este în strânsă relaţie cu biserica sa 
locală concretă, şi n-are dreptul de a exista ca episcop înafara bisericii locale şi a 
credincioşilor, aşa trebuie înţeleasă şi existenţa fiecărei biserici locale, în legătură cu 
episcopul locului, într-o relaţie reciprocă şi foarte intimă. Mai mult, credinţa activă şi 
adevărată a episcopului este o condiţie pentru ca el să rămână în adevărul 
creştinătăţii şi în cadrul adevăratei Biserici. Punerea mâinilor este necesară în actul 
sacramental al consacrării, nu în sine, ci mai degrabă ca un semn şi simbol, şi doar în 
contextul premizelor existente pentru credinţă şi pentru Biserică. Din această 
reciprocitate intimă80, cu importante trăsături eclesiale, îşi derivă succesiunea 
apostolică legitimitatea şi necesitatea absolută. Doar astfel poate fi înţeleasă şi ca un 
criteriu pentru continuitatea adevăratei credinţe apostolice şi adevăratei Biserici, în 
dublul înţeles: diacronic - prin dăinuirea de-a lungul veacurilor şi sincronic - 
koinonia bisericilor. „Un episcop este succesorul Apostolilor, nu în sine ca individ, 
ci în calitate de cap al comunităţii”81. Orice încercare de absolutizare a unei biserici, 
a unui episcop sau a unor episcopi în afara comunităţii de credinţă, implică izolarea 
acestora. De asemenea, implică pericolul schismei sau al ereziei.

„Astfel, Biserica îşi poate împlini misiunea sa în lume doar dacă se înnoieşte 
continuu ca una, sfântă, catolică şi apostolică”82.

Biserica locală şi biserica universală

Trebuie menţionat aici faptul că în Biserica Ortodoxă, Eclesiologia nu începe 
cu Biserica Universală, ci cu biserica locală. După cum am spus, fiecare biserică 
locală are calitatea unei biserici catolice, aceasta fiind şi înţelegerea Părinţilor 
bisericeşti, întrucât biserica locală are toate atributele specifice Bisericii, acestea fac 
posibilă mântuirea oamenilor, indiferent de mărimea, rangul sau statutul unei 
biserici. O biserică locală nu trebuie numită parte a Bisericii, întrucât conceptul de 
parte indică faptul că ceva lipseşte. Biserica Universală nu constă din alipirea de 
părţi de biserici care au nevoie de deplinătate, ci Biserica Universală este 
comuniunea bisericilor locale (communio ecclesiarum). Este o comuniune a

79Cf. G. Larentzakis, Die Konvergenzerklarungen uber Taufe, Eucharistie und Amt der 
Kommission fur Glauben und Kirchenverfassung als Ansporn zur intensiveren okumenischer Arbeit der 
Kirchen, op. cit., p. 436 sq.

Cf. G. Larentzakis, Sakrcimentales Leben und kirchlisches Amt aus der Sicht der Orthodoxen80

Kirche, în: Okumenisches Forum (1986), nr. 9, p. 125.
81 Johannes Zizioulas, Priesteramt und Priesterweihe im Licht der ostlich-orthodoxen Theoiogie, 

în: Der priesterliche Dienst V. Amt und Ordination in okumenischer Sicht, Freiburg-Basel-Wien, 1973, 
p. 104.

82 Confessing the One Faith, op. cit., p. 89.
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bisericilor locale care au toate o valoare egală83, fără ierarhizări după substanţă, chiar 
dacă o anumită ordonare după rang este posibilă şi îşi are rostul său. Biserica 
Universală fiinţează doar pentru că există biserici locale în mod concret şi simultan.

De o importanţă capitală este dimensiunea soteriologică a fiecărei biserici 
locale, faptul că posibilitatea mântuirii poate fi celebrată în Sfanta Euharistie din 
fiecare biserică locală. Astfel, Sfanta Euharistie constituie Biserica84. în teologia 
ortodoxă aceasta se numeşte eclesiologie euharistică .

Care este baza teologică a acestei concepţii despre biserica locală în raport cu 
Biserica Universală şi cu comuniunea bisericilor? în concepţia ortodoxă, 
comuniunea celor trei Persoane divine serveşte ca arhetip şi exemplu pentru 
bisericile locale, conform Rugăciunii arhiereşti a lui Iisus, ce poate fi privită ca un 
testament: (...) ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine 
(...), In 17, 21). Deci, vorbim aici despre o relaţie perihoretică, de întrepătrundere. 
Aceasta este comuniunea bazată pe iubirea între cele trei Persoane divine Care sunt 
egale, nefiind subordonate Una Alteia. în acelaşi fel, bisericile locale trebuie înţelese 
şi respectate în relaţia lor cu Biserica Universală86.

Trebuie amintit aici faptul că s-a organizat de către Conferinţa Bisericilor 
Europene o consultaţie teologică, în anul 1982, pe tema: Puterea reconciliatoare a 
Sfintei Treimi în viaţa Bisericii şi a lumii. Au fost importante cele trei subteme: 
Puterea reconciliatoare a Sfintei Treimi (relaţia dintre natură şi Persoană)\ Sfânta 
Treime ca model pentru unitate (relaţia dintre unitate şi comuniune, universal şi 
local)', şi Mărturia creştină (relaţia dintre spiritualitate şi responsabilitate). în 
raportul secţiunii despre cea de-a doua subtemă se poate citi: „Această relaţie de 
comuniune nu se realizează doar între creştini consideraţi în mod individual, ci se 
împlineşte în bisericile locale prin faptul că iau parte la comunitatea sau comuniunea 
multelor biserici în Biserica Universală. Aşa cum Persoanele divine sunt Persoane 
reale, aşa şi bisericile locale sunt biserici reale, având caracter sacramental şi eclesial 
deplin (catolic) în celebrarea misterului euharistie; ele nu sunt doar părţi ale 
întregului. întreaga Biserică a lui Hristos nu se constituie prin alipirea unor biserici 
parţiale, ci este expresia comuniunii bisericilor locale aflate în perihoreză. 
Comunitatea conciliară a bisericilor este astfel parte integrantă a doctrinei despre 
Sfanta Treime”87.

83 Cf. Alexander Schmemann, Der Begrijf des Primates in der orthodoxen Ekklcsiologie, în: 
Afanasieff et. al., Der Primat des Petrus in der orthodoxen Kirche, Zurich, 1961, p. 131.

84 Cf. G. Larentzakis, Uber die Bedeutung der Ortskirche, în Orthodoxes Forum (1988), nr. 2, p. 
233-234. Părintele Stăniloae a subliniat în mai multe studii limitele acestei învăţături şi chiar derapajele 
care pot surveni - n.tr.

85 Ibidem. Părintele Stăniloae a subliniat în mai multe studii limitele acestei învăţături şi chiar 
derapajele care pot surveni - n.tr.

86 Cf. G. Larentzakis, Uber die Bedeutung der Ortskirche, op. cit., p. 235-236.
87 în: The Reconciling Power of the Trinity, Geneva, 1983, p. 89.
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Unitatea Bisericii privită drept comuniune trăită de biserici surori

Mai întâi de toate aş dori să pun o întrebare fundamentală, întrucât am 
câteodată impresia că nu a primit un răspuns adecvat, sau cel puţin nu unul pozitiv, 
general şi din partea tuturor; sper să mă înşel. Oare toată lumea doreşte cu adevărat 
ecumenismul? Oare toată lumea doreşte cu adevărat comuniunea deplină între 
biserici? Şi dacă da, dorim oare toţi aceeaşi comuniune, cu aceleaşi dimensiuni şi 
consecinţe?

Nu-mi exprim bucuros temerile asupra acestui fapt. Uneori am impresia, la 
marile evenimente bisericeşti şi confesionale, că aspectul ecumenic, partea 
ecumenică de pe agendă a devenit aproape un rău necesar. Este oportun ca 
programul unor astfel de manifestări să includă aspectul ecumenic. Dar dacă ceea ce 
spun eu este adevărat, atunci acest aspect îşi pierde sensul de bază şi este folosit 
greşit. Nu generalizez. Experienţa mea de peste 30 de ani mi-a prilejuit bucuria de a 
avea parteneri generoşi, altruişti şi neobosiţi în călătoria ecumenică, şi de a ajunge, 
în cadrul unor autentice evenimente ecumenice la un progres ecumenic real, mai 
mare sau mai mic, pentru care le sunt recunoscător acestor persoane şi lui 
Dumnezeu. Pentru mine, punctul culminant a fost cea de-a doua Adunare Ecumenică 
Europeană din luna iunie, 1997.

Chiar şi aşa, în paralel cu acest progres, anxietăţile confesionale au crescut. Fie 
că rămâne într-o stare latentă, Fie că se manifestă şi se răspândeşte pe alocuri teama 
că, din cauza eforturilor ecumenice şi posibilelor compromisuri, ar putea fi afectată 
sau diminuată identitatea confesională şi influenţa confesională. Consecinţele acestui 
fapt sunt o competiţie şi mai dăunătoare între confesiuni, în perspectiva schimbărilor 
socio-politice contemporane, chiar şi în noua Europă care se dezvoltă, precum şi 
pericolul unei apologii şi mai puternice a celor care cauă să-şi extindă puterea şi 
fundamentalismul lor confesional, care nu sunt numai în detrimentul mişcării
ecumenice.

Toate acestea se pot întâmpla când ceea ce este confesional, ceea ce s-a 
dezvoltat de-a lungul istoriei, este considerat suficient în sine, sau chiar este 
considerat, în mod independent, atributul specific al faptului de a fi creştin. Existenţa 
regreselor în mişcarea ecumenică se datorează „autosuficienţei confesionale, pe care 
o resping radical”88, după cum subliniază Oscar Cullmann, a cărui opinie o 
împărtăşesc şi eu. Aceasta înseamnă că a existat o deviere în creştinism în 
detrimentul perceperii a ceea ce este esenţial. S-a dat prioritate la ceea ce este 
dezvoltare istorică în detrimentul a ceea ce ţine de esenţă. Dar, dacă conferim 
prioritate celor esenţiale, nu mai avem motive pentru anxietăţile confesionale, nici 
pentru teama de ceea ce este cu adevărat ecumenic, adică adevărata grijă pentru a 
face totul în vederea dobândirii comuniunii depline între biserici. Atunci ne putem

88O. Cullmann, Einheit durch Vieifalt. Grtincilegung und Beitrag zur Diskussion liber die 
Moglichkeiten ihrer Verwirklichung, Tubingen, 1990, p. 11.
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dedica fără teamă preocupărilor ecumenice, fără a renunţa la fondul nostru 
confesional.

Dar unitatea pe care o dorim trebuie văzută ca uniformitate sau ca unitate în 
diversitate? Răspunsul ortodox este fără îndoială: unitate în lucrurile esenţiale 
credinţei creştine şi diversitate în formele de exprimare ale acestei credinţe şi de 
practicare a vieţii creştine.

Următoarea întrebare firească este: Unde sunt limitele dintre această unitate de 
credinţă necesară şi diversitatea logică, legitimă şi necesară din cadrul Bisericii? 
Este cert că acestor întrebări nu li se poate răspunde cu uşurinţă. Doar un singur 
lucru poate fi spus îndată, cu certitudine: ar fi prea uşor şi n-ar ajuta cu nimic la 
clarificările necesare, dacă am considera orice interpretare sau concepţie referitoare 
la conţinutul credinţei în Hristos, ca fiind diversitate logică şi legitimă. Chiar dacă 
această atitudine ar îmbrăca haina toleranţei şi a păcii, sau chiar dacă ar traduce în 
practică unitatea creştină, nu ar putea fi acceptată ca fiind scopul principal al 
mişcării ecumenice, întrucât doar diversitatea nu poate garanta identitatea de 
conţinut, necesară fundamentelor credinţei creştine, neputând nici să ofere îndrumare 
pentru viaţa şi mântuirea omului. Deci, în mişcarea ecumenică nu putem pur şi 
simplu accepta status quo-ul diferitelor biserici, pentru a putea dobândi o coexistenţă 
paşnică. Aceasta poate fi privită doar ca o treaptă preliminară. Aici chiar şi modelul 
diversităţii reconciliate trebuie examinat cum se cuvine.

întrebarea poate deveni mai clară dacă am pune-o în alt fel: Ce fel de unitate 
trebuie să căutăm? Se transferă astfel chestiunea din cadrul caracterului arbitrar 
individual sau confesional, încât putem căuta voia Domnului în ceea ce priveşte 
unitatea Bisericii.

89

Unitatea pe care o doreşte Iisus Hristos

în această privinţă avem o afirmaţie clară a lui Iisus Hristos, care ne-a fost 
transmisă în capitolul al XVII-lea al Evangheliei după Sfântul Ioan. Este vorba de 
ultima rugăciune a lui Iisus, practic despre dorinţa Sa ultimă şi testamentul Său pe 
care trebuie să-l împlinim noi. De cele mai multe ori doar prima parte a bine
cunoscutei fraze este citată: ca toţi să fie una (In 17, 21). Dar în continuare se arată 
scopul şi metoda realizării koinonia- ei creştine: după cum Tu, Părinte, întru Mine şi 
Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. 
Dorinţa lui Iisus este foarte clară: arhetipul şi exemplul pentru unitatea creştină le 
constituie unitatea, koinonia celor trei Persoane divine prin legătura iubirii, iar 
scopul acestei unităţi este koinonia cu cele trei Persoane divine. Iisus vede realizarea 
acestor obiective ale koinonia-ei ca pe mărturia credibilităţii trimiterii Sale: ca lumea 
să creadă că Tu M-ai trimis. Unitatea pe care o descrie Iisus în acest capitol nu este 
o înţelegere teoretică, nici un acord formal prin contract, ci una soteriologică, adică

89 Cf. G. Larentzakis, Vielfcilt in cier Einheit aus der Sicht der Orthodoxen Kirche. Versuch einer 
Selbstdarstellung, în: Okumenisches Forum (1985), nr. 8, p. 65 sq.
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una care este necesară pentru teleiosis, pentru desăvârşirea şi mântuirea umanităţii, 
ceea ce înseamnă că este în mod existenţial foarte importantă pentru viaţa noastră. 
Iisus spune: Eu întru ei şi Tu întru Mine, ca ei să fie desăvârşiţi întru unime {In 17, 
23).

Sfântul Atanasie vede fundamentul unităţii creştine90 din perspectiva acestei 
dimensiuni trinitare, soteriologice. Este unitatea Fiinţei divine în diversitatea 
Persoanelor, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, de aceeaşi valoare şi esenţă.

Dumitru Stăniloae formulează astfel această convingere: Biserica e imanentul 
care are în ea transcendentul, comunitatea treimică de Persoane plină de o 
nesfârşită iubire faţă de lume, întreţinând în aceasta o continuă mişcare de 
autotranscendere prin iubire91; Biserica e o comuniune de iubire scăldată în relaţiile 
infinitei iubiri treimice92.

Foarte concret, aceasta înseamnă că Biserica Ortodoxă caută să realizeze o 
viaţă de comuniune care este înţeleasă şi trăită ca unitate în privinţa fundamentelor 
credinţei creştine şi ca diversitate în formele de exprimare şi de practicare a acestei 
singure credinţe în diferitele biserici.

Este îmbucurător faptul că primul document comun al dialogului teologic 
oficial dintre Biserica Romano-Catolică şi Bisericile Ortodoxe, din anul 1982, care 
aşteaptă receptarea şi implementarea de către biserici, formulează această concepţie 
a Bisericii locale şi a celei universale ca doctrină comună a bisericilor noastre. In 
document se afirmă: „întrucât Unul şi Singurul Dumnezeu este o comuniune de trei 
Persoane, una şi singura Biserică este o comuniune de mai multe comuniuni, iar 
Biserica locală este o comuniune de persoane. Una şi singura Biserică este identică 
cu koinonia bisericilor. Unitatea şi diversitatea apar atât de strâns legate, încât nu 
poate exista una fără cealaltă”93. Exact aici putem depăşi multe din vechile probleme 
eclesiologice, ecumenice, luând notă de faptul că pe baza acestui document comun, 
bisericile locale în deplinătatea lor formează o communio, o comuniune cu toate 
consecinţele ce decurg de aici, fără subordonare, fără ca vreuna dintre ele să fie mai 
mare în rang sau supusă alteia.

Unitate în diversitate

Această unitate poate fi trăită ca o comunitate policentrică, federală de structuri 
bisericeşti autonome, într-o diversitate liturgică atestată istoric de-a lungul secolelor, 
devenind o expresie bogată şi cu siguranţă neuniformă a uneia şi aceleiaşi credinţe. 
Cuvintele Sfântului Atanasie trebuie să aibă ecou şi pentru noi, anume că polemici le

90 Sf. Atanasie cel Mare, Contra Arianos III, 22, PG 26, 368C-369.
91 Dumitru Stăniloae, TDO, voi. II (2003), p. 214-215.
92 Jbid., p. 228.
93 Das Mysterium der Kirche und der Eucharistie im Lichte des Mysterium der Heiligen 

Dreieinigkeit, III, 2, în : Okumenisches Forum 5 (1982), p. 163 sq.
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cu privire la cuvinte şi concepte, sunt lipsite de sens94. Cuvintele Sfântului Grigorie 
de Nazians din discursul lui de rămas bun la cel de-al doilea Sinod Ecumenic 
(Constantinopol, 381), ne avertizează şi pe noi cei de astăzi: „încetaţi să vă mai 
certaţi din cauza cuvintelor”95. Acesta este deci sensul în care Biserica Ortodoxă 
înţelege unitatea creştină.

Scopul pe care trebuie să-l atingem nu trebuie înţeles doar ca o coexistenţă 
paşnică, sau ca o toleranţă condescendentă faţă de existenţa celorlalţi. Chiar şi o 
comuniune de biserici bazată pe posibilitatea de vizitare reciprocă, de ospitalitate şi 
disponibilitate, deşi deschide uşile închise ale exclusivismului şi evită polemicile şi 
lupta uneia împotriva alteia, poate chiar concurenţa dăunătoare dintre confesiuni, nu 
creează unitatea bisericească şi trăirea în koinonia pe care a dorit-o Iisus.

Cu mai mult de douăzeci de ani în urmă, în anul 1977, la cea de-a 50-a 
aniversare a comisiei (mişcării şi apoi, din 1948, a comisiei Consiliului Ecumenic al 
Bisericilor, n.tr.) Credinţă şi Constituţie (Faith and Order), Jurgen Moltmann a 
întrebat: „Ce fel de unitate? Dialogul dintre tradiţiile Răsăritului şi cele ale 
Apusului”96. El menţiona, de asemenea, în acea perioada: „Mişcarea ecumenică 
caută unitatea Bisericii în adevărul lui Iisus Hristos, nici mai mult, nici mai puţin. 
Ceea ce o motivează dinlăuntru este Rugăciunea Arhierească a lui Iisus pe care, 
conform Evangheliei după Sfântul Ioan, o adresează Tatălui Său înaintea patimilor 
Sale: «ca toţi să fie una»” (In 17, 21)97. Apoi, Moltmann spune că: „Teologii 
Bisericii de Răsărit au dreptate când explică pragmaticilor din Apus, că această 
rugăciune continuă şi arată ce fel de unitate se doreşte: «Precum Tu, Părinte, eşti în 
Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis» . 
Unitatea Bisericii, pentru care S-a rugat Iisus şi pe care o căutăm noi, nu poate fi alta 
decât unitatea cu Sfânta Treime şi unitatea din Sfânta Treime. Aceasta are loc prin 
puterea Sfântului Duh, Cei care-I aşează în relaţie pe Tatăl şi pe Fiul. Este unitate în 
iubirea lui Dumnezeu şi deci, unitate în Dumnezeu, de vreme ce Dumnezeu este în 
Sine iubire. Această unitate a lui Hristos în Biserică este ceea ce caută mişcarea 
ecumenică; nici mai mult, nici mai puţin”98. Aceste afirmaţii clare ale lui Moltmann 
reflectă cu adevărat şi concepţia Bisericii Ortodoxe despre unitatea pe care o căutăm. 
La consultaţia teologică amintită mai sus, pe tema Despre puterea reconciliatoare a 
Sfintei Treimi, Conferinţa Bisericilor Europene declară: „Unitatea şi comunitatea 
bisericească nu înseamnă uniformitate. Unitatea în diversitate pe baza modelului 
trinitar exprimă, de asemenea, bogăţia şi dinamismul comunităţii Bisericii”99.

94 Sf. Atanasie cel Mare, Tom. ad Antioch. 8, PG 26, 805C.
95 Sf. Grigorie de Nazians, Oration 42, Cuvănd de rămas bun, 16, PG 36, 477 A; cf. G. 

Larentzakis, Vielfalt in der Einheit aus der Sicht der Orthodoxen Kirche..., op. cit., p. 68.
J. Moltmann, Welche Einheit? Der Dialog zwischen den Tradition des Ostens und des Westens, 

în: Okumenische Rundschau, 26 (1977), p. 287 sq.
97 Ibidem, p. 289.
98 Ibidem.
99 în: The Reconciling Power of the Trinity, Geneva, 1983, p. 90.
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Acum când înţeleg că această bază a unităţii creştine a fost promovată în 
repetate rânduri, nu doar de către partea ortodoxă, şi că este tot mai mult considerată 
importantă de către protestanţi - nu doar de către Moltmann - precum şi de către 
romano-catolici, aşa cum este menţionat în câteva pasaje din documentele celui de-al 
II-lea Conciliu de la Vatican şi în dialogul teologic oficial dintre Biserica Romano - 
Catolică şi Bisericile Ortodoxe, precum şi de către organizaţiile ecumenice100, nu pot 
spune cât sunt de bucuros pentru că nu fundamentăm unitatea creştină doar pe o 
convergenţă, dar şi pentru că am găsit un consens important, pe care îl luăm foarte în 
serios şi din care derivă acţiuni concrete. De aici decurge o responsabilitate comună 
absolut necesară, şi nu există alternativă. Misiunea pe care ne-a încredinţat-o Iisus, 
aceea de a realiza unitatea Bisericii, este obligatorie pentru noi şi, în acelaşi timp, ne 
ţine laolaltă. Este un dar şi o sarcină. Ea ne arată calea şi ţinta. îndrumă spre mijloc 
şi spre scop. Şi această însărcinare are şi consecinţe concrete, atât pentru modul de 
realizare a koinonia-ei bisericeşti, cât şi în viaţa concretă a oamenilor din bisericile 
noastre, şi chiar pentru viaţa societăţii noastre.

Prin urmare, problema ecumenică a restabilirii comuniunii creştine este 
fundamentală pentru creştinism. O Biserică dezbinată nu este credibilă nici în 
exteriorul şi nici în interiorul ei. Ne pierdem credibilitatea, dar şi dreptul de a cere 
cooperare şi pace de la alţii, de la politicieni sau generali, de exemplu, de vreme ce 
noi nu am fost în stare, timp de secole, să ne rezolvăm propriile noastre dificultăţi şi 
probleme de dezbinare. De aceea această sarcină ecumenică comună rămâne o 
prioritate absolută.

înspre deplina comuniune între biserici

Sunt convins că avem o mulţime de documente despre consens şi declaraţii de 
convergenţă. Acestea au fost pregătite, editate şi adoptate cu multe eforturi şi 
cheltuieli. Avem nevoie urgent de continuarea procesului de receptare şi de aplicarea 
în practică, în mod gradual, dar conştient şi concret, a acordurilor în toate acele 
domenii în care s-a ajuns deja la un consens. Nu trebuie să ne aşteptăm la altceva, 
înainte ca tot ce avem până acum să fie pus în practică. Mai presus de toate, cei care 
activează adesea în comisiile ecumenice în numele bisericilor lor, să nu fie dezavuaţi 
de propriile lor oficii ecumenice centrale. Dorinţa mea ar fi ca peste tot unde s-au 
făcut câţiva paşi înainte, aceştia să se resimtă în viaţa concretă a bisericilor noastre, 
de la introducerea lor în pregătirea teologică, în cooperare cu facultăţile noastre de 
teologie101, până la implementarea în viaţa bisericilor noastre şi a creştinilor102.

100 Cf. G. Larentzakis, Trinitarisches Kirchenverstandnis, în: Trinitat. Aktuelle Perspektiven der 
Theologie, cf. W. Breuning.Freiburg-Basel-Wien,1984, p. 73-96.

Cf. Charta Oecumenica, II, 3; cf. documentaţia despre crearea unei conferinţe a facultăţilor de 
teologie din Europa în: Okumenisches Forum 25 (2002), p. 201-304.

Cf. Alexandros Papaderos, Nicht am Volk und am Leben vorbei. Reflexionen uber Rezeption, 
în: Una Sanda 38 (1962), p. 364 sq.
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Respectul reciproc între creştini
Mai întâi de toate noi devenim creştini; şi nu poţi deveni creştin într-un spaţiu 

gol, ci în cadrul unei comunităţi, adică în cadrul unei biserici. Iar un element 
constitutiv al calităţii de membru al unei biserici este acela că cineva devine creştin 
în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfanţului Duh. Adică devine un purtător al 
numelui lui Hristos, cu toate consecinţele pe care le are acest lucru pentru o existenţă 
nouă, o viaţă nouă.

Legat de aceasta, îmi amintesc de o publicaţie a stimatului meu profesor de 
Dogmatică, Chrysostomos Konstantinidis, actualul Mitropolit al Efesului, în care 
scrie despre Hristologie, studiul creştinismului (Hristianologie) şi unitate103. Cu 
peste 40 de ani în urmă, în 1962, acest ierarh cu clarviziune, aparţinând de Patriarhia 
Ecumenică, sublinia faptul că: „în eforturile ecumenice pentru unitatea creştină, 
trebuie să ne ferim de căile fără ieşire din domeniul eclesiologiei. Trebuie să fim mai 
conştienţi că fiecare creştin, înainte de a fi considerat sau judecat ca membru al unei 
biserici sau al unei confesiuni, unde este membru adesea din întâmplare, trebuie 
privit mai înainte de toate drept creştin. Trebuie luat în considerare, de asemenea, că 
cineva se alătură unei biserici sau confesiuni deoarece devenise mai înainte creştin. 
Aceasta înseamnă că personalitatea fiecărui membru al bisericii nu este formată de 
instituţia bisericească în cadrul căreia trăieşte, ci mai întâi de toate de către Hristos 
însuşi”104. în acest sens, spune Mitropolitul Chrysostomos, se construieşte Biserica 
lui Hristos şi a creştinilor. Iar creştinii, membrii Trupului lui Hristos, prin unitatea 
lor, formează şi promovează unitatea Bisericii105. Divinul şi umanul se întâlnesc în 
Biserică, al cărei cap este Hristos şi al cărei suflet este Sfântul Duh.

Prin urmare, trebuie să ne respectăm şi să ne preţuim unii pe alţii în calitate de 
creştini. Nu înseamnă că toate problemele sunt rezolvate, dar reprezintă o premisă 
importantă pentru continuarea călătoriei, şi pentru rezultate concrete.

Problematica slujirii (Amt, ministry)
O altă temă, asupra căreia opiniile confesionale diferă iar dificultăţi ecumenice 

sunt aproape de nesurmontat, este problema slujirii. întrucât acest subiect este 
discutat în Occident aproape în totalitate în termeni scolastici, comunitatea 
ecumenică vie nu are prea mare influenţă asupra sa. Acest lucru determină dificultăţi 
adiţionale în relaţiile dintre protestanţi şi ortodocşi, de vreme ce, după situaţie, 
necesitate şi atitudine, sunt folosite fie argumente catolice, fie protestante. Tot aici 
apare întrebarea clasică: Este slujirea (Amt) o taină precum Botezul sau Euharistia? 
Aici avem un punct de plecare scolastic, cele şapte Taine, pe care, din păcate, l-am

103 Chrysostomos Konstantinidis, Christologia, cristianologia kai enotes, în: Orthodoxia 37 
(1962),p. 364 sq.

*®4 Ibidem, p. 365.
105 Ibidem, p. 366.
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preluat şi noi cei din Răsărit în aceeaşi formă în timpul de-al doilea mileniu, cu toate 
consecinţele pentru disputele teologice şi problemele ecumenice de astăzi.

Metoda scolastică a pătruns chiar şi în dialogul dintre Bisericile Protestante şi 
Biserica Ortodoxă Rusă, deci în afara spaţiului ei de origine. în raportul dialogului 
desfăşurat la Castelul Schwanberg, Kitzingen (Austria) se poate citi: „Conform 
învăţăturii ortodoxe, Preoţia (Priestertum, priesthood) este o taină precum Botezul, 
Euharistia şi celelalte. Punctul de vedere luteran este că hirotonia pentru slujirea 
bisericească (kirchlichen Amt, ministry of the church) are un caracter sacramental; 
totuşi, o concepţie despre taine care ar include doar Botezul şi Euharistia nu este 
aplicabil pentru slujire”106. Este slujirea (Amt, ministry) o taină sau are doar un 
caracter sacramental? Şi întreb aici: De ce ţin ambii parteneri de dialog atât de mult 
la acest nivel scolastic de discuţie? După părerea mea, ar fi foarte util, nu numai în 
dialogul luteran-ortodox, ci şi în cel luteran-catolic, dacă partea luterană ar clarifica 
modul ei de înţelegere a slujirii, şi modul în care se realizează şi se practică aceasta. 
De exemplu, momentul în care este invocat Dumnezeu Cel Unul în Treime sau cel 
când este invocat Sfântul Duh în timpul hirotoniei, corespunde epiclezei, iar punerea 
mâinilor se face nu numai de către episcopul sau superintendentul care hirotoneşte, 
ci şi de prezbiteri, printr-o rânduială liturgică în cadrul unui act de cult, în prezenţa 
congregaţiei care participă la slujbă. In cazul în care persoana este instalată mai 
târziu în alt post, nu mai este nevoie de o altă hirotonire, de vreme ce prima este încă 
validă. Şi chiar şi după ce persoanele hirotonite se pensionează, au încă dreptul de a 
predica Cuvântul lui Dumnezeu şi de a administra tainele, pentru tot restul vieţii.

Deci ce înseamnă acest concept şi această practică a slujirii în Biserica 
Luterană? Care sunt principalele diferenţe între aceasta şi concepţia despre slujire 
din Biserica Romano-Catolică şi Bisericile Ortodoxe? Oricum am formula aceasta, 
este important să fie exprimat un acord asupra punctelor esenţiale. Totuşi, trebuie 
pusă întrebarea dacă poziţia luterană despre slujire, exprimată mai sus, ar fi 
acceptată de comunitatea protestantă în mod unanim. Ce este „permanent” în 
concepţia protestantă despre slujire? Ştiu că expresia character indelebilis ar da 
naştere la obiecţii imediate, chiar şi din partea multor ortodocşi. Dar noi nu doar 
vorbim despre acest concept! Acesta ar trebui să fie un subiect pentru dialogul 
nostru, aşa încât şi aici, printr-o nouă abordare, am putea face un început entuziast, 
cu perspective concrete.

Fireşte că în domeniul slujirii, încă mai avem o mare problemă ecumenică pe 
care nu ar trebui să o ignorăm. Papa Paul al Vl-lea spunea în ianuarie 1967: „Ştim 
foarte bine că cel mai mare obstacol în calea ecumenismului este papalitatea.” Papa 
Ioan Paul al II-lea este, de asemenea, conştient de această problemă, şi doreşte să o

106 în: G. Larentzakis, Die Fruchte des Heiligen Geistes im Leben der Kirche, în: Leben aus der 
Kraft des Heiligen Geistes. Neunter bilateraler theologischer Dialog zwischen dem Okumenischen 
Palriarchat von Konstantinopel and der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 26. Mai bis 4. Juni 
1990 in Kreta, hg.v. Heinz Joachim Held u. Klaus Schwarz (Studienheft 21), Hermannsburg, 1995, p. 
124.
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trateze şi să o rezolve împreună cu alţii într-un dialog ecumenic. El şi-a exprimat în 
mod repetat dorinţa de a avea un dialog ecumenic pe această temă. El a spus aceasta 
prima dată la Roma, pe 6 decembrie 1987, cu ocazia vizitei patriarhului ecumenic 
Dimitrios, şi din nou în Salzburg în „Biserica Evanghelică a lui Hristos”, pe 26 iunie 
1988, în timpul unei slujbe ecumenice unde erau prezenţi reprezentanţi ai tuturor 
bisericilor creştine din Austria şi, printre altele, şi în enciclica sa ecumenică Ut 
Unum Sint, din anul 1995.

Potrivit concepţiei ortodoxe107, Episcopul Romei poate fi recunoscut ca primul 
episcop al creştinătăţii. Conform deciziilor sinoadelor ecumenice comune din primul 
mileniu, şi după ce vor fi fost depăşite dificultăţile rămase, Episcopul Romei poate fi 
recunoscut, fără ezitări, ca având primul loc în întreaga Biserică, ca papă şi patriarh 
al Bisericii Romano-Catolice, ca primat, ca primus inter pares, cu tot respectul 
cuvenit şi cu multele slujiri şi obligaţii ce-i revin Primului Episcop al întregii 
Biserici creştine. Problema nu este doar cinstirea sa. în calitate de prim-Episcop al 
creştinătăţii el ar avea posibilitatea, respectând anumite acorduri şi în cadrul unei 
structuri sinodale, să convoace sinoade ecumenice şi să le prezideze, să coordoneze 
acţiuni şi să îndeplinească alte sarcini în numele întregii creştinătăţi, în concordanţă 
cu înţelegerile făcute în timpul dialogului ecumenic comun pe care l-a cerut Papa. 
Din punctul meu de vedere, această perspectivă este posibilă nu numai între Biserica 
Romano-Catolică şi Bisericile Ortodoxe, ci şi între Biserica Romano-Catolică şi 
celelalte biserici din Est şi Vest.

plăcea să închei cu declaraţiile şi angajamentele din Charta 
8 care spune (I, 1): „Deosebirile fundamentale din credinţă încă 

împiedică această unitate vizibilă. Există diferite concepţii, mai ales despre Biserică 
şi unitatea ei, despre Taine şi s\\x)\n-Amtern. Noi nu trebuie să fim de acord cu 
această situaţie. Iisus Hristos, pe cruce, ne-a descoperit iubirea Sa şi taina împăcării; 
urmând Lui, vrem să facem tot posibilul de a depăşi barierele şi problemele existente 
ce despart bisericile.

Ne obligăm:
• Să urmărim îndemnul apostolic din epistola către Efeseni şi să ne străduim, 

stăruitor, să ajungem la o înţelegere comună a mesajului mântuitor al lui Hristos din 
Evanghelie;

• Să acţionăm prin puterea Duhului Sfanţ spre unitatea văzută a Bisericii lui 
Iisus Hristos într-o credinţă, unitate care îşi găseşte expresia în recunoaşterea 
reciprocă a botezului şi în comuniunea euharistică, precum şi în mărturisire şi slujire 
comune.”

Mi-ar
Oecumenica

107 Cf. Grigorios Larentzakis, Das Papstamt in orthodoxer Sicht în: Papstamt- pro und contra. 
Geschichte, Entwicklungen und okumenische Perspektiven. Gottingen, 2001, p. 84-120.

Am preluat aceste două citate din Charta oecumenica, din traducerea după textul oficial în 
limba germană realizată de drd. Vasile Carabă şi corectată de Pr. Prof. Viorel Ioniţă, publicată în revista 
Mitropolia Olteniei (2001), nr. 3; a se vedea şi traducerea din Altarul Banatului XII/L1 (2001), nr. 7-9.
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Şi (II, 6): „Pentru a aprofunda comuniunea ecumenică, eforturile pentru un 
consens în credinţă, trebuie neapărat continuate. Fără unitatea de credinţă nu există 
nici o comuniune bisericească. Nu există nici o alternativă la dialog.

Ne obligăm
• Să continuăm, conştiincios şi intensiv, dialogul dintre Bisericile noastre la 

toate nivelurile şi să examinăm ceea ce se poate şi trebuie să fie declarate ca 
obligatorii de autoritatea bisericească în ceea ce priveşte rezultatele dialogului.'

Nota traducătorului

Domnul profesor universitar dr. Grigorios Larentzakis, senator de onoare al 
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (din luna septembrie, 2007) s-a născut în 
Chania, Creta în anul 1942. A urmat studii teologice la Chalki (Constantinopol), 
apoi la Salzburg şi Innsbruck (Austria), obţinând doctoratul în 1969, fiind primul 
non-romano-catolic, doctor al unei facultăţi de teologie romano-catolice din Austria. 
In anul 1982 obţinea habilitarea la Universitatea din Graz (Austria), iar în 1983 
devenea doctor şi al Facultăţii de Teologie din Tesalonic. Este profesor universitar 
din anul 1987. Predă, începând din anul 1970, teologie ortodoxă şi ecumenism la 
Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universităţii din Graz. A predat şi la 
Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universităţii din Viena, la Facultatea de 
Teologie Pontificală din Linz, la Institutul Ecumenic, Bossey, Elveţia. A predat ca 
visiting professor la: Salzburg, Viena, Munchen, Maribor, Atena, Tesalonic, Sofia, 
Belgrad, Cluj, Sibiu.

A împlinit numeroase funcţii şi misiuni ecumenice:
• Din anul 1990, conducătorul Departamentului pentru Teologie Ortodoxă la 

Facultatea Romano-Catolică a Universităţii din Graz
• Vicepreşedinte al Institutului pentru Teologie Ecumenică, Teologia Bisericii 

Răsăritene şi Patrologie
• Membru şi de mai multe ori preşedinte al Interkonfessioneller Arbeitskreis 

Okumene in der Steiermark (IAS) (Interconfessional Working-group for Oikou/nene 
in Styria, în prezent Okumenisches Forum christlicher Kirchen in der Steiermark 
(Ecumenical Forum of Christian Churches in Styria).

• Consultant al fundaţiei ecumenice Pro Oriente (Viena)
• Vicepreşedinte al fundaţiei ecumenice Pro Oriente (filiala din Graz)
• Membru al câtorva comisii şi al Comitetului Central al Conferinţei 

Bisericilor Europene (CEC)
• Din anul 1984, membru al Comisiei Patriarhiei Ecumenice în dialogul 

teologic bilateral între Biserica Evanghleică din Germania (EKD) şi Patriarhia 
Ecumenică
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• Preşedinte al comitetului local de pregătire a celei de a Il-a Adunări 
Ecumenice Europene, Graz (23-29 iunie, 1997)

• Coeditor al Grazer Theologische Studien şi al Okumenisches Forum
• Coeditor al Okumenische Rundschau (ed. în Germania) broad
• Organizator al mai multor excursii de studii ecumenice în ţări majoritar 

ortodoxe, cu scopul de a dezvolta relaţiile intercreştine
• Oaspete al multor emisiuni radio şi TV în Austria şi în alte ţări

O selecţie din publicaţiilor sale ar cuprinde:
- Einheit der Menschheit - Einheit der Kirche bei Athanasius. Vor- und 

nachchristliche Soteriologie und Ekklesiologie bei Athanasius v. Alexandrien , 
Grazer Theologische Studien l,Graz, 1978.

- Die Kirche von Rom und ihr Bischof. Beitrag in der Forschung der 
Beziehungen des Ostens und des Westens auf der Basis der patristischen Quellen. 
(Irindos, Basileios, Chrysostomos), Analekta Vlatadon 45, Thessaloniki, 1983 (în lb.
greacă).

- Trinitarna jednosc kosciola w swietle oficjalnego dialogu katholicko- 
prawoslawnego, în: Communio, Poznan-Warszawa III (1983), p. 56-78.

- Die Heilige Dreieinigkeit und die Einheit der Kirche. Zum Munchner 
Dokument des offiziellen theologischen Dialogs zwischen der orthodoxen und der 
romisch-katholischen Kirche, în: Fur Kirche und Heimat, Festschrift Franz Loidl
zum 80. Geburtstag, Wien-Miinchen, 1985, p. 151-172.

- Heiligenverehrung in der orthodoxen Kirche, în: Catholica 42 (1988), p. 56-
75.

- Im Mysterium leben. Entwicklungen in der Mysterientheologie des Westens 
aus derSicht eines orthodoxen Theologen, în: Orthodoxes Forum 1(1988), p. 5-28.

- Das Baseler Ereignis Frieden in Gerechtigkeit (15.-21. Mai 1989) Einheit der 
Kirchen - Einheit Europas, în: Sursum Corda. Variationen zu einem liturgischen 
Motiv, FS fur Ph. Hamoncourt, hg.v. E. Renhart und A. Schnider, Graz, 1991, p. 
386-399.

- Christliche Mission in dkumenischer Gesinnung in einem săkularisierten und 
umgestalteten neuen Europa. Eine orthodoxe Skizze, în: Okumenisches Forum 
15(1992), p. 35-55.

- 10 Jahre offizieller Dialog zwischen orthodoxer und katholischer Kirche - 
Eine Bilanz , în: Pro Oriente Bând XVI, In Verbo autem tuo, Die Okumene unter 
Kardinal Groer, hg. v. A.Stirnemann und G. Wilflinger, Innsbruck-Wien, 1994, p. 
46-77.

- Die Fruchte des Heiligen Geistes im Leben der Kirche, în: Leben aus der 
Kraft des Heiligen Geistes. Neunter bilateraler theologischer Dialog zwischen dem 
Okumenischen Patriarchat von Konstantinopel und der Evangelischen Kirche in
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Deutschland vom 26. Mai bis 4. Juni 1990 in Kreta, hg.v. Heinz Joachim Held u. 
Klaus Schwarz (Studienheft 21), Hermannsburg 1995, p. 113-126.

- Die Orthodoxe Kirche und die Konferenz Europăischer Kirchen (KEK), 
Festellungen und Erwartungen Jur das neue Europa, în: Okumene wohin? Die 
Kirchen auf dem Weg ins 3. Jahrtausend, hg. v. U. Hahn, P. Thiede, A. Basdekis 
und M. Lohmann, Paderbom, 1996, p. 141-151.

- Systematische Theologie als Disziplin der Orthodoxen Theologie im Kontext 
der deutschen Universitate în: Orthodoxes Forum, Zeitschrift des Instituts fur 
Orthodoxe Theologie der Universităt Miinchen 10 (1996), p. 19-35.

- Das Europa-Verstăndnis im orthodoxen Siidosteuropa, hg. gem. mit H. 
Heppner, (Grazer Theologische Studien 21), Graz, 1996.

- Die Relevanz der kirchlichen Ost-West-Beziehungen fur Europa: Gestern- 
Heute-Morgen, în: Das Europa-verstăndnis im orthodoxen Siidosteuropa, hg. gem. 
mit//. Heppner, Grazer Theologische Studien 21, Graz, 1996, p. 49-77.

- Wie wird man Bischof in der Orthodoxen Kirche?, în: Demokratie und 
Kirche. Eifahrungen aus der Geschichte, hg. v. Maximilian Liebmann, Graz-Wien- 
Koln, 1997, p. 107-135.

- Der Heilige Markos Eugenikos und die Einheit der Kirchen des Ostens und 
des Westens, Katerini, 1999 (în lb. greacă).

- Die Orthodoxe Kirche. Ihr Leben und ihr Glaube, Graz (Styria Verlag), 2000, 
20012.

- Christentum und Politik im neuen Europa. Ein dringlicher Appell aus 
orthodoxer Perspektive an der Schwelle zum 3. Jahrtausend, în: Die 
Glaubwiirdigkeit christlicher Kirchen. Auf dem Weg ins 3. Jahrtausend. Festschrift 
jur Lothar Lies SJ, hg.v. Silvia Hell, Innsbruck-Wien, 2000, p. 281-320.

- Das Papstamt in orthodoxer Sicht, în: Papstamt-pro und contra. Geschichte 
Entwicklungen und dkumenische Perspektiven, hg. v. Walter Fleischmann-Bisten, 
Gottingen, 2001, p. 84-120.

- Die Uberwindung des Nationalismus in der orthodoxen Theologie. Die 
Beziehungen des Okumenischen Patriarchates zu den anderen Konfessionen in 
Europa heute, în: Orthod oxes Fomm 15 (2001), p. 185-202.

- Rechtfertigung aus der Sicht der Orthodoxen Kirche, în: Okumenisches 
Fomm 23/24 (2000/2001), p. 263-284. thodoxe Betrachtung, în: Orthodoxe 
Theologie zwischen Ost und West, Festschrift Jur Prof. Theodor Nikolaou, hg. v. 
Konstantin Nikolakopoulos, Athanasios Vletzis und Vladimir Ivanov, Frankfurt am 
Main, 2002, p. 551-572.

- Ehe - Mysterium der Liebe. Orthodoxe Aspekte zur Ehe, Ehescheidung und 
Wiede/verheiratung, în: Maximilian Liebmann (Hg.), War die Ehe immer 
unaufloslich?, Limburg - Kevelaer, 2002, p. 56-96.

- Teologie şi viaţă în Biserica ortodoxă, în: Bisericile din Răsărit, hg. Dietmar 
W. Winkler und Klaus Augustin unter Mitarbeit von Grigorios Larentzakis und 
Philipp Hamoncourt, Bukarest, 2003, p. 107-113.
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- Concepţia ortodoxă despre unitatea Bisericii, în: Bisericile din Răsărit, hg. 
Dietmar W. Winkler und Klaus Augustin unter Mitarbeit von Grigorios Larentzakis 
und Philipp Hamoncourt, Bukarest, 2003, p. 124-127.

- Biserica ortodoxă în dialog cu alte Biserici, în: Bisericile din Răsărit, edit. 
Dietmar W. Winkler und Klaus Augustin unter Mitarbeit von Grigorios Larentzakis 
und Philipp Hamoncourt, Bukarest, 2003, p. 128-133.

- Einheit der Menschheit - Grundvoraussetzung fur das Zusammenleben im 
multireligiosen Kontext. Patristische und aktuelle orthodoxe Perspektiven, în: 
Patristica et Oecumenica, Festschrift fur Wolfgang A. Bienert, hg. von Peter 
Gemeinhardt und Uwe Kiihneweg, Marburg, 2004, p. 211-237.

- Der 4. Kreuzzug und die Einheit der Kirchen, în: Salzburger Theologische 
Zeitschrift 8 (2004), 137-149.

- Die Bedeutung der Heiligen Schrift und der Tradition in der Kirche. 
Orthodox-lutherischer Dialog, în: Okumenisches Forum 26/27 (2003 / 2004), p. 
165-184.

- Konziliarităt und Kirchengemeinschaft, Papst Paul VI. und die Konzilien der 
romisch-katholischen Kirche. Zukunftsuberlegungen, în: Haec sacrosancta synodus. 
Konzils- und kirchengeschichtliche Beitrăge, hg. von R. MeOner / R. Prânzi, 
Regensburg, 2006, p. 285-316.

- Die Erklărung des II. Vatikanums Nostra Aetate uber das Verhăltnis der 
Kirche zu den nichtchristlichen Religionen aus orthodoxer Sicht, în: Nostra Aetate- 
Ein zukunftsweisender Konzilstext, Die Haltung der Kirche zum Judentum 40 Jahre 
danach, hg. v. Hans Hermann Hendrix, Aachen, 2006, p. 111-148.

- Das Okumenische Patriarchat von Konstantinopel. Seine gesamtorthodoxen 
Aufgaben. Kathpress Sonderpublikation, Wien, 2007.

A primit numeroase distincţii cum ar fi:

• Archon Megas Protonotar din partea Patriarhiei Ecumenice
• Medalia de onoare a oraşului Graz
• Marea medalie de onoare a landului Styria
• Crucea austriacă de onoare pentru ştiinţă şi artă clasa I
• Crucea patriarhală (Bucureşti)
• Crucea din partea Bisericii din Creta
• Crucea de onoare din partea preşedintelui Greciei

Studiul de faţă ne oferă o introducere substanţială în problematica Eclesiologiei 
din perspectivă ecumenică. Eclesiologia s-a aflat mereu în centrul preocupărilor 
Consiliului Ecumenic al Bisericilor. O primă încercare de convergenţă, evident 
parţială, a fost elaborarea de către Comisia „Credinţă şi Constituţie” a documentului 
de studiu intitulat: The Nature and Purpose of the Church. A stage on the way to a
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common statement1 (Faith and Order Paper nr. 181, Geneva, 1998, 61 p.), prezentat 
şi distribuit la Harare, Zimbabwe (decembrie 1998), unde a avut loc a VlII-a 
Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor). în urma reacţiilor 
bisericilor, s-a alcătuit o versiune augmentată, publicată sub titlul modificat: The 
Nature and Mission of the Church. A stage on the Way to a Common Statement 
(Faith and Order Paper 198, Geneva, 2005,70 p).

Documentul The Nature and Purpose of the Church. A stage on the way to a 
common statement a fost alcătuit pe temeiul rezultatelor obţinute prin eforturile 
anterioare, fiind o încercare preliminară de a exprima ce ar putea afirma acum 
bisericile împreună despre natura şi scopul Bisericii şi, în această perspectivă, să se 
poată identifica domeniile unde persistă dificultăţi şi dezacorduri. Prin urmare, nu 
este vorba de o declaraţie de acord între biserici, care ar fi rezultatul unor sinoade, ci 
de un pas important spre o convergenţă teologică, punct de referinţă comun pentru 
biserici. Se cercetează tradiţiile confesionale, pentru a se recunoaşte particularitatea 
lor, semnificaţia lor universală şi deficienţa lor ecumenică2, dar fără a se identifica 
tradiţiile respective, deoarece textul se doreşte a avea un caracter irenic. Prof. 
Annemarie Reijnen observă că modul în care este scris textul din chenare este un 
adevărat exerciţiu de diplomaţie3. Este încurajator să se constate că textul din afara 
chenarelor, deci convergenţa predomina, deşi multe chestiuni majore rămân în 
chenare, iar, potrivit profesoarei Annemarie Reijnen, cardinalul Ratzinger, prefectul 
Congregaţiei credinţei, (actualul episcop al Romei, Benedict al XVI-lea) ar fi respins 
valabilitatea uneia din cele mai cunoscute, şi aparent general acceptate imagini ale 
Bisericii, „poporul Iui Dumnezeu”4. Trebuie să se menţioneze că acest document a 
fost studiat de un grup mai mare format din membrii Comisiei “Bisericile în dialog” 
a Conferinţei Bisericilor Europene şi o parte din membrii Comisiei „Credinţă şi 
Constituţie” a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, într-o conferinţă ce a avut loc în 
iunie 2001 în Tsaghkadzor, Armenia. Au prezentat contribuţii în plen: Reinhard 
Frieling, Tamara Grdzelidze, Barbara Hallensleben, Viorel loniţă, Martin 
Parmentier, Annemarie Reijen. In declaraţia comună care a urmat conferinţei se 
poate citi: „Nu dorim să vorbim exclusiv despre structurile Bisericii «reale» sau 
«vizibile» - sau despre Biserică văzută ca instituţie istorică marcată de contingenţă. 
Dorim să vorbim despre lucrarea iubirii lui Dumnezeu îndreptată spre toată lumea, 
spre toată creaţia. Pentru unii, aceasta ar putea însemna că spunem: Să nu mai 
vorbim atât de mult despre «Biserică», ci despre globalizare, ecologie şi economie. 
Pentru alţii am spune: Dar eclesiologia înseamnă să vorbeşti despre toată lumea, 
deoarece Biserica este Trupul lui Hristos şi, prin întrupare, Hristos a asumat întreaga

1 A se vedea. t.r. în Revista Teologică (2003), nr. 3, p. 66-105.
2 Pr. Prof. Ion Bria, Biserica - Una sancta în Lumina Tradiţiei Ortodoxe, în Revista Teologică 

(1997), nr. 3, p. 21, 22.
3 Doc. Faith and Order /2001:10, p. 2.
4 Op. cit., p. 2.
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umanitate”. S-a subliniat şi apariţia unor polarităţi în înţelegerea şi descrierea 
Bisericii. Printre acestea ar fi: preoţesc/ profetic, ideal/ istoric contingent, sfanţ/ 
marcat de păcat, actual/ nu încă. Bisericile noastre reflectă în mod diferit aceste 
distincţii. S-ar putea caricaturiza uşor poziţiile uneia sau alteia dintre tradiţii plasând- 
o într-una dintre extreme. Există puncte slabe şi puncte tari, riscuri şi oportunităţi în 
toate aceste poziţii. Bisericile care tind spre prima parte a fiecărei perechi pot fi 
predispuse câteodată la auto-suflcienţă eclesială. Bisericile care tind spre a doua 
parte, pot fi predispuse câteodată la instabilitate şi dezbinare. Se consideră că toate 
bisericile trebuie să includă ambele părţi ale fiecărei perechi în înţelegerea de sine şi 
se recomandă, în mod deosebit, să se realizeze un studiu comun, pentru a se găsi 
criteriile de discernere între pluralitatea legitimă şi separările vătămătoare.

Domnul profesor Gregorios Larentzakis şi-a prezentat studiul pe care-1 oferim 
în traducere, la Wittenberg (Germania), în luna iunie, 2004, în cadrul dialogului 
teologic dintre Comunitatea Bisericilor Protestante din Europa (semnatare ale 
acordului de la Leuenberg din anul 1973) şi Conferinţa Bisericilor Europene. 
Domnia sa a dorit să evidenţieze vocaţia ecumenică a Ortodoxiei, abilitatea de a 
media între două tendinţe opuse: hristomonismul centralist şi pnevmatomonismul 
centrifug. Aceasta nu înseamnă că identitatea Ortodoxiei ar rezulta din comparaţia 
cu romano-catolicismul şi protestantismul, ci Ortodoxia, aşa cum sublinia magistral 
vrednicul de pomenire părinte profesor Ion Bria, are propria sa identitate. După cum 
e firesc, se accentuează ceea ce ne apropie, ceea ce s-a obţinut deja în urma unor 
lungi şi pline de efort perioade de dialog. Dar ce s-a realizat de fapt? Nu cumva prin 
mişcarea ecumenică se minimalizează marile diferenţe care rămân? Oricum nu 
există alternativă la dialog şi colaborare.

Problema limitelor Bisericii este foarte complexă. Mântuitorul a lăudat credinţa 
centurionului, şi chiar S-a minunat de aceasta, deoarece omul este persoană creată 
pentru un dialog progresiv în iubire, un dialog real, neregizat, potenţat de Duhul 
Sfânt, prin urmare îl putem „surprinde” pe Dumnezeu prin modul original şi spontan 
în care ne raportăm la El, pornind, cum se întâmplă în cazurile relatate în Sfintele 
Evanghelii, de la necazul nostru. Vorbim oare despre împlinirea unor prescripţii, de 
chestiuni formale sau, mai degrabă, despre deplina conştientizare a acelui firesc 
cuceritor al prezenţei şi lucrării lui Dumnezeu în viaţa umană şi în lume, la 
disponibilitatea totală a omului de a primi lucrarea dumnezeiască în care este prezent 
nemijlocit Lucrătorul, la golirea minţii (nous - organul unirii mistice cu Dumnezeu) 
de preocupările mărunte, pentru a vedea numai Cuvântul viu şi lucrător. Centurionul 
are încredere totală, asemenea lui Avraam, în autoritatea şi eficienţa desăvârşită şi 
imediată a cuvântului Cuvântului lui Dumnezeu. Iar tâlharul cel de-a dreapta (foarte 
probabil un zelot) Mântuitorului răstignit pare a nu avea nevoie de nici o mijlocire. îi 
este milă şi este revoltat că Iisus suferă, fiind nevinovat, şi, de aceea, primeşte 
revărsarea milei Sale dumnezeieşti, concretizarea iubirii Sale neţărmurite şi viaţa 
veşnică. în prezenţa Cuvântului, materia Tainei este chiar inima sa, şi Taina este vie 
şi lucrătoare: Astăzi vei fi cu Mine în rai. Este foarte important să nu se perpetueze
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greşeala din Occident, unde prin folosirea cuvântului sacramentum5, s-a accentuat 
obligativitatea primirii Sfintelor Taine pentru mântuire, în loc să se sublinieze 
privilegiul de a le primi, modul minunat în care Dumnezeu, ne atinge, ne mângâie şi 
ne hrăneşte prin Sfintele Taine. Nu trebuie să se sublinieze în mod exclusivist că 
sunt obligatorii pentru mântuire, ci să se afirme că sunt desfătare şi viaţă, pe care 
Dumnezeu le poate acorda şi în afara unui cadru misteric, atunci când omul nu are 
parte de acel cadru, nu din lenevie sau necredinţă, ci din imposibilitate obiectivă, dar 
spune: Cred, Doamne, ajută necredinţei mele şi neputinţei şi păcatului meu de a nu 
fi încercat şi mai mult să mă apropii de Tine. Oare ar putea îndrăzni cineva să 
excludă mila lui Dumnezeu în cazurile altor „centurioni” şi „tâlhari”? Nu ne referim 
la marii ereziarhi, care din mândrie au contribuit la fărâmiţarea creştinismului, ci la 
cei născuţi şi crescuţi, fără voia lor, în diferite tradiţii confesionale lipsite de 
deplinătate. Şi din pietrele acestea poate face Dumnezeu fii ai lui Avraam, le spunea 
Sfântul Ioan Botezătorul celor mândri de descendenţa lor din „părintele credinţei”.

Prin sublinierea suveranităţii depline a lui Dumnezeu în actul mântuitor, nu 
relativizăm, nici pe departe, misiunea Bisericii în lume - să nu uităm că doar o treime 
din actuala populaţie a Terrei - de şase miliarde de oameni - este încreştinată. 
Mântuitorul îi trimite pe Sfinţii Apostoli să înveţe şi să boteze în toată lumea (Mt 28, 
19), să-i introducă pe toţi oamenii în Trupul Său cel tainic, să devină toţi, prin Botez, 
fii adoptivi ai Tatălui ceresc. Ei şi urmaşii lor, precum şi toţi creştinii sunt chemaţi a 
fi lumina lumii, sarea pământului şi aluatul care să dospească toată lumea, dar 
aroganţa ivită din autosuficienţă sau chiar din egolatrie este semnul erijării diabolice 
în locul cel sfânt al Mântuitorului şi Judecătorului tuturor.

5 Este semnificativ faptul că de la începutul perioadei Reformei s-a manifestat nemulţumirea faţă 
de folosirea termenului latin sacramentum (împrumutat din limbajul militar şi înseamnă jurământ) şi s-a 
arătat că este o traducere incorectă a cuvântului nou-testamentar mysterion - deoarece se pune accentul 
pe obligativitatea primirii sacramentelor în vederea mântuirii, în loc să se sublinieze privilegiul de a 
primi harul lui Dumnezeu prin aceste lucrări minunate de sfinţire a vieţii omului. Zwingli se plângea deja 
spunând: „cuvântul sacramentum nu exprimă în mod corect înţelesul lui mysterion” (U. Zwingli, 
Komentar uber die wahre und falsche Religion (n. 1), p. 23 sq.) şi dorea ca germanii să nu fi acceptat 
vreodată cuvântul „sacrament” în vocabularul lor - o nemulţumire pe care a exprimat-o şi Friedrich 
Schleiermacher în Dogmatica sa. (F. Schleiermacher, Der christliche Glaube. Nach den Grundsatzen 
der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt, Ediţia a Il-a revizuită, 1831, Editura M. 
Redeker, voi. II, 1960, p. 364 (trad. engl. The Christian Faith, Edinburgh, 1948). în anul 1520 Luther 
arăta că terminologia biblică nu justifică folosirea termenului „sacrament” pentru lucrări bisericeşti. (M. 
Luther, De captivitate Babylonicae ecclesiae praeludium, 1520, WA 6, 501, 37 sq.) Philip Melanchthon 
în lucrarea sa intitulată Loci Communes (1521) dorea să numească „semne sau semne sacramentale ... 
ceea ce alţii numeau sacramente” (P. Melanchton, Loci communes, 1521, Editura bilingvă latină- 
germană, tradusă cu note explicative de H.G. Pohlmann, Gutersloh 1993, 328 sq.), întrucât, conform 
terminologiei biblice, doar Iisus Hristos ar putea fi numit Sacrament. Pot fi găsite multe alte exemple în 
teologia protestantă care să ateste nemulţumirea faţă de termenul sacramentum. Este foarte important de 
amintit faptul că acum 178 de ani F.Schleiermacher îşi exprima speranţa că problemele cauzate de 
termenul latin sacramentum pot fi îndepărtate prin apropierea de Biserica Răsăriteană, pentru care 
această denumire a rămas străină, şi care în schimb a folosit expresia mistere (taine), (s.n)., F. 
Schleiermacher, op. cit., p. 364).
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Simbioza doctrină - cult - spiritualitate, fundamentată pe lex credendi, lex 
orandi, lex agendi ne conferă viziunea holistică asupra vieţii bisericeşti. După ce 
istoriseşte evenimentul întemeierii Bisericii, Sfanţul Evanghelist Luca ne spune că 
primii creştini: „stăruiau în învăţătura Apostolilor {te didahe ton Apostolon, doctrina 
Apostolorum) şi în părtâşie (legătura frăţească) {te koinonia, communicatione), în 
frângerea pâinii {te klasei ton arton, fractionis panis) şi în rugăciuni {tais 
proseuhais, orationibus) ” {F A 2, 42). Conexiunea dintre doctrină, viaţa de 
comuniune şi viaţa liturgică este evidentă de la începutul Bisericii. Chiar dacă se 
observă întâietatea acordată doctrinei, dialogul teologic axat exclusiv pe teme 
doctrinare nu duce la unitate. Trebuie însoţit de iubire sinceră, de dorinţa ca şi 
ceilalţi să se împărtăşească de bucuria ta şi de comuniunea în Sfintele Taine.

în Biserica Ortodoxă s-a evitat confuzia între concept şi conţinutul 
conceptualizat, acordându-se prioritate elementului doxologic, doctrina este 
experiată şi, în mare parte, cântată de întreg trupul eclesial. Eclesiologia, aşa cum 
subliniază magistral domnul profesor Gregorios Larentzakis, nu poate fi despărţită 
de Triadologie, Hristologie, Soteriologie, Pnevmatologie, dar nici de Theotokologie 
şi de învăţătura despre comuniunea sfinţilor. Viaţa eclesială, viaţa în Hristos este o 
taină pentru că viaţa însăşi este o taină, o minunăţie.

Fizica cuantică ne descoperă faptul că natura este un ansamblu indivizibil unde 
totul este în relaţie. „La originea creaţiei nu există evenimente întâmplătoare, nu 
există hazard, ci o ordine superioară tuturor celor pe care noi putem să ni le 
imaginăm: ordinea supremă care reglează constantele fizice (h, c, g), condiţiile 
iniţiale, comportamentul atomilor şi viaţa stelelor. (...) ordinea se află acolo, eternă 
şi necesară în spatele fenomenelor, foarte sus deasupra universului, dar prezentă în 
fiecare particulă. Sub faţa vizibilă a realului, există deci ceea ce grecii numeau 
«logos», un element inteligent, raţional, care reglează, dirijează şi însufleţeşte lumea 
şi care face ca această lume să nu fie haos, ci ceva ordonat”6. Viaţa însăşi este o 
minune, aşa cum considera şi Francis Crick, biolog, laureat al premiului Nobel 
pentru descoperirea ADN- ului : „un om onest, înarmat cu toate cunoştinţele la 
îndemână astăzi, va trebui să afirme că originea vieţii pare să ţină de miracol, atât de 
multe sunt condiţiile care trebuie reunite pentru a fi putut să apară”7.

Potrivit concepţiei ortodoxe, nu se poate da o definiţie exactă şi exhaustivă care 
să exprime ce este Biserica . Părinţii Bisericii n-au făcut o asemenea încercare şi 
majoritatea teologilor ortodocşi le urmează exemplul. Mulţi teologi din zilele noastre 
- constată Paul Evdokimov- socotesc că eclesiologia se află într-un stadiu „pre- 
teologic”. Nu există tratate patristice sistematice, nici o eclesiologie complet 
construită. Pe vremea Sfinţilor Părinţi, Biserica era un izvor de viaţă atât de evident, 
încât nu se punea problema naturii sale. Pe de altă parte Biserica, prin fiinţa sa

Jean Guitton - membru al Academiei Franceze, în Dumnezeu şi ştiinţa, Editura Harisma, 
Bucureşti, 1991, p. 45.

7 lbidem, 50.
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tainică, se pretează prea puţin la orice definiţie formală. ... Nevoia de a defini denotă 
negreşit eclipsa vieţii ecclesiale, întunecarea evidenţei trăite8. „Nevoia de a defini” s- 
a accentuat pe măsura separărilor crescânde dintre creştini, de aceea problema 
naturii Bisericii a fost pe agenda primei Conferinţe Mondiale a Mişcării „Credinţă şi 
Constituţie”, Lausanne, 1927. Alan D. Falconer precizează că metoda comparativă a 
dominat primele întâlniri ecumenice, fiecare participant prezentând o perspectivă 
confesională asupara temei9. Deja la Lund, în 1952 unde s-a desfăşurat a treia 
Conferinţă Mondială a Comisiei „Credinţă şi Constituţie”, s-a încercat să se îndrepte 
discuţiile teologice spre consens. După ce se ascultaseră diferitele poziţii 
confesionale, în raport s-a notat: „Nu putem construi unica Biserică prin potrivirea 
iscusită a moştenirilor noastre divizate. Putem creşte împreună spre deplinătate şi 
unitate în Hristos doar prin conformarea noastră cu Cel care este Capul Trupului şi 
Domnul poporului Său”10.

Această ultimă învăţătură o subliniază părintele Stăniloae atunci când scrie: 
„toate expresiile Sfântului Apostol Pavel despre moartea, învierea, prefacerea 
omului, sădirea şi îmbrăcarea lui în Hristos, ca evenimente etic-ontologice sunt 
amintite în rânduiala Botezului (...). Prin această participare la Hristos cel răstignit 
şi înviat, cei botezaţi iau chipul {forma) lui Hristos, sau devin împreună purtători ai 
chipului {formei) lui Hristos - symmorphoi. Chipul {forma) lor cel (cea) nou(ă) e 
chipul {forma) lui Hristos imprimat(ă) în ei şi prin aceasta în Biserică”1 ^s.n.).

Intr-adevăr, textul slujbei Tainei Sf. Botez face distincţie clară între chip - 
eikon şi formă -morphe (şi verbul derivat)12. în rugăciunea pe care preotul o rosteşte 
în taină, înainte de sfinţirea apei, el se roagă Preasfintei Treimi (ecfonisul este (...) 
preasfânt numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh - omul fiind imago 
Trinitatis) rostind cuvintele:

„Şi fa să ia chip (formă) Hristosul Tău în acesta ce se va naşte din nou...”13 
textul original este : JCai morphoson sou ton Christon, en to mellonti 
anagennasthai...”14. Nu luăm chipul lui Hristos la Botez, deoarece suntem prin 
creaţie după chipul Chipului Tatălui, ci atunci se restaurează chipul şi primim forma, 
frumuseţea, splendoarea lui Hristos, asemănarea reală cu El, haina Sa de lumină, pe

8 Ortodoxia, trad. din lb. franceză de Dr. Irineu Ioan Popa, EIBMBOR, 1996, p. 135.
9 Ibidem 2001:1.
10 Olivier Tomkins (ed.), The Third World Conference on Faith and Order, Lund, 1952, London, 

SCM 1953, p. 20 sq.
11 Pr. Prof. D. Stăniloae, Transparenta Bisericii în viaţa sacramentală, în Ortodoxia (1970), nr. 4,

12 Din art.n; „«Forma Bisericii»- prezenţa tainică a Sfintei Treimi în viaţa umană”, în: Anuantl 
Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu , 2000-2001, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din 
Sibiu, 2001, p. 186-211.

13 Molitfelnic, 1985, p. 32.
14 Mikron Euchologion, e Agiasmatarion, Ekdosis, Apostolikes Diakonias tes Ekklesias tes 

Ellados, en Athenais, 1962, p. 71.

p. 508.
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care, din păcate, nu o păstrăm imaculată, şi de aceea trebuie să o curăţim prin 
Pocăinţă şi Euharistie.

Omul se cufundă în apa Botezului ca o „materie fără înfăţişare şi fără formă” - 
hyle aneidos kai amorphos şi iese afară “purtând forma” frumoasă a lui Hristos15. 
„Suntem modelaţi şi imprimaţi şi viaţa noastră amorfa şi nedefinită primeşte o formă 
şi o definire”16.

„Prin Botez, Mirungere, Euharistie şi restul vieţii spirituale ne încorporăm în 
Hristos, primim existenţa creştină, adică hristocentrică şi hristomorfă, precum şi 
forma şi viaţa corespunzătoare. în acest mod, „Tatăl găseşte pe feţele noastre însăşi 
forma - morphen - formam Fiului” Său şi „recunoaşte în noi mădularele Celui Unul 
Născut al Său”17. „Natura omului ia forma, cu alte cuvinte constituţia şi funcţiile 
naturii umane îndumnezeite a lui Hristos”18.

înfierea, evenimentul central al Sfintei Taine a Botezului, este un fapt real 
deoarece la Botez, Hristos Domnul se sălăşluieşte tainic în noi şi, prin urmare, ne 
conferă chiar frumuseţea Sa, însăşi haina Sa de lumină, de aceea putem spune că 
actul înfierii este firesc, din moment ce devenim ca Fiul cel Unul Născut. Ieşit din 
baia Botezului, neofitul poate să-I ceară lui Dumnezeu: Dă-mi mie haina luminoasă, 
Cel Ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, întrucât aşa cum spune Sfanţul 
Apostol Pavel: (...) v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi laolaltă cu faptele lui, şi v-aţi 
îmbrăcat cu cel nou, care spre cunoaştere se reînnoieşte după chipul - kaf eikona, 
secundum imaginem - Celui Ce l-a zidit (Col 3, 10) (aici „chipul” este echivalentul 
lui eikon deoarece se referă la crearea omului). Ştim că Adam nu era gol înainte de 
păcat, ci avea un veşmânt de slavă, cu atât mai mult cel ce trăieşte viaţa în Hristos: 
„Trupul omenesc al lui Hristos străluceşte de frumuseţea spirituală a purităţii, 
bunătăţii şi înţelepciunii nesfârşite a lui Dumnezeu, care restabileşte şi înalţă 
minunata spiritualitate umană. Iar această strălucire se răspândeşte din Hristos şi 
peste sufletele şi trupurile celor uniţi cu El, formând Biserica (s.n.)”19.

în acest sens Sfântul Grigorie de Nyssa afirma atât de frumos şi de clar că: 
„Acela (Mirele- Hristos) Şi-a făcut Biserica trup şi, prin adăugirea celor ce se 
mântuiesc, o zideşte pe ea în iubire, până ce vom ajunge toţi la bărbatul desăvârşit, la 
măsura vârstei plinirii lui Hristos (Ef 4, 13). Dacă, aşadar, Biserica e trupul - soma 
lui Hristos, iar Cap - kephale al trupului e Hristos, Care formează - morphon faţa 
Bisericii - tes Ekklesias to prosopon cu propria Sa înfăţişare - to idio charakteri, 
prietenilor Mirelui, privind la aceasta, le-a fost răpită inima - ekardiothesan, pentru 
că văd în ea mai limpede pe Cel nevăzut”20.

15 P. Nellas, Omul, animal îndumnezeit, Editura Deisis, Sibiu, p. 86-87.
16 Sf. Nicolae Cabasila, Despre viaţa în Hristos, PG 150, Lib. II, 525A, 537D, Ia P. Nellas, op.

17 Ibid., Lib. IV, 600B, la P. Nellas, op. cit., p. 85.
18 P. Nellas, op. cit., p.87.

Pr. Prof. D. Stăniloae, Transparenţa Bisericii..., op. cit., p. 514.
Tălcuire la Cântarea Cântărilor, PSB 29, p. 229.

cit., p. 87.
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Iar părintele Stăniloae scria: „Slava de care e plină Biserica coincide cu 
dobândirea deplină a calităţii de fii ai lui Dumnezeu din partea membrilor ei, calitate 
care înseamnă cea mai intimă comuniune cu Tatăl. Ea constă nu numai în vederea, ci 
şi în împărtăşirea de slava de Fiu pe care o are Cuvântul cel întrupat şi capul 
Bisericii ca om. Căci El aflăndu-Se în legătură organică cu trupul, slava Lui se 
răspândeşte asupra întregului trup (s.n.)”2 . Sfântul Vasile cel Mare spune că prin 
Botez ne modelăm {formăm) după omul nostru cel dinlăuntru împreună cu Hristos, 
după măsura întrupării Lui, adică după măsura umanităţii asumate de El şi modelată 
(formată) de dumnezeirea Sa22. Asemănarea cu Hristos este de ordin spiritual şi se 
realizează prin Duhul lui Hristos Cel ce lucrează în noi. Ea constă în faptul că din 
trupeşti am devenit spirituali. Devenim „duh”, „transformând modul nostru (de a fi 
şi de a ne comporta), datorită întăririi omului nostru cel dinlăuntru prin Duhul”- ton 
tropon metaschematisthentes dia tou krataiothenai Pnevmati ton eso anthropon2*. 
Dacă forma dumnezeiască se referă la „veşmântul” lui Hristos, cel botezat îl 
primeşte şi el, nu în sensul unei autonomii umane sau într-unul panteist. Hristos Se 
sălăşluieşte în cel botezat, şi implicit îi dă forma Sa, la strălucire ajunge pe măsură 
ce împlineşte poruncile; oricum procesul conformării noastre Trupului Lui Hristos 
celui îndumnezeit, plin de energiile dumnezeieşti necreate, nu are sfârşit, nici aici, 
nici în împărăţia Sa cea cerească.

Syngeneia24 primită prin Botez se desăvârşeşte prin Sfânta Taină a Euharistiei. 
Sfântul Atanasie cel Mare, apelând la un raţionament simplu, ne spune că putem să- 
L primim pe Duhul Sfânt, care nu S-a întrupat, deoarece El este de o fiinţă cu Fiul 
care S-a întrupat, a devenit şi Om adevărat: „prin sângele Său, care este de felul 
nostru - homogenous, noi putem primi Duhul Sfânt care nu este de acelaşi fel cu noi 
- to me homogenes hemin Pneuma”25. Ideea este exprimată şi în alte contexte: „Căci 
prin înrudirea Lui cu noi după trup - dia ten pros to soma autou syngeneian, am 
devenit şi noi temple ale lui Dumnezeu şi ne-am făcut fii ai lui Dumnezeu, aşa încât 
se aduce închinare Domnului şi în noi, şi cei ce ne privesc, vestesc - cum zice 
Apostolul (/ Cor 14, 25) - că „Dumnezeu este cu adevărat în aceştia”. E ceea ce 
spune şi Ioan în Evanghelie: „Iar celor câţi L-au primit pe El, le-a dat lor putere să se 
facă fii ai lui Dumnezeu” (In 1, 12). Iar în epistolă scrie: „întru aceasta cunoaştem că 
rămâne întru noi, din Duhul Lui, din Care ne-a dat nouă”26; „(...) toţi am fost

21 Pr. Prof. D. Stăniloae, TDO, voi. II, p. 218.
22 De Baptismo, lib. I; PG, XXXI, 1553, la Pr. Prof. D. Stăniloae, Transparenta Bisericii (...), op.

cit., p. 508.
23 Ibidem, col. 1561 , la Pr. Prof. D.Stăniloae, op.cit., p. 508.
24 Cf. art.n.: Părtaşi ai dumnezeieştii firi - theias koinonoi physeos, divinac naturae consortes (II 

Pt 1,4) - o introducere-, Revista Teologică (2006), nr. 4, p. 130-159 şi pe $/7e-ul Revistei Teologice.
25 Lexicon Athanasianum, Berlin, 1952, la E. Des Places, S.J., Syngeneia. La parente de 1‘homme 

avec Dieu d’Homere a lapatristique, Paris, 1964, p. 193.
26 Trei cuvinte contra arienilor, 1, 43, PG, 26, 100c 15, t.r . Pr. Prof. D. Stăniloae în PSB 15, p.

207-208.
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eliberaţi pentru înrudirea trupului (etimologic, cărnii, n.n.) - kata ten syngeneian tes 
sarkos.

Duhul Sfanţ, Sfinţitorul, Cel care consacră apa Botezului, mirul şi cinstitele 
daruri, ni-L face prezent pe Hristos în intimitatea fiinţei noastre, prin Sfintele Taine 
ale Botezului, Mirungerii şi Euharistiei. Potrivit Sfântului Apostol Pavel, Hristos 
trăieşte în creştini: Hristos este Cel Ce trăieşte în mine (Gal 2, 20); ...Hristos este în 
voi (Rom 8, 10; II Cor 13, 5) ; Hristos Cel dintm voi... (Col 1, 27); Hristos, totul 
întru toţi (Col 3, 11). El se sălăşluieşte în inimile lor: Hristos să Se sălăşluiască prin 
credinţă în inimile voastre (E/3, 17).

Nu există pericolul confuziei între Hristos - Capul Bisericii şi creştini - trupul 
Bisericii, fapt exprimat fără echivoc de Părintele Stăniloae: „Unitatea dintre Hristos 
şi Biserică nu înseamnă o prefacere a Bisericii în Hristos. Umanitatea credincioşilor 
oricât de îndumnezeită, nu e transformată în Hristos capul. Capul, deşi are şi El firea 
Sa umană personală, e şi Dumnezeu după fiinţă. Umanitatea îmbisericită a 
credincioşilor nu devine însă nicicând parte constitutivă a capului, cum e firea Lui 
umană personală, ci rămâne „trup” al capului. Ea nu e unită ipostatic cu Cel Ce e 
Dumnezeu după fiinţă, ci prin energiile ce se revarsă din El, credincioşii îşi însuşesc 
lucrarea lui necreată, nu ipostasul sau fiinţa Lui. Raportul între Hristos şi Biserică nu 
se poate asemăna în sens strict cu raportul între sămânţă şi planta crescută din ea, 
căci sămânţa îşi pierde existenţa devenind pom, pe când Hristos rămâne mereu un 
izvor necontopit cu Biserica”28.

„Pogorârea Sfântului Duh - spune Părintele Stăniloae - dă existenţă reală 
Bisericii, punând începutul sălăşluirii trupului îndumnezeit al lui Hristos în celelalte 
fiinţe umane şi cu aceasta, începutul Bisericii; este actul de trecere de la lucrarea 
mântuitoare a lui Hristos în umanitatea Sa personală, la extinderea acestei lucrări în 
celelalte fiinţe umane. Prin întrupare, viaţa de ascultare, răstignire, înviere şi înălţare, 
Hristos pune temelia Bisericii în trupul Său. Prin acestea Biserica ia fiinţă virtual. 
Dar Fiul lui Dumnezeu nu S-a făcut om pentru Sine, ci pentru ca din trupul Său să 
extindă mântuirea ca viaţă dumnezeiască în noi. Această viaţă dumnezeiască, 
extinsă din trupul Său în credincioşi, e Biserica (s.n.). Această viaţă iradiază din 
trupul Său ridicat la deplina stare de pnevmatizare prin înălţarea şi aşezarea lui de-a 
dreapta Tatălui, în suprema intimitate a infinităţii vieţii şi iubirii lui Dumnezeu 
îndreptată spre oameni. ... Fără Biserică opera de mântuire a lui Hristos nu s-ar 
putea realiza”29. „Hristos îi mântuieşte pe oameni întrucât se extinde în ei, întrucât îi 
încorporează în Sine şi întrucât îi asimilează treptat cu omenitatea Sa înviată. 
Biserica este această extindere a lui Hristos în oameni, acest laborator (s.n.) în care

27 lbidem, II, 69, t. r. cit., p. 308. în nota explicativă părintele Stăniloae scrie: „Desprinse fiind 
patimile din trupul asumat de Cuvântul, ne-am putut elibera şi noi de ele, datorită înrudirii comunicante 
(cmyYăveia) după trup, sau a unităţii de natură între trupul Lui şi al nostru.”

'8 Pr. Prof. D. Stăniloae, Autoritatea Bisericii, în: Studii Teologice (1964), nr. 3-4, p. 186.
29 Idem, TDO, voi. II, 196
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se realizează treptat asimilarea oamenilor cu Hristos cel înviat”30. Sfanţul Chirii al 
Alexandriei identifică rolul lui Hristos de cap al trupului cu rolul de începător, care 
s-a ridicat în cele dumnezeieşti, având în Sine puterea de a-i atrage pe toţi la Sine şi 
de a-i modela după chipul Său. E un început, un principiu, care are în Sine forţa de a 
se împlini ca orice început : „Căci a fost pus Cap, adică început - arhe al celor ce 
prin El se modelează {formează) - anamorphoumenon spre nestricăciune prin 
sfinţire în Duh”31.

Prin urmare, syngeneia (înrudirea) cu Tatăl, prin Fiul, în Duhul Sfânt prin care 
înţelegem înfierea şi comuniunea tot mai accentuată cu Sfânta Treime, se realizează 
prin Sfintele Taine, în ambianţa ecclesială şi are un caracter epectasic, din slavă în 
slavă (II Cor 3, 18).

O altă chestiune pe care am dori să o evidenţiem este aceea că trebuie să fim 
conştienţi că din cauza traducerii, prin înlocuirea cuvântului catolică cu 
sobornicească, noi nu mai mărturisim, odată cu Crezul niceo-constantinopolitan, 
catolicitatea Bisericii - KaOoXiK/jv ’BcKbjaiav aşa cum stă scris în originalul grecesc. 
Domnul profesor Larentzakis precizează: „Cuvântul catolic are câteva înţelesuri care 
exprimă taina Bisericii în toată profunzimea sa. Cuvântul catolic are atât un înţeles 
cantitativ, cât şi unul calitativ. Din punct de vedere cantitativ se afirmă, în înţeles 
geografic, Biserica de pretutindeni, din toată lumea de astăzi, iar în înţeles istoric, 
Biserica din toate veacurile, de-a lungul secolelor, de la începuturi până astăzi. 
Calitativ, Biserica este catolică prin faptul că ea deţine deplinătatea adevărului şi 
deplinătatea mântuirii, fiind atotcuprinzătoare. în acest al doilea sens, cel calitativ, 
fiecare biserică locală este numită catolică şi este înţeleasă în consecinţă. Astfel 
Biserica Ortodoxă înţelege Biserica lui Iisus Hristos ca fiind catolică, incluzând 
bisericile locale, şi se înţelege pe sine ca fiind Biserica Ortodoxă Catolică 
Răsăriteană, în sensul Crezului”.

In Biserica Ortodoxă Rusă, termenul „sobornicească” - sobornaya (forma 
adjectivală a lui sobornost) l-a înlocuit pe cel de „catolicească” - katoliceskaya 
curând după respingerea de către ruşi a Sinodului de la Ferrara/Florenţa, dar nu 
acoperă semantic conceptul originar32. Kata - potrivit, conform; /lo/o/i-întregului, 
secundum totum, quia per totum est, exprimă o totalitate care nu este geografică, 
orizontală, cantitativă, fiind opusă oricărei fragmentări a dogmei. Expresia Acolo 
unde este Hristos Iisus, acolo este Biserica universală, ce aparţine Sfântului

30 Idem, Sinteză ecclesiologică, în: Studii Teologice (1955), nr. 5-6, p. 267.
31 Al doilea cuvânt către împărătese, Mansi, Amplissima Collectio Concil, t. IV, col 804, la Pr. 

Prof. D. Stăniloae, op. cit. p. 184-185.
32 Dr. Ştefan Toma, Coordonate eclesiologice în gândirea teologică a pr. Dumitru Stăniloae, în: 

Revista Teologică, 88 (2006), nr. 4, p. 171.
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Ignatie33, arată această unitate a plinătăţii care nu depinde nicidecum de condiţii 
istorice, spaţiale şi cantitative34.

Conştient de acest neajuns al traducerii Crezului şi de dificultatea de a se reveni 
la original - aşa cum grecii rostesc crezul în original şi nu au nici o problemă în a 
spune eiţ piav, aylav, KaOoXiKfJv Kai anomoXiKTJv ’EcKĂrjoiav - părintele Stăniloae 
ţine totuşi să realizeze legătura dintre catolicitate şi sobomicitate, arătând că 
deplinătatea (catolicitatea) nu este de sine, ci se experiează de trupul ecclesial: 
Biserica este un întreg organic, un organism sau un corp spiritual, o plenitudine care 
are totul, iar acest tot, această plenitudine e prezentă şi eficientă în fiecare din 
mădularele ei, din actele ei, din părţile ei. înţelesul acesta al Bisericii precizează 
înţelesul ei de „corp” al lui Hristos. ...Biserica are pe Hristos întreg cu toate darurile 
Lui mântuitoare şi îndumnezeitoare şi fiecare Biserică locală şi chiar fiecare 
credincios îl are întreg, dar numai întrucât rămâne în «întregul» corpului. Aşa cum 
în orice celulă a unui corp e corpul întreg cu lucrarea lui, cu specificul lui, aşa este în 
orice mădular sau parte a ei Biserica întreagă şi prin aceasta Hristos întreg, dar 
numai întrucât respectivul mădular, sau respectiva parte a ei rămâne în Biserică. 
Mădularele nu sunt uniformizate prin aceasta, ci sunt complementare, datorită 
faptului că viaţa corpului întreg, sau Hristos însuşi prin Duhul Sfanţ e prezent în 
mod activ în toate”35.

Ar fi necesare câteva precizări terminologice36. Pentru a desemna o adunare 
eclesială în limba rusă se folosesc doi termeni sinonimi, sinod, de origine greacă, şi 
sobor. în pofida sinonimiei, termenul sinod este rezervat pentru consiliul episcopal, 
sfanţul sinod, în timp ce termenul sobor, din aceeaşi rădăcină cu sobirat\ 
desemnează, în general, fie o biserică importantă (o basilică), fie o adunare eclesială 
temporară, un conciliu. La această distincţie semantică şi instituţională s-a adăugat o 
anumită opoziţie istorică între sinodalitate şi conciliaritate. în 1721 Petru cel Mare 
abolea atât instituţia patriarhului cât şi aceea a conciliului, în favoarea Sfântului 
Sinod. începea epoca numită „sinodală”, încheiată cu restabilirea patriarhatului şi a 
conciliilor, în anul 1917. Acestei sinodalităţi i s-a opus de către slavofili termenul 
sobornost’ sau conciliaritatea, ca o restabilire a funcţiei tradiţionale a Bisericii 
Ortodoxe Ruse dinaintea reformei lui Petru cel Mare.

33 Smyrn., 8,2.
34 Cf. Paul Evdokimov, Ortodoxia, trad. din lb. franceză de Dr. lrineu loan Popa, arhiereu vicar, 

EIBMBOR, Bucureşti, 1996, p. 171.
35 TDO, voi. 2, p. 284.

Se va folosi: Synod and Synodality. Theology, History. Canon Law and Ecumenism in new 
contact. International Colloquium Bruges 2003, A. Melloni, S. Scatena (ed.), Munster, LIT Verlag, 
2005, p. 187-199.

129



STUDII ŞI ARTICOLE

Se pot distinge trei accepţiuni ale termenului sobornost’.
a) In Biserica Ortodoxă Rusă, cuvântul grecesc KaOoĂiKtjv din Crez este redat 

prin slavonul co6opHbiu, care s-ar putea traduce prin conciliară sau sobornicească37. 
Este de remarcat că traducerea catolică a Crez- ului în limba rusă nu foloseşte acest 
termen, ci pe cel de vselenskij care, literal, înseamnă universală. De fapt termenul 
sobornost ’ poate fi înţeles diferit în funcţie de asocierea cu sensul său general de 
adunare sau cu sensul mai restrâns, instituţional, de sinod. Pentru slavofili, cei care 
au inventat acest termen, sobornost’ este o noţiune filosofică şi teologică. Pentru 
Serge Trubeckoj (1862-1905), conceptul în analiză, mai înainte de a fi un atribut al 
Bisericii, este înscris în chiar conştiinţa omului38.

Pentru A.S. Homiakov, prin sobornost’ se subliniază pe plan eclesial, 
dimensiunea esenţialmente colectivă a Bisericii, şi faptul că toţi creştinii, laici, 
clerici şi episcopi se bucură de aceleaşi drepturi, fără o distincţie între o 
învăţătoare şi o alta care este învăţată39. A.S. Homiakov facea referire la enciclica 
patriarhilor răsăriteni din 1848, în care se afirma că nici patriarhul, nici sinoadele nu 
pot introduce vreo inovaţie, întrucât însuşi trupul Bisericii, adică poporul păstrează 
credinţa40. Din punct de vedere al conducerii, curentul slavofil percepea 
sobomicitatea într-un spirit democratic, insistând pe caracterul colectiv al organizării 
eclesiale şi pe rolul laicilor pe toate planurile.

b) O altă interpretare a termenului sobornost', strict canonică, se întemeiază pe 
unul dintre sensurile substantivului sobor, acela de conciliu. In comparaţie cu prima 
accepţiune, pe care am putea-o numi „democratică”, aceasta ar putea fi numită 
„episcopalistă”. Simplu spus, sinoadele, alcătuite exclusiv din episcopi, posedă 
putrea supremă în Biserică.

c) A treia accepţiune a termenului sobornost’ a apărut de la Sinodul din 1917- 
1918. Reţinând ideea participării tuturor membrilor Bisericii, prin urmare 
accepţiunea democratică a termenului sobornost’, acest ultim curent menţine din 
principiul sinodal diferenţierea funcţiilor în cadrul trupului eclesial. Prin 
sobomicitate se subliniază unitatea trupului care implică diversitatea funcţiilor şi 
salvează principiul autorităţii episcopilor. Această accepţiune s-ar putea numi 
„harismatică”, prin aceasta nici nu se implică egalitatea, nici nu se exclude puterea 
personală.

Biserică

37 Cf. art. polemic scris de A.Deubner, La traduction du mot ‘koiOoXiktjv ' dans le texte slave du 
symbole de Nicee-Constantinople, în: Orientalia Christiana, nr. 55, sept-oct. 1929, p. 54-66.

38 Cf. V. ZENKOVSKIJ, Histoire de la philosophie russe, Paris: Gallimard, t. I et II, 1957-1958, 
ici t. 350-364.

A.S. KHOMIAKOV, L'Eglise latine et leprotestantisme aupoint de vue de VOrient chretien, 
Lausanne & Vevey : B. Benda, 1872, p. 48-49 şi 61.

40 Enciclica adresată tuturor creştinilor ortodocşi în luna mai 1848, era reacţia la enciclica papală 
In suprema Petri Apostoli Sede, adresată de papa Pius al IX-lea în 6 ianuarie 1848 creştinilor din Răsărit, 
prin care erau chemaţi la unirea cu Roma.v.trad. completă în: MANSI, Sacrorum Conciliorum nova et 
amplissima collectio, t. 40, Synodi orientales, 1806-1867. Paris & Leipzig : H. Welter, 1909. col. 377- 
418, aici col. 407 § 17.
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Soloviev, influenţat de Khomiakov, afirma că co6opHaa ar fi o traducere 
arhaică a grecescului KaGoXucrţv, şi, prin urmare, cofiopHaa ar desemna Biserica 
adunată de pretutindeni, Biserica în totalitatea sa, şi nu Biserica supusă unui sinod 
episcopal. Pentru a se reda calitatea de a fi sobornicească, termenul în limba greacă 
nu ar fi 'Ka0oA.iKT)v’, ci auvo6ucr|v. Dar sublinierea, cu ajutorul termenului slav din 
Crez, a principiului sinodal în Biserică este inexact şi inconvenabil pentru teologii 
greci41. Cu alte cuvinte ar trebui oare schimbat originalul!

O ultimă problemă de subliniat ar fi cea a primatului papal. Să nu uităm că 
fostul suveran pontif, Ioan Paul al II-lea, pentru prima dată în istorie, prin enciclica 
sa ecumenică Ut Unum Sint, din anul 1995, a invitat bisericile să-şi precizeze 
punctul de vedere. Din reacţiile apărute s-a constat că majoritatea realizează 
importanţa exprimării printr-o singură voce a poziţiei creştine, mai ales în privinţa 
marilor probleme contemporane. Cele afirmate de domnul profesor Larentzakis în 
această privinţă, spre sfârşitul studiului de faţă, sunt în acelaşi ton. Sperăm ca 
dialogul cu Biserica Romano-Catolică, reluat după şase ani de întrerupere, să aducă 
noi precizări.

Oricum, mai întâi de toate trebuie analizate relaţiile inter-ortodoxe. Din păcate 
„seria neagră” a incidentelor continuă. Este atât de grav faptul că în timpul celei de a 
X-a reuniuni a Comisiei mixte internaţionale de dialog teologic între Biserica 
Catolică şi Bisericile Ortodoxe, cu tema: „Consecinţele ecleziologice şi canonice ale 
naturii sacramentale a Bisericii: comuniune, conciliaritate şi autoritate în Biserică” 
(Ravenna, între 8 şi 14 octombrie 2007) delegaţia rusă s-a retras datorită prezenţei 
unei delegaţii estoniene (Biserica Estoniană nefiind recunoscută de Moscova, ci doar 
de Constantinopol). Conform spuselor PS Episcop Hilarion Alfeyev: „Biserica Rusă 
s-a retras de la acest dialog doar datorită Patriarhiei de Constantinopol” (5/c!!!). 
Bineînţeles că aşa cum a subliniat acelaşi episcop rus : „Dialogul catolico-ortodox 
nu poate fi considerat complet dacă nu se ţine cont de opinia Bisericii Ortodoxe 
Ruse.... Din moment ce cea mai mare Biserică Ortodoxă, care are mai mulţi 
credincioşi decât toate celelalte Biserici Ortodoxe la un loc, lipseşte din dialog, 
asupra legitimităţii dialogului planează o îndoială”42.

Este foarte grav că din motive secundare, de jurisdicţie teritorială, sunt afectate 
grav relaţiile dintre anumite biserici ortodoxe, fiind, totodată, eclipsată valoarea 
inestimabilă a Ortodoxiei şi vocaţia sa ecumenică.

Traducere şi prezentare, 
Pr. Conf. Univ. Dr. Nicolae Moşoiu

41 A. Deubner, op. cit. 55.
2 A se vedea: www.mitropolia-ardealului.ro şi www.catholica.ro.
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„The One Church und Its Unity. Considerations front the Viewpoint of 
Orthodox Theology”. Translation of the study: „Die eine Kirche und ihre Einheit 
Aspekte aus der Sicht der orthodoxen Theologie ” (the title of the English version is: 
“The One Church und Its Unity. Considerations from the Viewpoint of Orthodox 
Theology ’) presented by the Orthodox professor Grigorios Larentzakis, from the 
Roman-Catholic Faculty of Theology of Graz University, Austria, in Wittenberg, 
June 2004, during the second theological consultation between the Community of 
Protestant Churches in Europe (the former Leuenberg Church Fellowship) and the 
Conference of European Churches. According to the author, this theme is one of the 
most difficult questions facing ecumenical efforts, but also one of the most 
important; therefore he offered answers to the following: 1) What is the essential 
position and concept of the church from the Orthodox viewpoint? 2) Where do the 
boundaries lie between the true and the false identity of the “one holy catholic and 
apostolic Church ”? 3) What is the unity which we want to achieve with all our 
ecumenical efforts in order to accomplish full communion among all Churches? All 
the considerations presented, States professor Larentzakis, were not later 
“invented” by the Orthodox Church in the confessional sense, but have their 

foundations and their sources in the Early Church. The translation is followed by a 
resume of the author and by some considerations on the topic written by the 
translator.



Predica Părintelui Mircea Păcurariu 
sau lecţia duhovnicească a istoricului

Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin NECULA

Poate că nu pare importantă o abordare a predicii Părintelui Mircea 
Păcurariu în raport cu opera sa istorică. Personal, o încadrez la marea contibuţie 
pe care Părintele a adus-o la dezvoltarea, pedagogică, a culturii teologice 
româneşti. De altfel, credem că o analiză asupra acestui aspect, legat de 
propovăduirea creştină a Părintelui , ar trebui automat să cuprindă şi o analiză 
asupra modelelor educaţionale pe care el le oferă studenţilor şi preoţilor prin 
manualele de istorie a Bisericii Ortodoxe Române, care în practica de la catedră 
au trecut spre auditor ca o construcţie fundamental omiletică, o formă simplă şi 
coerentă de propovăduire a istoriei neamului românesc şi a Bisericii sale, parte 
integrantă a istoriei neamului creştinesc şi a Ortodoxiei. Poate aici este paradoxul 
pedagogic care i-a făcut pe mulţi să se teamă de examenul de IBOR, crezând că 
au în faţă un examinator care ţine la propria sa carte, când de fapt acesta oferea în 
carte cadrele unei propovăduiri largi, care trebuia să treacă prin sufletul omului, 
pentru ca acesta să devină mărturisitor, mai mult decât, simplu cunoscător al 
istoriei Bisericii1.

Pentru aceia care l-au auzit predicând pe Părintele Păcurariu, articolul 
nostru nu este un simplu exerciţiu de imaginaţie şi pentru cine cunoaşte 
verticalitatea Părintelui ştie că nu s-ar admite un astfel de articol nici ca simplu 
exerciţiu de admiraţie. Ultima vreme a inflamat însă o mai veche idee conform 
căreia profesorii de teologie nu pot fi şi oameni duhovniceşti, oameni ai altarului 
şi ai rugăciunii, ca şi cum ai putea munci cu rod în Biserică rupt de izvoarele ei 
de har. Cred că una din misiunile mari ale teologiei academice româneşti este 
aceea de a răspunde cu puterea Duhului la şicanările care se îndreptă spre ea 
dinspre o parte a presei, ca şi dinspre „focarele” de cultură care confundă 
Ortodoxia cu talibanismul duhovnicesc născător de false rigori şi alienări de duh 
cel puţin la fel de periculoase ca acelea pe care le „acuză” ca existând în arealul

Date suplimentare despre opera de cercetare istorică a Părintelui oferă el însuşi în, de-acum 
clasica lucrare, Dicţionarul teologilor români, Ed. I-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 
1996, p. 325-327.
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spiritual al teologiei de catedră. Opera unora dintre teologi poate fi un bun 
exemplu că există un echilibru realmente duhovnicesc între smerenia cercetării şi 
asistarea acesteia de Duhul Sfanţ, Care Se încăpăţânează să lucreze şi prin 
oamenii exponenţiali ai catedrelor de teologie, părţi integrante ale trupului 
mărturisitor al Bisericii de care nu se poate face abstracţie numai şi numai pentru 
că nu se încadrează în falsele paradigme ale duhovniciei propovăduite de unii sau 
alţii dintre cei erijaţi în specialişti ai vieţii Bisericii Ortodoxe2.

Lucrarea propovăduitoare a Părintelui Mircea Păcurariu este un astfel de 
exemplu pozitiv al construirii unui discurs educaţional propovăduitor şi ziditor 
duhovniceşte, de care nu se poate face abstracţie. Dincolo de predicile Părintelui, 
publicate în revistele teologice ale Mitropoliei Ardealului3, şi nu numai, sau de 
crochiurile de predică uşor identificabile într-o serie de articole, mai ales acelea 
care privesc medalioane ale unor personalităţi de importanţă deosebită în istoria 
neamului şi a Bisericii4, desigur că principalul izvor de analiză îl reprezintă 
volumul care cuprinde predici, în sensul cel mai concret al cuvântului. Cred că 
este important să subliniem însă că, personal, credem că avem de-a face cu două 
volume de predică, primul volum fiind ,JSfmţi daco-romani şi români”5, cel de-al 
doilea, predici la Duminici şi Sărbători, la Praznicele împărăteşti şi ale Maicii 
Domnului, ale Sfinţilor şi Sfinţi români; predici ocazionale şi la înmormântări”6. 
Ele nu sunt născute numaidecât la masa de lucru a Părintelui, ci au fost construite 
în corecţie permanentă cu publicul ascultător al cuvântului propovăduit, multe 
dintre textele care au văzut lumina tiparului fiind rostite în Catedrala 
Mitropolitană din Sibiu sau în Capela Facultăţii de Teologie, al cărei profesor 
activ şi Decan Părintele Păcurariu a fost până de curând. De altfel popularitatea 
părintelui în contextul pastoraţiei din Sibiu se datorează tocmai acestui contact

2 Moartea Patriarhului Teoctist a declanşat una dintre cele mai penibile campanii anti- 
profesorat ortodox dm ultimii ani. Reprezentant de frunte, jurnalistul Dan Ciachir, care a socotit cu 
cale ca mereu şi mereu să persifleze corpul academic al Bisericii Ortodoxe Române, socotind că una 
dintre marile virtuţi ale unuia dintre candidaţii la scaunul Patriarhal este faptul că nu are doctoratul 
în teologie. La polul opus al analizei, prea ades evocată în ultimii ani, recomandăm lectura 
volumului memorialistic al Părintelui Alexander Scmemann, Biografia unui destin misionar - 
Jurnalul Părintelui Alexander Schmemann (1973-1983), Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2004, 533 
p., care în ciuda unor concluzii virulente pe alocuri legate de structurarea academică a discursului 
teologic, nu se pierde în afirmaţii penibile.

3 Părintele a scris cu aceeaşi abnegaţie cărturărească studii de istorie a Bisericii, articole de 
popularizare ca şi predici şi medalioane duhovniceşti atât în Mitropolia Ardealului sau Revista 
Teologică, în Telegraful Român ca şi în îndrumătond Bisericesc al Mitropoliei Ardealului, 
rămânând unul dintre cei mai prolifici Jurnalişti ai acestei epoci de mari frământări, abordând teme 
diverse, multe constituind miezul unor meditaţii şi predici duhovniceşti remarcabile prin 
verticalitate.

4 Reunite, am spune extrem de inspirat, sub titlul amplu al volumului Cărturari Sibieni de 
altădată, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002, 736 p.

5 Editura Trinitas, laşi, ed. a 11-a, 2000,243 p.
6 EIBMBOR, Bucureşti, 2000, 632 p.
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catehumenal şi omiletic pe care el l-a întreţinut cu fidelitate, zeci de ani. Adept al 
şcolii clasice de predică, şcoală care a dat la Sibiu o serie de membri marcanţi, 
mulţi dintre ei valorizaţi tocmai de istoricul a cărui predică încercăm să o 
analizăm7, textele propuse de Părintele Mircea Păcurariu au devenit, la scurtă 
vreme după editare, texte clasice ale propovăduirii în Biserica Ortodoxă Română.

Predicile istorice. Cuprins, metodă şi stil

Desigur că era evidentă aplecarea spre predica având conţinut istoric, în ce 
priveşte pe autorul a numeroase lucrări şi studii cu specific. Am arătat deja că, 
din punctul de vedere al cercetătorului în domeniul omiletic, Sinaxarul de icoane 
duhovniceşti pe care Părintele le dezvoltă în lucrarea „Sfinţi daco-romani şi 
români” au o construcţie retorică apropiată de formula omiletică a Părinţilor din 
veacul de aur al Bisericii atunci când, fie în panegirice, fie în omilii parenetice, 
ocazionale, preamăreau viaţa şi minunile câte unui Sfânt care marcase Biserica la 
limita acesteia cu cerul mântuirii. Că motivul scrierii cărţii acesteia nu este unul 
pur intelectual ci de propovăduire şi mărturie la vreme de pierdere a identităţii 
spirituale, de gravă afectare a iconologiei sfinţilor români8 ne-o dovedesc 
cuvintele autorului care mărturiseşte că a scris aceste texte, de limpede verb 
parenetic, „...cu dragoste şi sentimente de aleasă cinstire faţă de aceşti mari fii ai 
neamului şi ai Bisericii noastre, cu gândul de a face cunoscute viaţa şi faptele lor 
credincioşilor de astăzi...drept aceea cartea de faţă n-a fost concepută ca o lucrare 
ştiinţifică, în sensul obişnuit al cuvântului, ci ca una de popularizare, sau mai 
corect spus de zidire sufletească, spre a fi de folos bunilor noştri credincioşi în 
strădaniile lor spre o viaţă cât mai aleasă şi plăcută lui Dumnezeu şi oamenilor.”9 
Pentru acela care parcurge lucrarea, lucrurile legate de aceste obiective 
pedagogice, omiletico-catehetice, se însăilează cu acurateţea unui obişnuit al 
catedrei, nu doar universitare, dar în limbajul unui preot care a bucurat amvonul 
propovăduirii cu retorica simplă şi coerentă, necesară fixării unor adevăruri de 
credinţă şi a unor momente din istoria mântuirii neamului românesc condensate 
în jurul unor personaje cu adevărat vrednice de reţinut de memoria credincioşilor 
noştri. Renunţând la „notele bibliografice”, asupra cărora Părintele se apleacă de 
fiecare dată cu maximă exigenţă, autorul nu doar că a fluidizat lectura, ci a şi 
creat cadrul unei temperate comunicări cu credinciosul de rând ca şi cu preotul

7 Volumul Cărturari sibieni, amintit mai sus, cuprinde date despre o serie de mari predicatori 
sibieni, pornind de la „ Zaharia Boiu-fala Amvonului românesc" (p. 131-136) până la aspectele 
legate de activitatea predicatorială a Părintelui Gheorghe Papuc (p. 721-723). Una dintre marile 
recuperări de memorie a istoriei predicii din Ardeal este articolul despre Dr. Ioan Broşu, „un teolog 
sibian în diplomaţia românească”, p. 427-432, unul dintre marii „ uitaţi” ai omileticii româneşti.

8 Moment care va culmina cu teribila campanie de denigrare a Sfântului Voevod Ştefan cel 
Mare şi Sfânt din anul 2006, campanie desfăşurată în cadrul emisiunii „Mari Români”.

Din „Cuvântul autoruluC’ la ed. a Il-a a lucrării Sfinţi daco-romani şi români, Editura 
Trinitas, 2000, p. 5.
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propovăduitor, care află în aceste medalioane de sfinţi atât inspiraţia bibliografică 
de acurateţe, cât şi căldura sufletească necesară convertirii modernităţii la 
modelele oferite de sfinţi.

Că elementul retoric, omiletic, este prioritar în vederea autorului ne-o 
dovedesc şi textele liturgice inserate în materialul editat, fie Tropare, fie file de 
Acatist, textul liturgic sporind emoţia lecturii, provocând meditaţia 
duhovnicească necesară trecerii de la text la pretext de propovăduire. Este clar că 
nu tot materialul poate fi folosit, in corpore, la realizarea unor predici. Un astfel 
de exemplu este segmentul care face referiri la teologi daco-romani10 sau o serie 
de chipuri duhovniceşti care încă nu s-au impus ca sfinţi în Sinaxarul pe larg al 
Bisericii, al Ortodoxiei11, deşi materialul ca atare nu poate lipsi din pregătirea 
unor materiale omiletice sau catehetice necesare orelor de curs sau omiliilor la 
sfinţii respectivi, la construirea unor modele zonale de pastorală catehumenală, 
recuperând tradiţia istorică a unor regiuni întregi (fie că vorbim de Dobrogea, fie 
de Moldova). Chiar realizarea acestor medalioane cu pronunţat caracter 
catehumenal, având o vădită fundamentare şi adresabilitate în arealul spiritual 
românesc ne obligă să recunoaştem că, odată în plus, reconsiderarea predicii cu 
caracter istoric de mare importanţă în recuperarea memoriei colective a 
comunităţii12.

Că efortul Părintelui de a lămuri materialul didactic spre spectrul omiletic 
este unul constant ne-o dovedeşte munca pe aceste texte în transferul lor dinspre 
medalionul cu caracter omiletic în predică, volumul de Predici consemnând 
diferenţe nu doar în numele din lista sfinţilor români aleşi de Părintele Mircea 
Păcurariu a fi lăudaţi în cuvintele de har ale predicii ci şi în modelul mult 
pozitivat retoric al celor din alcătuirea cărţii de predici propriu-zise. Dacă 
lucrarea de popularizare, cum cu smerenie îşi socoteşte însuşi autorul lucrarea, 
cuprinde 44 de chipuri de sfinţi români, 2 ale sfinţilor români care au trăit în 
afara hotarelor Ţării, 2 ale unor sfinţi străini de neamul nostru dar cu relevanţă în 
istoria lui şi 5 ale unor sfinţi de alt neam dar ale căror moaşte sunt dovada iubirii 
lui Dumnezeu pentru spaţiul românesc, beneficiind de o excelentă bibliografie13, 
segmentul istoric al cărţii de Predici renunţă cu totul la posibilele prerogative 
didactice, concentrându-se în limpezimea unei exprimări simple, lipsite de 
efectele de amvon obişnuite majorităţii cărţilor moderne de predică, inducând o 
bibliografie subînţeleasă în cazul unei memorii istorice de talia şi anvergura

10 Idem, p. 57-71.
11 cum este cazul Cuvioşilor Părinţi din mănăstirilor Moldovei: Vasile de la Moldoviţa, Rafail 

de la Aşapia, Chiriac de la Bisericani şi Episcopul Ioan de la Râşca, op.cit., p. 91-95.
Că recuperarea memoriei istorice a unei comunităţi parohiale este extrem de importantă din 

punctul de vedere al pastoralei catehumenale a se vedea lucrarea Părintelui Antal Moise, Pastoraţia 
catehumenală în context multietnic-cazul parohiei ortodoxe Ormeniş, Editura Disz. Tipo, Săcele- 
Braşov, 2007, 106 p., care identifică o serie de teme predilecte pentru recuperarea memoriei istorice 
a comunităţii (p. 78-97).

13 Cuprinsă în voi. Sfinţi daco-romani şi români, Ed. II, p. 222-235.
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Părintelui. Anii 1992-1994, când se plămădeau aceste predici în spaţiul liturgic şi 
de laborator duhovnicesc al Capelei Facultăţii de Teologie sau al Catedralei 
Mitropolitane, ne surprindeau pe studenţi, uimiţi de uşurinţa cu care Profesorul 
transfera în predica Preotului conţinuturile legate de istorie, logistic sprijinite pe 
nici jumătate de filă de hârtie, multe din examene fiind uşurate tocmai de această 
respunere a lecţiei în diapazonul omiletic, limpezind temele şi conţinuturile, 
accentuând convingeri şi dimensiuni ale credinţei care până astăzi au rămas 
puncte forte în propriile modele de propovăduire. Vom reveni ceva mai încolo 
asupra receptării predicii Părintelui în viaţa de parohie, acolo unde ne cam lipsesc 
analizele sau sunt hiperbolizate de false academisme, dar cred că merită 
menţionată părerea multora dintre cei intervievaţi de noi pe teme legate de 
predica din parohie, regretul acestora că Părintele n-a scris mai multe predici de 
apologetică creştină, structura metodică a construcţiei sale retorice, la catedră şi 
la amvon, permiţându-i cu uşurătate acest exerciţiu cultural.

Stilul diferenţiat al predicilor istorice propriu-zise, în raport cu textele 
istorice amintite anterior, încadrează pe predicatorul istoric în linia, de altfel 
foarte greu identificabilă din lipsa de repere mai numeroase, care au făcut din 
vocaţia lor profesională fundamentul unei viziuni omiletice cu specificităţi 
aparte. Doar recitind predicile legate de prăznuirea Sfanţului Cuvios Daniil 
Sihastru14 sau de Sfinţii Mucenici pentru Ortodoxie, Ilie Iorest şi Sava Brancovici 
dimpreună cu Iosif al Maramureşului15 ai dimensiunea a ceea ce ar trebui să fie o 
propovăduire documentată şi activată emoţional. Remarcabile apar şi predicile 
legate de personalitatea unor sfinţi români pe care doar perioada actuală i-a 
recuperat bibliografic. Oricât de interesant ar părea pentru criticii spiritualităţii 
academice de la Sibiu, parte din ea conţinând parametrii intelectuali impuşi şi de 
Părintele Profesor Mircea Păcurariu, primele semne distincte ale iconologiei 
literare legate de Sfinţi ca Sf. Ioan Iacob Hozevitul sau Sf. Voievod Ştefan cel 
Mare, Sf. Ierarh Petru Movilă sau Antim Ivireanul - ca să dăm numai câteva 
exemple - au fost reactivate în cultura amvonului românesc de acest distins 
predicator. Predicile sale trec mult peste nivelul broşurelelor despre care unii cred 
că sunt începutul recuperării unora dintre Sfinţii români reaşezaţi în Sinaxarul 
văzut al ortodoxiei. Din nefericire la vremea de acum am fi avut nevoie şi de o 
predică a Părintelui legată de neomartirajul anticomunist din România. Repere 
morale pe care le-a redat conştiinţei pastorale a Ortodoxiei în limbajul conex al 
cercetării istorice16 vor trebui traduse omiletic pentru ca preoţii, şi nu numai, să 
poată transfera spre credincioşi anticoagulantele culturale care să împrăştie

14 Predici..., ed. cit., p. 464-467.
15 Idem, p. 489-492.

Se pot urmări la acest aspect medalioanele memoriale pe care Părintele Mircea Păcurariu 
le-a alcătuit unor personalităţi ale rezistenţei anti-comuniste, publicate în volumul Martiri pentru 
Hristos, din România, în perioada regimului comunist, EIBMBOR, Bucureşti, 2007, 804 p.
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cheagurile de acuze care le-au aruncat persoane sau instituţii ale tranziţiei politice 
actuale asupra preoţiei şi ierarhilor BOR.

Pentru a concluziona această primă etapă a sintezei noastre socotim că nu 
este de prisos să reamintim că propovăduirea cu conţinut istoric în Biserica 
Ortodoxă Română datorează Părintelui Profesor Mircea Păcurariu o nouă 
calibrare. Nu doar pe conţinutul de informaţie, cât pe conţinutul formativ, care se 
cere cititorului de predică şi propovăduitorului modem după toate regulile 
propovădurii ancorate în Duhul Sfânt.

Predica propriu-zisă. Valenţele duhovniceşti ale propovăduirii
formative

Revenind asupra principalei culegeri de predici ale Părintelui Profesor 
Mircea Păcurariu de la început trebuie să subliniem caracterul lor lucrativ, 
adresabilitatea lor largă. Dintre multele provocări intelectuale pe care le aduce 
cea mai importantă este legată de limbajul extrem de elegant, care nu admite 
eseistica foarte la modă în contextul presiunii puse de fenomenul descolasticizării 
învăţământului teologic românesc care suferă de complexul asemănării, cu orice 
preţ, cu marile sisteme educaţionale ale Europei şi nu numai. Din nefericire unul 
din preţurile plătite a fost şi diluarea muncii efective la realizarea unui studiu pe 
măsură. De aceea cartea de Predici a Părintelui Profesor Mircea Păcurariu s-a 
impus ca una etalon. Pentru că ţine în ea un efort de muncă remarcabil, dincolo 
de acela de editare, şi cine cunoaşte munca Părintelui cu manuscrisele şi 
şpalturile sale ştie ce muncă excepţională duce acesta pentru limpezirea textului 
primar, pentru ca acesta să se facă bine înţeles, eliminând obturările de substanţă 
omiletică printr-o limbă română bine controlată.

Volumul de Predici este, pentru generaţii de preoţi de-acum, manualul cel 
mai concret de omiletică aplicată pentru că prin structură şi cuprins este una 
dintre cele mai concrete cărţi de predică existente la ora actuală în contextul 
Ortodoxiei româneşti. Partea I-a cuprinde predicile „la Duminicile de peste an”17 
şi în ideea autorului toate cuprind o reactualizare în contextul vieţii imediate a 
marilor teme ale predicii ortodoxe. Subtitlurile predicilor18 uşurează oarecum 
posibila adaptare a comentariului evanghelic dintr-o Duminică la contextul altei 
Evanghelii din altă Duminică, făcând fluent, practic, un text nu foarte uşor. 
Predicile Părintelui nu abundă de artificiile predicatoriale obişnuite, utilizarea de 
pilde este aproape inexistentă, la volumul de text pe care-1 are cartea, dar

17 Pornind excursul expunerilor sale după o rânduială nouă, din Duminica Paştelui în aceea a 
Floriilor, Părintele fundamentează astfel şi direcţia nouă de reactualizare a textelor Evanghelice în 
spaţiul parohiilor, toate fiind marcate de grila de valori pascală, bucurie şi cunoaştere a lui 
Dumnezeu fiind firele de aur ale acestei parcurgeri, cu Hristos, a anului bisericesc în dimensiunile 
sale liturgico-catehumenale.

18 Cuprinse în ediţia de Predici amintită între p. 7-306.
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constaţi, cu reală plăcere, că textul nu pierde din lumina sa datorită inexistenţei 
unor „artificii” de acest fel. Rămâne un text oral cu toate că aristocraţia 
exprimării, asumată de editarea foarte atentă, te duce cu gândul la trecerea „pe 
curat” a predicilor susţinute la amvon. Cine l-a scultat însă pe autorul cărţii 
predicând ştie că diferenţa este minimă. De aici şi ritmul alert al stilului, foarte 
curat ca structură şi limpezit mult de utilizarea cu precădere a citatelor din Noul 
Testament, lucru care stârnea bucuria Părintelui Ion Bria care sublinia „modelul 
Păcurariu” în transmiterea adevărului de credinţă, bine fundamentat evanghelic şi 
completat fericit cu Părinţii Bisericii, fără a împăna predica sau epata cu folosirea 
textelor patristice doar pentru a ascunde păreri personale în spatele lor. Cărturar 
cinstit , Părintele foloseşte cu echilibru metafora limpede şi cuminte a 
Evangheliei, articulând texte liturgice de suavitate aparte.

Subtitlurile predicilor, asupra cărora revenim, limpezesc programul 
predicatorial propus de autor. Pentru că aici se vădeşte şi dimensiunea 
duhovnicesc-învăţătorească a predicilor din aceste volum. Relaţionarea între 
praznic şi mesajul învăţătoresc este vădită tocmai de această relaţionare între 
textul evanghelic şi conţinutul educaţional al mesajului predicatorial. Astfel la 
Duminica a Vil-a după Paşti, a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic, tema 
centrală este „Unitatea Bisericii”19, Duminica Rusaliilor conferind ocazia unui 
foarte adecvat subiect dogmatic „Biserica şi însuşirile ei”20, care cuprinde în 
descrierea sa elemente fundamentale de apologetică ortodoxă. De mare valoare în 
ce priveşte atitudinea activă a teologului în contextul vieţii creştine actuale rămân 
predicile cu caracter social, „săracii de azi” (Duminica a 22-a după Rusalii)21, 
„copiii noştri” (Duminica a 25-a)22, completând conştiinţa mărturisitor misonară 
pe care ne-o descoperă în texte ca „tineretul şi Hristos, azi” (Duminica a 19-a 
după Rusalii)23 sau „ce este Ortodoxia?” (Duminica a doua din Postul Mare)24şi 
„Părinţi şi copii” (Duminica a patra din Postul Mare)25.

Dacă este însă să exemplificăm, fie şi schiţat, repertoarul duhovnicesc al 
propăvăduirii Părintelui Mircea Păcurariu textele de forţă rămân cele care 
cuprind dimensiuni ale vieţii în Hristos care ar putea părea surprinzătoare acelora 
care cred numai în harisma de istoric a acestuia. Personal cred că o analiză pe 
textul predicilor cu aspect real educaţiv-duhovnicesc ar dovedi, o dată în plus, că 
valoarea unei predici constă tocmai în simplitatea prin care sunt transmise 
adevărurile complexe ale mărturisirii de credinţă pentru aceia care, dincolo de 
efuziuni emoţionale trebuie să rămână învăţătura limpede a unei ortodoxii atente

19 Predici, p. 43-46.
20 Idem, p. 53-57.
21 Idem, p. 165-171.
22 Idem, p. 178-181.
23 Idem, p. 155-158.
24 Idem, p. 265-271.
25 Idem, p. 289-295.
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la fundamentele sale cultural mărturisitoare. Exemplele cele mai relevante sunt 
predicile care consemnează teme ca „Dobândirea împărăţiei cerurilor” (Duminica 
a IlI-a după Rusalii)26, „prietenii sinceri” (Duminica a Vl-a după Rusalii)27, 
„iertarea” (Duminica a Xl-a după Rusalii)28, „haina de nuntă a unui bun creştin” 
(Duminica a XlV-a după Rusalii)29, „mântuirea sufletului” (Duminica după 
înălţarea Sfintei Cruci)30, „prin pocăinţă la viaţă nouă” (Duminica a XXXII-a 
după Rusalii)31, „Rugăciunea” (Duminica a IV-a din Postul Mare)32.

De aceeaşi amplitudine duhovnicească apar predicile cu subiecte de 
teologie liturgică, concentrate în texte de mare supleţe a limbajului, metodice şi 
bine articulate în construcţia generală a programului omiletic pe care Părintele îl 
propune prin predicile sale. Exemplare pentru orice preot, aş îndrăzni să spun că 
şi pentru profesorii de religie modelul este replicabil, sunt dezvoltările de frază 
teologică din predicile „ Chemarea la Cina Euharistică” (Duminica 
după Rusalii)33, „Taine şi Ierurgii” (Duminica dinaintea Botezului Domnului)34, 
„Postul” (Duminica lăsatului sec de brânză)35, „Semnificaţia Crucii” (Duminia a 
IlI-a din Postul Mare)36, „Pocăinţa” (Duminica Măriei Egipteanca)37, texte prin 
conţinut şi expresie stilistică apropiate catehezelor mistagogice din biserica 
primară, aducând aminte mai ales de coerenţa unor texte ale Sf. Niceta de 
Remesiana38 sau Epifanie39 prin dinamica pe care cuvintele simple o induc 
textului, prin ffaza scurtă, deloc artificială, prin cuvinte pe care bănuim că în 
orice parohie din Ortodoxia românească credincioşii le-au ascultat de sute de ori, 
făcând parte din fondul comun al cuvintelor propovăduirii. Pe această „rodare a 
cuvintelor” se bazează autorul atunci când utilizând cuvintele acestea comune, 
conferă acestora sensuri noi, încărcate de obiectivizarea realităţii în care trăim 
astăzi. Un exemnlu la acest aspect este predica „Pâinea Vieţii” (Duminica 
a după Rusalii)40 sau tâlcuirea omiletică la „Tatăl nostru” (Duminica a X-a după 
Rusalii) , care face dovada unei treceri dinspre textul evanghelic spre cel

a XXVIII-a

a VIII-

26 Idem, p. 67-71.
27 Idem, p. 76-80.
28 Idem, p. 102-106.
29 Idem, p. 113-117.
30 Idem, p. 133-136.
31 Idem, p. 237-240.
32 Idem, p. 283-288.
33 Idem, p. 197-201.
34 Idem, p. 223-228.
35 Idem, p. 259-264.
36 Idem, p. 278-282.
37 Idem, p. 296-301.
38 Niceta de Remesiana, Catechesi preparatorie al Battesimo, Citta Nuova Editrice, Roma,

1985, 163 p.
39 Epifanio (di Salamina), L’ancora della fede, Citta Nuova Editrice, Roma, 1993, 258 p.
40 Predici, p.88-92.
41 Idem, p.97-101.
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liturgic, cu relevanţă în viaţa credincioşilor. Cum tot o astfel de trecere se 
realizează în textul „Să nu-1 alungăm pe Hristos” (Duminica a V-a după 
Rusalii)42 completat de acela din predica „Urmarea lui Hristos” (Duminica a 
XXX-a după Rusalii)43, ambele dovedind un predicator care cunoaşte bine 
sufletul omenesc, o cunoaştere după Duhul lui Hristos, prin ochii Căruia 
realitatea vieţii umane este mult altfel înţeleasă decât prin ochii neatenţi ai 
omului de lume. Exponenţială ne apare la acest capitol predica „ De la 
gârbovenia sufletului la Hristos” (Duminica a XXVII-a după Rusalii)44, care 
trece dinspre analiza evanghelică spre analiza duhovnicească a lucrurilor cu 
adevărat dătătoare de mijloace de restaurare „în Hristos” a vieţii cotidiene. Dintre 
toate textele de omilii ale cărţii sale, aici Părintele Păcurariu se descoperă ca un 
fin diagnostician al sufletului aflat în căutarea împărăţiei. Metoda de exprimare a 
adevărurilor de credinţă care duc spre acestă finalitate sunt atente, limpezimea 
mesajului fiind printre cele mai coerente pe care le înregistrează activitatea 
predicatorială din Biserica Ortodoxă Română de astăzi.

Un alt aspect al modelului duhovnicesc propus de Părintele Mircea 
Păcurariu îl constituie secvenţa predicatorială legată de „Predici la Praznicele 
împărăteşti, ale Maicii Domnului şi la Sfinţii mari”45, acolo unde textul 
materializează filonul doxologic al limbajului teologic pe care autorul îl 
comprimă în fraze de aceeaşi luciditate pastorală. Creionate în jurul icoanei 
istorice a personajelor evanghelice sau din viaţa de credinţă a Bisericii, predicile 
acestea dovedesc încă o dată acurateţe de informaţie, cristalizarea mesajului 
predicatorial facându-se în jurul monumentalităţii mărturisitoare a acestora. Nu 
sunt folosite mijlocele retoricii prea stufoase care, din nefericire, fură o serie de 
predicatori la amvon. Puterea exprimării vine din aceeaşi simplitate de imagini, 
fără forţări ieftine. Construcţia predicii în ce priveşte exprimarea Praznicelor 
împărăteşti, comunică adevărurile revelate cu dinamica simplă specifică întregii 
desfăşurări retorice. Deloc simplist, actul retoric adaugă metodă unei culturi 
teologice de mare deschidere. Aici este punctul în care aş îndemna pe corifeii 
ideii de secătuire a actului predicatorial prin prea marea lui structurare, să caute 
la text şi să înţeleagă, o dată în plus, că adevărata predică se construieşte prin 
muncă asiduă , concentrată pe temele mari ale teologiei, care includ inclusiv 
istoria în aria ei auriculară, că ea este inclusiv o chestiune de experienţă a 
Duhului Sfânt care creşte în predicator pe parcursul anilor săi de dedicare în 
ogorul lui Hristos, desigur catedra nefiind un spaţiu abstract şi desprins din 
această arie.

Am amintit deja cât de importantă ne apare în predica Părintelui Mircea 
Păcurariu teologia liturgică, expunerea ei cu raportare la oameni şi momente

42 Idem, p.76-79.
43 Idem, p.208-212.
44 Idem, p. 192-196.
45 Idem, p.307-432.
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festive, care au suport liturgico-latreutic atunci când definesc starea pedagogică a 
predicatorului, când acesta în spaţiul specific unor sărbători ale comunităţii (Ziua 
eroilor sau Ziua Naţională a României) sau al unor sărbători care, în ciuda 
comunitarismului lor liturgic necesar desfăşurării lor, ne referim aici la Taina 
Botezului sau a Cununiei, rămân cu particularităţile lor de audienţă46. 
Amplitudinea strict textuală scade voit, crescând intimitatea exprimării, exerciţiu 
de care nu sunt lipsite nici celelalte părţi ale Predicilor, dar care aici, ca şi în 
cazul predicilor la înmormântări47, marchează vădit caracterul comunicării 
omiletice. Credem că, în ce priveşte textele de Ia predicile de înmormântare, 
acestea vor constitui în timp izvoare de informaţii vrednice de accesat de către 
orice cercetător al vieţii academice şi culturale sibiene, şi nu numai. Nu vrem să 
minimalizăm actul predicatorial de astăzi, din parohiile noastre, dar socotim că 
parcurgerea cu regularitate a unor astfel de texte ar scuti o seamă de momente 
festive, bucuroase dar mai ales pe cele triste, de penibilismul care le încearcă, nu 
de puţine ori, nu doar răbdarea, ci şi credinţa multora dintre credincioşii noştri. 
Personal prezent la o serie de momente de predică ale Părintelui, trebuie să 
recunosc că nu atât conţinutul cât mai ales neaşteptata emoţie a discursului său 
mi-au marcat propria creştere întru predicare.

Poate părea ciudat că într-o astfel de analiză, oarecum propusă rigorii 
omiletice, s-au strecurat atât de multe remarci pur personale. Dar ar fi fost 
nefiresc să pierdem din realismul căldurii analizei doar pentru a mai împlini o 
linie de cercetare. Personal cred că această de-şiiinţifizare a discursului 
profesoral, aplecarea acestuia spre comunicarea de adevăruri simple şi 
mântuitoare ar fi mult mai benefică. Aceasta este una din lecţiile Profesorului 
transferate către icoana Predicatorului de care trebuie să ţină seama 
propovăduirea actuală.

48Receptarea predicii Părintelui Păcurariu în mediul parohial
Nu-i decât un adevăr cunoscut că mare parte din cărţile pe care Ie produce 

teologia academică nu fac decât să preia o parte din suficienţa prin care s-a 
instituit modelul carierei universitare în dimensiunea ei total laicizată. La polul 
uitării pastorale sunt o serie de teze de doctorat care n-au mişcat cu nimic 
conştiinţa mântuitoare a credincioşilor spre împlinirea ei în viaţa de zi cu zi. La 
polul opus sunt cărţile de predică49, autorii lor fiind mult mai amplu receptaţi

46 Textele de predică se găsesc în partea a IV-a a volumului de Predici, p. 513-566.
47 Idem, p. 567-627.
48 Pentru analiza academică a predicii Părintelui a se vedea lucrarea Părintelui Vasile Gordon, 

Biserica şi şcoala-analize omiletice, catehetice şi pastorale, Editura Christiana, Bucureşti, 2003, p. 
323-328, unde analizează volumul de Predici.

Remarcabile pentru creionarea noii linii predicatoriale din BOR ne apar cărţile Predici 
exegetice la duminicile de peste an, aparţinând Părintelui Vasile Mihoc (Editura Teofania, Sibiu, 
2001, 303 p.) şi în slujirea dreptei credinţe - predici, aparţinând Părintelui Ion L. Băjău (Editura

49
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decât cei memoraţi pentru ca examenele să fie trecute cu brio de către studenţi, 
cei care din nefericire transferă Ia amvon sau la catedra de religie dimensiunea 
academică mai mult decât pe cea duhovnicească, mulţi dintre credincioşii din 
parohii sau elevii şcolilor fiind sufocaţi cu academisme deconstruite din cursuri, 
care nu pot avea nici o relevanţă la nivelul oamenilor păstoriţi, într-un mod ori 
altul, dacă nu sunt făcute credibile prin mărturia vieţii şi a dragostei. Cărţile de 
predică aici au un mare merit de developare a memoriei pastorale a unei Biserici. 
Se impun numai acelea care fac măsura concordanţei între viaţă şi mărturisire.

Asupra cărţilor de predică dezvoltăm un program de cercetare a receptării 
lor în mediul parohial din anul 2003. La trei ani după apariţia sa cartea de Predici 
a Părintelui Păcurariu se impunea printre cele mai citate dacă nu şi citite. 
Chestionarul s-a aplicat pe anii 2003, 2004, 2005, 2006 şi 2007, constând în 
efortul cursanţilor de la cursurile preoţeşti de definitivat şi grad I sau II în preoţie, 
a celor de Ia Maşter (2005, 2006, 2007), precum şi a anilor finali în studii 
teologice, anul IV (pe anii 2004, 2005, 2006, 2007), de a identifica şi realiza 
recenzia la cartea cea mai reuşită de predică. Preoţilor curanţi la stagiile amintite 
li s-a propus să realizeze acelaşi lucru cu volumul de predici pe care-1 socotesc 
drept sursă principală de inspiraţie în predica lor pastorală de la parohie. 
Rezultatele au adus concluzii pozitive pentru receptarea cărţii Părintelui 
Păcurariu.

Astfel la cursurile preoţeşti s-a înregistrat o creştere a numărului de 
cunoscători ai conţinutului omiletic propus de Părintele Mircea Păcurariu, după 
cum consemnează numărul de recenzii astfel: în 2003, 7 recenzii; 2004,11 
recenzii; 2005, 13 recenzii; 2006, 17 recenzii, anul 2007 consemnând 20 de 
recenzii. Dacă menţionăm că numărul total de cursanţi nu a depăşit, pentru 
fiecare segment de curs, mai mult de 30 de cursanţi, remarcăm cu uşurinţă 
procentele.

Cursanţii de la Maşter au atins cotele cele mai înalte cunoaşterii textului 
intuind poate şi cât de important este modul în care-ţi cristalizezi stilul de predică 
după 5 ani de teologie şcolară. Constant între studenţii la Maşter din perioada 
amintită de noi mai sus, majoritatea au propus spre analiză acest volum de 
Predici. Nu este vorba de inducerea unui sibienism în analize. Deşi pe locul doi şi 
trei al recenzărilor se află tot profesori ai Facultăţii de Teologie de la Sibiu 
constatăm că în anul 2007 a „urcat” în acest „top” lucrarea Părintelui Vasile 
Gordon, „Mergând, învăţaţi toate neamurile...”50 (11 recenzii). Un mare interes 1- 
au manifestat şi faţă de reeditările unor cărţi de predică mai vechi, de unde 
concluzia noastră că predicile care constituie fundamentul propovăduirii 
româneşti a Evangheliei trebuiesc reeditate, măcar la acelaşi nivel la care se

Policrom-Craiova, 2007, 488 p.), cărţi care se vor dovedi a fi indisolubil legate de propovăduirea 
„profesorală” în teologia de astăzi.

50 Editată în EIBMBOR, Bucureşti, 2006, 248 p. Recenzată de noi în RTnr. 3/2006, p. 241.
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editează traducerile unor predici de ieri şi de azi ale unora dintre părinţii sârbi, 
ruşi sau greci. Acestea aduc un plus de valoare în cugetarea teologică dar şi un 
dram de stupoare când constaţi cu câtă nonşalantă seninătate credem în valoarea 
Sfanţului Cosma Etolianul, uitând cuvintele de-a dreptul jignitoare la adresa 
„vlahilor”, piedica evanghelizării marelui neam grecesc. Cum trebuie să 
recunoaştem că foarte multe din extravaganţele exegetice asupra ortodoxiei 
provin din calvacada de traduceri fruste şi neadecvat editate care inundă 
pangarele multora din parohiile şi mănăstirile noastre.

Aceste din urmă produse au marcat recenziile din anii 2004 şi 2005, ani în 
care din cei 211 studenţi examinaţi, în două sesiuni de recenzare, doar 27 au 
amintit de cartea Părintelui, mai mult de 50% (respectiv 57 în prima sesiune şi 60 
în a doua) recenzând ediţii mai mult sau mai puţin inspirate de predică tradusă. 
Doar două dintre titlurile traduse aparţin Sfinţilor Părinţi (Sf. Ioan Gură de Aur şi 
Sf. Ioan de Kronstadt). Anii următori, 2006-2007, au dus la o creştere de 
percepere a Predicilor vădit superioară nu doar prin număr, 78 de recenzii, ci şi 
prin conţinutul lor, unele urmând să vadă lumina tiparului în proiectatele Caiete 
Catehetice ale cursului de catehetică - omiletică ale Facultăţii noastre de 
Teologie. Din nefericire nu dispunem de numărul exact al cărţilor vândute în ţară, 
dar ştim din observaţia, directă şi din raporturile de vânzări ale Târgului de Carte 
religioasă de la Sibiu că în anii 2005 şi 2006 s-au vândut ca al 6-lea şi respectiv 
al 7-lea titlu de carte. Un management de desfacere mai atent, prin tipărirea unei 
ediţii studenţeşti, mai ieftină şi mai „portabilă” credem noi că ar ajuta mai mult la 
difuzarea unui model românesc competent în spaţiul rostirii româneşti a 
Evangheliei.

Concluzionând, credem de prisos să insistăm asupra realităţii culturale că, 
în arealul pastoral ortodox românesc, nu doar din cel sibian, cartea de Predici a 
Părintelui Mircea Păcurariu constituie un etalon de construire duhovnicească a 
mesajului creştin pentru omul de astăzi. Credem că o repunere a omiliei 
româneşti în poziţia sa dinamic-mântuitoare nu poate face abstracţie de lecţia de 
cuvânt şi duh pe care Profesorul o acordă de la nivelul unui amvon care 
străluceşte prin simplitate şi smerită muncă intelectuală.

Father Mircea Păcurariu’s Sermon or A Historiart's Spiritual Lesson.
Maybe an approach to Father Mircea Păcurar iu’s sermons might not seem 
important enough in comparison to an approach to his historical work. / 
personally believe that his sermons have greatly contributed to the pedagogical 
development of Romanian theological culture. In fact, a analysis on this aspect, 
that of Father Păcurariu's Christian preaching, should also comprise an analysis 
on the educaţional models he provides his students and priests with in his 
Romanian Orthodox Church Histoiy textbooks; these models have passed on to
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the audience as a fundamentally homiletic stmcture, a simple and coherent farm 
of preaching the history of the Romanian people and of their Church, integral 
part of the history of the Christian people and Orthodoxy. Regarding the main 
sermon collection by Father Mircea Păcurariu, we have to mention first the 
productive character of the sermons and the fact that they address to a large 
audience. One of the greatest intellectual challenges he proposes to his audience 
is his extremely elegant discourse, which disapproves of the highly fashionable 
today analytic and interpretive language; this happens in the context of a 
constant de-scholastisation of Romanian theological education, which suffers 
from the complex of imitation, imitation at any cost of the great European 
educaţional systems and not only. It would be pointless to focus on the cultural 
fact that, within the Romanian Orthodox pastoral areal, not only in Sibiu, the 
book of Predici (i.e., Sermon Book) written by Father Mircea Păcurariu is a 
touchstone for the spiritual building of our Christian message addressing the 
2 F'-centu/y humankind. It can be argued that a reconsideration of Romanian 
homiletics as a dynamic and redeeming component of theology is bound to 
acknowledge the intellectual and spiritual lesson which Professor Păcurariu is 
constant ly delivering from his pulpit, radia ting simplicity and humble scholarly 
work.



Personalităţi teologice străromâne implicate în disputele 
teologice din secolele IV şi VI:

Episcopii Bretanion şi Valentinian de Tomis

Pr. Conf. Univ. Dr. Ioan Mircea IELCIU

Provincia Scythia Minor şi regiunile dunărene au primit sămânţa Evangheliei destul 
de devreme. La mijlocul secolului al IV-lea, creştinismul era bine organizat în Scythia 
Minor, fapt ce presupune că el a apărut acolo mai de timpuriu1, dovadă mulţimea 
martirilor, a inscripţiilor cu caracter creştin, a mormintelor şi mai ales a bazilicilor, uneori 
impozante, descoperite în marile centre ca: Tomis, Tropaeum Traiani, Callatis, Histria.

Dar mai ales anumite personalităţi bisericeşti marcante din Scythia Minor au scos în 
relief ţinuta şi rolul creştinismului din epoca lor, prin poziţia, activitatea şi relaţiile pe 
care le-au avut. Este vorba de un număr de episcopi şi monahi care s-au făcut apreciaţi în 
ţara lor şi în alte părţi în sânul Bisericii. Fără a intra în detalii, amintim că Tomisul, prima 
episcopie a provinciei Scythia Minor, a numărat printre episcopii ei pe: Evangelius şi 
Effem, sub Diocleţian; Titus, sub Licinius; Bretanion sau Vetranion, sub Valens şi 
Arcadius; Timotei şi Ioan, sub Teodosie II; Alexandru, sub Marcian; Teotim II, sub 
Leon; Patemus, sub Anastasie I şi Valentinian, sub Justinian2. Numai existenţa primilor 
trei dintre aceşti episcopi este pusă la îndoială de către cercetători, şi aceasta din 
pricina caracterului semilegendar al documentelor martirologice în care sunt 
menţionaţi, ceilalţi, însă, sunt consemnaţi de documente istorice indubitabile.

1 Menţionăm că, deşi unii cercetători mai noi susţin ideea unei creştinări masive a regiunilor de la 
nordul Dunării numai pentru secolul al V-lea, ei admit totuşi prezenţa creştinismului în provinciile 
danubiene încă din secolul al 111-lea, cum reiese în unele din mărturiile din epoca lui Diocleţian (cf. A. 
Lippold şi E. Kirsten, „Donauprovinzen”, artic. în Reallexikonfur Antike und Christentum, Bând. IV, 
Stuttgart, 1959, col. 166).

2 Detalii la: Jacques Zeiller, Les origines cliretiennes dans Ies provinces danubiennes de l'Empire 
romain, Paris, 1918, p. 171-173; Radu Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja, p. 322-333; V. Pârvan, 
Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului daco-roman, Bucureşti, 1911, p. 71-72; pr. prof. dr. Mircea 
Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. I, Bucureşti, p. 143-148.
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Dintre personalităţile ierarhice şi teologice care s-au remarcat în Scythia Minor, şi 
mai departe, în lumea bizantină în a doua jumătate a secolului al IV-lea, amintim pe 
Bretanion şi Valentinian.

a) Episcopul Bretanion

în legătură cu viaţa şi activitatea acestui sfânt episcop3 informaţiile sunt destul de 
puţine. Ceea ce ştim cu certitudine este faptul că el păstorea Biserica tomitană şi a 
întregii provincii Scythia Minor în timpul când pe tronul imperial al Constantinopolului se 
afla împăratul Valens (364-378). Acest împărat a venit în părţile Dunării de Jos cu prilejul 
unor războaie purtate cu goţii, în anii 367-369, şi a poposit în anul 369 şi la Tomis, unde 
l-a întâlnit pe ierarhul tomitan în catedrala oraşului. Evenimentul acesta al întâlnirii dintre 
împăratul Valens şi episcopul Vetranion, relatat de istoricii bisericeşti Sozomen şi 
Teodoret de Cyr, este momentul sigur al intrării episcopiei Tomisului în istorie. Cu 
acest an4 şi cu numele lui Bretanion5, Tomisul trece din aşa-zisa perioadă legendară în 
filele reale ale istoriei.

Istoricii bisericeşti amintiţi ne spun că Valens, care era un aprig susţinător al 
arianismului6, intrând în catedrala oraşului a încercat să-l determine pe episcopul 
Bretanion să îmbrăţişeze credinţa sa eretică. Dar Bretanion cu un curaj extraordinar, după 
cum ne relatează Teodoret, „şi-a aprins cugetul cu râvna credinţei, a combătut

3 Bretanion (Vetranion) a fost strălucit episcop în a doua jumătate a secolului al IV-lea şi pentru faptele sale şi 
viaţa sa curată, Biserica din Tomis l-a trecut în rândul sfinţilor, fiind sărbătorit la 25 ianuarie (Vezi: R. Netzhammer, 
Die christlichen Alterumer der Dobrudscha, Bukarest, p. 26-38; N. Şerbănescu, „1600 de ani de la prima mărturie 
documentară despre existenţa episcopiei Tomisului”, în BOR, an 86 (1969), nr. 9-10, p. 999-1007; 1. Rămureanu, 
Sfinţi şi martiri la Tomis-Constanţa, p. 1001-1006; Actele maitirice, Studiu introd., trad, note, comentarii de pr. prof 
dr. L Rămureanu, în col. PSB, voi. O, Bucureşti, 1980, p. 325-341).

4 Anul 369 este prima dată istorică a confirmării indiscutabile a existenţei scaunului episcopal din Tomis (cf. Jacques 
Zeiller, op. cit, p. 172). Precizăm că această dată este dovada indubitabilă a existenţei, nu a înfiinţării, scaunului 
episcopal de aici, deoarece din punct de vedere logic, istoric şi chiar documentar se poate susţine că episcopi 
tomitani au putut exista chiar de la sfârşitul sec. al Ill-lea.

5 Acest ierarh este considerat de istorici „ca primul episcop (de Tomis, n.n.) atestat cu siguranţă de 
documentele istorice” (I. Bamea, Perioada Dominatului, p. 457).

6 în legătură cu modul în care împăratul Valens a căzut în erezia ariană, iată ce ne spune Teodoret al 
Cyrului: „...După ce a luat puterea imperială, Valens era la început împodobit cu dogmele apostolice, iar 
când goţii au trecut Dunărea şi au devastat Tracia, el a adunat oaste şi a hotărât să lupte împotriva lor. A socotit 
însă ca să nu înceapă lupta lipsit de harul dumnezeiesc, ci să fie întărit cu armătura Sf. Botez. Lucrul acesta l-a 
socotit bine şi foarte înţelepţeşte, dar ceea ce a urmat după aceea, arată multă slăbiciune de suflet şi trădarea 
adevărului. Nenorocitul a îndurat o suferinţă asemenea protopărintelui Adam, căci şi el, fiind amăgit de 
cuvintele soţiei sale, a fost robit şi nu numai că a devenit prizonier de război, ci şi ascultător de cuvintele 
amăgitoare femeieşti. într-adevăr, soţia lui Valens, devenind mai înainte pradă înşelătoriei ariene, l-a atras şi 
pe acesta şi l-a convins să cadă cu ea în prăpastia blasfemiei. La acestea i-a condus Eudoxius, care le era 
îndrumător şi iniţiator şi care încă ţinea frâiele Bisericii din Constantinopol, nu conducând bine corabia, ci 
afundând-o” (cf. Teodoret, Episcopul Cirului, Istoria Bisericească, Cartea a IV-a, cap. 12, trad. pr. prof. 
Vasile Sibiescu, în col. PSB, voi. 44, Bucureşti, 1996, p. 168; P.G., t. 82, col. 1147-1148).
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stricarea dogmelor şi fărădelegilor lui Valens contra Sfinţilor (dreptcredincioşilor), 
strigând cu dumnezeiescul David: «Am vorbit întru mărturiile Tale înaintea 
împăraţilor şi nu m-am ruşinat» ” (Ps 118,46)7. Apoi l-a părăsit pe împăratul Valens şi 
urmat de tot poporul, s-a dus într-o altă biserică.

•8Comportamentul poporului denotă că acesta se simţea profund ataşat de păstorul lui* 
şi este cu atât mai semnificativ cu cât trebuie să ne imaginăm că vizitele împărăteşti în 
oraşele de graniţă, cum erau şi cele din Scythia, erau evenimente rare, iar pe de altă 
parte, împăraţii dispuneau de puteri discreţionare în a decide pedepse împotriva acelora 
ce îndrăzneau să li se opună. Curajul şi virtuţile care-i împodobeau viaţa l-au impus 
atât de mult în faţa poporului9, că nici măcar împăratul bizantin n-a putut să-l 
pedepsească cu exilul pentru lungă durata, deoarece văzând că sciţii se plâng de lipsa 
păstorului şi temându-se ca aceştia să nu se răscoale, a îngăduit ca Bretanion să se 
întoarcă în eparhia sa, fără nici un fel de condiţie10.

Din confruntarea dintre episcopul Bretanion şi împărat observăm, deci, că primul a 
ieşit biruitor şi putem constata că Biserica tomitană era condusă de ierarhi destoinici, de 
mare curaj, apărători ai credinţei ortodoxe, stabilită în primul Sinod Ecumenic de la 
Niceea din 325.

Capadocian de origine, Bretanion pare a fi organizat împreună cu guvernatorul 
Junius Soranus lucrarea misionară în Goţia, prin anumiţi misionari capadocieni, ca 
Eutihie, şi a fost, după toate probabilităţile, cunoştinţă apropiată a Sf. Vasile cel 
Mare11.

Alte ştiri despre viaţa şi activitatea episcopului Bretanion sunt în conexiune cu 
evenimentele legate de martiriul Sf. Sava de la Buzău (Gotul)12 şi de trimiterea moaştelor 
sale în Capadocia, la cererea Sf. Vasile cel Mare13.

7 Ibidem, Cartea a IV-a, cap. 31-33, în op. cit., p. 197; P.G., t. 82, col. 1194-1195.
8 Acest ataşament al poporului este explicabil: „Bretanion strălucea prin tot felul de virtuţi, fiind 

rânduit ca să conducă ca episcop peste cetăţile întregii Scyţii” (ibidem).
9 Sozomen consemnează şi el că Bretanion „era, de altfel, un bărbat destoinic şi renumit prin virtutea 

vieţii sale, după cum mărturisesc chiar sciţii (locuitorii Scythiei) înşişi” (P.G., t. 67, col. 1344).
10 Bretanion s-a numărat printre acei păstori sufleteşti despre care Sozomen afirmă că „dacă se 

întâmpla ca bisericile să fie conduse de oameni îndrăzneţi, poporul nu-şi schimba credinţa de mai înainte” 
(mai precis, credinţa niceeană ortodoxă) (ibidem. Cartea a Vl-a, cap. 21, col. 1315 AB).

11 Jacques Zeiller, op. cit., p. 431-432, cf. Jean Coman, „Le patrimoine de l'ecume-nisme chretien 
du IV-e au Vl-e sieclcs en Scythie Mineure, Contributions des auteurs patristiques de la region”, în 
Contacts, XXII annee (1970), p. 70-75.

12 Actul martiric al Sf. Sava a fost publicat de H. Delehaye, „Saints de Thrace et de Mesie”, în Les 
martyrs. Recueil de pieces authentiques sur les martyrs depuis les origines du christianisme jusqu 'au XX-e 
siecle, Paris, 1903, p. 216-221; R. Knopf-Gkruger, Ausgewăhlte Mărtyrerakten, Tubingen, 1929, p. 119-124. 
Alături de acestea, există şi bibliografie românească substanţială: G. Zottu, „Sfanţul Sava martir got”, în BOR, 
VII, (1883), p. 169-180; Gherasim Timus, „Epistola Bisericii Goţiei”, în BOR, an. XIV, (1890-1891), p. 
817-822; dr. Ion Dinu, „Citind martiriul Sf. Sava Gotul”, în Tomis, an. XV (1938), nr. 9-10, p. 20-24; Petre
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Mulţi cercetători sunt de părere că Actul martiric al Sfântului Sava a fost scris de 
Bretanion sau de oamenii din imediata lui apropiere şi că Sf. Vasile i se adresează 
episcopului tomitan în legătură cu aceasta şi cu primirea moaştelor în Capadocia, în 
Scrisorile sale cu nr. 164 şi 16514. Alţii, însă, contestă faptul că Bretanion ar fi avut 
vreun rol în redactarea actului martiric şi trimiterea moaştelor, susţinând că, istorisirea 
vieţii şi suferinţelor Sfântului Sava s-ar fi făcut în stânga Dunării, adică în Gothia care, în 
epoca respectivă, cuprindea geografic regiunile din nord-estul Munteniei şi sudul 
Moldovei. în ceea ce priveşte destinatarul Scrisorilor 164 şi 165, aceştia consideră că ar fi 
episcopul Ascholius al Tesalonicului, care ar fi îndeplinit rolul de mijlocitor în 
trimiterea moaştelor în Capadocia15.

Din analizarea atentă a Actului martiric al Sf. Sava reiese că redactarea lui s-a 
făcut pe pământ roman (au; ir|<; ncopavtav), unde au fost aduse moaştele din ordinul 
guvernatorului Junius Soranus, de dincolo de Dunăre, din ţara barbară, la rugămintea 
Sf. Vasile cel Mare16, spre a fi trimise în Capadocia. Aici ar fi poposit pentru scurt timp la

S. Năsturel, Les ades de Saint Sabas le Golii (BHG-1607), „Histoire et arheologie”, în Revae des Etudes Sud- 
Est Europeenes, t. VII, (1969), nr. 1, p. 175-185; Ştefan C. Alexe, „ 1600 de ani de la moartea Sf. Sava Gotul”, 
în BOR, an. XC (1972), nr. 5-6, p. 556-568; Vasile Gh. Sibiescu, „Sfântul Sava Gotul. La 1600 de ani de la 
mucenicia sa”, în Glasul Bisericii, an. XXXI (1972), nr. 3-4, p. 335-388; Fonles Historiae Daco-Romanae 
(Izvoarele istoriei României), voi. II, Bucureşti, 1970, p. 710-715 şi 720-727; Epifanie Norocel, „1600 de 
ani de la moartea martirică a Sfanţului Sava Gotul”, în MMS, an. XLVIII (1972), nr. 3-4, p. 146-158 şi în voi. 
Pagini din istoria veche a creştinismului la români, Buzău, 1986, p. 216-238; loan Ionescu, „Pomenirea 
Sfântului martir Sava Gotul”, în MO, an. XXIV (1972), nr. 3-4, p. 180-193.

13 Detalii la: Vasile Gh. Sibiescu, „Legăturile Sfântului Vasile cel Mare cu Scythia Minor 
(Dobrogea)”, în O, an XXXI (1979), nr. 1, p. 146-150, studii şi trad. rom. a celor două scrisori ale Sf. Vasile, 
cu nr. 164 şi 165 (Vezi trad. acestor scrisori şi în voi. Sfântul Vasile cel Mare, Despre Sfântul Duh. 
Corespondenţă (Epistole). Trad., introd., note şi indici pr. prof. dr. Constantin Comiţescu şi pr. prof. dr. 
Teodor Bodogae, în col. PSB, t 12, Bucureşti, 1988, p. 355-359); I. Rămureanu, „Sfântul Vasile cel Mare şi 
creştinii din Scythia Minor şi Dacia nord-dunăreană”, în voi. Sfântul Vasile cel Mare. închinare la 1600 de ani 
de la săvârşirea sa, Bucureşti, 1980, p. 378-393.

14 B. Pfeilschifter, „Koein neues Werk des Wulfila. Festgabe Alois Knopfler zur Vollendung des 60. 
Lebensjahres”, în Veroffentlichungen aus dem Kirchenhistorischen Seminar, 3, 1, Munchen, 1907, p. 192- 
224; J. Mansion, „Les origines du christianisme chez les Goths”, în Analecta Bollandiana, t. XXXIII, (1914), 
p. 15-20; J. Zeiller, op. cit., p. 431-432; L. Schmidt, Geschichte der deutschen Stămme bis zum Ausgane der 
Volkerwanderung, Munchen, 1941, p. 234; pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, op. cit., voi. I, p. 101-102 şi 
134.

15 H. Delehaye, op. cit., p. 291; 1. Rămureanu, op. cit., p. 379-393; Actele martirice..., p. 335-341.
16 De fapt, lui Junius Soranus, Sf. Vasile îi adresează Epistola 155. Din contextul întregii epistole 

reiese că destinatarul ei era o persoană binecunoscută Sfântului Vasile cel Mare care cunoştea şi pe un frate al 
său. Majoritatea cercetătorilor recunosc aici pe Junius Soranus, corniţele Moesiei, Scythiei şi Pontului, rudă 
apropiată a Sfântului Vasile. în acest sens se pronunţă şi editorii maurini ai operelor Sf. Vasile atunci când 
declară: „putem dovedi că această epistolă a fost adresată ducelui Scythiei Soranus” (cf. „Vita sancti 
Basilii”, în PG, t. 32, col. 611). Corniţele era un creştin care cunoştea de aproape toate serviciile bisericeşti, 
aşa cum putem constata şi din această epistolă. De aceea nu ne mirăm că el a fost cel care împreună cu 
episcopul Bretanion de Tomis va fi îndeplinit şi dorinţa exprimată la finele epistolei de a trimite în 
Capadocia moaştele Sfântului martir Sava Gotul, martirizat cu un an înainte în râul Buzău şi al cărui
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Tomis şi probabil că acest lucru a făcut ca numele lui Bretanion să fie strâns legat de 
această trimitere17. Acelaşi guvernator, care era capadocian de neam, trebuie să fi 
dispus şi redactarea Actului martiric, act realizat foarte probabil de episcopul 
Bretanion sau de oamenii din jurul său. De fapt, şi limba în care a fost redactat Actul 
martiric, o limbă greacă frumoasă, pledează în favoarea redactării lui la Tomis, cetate 
de veche tradiţie greacă, şi nu în stânga Dunării unde, în mediul etnic amestecat de 
acolo, se vorbea latina şi gotica. în afară de aceasta, autorul Actului martiric face 
dovada unui om cu aleasă cultură teologică şi cu profunde cunoştinţe biblice, în special 
de Noul Testament, elemente care ne conduc cu gândul la Tomis, centru teologic 
important în acea epocă.

Profesorul Emilian Popescu consideră că, în special Scrisoarea nr. 16518 a Sf. Vasile 
cel Mare, conţine câteva elemente care pot constitui dovezi clare în favoarea adresării ei lui 
Bretanion şi din acestea se poate deduce participarea directă a episcopului tomitan la 
trimiterea moaştelor în Capadocia19.

în primul rând Sf. Vasile îl consideră pe destinatarul scrisorii un concetăţean al 
patriei sale care, „ ca o mlădiţă nobilă care a ieşit dintr-o rădăcină aleasă, a umplut 
pământul de dincolo de graniţele ţării cu roade duhovniceşti”20în prologul scrisorii, 
Sf. Vasile se lamentează de „distanţa mare”, de depărtare, care face imposibilă 
împlinirea celei „mai mari şi mai fierbinte fericiri”, şi anume aceea de a se vedea cu 
adresantul scrisorii „în carne şi oase”, pentru a se putea împărtăşi şi bucura de 
„darurile Duhului”2'. Ţara îndepărtată nu putea fi decât Scythia şi nicidecum 
Tesalonicul episcopului Ascholius, care, geografic, se afla plasat în centrul imperiului şi 
nu putea părea nimănui, oriunde s-ar fi aflat, atât de inaccesibil.

In continuarea scrisorii, Sf. Vasile îl asemuieşte pe destinatarul scrisorii cu o 
„odraslă” cu care patria mamă se mândreşte pe drept şi „tresaltă de bucurie”, pentru 
motivul că a „desfăşurat cu succes luptele pentru credinţă”, făcând dovada că în el 
„se păstrează buna moştenire a Părinţilor”22. Toate aceste remarci elogioase se 
potrivesc lui Bretanion, deoarece el a biruit în luptele pentru credinţă, înffuntându-1 pe

Martiriu a şi însoţit moaştele, cum ne spune Scrisoarea Bisericii din Scythia către Biserica din Capadocia 
(Ştefan C. Alexe, op. cit., p. 562 ş.u).

17 „...numele lui Bretanion este intim legat de strămutarea trupului Sf. Sava... din Scythia în 
Capadocia” (cf. E. van Cauwenbergh, „Bretanio”, artic. în Dictionmire d’Histoire et de Geographie 
Ecclesiastique, t. X, Paris, 1938, col. 619).

Vezi: PG, t 32, col. 638-640; Saint Basile, Lettres, voi. II, ed. Yves Courtonne, Paris, 1961, p. 100-101; 
Sfântul cel Mare, „Corespondenţa (Epistole)”, în op. cit, p. 357-358).

19 Cf. prof. dr. Emilian Popescu, ,3retanion şi Gerontius (Terentius). Două mari personalităţi ale 
Tomisului în secolul al IV-lea d.Hr”., în ST, an. XL( 1988),nr.2, p. 118.

20 „Epistola 165”, în Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., p. 358; ed. Yves Courtonne, op. cit., p. 100.
21 Ibidem, p. 100,357.
22 Ibidem, p. 100-101.
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împăratul Valens şi apărând ortodoxia credinţei stabilită la Sinodul I Ecumenic de la 
Niceea. Apoi, Sf. Vasile adaugă: „şi câte nu ne-ai dăruit şi acum? Patria care te-a 
născut, tu ai cinstit-o cu un martir care a luptat recent în ţara barbară vecină, 
trimiţând, ca un agricultor recunoscător, pârgă din roade, celora care-i dăruiseră 
seminţele ”2J.

Martirul cu care „a cinstit” patria care l-a născut este Sfântul Sava, iar „ţara 
barbară vecină” nu poate fi decât Goţia, adică nord-estul Munteniei şi sudul Moldovei. 
Dacă destinatarul acestei scrisori a Sf. Vasile ar fi fost Ascholius, atunci în ea nu s-ar fi 
putut vorbi de vecinătatea lui cu o „ţară barbară”, deoarece în epoca respectivă, 
Tesalonicul nu se afla într-o asemenea situaţie24. Termenul ©eo5epT]<; (= piosul, 
credinciosul) pe care Sf. Vasile îl foloseşte în scrisoarea sa ca epitet pentru destinatar, nu 
se potriveşte mireanului Junius Soranus sau altcuiva, ci episcopului Bretanion. Când 
afirmăm aceasta, avem în vedere şi faptul că Sf. Vasile îşi încheie scrisoarea cu 
rugămintea: „ Te rugăm, aşadar, să-ţi aduci aminte în rugăciunile Tale şi de noi care 
Te iubim şi să te rogi cu căldură pentru sufletele noastre, ca să ne învrednicească 
Dumnezeu să începem şi noi cândva a-L urma pe drumul poruncilor, pe care ni Le-a 
dat spre mântuire”25. Numai unui episcop i se putea adresa marele Părinte 
capadocian cu asemenea cuvinte şi avem suficiente motive să considerăm că acest 
episcop era Bretanion de Tomis.

După primirea moaştelor Sf. Sava, a Actului martiric şi a scrisorii însoţitoare a 
acestora, Sf. Vasile răspunde cu o scrisoare de mulţumire: este vorba de Scrisoarea nr. 
164. Aşa, după cum am afirmat mai sus, după unii cercetători, destinatarul ei ar fi 
Ascholius, iar după alţii, Bretanion. Ceea ce pledează în favoarea lui Bretanion este faptul 
că Sf. Vasile mulţumeşte expeditorului, care i-a scris „o scrisoare dintr-o ţară 
îndepărtată, înflorită de frumuseţea dragostei” şi totodată i-a trimis şi un martir „din 
ţinuturile barbarilor, care locuiesc la nordul Dunării”26. Or, vecin cu „ţara barbară ” de 
la nordul Dunării era episcopul Bretanion de Tomis. Apoi, nu putem concepe ca 
Bretanion, în calitatea sa de ierarh, să se fi ţinut departe de evenimentele legate de Sf. 
Sava, evenimente în care a fost implicat şi guvernatorul Junius Soranus, de vreme ce 
ambii îşi aveau reşedinţa în acelaşi oraş, şi să manifeste dezinteres faţă de activitatea 
misionară din stânga Dunării, când majoritatea misionarilor care acţionau acolo erau 
originari din Capadocia. De fapt, un argument în plus în favoarea identificării 
destinatarului Scrisorilor nr. 164 şi 165 ale Sf. Vasile cu Bretanion, este amănuntul dat 
de Sf. Vasile, că scrisoarea primită de el cuprinde ştiri şi despre Eutyches (Eutihie), un

23 Ibidem.
24 ProC dr. Emilian Popescu, op. ciL, p. 119.
25 Epistola 165, în op. cit, p. 358; Ed Yves Couitonne, op. cil, p. 101.
26 Epistola 164,înqp. cit, p. 356; ibidem, p. 98.
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misionar capadocian care a „ îmblânzit pe barbari prin puterea Duhului şi prin lucrarea 
darurilor Lui’21, suferind moarte martirică în mediul gotic28, iar la vremea aceea goţii erau 
vecini cu eparhia lui Bretanion.

Pe baza celor afirmate până acum, putem concluziona că Bretanion a fost în strânsă 
legătură cu Sf. Vasile cel Mare, purtând cu el o corespondenţă şi că Scrisorile nr. 164 şi 
165 i-au fost adresate de marele părinte. Activitatea misionară de la Dunărea de Jos, 
activitate faţă de care Sf. Vasile manifesta un interes deosebit şi în care Bretanion era 
direct implicat, i-a apropiat şi mai mult pe cei doi ierarhi, mai ales că amândoi erau 
capadocieni de neam şi dârzi apărători ai ortodoxiei credinţei, aşa cum a fost stabilită la 
primul Sinod Ecumenic. Bretanion ne apare astfel nu numai ca primul episcop tomitan 
atestat cert de documente, dar şi cel dintâi care a făcut o legătură a Bisericii noastre cu 
una dintre cele mai proeminente personalităţi teologice şi patristice ale veacului al IV-lea.

Aşa cum am putut constata din cele două scrisori, Sf. Vasile apreciază sfinţenia, 
evlavia şi darurile duhovniceşti ale lui Bretanion, pentru că episcopul tomitan, aşa după 
cum rezultă şi din portretul pe care i l-a făcut istoricul Teodoret al Cyrului, „strălucea 
prin tot felul de virtuţi”. Acestea l-au impus în faţa poporului ca pe un păstor cu multă 
autoritate în materie de credinţă şi morală, ajutându-1 să înfrunte tot felul de pericole.

Nu ştim cu exactitate cât a păstorit Bretanion în scaunul de Tomis: probabil până în 
jurul anului 380-381. Pentru sfinţenia vieţii sale dar mai ales pentru inflexibilitatea şi 
dârzenia cu care a apărat credinţa ortodoxă, Bretanion a fost trecut în rândul sfinţilor, 
pomenirea lui fâcându-se în fiecare an, la 25 ianuarie.

b) Episcopul Valentinian

Păstorirea episcopului Valentinian a avut loc în timpul domniei împăratului 
Justinian, ale cărui strălucite victorii militare au asigurat Imperiului Bizantin o epocă de 
linişte şi de prosperitate, de care s-a bucurat şi provincia bizantină de la Dunărea de 
Jos, Scythia Minor. împăratul Justinian (527-565) a întărit frontiera nordică a imperiului 
şi a fortificat cetăţile din Scythia Minor şi de pe Dunăre. Afară de acestea, s-a îngrijit şi 
de reînnoirea unor monumente religioase din Scythia Minor şi, după unii specialişti, a 
ridicat chiar şi numărul episcopiilor de aici29.

27 Ibidem.
28 Vezi pe larg: Karl Kurt Klein, „Gotenprimas Wulfila als Bischof und Missionar”, în Geschiclitswirklicfikeit 

imd Glaubensbewahnmg. Festschrift fir Bischof D. Dr. h.c. Fhedench Miiller, Stuttgart, 1967, p. 84-107; Kurt 
Schăferdieck, „Wulfila. Vom Bischof von Gotien zum Gotenbischof, în Zeitschrifi jiu• Kirchengeschichle, L 90, 
(1979), Heft 2-3,107-146; E.A. Thompson, The Vizigots in the Time of Ulfila, Oxford, 1966.

29 Capitala provinciei, Tomisul, a întreţinut din vremuri îndepărtate, legături comerciale 
neîntrerupte cu Constantinopolul. Datorită acestor legături, după mărturia istoricului Sozomen, oraşul a devenit o 
„cetate mare şi fericită” (Sozomen, op. dt. PG., t 67, col. 1345-1346: ,jtoXu; pcyoXri rai eu6aipiuv”), iar inscripţiile o 
caracterizează ca fiind “o foarte strălucită metropolă” (cfR. Cagnat, J. Tourtain et P. Jouguet, Inscriptiones graccae ad
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Măsurile întreprinse de el au avut drept efect începutul unei noi perioade de 
înflorire, atât în provincie, cât şi în Biserică. Mai precizăm faptul că într-o „expunere” 
(eicreau; - expositio) asupra centrelor eparhiale ale vremii, patriarhii, mitropolii şi 
episcopii, întocmită cam în aceeaşi perioadă de Epifanie din Cipru, patriarhul 
Constantinopolului (520-535), Episcopia Tomisului este trecută în locul al doilea din grupa 
„arhiepiscopiilor autocefale” (ocuiOKeqxxAxov apxi£7naK07Kov), în număr de 34, urmând 
după eparhia Moesiei30.

Din această perioadă de înflorire a Bisericii creştine din Scythia Minor, istoria 
a păstrat numele episcopului Valentinian de Tomis care, asemenea înaintaşilor săi în 
scaun , a fost implicat în disputele teologice ale vremii, respectiv în problema „Celor 
trei capitole”, în care a fost prins şi împăratul Justinian31.

Monofiziţii, nemulţumiţi de înfrângerea de la Calcedon din 45132, încercau pe 
toate căile să anuleze hotărârile acestui sinod. Furia monofiziţilor a atins paroxismul în

rcs romanes pertinentes, Paris, 1911, p. 211, Inscripţia nr. 630-631: ^mpoton^ pnrpojiateax; Topaug”); O. Tafiali, La 
Roumanie Tmnsdanubieivie (Dobroudja), Paris, 1918, p. 51, a 2. După unii cercetători, Episcopia Tomisului a fost 
ridicată la rangul de arhiepiscopie în anul 451. Din epoca împăratului Justinian s-au înmulţit numărul scaunelor 
episcopale dependente de Episcopia Tomisului, dar din nefericire, marea invazie avaro-slavă din anul 602 a pus capăt 
existenţei tuturor acestor scaune episcopale.

30 Epifanie al Ciprului, Exnut; npcutoKhpcov nmpiafr/wv te kco /.oppom^jwjv, în PG, 186, ool 780-790, vezi şi H. Gelzer, 
Ungednickte unei ungeniigend veroffentiche Texte der Notitiae Episcopatum. Ein Beitrag zur byzantinischen 
Kirchen - und Venvaltungsgcschichte..., Miinchen, 1901, p. 535 ş.u.

31 Politica împăratului Justinian urmărea două scopuri: a) să refacă mai întâi unitatea politică a 
imperiului, alipind Imperiului de Răsărit jumătatea occidentală a Imperiului Roman; b) să refacă unitatea 
internă a statului, greu zdruncinat de tulburările monofizite. De aceea, atenţia sa se îndrepta când spre 
Occidentul roman, leagănul imperiului, pe care-1 dorea cât mai repede unit cu imperiul său, când spre 
Orientul monofizit, pe care se silea să-l salveze de o ruptură ce părea inevitabilă. în acest context de 
împrejurări, înţelegem motivele care l-au silit pe Justinian să se amestece în disputele teologice ale timpului (cf. 
diac. I. Pulpea [Rămureanu], „Episcopul Valentinian de Tomis. Corespondenţa Iui cu papa Vigilius în 
chestiunea «Celor Trei Capitole», în BOR, an. LXV (1947), nr. 1-9, p. 200). Amănunte în legătură cu epoca 
lui Justinian ne oferă: Ch. Diehl, Justinian et la civilisation byzantineau Vl-e sitele. Paris, 1901, G. Sibiescu, 
împăratul Justinian şi ereziile, Bucureşti, 1938; Louis Duchesne, L'Eglise au Vl-e siecle. Paris, 1925, J. 
Pargoire, L'Eglise byzantine (527-847), Paris, 1923, dr. Hamiclar Alivisatos, Die kirchliche 
Gesetzgebung des Kaisers Justinian I, Berlin, 1913; Gh. Cronţ, La lutte contre Theresie en Origen 
jusqu'au IX-e siecle, Paris, 1933; W. Schubert, Justinien und Theodora, Stuttgart, 1943; M. Şesan, „Le V-e 
concile oecumenique”, în Byzantinoslavica, XV, (1954), nr. 2, p. 230 ş.u.; C. Bihlmeyer, H. Tuchle, D. van 
Damme, Histoire de l'Eglise, X. I; LAntiquite chretienne. Paris, 1969, p. 267-273; E. K. Chrysos, The 
Ecclesiastical policy of Justinian, in the Dispute Concerning the Three Chapters and the Fifth Ecumenica! 
Council, Thessaloniki, 1969, pr. prof. Liviu Stan, „împăratul Justinian, Sinodul V Ecumenic şi 
Papalitatea”, în ST, an. V (1953), nr. 5-6, p. 347-364; P.N. Ure, Justinian and his Age, Pelikan Book, 
1951; A. Gerostergios, Justinian the Grcat. The Emperor andsaint, Belmont (Mass), 1982.

32 Problematica Sinodului IV Ecumenic, atât din punct de vedere istoric, cât şi doctrinar, este analizată 
într-o serie de studii şi lucrări de referinţă: V.R. Sellers, The Council of Chalcedon, London, 1953; HA. 
Wolfson, The Philosophy of the Church Fathers, voi. I, Cambridge, (Mass), 1956, cap:The Mystery of the 
Incamation, p. 364-493; Idem, „Philosophical Implications of Arianism and Apollinarism”, în Dumbraton 
Oaks Papers, (Cambridge Mass), t. XII, (1958), p. 3-28; A. Grillmeier - H. Bacht, Dos Konzil von 
Chalkedon. Geschichte und Gegemvart, 3 voi. ed. a IlI-a, Wiirtzburg, 1962; Ig. Ortiz de Urbina, Dos

153



STUDII ŞI ARTICOLE

543, când Justinian a compus un tratat teologic3, adresat patriarhului Mina şi publicat 
sub forma unui edict, prin care condamna origenismul34, socotit atunci ca fiind principala 
sursă a monofizitismului.

Glaubenssymbol von Chalkedon, în A. Grillmeier-A. Bacht, op. cit., voi. I, p. 389-418; G. Moeller, Le 
chalcedonisme el neochalcedonisme en Orient de 451 afin du Vl-e sieclc. în ibidem, p. 637-720; A. 
Grillmeier, Christ in Christian Tradition, voi. 1: From the Apostolic Age to Chalcedon (AD 451), Section 
three: The Council of Chalcedon, Mowbrays, London & Oxford, p. 543-569; Pr. Prof. Ioan Rămureanu, 
„Evenimente istorice înainte şi după Sinodul de la Calcedon”, în ST. (an XXII, (1970), nr. 3-4, p. 179-211; 
Prof. Teodor M. Popescu, „Importanţa istorică a Sinodului al IV-lea ecumenic”, în O, an. III (1951), nr. 2-3, 
p. 188-294; pr. prof. D. Stăniloae, „Definiţia dogmatică de Ia Calcedon”, în op. cit., p. 295-440; pr. prof. 
Ioan G. Coman, „Definiţia doctrinară a Sinodului de la Calcedon şi receptarea ei în Biserica Ortodoxă”, în 
O, an. XXI (1969), nr. 4, p. 499-506; idem, „Momente şi aspecte ale hristologiei precalcedoniene şi 
calcedoniene", în O, an. XVII (1965), nr. 1, p. 44-82.

33 Acest tratat, însoţit de o scrisoare către Sinod, intitulată: Tpoppa rou flaodxcog Ioixmviavou npoq ojq 
ayiav mvoSov itepi Qpiyevoog Kai opoipnovcov arnov, se află în PG, l 86, col. 945-993. Tratatul este publicat şi în 
versiune latină sub titlul Liber adversas Origenem, în PL, t. 69, col. 174-221, urmat de Scrisoarea către Sinod 
(col. 221-225; vezi şi J.D. Mansi, op. cit., t. IX, col. 178-186). însoţit de un valoros studiu introductiv şi de 
o bogată listă bibliografică, tratatul a fost tradus şi publicat în româneşte de prof. Teodor M. Popescu, 
„Tratatul împăratului Justinian contra lui Origen”, în ST, an. IV (1933), p. 17-66. Amănunte privind cearta 
origenistă ne oferă Franz Diekamp, Die origenistischen Streitigkeiten im sechsten Jahrhundert und dos 
fiinfte allgemeine Konzil, Munster im W., 1899 şi Teodor M. Popescu, „Denaturarea istoriei lui Origen”, în 
BOR, Seria 11-a, an. XLIV (1926), nr. 5, p. 246-254; nr. 7, p. 378-383; nr. 10, p. 580; nr. 11, p. 631-635 şi nr. 
12, p. 710-718.

34 Personalitatea şi ideile lui Origen au fost întotdeauna izvorul unor controverse pasionate. Condamnat 
de episcopul său, sprijinit de numeroşii săi ucenici, el a fost atacat din nou, în sec. al IV-lea, de Sf. Epifanie şi 
condamnat în anul 400 de un sinod, în frunte cu Teofil al Alexandriei. Rolul jucat de Fer. Ieronim şi Rufm 
de Aquileia în disputele origeniste ale timpului sunt bine cunoscute. Aceste dispute au fost folosite ca o 
scuză pentru depunerea din treaptă a Sf. Ioan Gură de Aur. Edictul publicat de Justinian în 543 împotriva 
origeniştilor a fost determinat de tulburările din Lavra Mar-Sabbas din Palestina. Sf. Sava însuşi 1 -a vizitat 
pe împărat în 531, cerându-i să intervină împotriva stareţului Nonus, liderul origeniştilor (Despre aceste 
evenimente vezi: Chirii de Scythopolis, „Vita Sabae”, ed. E. Scwartz, în Texte und Untersuchungen zur 
Geschite der altchristlichen Literatur, t. 49, 4, Leipzig, 1939, p. 85-229). Miza acestei dispute doctrinare 
depăşea totuşi cadrul local palestinian. Justinian a fost convins să iniţieze o condamnare generală a 
origenismului, general ratificată, în final, de către Sinodul V Ecumenic. Condamnarea privea, pe de o parte, 
cosmologia şi antropologia origenistă, iar pe de alta, o anumită hristologie profesată de cercurile origeniste 
şi, în perioada primară, de Evagrie Ponticul. întrebarea care s-a pus mult timp este dacă origenismul sec. al VI- 
lea, a fost într-adevăr doctrina marelui dascăl alexandrin. Cei mai mulţi istorici care s-au dedicat 
studiului doctrinei lui Origen adoptă, în marea lor majoritate, o atitudine de simpatie şi, adesea, de admiraţie 
faţă de acesta. Conştient sau nu, preocupaţi de problema mărturiei creştine într-o lume necreştină, ei erau 
tentaţi să-l admire pe Origen ca pe gânditorul creştin care a ştiut să se facă înţeles de către grecii păgâni şi 
care a creat o teologie creştină care s-a exprimat în categorii filosofice acceptabile pentru necreştini. 
Meritele lui Origen în acest sens sunt de netăgăduit şi foarte actuale. Sub aspect istoric, această reabilitare 
personală a lui Origen a ridicat problema distincţiei dintre propriile sale idei şi cele ale ucenicilor săi. Pe 
bună dreptate, renumitul teolog John Meyendorff remarca: “Cine s-a aflat la originea tulburărilor ivite în 
sec. IV-VI, Origen însuşi sau doar câţiva «origenişti»? Problema constă în a afla dacă aceşti origenişti
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Iritat la culme de înfrângerea partidei sale, Teodor Askidas, arhiepiscopul 
Cezareei, cel mai influent personaj dintre monofiziţi, a căutat să se răzbune. Astfel, după 
mai multe demersuri, el a convins pe împărat că monofiziţii s-ar împăca cu ortodocşii, 
împăcare care constituia unul din ţelurile majore ale politicii religioase a lui Justinian, 
dacă ar fi condamnate oficial, ceea ce s-a numit în istorie „ Cele Trei Capitole ”, adică:

erau credincioşi învăţătorului lor sau îi alteraseră învăţătura” (cf. Christ în Eastern Christian Thought, St. 
Vladimir's Seminary Press, 1975, p. 48).

Unii istorici tind să prezinte chestiunile dezbătute în secolul al IV-lea şi condamnate definitiv în sec. 
al Vl-lea ca neavând nimic de-a face cu Origen. Un studiu obiectiv al faptelor şi, în special, lectura lui 
riepi apxwv (Despre principii), pe care “apologeţii” lui Origen o trec de obicei cu vederea, conduc la 
concluzii diferite. De exemplu, M. Harl, în strălucita sa analiză asupra tratatului Piept apxcov, a descoperit 
punctele din doctrina origenistă pe care tradiţia Bisericii le-a respins în mod formal (Vezi: Origene et la 
fonction revelatrice du Verbe incarne. Paris, 1958, p. 103-120). Acestea sunt tocmai propoziţiile 
condamnate în vremea lui Justinian. în opinia autoarei M. Harl, actualitatea lor provine din faptul că 
“discipolii mai puţin inteligenţi decât învăţătorul lor, au insistat asupra teoriilor celor mai discutabile ale lui 
Origen, în loc să rămână credincioşi ideilor sale principale, principiilor elaborate de gândirea sa” (Ibidem, p. 
367; vezi şi C. Tresmontant, La metaphysique du Christianisme, Paris, 1961, p. 395-518). Această judecată, 
chiar dacă admite că origenismul autentic este susceptibil de interpretare neortodoxă, pare totuşi insuficientă 
pentru a explica eşecul origenismului în tradiţia creştină. într-adevăr, condamnările al căror obiect a fost în 
sec. al Vl-lea Origen, nu priveau numai trăsături accidentale ale gândirii sale, “exagerate” de către unii 
dispicopli, ci chiar ideile principale din riepi apxcov, în special cosmologia şi antropologia lui Origen. Dacă 
Origen, ca exeget şi mistic, nu este nicicum implicat în condamnările din sec. al Vl-lea, nu acelaşi lucru se 
poate spune despre Origen teologul, iar origeniştii care au intrat în conflict cu Biserica, în vremea lui 
Justinian, îşi întemeiau învăţătura pe ideile perfect autentice ale lui Origen.

Mulţi istorici moderni, ca Lubac, Danielou, Bertrand, în dorinţa lor de a-1 reabilita pe Origen şi a-1 
aşeza în rândul marilor dascăli creştini, au scos în relief importanţa teologiei istoriei în exegeza lui Origen şi rolul 
central pe care acesta îl atribuie lui Hristos. Totuşi lucrarea riepi apxcov, ca, de altfel, şi multe pagini exegetice, 
rămâne relevantă pentru concepţia lui Origen despre om şi pentru învăţătura lui despre întrupare, iar 
eshatologia sa trebuie înţeleasă în cadrul unui monism spiritualist esenţialmente platonician. Acest sistem 
metafizic a pus la îndemâna călugărilor din Palestina şi Egipt bazele unei spiritualităţi suspecte, conducându-i pe 
unii origenişti la doctrinele cele mai aberante. Oricare ar fi modificările aduse doctrinei lui Origen de către 
ucenicii de mai târziu ai acestuia, nu este nici o îndoială că această doctrină, în aspectele ei cele mai 
caracteristice, a izvorât din lucrarea Ilepi apxcov. Era, deci, inevitabil ca această condamnare a origenismului să 
nu îl includă şi pe maestrul alexandrin însuşi (John Meyendorff, op. cit., p. 46-52). Studii recente aruncă o nouă 
lumină asupra lui Evagrie Ponticul care, pentru călugării egipteni şi palestinieni, a fost marele tălmăcitor din 
sec. al IV-lea al ideilor lui Origen. Publicarea Capetelor gnostice ale lui Evagrie face posibilă înţelegerea clară 
a originii directe a doctrinelor condamnate de către Sinodul V Ecumenic, adică, în afară de origenismul 
propriu-zis, hristologia lui Evagrie (vezi: A. Guillaumont, „Evagre et Ies anathematismes antiorigenistes de 
553”, în Studia Patristica, III, Texte and Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur. t. 
78, Berlin, 1961, p. 219-226: Idem, Les Kephalaia Gnostica d'Evagre le Pontique et l'histoire de l'origenisme 
chez Ies Grecs et les Syriens, Paris, 1962, p. 124-170 şi F. Refoule, „La christologie d'Evagre et 
l'origenisme”, în Orientalia Christiana Periodica, t. 27, (1961), p. 221-226). Deşi numele lui Evagrie nu 
apare în anatematismele pronunţate la 553, numeroase izvoare contemporane şi ulterioare, care au folosit 
documente ale sinodului, astăzi pierdute, menţionează condamnarea lui Evagrie de către Sinodul V 
Ecumenic. (Franz Diekamp, op. cit., p. 98-120).
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1) persoana şi opera lui Teodor, episcop de Mopsuestia (392-428), profesorul 
ereticului Nestorie;

2) scrierile lui Teodorei, episcop de Cyr (433-458), împotriva Sf. Chirii al 
Alexandriei şi a Sinodului III Ecumenic;

3) Scrisoarea lui Ibas, episcop de Edessa (435-457), adresată în 433 lui Maris, 
episcop de Ardaşir, în Persia, împotriva Sf. Chirii al Alexandriei35. Gruparea 
ortodocşilor riguroşi a opus o dârză rezistenţă, motivând că prin această condamnare 
s-ar ştirbi autoritatea Sinodului de la Calcedon.

Cu toată împotrivirea ortodocşilor riguroşi, până la urmă, împăratul Justinian, 
cedând stăruinţelor lui Teodor Askidas, a condamnat „Cele trei Capitole”, printr-un 
edict. Textul edictului s-a pierdut36 şi nu se cunoaşte data exactă a emiterii lui37.

Spre deosebire de alţi ierarhi ai timpului, care şi-au dat adeziunea şi au semnat 
edictul, episcopul Valentinian de Tomis n-a voit să semneze edictul de condamnare . 
Chiar de la început, Ştefan, apocrisiarhul Sfântului Scaun la Constantinopol, a refuzat 
să-l aprobe, rupând orice legătură cu semnatarii actului, începând cu patriarhul Mina al 
Constantinopolului39.

Pentru aplanarea acestor tensiuni religioase, Justinian l-a chemat la 
Constantinopol pe papa Vigilius, în care împărăteasa Teodora îşi punea mari speranţe. La 
22 noiembrie 545, papa Vigilius a părăsit Roma, îmbarcându-se pentru Sicilia, unde a 
rămas zece luni. Abia în toamna anului 546 a părăsit Siracuza, debarcând în portul Patras 
la 14 octombrie acelaşi an, de unde, prin Grecia şi Illyria, a ajuns la Constantinopol, la 
25 ianuarie 547 fiind primit cu mare pompă de împărat. Papa a adus cu sine patru 
diaconi romani: pe Rusticus, nepotul său, pe Sebastianus, pe Petru şi pe Sarpatus40. 
Iniţial, papa Vigilius a rupt comuniunea cu patriarhul Minas, pe motiv că acesta semnase

35 CJ. Hefele şi H. Leclerq, Histoire des conciles d'apres Ies documents originaux, t. III, premiere pârtie, 
Paris, 1909, p. 1-132: Discution sur Ies trois chapitres et le cinquieme concile oecumenique; Ch. Diehl, Justinien 
et la civilizat ion byzantineau Vl-esiecle, Paris, 1901, p. 315-366; L. Duchesne, L'Eglise au Vl-esiecle, Paris, 1925, 
cap.: „Origine et Ies Trois Chapitres”, p. 156-218; P. de Labriolle, G. Bardy, Louis Brehier, G. de Plinval, Histoire de 
l'Eglise depuis Ies originesjusqu'a nosjours, publiee sous la direction de Augustine Fliche et Victor Martin, t. IV: 
„De la mort de Theodosie a I'election de Gregoire le Grand”, Paris, 1937, p. 460 ş.u.; John Meyendorff, Initiation ă 
la theologie byzantine. L'histoire et la doctrine, traduit de l'anglais par Anne Sanglade avec la collaboration de 
Constantin Andronikof, Paris, 1975, p. 27-58; Idem, Christ in Eastern Christian Tbought..., p. 51.

36 Fragmente din textul edictului se găsesc la Facundus de Hermiana, Pro defensione triimi Capitulomm 
et concilii Chatcedonensis, LibriXII ad Justinianum imperatorem, în PL, t. 67, col. 527-564.

37 Data edictului este posterioaiă tratatului antiorigenist din 513 şi anterioară plecării papei Vigilius spre 
Constantinopol, întâmplată pe 22 noiembrie 545. Deci edictul a fost emis, probabil, în anul 544. (J. Hefle, H. Leclercq, op. 
dt., l IU, p. 14-15; P. de Labriolle, G. Bardy, Louis Brehier, G. de Plinival, op. dt, t DI, p. 461, nr. 2; P. Batiffol, 
„LTEmpereur Justinien et la Siege apostolique”, în Recherches des Sciences Religieusse, t XV, (1926), p. 236-237; diac. 
I. Pulpea (Rămureanu), op. cit, p. 202).

38 Jacques Zeiller, Les origines chretiennes..., p. 398.
39 Facundus de Hermiana, op. cit, col. 565-571; 625.
40 J. Hafele, H. Leclercq, op. cit, t. III, p. 21.
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edictul de condamnare a „Celor Trei Capitole”, dar la insistenţele împăratului şi 
împărătesei, a reintrat în legătură cu patriarhul ecumenic şi a promis că va condamna şi 
el „Cele Trei Capitole”, cu condiţia ca hotărârile Sinodului IV Ecumenic de la Calcedon 
să rămână intacte. Astfel, la 11 aprilie 548, în ajunul Paştelui, printr-un act teologic 
numit Judicatum, trimis patriarhului Minas, papa Vigilius a condamnat „Cele Trei 
Capitole”, fără să pună în discuţie autoritatea Sinodului de la Calcedon41. Publicarea 
acestui act papal a stârnit o furtună de proteste în Africa, Illyria şi în Occident42. Nici 
moartea împărătesei Teodora, survenită la 29 iunie 548, principala susţinătoare a 
monofiziţilor, nu a reuşit să potolească spiritele celor prinşi în vâltoarea acestor dispute. 
Până şi cei mai apropiaţi colaboratori ai papei Vigilius au sărit în apărarea „ Cele Trei 
Capitole ”, condamnând Judicatum-ul. Astfel, doi călugări africani, Lampridus şi Felix, 
au venit la Constantinopol pentru a lupta şi protesta împotriva hotărârii papei Vigilius43. 
La aceştia s-au aliat chiar nepotul papei, diaconul Rusticus şi un alt diacon pe nume 
Sebastianus44. Aceştia, în ziua de Crăciun a anului 549, după ce l-au rugat pe papă să 
oficieze Sf. Liturghie solemn, pentru a fi pe placul împăratului, în mijlocul slujbei l-au 
părăsit. Iritat la culme din pricina acestei insulte receptate în public, papa Vigilius i-a 
excomunicat pe cei doi diaconi din funcţiile lor45. După ce au fost excomunicaţi, 
Rusticus şi Sebastianus au răspândit în mai multe provincii ideea că papa, prin 
publicarea Judicatum-ului, a atentat la autoritatea Sinodului din Calcedon. In calitatea 
de diaconi romani pe care au avut-o, ei au putut să înşele multă lume. De la începutul

41 Cunoaştem cuprinsul acestui Judicatum numai din fragmentele păstrate într-o scrisoare a 
împăratului Justinian (cf. Epistola Justiniani imperatoris ad episcopos..., în op. cit, col. 34; J.D. Mansi, 
op. cit, t. IX, col. 182), şi dintr-un act posterior al lui Vigilius, numit Constitutum (Vezi: Constitutum 
Vigilii Papae de tribus Capitulis, în PL, t. 69, col. 115; L. Duchesne, op. cit, p. 188; C.J. Hefele, H. 
Leclercş, op. cit, t. III, p. 26).

42 Acum, Facundus Hermiana, cea mai instruită persoană din anturajul papei, a compus tratatul său 
teologic întru apărarea “Celor Trei Capitole” şi a Sinodului de la Calcedon, la care ne-am referit deja (PL, t 
67, col. 527-854). Episcopii africani s-au întrunit într-un sinod la Cartagina în 550 sub preşedinţia lui 
Reparatus şi au excomunicat pe papa Vigilius (cf. J. Hefele, H. Leclercq, op. cit. t. III, p. 35). La fel au 
procedat şi episcopii Illyricuîui, care în anul 549 au ţinut un sinod în care s-au pronunţat în favoarea 
„Celor Trei Capitole", publicând chiar o apărare scrisă pe care au adresat-o împăratului. (Victor de 
Tonnena, Chronicon contirruans...adann. 549, în PL, t. 68, col. 958; „Chronica Minora”, II, în 
Momementa Germanice Historica, Auctores Antiquissimi, ed. Th. Mommsen, Berolini, 1894, p. 200-203). 
Totodată, sinodul a hotărât depunerea lui Benenatus, mitropolitul lor, pentru că acesta era favorabil 
condamnării “Celor Trei Capitole”. (CJ. Hefele, H. Leclercq, op. cit, t. III. p. 37; Jacques Zeiller, op. cit, p. 
348).

43 „Epistola Vigilii Papae ad Rusticii ni et Sebastianum”, în J.D. Mansi, op. cit, t. IX, col. 356.
44 PL, t. 69, col. 43-51; J.D. Mansi, op. cit., t. IX, col. 356.
45 Este interesant de consemnat faptul că, la începutul controversei, cei doi diaconi romani au 

lăudat Judicatum-ul; astfel, Rusticus, fără ştirea papei, l-a răspândit în mai multe copii (cf. C.J. Hefele, H. 
Leclercq, op. cit., t. III, p. 30), iar Sebastianus l-a socotit o „carte căzută din cer” („publica voce 
laudabas, ut de caelo Judicatum nostrus ordinatum atque probatum ommibus, sicutpraefatisumus, 
clericis loquereris"; cf. J.D. Mansi, op. cit., t. IX, col. 355).
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anului 549, ei au scris mai multor ierarhi, printre care şi episcopului Valentinian de 
Tomis, pe care l-au informat de cele săvârşite de pontificele roman la Constantinopol, 
inserând ideea că acesta s-a abătut de la hotărârile Sinodului IV Ecumenic de la 
Calcedon46.

Imediat, episcopul Valentinian de Tomis a scris papei Vigilius, la Constantipol, 
cerându-i detalii şi lămuriri asupra celor întâmplate. Din nefericire, scrisoarea episcopului 
Valentinian către papa Vigilius nu s-a păstrat47.

La 18 martie 550 papa Vigilius a trimis episcopului Valentinian de Tomis o 
scrisoare de răspuns, din care putem cunoaşte unele aspecte ale personalităţii lui 
Valentinian şi constatăm că acesta era o figură venerabilă de episcop, preocupat de 
liniştea sufletească a turmei sale, precum şi unele amănunte din viaţa internă locală a 
bisericii din Tomis48. Vigilius i se adresează cu formula „dilectissimo fratri 
Valentiniano, episcopo de Tomis provinciae Scythiae" şi laudă pe Valentinian pentru 
grija lui faţă de turma lui încredinţată. Apoi subliniază rolul pe care l-a avut episcopul 
Valentinian în aplanarea disputelor apărute la Tomis în jurul „Cele Trei Capitole”, 
arătând cum el i-a chemat şi i-a îndemnat pe toţi păstoriţii săi care s-au tulburat şi 
scandalizat de zvonurile care circulau în provincie, să nu se lase atraşi de aceia, care 
sub pretextul că apără credinţa adevărată, uneltesc şi amăgesc prin viclenia lor, sufletele 
credincioşilor simpli şi tulbură prin zvonuri tendenţioase Biserica lui Hristos49. Mai 
departe, papa arată că, printr-un oarecare Basinianus, „ bărbat ilustru şi vestit ”50 şi prin 
reprezentanţii Bisericii din Tomis la Constantinopol51, a fost informat despre 
neadevărurile ce s-au răspândit pe seama lui în Scythia Minor, cum că el ar fi duşman 
înşelător al lui Dumnezeu, fiindcă în actul Judicatum, ar fi condamnat nu numai 
scrierile, ci şi persoanele episcopilor Ibas din Edesa şi Teodoret al Cyrului. Faţă de 
aceste însemnări scandaloase, el aduce mărturie însuşi conţinutul Judicatum-ului. 
Citindu-1, credincioşii din eparhia Tomisului se vor putea convinge că nu a afirmat 
nimic care să lezeze hotărârile sinoadelor de la Niceea, Efes, Constantinopol şi 
Calcedon.

46 Informaţiile răspândite de Rusticus şi Sebastianus au provocat tulburări grave. în multe locuri au izbucnit 
dezbinări, partide şi chiar vărsări de sânge („Epistola Vigilii Pape ad Rusticum et Sebastianum”, în J.D. Mansi, op. cit., 
t IX, col. 357; CJ. Hefele, H. Leclercq, op. cit., t. III, p. 34).

47 Ţinând cont de faptul că scrisoarea a fost adresată papei, probabil că ea a fost scrisă de Valentinian în limba 
latină (cf. diac. L Pulpea [Rămureanu], op. cit, p. 206).

48 Epistola Vigilii Papae ad Valentinianum episcopitm Tomitamtm, în PL, t. 69, col. 51-54; J.D. Mansi, op. 
cit., t IX, col. 359-361; R Netzhammer, Die christlichen Altertiimer der Dobnidscha..., p. 61-68; idem, Die 
altchristlicheKirchenprovin S/cythien...,p. 397-412.

49 Epistola Vigilii Papae ad Valentinianum..., în PL, L 69, col. 51-52.
50 „Et quoniam Basinianus, illustris et magnificus vir, filius nostef’ (cf. „Epistola Vigilii Papae ad 

Valentinianum”, în J.D. Mansi, op. cit, t. IX, col. 360).
51 „...cum his qui pro actibus tuae fratemitatis ecclesiae in Constantinopoli observant” (ibidem).
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Vigilius mai preciza că între promotorii acestor tensiuni şi dispute s-au aflat chiar 
diaconii săi Rusticus şi Sebastian, pe care, în prima fază, i-a exclus de la comuniunea cu 
el, iar dacă aceştia nu vor da semne de îndreptare, va fi obligat să-i pedepsească cu 
depunerea din treaptă52.

Totuşi, dacă şi după aceste clarificări, episcopul Valentinian va mai avea îndoieli 
asupra sa, papa Vigilius îl invită să vină la Constantinopol, pentru a se convinge 
personal că el, papa, n-a făcut şi n-a scris nimic împotriva celor patru Sinoade Ecumenice 
şi nici nu s-a abătut cu ceva de la dreapta învăţătură a înaintaşilor53.

Nu se ştie dacă episcopul Valentinian a dat curs invitaţiei papei de a veni la 
Constantinopol şi de a cere mai multe lămuriri în această privinţă. Se pare că nu a mai 
venit, fiind pe deplin edificat şi lămurit asupra situaţiei, prin intermediul informaţiilor 
primite prin scrisoarea papei Vigilius. El nu a participat nici la Sinodul V Ecumenic, 
întrunit la Constantinopol în primăvara anului 5 5 354.

Sinodul V Ecumenic, convocat în legătură cu problema „ Cele Trei Capitole ” s-a 
deschis la 5 mai 553, în sala Sf. Sofia numită „Secretarium ”, în absenţa papei Vigilius 
care, deşi a fost invitat de o delegaţie a patriarhilor răsăriteni, pe motiv de boală, a 
refuzat să participe la lucrări. La data de 5 mai 553, când s-a deschis oficial sinodul, 
împăratul Justinian a trimis celor 150 de episcopi o scrisoare55, care s-a citit în cadrul 
primei şedinţe. în această scrisoare, împăratul Justinian aminteşte de episcopul 
Valentinian de Tomis în următorul context: căutând să explice atitudinea papei, împăratul 
sublinia că iniţial, papa a consimţit condamnarea „Celor Trei Capitole” , şi chiar el 
însuşi [papa, n.n.] nu o dată, nici de două ori, ci chiar deseori, a anatematizat prin 
scrieri, acele nelegiuite trei capitole ”56. O altă dovadă pe care împăratul Justinian o aduce 
pentru a dovedi că papa a fost pentru condamnarea „Celor Trei Capitole”, este şi 
excomunicarea celor doi diaconi romani, Rusticus şi Sebastianus, care s-au opus 
Judicatum-ului şi „chiar a scris şi arătat, cu privire la condamnarea acestor capitole,

52 „...inter quos etiam Rusticum et Sebastianum comperimus istius anctores scandali, quos olim pro 
mentis suiş a sacra communione suspendimus, in quibus nos, si non resipuerint celeriter, fraterni tas tua cognoscat 
canonicam sententiam prolaturos” (ibidem, col. 360). Nu cunoaştem cu exactitate data când au fost excomunicaţi cei 
doi diaconi, probabil că la scurtă vreme după 18 martie 550. J. Gamerius, în Dissalatio cid Libertatiun. De quinta 
synodo et quae ea/n praecesse/vnt, e de părere că excomunicarea a fost pronunţată la începutul anului 549 (PL L 
68, col. 1051-1096; C.J. Hefele, H. Leclercq, op. cit., t. III, p. 38, n. 1).

53 PL, t. 69, col. 51-53; J.D. Mansi, op. cit., t. IX, col. 361.
54 Unii cercetători consideră că neparticiparea episcopului Valentinian la Sinodul V Ecumenic, s-a 

datorat probabil decesului episcopului tomitan, survenit nu cu mult înainte de acea dată (cf. C. Auner, 
„Dobroşea”, în Dictionnaire d'archeologie Chreiienne et de Liturgie, Paris, 1920, p. 1259).

55 Epistola Justiniani imperatioris adepiscopos Constantinopoli degentes, în PL. t. 69, col. 30-37; 
J.D. Mansi, op. cit., t. LX, col. 171-186.

56 „...et ipse non semel, nec bis, etiam saepins in scriptus anathematizavit impia tria capitula” 
(ibidem, col. 34).
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lui Valentinian, episcopul Scythiei şi lui Aureliau de Arelate, care este cea dintre 
sfintele biserici ale Galiei, cerăndu-le amândorura să nu primească nimic din ceea ce a 
fost scris de căti-e condamnaţii diaconi împotriva numitului Judicatum ”51.

La 15 mai 553, papa Vigilius a trimis o scrisoare Sinodului, intitulată Constitutum, 
prin care declară „Cele Trei Capitole” ortodoxe, ameninţând cu excomunicarea pe 
oricine va îndrăzni să le condamne58.

Numele episcopului tomitan a fost amintit pentru a doua oară în şedinţa a şaptea a 
Sinodului, din 26 mai 553, când a fost citită din nou Scrisoarea papei Vigilius către 
episcopul Valentinian de Tomis, pentru a se face încă o dată dovada59 - dacă mai era 
nevoie - în faţa Părinţilor sinodali, că Vigilius a fost la început pentru condamnarea 
„ Celor Trei Capitole ”60.

Din cele prezentate, putem deduce că episcopul Valentinian de Tomis a fost una 
din figurile de seamă ale vremii în Biserica Răsăritului, o personalitate teologică marcantă, 
cu o mare putere de influenţă. Faptul că papa Vigilius îi scrie şi el răspunde la 
interpelarea pe care i-o face şi că în timpul lucrărilor Sinodului V Ecumenic numele său 
este pomenit de două ori, ilustrează pe deplin renumele de care se bucura episcopul 
Valentinian. Nu cunoaştem care va fi fost atitudinea lui ulterioară faţă de hotărârile 
Sinodului V Ecumenic. Probabil că, în cele din urmă, cu toată apărarea pe care, în 
principiu, a luat-o „Celor Trei Capitole”, a aderat şi el la condamnarea lor.

57 „...sed etiam Valentiniano episcopo Scythiae, et Aureliano Arelati quae est prima sactissimarum 
Gailiae ecclesiarum, scripsit et manifestavit de condemnatione istorum capitulorum et praecepit eis nihil 
suscipere quod a condemmatis diaconis scribitur contrarium praedicto Judicatum” (ibidcm).

58 Titlul complet al scrisorii este: „Constitutum papae Vigilii de tribus capitulis”, în PL, t. 69, col. 
67-112. Scrisoarea este semnată de papă, de cincisprezece episcopi şi trei clerici romani. între cei 
şaisprezece episcopi, sunt şi doi din llfyricum şi anume, episcopii de Ulpianum şi de Zappara (cf. Hefele, 
H. Leclercq, op. cit., t. III, p. 93).

59 Vezi „Collatio septima”, în J.D. Mansi, op. cit. t. IX, col. 348.
60 în ceea ce priveşte pe papa Vigilius, trebuie să precizăm că împăratul Justinian a exercitat o 

presiune extraordinară asupra sa, nepermiţându-i să părăsească capitala imperiului până nu va semna 
hotărârile Sinodului. Astfel, după şase luni, printr-un nou Constitutum a recunoscut hotărârile Sinodului V 
Ecumenic care a condamnat „Cele Trei Capitole", lăsând pe seama succesorilor săi ca acestea să fie 
aprobate în Occident (cf. Vigilii Papae Constitutum pro domnatione trium capitulorum, editum anno 
Christi 554, în P.L., t. 69, col. 143-173). în anul 555, a părăsit Constantinopolul, îmbarcându-se pentru 
Roma. Pe drum s-a îmbolnăvit, murind la 7 iunie 555 la Siracuza, în Sicilia. (Corespondenţa şi decretele 
papei Vigilius sunt consemnate în P.L., t. 69, col. 12-328; Vezi şi E. Schwartz, /. Vigiliusbriefe. II. Zur 
Kirchenpolitik Justinians. Sitzungsberichte der [KoniglichJ bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
Munich, 1940, Heft 2, p. 132; L. Duchesne, L'Eglise au Vl-e siecle..., p. 151-218; A. Chavasse, „Messes 
du Pape Vigile [537-555] dans le Sacramentaire leonien”, în EphceiTtierides Liturgicae [Rome], 
164,1950, p. 161-213; t. 66, [1952], p. 145-215; E. Amann, „Vigile”, artic. în Dictionnaire de Theologie 
Catholique, t. 15, deuxieme pârtie, Paris, 1950, col. 2994-3005, şi bibliografia; F. X. Murphy, „Vigilius 
[Pape]”, în New Catholic Encyclopedia, t. XIV, San Francisco, Toronto, London, Sidney, 1967, p. 661 - 
667. H.M. Diepin, Douze dialogues de christologie ancienne, Rome, 1930).
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Episcopii Bretanion şi Valentin ian de Tomis

Pre-Romanian Theologians Involved in the Fourth and the Sixth-Century 
Theological Disputes: Bishops Bretanion and Valentinian of Tomis. The 
Romanian land between the Danube River and the Black Sea, known in the Antiquity 
as the Scythia Minor Province received the Gospel quite soon. This territory, as 
shown in historical documents, was evangelized by St. Andrew and St. Phillip the 
Apostles. Thus, in the mid-fourth centuiy, there were well-organized Christian 
communities in Scythia Minor. There is enough evidence that Christian beliefs had 
been preached earlier in the Province, such as: the large number of martyrs, 
Christian inscriptions, tombs, and especially of basilicas discovered in Tomis, 
Tropaeum Traiani, and Histria. The intense Christian spiritual life of the Scythians 

facilitated the birth of several monastic communities, which were to become home to 
many Scythian theologians. Some of them were later to become bishops, such as 
Bretanion, Gherontius, Theotimus I, and Valentinian, but many others remained 
simple monks, as for example Ioan Cassian, Gherman, Leonţiu, Ioan Maxenţiu, and 
Dionysus Exiguus. Both groups contributed to the clarification of the orthodoxy of 
our be/ief i.e. the belief as it was established by the Ecumenical Councils, through 
their ecclesiastic activity and writings, and promoted the genuine Eastern 
spirituality in Western Europe.



Introducere în dreptul matrimonial ortodox

Pr. Conf. Univ. Dr. Irimie MARGA

1. Taina Cununiei - „Cincizecimea” Bisericii mici
Dumnezeu a creat familia atunci când a creat omul, bărbat şi femeie, stabilind 

între cei doi atât unitate ontologică, precum şi complementaritate spiritual-biologică. 
Familia umană este, pe de-o parte, expresia voinţei divine, iar, pe de altă parte, 
consecinţa imediată a unităţii şi complementarităţii dintre bărbat şi femeie, în afara 
căreia umanitatea nici nu ar putea supravieţui. De aceea atunci când se vorbeşte 
despre om, din punct de vedere teologic sau antropologic, se face referire imediat, 
direct sau indirect, la noţiunile de bărbat, femeie şi familie.

Ascultarea ar fi însemnat desăvârşirea, dar, din nefericire, căderea în păcat a 
omului a dus la degradarea condiţiei umane, a bărbatului, a femeii, dar şi a familiei, 
ca unitate naturală dintre ei. Starea degradată de păcat, a familiei umane, este 
urmarea directă a situaţiei decăzute a omului şi, prin urmare, mântuirea trebuia să 
aducă implicit, odată cu restaurarea omului, şi restaurarea familiei.

Prin toate actele săvârşite în istorie, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a 
întemeiat Biserica Sa, ca trup tainic al Său şi ca organ de mântuire al nostru. în acest 
context, în Biserica mare, se înscrie şi actul întemeierii Bisericii mici (ecclesia 
minor, ecclesia domestica), adică actul de sfinţire şi ridicare al familiei umane, de la 
legătura naturală decăzută prin păcat, la legătura harică dintre soţi, bazată pe 
comuniunea cu Hristos. Acesta este actul sinergie, divin-uman, al Tainei Cununiei, 
al tainei care îi uneşte pe soţi între ei şi cu Hristos, prin harul Sfântului Duh, 
restaurând condiţia familiei umane.

Prin Taina Cununiei, taina întemeierii şi sfinţirii familiei creştine, restaurarea 
omului prinde contur. Omul ridicat din păcat implică automat şi o familie refăcută în 
comuniune. în sensul acesta, Sf. Ap. Pavel vorbeşte de ,,Biserica familială" (Rom 
16, 5), idee pe care o dezvoltă apoi Sf. Ioan Gură de Aur şi alţi Sfinţi Părinţi.

Mântuirea omului înseamnă refacerea comuniunii cu Hristos şi între oameni, în 
Biserica mare, dar şi refacerea comuniunii cu Hristos şi între soţi, în Biserica mică, 
adică familia.

Taina Cununiei este o nouă Cincizecime, o coborâre a harului Sf. Duh asupra 
mirilor, act care duce la întemeierea familiei creştine unde harul îi uneşte pe soţi
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într-o viaţă nouă care pregustă din viaţa veşnică. Aşa cum Cincizecimea, prin 
pogorârea Sf. Duh, pune început Bisericii mari, tot aşa Taina Cununiei, prin harul 
său, întemeiază Biserica mică, cea care reface în Hristos unitatea ontologică dintre 
bărbat şi femeie.

„în modul acesta Taina unirii indisolubile între un bărbat şi o femeie, ca unire 
care se spiritualizează într-o tot mai adâncă comuniune, este Taină în Hristos. 
Unirea lor în Hristos este o Biserică mică, după cum arată Sfântul Ioan Gură de Aur, 
sau o parte a Bisericii. Căci şi Biserica se constituie din astfel de unităţi ale celor 
căsătoriţi prin Duhul Sfânt, Care suflă în Biserică”1.

Aşa cum familia este celula societăţii, tot aşa şi Bisericile mici sunt celule ale 
Bisericii mari, iar între ele există o strânsă legătură de interdependenţă. Această 
interdependenţă nu trebuie, însă, să ducă la falsa idee că integrarea în Biserica mare 
trebuie să treacă neapărat prin întemeierea unei Biserici mici, adică prin căsătorie. 
Nu. Este cazul monahilor sau al celibatarilor care aparţin Bisericii şi care-şi lucrează 
mântuirea printr-o asceză de excepţie. Dar această excepţie întăreşte regula că 
întemeierea unei familii creştine prin Taina Cununiei este calea firească a mântuirii, 
în Hristos şi în Biserică.

„Unitatea ce se realizează în actul Cununiei nu este o unitate a lumii de jos, ci 
a celei de sus. E o unitate căreia Sfântul Duh îi încredinţează o vocaţie şi o misiune. 
(...) Chemarea la unitatea de sus, la plinirea ecclesiei domestica, este chemarea la 
comuniunea în iubire, nu numai în sensul că mirii, respectiv soţii, intră într-o nouă 
legătură de regăsire şi dragoste, ci, mai mult, că, prin această iubire a unuia faţă de 
altui, ei înşişi îl descoperă şi altora pe Hristos. în căsătoriile aparţinând lumii căzute, 
respectiv unităţii de jos, domneşte dezbinarea, separarea ce se manifestă în diferite 
moduri ale degradării moravurilor, pe care iubirea naturală nu le suprimă, ci, 
dimpotrivă, ea este cea care le favorizează, provocând cu ele dezorganizarea 
căsătoriei şi a familiei. Specificul căsătoriei creştine, determinat de valorile 
baptismale cu care este înzestrată ecclesia domestica, este descoperirea şi prezenţa 
în lume a iubirii ca viaţă şi a vieţii ca iubire. Realizându-se pe ei în iubire, soţii sunt 
păstrătorii unei puteri în măsură să vindece rănile căderii, aducând astfel cu ei 
roadele lucrării divine de care sunt stăpâniţi, iar acestea au o înrâurire binefăcătoare 
asupra întregii comunităţi”2.

Taina Cununiei nu este, prin urmare, un act static. Este un act prin care, pe de- 
o parte, se împărtăşeşte harul ca energie dumnezeiască, iar, pe de altă parte, este un 
act prin care cei doi soţi îl dezvoltă în mod activ toată viaţa. Dacă nu ar fi acest har 
familia ar cădea într-o relaţie biologică simplă, care ar duce la plictiseală şi s-ar 
destrăma. Harul, însă, alimentează şi ţine iubirea celor doi într-o stare vie, activă, 
inepuizabilă.

1 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologie Dogmatică Ortodoxă, Bucureşti 1978, p. 188.
2 Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan, „în Hristos şi în Biserică”. Adevărul şi frumuseţea căsătoriei. 

Teologia iubirii II, Alba Iulia, 1996, p. 22-23.
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Prin iubire şi dăruire reciprocă, susţinuţi de harul Duhului Sfanţ, fiecare soţ 
vede în celălalt chipul lui Hristos şi îşi păstrează unitatea în şi prin Hristos.

In acest context se dezvoltă şi iubirea erotică dintre cei doi soţi, care îi face un 
singur trup (Mt 19, 6). Creştinismul nu dispreţuieşte unirea trupească dintre bărbat şi 
femeie care are un dubiu rol, acela de împlinire firească a înclinaţiilor senzuale şi, 
prin aceasta, de procreare. Intre cele două aspecte există interdependenţă 
responsabilă şi ele nu se pot exclude reciproc. Raportul dintre plăcerea trupească şi 
procreare este problema cea mai delicată a familiei, iar harul Tainei Cununiei ajută 
la păstrarea echilibrului în acest raport3.

Despre Biserica lui Hristos mărturisim în simbolul de credinţă niceo- 
constantinopolitan că este una, sfântă, sobornicească (catolică = universală) şi 
apostolească. La fel putem spune că Biserica mică, familia, prin Taina Cununiei 
dobândeşte atribute similare.

Astfel, familia este una, în sensul că este monogamă şi cuprinde pe soţi într-o 
unitate de viaţă în acelaşi Hristos. Harul Cununiei întăreşte unitatea soţilor 
întreolaltă şi cu Hristos, apărându-i vocaţia indisolubilităţii, aşa cum Cincizecimea îi 
uneşte pe toţi într-o singură comuniune. Una este Biserica lui Hristos, trupul Lui, aşa 
trebuie să fie şi familia - în care soţii sunt un trup una până la moarte.

Familia este sfântă, la fel ca Biserica, prin scopurile ei de sfinţire şi mântuire a 
membrilor ei. Membrii familiei, ca şi membrii Bisericii, nu sunt sfinţi, dar scopul 
principal al familiei, căruia îi slujeşte harul Cununiei, este dobândirea sfinţeniei. 
Punctul de plecare al sfinţeniei Bisericii este Cincizecimea, care se prelungeşte până 
la noi şi prin Taina Cununiei, punctul de plecare al sfinţeniei familiei.

Familia este universală ca una care priveşte întreaga umanitate şi prin care se 
perpetuează umanitatea. Aşa cum Cincizecimea a întemeiat Biserica pentru sfinţirea 
universală a oamenilor, tot aşa şi harul Cununiei întemeiază familia, spre sfinţirea 
întregii umanităţi.

Familia este apostolească în sensul că se întemeiază pe credinţa Bisericii 
revelată de Mântuitorul Iisus Hristos şi transmisă prin Sf. Apostoli şi prin succesiune 
apostolică până la noi. In această apostolicitate se săvârşeşte Cununia fiecărei 
familii, pentru că prin apostolicitate se perpetuează şi Cincizecimea.

Taina Cununiei este, aşadar, Taina care aduce Biserica în sânul familiei şi, 
invers, integrează familia în sânul Bisericii. Harul invocat la Taina Cununiei asupra 
mirilor este cel care desfăşoară această dublă mişcare4.

Actul întemeierii Bisericii mici prin coborârea harului Tainei Cununiei asupra 
noii familii, „Cincizecimea mică”, revelează în modul cel mai clar sensul teologic 
ortodox al acestei Taine, sens care se depărtează de orice concepţie juridistă sau 
juridizantă asupra căsătoriei şi familiei creştine.

3 William Basil Zion, Eros si transfigurare. Alba Iulia, 2001, 303 p.
4 Paul Evdokimov, Taina iubirii. Sfinţenia unirii conjugale în lumina tradiţiei ortodoxe, 

Bucureşti, 1994, 261p.
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Toate rânduielile canonice pe care Biserica le-a elaborat în decursul istoriei 
sale nu sunt altceva decât reflexe şi concretizări ale învăţăturii ortodoxe despre 
căsătorie şi familia creştină, rânduieli care nu numai că sunt complet diferite de 
concepţiile precreştine, dar şi apără Biserica de toate influenţele negative venite din 
partea acestora.

în felul acesta, doctrina canonică a Bisericii în general, şi cea cu privire la 
căsătorie şi familie în special, izvorăşte direct şi inevitabil din învăţătura dogmatică 
a Bisericii. Cea mai mare, dar şi cea mai facilă eroare la adresa sfintelor canoane 
este aceea de a le confimda sau asemăna cu prevederi juridice formale, străine de 
credinţa creştină5.

Dreptul canonic ortodox caută să extindă dreptatea împărăţiei lui Dumnezeu în 
realităţile istorice ale Bisericii şi prin aceasta susţine şi apără credinţa adevărată. El 
s-a născut din tensiunea eshatologică în care se află Biserica, din tensiunea celor 
care se află între „acum” şi „pururea” şi care au nevoie de călăuze, de canoane, spre 
plinirea Legii lui Hristos. Toate rânduielile canonice cu privire la Taina Cununiei, la 
căsătorie şi familie, care alcătuiesc obiectul dreptului matrimonial ortodox, 
urmăresc acelaşi scop, acela de a întări şi a apăra credinţa ortodoxă odată cu urcuşul 
duhovnicesc al celor care, prin întemeierea unei familii creştine, râvnesc împărăţia 
Cerurilor.

2. Căsătorie, Cununie, nuntă
Pentru actul întemeierii familiei se folosesc, în limba română, trei termeni: 

căsătorie, Cununie şi nuntă. Toţi aceşti termeni definesc, în esenţă, una şi aceeaşi 
realitate, totuşi, între ei există şi o diferenţiere specifică, diferenţiere care s-a impus, 
mai ales, sub influenţa relaţiilor istorice dintre Biserică şi stat.

în Bizanţ, între căsătorie şi Cununie nu s-a făcut niciodată deosebire, întrucât 
Taina Cununiei săvârşită în Biserică era recunoscută de către stat şi ca act de 
căsătorie civilă6. Practic Biserica era cea care ţinea evidenţa celor căsătoriţi sau 
cununaţi. Această recunoaştere era reflexul aşa-numitei „simfonii” bizantine dintre 
Biserică şi stat, simfonie care s-a transmis la toate statele ortodoxe de influenţă 
bizantină7. De exemplu, în Grecia, această tradiţie se păstrează până astăzi8.

Şi Ia români a existat această tradiţie simfonică dintre Biserică şi stat. Din 
păcate ea a încetat odată cu reformele din timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza,

5 Pr. Lect. Dr. Irimie Marga, „Actualitatea sfintelor canoane”, în RT, nr. 3/2002, p. 41-46.
6 Pr. Prof. Dr. Liviu Stan, „Tradiţia pravilnică a Bisericii. însemnătatea şi folosul cunoaşterii 

legilor după care se conduce Biserica”, în rev. ST,, nr.5-6/1960.
7 Cu privire la relaţiile bizantine dintre stat şi Biserică, a se vedea Vasile V. Muntean, 

Bizantinologie, Arhiepiscopia Timişoarei, vol.I, 1999, vol.II, 2000, 212+200p.; Pr. dr. Emanoil Băbuş, 
Bizanţul, istorie şi spiritualitate, Bucureşti, 2003, 366p.

8 Constantin Vavouskos, „Les mariages mixtes d’apres le droit en vigueur en Grece”, în rev. 
Kanon, Wien, nr.VI/1983, p. 102-108.
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când, sub influenţa iluminismului revoluţiei franceze, s-a impus separarea dintre 
actul civil al căsătoriei şi actul religios al Cununiei.

Astfel, Codul Civil al lui Cuza din anul 1865, valabil, cu multe modificări, şi 
astăzi, alcătuit preponderent după Codul Civil al lui Napoleon din anul 1807, a 
mutat actele de stare civilă din seama Bisericii, în seama statului9, fapt care a marcat 
încetarea tradiţiei bizantine la români, prin separarea statului de Biserică. In 
Transilvania separaţia s-a produs abia din anul 1925, adică după întemeierea 
României Mari.

Această separaţie, care din punct de vedere religios nu este prea lăudabilă, se 
menţine până în ziua de astăzi, de aceea, trebuie făcută o distincţie clară între 
căsătoria civilă şi Cununia religioasă.

Pe de altă parte, trebuie subliniat faptul că această separaţie are implicaţii şi 
asupra dreptului matrimonial ortodox, care dobândeşte, astfel, caracter specific 
fiecărei Biserici Ortodoxe locale. De exemplu, condiţiile şi impedimentele la Taina 
Cununiei, precum şi problema aşa-numitului divorţ bisericesc, diferă de la o Biserică 
Ortodoxă locală la alta, întrucât sunt influenţate de felul în care statul reglementează 
căsătoria şi divorţul civil.

Aceasta înseamnă că dreptul matrimonial ortodox are caracter unitar în 
întreaga Ortodoxie în ceea ce priveşte învăţătura de credinţă şi doctrina canonică, 
dar nu are caracter uniform în toate Bisericile Ortodoxe locale, fiindcă trebuie să 
ţină cont de realităţile societăţii civile. Acest fapt nu trebuie văzut ca o deficienţă a 
Ortodoxiei, ci, dimpotrivă, ca o îmbogăţire şi o concretizare a vechiului principiu 
bizantin unitate în diversitate, precum şi ca o capacitate de adaptare a Bisericii la 
realităţile sociale contemporane10.

Cel de-al treilea termen, nuntă (de la latinescul „nuptiae”), se referă atât la 
căsătoria civilă, cât şi la cununia religioasă, dar mai ales la toate manifestările care 
marchează bucuria şi unicitatea momentului întemeierii familiei11.

Sigur că această distincţie între căsătorie, Cununie şi nuntă nu este una 
exclusivistă, termenii se pot folosi şi unul în locul altuia, contextul fiind, însă, cel 
care sugerează clar la ce se face referire, adică la actul civil, la Taina creştină sau la 
serbarea evenimentului celor două. De aceea Taina Cununiei mai poate fi numită şi 
Taina Nunţii, a se căsători mai poate însemna şi a se cununa etc.

In rândurile de faţă am preferat distincţia clară dintre căsătoria civilă, Cununia 
religioasă şi petrecerea de nuntă, pentru ca cititorul să perceapă imediat la ce se 
face referire, mai ales că, din punct de vedere canonic, distincţia este absolut 
necesară.

9 Mircea Mureşan, Drept civil. Partea generală, Cluj-Napoca, 1994, p. 20; Emil Cernea, Emil 
Molcuţ, Istoria statului şi dreptului românesc, Bucureşti, 1993, p. 201-205.

10 A se vedea şi Vlassios I. Phidas, Droit canon, Chambesy, Geneve, 1998, 230 p.
11 în sensul acesta se poate spune că „nunta a (inul trei zile...", expresie care nu se poate folosi cu 

termenii de căsătorie sau Cununie.
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3. Izvoarele dreptului matrimonial ortodox
Orice expunere a dreptului include întotdeauna prezentarea izvoarelor acestuia. 

De aceea, în cele ce urmează, se cuvine o prezentare succintă a izvoarelor dreptului 
matrimonial ortodox, care nu este altceva decât un capitol special al dreptului 
canonic ortodox12.

Izvoarele dreptului matrimonial ortodox se definesc, pe de-o parte, ca sursele 
care revelează valoarea dreptului şi, pe de altă parte, ca formele prin care se 
concretizează această valoare. De aici rezultă prima împărţire a lor: izvoare revelate, 
de ordin doctrinar, care dau conţinut teologiei dreptului matrimonial, şi izvoare 
formale, de ordin practic, adică toate rânduielile bisericeşti, care dau formă concretă 
dreptului matrimonial. Aceste două categorii de izvoare se află într-o distincţie 
clară, dar şi o continuitate necesară, mai exact izvoarele formale transpun în realitate 
izvoarele revelate.

într-o privire sintetică izvoarele dreptului matrimonial ortodox se prezintă în 
felul următor:

I. IZVOARE REVELATE
Legea lui Hristos (Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie)

II. IZVOARE FORMALE
A. Izvoare panortodoxe

1. Canoanele Bisericii Ortodoxe
2. Canoanele întregitoare
3. Obiceiul de drept canonic
4. Hotărârile panortodoxe
5. Jurisprudenţa ortodoxă
6. Părerile canoniştilor
7. Tipicul ortodox
8. Pravilele călugăreşti

B. Izvoare locale
1. Legiuirile bisericeşti locale
2. Obiceiul bisericesc şi jurisprudenţa locală
3. Hotărârile organelor de conducere

12 Cu privire la izvoarele dreptului matrimonial ortodox, a se vedea şi: Andrei Baronu de Şaguna, 
Compendiu de Dreptulu Canonicu, Sibiu, 1868, p.7-18; Dr. Jos. Zhishman, Das Eherecht der 
orientalischen Kirche, Wien, 1864, p. 28-86; I.S. Berdnikov, Curs de drept bisericesc, Bucureşti, 1892, 
p.31-76; Pr. Vasile Pocitan, Compendiu de drept bisericesc, Bucureşti 1898, p.14-58; Dr. D.G. 
Boroianu, Dreptul bisericesc. Principii de drept, organisaţiunea Bisericii Române. Legile ţării pentru 
biserică şi organisaţiunea bisericilor ortodoxe, Iaşi, voi.11, 1899, p. 3-16; Nicodem Milaş, Dreptul 
Bisericesc Oriental, Bucureşti, 1915, p. 31-128; Dr. Nicolae Popovici, Manual de drept bisericesc 
ortodox oriental, cu privire specială la dreptul particular al Bisericii Ortodoxe Române, Arad, voi. I, 
1926, p. 23-48; Dr.Valerian Şesan, Curs de Drept Bisericesc Universal, Cernăuţi, 1942, p. 27-54; Arhid. 
Prof. Dr. loan N. Floca, Drept Canonic Ortodox, legislaţie şi administraţie bisericească, Bucureşti, voi. 
I, 1990, p.70-90.
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4. Legislaţia de stat

I. IZVOARELE REVELATE ale dreptului matrimonial ortodox sunt 
izvoarele prin care se revelează conţinutul şi sensul noţiunii de drept, din punct de 
vedere teologic.

Ca orice valoare, dreptul îşi are izvorul în Dumnezeu şi s-a descoperit nouă 
prin lucrarea de mântuire a Fiului lui Dumnezeu întrupat în istorie, sub forma Legii 
celei Noi (Legea lui Hristos, Legea harului, Legea vieţii). De la această Lege pleacă 
sensul şi raţiunea de a fi a dreptului canonic, în general, şi a dreptului matrimonial, 
în special. In felul acesta, orice rânduială bisericească trebuie să conţină un minim 
reflex al Legii lui Hristos, prin care se justifică existenţa lor şi caracterul lor 
eclesiologic13.

Dar Legea lui Hristos s-a descoperit şi se descoperă continuu prin Sf. Scriptură 
şi Sf. Tradiţie, depozitele Revelaţiei divine, păstrate în Sf. Biserică, cea care le 
fructifică şi le transmite mai departe. în Sf. Scriptură Legea lui Hristos prinde 
cuvânt, în Sf. Tradiţie prinde contur, iar în Biserică prinde viaţă. Toate acestea, la un 
loc (Scriptura, Tradiţia şi Biserica), cuprind izvoarele revelate ale dreptului 
matrimonial ortodox, de la care orice rânduială matrimonială trebuie să îşi tragă 
raţiune şi conţinut.

II. IZVOARELE FORMALE ale dreptului matrimonial sunt practic toate 
canoanele, legile sau rânduielile bisericeşti care concretizează în viaţa Bisericii, sub 
diferite forme (de aici şi denumirea lor), Legea lui Hristos - sau învăţătura Bisericii 
Ortodoxe născută din Legea lui Hristos - despre felul în care trebuie întemeiată o 
familie creştină şi felul în care trebuie să fie viaţa unei familii creştine. Locul 
naşterii lor este Biserica, organul de fructificare a Legii lui Hristos, iar autorii lor 
sunt oamenii Bisericii, inspiraţi sau asistaţi de harul Sf. Duh.

Sfintele canoane sunt, astfel, întrupări ale Legii lui Hristos în realităţile 
istorice ale Bisericii. Ele au caracter teandric, întrucât pornesc de la dreptul divin 
(jus divinum) pe care îl îmbracă într-o formă umană (jus humanum) şi, astfel, în 
conţinutul lor se întâlneşte valoarea revelată a dreptului cu realităţile istorice ale 
societăţii umane14.

Această întâlnire nu este şi nu trebuie să fie totdeauna proporţională, aşa încât 
unele canoane au un conţinut preponderent de drept divin, iar altele preponderent de 
drept uman. Aşa se explică şi de ce unele canoane sunt neschimbătoare, întrucât sunt 
strâns legate de adevărurile revelate, iar altele pot fi supuse schimbării, pentru că au 
căutat soluţii pentru realităţi istorice atât de reversibile. Scopul lor rămâne, însă, 
mereu acelaşi, adică mântuirea credincioşilor prin buna organizare a Bisericii. Prin

13 Mitrop. Hieroteos Vlachos, Cugetul Bisericii Ortodoxe, Editura Sofia, Bucureşti, 2000, p.140-

14 Christos Yannaras, Libertatea moralei, Editura Anastasia, p. 18lu.
141.
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acest scop, canoanele sunt sfinte, iar nu prin conţinutul lor, pentru că sunt născute în 
istorie şi poartă, într-o mică sau mai mare măsură, pecetea acesteia15.

întrucât izvoarele formale sunt dependente de realităţile istorico-sociale ale 
Bisericii, ele se împart, la rândul lor, în două categorii, panortodoxe şi locale.

A. Izvoarele panortodoxe, adică izvoarele care sunt valabile în întreaga 
Biserică Ortodoxă. în decursul timpului aceste izvoare s-au sistematizat astfel:

1. Canoanele Bisericii Ortodoxe16
Sfintele canoane sunt hotărârile cele mai importante ale Bisericii care s-au 

stabilit prin consensul unanim al Bisericii de pretutindeni sau prin Sinoadele 
ecumenice, în perioada în care Biserica era încă nedivizată. Ele sunt în număr de 
771 de canoane, grupate după originea lor în patru categorii: canoanele apostolice17, 
canoanele Sinoadelor ecumenice18, canoanele Sinoadelor locale19 şi canoanele 
Sfinţilor Părinţi20.

Ele au cea mai mare autoritate normativă în Biserică şi de la numele lor îşi 
trage denumirea însăşi dreptul canonic ortodox. Multe dintre aceste canoane cuprind 
prevederi matrimoniale.

2. Canoanele întregitoare21

l5Pr. lect. dr. Irimie Marga, „Actualitatea sfintelor canoane”, în RT, nr. 3/2002, p. 41-46.
l6Principalele colecţii de canoane în limba română sunt: Dr. Nicodim Milaş, Canoanele Bisericii 

Ortodoxe însoţite de comentarii, Arad, 4 voi., 1930-1936; Pr. C. Dron, Canoanele - text şi interpretare, 
Bucureşti, 2 voi., 1932-1935; Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note şi 
comentarii, Sibiu, 1993.

17Canoanele apostolice sunt în număr de 85 şi provin din epoca apostolică şi postapostolică.
18 Sin. I ec.(Niceea, 325) a dat 20 can.; Sin.II ec.(Constantinopol, 381) a dat 8 can.; Sin.III 

ec.(Efes, 431) a dat 9 can.; Sin.IV ec.(Calcedon, 451) a dat 30 can.; Sin.VI ec.(Constantinopol, 692 , 
supranumit şi Sin. Trulan) a dat 102 can.; Sin. Vil ec.(Niceea, 787) a dat 22 can.

19 Sinoadele locale au avut loc la: Ancira (314), 25 can.; Neocezareea (314), 15 can.; Gangra 
(340), 21 can.; Antiohia (341), 25 can.; Laodiceea (343), 60 can.; Sardica (343), 21 can.; Constantinopol 
(394), 2 can.; Cartagina (419), 133 can.; Constantinopol (861, supranumit şi Sin.I-II sau Protodeftera), 
17 can.; Constantinopol (879-880, supranumit şi Sin.Sf.Sofia), 3 can.; Canoanele primelor opt Sinoade 
locale au dobândit valabilitate generală în Biserică prin recunoaşterea lor de către can.2, VI ec., iar 
ultimele două prin consensul unanim al Bisericii.

20 Sf. Părinţi care au dat canoane sunt: Dionisie al Alexandriei (f265), 4 can.; Grigorie 
Taumaturgul (f270), 12 can.; Petru al Alexandriei (f311), 15 can.; Atanasie cel Mare (+373), 3 can.; 
Vasile cel Mare (t379), 92 can.; Timotei al Alexandriei (+385), 18 can.; Grigorie de Nazians (Teologul, 
+389), 1 can.; Amfilohie de Iconiu (f395), 1 can.; Grigorie de Nissa (+395), 8 can.; Teofil al Alexandriei 
(+412), 14 can.; Chirii al Alexandriei (f444), 5 can.; Ghenadie al Constantinopolului (f471), 1 can.; 
Tarasie al Constantinopolului (+806), 1 can.; Canoanele primilor 12 Sf. Părinţi au dobândit valabilitate 
generală în Biserică prin recunoaşterea lor de către can.2, VI ec., iar ultimul Sf. Părinte prin consensul 
unanim al Bisericii.

21 Canoanele întregitoare provin de Ia: Ioan Ajunătorul (+619), 65 can.; Nichifor Mărturisitorul 
(+818), 49 can.; Nicolae al Constantinopolului (fi 111), 11 can.; Sf. Vasile cel Mare, Sf. Ioan Gură de 
Aur şi patr. Anastasie al Antiohiei (7 prescripţii canonice).
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Acestea sunt canoanele care s-au adăugat, ulterior, prin aşa-numitul „consensus 
ecclesiae dispersae”, colecţiei fundamentale de canoane a Bisericii Ortodoxe, care 
nu schimbă conţinutul dreptului canonic, ci doar „întregesc”, adică ajută la 
înţelegerea şi aplicarea acestuia. De aceea ele au un caracter preponderent 
penitenţial. Ele sunt în număr de 132 de canoane. între ele se cuprind canoane cu 
privire la căsătorie şi familie.

3. Hotărâri sinodale care au dobândit caracter panortodox
Acestea sunt hotărâri ale unor sinoade ocazionale, endemice, patriarhale, 

panortodoxe ş.a., care, tot prin consens, au dobândit valabilitate pentru întreaga 
Biserică. Ele au avut loc, în general, la Constantinopol, capitala Imperiului Roman 
de atunci, şi unde este sediul întâistătătorului onorific al Bisericii Ortodoxe22. O 
astfel de hotărâre, cea mai importantă şi mai cunoscută pentru dreptul matrimonial 
ortodox, este cea a sinodului endemic din Constantinopol, din anul 920, care a 
interzis tetragamia, adică cea de-a patra căsătorie, respectiv Cununie şi a aprobat 
colecţia oficială de canoane a Bisericii Ortodoxe care a rămas valabilă până astăzi.

Un sinod panortodox a avut Ioc şi în ţara noastră, la Iaşi în anul 1642, când s-a 
aprobat „Mărturisirea ortodoxă” a mitropolitului Petru Movilă. Cu importanţă pentru 
dreptul matrimonial ortodox mai amintim şi a doua Conferinţă panortodoxă 
presinodală din anul 1982 care a dezbătut problema impedimentelor la Taina 
Cununiei23.

4. Obiceiul de drept bisericesc
Acesta este un izvor important al dreptului canonic, întrucât multe rânduieli 

canonice au avut caracter oral şi s-au transmis pe calea obiceiului de drept. Ulterior, 
unele s-au fixat în scris, iar altele s-au păstrat aşa până astăzi24. în privinţa dreptului 
matrimonial majoritatea obiceiurilor au caracter liturgic25 sau privesc unele aspecte 
ale condiţiilor sau impedimentelor la Taina Cununiei. Un exemplu este canonul 87 
al Sf. Vasile cel Mare care, potrivit obiceiului, interzice căsătoria consecutivă a unui 
bărbat cu două surori26.

5. Jurisprudenţa bisericească

” Cu privire la hotărârile patriarhale de la Constantinopol, cu implicaţii matrimoniale, vezi pe larg 
la Dr. Jos. Zhishman, Das Eherecht..., p. 34-43.

23 Pr. asist. dr. Nicolae V. Dură, „Impedimentele la căsătorie în lumina hotărârilor celei de a doua 
Conferinţe panortodoxe presinodale (3-12 septembrie 1982)”, în rev. MB, nr. 7-8/1984, p. 404-416.

24 Despre importanţa obiceiului de drept bisericesc vorbeşte elocvent Sf. Vasile cel Mare, în 
canonul 91: „ dacă ne-am apuca să abandonăm cele nescrise din obiceiuri, ca pe unele care n-ar avea 
mare tărie, am greşi împotriva celor de căpetenie, păgubind Evanghelia sau, mai bine zis, am reduce 
propovăduirea la numire goală", cf. Dr. N. Milaş, Canoanele...,p. 139.

25 Un astfel de obicei, cu implicaţii matrimoniale, este acela de a săvârşi logodna unită cu Taina 
Cununiei, deşi ele sunt două slujbe distincte, care se pot săvârşi şi separat.

26 Dr. N. Milaş, Canoanele..., voi. II, p. II, p. 126.
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La fel ca în dreptul de stat, de unde îşi trage şi numele, jurisprudenţa 
bisericească este un izvor de drept, întrucât soluţiile date unor cauze anterioare 
devin obligatorii pentru cauze identice sau asemănătoare ulterioare. Şi în dreptul 
matrimonial ortodox, multe din hotărârile bisericeşti s-au născut după aşa-numitele 
cazuri de precedenţă. Astfel, jurisprudenţa bisericească a jucat un rol important mai 
ales în procedurile de divorţ.

6. Părerile canoniştilor
Părerile canoniştilor, adică explicaţiile şi comentariile făcute de specialiştii 

Bisericii în materie de drept canonic, au jucat şi joacă un rol însemnat în înţelegerea 
corectă şi aplicarea justă a sfintelor canoane. Extrem de nociv pentru dreptul 
bisericesc este tocmai înţelegerea eronată a unor canoane şi, de aici, aplicarea lor 
incorectă. De aceea Biserica Ortodoxă s-a ocupat întotdeauna de cunoaşterea şi 
răspândirea lucrărilor comentatorilor canonici. Excepţie n-au făcut nici românii, la 
care, un loc de frunte în rândul lucrărilor scrise sau tipărite, îl reprezintă pravilele. 
Aici mai trebuie să menţionăm că pe lângă comentariile canoniştilor bizantini, care 
scot în evidenţă sensul original al sfintelor canoane, foarte importante sunt şi 
comentariile canoniştilor contemporani27, care pun accent pe actualitatea sfintelor 
canoane pentru vremurile de astăzi. Este de la sine înţeles că multe dintre lucrările şi 
comentariile canoniştilor privesc, direct sau indirect, şi dreptul matrimonial ortodox.

7. Tipicul liturgic ortodox
Tipicul bisericesc este atât un izvor liturgic, cât şi un izvor canonic, care arată 

că sub incidenţa dreptului canonic intră şi cultul ortodox, cu toate aspectele lui, care 
trebuie respectate ca toate celelalte rânduieli canonice ale Bisericii. Orice slujbă este 
canonică numai atunci când se săvârşeşte după rânduiala tipiconală28. Acest lucru 
este valabil şi pentru slujba logodnei, sau slujba Cununiei, sau pentru oricare altă 
slujbă cu implicaţii matrimoniale. De altfel, multe dintre canoane cuprind prevederi 
tipiconale sau liturgice29, canoane care arată întrepătrunderea dintre liturgică şi drept 
canonic.

8. Pravilele călugăreşti
Acestea constituie un izvor de drept cu caracter special, întrucât se referă la 

organizarea vieţii monahale, adică a acelor comunităţi care aleg o cale specială de 
mântuire, prin înfrânare şi dăruire totală lui Hristos. Cu toate acestea, în pravilele

27 Unele din cele mai elevate şi competente comentarii la canoanele primelor patru Sinoade 
ecumenice, vezi la Arhiep. Peter L’Huillier, Dreptul bisericesc la Sinoadele ecumenice I-IV, Editura 
Gnosis, Bucureşti 2000 (traducere de pr. prof. dr. Alexandru 1. Stan), 514p.

28 Cu privire la tipic vezi şi Alexander Schmemann, Introducere în teologia liturgică. Editura 
Sofia, Bucureşti 2002, 300 p.; Tipicul Sfântului Sava. Text şi comentariu liturgic, diortosire, introducere 
şi note de Monahul Petru Pruteanu, Editura Credinţa noastră, Galaţi, 2003, 256 p.

29 Pr. Armând Munteanu, „Chestiuni de cult în sfintele canoane”, în rev. BOR, nr. 3-4/1960, p.
258-285.
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călugăreşti există multe rânduieli canonice cu referire la dreptul matrimonial sau la 
felul în care călugării trebuie să se comporte faţă de căsătorie, Cununie şi familie.

B. Izvoarele locale sunt izvoarele dreptului matrimonial ortodox care s-au 
născut în Bisericile Ortodoxe locale, în funcţie de realităţile istorice concrete, mai 
ales în funcţie de relaţiile particulare dintre Biserică şi stat. Aceste izvoare nu sunt 
comune tuturor Bisericilor Ortodoxe locale, ci aparţin fiecăreia în parte.

In timp ce izvoarele panortodoxe arată că dreptul matrimonial are un caracter 
unitar, izvoarele locale arată că el are, în acelaşi timp, şi un caracter pluralist, 
potrivit principiului bizantin, unitate în diversitate30. Uniformitatea este obositoare şi 
chiar dăunătoare, cu atât mai mult în Biserică. Din această perspectivă putem vorbi 
corect, din punct de vedere canonic, atât de Biserica Ortodoxă la singular, cât şi de 
Biserici Ortodoxe la plural.

Aceste izvoare sunt următoarele:
1. Rânduielile bisericeşti locale
Acestea sunt rânduielile canonice pe care fiecare Biserică Ortodoxă locală şi 

le-a alcătuit prin adaptarea izvoarelor panortodoxe Ia situaţii concrete locale. Aşa s-a 
născut un imens tezaur de izvoare de drept canonic ortodox.

In ceea ce priveşte Biserica Ortodoxă Română, aceste rânduieli pot fi grupate 
în două categorii: vechile noastre pravile româneşti31 (în special Pravila Mare32 de 
la Târgovişte, din anul 1652, şi Pravila Mică33 de la Govora, din anul 1640-1641) şi 
Legiuirile Bisericii Ortodoxe Române, alcătuite în timpul patriarhului Iustinian, 
valabile în mare parte şi astăzi34. în aceste izvoare se cuprind multe prevederi de 
drept matrimonial românesc, la care vom face referire pe parcursul acestei lucrări.

2. Obiceiul bisericesc şi jurisprudenţa ortodoxă locală

30 Pr. prof. dr. Nicolae Chifâr, „Unitate în divesitate. Evoluţia istorică a Bisericilor în primul 
mileniu creştin”, în RT, nr. 4/2003, p. 34-44.

31 Pr. prof. dr. Liviu Stan, „Vechile noastre pravile”, în rev. Mitropolia Moldovei şi Sucevei, nr. 9- 
10/1958.

32 Idem, „Importanţa canonică şi juridică a Pravilei de la Târgovişte”, în rev. ST, nr. 9-10/1952; 
Prof. dr. Iorgu D. Ivan, „Pravila Mare de-a lungul vremii”, în rev. ST, nr. 9-10/1963.

33 Gheorghe Cronţ, „Pravila de la Govora”, în Revista de istorie, nr. 5/1961; Pravila de la 
Govora, numită cea mică, tipărită mai întâiu la 1640 în mănăstirea Govora, publicată apoi în 
transcripţiune cu litere latine la anul 1884 de Academia Română, adusă la zi de Pr.Gheorghe I.Petre- 
Govora, la anul 2004, Casa de Presă şi Editură Tribuna 2004.

34 Legiuirile Bisericii Ortodoxe Române au o „vechime” considerabilă, timp în care societatea 
românească a trecut prin schimbări radicale, de aceea astăzi se vorbeşte de necesitatea actualizării lor; a 
se vedea şi Pr. lect. dr. Irimie Marga, „Pentru o nouă legislaţie bisericească”, în rev. Renaşterea, 
nr.3/2001; Idem, „De ce un nou Statut al Bisericii Ortodoxe Române?”, în rev. Renaşterea, nr. 10/2001. 
O formă revizuită, dar insuficient prelucrată, a legiuirilor Bisericii Ortodoxe s-a publicat, în extras, la 
EIBMBOR, Bucureşti 2003, 148p. Cu privire la vechile legiuiri ale BOR, anterioare anului 1948, vezi: 
Chiru C. Costescu, Legi, regulamente, canoane, statute, decizii, jurisprudenţe etc., date dela răsboi 
încoace şi aflate azi în vigoare, Bucureşti, 1931, 597 p.
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La nivel local, obiceiul şi jurisprudenţa locală joacă un rol semnificativ în viaţa 
fiecărei Biserici în parte. Aceste obiceiuri locale nu sunt în contradicţie cu cele 
panortodoxe, ci într-o continuitate necesară, care dau Bisericilor particulare 
caractere şi trăsături specifice. Astfel de obiceiuri locale există şi în dreptul 
matrimonial ortodox românesc, de exemplu, cel legat de rudenia de năşie la 
Cununie, care nu este recunoscută în toate Bisericile Ortodoxe particulare. La fel de 
importantă a fost şi este, atât în Biserica noastră, cât şi în fiecare Biserică locală, 
jurisprudenţa matrimonială locală.

3. Hotărârile organelor de conducere ale Bisericii
Toate hotărârile organelor de conducere ale Bisericii, fie personale, fie 

sinodale, începând de la simplul preot paroh şi până la Sfântul Sinod, sunt izvoare 
de drept bisericesc, întrucât creează o stare de drept în sfera jurisdicţiei organului 
care le-a emis. Aceste hotărâri au fost şi sunt extrem de numeroase şi, deşi multe 
dintre ele au un caracter temporar sau ocazional, importanţa lor nu este deloc 
neglijabilă pentru buna organizare a vieţii bisericeşti locale.

în rândul acestor hotărâri se înscriu şi cele de cuprins matrimonial. De 
exemplu, unele Biserici Ortodoxe locale au luat hotărârea prin care s-a interzis, din 
motive morale, separarea logodnei de Cununie35. O hotărâre specifică Bisericii 
noastre este aceea de a săvârşi Cununia bisericească numai după căsătoria civilă. în 
rândul acestor hotărâri intră şi dispensele pe care le acordă episcopul locului, pentru 
situaţii de excepţie.

4. Legislaţia de stat
Legislaţia civilă a statului pe teritoriul căruia Biserica Ortodoxă locală îşi 

desfăşoară activitatea constituie indirect un izvor local al dreptului canonic. Acest 
izvor dă expresie legăturilor locale dintre Biserică şi stat, potrivit principiului 
nomocanonic din vechiul Imperiu Bizantin.

Felul şi numărul acestor izvoare diferă de la stat la stat, în funcţie de modelul 
concret adoptat în relaţiile dintre Biserica locală şi statul respectiv.

în cazul Bisericii Ortodoxe Române, legislaţia de stat românească constituie, în 
mare parte, un izvor indirect al dreptului matrimonial ortodox românesc, începând 
cu Constituţia României din anul 2003, codurile României şi până la ultimele 
hotărâri ale Guvernului român36.

Trebuie să menţionăm aici, cu semnificaţie aparte pentru dreptul matrimonial 
ortodox local, Codul Familiei din România, din anul 1954.

Toate aceste izvoare civile dau caracteristici particulare dreptului matrimonial 
ortodox din fiecare Biserică Ortodoxă locală.

35 Prof. dr. Iorgu D. Ivan, „Căsătoria - Sfântă Taină a Bisericii şi instituţie juridică a statului”, în 
rev. BOR, nr. 9-10/1983, p. 739.

36 Cu privire la legislaţia de stat cu aplicare în viaţa Bisericii, a se vedea şi Arhid. prof. dr. loan N. 
Floca ş.a., Administraţie bisericească parohială şi legislaţie, Sibiu, 2001, p. 163-197.
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*

în consecinţă, prezentarea de mai sus cuprinde, în mod generic şi metodologic, 
categoriile izvoarelor dreptului matrimonial ortodox. Simpla analiză a acestei 
prezentări duce la următoarele concluzii:

1. Izvorul revelat al dreptului matrimonial ortodox este Legea lui Hristos, care 
descoperă valoarea existenţială a dreptului, iar izvoarele formale urmăresc 
întruparea acestei Legi în viaţa comunitară a membrilor Bisericii, sub toate 
aspectele. Scopul acestora este mântuirea tuturor creştinilor prin toate lucrările 
Bisericii şi, în cazul dreptului matrimonial, prin Taina Cununiei, taină mare „în 
Hristos şi în Biserică” (Ef 5, 32);

2. Dreptul matrimonial ortodox, deşi este doar un capitol special al dreptului 
canonic ortodox, are un spectru larg de izvoare. Potrivit principiului „unitate în 
diversitate”, aceste izvoare formale au atât caracter panortodox care privesc 
întreaga Biserică Ortodoxă, unitară în credinţa apostolică, dar şi caracter particular, 
întrucât privesc numai Bisericile Ortodoxe locale, organizate în mod diferenţiat de la 
un stat la altul.

în Biserica Ortodoxă Română, dreptul matrimonial are caracter panortodox, 
comun întregii Ortodoxii, pentru că priveşte administrarea aceleiaşi Taine a 
Cununiei, dar are şi un caracter specific realităţilor sociale româneşti, pentru că ia în 
calcul şi actele matrimoniale ale statului român.

3. Dreptul matrimonial ortodox, prin izvoarele lui panortodoxe şi locale, se 
deosebeşte categoric de toate celelalte drepturi matrimoniale eterodoxe.

Mai exact, Biserica Ortodoxă nu a recurs la uniformizarea dreptului 
matrimonial în toate Bisericile locale, nici la deplina lui autonomizare faţă de 
dreptul civil, precum s-a întâmplat în dreptul matrimonial catolic, şi nici la 
identificarea aproape totală cu dreptul de stat, aşa cum s-a întâmplat în dreptul 
canonic protestant.

Dreptul matrimonial ortodox caută să păstreze echilibrul între general şi local, 
între credinţa unitară a Bisericii Ortodoxe şi realităţile complexe ale Bisericilor 
Ortodoxe particulare. Faptul acesta nu este deloc uşor şi în istorie nu a fost lipsit de 
convulsii, dar este realist în raport cu idealismul sau secularismul.

De aceea dreptul matrimonial ortodox a fost şi trebuie să fie într-o continuă 
dinamică, adaptându-se eficient la realităţile concrete, răspunzând competent la 
problemele de familie multiple prin care trece societatea umană, fără ca prin aceasta 
să afecteze cu ceva caracterul permanent al învăţăturii creştine ortodoxe.

Introduction to Orthodox Matrimonial Law, The Orthodox matrimonial law deals 
with all canonic regulations on the sacrament of matrimony, on marriage and family; this 
paper is a btief introduction to the Orthodox teaching on the Holy Sacrament of 
Matrimony, presenting the distinction between marriage, Matrimony, and wedding, as
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well as the sources of this chapter in the canon law. The Holy Sacrament of Matrimony is 
a new Pentecost, an emanation of the divine grace to the bride and the groom, act that 
lays the foundation of the Christian family where the grace unites all in a new life, which 
fore-shares the eternal life. The same way in which the Pentecost, through the emanation 
of the divine grace to the Holy Apostles, lays the foundations of the great Church, the Holy 
Sacrament of Matrimony, through its grace establishes a small Church, the one which 
restores in Christ the ontological unity between man and woman. In brief, the sources of 
the Orthodox matrimonial law are the following: I. REVEALED SOURCES: Christ's Law 
(The Holy Scripture and the Holy Tradition); II FORMAL SOURCES: A. Pan-Otlhodox 
Sources (The Canons of the Orthodox Church, 2. Combined Sources, 3. The Canon Law 
Custom, 4. Pan-Orthodox Decisions, 5. Orthodox Jurisprudence, 6. Canonists' Opinions, 
7. The Orthodox Typicon, 8. Monastic Codes), and B. Local Sources (I. Laws of Local 
Churches, 2. Local Church Custom and Jurisprudence, 3. Decisions of Church Bodies, 4. 
Laws of the State).



Repere intelectuale în activitatea preotului

Pr. Lect. Univ. Dr. Mihai IOSU

Existenţa umană, în tot ansamblul ei, a avut şi are frumuseţe, diversitate 
şi complexitate, trăirea ei presupunând, nu o abordare haotică, Ia întâmplare, 
ci una elaborată, trecută prin mecanismul orânduielii. Cel ce vieţuieşte, în 
momentul în care începe să cunoască sistemul de valori dar şi opusul 
acestora, atunci când realizează prin intermediul elementului istoric faptul că 
viaţa îşi are orientarea ei, principiile ei şi un anumit scop, recunoaşte că 
statutul de trăitor nu este unul oarecare, ci unul ce pretinde cunoaştere şi 
calităţi precum şi o înţelegere a rostului şi rolului pe acest pământ.

Viaţa duhovnicească, la rândul ei, îşi demonstrează complexitatea dar şi 
utilitatea şi de asemenea, frumuseţea pe care le promovează, nu ca elemente 
de paradă ci de substanţă. Cel chemat a vieţui în acest mod nu face din 
reuşita proprie un scop în sine. Sensul vieţii lui este viaţa în Hristos. Sfântul 
Apostol Pavel, convertit la adevărata viaţă, lasă posterităţii un reper 
scripturistic de necontestat: De acum nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte 
întru mine (Gal 2, 20).

Sfântul Grigorie Dialogul notifică: „Josniciile lucrărilor pământeşti nu 
mai sunt parte pentru acela care se dăruieşte predicării lucrurilor celor 
cereşti. Căci acela care se foloseşte de predicarea celor cereşti e ca şi cum ar 
sta pe culmile cele mai înalte, atrăgând în felul acesta cu atât mai uşor la 
desăvârşire pe supuşii săi, cu cât le va da o dovadă concretă că el se află în 
culmea desăvârşirii. Posibilitatea de a atrage pe credincioşi la o mai mare 
desăvârşire e în raport cu posibilitatea de a dovedi validitatea realităţilor 
divine cu pilda vieţii... Păstorul sufletesc nu poate cunoaşte limite în a lucra 
cele bune între cei răi. E datoria lui morală ca să-şi aducă aminte că a avut un 
destin mai înalt faţă de acela al bunilor credincioşi, nu numai prin demnitatea 
hirotoniei, ci, mai ales, prin sfinţenia vieţii”1.

A fi mereu implicat în procesul de angajare a misiunii pe un drum 
ascendent este ceva ce ţine de deontologia profesională. „Preotul trebuie să

Sfântul Grigorie Cel Mare (Dialogul), Cartea regalei pastorale, EIBMBOR, 
Bucureşti, 1996, p. 53.
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fie mereu gata de jertfa, pregătit să răspundă oricăror solicitări, fiindcă la 
preot vin toţi pentru sfat, pentru învăţătură, pentru ajutor, cu credinţa că 
preotul are şi sfat şi învăţătură şi înţelepciune şi putere să ajute”2.

„Statura” duhovnicească a preotului este dată de modalitatea în care şi-a 
înţeles rostul său, de felul cum şi-a descoperit şi şi-a urmat vocaţia, precum 
şi de suma calităţilor cu care s-a „înveşmântat”. însuşirile cu care s-a făcut 
cunoscut şi cu care doreşte să-i înnobileze misiunea se cer mereu alimentate 
de acel crez paulin: Iată, vin să fac voia Ta, Dumnezeule (Evr 10, 9).

Preotul, chematul la această prea înaltă treaptă, trebuie să convingă de 
faptul că este deţinătorul şi a unor calităţi intelectuale, calităţi ce-i vor întări 
personalitatea, îl vor ajuta să instruiască pe cel ce are nevoie de instrucţie şi-l 
vor sprijini în a demonstra că este dispus să ajute, să salveze.

a. Cultura
Părintele duhovnicesc trebuie să dovedească un vast orizont de cultură, 

de care se va folosi în funcţie de situaţia dată, de nivelul intelectual al 
ucenicului.

„Preotul trebuie să posede o solidă şi înaltă cultură... Conducătorul de 
suflete se află necontenit în faţa a nenumărate şi infinit de variate probleme 
de gândire, de simţire şi de atitudine ale turmei sale spirituale. Pentru 
aceasta, arsenalul culturii sale trebuie să fie extrem de bogat”3.

Palierul de manifestare al preotului este deosebit de vast. în sarcina lui 
sunt chemări multiple. în această conjunctură se evidenţiază că „preotul ... e 
mai ales educator. Viaţa lui e o lecţie. Predica lui e o lecţie. Spovedania e o 
lecţie. în toate e multă pedagogie, iar în spovedanie se află el însuşi ca în faţa 
judecăţii, când îl ascultă pe cel care îşi prezintă faptele la judecată. 
Judecătorul trebuie să cunoască valoarea tuturor faptelor care i se 
mărturisesc. îi trebuie criterii indubitabile, precise şi limpezi. A fi educator- 
s-a zis - e adevărată artă. Dar s-a mai zis că e şi ştiinţă. Arta îi dă preotului 
mobilitatea, metoda, adaptarea la psihologia şi caracterul preopinentului, 
supleţea şi omenia, dar ştiinţa, prin care se înţelege cultura preotului, îi dă 
soluţiile. Fără cea dintâi nu se poate, fără cea de a doua, cea dintâi rămâne 
fără sens şi conţinut”4.

Părintele trebuie să fie un autentic teolog, cunoscător al Sfintei Scripturi 
şi al învăţăturii de credinţă ortodoxe. între cunoştinţele sale de primă 
importanţă trebuie să-şi găsească loc şi normele canonice, adevărat far

2 Antonie Plămădeală, , Preotul în Biserică, în lume, acasă, Sibiu, 1996, p. 177.
3 Pr. Prof. Ioan G. Coman, „Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi”, ST, 9-10, seria a Il-a, 

noiembrie-decembrie, 1949, p. 747.
4 Antonie Plămădeală, op. cit, p. 101-102.

177



STUDII ŞI ARTICOLE

călăuzitor printre meandrele vieţii cotidiene, adevărate jaloane pentru 
ajungerea la liman.

Sfântul Nicodim Aghioritul, prin intermediul autorităţii sale de 
personalitate interesată în a fi de folos celor, la rândul lor, interesaţi de 
trăirea unei vieţi duhovniceşti autentice, întăreşte cele de mai sus: „Trebuie 
ca tu, care vrei să te faci preot duhovnic, să ai, spre deosebire de ceilalţi, o 
cunoaştere şi iscusinţă deosebită a Scripturii celei vechi şi celei noi, a 
dogmelor credinţei, care se cuprind în Crez şi, mai ales şi îndeosebi, a tuturor 
canoanelor apostolice, ale sinoadelor şi ale Părinţilor, în deprinderea cărora 
trebuie să te îndeletniceşti, noaptea şi ziua”5.

Părintele duhovnicesc trebuie să aibă cunoştinţe solide şi în domeniul 
misticii creştine. Mistica este disciplina teologică ce „are ca obiect esenţa şi 
condiţiile unirii sufletului cu Dumnezeu. Obiectul ei e această trăire în 
Dumnezeu sau a lui Dumnezeu în noi. Ea presupune întâlnirea supremă între 
om şi Dumnezeu, dintre adevărurile obiective ale vieţii spirituale şi 
adevărurile subiective ale omului”6.

Cunoştinţele de psihologie, psihanaliză, biologie şi pedagogie trebuie să 
se găsească în bagajul preotului, aria deservită de aceste discipline fiind şi 
sursă de posibile soluţii în misiunea sa. „Că inconştientul ocupă un loc 
important în viaţa noastră sufletească, nimeni nu mai poate contesta astăzi. In 
bolile mintale, iar uneori şi în actele antisociale, conştiinţa este mai mult o 
victimă a inconştientului decât o sinteză a lui. Dimpotrivă, în imensa 
majoritate a cazurilor de sănătate mintală şi onestitate socială, conştiinţa este 
suprema sinteză a fenomenelor psihice, precum şi o stăpână a lor”7.

Lectura preotului, factor ce trebuie să dea consistenţă culturii sale, se 
impune a fi bine selectată şi atent folosită. El, „printr-un bagaj de cunoştinţe 
generale acceptabil, va fi în măsură să exprime şi să apere adevărurile 
veşnice într-un limbaj adecvat vremurilor în care trăieşte, şi nu într-un 
dulceag jargon popesc”8. Astăzi, modalitatea de adresare, cuvântul preotului 
către cei încredinţaţi Iui „trebuie să sune altfel decât acum două sute de ani. 
Cine crede că o asemenea exigenţă e nerespectuoasă cu tradiţia, confundă 
tradiţia cu scleroza şi teologia cu învăţământul politic totalitar”9.

A nu pune suflet în exprimare şi a folosi atât de hulitul limbaj de lemn 
sunt doi factori ce dăunează promovării cauzei nobile la care este chemat 
preotul. „Cele mai bune şi mai frumoase simţăminte ori cele mai frumoase

5 Sfântul Nicodim Aghioritul, Carte foarte folositoare de suflet, Editura Episcopiei 
Râmnicu Vâlcea, f.a., p. 8.

6 Nicolae Mladin, Prelegeri de Mistică Ortodoxă, Editura Veritas, Târgu- Mureş, 1996,
p. 36. ^

Nicolae Mărgineanu, Condiţia umană, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1973, p. 12.
8 f Andrei, Episcopul Alba Iuliei, Spovedanie şi comuniune, Alba Iulia, 1998, p. 154.
9 Andrei Pleşu, Prefaţă la Timpul rugului aprins, Bucureşti, 1996, p. 12.
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învăţături sunt anihilate de tipizarea verbală care-i simptom de lene, frică şi 
uscăciune a inimii. Tot atât de duşmănoase sunt stilul pilduitor, edificator, 
onctuos, stilul emfatic, stilul grandilocvent, sau deprinderea comodă de a 
reduce predica la repetarea pericopei evanghelice”10.

Cunoaşterea lui Dumnezeu, a voii Sale şi a planurilor Sale, în legătură 
cu omul şi cu lumea „rămâne ceea ce a fost întotdeauna: esenţială şi capitală. 
Dar ca să ajungi acum la esenţial, la sinteza ultimă într-o lume atât de 
stufoasă, este tot atât de greu ca traversarea unei jungle nesfârşite, pentru a 
ieşi la loc deschis. Este mult mai uşor să operezi cu generalităţi decât să 
intuieşti esenţialul şi să sintetizezi într-o formulă concisă nesfârşitele şi 
deşartele peroraţii de care-i plin veacul nostru. Este absolută nevoie de un 
îndreptar ca să nu rătăcim fără nici o şansă prin monstruosul labirint al 
civilizaţiei babilonice moderne”11.

Cultura preotului se impune ca o premisă a succesului pastoral. „în 
citirea cărţilor dumnezeieşti şi sfinte stă mântuirea creştinilor”12, repeta cu 
atâta convingere Sfântul Nicodim Aghioritul, căutând să sensibilizeze şi să 
orienteze pe creştini spre o sursă inepuizabilă de câştiguri.

„Fără cultură nu poţi stabili relaţii. Fără relaţii nu poţi stabili adevăruri. 
Fără un minim de adevăruri, nu poţi fi în armonie. Rămâi în dezechilibru. Şi, 
venind la noi acasă, ce echilibru ar putea da credincioşilor săi, un preot aflat 
el însuşi în dezechilibru?”13.

Iscusinţa preoţiei nu este un dat moştenit în cantitate maximă, suficient 
şi imuabil, ci ţine de o permanentă şi continuu alimentată „trăire preoţească 
şi cunoaştere. Nici un cuvânt nu este de ajuns pentru a sublinia valoarea 
cunoaşterii, în preoţie. Marii mânuitori de suflete, pe lângă zestrea lor 
personală, au folosit totdeauna zestrea altora. Stăpânirea fondului teologic, 
pentru latura duhovnicească, este de la sine înţeleasă. Cunoaşterea trebuie să 
se întindă peste orice domeniu spiritual care are atingere cu sufletul 
omenesc”14.

încununarea cea mai potrivită „ca răspuns la problema cunoaşterii, deci 
a culturii preotului, mi se pare a fi îndemnul dat de Sfântul Apostol Pavel 
Corintenilor care se aflau într-un embarras du choix15 în legătură cu drumul 
ce duce la Dumnezeu: omul duhovnicesc are mintea preocupată total de

10Nicolea Steinhardt, Dăruind vei dobândi, Baia Mare, 1992, p. 243.
11 Pr. Ion Buga, Pastorala-calea preotului, Editura Sfântul Gheorghe-Vechi, Bucureşti, 

1999, g. 111.
Elia Citterio, Nicodim Aghioritul, Personalitatea-opera-învăţătura ascetică şi 

mistică, Editura Deisis, Sibiu, 2001, p. 91.
13 Antonie Plămădeală, op. cit., p. 111.
14 fFirmilian, Mitropolitul Olteniei, „Duhovnicul”, în MO, anul VIII, nr. 1-3, ianuarie- 

martie, 1956, p. 4.
15 în rom: greutatea de a alege.
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Hristos, aşa cum Apostolul însuşi ne asigură că nu cunoştea decât pe Hristos 
cel răstignit”16.

Concluzionând cele legate de acest parametru de bază între însuşirile 
preotului, se poate afirma cu tărie că: „având, deci, mintea lui Hristos, din 
noianul cunoştinţelor şi al scrierilor, (preotul) trebuie să descopere, cu cât 
mai devreme cu atât mai fericit, exact ceea ce-i este necesar şi ce-i foloseşte 
şi se potriveşte specificului său. In acest punct, expresia Fer. Ieronim că: 
inima preotului trebuie să fie biblioteca lui Hristos, mi se pare mai mult decât 
inspirată”17.

b. Discernământul
în cadrul vocaţiei sale de învăţător, preotul are şi menirea de a pune în 

practică deosebirea duhurilor spre binele celor îndrumaţi. Această culme 
poate fi atinsă prin, ceea ce părinţii numesc, dreapta socoteală sau 
discernământul. „Ca însuşire principală a omului, călugării ortodocşi nu 
socotesc nici bunătatea, nici inteligenţa, nici dragostea, credinţa, răbdarea, 
evlavia ori sfinţenia, ci dreapta socoteală, care este o virtute foarte complexă 
şi greu de exprimat în cuvinte. (Are o formulă tot atât de vastă ca polimerii 
de bază). în dreapta socoteală intră, precis, tainic drămuite, şi bunul-simţ şi 
înţelepciunea şi cuminţenia şi voinţa, adăugite celor de mai sus. Nici una din 
virtuţi nu e absolută - nici chiar adevărul 
multora ne poate ajuta să ne ferim nu numai de rele (aceasta-i destul de uşor), 
ci şi de savantele boroboaţe şi sofisticatele erori”18.

Crescând în trezvie19 şi cunoaştere de sine, creştinul responsabil începe 
să dobândească puterea discriminării sau a discernământului (în greacă, 
diakrisis), sensul spiritual al gustului. „Ca şi gustul care spune omului dacă 
mâncarea este bună sau nu, la fel şi gustul spiritual, dacă este dezvoltat prin 
efort ascetic şi rugăciune, îi permite să facă distincţie între diferitele sale 
gânduri şi impulsuri. învaţă diferenţa dintre bine şi rău, între inutil şi plin de 
interes, între modelele inspirate în imaginaţia sa creativă de arhetipurile 
celeste şi fantasmagoriile diavolului”20.

Darul deosebirii gândurilor, dreapta socoteală sau dreapta judecată „este 
ochiul şi luminătorul corpului, după cum spune Mântuitorul în Evanghelie:

doar iscusita cumpănire a

16 Pr. Ion Buga, op. cit., p. 122-123.
17 Ibidem, p. 123.
18 N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1991, p. 153.
19 în limba greacă, nepsis, termenul semnifică, în sens literal, sobrietate, vigilenţă, 

starea opusă toropelii alcoolice sau narcotice. în contextul vieţii spirituale semnifică atenţie, 
revenire. Cel cuprins de trezvie este cel ce „şi-a venit în sine”, care nu este un visător ce se 
lasă purtat fără ţintă. Cel în cauză are un sens, o direcţie, o finalitate.

20 Episcop Kallistos Ware, Ortodoxia, calea dreptei credinţe, Editura Mitropoliei 
Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1993, p. 123-124.
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Luminătorul trupului tău este ochiul; deci, de va fi ochiul tău curat, tot 
trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi 
întunecat (Mt 6, 22-23), prin aceea că deosebind între ele toate gândurile şi 
faptele omului, vede şi luminează tot ceea ce trebuie făcut... Fără îndoială, 
dacă judecata inimii noastre rătăceşte în noaptea ignoranţei, atunci şi 
gândurile şi faptele noastre, cărora le lipseşte cântarul dreptei judecăţi, sunt 
învăluite în marele întuneric al păcatelor”21.

Calitatea aceasta a părinţilor nu se exprimă întotdeauna prin cuvinte. 
„Atunci când ucenicii nu aveau dispoziţia necesară pentru a primi, cu 
credinţă, cuvântul, bătrânii recurgeau^în mod voit, la tăcere, la o glumă sau 
la un răspuns ambiguu sau enigmatic” .

Discernământul este o calitate indispensabilă în buna orientare şi în 
stabilizarea unei vieţi duhovniceşti de ţinută. „Este arta vieţii spirituale prin 
care eu înţeleg modul în care Dumnezeu mi se face cunoscut, cum mă 
salvează, cum se împlineşte în mine răscumpărarea înfăptuită de Hristos... o 
artă prin care toate realităţile existente în mine, în univers, în istoria mea 
personală sau în cea generală încetează de a mai Fi mute, pentru a arăta şi a- 
mi arăta iubirea lui Dumnezeu.”23

Din comoara de învăţături a Părinţilor vechi şi noi, reiese limpede şi se 
evidenţiază consistent faptul că „dreapta judecată este izvorul şi rădăcina 
tuturor virtuţilor. Dacă preotul nu are această virtute este în pericol şi el şi 
enoriaşii. El fiind însărcinat cu purtarea de grijă a sufletelor, pe lângă faptul 
că are cunoştinţă de lucrurile dumnezeieşti şi omeneşti, trebuie să fie în 
măsură să discearnă mişcarea puterilor psihice şi somatice, a puterilor 
sufleteşti şi trupeşti”24.

c. Cardiognosia

Termenul de cardiognosie (cunoaşterea inimii) îl putem asocia celui de 
intuiţie. în Faptele Apostolilor citim: Tu, Doamne, Care cunoşti inimile 
tuturor, arată pe care din aceştia l-ai ales (1, 24); şi de asemenea găsim 
textul: Dumnezeu, Cel ce cunoaşte inimile, le-a mărturisit, dăndu-le Duhul 
Sfânt, ca şi nouă (15, 8).

Cine nu este conştient de marea importanţă pe care o are inima pentru 
viaţa noastră? Tot ceea ce intră în suflet din exterior şi este modelat de către

21 Irenee Hausherr, Paternitatea şi îndrumarea duhovnicească în Răsăritul creştin, 
Editura Deisis, Sibiu, 1999, p. 97.

22 Vladimir Lossky, Nicolas Arseniev, La paternite spirituelle en Russie aux XVIII eme 
et XIX eme siecles, Abbaye de Bellefontaine, 1977, p. 16.

23 Marco Ivan Rupnik, Discernământul. Pentru a prinde gustul de Dumnezeu, Editura 
Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuş, 2003, p. 21-22.

24 fAndrei, Episcopul Alba Iuliei, op. cit., p. 155-156.
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Hristos, aşa cum Apostolul însuşi ne asigură că nu cunoştea decât pe Hristos 
cel răstignit”16.

Concluzionând cele legate de acest parametru de bază între însuşirile 
preotului, se poate afirma cu tărie că: „având, deci, mintea lui Hristos, din 
noianul cunoştinţelor şi al scrierilor, (preotul) trebuie să descopere, cu cât 
mai devreme cu atât mai fericit, exact ceea ce-i este necesar şi ce-i foloseşte 
şi se potriveşte specificului său. In acest punct, expresia Fer. Ieronim că: 
inima preotului trebuie să fie biblioteca lui Hristos, mi se pare mai mult decât 
inspirată”17.

b. Discernământul
în cadrul vocaţiei sale de învăţător, preotul are şi menirea de a pune în 

practică deosebirea duhurilor spre binele celor îndrumaţi. Această culme 
poate fi atinsă prin, ceea ce părinţii numesc, dreapta socoteală sau 
discernământul. „Ca însuşire principală a omului, călugării ortodocşi nu 
socotesc nici bunătatea, nici inteligenţa, nici dragostea, credinţa, răbdarea, 
evlavia ori sfinţenia, ci dreapta socoteală, care este o virtute foarte complexă 
şi greu de exprimat în cuvinte. (Are o formulă tot atât de vastă ca polimerii 
de bază). în dreapta socoteală intră, precis, tainic drămuite, şi bunul-simţ şi 
înţelepciunea şi cuminţenia şi voinţa, adăugite celor de mai sus. Nici una din 
virtuţi nu e absolută - nici chiar adevărul -, doar iscusita cumpănire a 
multora ne poate ajuta să ne ferim nu numai de rele (aceasta-i destul de uşor), 
ci şi de savantele boroboaţe şi sofisticatele erori”18.

Crescând în trezvie19 şi cunoaştere de sine, creştinul responsabil începe 
să dobândească puterea discriminării sau a discernământului (în greacă, 
diakrisis), sensul spiritual al gustului. „Ca şi gustul care spune omului dacă 
mâncarea este bună sau nu, la fel şi gustul spiritual, dacă este dezvoltat prin 
efort ascetic şi rugăciune, îi permite să facă distincţie între diferitele sale 
gânduri şi impulsuri. învaţă diferenţa dintre bine şi rău, între inutil şi plin de 
interes, între modelele inspirate în imaginaţia sa creativă de arhetipurile 
celeste şi fantasmagoriile diavolului”20.

Darul deosebirii gândurilor, dreapta socoteală sau dreapta judecată „este 
ochiul şi luminătorul corpului, după cum spune Mântuitorul în Evanghelie:

16 Pr. Ion Buga, op. cit., p. 122-123.
17 Ibidem, p. 123.
18 N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1991, p. 153.
19 în limba greacă, nepsis, termenul semnifică, în sens literal, sobrietate, vigilenţă, 

starea opusă toropelii alcoolice sau narcotice. în contextul vieţii spirituale semnifică atenţie, 
revenire. Cel cuprins de trezvie este cel ce „şi-a venit în sine”, care nu este un visător ce se 
lasă purtat fără ţintă. Cel în cauză are un sens, o direcţie, o finalitate.

20 Episcop Kallistos Ware, Ortodoxia, calea dreptei credinţe, Editura Mitropoliei 
Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1993, p. 123-124.
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Luminătorul trupului tău este ochiul; deci, de va fi ochiul tău curat, tot 
trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi 
întunecat (Mt 6, 22-23), prin aceea că deosebind între ele toate gândurile şi 
faptele omului, vede şi luminează tot ceea ce trebuie făcut... Fără îndoială, 
dacă judecata inimii noastre rătăceşte în noaptea ignoranţei, atunci şi 
gândurile şi faptele noastre, cărora le lipseşte cântarul dreptei judecăţi, sunt 
învăluite în marele întuneric al păcatelor”"1.

Calitatea aceasta a părinţilor nu se exprimă întotdeauna prin cuvinte. 
„Atunci când ucenicii nu aveau dispoziţia necesară pentru a primi, cu 
credinţă, cuvântul, bătrânii recurgeau,^în mod voit, la tăcere, la o glumă sau 
la un răspuns ambiguu sau enigmatic” .

Discernământul este o calitate indispensabilă în buna orientare şi în 
stabilizarea unei vieţi duhovniceşti de ţinută. „Este arta vieţii spirituale prin 
care eu înţeleg modul în care Dumnezeu mi se face cunoscut, cum mă 
salvează, cum se împlineşte în mine răscumpărarea înfăptuită de Hristos... o 
artă prin care toate realităţile existente în mine, în univers, în istoria mea 
personală sau în cea generală încetează de a mai fi mute, pentru a arăta şi a- 
mi arăta iubirea lui Dumnezeu.”23

Din comoara de învăţături a Părinţilor vechi şi noi, reiese limpede şi se 
evidenţiază consistent faptul că „dreapta judecată este izvorul şi rădăcina 
tuturor virtuţilor. Dacă preotul nu are această virtute este în pericol şi el şi 
enoriaşii. El fiind însărcinat cu purtarea de grijă a sufletelor, pe lângă faptul 
că are cunoştinţă de lucrurile dumnezeieşti şi omeneşti, trebuie să fie în 
măsură să discearnă mişcarea puterilor psihice şi somatice, a puterilor 
sufleteşti şi trupeşti”24.

c. Cardiognosia

Termenul de cardiognosie (cunoaşterea inimii) îl putem asocia celui de 
intuiţie. în Faptele Apostolilor citim: Tu, Doamne, Care cunoşti inimile 
tuturor, arată pe care din aceştia l-ai ales (1, 24); şi de asemenea găsim 
textul: Dumnezeu, Cel ce cunoaşte inimile, le-a mărturisit, dăndu-le Duhul 
Sfânt, ca şi nouă (15, 8).

Cine nu este conştient de marea importanţă pe care o are inima pentru 
viaţa noastră? Tot ceea ce intră în suflet din exterior şi este modelat de către

21 Irenee Hausherr, Paternitatea şi îndrumarea duhovnicească în Răsăritul creştin, 
Editura Deisis, Sibiu, 1999, p. 97.

22 Vladimir Lossky, Nicolas Arseniev, La paternite spirituelle en Russie aux XVIII eme 
et XIX eme siecles, Abbaye de Bellefontaine, 1977, p. 16.

*3 Marco Ivan Rupnik, Discernământul. Pentru a prinde gustul de Dumnezeu, Editura 
Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuş, 2003, p. 21-22.

24 f Andrei, Episcopul Alba Iuliei, op. cit., p. 155-156.
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aspectul intelectual şi activ, pătrunde în inimă. Tot ceea ce sufletul observă 
în exterior trece de asemenea prin inimă. Deloc întâmplător este faptul că 
inima este numită centrul vieţii.

„Când în scrierile de spiritualitate ortodoxă se face referire la inimă, 
trebuie să căutăm semnificaţia în profunzimea sensului biblic. Inima nu 
reprezintă numai organul fizic din cutia toracică, nici sediul emoţiilor şi 
afectelor, ci centrul spiritual al persoanei umane create după chipul lui 
Dumnezeu. Este partea cea mai profundă şi mai autentică a fiinţei noastre, 
altarul de taină în care nu se poate intra decât trecând prin sacrificiu...”25

Este de notorietate faptul că atunci „când facem ceva din toată inima, 
cât de repede se realizează! Dar când nu punem inimă în ceva, mâinile ne 
sunt neputincioase şi picioarele nu se mişcă. Numai aceia care ştiu cum să se 
controleze, atunci când dau de ceva care trebuie făcut, chiar dacă nu pun 
inimă, se grăbesc să găsească o latură plăcută a situaţiei şi, împăcându-şi 

situaţie, îşi menţin energia necesară pentru a îndeplini sarcina. 
Râvna, forţa motrice a voinţei, vine din inimă”2 . Analizându-ne viaţa şi 
descoperind resorturile ce ţin trează inima, cunoaştem mai profund şi mai 
folositor, importanţa acesteia în procesul vital, în urcuşul duhovnicesc.

Sfântul Nicodim Aghioritul, scoţând în evidenţă importanţa 
cardiognosiei, învaţă şi îndeamnă astfel: „ Inima ta este zidită de Dumnezeu 
pentru scopul de a iubi şi de a fi locuită de Dânsul. De aceea zilnic îţi strigă: 
Fiule, dă-mi inima ta (Prov 23, 26). însă pentru că Dumnezeu este pacea care 
covârşeşte toată mintea, trebuie ca şi inima ce voieşte a-L primi, să fie 
împăcată şi netulburată, cum a zis David: S-a făcut pace în locul lui (Ps 5, 2). 
De aceea eşti dator întâi să-ţi aşezi şi să-ţi întăreşti inima cu o linişte paşnică 
încât toate virtuţile tale externe să provină din această pace şi din celelalte 
virtuţi lăuntrice”27.

Viaţa şi înţelepciunea Părinţilor ne duc la o concluzie limpede: aceea că 
a cunoaşte inimile este un dar al lui Dumnezeu. în Pateric ni se spune că 
„avva Iosif, de exemplu, primise de la Dumnezeu acest dar. Nişte pelerini au 
primit răspuns la problemele ce-i frământau, mai înainte de a şi le 
mărturisi”2 .

inima cu noua

f Episcop Kallistos Ware, op. cit., p. 124.
Sfântul Teofan Zăvorâtul, Viaţa duhovnicească şi cum o putem dobândi, Editura 

Bunavestire, Bacău, 1998, p. 52.
Sfântul Nicodim Aghioritul, Războiul nevăzut, Editura Bunavestire, f. 1., 1996, p.199. 
tAndrei, Episcopul Alba luliei, op. cit., p. 159.
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d. Experienţa
între calităţile intelectuale un loc aparte îl ocupă experienţa, sumă a 

întâmplărilor, a cazurilor, a traiului de zi cu zi, pe baricadele vieţii. „Pentru 
a-1 putea direcţiona bine pe credincios, preotul are el însuşi nevoie de 
experienţa vieţii petrecută cu Hristos. Pentru a corecta voinţa căzută a altuia, 
duhovnicul trebuie să fie purtător de Duh. în voinţa căzută a omului există o 
înclinare către toate patimile. Este evident că această voinţă căzută nu poate 
fi îndreptată de către un dascăl care , el însuşi, este rob al patimilor”29.

Un părinte duhovnicesc devotat chemării de păstor sufletesc, „înţelept şi 
cu experienţă, va sesiza imediat unde trebuie să insiste, unde este rana 
sufletească, unde este păcatul”30 şi concentrându-şi eforturile va ajuta un 
suflet, va salva o viaţă.

Roadele experienţei sunt nenumărate iar sfaturile celor care au experiat 
viaţa curată sunt binevenite. „Dacă tu vrei să renunţi la lume, zice Sfântul 
Simion Noul Teolog, şi să înveţi a trăi după Evanghelie, nu te da pe mâna 
unui dascăl fără experienţă sau robit de patimi, ca nu cumva să deprinzi de la 
el, în locul vieţii evanghelice, o viaţă diavolească. Căci învăţătura dascălilor 
buni este bună, iar a dascălilor răi este rea. Seminţele rele vor produce cu 
siguranţă roade rele. Orice om orb care vrea să-i călăuzească pe alţii este un 
impostor şi îi aruncă pe cei ce-1 urmează în prăpastia pierzării”31.

Rezultantă a experienţei este şi marele câştig al depistării şi 
dimensionării exacte a acelui „deşert interior”32 pe care penitentul îl aduce 
odată cu el în scaunul de spovedanie. Anii de practică, interesul pus în slujba 
misiunii de doctor sufletesc şi deprinderea (nu rutina) în administrarea tainei 
îi conferă duhovnicului, prin experienţa acumulată, încă o calitate de mare 
folos şi cu mare spectru de utilizare.

„Preoţi cu bogată lucrare şi experienţă pastorală mărturisesc că lucrarea 
pastorală îndeplinită cu credinţă, cu zel fierbinte pentru slujirea 
Mântuitorului, e adânc simţită în propria viaţă duhovnicească, dacă ceea ce 
face pentru fiii duhovniceşti, se face şi pentru propria persoană”33.

Acestea sunt principalele însuşiri cerute pentru exercitarea funcţiei de 
părinte duhovnicesc. Suma acestora dau dimensiunea personalităţii preotului 
asigurându-i acestuia climatul de lucru şi ridicând instituţia pe care el o 
reprezintă, la rangul de instituţie vitală, salvatoare. Atât mediul moral cât şi

29 Ibidem, p. 160.
30 Pr. Prof. Petru Rezuş, „Duhovnicie şi psihologie”, în Glasul Bisericii, nr. 1-2, 

ianuarie-februarie, 1959, p. 45.
3^ Ignatie Briancianinov, Fărâmiturile ospăţului, Alba Iulia, 1996, p. 52.

Adalbert de Vogue, Histoire litteraire du mouvement monastique dans l'antiquite, 
tome I, Les Editions du Cerf, Paris, 1991, p. 52.

3 Diac. Prof. Orest Bucevschi, „Viaţa lăuntrică a preotului şi lucrarea lui pastorală”, în 
MO, anul VII, nr. 10-12, octombrie-decembrie, 1955, p. 552.
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cel intelectual întreţin acea stare care-1 defineşte pe preot a fi cu adevărat om 
al lui Dumnezeu, om al Bisericii, om pentru alţii.

***

Acţionând într-un mediu social, fiind cu chemare expresă de a sluji 
comunităţii, având la îndemână mijloacele unei instituţii divino-umane şi 
fiindu-i marcată personalitatea de suma calităţilor ce se cer într-un astfel de 
mediu, preotul îşi simte misiunea nu ca pe o obligaţie, nu ca o sarcină trasată 
de o autoritate rigidă, ci ca pe o datorie, ca pe o responsabilitate ce cuprinde 
emoţia angajării, recunoştinţa pentru „investiţia” la care a fost angajat 
precum şi bucuria de a sluji lui Dumnezeu şi oamenilor. în viaţa de zi cu zi, 
purtarea cu demnitate şi rodnicia acestor răspunderi sunt materializate prin 
punerea în aplicaţie a calităţilor părintelui duhovnicesc, prin aşezarea lor ca 
bază a edificiului spiritual ce urmează a fi restaurat sau chiar construit, 
precum şi orientarea lor, asemenea unui far călăuzitor, spre ţinta luminoasă şi 
salvatoare a progresului duhovnicesc al păstoriţilor.

Sfântul Apostol Pavel participa deosebit de intens cu întreaga fiinţă, 
când predica despre îndatoririle celor chemaţi la înalta treaptă a slujirii şi 
ajutorării semenilor. Luaţi aminte la voi înşivă şi la toată 
turma...Privegheaţi, aducându-vă aminte că, timp de trei ani, n-am încetat 
noaptea şi ziua, să vă îndemn, cu lacrimi, pe fiecare dintre voi (FAp 20, 28- 
31). „Lacrimile de care pomeneşte aici sunt o dovadă a responsabilităţii ce o 
avea pentru mântuirea fiecărui suflet. Din această responsabilitate pornea nu 
numai stăruinţa deosebită...ci şi grija deosebită pe care o purta pentru fiecare 
suflet, prin pastoraţia individuală pe care o făcea”34.

La cererea unui păgân de a i-L arăta pe Dumnezeul său, Sfântul Teofil al 
Antiohiei răspunde: „Arată-mi omul tău şi ţi-L voi arăta pe Dumnezeul meu. 
Ceea ce vrea să spună e că omul creat după chipul lui Dumnezeu reflectă 
taina dumnezeiască şi că nici unul nici celălalt nu pot fi definiţi în cuvinte. 
Pe când Dumnezeu îl modela pe omul Adam el privea pe Hristos-omul, pe 
Hristos cel ce avea să fie într-o zi acest lut şi acest trup. Adânca raţiune a 
întrupării nu pleacă de la om ci de la Dumnezeu, din dorinţa de a deveni Om 
şi de a face din firea umană o Teofanie, locul iubit al prezenţei Sale”35. Acest 
„loc iubit” este universul unde se manifestă în mod expres, întreaga 
disponibilitate a părintelui spiritual, pentru materializarea vocaţiei şi misiunii 
sale.

34 Pr. Prof. Sofron Vlad, „Sfântul Apostol Pavel, păstor de suflete”, în ST, seria Il-a, 
anul III, septembrie-octombrie 1951, p. 443.

Paul Evdokimov, Taina iubirii. Sfinţenia unirii conjugale în lumina tradiţiei 
ortodoxe, Asociaţia medicală creştină Christiana, Bucureşti, 1994, p. 64-65.
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„Omul trebuie să fie conştient de dimensiunea sacră a fiinţei şi 
existenţei sale, de măreţia viziunii pe care o poartă cu sine. Tocmai pentru că 
redă istoric chipul lui Dumnezeu, că revelează lumii planul pe care 
Dumnezeu îl are cu ea, forţele răului imaginează diverse forme de tiranie 
împotriva libertăţii şi demnităţii lui. Oricine poate fi ispitit sau împins să 
abdice de la demnitatea sa, să-şi facă libertatea dependentă, să fie complice 
la acte de tiranie. în acest caz, omul trebuie să devină responsabil de propria- 
i biografie, cunoscând dificultăţile acestei răspunderi.”

Oamenii de vocaţie, marile personalităţi din orice ramură de activitate, 
au iubit opera ce aveau de înfăptuit cu toată fiinţa lor şi nu au trăit decât 
pentru lucrarea respectivă şi tocmai din această iubire a rezultat valoarea şi 
trăinicia operei lor. Preoţia, fiind opera cea mai mare, slujirea cea mai înaltă 
din toate câte sunt pe lume, trebuie să fie temeluită pe cunoaştere, virtuţi şi 
responsabilitate mai mult decât orice altă lucrare omenească. Preoţia de 
calitate se face cu oameni şi pentru oameni de calitate. Zestrea de însuşiri 
pozitive înnobilează şi încununează pe omul de caracter, pe preotul care 
înţelegându-şi vocaţia ca un imbold de fiecare clipă, dovedeşte că este nu 
numai un mânuitor al verbului inteligenţei ci şi un exponent al ideii de 
rodnicie şi mai ales a gestionării acesteia. Este şi rămâne omul contemplativ, 
activ şi echilibrat, „în Hristos şi în Biserică”, slujind lui Dumnezeu şi 
oamenilor.

Intellectual Reference Points in Priests' Activity. The spiritual stature of a 
priest depends on the way in which he understands his mission, on the way in 
which he has discovered and followed his calling, and also on the quality he 
has managed to “gather”. The features that define him and which he uses to 
ennoble his mission require constant work according to Pauline words: 
“Here I am, I have come to do your will. ” (Hebrews 10:9). The priest must 
be a well educated person. The leader of souls is constantly facing numerous 
and diverse problems of reasoning, feeling, and attitude of his spiritual flock. 
In order to be able to do this, the arsenal of his knowledge should be a 
competitive one. Cardiognosis (The Knowledge of the Heart) is the gift that 
facilitates access, accept and collaboration with the most profound and 
authentic part of our being, the mysterious altar in which one can enter only 
through the gate of sacrifice. Cogitation is an essential feature needed for 
proper spiritual guidance. It is the art of spiritual life that helps 
understand the way in which God reveals Himself to me, saves me, and

me

Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Ortodoxia în Europa. Locul spiritualităţii române, Editura 
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1995, p. 112-113.
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fulfills in me the salvation accomplished by Christ; it is an art through which 
all realities in me, in the universe, in my personal or general history become 
alive and manifest, allowing me to reveal God's Iove and my Iove for Him. A 
spiritual father devoted to his calling, i.e. that of shepherd of souls, who is 
wise and experienced, will know immediately how to spot those issues that 
require more focus, spiritual wounds, sins, and thus will help a soul, will 
save a life.



Exegeza istorico-critică şi teologia biblică ortodoxă:
o reevaluare

Pr. Lect. Univ. Dr. Constantin OANCEA

Societatea globalizată este o societate a comunicării, în care contactele între 
paradigme culturale şi religioase devin inevitabile. întâlnirea intercreştină e mai 
intensă astăzi decât în anii „Cortinei de fier”, iar dialogul interconfesional cunoaşte 
un nou avânt. însă schimbările socio-culturale solicită şi reevaluări ale poziţiilor 
teologice, inclusiv ale celor proprii, fără ca aceasta să însemne o abandonare a 
propriei credinţe. Din acest motiv credem că este necesară o reevaluare a 
perspectivei ortodoxe asupra metodelor exegetice folosite astăzi în celelalte Biserici 
creştine, care să fie cât mai sinceră şi neîncărcată de resentimente. în discuţia acestui 
studiu va intra doar exegeza istorico-critică, principala, dar nu unica modalitate 
exegetică întâlnită astăzi în ştiinţele biblice1. După o prezentare sumară a acesteia 
vom trece în revistă recepţia ei în teologia ortodoxă, pentru ca în final să facem 
câteva consideraţii asupra limitelor şi oportunităţilor pe care ea le implică.

I. O scurtă prezentare a exegezei istorico-critice
Orice act de înţelegere este un act de interpretare. Exegeza înseamnă 

interpretare, în cazul teologiei obiectul ei fiind cel mai adesea textele biblice. Printre 
factorii care determină actul interpretativ se numără în primul rând autorul textului, 
textul în sine şi receptorul sau cititorul său. în funcţie de aceşti factori, astăzi se 
distinge, la modul cel mai general, între exegeză sincronică şi exegeză diacronică. 
Teologia biblică a preluat aceşti termeni din lingvistica modernă. Exegeza 
diacronică şi cea sincronică se deosebesc, din punct de vedere hermeneutic, prin 
orientările lor diferite. Dacă lectura diacronică este orientată spre autorii textelor 
biblice şi contextul în care au apărut ele, cea sincronică ignoră originea şi evoluţia 
istorică a textului biblic pentru a se orienta spre text ca o lume în sine şi spre cititor 
ca receptor al acesteia. Dacă scopul diacroniei este identificarea intenţiei autorilor

Nu vom aduce decât tangenţial în discuţie noile abordări sincronice, orientate spre text sau spre 
cititor, care au cunoscut o dezvoltare însemnată în teologia apuseană în ultimele decenii ale secolului al 
XX-lea.
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individuali şi colectivi care au contribuit la formarea textului biblic aşa cum îl 
cunoaştem azi („intentio auctoris”), scopul sincroniei este actualizarea textului 
biblic, identificarea intenţiei textului („intentio operis”) în rândul receptorilor actuali 
(„intentio in receptoribus”).

Exegeza diacronică este cunoscută teologilor sub denumirea, deja clasică, de 
„exegeză istorico-critică”. Ea este o exegeză ştiinţifică întrucât foloseşte o 
metodologie pentru a răspunde întrebărilor de natură istorico-critică. înainte de a 
trece la considerente de natură hermeneutică, terminologia folosită are nevoie de 
câteva lămuriri. Exegeza istorico-critică e istorică fiindcă percepe textele biblice în 
dimensiunea lor istorică. Biblia nu e o carte căzută din cer, ci ea are un îndelungat 
proces de formare şi transmitere în spatele ei. Orice text biblic a apărut într-un 
anumit context din istorie, în anumite condiţii politice, sociale, religioase, culturale, 
lingvistice. Exegeza istorico-critică doreşte să elucideze condiţiile de apariţie ale 
textelor biblice şi este în acest sens o abordare istorică. Exegeza istorico-critică este 
critică2 fiindcă dă prioritate textului în faţa interpretului. Orice exeget trăieşte într-un 
context politico-social şi confesional şi are o moştenire culturală şi spirituală de care 
nu se poate debarasa pur şi simplu în actul interpretativ. Totuşi, el trebuie să 
conştientizeze acest dat, încercând să se raporteze cât mai critic cu putinţă la 
eventualele prejudecăţi proprii în legătură cu textul pe care îl citeşte. Caracterul 
ştiinţific presupune o comunitate, mai mult sau mai puţin academică, în care să se 
nască o discuţie pe marginea rezultatelor exegetice obţinute. Ştiinţifică nu este 
exegeza pentru că se ajunge la o interpretare „adevărată” a textului. Exegeza 
istorico-critică este o exegeză ştiinţifică nu neapărat în privinţa rezultatelor sale, ci 
prin modul de lucru care a dus la aceste rezultate, care trebuie să fie transparent şi 
inteligibil pentru alte persoane, încât acestea să se poată exprima asupra lor. Exegeza 
ştiinţifică e interpersonală şi intercomunicativă3.

In înţelegerea discuţiei hermeneutice asupra exegezei istorico-critice sunt 
folositoare şi câteva repere despre apariţia sa. Dezvoltarea efectivă a exegezei 
istorico-critice a devenit posibilă odată cu iluminismul european, la sfârşitul sec. al 
XVII-lea şi începutul celui de al XVIII-lea. Aceasta nu înseamnă că textele biblice 
nu au fost percepute în dimensiunea lor istorică şi anterior, încă din antichitate, atât 
în iudaism, cât şi în interpretările istorico-literale din creştinism. însă motive pentru 
o altfel de recepţie a Bibliei decât cea tradiţională au apărut doar după Reformă. Pe 
de-o parte, principiul hermeneutic afirmat de Luther - „sola Scriptura”, adică 
Scriptura se interpretează pe sine, neavând nevoie de o instanţă explicativă

2 „Critic” aici este sinonim cu obiectiv, imparţial, în sensul originar al cuvântului: „krites” în 
limba greacă este judecătorul - cel care analizează, cântăreşte şi apreciază obiectiv înainte de a lua o 
decizie.

3 O.H. STECK, Exegese des Alten Testaments, 12. iiberarbeitete und erweiterte Auflage, 
Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, 1989, p. 3-5; H. UTZSCHNEIDER, S.A. NlTSCHE, Arbeitsbuch 
literaturwissenschaftliche Bibelauslegung, Chr. Kaiser/Giitersloher Verlagshaus, Gutersloh 2001. p. 17-
23.
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exterioară, respectiv de tradiţia Bisericii, fiindcă „cuvântul Iui Dumnezeu e deasupra 
Bisericii”4 - a declanşat reacţia Bisericii Romano-Catolice, concretizată în decizia 
tridentină prin care se proclama autoritatea unică a magisteriului în problema 
interpretării Bibliei. Pe de altă parte, încă din secolul al XVII-lea se făceau auzite 
vocile critice5 ale unor învăţaţi umanişti îndreptate împotriva exegezei dogmatice 
practicate în Biserică. Se critica folosirea secundară a textelor biblice, doar pentru a 
argumenta articole de credinţă, fără a asculta ce afirmă ele în mod natural. Cea mai 
însemnată pledoarie pentru considerarea textelor în dimensiunea lor istorico-literară 
i-a aparţinut învăţatului olandez de origine iudaică Baruch Spinoza. în tratatul său 
teologico-politic (1670), el trasează un program al exegezei biblice, care este cât se 
poate de actual şi astăzi. Spinoza afirma necesitatea unei interpretări a textelor 
biblice care să ţină cont de „natura lor şi de specificul limbilor în care ele au fost 
scrise...să dea informaţii despre viaţa, obiceiurile şi intenţiile autorului în cazul 
fiecărei cărţi: cine a fost, cu ce prilej, în ce timp, pentru cine şi în ce limbă a scris; 
apoi despre destinul fiecărei călii în parte, cum a fost receptată, în ce mâini a ajuns, 
apoi ce versiuni ale ei există şi prin ce decizie a fost preluată între sfintele Scripturi, 
şi, în fine, cum au fost unite toate aceste cărţi, pe care astăzi le numim sfinte, pentru 
a forma un întreg.”6

De Ia Spinoza încoace, scopul şi principiile exegezei istorico-critice au rămas 
aproape neschimbate. în ciuda dezvoltării şi ultra-specializării pe care a cunoscut-o, 
exegeza istorico-critică îşi propune să lămurească condiţiile în care a apărut un 
anumit text biblic. Pentru aceasta au fost dezvoltate metode precise de abordare a 
textelor7. într-o primă fază are loc traducerea textului din limba în care a fost scris. 
Textele biblice au cunoscut o copiere şi răspândire intensă după scrierea lor. 
Inevitabil, au apărut variante. Scopul criticii textuale („Textkritik”) este de a stabili 
un text cât mai aproape de cel original, prin analiza variantelor şi traducerilor vechi 
existente. în multe cazuri, o carte biblică nu e opera unui singur autor, ci rezultatul 
unui proces complex, în care tradiţii orale şi scrise au fost culese, transmise, 
compuse şi redactate până la forma finală de astăzi a textului. Istoria textului 
(„Geschichte des Textes”) are scopul de a arăta cum a evoluat o carte biblică, de la 
primele tradiţii orale până la forma ei actuală8. Fiind destinat comunicării, un text 
biblic foloseşte forme şi specii folosite în anumite situaţii cotidiene („Sitz im 
Leben”). Sarcina criticii formelor („Formgeschichte” sau „Gattungskritik”) este de a

4 M. LUTHER, tVerke. Kritische Gesamtausgcibe (»Weimarer Ausgabe«), 1883 ff., 6, 560, 36.
5 De data aceasta în sensul actual al cuvântului.
6 B. DE SPINOZA, Theologisch-politischer Traktat, Editura de Gtinter Gawlik, Philosophische 

Bibliothek, Hamburg, 1984, p. 118 (t.n.)
7 Metodele au fost dezvoltate în cercetarea biblică germană, ceea ce a dus la consacrarea şi 

folosirea denumirilor germane ale metodelor şi în alte limbi.
8 Sunt trei abordări metodice în reconstituirea istoriei textului: istoria transmiterii tradiţiilor orale 

(‘Uberlieferungsgeschichte’), critica literară a surselor sale scrise (‘Literarkritik’) şi istoria redacţiilor 
pe care le-a cunoscut textul până la forma sa finală (‘Redaktionsgeschichte’).
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identifica aceste forme şi eventuale alienări ale folosirii lor faţă de situaţiile 
consacrate. Critica tradiţiei („Traditionsgeschichte”) caută să identifice universul 
ideatic şi spiritual al textelor: ce concepţii, ce tradiţii şi idei religioase apar în text, 
care e provenienţa şi evoluţia lor.

Autojustificarea exegezei istorico-critice vizează două aspecte: pe de-o parte, 
exegeza doreşte să fie o punte între două lumi despărţite de prăpastia istorică şi 
culturală; pe de altă parte, exegeza istorico-critică îşi propune să descopere sensul 
iniţial, biblic, al unui text, pentru a oferi cititorului de astăzi interpretări debarasate 
de balastul subiectivismului şi evoluţiei istorice a înţelegerii lor:

„Cuvântul biblic dumnezeiesc al Vechiului Testament şi-a primit 
forma sa prin mărturiile unor oameni, iar limba şi orizontul lor existenţial 
se află cu peste două milenii în urmă. Dacă vrem ca texte de o asemenea 
vechime să fie înţelese, atunci trebuie să întrebăm care a fost sensul lor la 
apariţia şi transmiterea lor în Vechiul Testament. De aceea exegeza 
Vechiului Testament caută în trecut, după sensul iniţial al acestor texte,
...chiar dacă ea reprezintă numai un prim pas în drumul mijlocirii 
cuvântului lui Dumnezeu pentru noi, astăzi - mijlocire la care toate 
disciplinele teologice trebuie să conlucreze în mod responsabil... Faptul că 
un cititor contribuie în mod productiv la recepţia şi orizonturile de 
semnificaţii care depăşesc sensul iniţial al autorului, este neîndoielnic. Dar 
în cazul textelor biblice trebuie mai întâi prezervat sensul lor iniţial de 
orice asociaţii ale cititorilor, dacă dorim o recepţie responsabilă a textului 
din punct de vedere hermeneutic, şi nu una în care receptorul dirijează 
textul. Exegeza istorică ştiinţifică nu nesocoteşte înţelegerea cititorului de 
astăzi, dar doreşte, prin trimiterea la sensul iniţial, să o expliciteze şi 
îmbogăţească: 1) prin corectarea interpretărilor subiectiv capricioase; 2) 
prin indicarea temei centrale a textului; 3) prin descoperirea impulsurilor 
sale deosebite în actualitate.”9

II. Recepţia exegezei istorico-critice în teologia ortodoxă românească

Multă vreme problematica exegezei istorico-critice a rămas străină Bisericii 
Ortodoxe. Polemica „interpretare istorico-critică” versus „învăţătura Bisericii” a fost 
receptată în Ortodoxie prin filiera teologiei catolice a sec. al XlX-lea. Acest lucru 
este uşor constatabil prin analiza surselor bibliografice folosite în argumentare de 
autorii ortodocşi, în majoritatea lor catolice10. Trebuie remarcat că nu atât ideea unei

9Steck, p. 1-4 (t.n.).
10 A se vedea lucrarea lui V. TARNAVSCHI, Introducere în sfintele cărţi ale Vechiului Testament, 

Cernăuţi, 1928, remarcabilă din punct de vedere al discursului ştiinţific, în aprecierea noastră neegalată 
de următoarea introducere (Pr. prof. V. PRELIPCEAN, Pr. prof. N. NEAGA, Pr. prof. Gh. BARNA, Pr. prof. 
M. CHIALDA, Studiul Vechiului Testament. Manual pentru uzul studenţilor din institutele teologice, 
EIBMBOR, Bucureşti 1955, reeditat în 1985). Cel din urmă preia, de cele mai multe ori, literatura şi 
argumentarea din lucrarea lui Tamavschi.
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abordări metodico-critice, ci în primul rând rezultatele exegezei istorico-critice au 
apărut de neacceptat în teologia ortodoxă. Dependenţa hermeneuticii biblice 
ortodoxe de lucrările catolice din sec. XIX se observă atât la nivelul tematicii, cât şi 
al structurii lucrărilor tipărite în Biserica Ortodoxă Română".

Poziţionarea Bisericii Romano-Catolice în problema cercetării istorico-critice a 
Bibliei a cunoscut o schimbare în secolul al XX-lea. Demersul istorico-critic a fost 
recunoscut ca legitim prin encliclica „Divino afflante Spiritu” (1943). Biserica 
Ortodoxă a evitat să se pronunţe oficial în problema hermeneutică, dar, în virtutea 
unei inerţii teologice, recepţia exegezei istorico-critice în rândul autorilor ortodocşi 
nu s-a schimbat. „Raţionalismul” a fost multă vreme principalul epitet cu privire la 
critica biblică12. în teologia ortodoxă s-a reproşat de asemenea metodei istorico- 
critice că nu este în spiritul tradiţiei Bisericii şi îndeosebi a teologiei din epoca 
patristică şi că ignoră faptul că exegeza este o harismă a Bisericii, nu privilegiul unor 
savanţi retraşi în bibliotecă. Cu toate acestea, teologia biblică ortodoxă, deşi s-a 
abţinut de la utilizarea metodelor exegezei istorico-critice, a folosit unele din 
rezultatele ei obţinute în Apus. Manualele de isagogie biblică tipărite în Biserica 
Ortodoxă Română (1955; 1985), care constituie bibliografia disciplinelor biblice 
predate în facultăţile teologice, expun chestiuni istorico-critice legate de textul 
Bibliei, cum ar fi problema autorului, a datei şi locului apariţiei unei cărţi biblice, a 
primului ei destinatar, a intenţiei autorului. Metoda istorico-critică e socotită 
potrivită în studiul Vechiului Testament:

„...această metodă azi este în general acceptată, ca cea mai potrivită, 
ba chiar necesară în tratarea problemelor care se pun. Această metodă nu 
contravine autorităţii bisericeşti, de vreme ce problemele care se pun, sunt 
probleme istorice. Prin această metodă Studiul Introducerii aduce un 
însemnat serviciu Bisericii şi credinţei peste tot, căci arată pe cale istorică 
soliditatea temeliei pe care se reazimă întreg edificiul credinţei creştine.”13

O schimbare a viziunii asupra exegezei diacronice se poate constata în a 2-a 
jumătate a secolului al XX-lea, mai cu seamă la teologii ortodocşi din diaspora. 
Desigur, ea trebuie pusă pe seama adâncirii relaţiilor ecumenice între Bisericile 
creştine din Europa şi America. Poziţiile teologilor nu mai sunt caracterizate de 
rezervă şi prudenţă, iar atitudinea refractară faţă de metoda istorico-critică e pusă pe 
seama unei cunoaşteri inadecvate, eronate a acesteia14. Autori ortodocşi recunosc

11 Pentru o analiză a acestei dependenţe pe tărâmul hermeneuticii biblice, vezi Pr. Dr. C. COMAN, 
Erminia Duhului. Texte fundamentale pentru o ermineutică duhovnicească, Editura Bizantină, 
Bucureşti, 2002, p. 11-19.

1 M. BASARAB, Interpretarea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă, Alma Mater, Cluj, 2005, p.

13 Prelipcean/Neaga/Barna/Chialda, (1955), p. 7-8.
14 Vezi Preotul profesor J. BRECK, Puterea Cuvântului în Biserica dreptmăritoare, (traducere de 

M. E. Herghelegiu) EIBMBOR, 1999, p. 23-24.

20.
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legitimitatea exegezei istorico-critice şi faptul că nu se pot face studii biblice în 
absenţa ei15, afirmându-se caracterul instrumental, neutru al metodelor exegetice:

„...metoda istorico-critică ca atare este neutră. Ea este un instrument, 
un mijloc de cercetare care, ca orice instrument contondent, poate fi folosit 
cu rea sau bună intenţie. Odată cu adâncirea relaţiilor ecumenice, atât 
laicii, cât şi teologii ortodocşi descoperă treptat că studiul ştiinţific al 
textelor biblice este nu numai folositor, ci şi necesar pentru înţelegerea 
mesajului adevărat al Cuvântului scris al lui Dumnezeu...”16

Anii ’70 au marcat o schimbare a statutului privilegiat al exegezei istorico- 
critice în Occident, prin faptul că o serie de abordări sincronice ale textelor biblice s- 
au impus ca alternative hermeneutice demne de luat în seamă. în acelaşi timp se 
constată în teologia ortodoxă contribuţii care, fără să discrediteze demersul istorico- 
critic, îi identifică limitele17 şi propun abordări hermeneutice originale18, menite să 
completeze partea neglijată de obicei în ştiinţa biblică: actualizarea mesajului 
scripturistic în Biserică. Aici trebuie amintită lucrarea lui S. Agouridis19, pentru care 
hermeneutica înseamnă mai întâi „efortul de a transfera textul vechi în realitatea 
contemporană, radical diferită, fără alienarea sensului iniţial şi cu o cât mai deplină 
conştientizare din jartea cititorului a sensului textului vechi şi a consecinţelor 
acestuia asupra sa”“°. însă noutatea la Agourides este că el nu se limitează doar la 
această viziune, deplin istorico-critică, asupra hermeneuticii, ci afirmă rolul 
comunităţii euharistice şi ecclesiale în interpretare, întrucât „exegetul, numai ca 
exponent al Duhului comunităţii euharistice se află în direcţia revelării corecte a 
sensului textului sfanţ”21. Preocupări pentru o contribuţie ortodoxă la problema 
hermeneutică se întâlnesc şi la alţi teologi din diaspora, între care amintim J. 
Breck22, P. Evdochimov23 ş.a. Preluând unele impulsuri ale teologiei catolice24,

15 Astfel deja VELLAS, „Bibelkritik und kirchliche Autorităt”, în Akten des I. Kongrcsses fur 
Orthodoxe Theoiogie, Pyrsos, Athen 1938, p. 4. Vezi E. OlKONOMOS, Bibel und Bibclwissenschaft in 
der orthodoxen Kirche, Stuttgart, 1976, p. 52.

16 Ibidem, p. 24. Pentru poziţii ortodoxe asemănătoare vezi BASARAB, p. 39, nota 32.
Vezi OlKONOMOS, p. 55, care identifică neajunsul criticii literare mai ales în lipsa de folos a 

rezultatelor sale pentru viaţa credincioşilor. El nu vede o periclitare a învăţăturii despre inspiraţie atunci 
când se afirmă caracterul secundar al unor pasaje biblice, atâta vreme cât unii părinţi ai Bisericii (Sf. 
Iustin) au admis o sămânţă de revelaţie chiar şi în lumea extrabiblică.

8 în sensul de ignorate în hermeneutica apuseană din ultimul secol.
Ermineutica textelor sfinte (gr.), Atena, 1976, din păcate netradusă în limba română. Vezi o 

prezentare amănunţită în COMAN, p. 19-36.
*° Ibidem, p. 18-19 (apud COMAN, p. 27).

Ibidem, p. 359-360 (apud COMAN, p. 25).
2‘ îndeosebi prin lucrarea citată mai sus.
‘3 „Principes de l’hermeneutique orthodoxe”, în Con tacts, nr. 138/1987, p. 135 (apud M. 

Basarab, Interpretarea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă, Alma Mater, Cluj, 2005, p. 31: 
„Interpretarea Bibliei trebuie, înainte de toate, să fie atentă la vocea Duhului Sfanţ, singurul hermeneut 
autorizat din punct de vedere divin, care a vorbit prin prooroci şi continuă să vorbească prin intermediul 
Liturghiei, al Tainelor şi al Tradiţiei Bisericii”.

24 Este vorba de „noua hermeneutică” propusă de H. Cazelles. Vezi BRECK, p. 35-36.
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Breck reafirmă „funcţia hermeneutică a Duhului Sfanţ”, atestată intrabiblic şi în 
literatura patristică: nici „cuvântul” - vechea teză protestantă nici magisteriul - 
cum afirma odinioară Biserica Romano-Catolică ci persoana Duhului Sfânt este 
cea care realizează puntea de legătură între mesajul autorilor biblici şi interpretarea 
lui actuală în Biserica dreptmăritoare25. în teologia ortodoxă românească, trebuie 
remarcate preocupările hermeneutice ale unor autori pentru o interpretare 
sacramentală, euharistică a Scripturii (M. Basarab26, S. Tofană27) şi pentru 
elaborarea unei „ermineutici duhovniceşti” (C. Coman28), al cărei scop nu este 
depăşirea distanţei de înţelegere dintre oamenii aparţinând unor epoci diferite, ci 
depăşirea distanţei „dintre Dumnezeu şi om, dintre vorbirea lui Dumnezeu şi 
capacitatea omului de a înţelege această vorbire.”29 Necesitatea recuperării spiritului 
patristic în exegeza ortodoxă actuală a fost afirmată de V. Mihoc30.

III. Câteva aspecte care trebuie avute în vedere pentru o reevaluare a 
exegezei istorico-critice

Chestiuni problematice în exegeza istorico-critică
Ateismul. Metoda istorico-critică este problematică chiar prin originile ei, care 

sunt în legătură cu Iluminismul, când Biblia a încetat să fie privită ca Sf. Scriptură a 
diferitelor Biserici creştine, devenind o carte printre altele, care trebuia interpretată 
cu obiectivitatea ştiinţifică a raţiunii autonome, ca şi când nu ar exista Dumnezeu31. 
Intenţia unui text era căutată din perspectiva contextului istoric, social şi politic în 
care a fost formulat, deoarece orice text nu apare întâmplător, ci el reprezintă 
rezultatul proceselor şi realităţilor socio-umane dintr-o epocă istorică. Tocmai acest 
principiu metodic, de a vedea în Biblie doar un produs al intereselor şi necesităţilor 
socio-umane, a făcut ca metoda istorico-critică să fie văzută ca forma cea mai 
sublimă de critică a religiei, cea mai strălucită formă de ateism deconstructiv. Căci,

25 Vezi Breck, p. 35-46.
26 Ibidem, p. 26-36 şi 142-157.
27 „Cuvântul lui Dumnezeu ca Euharistie: înţelegerea şi interpretarea Bibliei în lumina experienţei 

euharistice liturgice, din perspectiva ortodoxă”, în Studia Universitatis Babes-Bolyai, Theologia 
orthodoxa, 1 -2/1998, p. 109-123.

28 COMAN, mai ales p. 28-36 şi 277-288.
29 Ibidem, p. 29.
30 „The Actuality of Church Fathers' Biblical Exegesis”, în , în J.D.G. DUNN, H. KLEIN U. LUZ, 

V. MlHOC, (Editura), Auslegung der Bibel in orthodoxer und westlicher Perspektive: Akten des west- 
ostlichen Neutestamentler/Innen-Symposiums von Neamţ vom 4-11 September 1998, (WUNT 130), 
TUbingen: Mohr Siebeck, 2000, p. 42. (în traducerea românească, J. DUNN, H. KLEIN, U. LUZ, V. 
MlHOC Interpretarea Sfintei Scripturi din perspectiva ortodoxă şi apuseană, Editura Teofania, Sibiu, 
2003),^. 6-27.

J. BECKER, Grundziige einer Hermeneutik des Alten Testaments, Peter Lang, Frankfurt am 
Main. Berlin. Bem. New York. Paris. Wien, 1993, p. 46: „Se vorbeşte despre periclitarea autonomiei 
ştiinţifice prin criterii dogmatice... Mult mai puţin, sau chiar de loc, se vorbeşte însă de încălcarea 
graniţelor de care exegeza raţională se face vinovată faţă de credinţa Bisericii. Cui poate să folosească o 
exegeză neutră, ştiinţifică, care pune la îndoială adevărurile de credinţă?”
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aşa cum bine observă Oeming, postulatul etsi deus non daretur, adică renunţarea la 
premisa existenţei lui Dumnezeu şi a lucrării Lui în lume în studiul Bibliei, nu poate 
să ducă decât la roadele ateiste de la care a plecat32. Negarea transcendenţei divine 
duce la exaltarea „transcendenţei umane”33. Considerând numai factorul uman şi 
rolul lui în apariţia textelor, se pierde tocmai mijlocul Bibliei, acela de a fi cuvânt al 
lui Dumnezeu.

Istorismul Obsesia istorismului îşi are punctul de plecare în idealismul 
german, cu precădere în filosofia istoriei hegeliană, care afirmă o derulare logică a 
proceselor, ce trebuie urmărită pentru a înţelege sensul istoriei universale. Ispita 
hegeliană a făcut ca de cele mai multe ori exegeza să se reducă la reconstrucţie 
istorică. A înţelege înseamnă pentru mulţi a înşirui cursul evenimentelor istorice 
într-o logică şi a vedea legăturile şi influenţele dintre ele34. Mai concret, a înţelege 
un text biblic înseamnă a reconstrui fazele sale până la forma actuală.

Şi aici există două direcţii. O parte din exegeţi se rezumă doar la reconstrucţie 
şi nimic mai mult. Semnificaţiile teologice sunt ignorate sau lăsate pe seama altora. 
La cealaltă extremă sunt cei cu tendinţa de face judecăţi de valori, dar pe principiul 
„doar ce e vechi e şi valoros din punct de vedere teologic”. Impulsul de a pătrunde în 
gândurile autorului unui text şi de a se transpune în personajele biblice35 trebuie pus 
pe seama romantismului, cu preocuparea sa pentru geniul individual. Ceea ce se 
întâmplă cu cuvintele unui profet mai târziu, completarea lor şi redacţia cărţii 
profetice, reprezintă doar un balast. Etapele ulterioare ale tradiţiei nu sunt 
„originale”. De multe ori reconstrucţia unui text s-a făcut numai pentru a distinge 
între ipsissima vox auctoris şi balastul ulterior al tradiţiei, între ceea ce este 
„autentic” (adică valoros) şi ceea ce este „secundar”, (adică inferior) din punct de 
vedere teologic36.

32 M. OEMING, Biblische Hermeneutik - eine Einjuhntng, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt: Primus-Verl., 1998, p. 43-44.

33 Vezi Pr. prof. I. Bria, Hermeneutica teologică. Noţiuni introductive, Curs postuniversitar 
pentru programul de maşter şi doctorat în Teologia Dogmatică şi Ecumenică, Sibiu 1999, p. 13. 
OEMING, p. 44, vorbeşte de pericolul umanizării („Vermenschlichung”) în legătura cu apariţia textelor 
biblice.

34 Oeming, p. 14-15.
35 „Dacă vreţi să gustaţi atmosfera originară a scrierilor poeziei ebraice, atunci deveniţi un păstor 

alături de păstori, un ţăran într-un popor de agricultori, un oriental între orientalii antici.” - J. G. 
HERDER, Briefe, das Studium der Theologie betrejfend, în. C. Bultmann/T. Zippert (Editura), J. G. 
Herder, Werke in zehn Bănde, voi. 9,1, Frankfiirt am Main, 1994, p. 151: (t. n. după 
UTZSCHNEIDER/NlTSCHE, p. 216).

36 BECKER, p. 30-31: „Das die Auslegung bestimmende Werturteil wird sein: Je ălter, desto 
wertvoller.”; OEMING, p. 44: „In der Praxis der akademischen Exegese vermischen sich schnell 
historische Urteile und theologische Wertungen. Die literaturgeschichtlich spăteren Passagen werden 
leicht als theologisch minderwertig abqualifiziert (oder umgekehrt)”.
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Pretenţia de originalitate. Rigurozitatea ştiinţifică, odată postulată, impune ca 
orice articol, studiu sau lucrare de exegeză biblică să fie şi „originală”. Sistemul 
academic din universităţile apusene presupune ca orice disertaţie să aducă o 
contribuţie într-un anumit domeniu al cunoaşterii. Riscul inerent în teologia biblică 
este acela că, din dorinţa de a fi original, se emit ipoteze din ce în ce mai îndrăzneţe, 
din care foarte multe sunt deplasate şi lipsite de orice plauzibilitate. Pe lângă 
divagaţie, originalitatea duce în practică la o avalanşă de ipoteze şi la „regionalizarea 
adevărului”: rezultate considerate a fi de actualitate ştiinţifică la o anumită 
universitate reprezintă absurdităţi la câteva zeci de kilometri, într-o altă 
universitate37. Dorinţa de a fi original, existentă în teologia biblică apuseană, a fost 
mai mereu privită cu ochi critici în teologia ortodoxă:

„în timp ce sângele martirilor poate fi sămânţa Bisericii, după cum 
afirma Tertulian, osteneala exegetului poate fi doar sămânţa ereziei.”38.

Accesibilitatea redusă. Ştiinţa a deschis orizonturi noi studiului biblic, ceea ce 
reprezintă desigur un aport benefic. Dar în acelaşi timp a dus la tendinţa de 
specializare, încât mulţi din bibliştii de azi sunt specializaţi pe o anumită carte sau pe 
un anumit gen biblic, pierzând perspectiva de ansamblu. Limbajul a devenit unul de 
specialitate, şi cel care nu are cunoştinţe de arheologie, istoria Orientului antic, 
filologia limbilor orientale etc. urmăreşte cu greu o discuţie academică pe teme 
biblice. Preţul cerut de ştiinţă exegezei biblice face ca tot mai puţini teologi, ca să nu 
mai vorbim de laici, să se încumete la interpretarea Scripturii39. Folosirea în practică 
a rezultatelor ştiinţifice se dovedeşte problematică, întrucât cu greu se poate predica 
credincioşilor în Biserică despre critica textuală, critica literară, critica formelor, etc. 
Chiar şi în bisericile apusene, rezultatele exegezei istorico-critice sunt greu de 
transmis comunităţii şi provoacă iritaţii40. De multe ori exegeza istorico-critică trece 
pe lângă unul din principiile care pentru părinţii Bisericii erau subînţelese: câştigul 
pe care trebuie să-l aducă Scriptura în viaţa oamenilor. Din acest motiv s-a vorbit 
chiar de „falimentul” metodei istorico-critice:

O firmă care declară falimentul nu este de regulă lipsită de valoare, 
după cum nu este nici incapabilă de a produce ceva necesar. Ea dispune de 
un depozit cu obiecte valoroase, de un capital circulant, de angajaţi cu 
formare profesională; firma se bucură încă de un anumit renume şi de 
obicei ea lasă până în ultima clipă impresia că afacerea este sănătoasă.

37 Oeming, p. 44.
38 BRECK, p. 23, care redă aici o percepţie ortodoxă răspândită. îmi permit o remarcă personală cu 

privire la traducerea cuvântului „sweat” din ediţia originală (The Power of the Word in the Worshiping 
Church, New York, 1986, p. 25), cu „osteneală”. Ar fi fost de preferat traducerea „sudoare, transpiraţie”, 
prin care imaginea sarcastică şi contrastantă a afirmaţiei s-ar fi menţinut deplin.

Cei din afara acestui domeniu au nu arareori impresia că în exegeza ştiinţifică „se numără bobii 
de mazăre”, spune OEMING, p. 45.

40 OEMING, p. 45.
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Singura ei deficienţă este aceea că ea nu mai este capabilă să facă ceea ce 
îşi propusese: să realizeze câştig41.

Pretenţia de obiectivitate. Scopul declarat al exegezei diacronice este de a afla 
intenţia pe care autorul a vrut să o transmită destinatarilor cărţii sale. De aici se 
impune în mod necesar identificarea unei intenţii, a unui mesaj, a unei teologii a 
acelui autor. Pentru aceasta este necesară o abordare obiectivă, lipsită de 
prejudecăţile proprii interpretului şi civilizaţiei în care el trăieşte. Exegetul trebuie să 
depăşească prăpastia temporală dintre el şi text prin introducerea sa în lumea şi în 
psihologia autorului. Cât de puţin obiective sunt rezultatele acestor investigaţii se 
poate constata din lipsa de consens existentă astăzi în exegeza istorico-critică cu 
privire la chestiunea datării unui text, a autorului, a intenţiei sale, a destinatarilor 
lui42.

Discuţia hermeneutică contemporană a fost marcată de două contribuţii 
importante, care contestă pretenţia de obiectivitate a metodei istorico-critice. Rudolf 
Bultmann (1890-1976) a dezvoltat pe plan teologic ideile existenţialiste ale lui 
Martin Heidegger43. Nu identificarea, con-simţirea cu autorul unui text este scopul 
hermeneuticii, ci mai degrabă surprinderea problemei sau obiectului („die Sache”) 
care stă la baza textului, care i-a fost atât de important autorului precum îi este şi 
cititorului. De aceea nu poate să existe o exegeză obiectivă, în sensul că interpretul 
trebuie să se desprindă de concepţia lui despre existenţă şi să intre în concepţia 
autorului. Nu există interpretare lipsită de prejudecăţi, ci dimpotrivă, condiţia 
înţelegerii este raportarea existenţială a cititorului la obiectul textului44. Interpretul 
aduce în tâlcuirea sa tot ceea ce a experiat despre obiectul textului înainte de 
întâlnirea sa propriu-zisă cu textul. Astfel, cea mai subiectivă interpretare este de 
fapt cea mai obiectivă, sau numai cel care este frământat de întrebarea cu privire la 
propria existenţă poate să audă glasul textului45. Interpretarea unui text nu trebuie să 
se reducă la reconstrucţie istorică, la preocupări de ordin psihologic sau estetic. 
Teologul e la obiect de abia când îşi pune întrebări cu privire la concepţia despre 
sine, despre lume şi despre Dumnezeu transmise de un text biblic46.

41 W. Wink, după Ch. DOHMEN, „Vom vielfachen Schriftsinn - Moglichkeiten und Grenzen neuer 
Zugănge zu biblischen Texten”, in Th. STERNBERG (Editura), Nene Formen der Schriftauslegung?, QD 
140, Freiburg 1992, p. 35 (t.n.).

OEMING, p. 45: „Mit der Differenzierung des Alters der (re)konstruierten verschieden 
Schichten eines Textes wird die Nachvollziehbarkeit bibelwissenschaftlicher Fachdiskussionen fur den 
Laien jedoch erheblich abgesenkt, zumal es in der Exegese lăngst keinen Konsens, sondem nur „das 
ubliche Chaos’ festzustellen gibt”.

43 Amândoi au fost profesori la universitatea din Marburg.
44 R. BULTMANN, „Das Problem der Hermeneutik”, în: Glauben und Verstehen II, Tubingen 

1952, p. 217; idem, „Ist voraussetzungslose Exegese moglich?”, ThZ 13 (1957), p. 409-417.
45 BULTMANN, „Das Problem”, p. 230: „Die Sache der Bibel ist das Verstăndnis des Menschen

sub specie dei\
46 Jbidem, p. 232.
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Că textul Scripturii nu poate fi abordat pe principiul „tabula rasa” a devenit clar şi în 
urma contribuţiei hermeneutice a filosofului Hans-Georg Gadamer (1900-2002) expusă în 
lucrarea sa „Wahrheit und Methode”, „manualul clasic al hermeneuticii modeme”, 
înţelegerea, spune Gadamer, a fost îngustată de monismul metodic al ştiinţei pozitiviste- 
istoriste, fiindcă înţelegerea nu este apanajul exclusiv al istoriei. Fiecare dintre pre
judecăţile noastre care ne determină gândirea de azi este rodul unui lung proces al tradiţiei. 
Dacă anumite prejudecăţi tind să devină în mod inconştient universal valabile, aceasta nu 
se datorează prostiei sau lenei de gândire a interpretului, ci obiectivitătii prejudecăţilor, care 
au reuşit să se impună de-a lungul timpului. înţelegerea de azi este efectul tradiţiei proprii. 
Ea reprezintă o contopire a propriului orizont cu tradiţia proprie. înţelegerea este un proces 
de auto-încadrare în procesul tradiţiei. Trecutul nu este doar ceva care ne precede existenţa 
istorică, ci el este mai degrabă orizontul propriei noastre situaţii, un avans primit în dar, pe 
care îl receptăm şi care ne marchează47.

Oportunitatea şi necesitatea exegezei istorico-critice
a) înainte de a arăta necesitatea abordării diacronice a textului biblic sunt 

necesare câteva precizări. Chestiunile problematice ale abordării istorico-critice, 
expuse mai sus, reprezintă limitări ale exegezei diacronice şi ele au rolul de a arăta 
cum nu trebuie să fie interpretată Biblia. Iniţialul ateism programatic al metodei 
istorico-critice este astăzi abandonat în practica exegetică, iar opinii 
deschis credinţa Bisericilor sunt izolate48. Discursul teologiei biblice de astăzi este 
mult mai puţin raţionalist decât la începuturile metodei istorico-critice. Există lucrări 
chiar foarte teologice ale unor exegeţi apuseni (de ex. G. von Rad, W. H. Schmidt, J. 
Jeremias ş.a.) şi faptul că ele sunt atât de puţin cunoscute teologilor ortodocşi este 
regretabil. Mulţi exegeţi sunt oameni profund credincioşi, cu conştiinţă eclezială, 
implicaţi activ în problemele bisericii lor şi în dialogul ecumenic. Poziţionarea 
Bisericii nu mai e aceeaşi ca în secolul al XlX-lea. în Biserica Romano-Catolică, 
demersul istorico-critic a fost practic acceptat ca legitim prin enciclica „Divino

care contestă

47 R. BUBNER, „Anmerkungen zur Hermeneutik Gadamers”, în: Hermeneutik und Dialektik I (FS 
H.-G. Gadamer), Ttibingen 1970, p. 306. De asemenea OEM1NG, p. 22; U. LUZ, „Die Bedeutung der 
Kirchenvăter fur die Auslegung der Bibel. Eine westlich protestantische Sicht”, în 
DUNN/KLEIN/LUZ/MIHOC, p. 42.

48 Cazul clasic al lui G. Ludemann, care contestă istoricitatea înviereii lui Iisus, este dat drept 
exemplu negativ al criticii biblice în literatura ortodoxă (vezi BASARAB, p. 31 şi 37, nota 22). Trebuie 
menţionat că autoritatea eclezială s-a delimitat de poziţia lui Lildemann şi a cerut ministerului de 
învăţământ din landul Niedersachsen îndepărtarea din învăţământul universitar. în virtutea autonomiei 
universitare, el a rămas profesor la Universitatea din Gfittingen, dar, în urma intervenţiei Confederaţiei 
Bisericilor Evanghelice din Niedersachsen, el nu mai poate preda discipline teologice (Noul Testament) 
şi participa la examene bisericeşti. Contestaţia în instanţă a lui Lildemann a fost respinsă şi el încă speră 
ca o decizie a Curţii constituţionale federale să-i dea dreptate.
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afiflante Spiritu” încă din 1943, chiar dacă contribuţiile mai noi atrag atenţia că el nu 
poate exercita nicidecum un monopol interpretativ49.

Lipsa de originalitate poate fi şi ea condamnabilă, fiindcă reprezintă o atitudine 
de suficienţă, care proclamă inerţia tradiţiei teologice, pentru care repetarea unor 
discursuri din trecut are caracter obligatoriu şi sacrosanct. Observaţiile profesorului 
Savas Agouridis sunt reale: multe dintre disertaţiile ortodoxe de teologie biblică nu 

• au ca punct de plecare intenţia de a aduce un spor de cunoaştere, ci preocuparea de a 
afla noi argumente pentru susţinerea opiniilor tradiţionale50.

Cum am văzut, principiile care au stat la baza studiului Bibliei în epoca 
modernă au fost seculare. Metoda istorico-critică a funcţionat adesea ca „o formă de 
exegeză fără Scriptură Sfântă.” Dar perspectiva corectă, aşa cum observă Ch. 
Dohmen, trebuie să fie alta: chiar şi folosind metodica modernă, nu poate să existe 
exegeză teologică fără Scriptură Sfântă51.

In ceea ce priveşte reproşul făcut metodei istorico-critice, că nu este în spiritul 
tradiţiei Bisericii şi a exegezei patristice, trebuie spus că există păreri între teologii 
ortodocşi care nu împărtăşesc acest punct de vedere. Reîntoarcerea la principiile 
hermeneutice patristice nu însemnă o reproducere ad-litteram a interpretărilor 
părinţilor, ci deprinderea modului lor de a face exegeză, care nu arareori recurge la 
instrumentarul ştiinţifico-critic al epocii pentru a descoperi bogăţiile Scripturii52.

b) Desigur, contribuţiile recente ale hermeneuticii apusene şi ortodoxe au arătat 
caracterul nedesăvârşit al exegezei istorico-critice şi necesitatea completării ei cu 
alte abordări preocupate de actualizarea textului în Biserică. Dar a cere înlocuirea 
abordării istorico-critice cu una actualizantă, a experierii duhovniceşti, e echivalent 
cu a spune că doar lucrarea actuală a Duhului e importantă. E absurd să credem că 
autorii biblici ignorau prezentul, sau că Evanghelia lui Hristos nu se adresa de fapt 
contemporanilor săi, ci doar Bisericii din veacurile următoare.

49 Pentru o recentă discuţie a acestei problematici în teologia catolică, vezi şi articolul lui A. 
Marga, „O carte de cotitură”, în Revista Tribuna, Nr. 115 (16-30 iunie 2007), Cluj-Napoca, despre 
cartea papei Benedict XVI, Jesus von Nazareth. Von der Taufe im Jordan bis zur Verklărung, Herder, 
Freiburg, Basel, Wien, 2007.

50 „The writing of dissertations does not usually start out with the search for and discovery of new 
things, i.e. with the scholar gaining new knowledge. The main goal of most dissertations is to confirm or 
submit further proofs in support of the prevailing views” (S. AGOURIDES, „The Orthodox Church and 
Contemporary Biblical Research”, în DUNN/KLEIN/LUZ/MIHOC, p. 145).

DOHMEN, p. 28-29: „Anders gesagt, kann es auch bei notwendig modemer Methodik keine 
Exegese im Kontext der Theologie ohne Heilige Schrift geben”.

52 MlHOC, p. 10: „The Fathers of the Church teach us a totally different attitude. One could say 
that in biblical exegesis they themselves used the criticai methods of their age.”; BASARAB, p. 34: 
„Biserica aşteaptă de la interpreţii contemporani ai Scripturii să continue cercetarea în spiritul patristic, 
să folosească critic rezultatele metodelor ştiinţifice de cercetare modernă, pe care să le armonizeze cu 
interpretarea teologică şi cu trăirea sacramentală a cuvântului lui Dumnezeu.”
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Dacă o lectură diacronică a Bibliei este necesară, atunci aceasta ţine de însăşi 
natura ei. Biblia are caracter revelat şi istoric, sau - fiind un izvor al Revelaţiei 
Scriptura are, ca şi Revelaţia, un caracter istoric53. Revelaţia este un proces gradual 
în istorie, care s-a împlinit în persoana lui Iisus Hristos (Evr 1, 1-3). A desconsidera 
evoluţia graduală a Revelaţiei divine, aşa cum apare ea în Sf. Scriptură, constituie o 
dovadă de dezinteres pentru Revelaţie însăşi. Scriptura are şi ea un caracter divino- 
uman, şi neglijarea umanului, cu tot ceea ce înseamnă el în alcătuirea Scripturii, este 
o exagerare, ca şi cealaltă extremă: neglijarea caracterului divin al ei. Dezinteresul 
pentru circumstanţele istorice ale apariţiei Bibliei reprezintă o atitudine gnostică, 
cum remarca I. Karavidopoulos54. Unii teologii ortodocşi au reproşat metodei 
istorico-critice excluderea caracterului divin al Scripturii în favoarea umanului. însă 
Veselin Kesich a afirmat, pe bună dreptate, că argumentul pentru o cercetare 
istorico-critică a Noului Testament este tocmai întruparea, care este un eveniment 
istoric55. Un bun cunoscător al Ortodoxiei, F. Heyer, propune ca model al 
interpretării istorice a Scripturii argumentul ortodox în disputa iconoclastică: justeţea 
reprezentării iconografice a lui Dumnezeu ca om în Iisus Hristos56.

Dacă nu poate să existe contradicţie între Revelaţie şi istorie, dacă este propriu 
lui Dumnezeu să se descopere astfel încât oamenii să poată să facă în istorie 
experienţa Sa, atunci nu trebuie postulată o contradicţie între perspectiva istorico- 
critică asupra textelor biblice (ca documente istorice ale acestei experienţe de 
credinţă57) şi credinţa Bisericii, care mărturiseşte şi ţine aceste texte ca „Scripturi 
Sfinte”. Legitimitatea şi autoritatea teologică a exegezei istorico-critice se bazează 
pe istoricitatea revelaţiei şi a necesităţii de a face teologie fără pierderea 
începuturilor procesului de formare a acestor experienţe de credinţă. Aceasta nu se 
poate realiza făcând abstracţie de iluminism şi istorie, însă trebuie să treacă dincolo 
de ele58.

53 în teologia românească caracterul istoric al Revelaţiei a fost comentat de părintele STĂNILOAE 
(în Teologia Dogmatică Ortodoxă /, Bucureşti: EIBMBOR 1978, p. 38, sau în Iisus Hristos sau 
restaurarea omului, Sibiu 1943, p. 28-40).

54 „Offenbarung und Inspiration der Schrift. Interpretation des Neuen Testaments in der 
Orthodoxen Kirche", în DUNN/KLEIN/LUZ/MlHOC, p. 162: „Das Christentum als die Offenbarung Gottes 
in der Geschichte hat einen explizit historischen Charakter. Theologie und besonders biblische 
Interpretation, diirfen nicht unterlassen, die historischen Umsiănde der Biicher des Alten und Neuen 
Testaments ernsthaft zu erwăgen, wenn sie nicht zu einerArt Gnostizismus werden wollen ”.

55 V. KESICH, The Gospel Image of Christ: The Church and Modern Criticism, Crestwood, New 
York, St Vladimir's Seminary Press, 1972.

56 F. HEYER, „Orthodoxe Theologie”, in F. HEYER (Editura), Konfessionskunde, de Gruyter 1977,
p. 133-134.

57 Th. SODING, „Geschichtlicher Text und Heilige Schrift-Fragen zur theologischen Legitimităt 
historisch-kritischer Exegese”, în Th. STERNBERG (Editura), Neue Formen der Schriftauslegung?, QD 
140, Freiburg 1992, p. 108: „Die historisch-kritische Exegese nimmt die biblischen Texte vielmehr als 
literarische Zeugnisse geschichtlicher Gottes- und Glaubenseifahrungen wahr.”

ibidem, p. 115-116: „Die Exegese kann auch nur dann theologisch zur Sache und zur Person 
reden, wenn sie die Texte, die sie untersucht, nicht allein als Gewebe komplizierter Strukturen, als
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c) De faptul că Scriptura este Sfântă ţine şi inspiraţia ei. Din păcate, concepţia 
despre inspiraţia Sfintei Scripturi a intrat într-un con de umbră în cercetarea biblică 
apuseană odată cu noile cunoştinţe despre apariţia cărţilor Bibliei. Imaginea 
autorului biblic care, fiind într-o stare de inspiraţie, îşi scrie cartea biblică care îi 
poartă numele, este mai degrabă romantică şi modernă decât proprie antichităţii. 
Cercetările în tărâmul teologiei biblice au arătat că textele Bibliei sunt rezultatul 
unui proces complex. Până la forma ei actuală, o carte biblică a cunoscut de obicei 
mai multe etape de redactare. în mod firesc se ridică atunci întrebarea: cui trebuie să 
i se atribuie inspiraţia? Doar redactorului final sau numai autorilor surselor literare? 
Trebuie să reducem inspiraţia la procesul scrierii? Ce merit au cei care au păstrat şi 
transmis sursele orale? Au fost ei inspiraţi sau nu? în faţa dificultăţii de a identifica 
doar un singur beneficiar al inspiraţiei, pare mai potrivit să vorbim de inspiraţie ca 
un proces colectiv-diacronic. Inspiraţia nu trebuie concepută ca un har rezervat 
autorului sau a redactorului unui text, adică unei persoane căreia îi revine meritul de 
a fi stabilit ultima formă a textului, aşa cum apare el în Biblie59. Inspiraţia presupune 
un proces mai amplu, ce include toate etapele tradiţiei orale şi scrise ale unui text . 
Ea este un proces eclezial, un har al comunităţii*1. Biblia este rodul acestui har 
împărtăşit unei comunităţi de credinţă, care se numeşte Israel în Vechiul Testament 
şi Biserica în cazul Noului Testament şi care include persoane diferite, comunităţi

Dokumente einer historischen Konsteilation oder als Zeugen literarischer Entstehungsprozesse, sondem 
als Niederschlăge von Gottes- und Glaubenserfahrungen und von daher als Trăger einer geschichtlichen 
Bedeutung betrachtet, die sich coram Deo in den kommunikativen Beziehungen zwischen dem Autor 
und den Adressaten entfaltet (Selbstverstăndîich schlieBt dies literar-, redaktions-, form- und 
gattungskritische Analysen nicht aus, sondem ein.)”.

9 Concepţie împărtăşită de BECKER, p. 34: „Wo die Autorschaft der biblischen Biicher ist, da ist - 
in der Ausdehnung ganz an die Gesetze der Literaturwissenschaft gebunden- die Schriftinspiration. Wer 
das Charisma der Schriftinspiration auf die Entstehungsphasen der Schrift bezieht, handelt auf eigene 
Verantwortung. Nicht einmal fîir die Verkundigung eines Jesaja und seine literarische Hinterlassenschaft 
lăBt sich beweisen, daB sie im Sinne der katholischen Inspirationslehre inspiriert waren. Sie haben als 
authentische prophetische Erfahrung und als Offenbarung Gottes den ihnen zukommenden Wert, sind 
aber deshalb nicht inspiriertes Gotteswort oder Schrift.”

60 Viziunea sociologico-eclesiologică asupra inspiraţiei, deschisă de K. RAHNER („Uber die 
Schriftinspiration” (QD I) Freiburg/BaselAVien 1958, p. 568-577) a fost dezvoltată şi asupra Vechiului 
Testament de P. GRELOT, „Zehn Uberlegungen zur Schriftinspiration”, în: E. KLINGER / K. WlTTSTADT 
(Editura), Glaube im Prozefi. Christsein nach dem Zweiten Vatikanum (FS. K. Rahner) 
Freiburg/BaselAVien 1984, p. 563-579: „Die Inspiration dieser Texte darf man nicht abstrakt auffassen 
als eine nur den Verfassem, den Redaktoren oder den fur die Leztfassung Verantwortlichen vorbehaltene 
gratia gratis data, um den als Wort Gottes anerkannten materiellen Inhalt in der nachapostolischen 
Kirche oder schon im Judentum, zu dessen Erbe die Kirche hierin wurde, zu qualifizieren. In der 
Schriftinspiration hat man vielmehr einen umfassenden Prozefi zu sehen, der durch die Zeiten hindurch 
alle miindlich oder schriftlich zur Festlegung der sich vom authentischen Wort Gottes her entfalten- den 
Regel fur Glaube und Praxis in einer den Bediirfnissen jeder Epoche angepaBten literarischen Form 
verarbeiteten Texte umfaBt hat.”

61 La fel şi KARAV1DOPOULOS, p. 161: „Die Inspiration der Schrift gemăss der orthodoxen 
Theologie ist also kein mechanischer oder ăuBerer Vorgang, sondem ein Geschehen des Heiligen 
Geistes innerhalb der Gemeinde.”
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diverse şi epoci diferite. în opinia lui P. Grelot, necesitatea studierii diacronice, 
istorico-critice a textului Sf. Scripturi se bazează pe această viziune despre 
inspiraţie62.

d) Teologia ortodoxă pune un accent fundamental pe Tradiţie în articularea 
discursului ei. în cazul scrierilor Vechiului Testament putem vorbi de tradiţie şi 
tradiţii în cadrul Scripturii, la trei niveluri:

1) autorii biblici au folosit tradiţii orale sau scrise la redactarea cărţilor;
2) în comunităţi de credinţă din Israel, textele au fost culese, conservate şi 

transmise generaţiilor următoare de credincioşi, datorită credinţei în aceste 
texte;

3) extele s-au născut într-o lume marcată de concepţii şi tradiţii religioase, 
morale, sociale, existenţiale, care se reflectă, direct sau cu mutaţii, în textul 
final.

De pildă, afirmaţia că „Iisus este- Hristosul” {In 20, 31) nu e înţeleasă în 
deplinătatea ei dacă se neglijează faptul că termenul „Hristos” are o întreagă tradiţie 
în spatele lui. A urmări originile şi dezvoltarea tradiţiei mesianice din epoca 
Vechiului Testament până în secolul 1 d.Hr. permite o înţelegere mult mai bună a 
mesianităţii lui Iisus şi a deosebirii ei de înţelegerea curentă în epocă. Este sarcina 
demersului diacronic de a valorifica tradiţia din Scriptură. Ignorarea abordării 
diacronice a textelor biblice înseamnă totodată ignorarea fenomenului „tradiţie” în 
Scriptură.

e) în fine, metoda istorico-critică are şi un rol apologetic, şi trebuie recunoscute 
meritele pe care le poate avea în delimitarea de false interpretări63, înţelegând prin 
aceasta acele interpretări abuzive, care în general nu văd în text principalul interes, ci 
doar se folosesc de el în interese proprii, transformând Biblia în carte de ştiinţă sau 
cronici terestre ale întâlnirilor cu civilizaţii extraterestre64. Nu numai modul de 
abordare a Bibliei este greşit aici, ci şi interpretările ca atare. Metoda este capabilă să 
arate că orice tip de fimdamentalism care susţine că se bazează pe Biblie nu ţine cont 
de condiţiile în care au apărut cărţile Scripturii.

***

62 GRELOT, ibidem: „Die Verwurzelung der Texte in der Gemeindegeschichte, in Israel, dann in 
der Urkirche, lăfit uns diese theologischen Fragen nicht mehr von den kritischen Problemen liber die 
Entstehung, die Abfassung und die Ubermittlung der Heiligen Biicher im gleichen Zeitraum voneinander 
trennen.”

63 Pentru mulţi autori acesta este principalul scop al metodei istorico-critice (vezi STECK, p. 4). în 
opinia noastră mai bine pledează caracterul diacronic al Revelaţiei şi inspiraţiei pentru folosirea metodei.

64 Un răspuns la interpretarea de acest tip a unor locuri din Biblie a dat O. KEEL , Zuriick von den 
Sternen (înapoi de la stele - t.n.), Fribourg, 1970, în care critică interpretările unor texte biblice Ia Erich 
von Dăniken, explicând textele în cauză în contextul Orientului Antic în care au apărut.
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în final, să punctăm ideile principale expuse mai sus. Exegeza istorico-critică 
este o exegeză ştiinţifică şi reprezintă una din modalităţile de abordare şi interpretare 
a textelor biblice. Ea nu poate să deţină un monopol asupra interpretării Bibliei, 
lucru afirmat atât în discuţia hermeneutică mai recentă din Apus, cât şi în studiile 
cele mai importante de hermeneutică biblică din spaţiul ortodox. Metoda are nevoie 
să fie completată prin abordări orientate spre cititor şi actualizarea ecclesiologico- 
sacramentală a mesajului scripturistic, cum au arătat contribuţiile teologilor 
ortodocşi din ultimele trei decenii. Studiile respective propun o reorientare 
hermeneutică spre prezent şi viitor. Studiul de faţă se concentrează asupra necesităţii 
abordării istorico-critice a textelor biblice. Cu corectivele de rigoare65, exegeza 
istorico-critică nu trebuie să cadă în desuetudine sau să fie eliminată din preocupările 
ortodoxe de teologie bibică. Necesitatea de completare a demersului istorico-critic 
este indispensabilă, dar asta nu înseamnă nicidecum neglijarea lucrării Duhului şi 
asupra comunităţilor în care au apărut cărţile Scripturii. Ortodoxia are oricum o 
vocaţie a sintezei, fiind predispusă spre abordarea holistică, în care se accentuează 
unitatea lucrării lui Dumnezeu în creaţie şi istorie. în mod consecvent, orice 
hermeneutică biblică în teologia ortodoxă prezentă şi viitoare ar trebui să includă 
atât interesul pentru originea textului, cât şi modul recepţiei lui actuale în Biserică; 
altfel, e nevoită să admită discontinuităţi sau pauze în lucrarea continuă şi unitară a 
Duhului Sfânt în istorie, ceea ce, evident, nu poate să facă.

The Orthodox-Historical-Critical Exegesis and Biblical Theology: A 
Reevaluation. Both Western and Eastern theology accept the fact that historical- 
critical exegesis is just one of the numerous interpretation methods. This methods 
require additional reader-oriented approaches as well as updating the scriptural 
message through an ecclesiological and sacramental approach. Several Orthodox 
theologians have contributed to the field during the past three decades. This study 
focuses on the need to approach biblical texts from a historical-critical perspective, 
which although requires certain corrections, is a valuable method of biblical 
theology. The most important arguments supporting a historical-critical approach to 
biblical texts are the following: the diachronic character of the Revelation and 
inspiration in the Holy Scripture; the detachment from abusive approaches and 
interpretations of the biblical texts. Any present or future Orthodox biblical 
hermeneutics should consistently include both the interest in the origins of the text 
and the way in which it is received within the Church today; otherwise, it would 
have to admit that there are breaks or discontinuities within the continuous and 
unitary work of the Holy Spirit throughout history, which is obviously impossible.

65 Este vorba de evitarea chestiunilor problematice din exegeza istorico-critică, expuse în 
paragraful III.
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Consideraţii cu privire la izvoarele 
Statutului Organic şagunian

Lect. Univ. Dr. Paul BRUSANOWSKI

Mitropolitul Andrei baron de Şaguna este cunoscut în istoria Ortodoxiei 
ardelene ca cel care a realizat înnoirea constituţională a acestei Biserici. La Sinodul 
eparhial de la Sibiu din 1864 şi apoi la Congresul Naţional Bisericesc din 1868, 
Şaguna a prezentat un proiect de constituţie, dezbătut în 1864 de o comisie de 12 
membri (4 clerici şi opt mireni), iar în 1868 de o Comisie de 27 de membri (câte 
nouă din fiecare eparhie). Rezultatul l-a constituit Statutul Organic, de fapt o 
constituţie a Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria şi Transilvania. Deşi aflat în 
vigoare în teritoriile intracarpatice timp de peste o jumătate de veac (1868-1925), 
totuşi Statutul a fost analizat pentru prima dată în detaliu abia în 1914, de către 
fiscalul sau juristul Mitropoliei sibiene, Ioan A. de Preda .

De fapt, chiar în anii redactării sale, Statutul Organic a fost primit de către 
contemporani cu sentimente împărţite. Unii au fost încântaţi de această constituţie 
bisericească modernă, care avea menirea de a realiza o reinterpretare a vechilor 
canoane conform spiritului epocii. Alţii însă au condamnat Statutul Organic, 
considerându-1 necanonic, ba chiar mai mult, protestant.

1. Istoricul acuzelor de protestantism la adresa Statutului Organic
Exemplarele Protocoalelor CNB de la Sibiu, din anii 1868 şi 1870, aflate în 

depozitul central al Bibliotecii mitropolitane (cota 1681), conţin unele notiţe ale 
mitropolitului Miron Romanul. Acesta şi-a exprimat unele păreri contradictorii la 
adresa Statutului Organic. Astfel, în dreptul § 118 din proiectul şagunian, unde se 
menţiona că „episcopul are dreptul de a modifica şi schimba astfel de concluse 
consistoriale după plenitudinea puterii arhiereşti”, Miron Romanul a trecut 
observaţia „numai să nu abuzeze de potestatea sa”. Ceva mai sus însă, în dreptul § 
116, care specifica faptul că „asesorii (consistoriali) nu pot fi înrudiţi între sine până 
la al VI. grad de sânge şi al IV. de cuscrie”, Miron a notat întrebarea „pentru ce

Ioan A. de Preda, Constituţia Bisericii gr.-or. române din Ungaria şi Transilvania sau Statutul 
organic, comentat şi cu concluziile şi normele referitoare întregit, Sibiu, 1914.
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nu?”. Observaţiile din Protocolul din anul 1870 sunt şi mai critice. în dreptul 
Cuvântării Prezidiale rostite lui Şaguna în susţinerea Statutului Organic a înscris nu 
mai puţin de nouă semne de întrebare (unele din ele însoţite şi de semne ale 
exclamării). Odată chiar l-a corectat pe mitropolitul Şaguna, afirmând că „Statutul a 
o stricat” (casa lui Dumnezeu)2.

Poziţia lui Miron Romanul faţă de organizarea constituţională a vieţii 
bisericeşti a fost destul de ambiguă. Pe de o parte, a rostit, în cursul Sinoadelor 
arhidiecezane, discursuri pline de laude la adresa constituţionalismului bisericesc. Pe 
de altă parte, tocmai datorită constituţionalismului, mitropolitul Miron a trebuit să 
înfrunte o opoziţie radicală, anume a partidei lui Nicolae Popea. în primii şase ani ai 
păstoririi lui Miron Romanul au fost publicate mai multe broşuri cu polemici între 
cele două partide de la conducerea Arhidiecezei (Popea şi Miron). Dat fiind faptul că 
Popea a apărat tradiţia şaguniană, partida „Mironiştilor” l-a combătut pe Şaguna, 
învinuindu-1 de cameleonism politic şi de protestantizare a Bisericii ardelene:

„Mitropolitul Şaguna avusese mari veleităţi absolutistice, mai ales pe 
timpul când monarhia era guvernată după sistema absolutistică. îndată ce 
observă însă că acea sistemă nu se mai putea susţine nici pe teren politic, 
iar pe de altă parte, că în sistema absolutistică răspunderea pentru tot ce se 
face rău şi pentru tot binele ce nu se face cade tot numai asupra domnului 
absolut, răposatul (adică Şaguna - n.n.), cu mintea sa practică, prevăzând 
urmările, nu numai că începu a studia statutele protestanţilor, ci se puse şi 
în relaţii de aproape cu bărbaţi renumiţi ai lor, precum era demnul bărbat 
Rannicher, care a şi tras liniile principale ale Statutului nostru Organic."3

După cum a arătat şi Eusebiu Roşea, broşura din care a fost extras citatul de 
mai sus a fost scrisă de George Bariţiu, un cunoscut opozant al lui Şaguna4. Faptul 
că se realizase o alianţă între aderenţii lui Miron Romanul şi unitul Bariţiu nu a fost 
lipsită de urmări. Astfel, în 1885, Ioan Hannia l-a acuzat deschis pe mitropolitul 
Miron de uneltire, cu guvernanţii maghiari, în scopul abrogării Statutului Organic5, 
însă nici Miron nu s-a lăsat mai prejos. Fiind obligat să-şi exprime de nenumărate 
ori aderenţa sa pentru constituţionalism, şi-a permis să răbufnească şi să dea glas 
criticilor sale faţă de realităţile vieţii bisericeşti constituţionale. în cuvântul prezidial, 
de la deschiderea Sinodului arhidiecezan din 1895, a afirmat că „instituţiunile 
bisericeşti, create prin Statutul Organic, n-au produs rezultatele care le-au avut în 
vedere întemeietorii lor”6.

2 Protocolul Congresului... 1870, conclus 3, p. 4-11.
Anticritica broşurei anonime publicate asupra celor două Congrese Naţionale Bisericeşti din 

1873 şi 1874. De mai mulţi deputaţi ai maiorităţii Congreselor de la 1873 şi 1874, Sibiu, 1880, p. 24.
E. Roşea, Monografia Mitropoliei Ortodoxe Române a Ardealului, începând de la repausarea 

Arhiepiscopului-Mitropolit Andreiu baron de Şaguna, până astăzi. Contribuţii istorice, Sibiu, 1937, p.

5 Protocolul Sinodului arhidiecezan din anul 1885, conclus 31, p. 17-18.
6 Protocolul Sinodului arhidiecezan din anul 1895, p. 77-78.

26.
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Poziţia mai mult sau mai puţin critică faţă de Statutul Organic a fost continuată 
în interiorul Ortodoxiei ardelene de către Partenie Cosma, Ioan Lupaş, Ioan Mateiu, 
Ştefan Meteş şi Miron Cristea. Totuşi, Lupaş şi Mateiu şi-au reconsiderat ulterior 
poziţia, devenind unii dintre cei mai mari apărători ai Statutului Organic. Partenie 
Cosma a fost notarul Comisiei de 27, cea care a prelucrat proiectul de statut, înaintat 
de Şaguna. Potrivit lui Cosma, Statutul Organic nu a fost creaţia lui Şaguna, ci a 
CNB din 1868. Ce-i drept, afirma Cosma, mitropolitul Şaguna a cedat în faţa 
pretenţiilor laicilor din CNB, dar nu ar fi avut încredere în Consistoriul alcătuit şi din 
laici7.

însă cea mai neconvenţională, dar şi hotărâtoare critică asupra Statutului 
Organic a venit din partea primului patriarh al României, Miron Cristea. A acţionat 
total atipic, în sensul că nu a criticat în mod direct Statutul Organic ardelean. 
Dimpotrivă, Cristea s-a declarat apărător al tradiţiei ardelene, cerând, în Sinodul 
episcopesc al Mitropoliei ardelene, din 23 aprilie 1919, ca Statutul Organic să fie 
pus la baza organizării BOR întregite. Un an mai târziu, în lucrarea sa privind 
unificarea BOR, Miron Cristea a demontat punct cu punct principiile Statutului 
Organic, susţinând chiar şi o proporţie paritară a laicilor şi clericilor în organele de 
conducere bisericeşti8.

în ceea ce-i priveşte pe teologii şi canoniştii români de dincolo de Carpaţi, unul 
dintre marii contemporani ai lui Şaguna a fost Melchisedec Ştefânescu. Acesta a 
considerat că Şaguna a ieşit din cadrele strictei canonicităţi, fiind împins spre aceasta 
de condiţiile politice şi sociale ale Ortodoxiei ardelene. Totodată, a considerat 
nepotrivită organizarea şaguniană, ca Biserică liberă într-un stat naţional liber (cum 
considera că era BOR din Regatul României), neînţelegând tocmai ideile de 
autonomie şi subsidiaritate din statul ungar9.

Statutul Organic a avut opozanţi şi în Bucovina. Hacman s-a opus constant 
participării laicilor Ia sinoadele eparhiale. Poziţia lui a fost însă continuată de 
canonistul Valerian Şesan, care a acuzat Statutul Organic de protestantizare a 
Bisericii:

„Principiile protestantizante, adică dăunătoare principiului ierarhic, 
din Statutul Organic nu reprezintă părerile personale ale Mitropolitului 
Şaguna care, pătruns de un profund sentiment de Ortodoxie şi fiind un 
adânc cunoscător al canoanelor şi tradiţiei bisericeşti, propusese norme de 
organizare bisericească, concepute în spirit curat ortodox. Mirenii români 
însă, trăind în legături strânse cu sârbii din Ungaria, s-au infectat de la ei 
de spiritul radical laicizant şi, predominând prin număr Congresul

7 Partenie Cosma, Statutul Organic, în Enciclopedia ASTRA, voi. III, Sibiu, 1904, p. 1012.
Miron Cristea, Principii fundamentale pentru organizarea unitară a BOR din regatul român, 

Bucureşti, 1920, Tip. Cărţilor bisericeşti.
Melchisedec Ştefânescu, Studiu despre ierarhia şi instituţiunea sinodală în Biserica Ortodoxă a 

Răsăritului în genere şi despre ierarhia şi instituţiunea sinodală în Biserica Ortodoxă Română in 
special, Bucureşti, 1883, p. 34-35 şi 29.
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Naţional din 1868, s-au lăsat seduşi să contrarieze în multe chestiuni pe 
Marele lor Mitropolit Şaguna.”10

Aşadar, Valerian Şesan a acuzat Statutul de protestantism, intrat în Biserica 
românească prin filieră sârbă!!! E adevărat, după 1865, în Mitropolia de Carloviţ au 
izbucnit dispute între ierarhie şi laici. Cei din urmă, nemulţumiţi de poziţia 
intransigentă a episcopilor, au părăsit lucrările CNB sârbesc11. Episcopii şi unii 
canonişti sârbi au condamnat, în lucrări polemice, tendinţele liberale şi democratice 
ale laicilor. în vizorul lor a intrat şi Statutul Organic, considerat opera „hulitului” 
Şaguna. Astfel, potrivit lui Emilian Rădici, Curtea de la Viena a adoptat, în 
reglementarea raporturilor dintre Bisericile Ortodoxe ale monarhiei habsburgice, 
doctrina philetismului. AL 9/1868 a separat Biserica românească de cea sârbească şi 
a înlăturat şi organizarea canonică a Bisericii ardelene. Şaguna a fost, potrivit 
canoniştilor sârbi, o unealtă a autorităţilor de Stat. Acestea au impus principiile 
şaguniene în legile constituţionale ale Mitropoliei de Carloviţ12. într-o altă lucrare, 
Rădici l-a acuzat deschis pe Şaguna că

„ştiuse să introducă, prin contrabandă, în Biserica românească, cu 
falşitatea oribilă a canoanelor - sinoade laice, pe care, spre a masca 
falşificarea, le numise pentru întreaga Mitropolie bisericeşti- 
administrative-mitropolitan, iar pentru dieceză Sinoade eparhiale. De aici 
au copiat mai târziu reformatorii sârbi opera lor, cum se poate dovedi din 
comparaţia paralelă cu textul Statutului Organic.”13

Deşi am prezentat mai întâi atitudinea unor teologi ortodocşi, trebuie menţionat 
faptul că primele critici la adresa Statutului Organic au fost aduse de către catolici, 
anume de Friedrich Heinrich Vering, cel care s-a îngrijit de tipărirea în limba 
germană a Statutului Organic14. Poate nu este lipsit de semnificaţie faptul că Vering 
a activat multă vreme la Cernăuţi, fiind, între 1875-79, cel dintâi profesor de drept 
canonic la Facultatea catolică a Universităţii bucovinene15. în 1876 a tipărit un

10 Valerian Şesan, „Modificarea Legii şi Statutului pentru organizarea Bisericii Ortodoxe 
Române”, în Candela, an. XLVI, 1935, p. 151.

11 Poziţia lor a fost exprimată în lucrarea Zur Losung der Serbischen Kirchcnfrage, von einem 
gew. Congressmitgliede, Budapesta, 1873.

12 Emilian Rădici, Die orthodox-orientalischen Partikularkirchen in den Lăndern der ungarischen 
Krone, Budapesta, 1886, p. 96-97 şi Idem, Ein Kampf um's Recht, Praga, 1879, p. 31, apud Ion Matei, 
Contribuţiuni..., p. 274-275.

13 Radoslav Rădici, Die Verfassung der orthodox-katolischen Kirche bei den Serben in 
Oesterreich-Vngam, voi. I, Vârşeţ, 1877, p. 90, nota 4 (traducerea lui Matei, Contribuţiuni..., p. 277).

Organisches Statut der griechisch/orientalisch-romanischern Kirche in Ungarii und 
Siebenbiirgen, „Archiv fur katholisches Kirchenrecht mit besonderer Riicksicht auf das Vatikanische 
Concil, sowie auf Deutschland, Oesterreich und die Schweiz”, Hg. Fr. Vering., XXV, Mainz 1871, p. 
235-276.

15 http://www.bautz.de/bbkl/v/vering_fJi.shtml.
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voluminos manual de Drept canonic16, în care a afirmat că principiile Statutului 
Organic au fost preluate de la saşii ardeleni protestanţi17. Ulterior, şi canonistul 
greco-catolic Alexandru Grama a susţinut aceeaşi origine săsească-protestantă a 
Statutului18.

Aşadar, în 1876 Vering a emis teza originii protestante a Statutului Organic. Ea 
a fost preluată în 1877 de sârbul ortodox Rădici, apoi în 1880 de istoricul unit 
Bariţiu (care i-a sărit în ajutorul lui Miron Romanul în polemica acestuia cu Nicolae 
Popea), iar ulterior de greco-catolicul Grama şi de ortodoxul bucovinean Valerian 
Şesan. Saşii, consideraţi adevăraţii părinţi spirituali ai Statutului Organic, s-au ţinut 
deoparte în această polemică.

însă în anul 1956, fostul episcop evanghelic din Transilvania, Friedrich Miiller, 
a publicat la Stuttgart o lucrare cuprinzând mai multe studii, printre care şi Das 
Luthertum als Auslosungskern der volkskirchlichen Entwicklung und deren 
geschichtliche Auswirkung in Siidosteuropa, (Luteranismul ca nucleu de declanşare 
a dezvoltării popular-bisericeşti şi urmările sale istorice în sud-estul Europei)19. 
Miiller a considerat că putea fundamenta colaborarea dintre Şaguna şi Ranicher, în 
special cu privire la punerea de acord cu legislaţia de stat, pe baza corespondenţei 
între ei. într-una dintre scrisori, nedatată dar considerată a fi fost redactată în 1863- 
64, Şaguna îi scria lui Rannicher că îi trimitea proiectul „referitor la organizarea 
Bisericii noastre spre inspectare şi spre examinare a conţinutului lui şi transcrierii lui 
în limba germană”. Părerea lui Miiller a fost urmată de istoricii şi juriştii Bisericii 
Evanghelice C.A. din România Hermann Pitters20 şi Gerhard Schullerus. Totuşi, 
ultimul biograf al mitropolitului Andrei baron de Şaguna este tot un sas originar din 
Transilvania, Johann Schneider (în teza lui de doctorat21). Acesta a pus la îndoială 
originea protestantă a Statutului Organic, datorită deosebirilor fundamentale între 
acesta şi Constituţia Bisericii Evanghelice din Transilvania, din anul 186122.

16 Fr. Vering, Lehrbuch des katholischen, orientalischen undprotestantischen Kirchenrechts, mit 
besonderer Riicksicht auf Deutschland, Osterreich und die Schweiz, 1876, 1881, 1893, Freiburg im 
Breisgau, 1031 p.

17 Ibidem, p. 372. Vering atrage atenţia şi asupra polemicii dintre Şaguna şi Hacman (nota 82).
18 Al. Grama, Gestiuni din dreptul şi istoria Bisericii româneşti unite. Studiu apologetic din 

incidentul invectivelor „Gazetei Transilvaniei” şi a d-lui Nicolau Densuşianu asupra Mitropolitului 
Vancea şi a Bisericii Unite, Partea I, Blaj, 1893, p. 154-155.

19 Friedrich Miiller, Geschichtswirksamkeit des Evangeliums in seinem lutherischen Verstăndnis, 
zwei Aufsătze, Evangelisches Verlagswerk Stuttgart, 1956, p. 11-51.

20 H. Pitters, „Despre relaţiile Mitropolitului Andrei Şaguna cu Biserica Evanghelică C.A. din 
Transilvania”, în Slujitor al Bisericii şi al Neamului. Părintele Prof. Univ. Dr. Mircea Păcurariu, 
membru corespondent al Academiei Române la împlinirea vârstei de 70 de ani, Cluj, 2002, p. 574.

21 Johann Schneider, Der Hermannstădter Metropolit Andrei von Şaguna. Reform und 
Erneuerung der Orthodoxen Kirche in Siebenbiirgen und Ungarn nach 1848, Bohlau, Koln-Weimar- 
Wien, 2005.

22 Ibidem, p. 196-199.
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2. Pretinsul model protestant pentru Statutul Organic
în manualul său de Drept canonic, în care I-a acuzat pe Şaguna de 

protestantizarea Bisericii ardelene, Fr. Vering a atras atenţia asupra faptului că 
existau trei tipuri de constituţii bisericeşti protestante: consistorială (în spaţiul 
german şi central-european), presbiterial-sinodală (în spaţiul elveţian-francez- 
olandez) şi mixtă. Din păcate, nu ne-a lămurit după care tip de constituţie s-a orientat 
Şaguna.

Constituţia protestantă consistorială
Aceasta este cel mai vechi tip de constituţie bisericească protestantă, apărând 

chiar patria protestantismului, Imperiul Romano-German, care a cunoscut încă din 
secolul XII până în 1648 un proces de „teritorializare a puterii statale”, adică de 
trecere, în anumite teritorii, a competenţelor suverane ale împăratului, pe seama 
stăpânilor feudali ale respectivelor teritorii (arhiduci, duci, principi)23. Reforma 
religioasă a constituit un prilej al principilor de a-şi consolida statutul de cvasi- 
suveranitate. Pacea religioasă de la Augsburg, din 1555 a acordat principilor 
teritoriali dreptul de a alege între catolicism şi protestantism şi de a decide 
confesiunea religioasă a supuşilor lor, după principiul cuius regio, eius religio.

De fapt, Reforma protestantă s-a putut răspândi atât de uşor tocmai datorită 
acestei teritorializări a puterii statale în Germania. Luther a fost nevoit să atragă de 
partea sa cât mai mulţi principi teritoriali germani. A fost o legătură avantajoasă 
pentru ambele părţi. Luther a apelat la principi, considerând că autoritatea lor 
seculară putea impune ordinea şi stăvili anarhia din lume. în anul 1520, în lucrarea 
sa adresată „nobilimii creştine de naţiune germană”, îi chema să participe la 
Reformă, motivul fiind eşecul în acest sens al autorităţilor bisericeşti. Totuşi, în acel 
an, Luther nu intenţiona crearea unei Biserici noi. Apelul la principi nu a fost altceva 
decât o punere în aplicare a unor idei reformatoare mai vechi, din secolele 
precedente când, în contextul decăderii papalităţii, se făcuseră numeroase apeluri la 
conducătorii politici de a prelua frâiele restabilirii ordinii în sânul Bisericii Catolice. 
Astfel, Luther nici nu putea să aibă intenţia de a acorda principilor un rol covârşitor 
în conducerea Bisericii, ci doar de a o sprijini cu autoritatea lor politică. El considera 
că Reforma trebuia să se dezvolte în mod organic, în comunităţi, iar în cazul în care 
episcopii refuzau să hirotonească persoane credincioase, hirotonia să o facă chiar

23 Amănunte despre relaţiile dintre principii imperiului şi împărat, la Ulrich Eisenhardt, Deutsche 
Rechtsgeschichte, ed. III, Miinchen, 1999, p. 123-139. Conform juristului Samuel baron de Pufendorf 
(1632-94), Imperiul Romano-German constituia un corp statal iregular, un monstrum care suferă de 
boala că împăratul doreşte să stăpânească stăpânirea monarhică, iar principii doresc să dobândească 
independenţa deplină. Chiar şi împăraţii înşişi, care „guvernau de nevoie mai mult în calitate de stăpâni 
ai teritoriilor habsburgice, decât de împăraţi”, şi-au consolidat stăpânirea în statele lor teritoriale 
(Manfred Fimkes, „Deutschland in der zweiten Hălfte des 16. Jahrhunderts”, în Deutsche Geschichte, 
Hrsg. Heinrich Pleticha, 1993, voi. VI, p. 267).
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comunitatea însăşi, prin punerea mâinilor24. Mai târziu însă, a început să-i considere 
pe principi ca „episcopi de nevoie”25.

însă nu Luther, ci Philip Melanchthon a fost cel care a pus bazele doctrinare ale 
stăpânirii bisericeşti de către stăpânii statelor teritoriale germane26. I-a însărcinat pe 
stăpânii statelor teritoriale germane cu custodia primae tabulae, adică cu paza 
respectării primei table a Decalogului27. Iar „spiritul timpului a dus la dezvoltarea 
puterii princiare nestăvilite”28, adică a regimului stăpânirii de către principii 
teritoriali a Bisericilor protestante teritoriale. Astfel, în 1527-28, la îndemnul lui 
Luther, principele elector al Saxoniei, Johann cel Ferm (1525-32) a ordonat 
efectuarea unei vizitaţii bisericeşti. Instrucţiunea către vizitatori a fost promulgată 
de principe. Vizitatorii trebuiau să urmărească şi viaţa morală a preoţilor şi 
credincioşilor. S-a decis să se acorde unor pastori „superintendanţa”, adică dreptul 
de supraveghere asupra celorlalţi pastori. Astfel au apărut primele superintendent- 
uri, organe intermediare de supraveghere a clericilor din parohii. Drept urmare, 
intenţia principelui elector al Saxoniei a fost practic preluarea conducerii şi a 
controlului de către Curte a întregii vieţi bisericeşti din statul teritorial respectiv. Şi 
tocmai „această instrucţiune a stabilit regimul stăpânirii principilor asupra Bisericii 
{clas landesherrliche Kirchenregiment)29 şi înfiinţarea primei evangelische 
Landeskirche (Biserică teritorială germană).

Destul de repede s-a dovedit că superintendentura nu a putut prelua locul vechii 
dieceze catolice. Dieta saxonă din 1538 a cerut principelui înfiinţarea a patru 
Consistorii. Principele a cerut teologilor şi juriştilor de la Wittenberg să-şi exprime 
părerea. Răspunsul a fost unul pozitiv, iar în 1539 a fost înfiinţat în mod provizoriu 
un Consistoriu la Wittenberg. în 1542 a fost redactată o constituţie consistorială 
provizorie, apoi în 1580 cea definitivă. Au fost instituite, în Saxonia, un Consistoriu 
Suprem la Dresda şi două Consistorii cercuale30. Consistoriul a fost

„o instituţie a stăpânului teritorial. Acesta le convoca, acesta îi 
desemna pe membri şi el avea ultima decizie. Consistoriile au fost 
constituite din consilieri juridici ai principelui şi din teologi. Cei din urmă

24 Erwin Iserloh, „Die deutsche Furstenreformation”, în Handbuch der Kirchengeschichte, 
Herausgegeben von Hubert Jedin, Directmedia, Berlin, 2000, Digitale Bibliothek, Bând 35, p. 7377- 
7378 în versiunea electronică sau voi. IV, p. 229-230, în versiune tipărită.

25 Ibidem, p. 233, nota 18 (unde sunt citate mai multe scrisori ale lui Luther în acest sens).
26 Melanchthon a preluat şi dezvoltat, începând cu anul 1535, doctrina reformist-catolică mai 

veche despre cele trei stări bisericeşti: status ecclesiasticus, politicus et oeconomicus. Primele două 
aveau menirea de a conduce, cea de-a treia de a sluji lui Dumnezeu prin meseriile existente. însă status 
politicus avea îndatorirea de a supraveghea ca supuşilor să li se propovăduiască Evanghelia în mod curat 
şi să li se ofere ceremonii drepte, apoi de a-i pedepsi pe cei care se opuneau Scripturii Kohler, p. 55 şi58.

27 Karl Kohler, Lehrbuch des deutsch-evangelischen Kirchenrechts, Berlin, 1895, p. 102. Iserloh, 
op. cit., p. 232-233.

28 Karl Kohler, op. cit., p. 102.
29 Iserloh, op. cit., p. 240.
30 Karl Kohler, op. cit., p. 111-112.
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au fost convocaţi de la caz la caz, uneori doar ca auxiliari. De-a lungul 
vremii, Consistoriul a devenit competent pentru disciplina bisericească şi 
pentru excomunicarea din Biserică, pentru întreaga administraţie a 
Bisericii teritoriale.”31

Modelul saxon al Consistoriilor (ca organe ale principilor de conducere a 
Bisericilor din statul teritorial) s-a răspândit pe tot teritoriul Germaniei protestante3 , 
după ce, în 1555, imperiul a fost împărţit definitiv în teritorii catolice şi teritorii 
protestante. In acestea din urmă au apărut Landeskirchen. Termenul este dificil de 
tradus, fiind specific dreptului de stat şi religios german. Aceste Landeskirchen 
constituiau Biserici ale câte unui stat teritorial german, fiind acolo confesiune 
oficială, însă sub stăpânirea principilor teritoriali:

„După Pacea religioasă de la Augsburg, din 1555, s-a încetăţenit 
ideea că pe teritoriile stărilor protestante, puterea jurisdicţională 
suspendată a episcopilor a fost translatată pe seama principilor, iar 
drepturile bisericeşti ale principilor au fost descrise cu mare plăcere ca ins 
episcopale.”33

După cum menţiona şi canonistul protestant Hinschius (1835-1898),
„Biserica a fost considerată ca o instituţie morală şi poliţienească, iar 

Consistoriile ca organe de Stat şi clericii ca funcţionari de stat pentru 
probleme de cult.”3

Reforma constituţiilor consistoriale din Bisericile protestante în a doua 
jumătate a secolului XIX

Stăpânirea discreţionară exercitată de principi asupra Bisericilor protestante 
germane a dăinuit până la mijlocul secolului XIX, când constituţiile consistoriale ale 
Bisericilor teritoriale germane au fost modernizate. Ca urmare a răspândirii ideilor 
constituţionale din viaţa politică, au fost introduse aproape în toate Bisericile 
protestante din Germania Sinoade, pentru a limita autoritatea principilor. Totuşi, 
suveranii protestanţi ai statelor teritoriale germane au rămas conducătorii Bisericilor 
teritoriale35. Abia după 1918, când monarhia a fost înlăturată în toată Germania, iar

31 Iserloh, op. cit., p. 242-243.
32 Ba chiar şi în Danemarca şi Norvegia.
33 K. Kohler, op.cit., p. 102-103. Această poziţie a fost susţinută în anul 1874 în Parlamentul 

Regatului WUrttemberg, în timpul discuţiilor privind constituţia acestui stat. Cancelarul RQmelin s-a 
exprimat textual că „Regele este episcopul Ţării, deoarece este căpetenia Statului14 (Ibidem, p. 104).

Vering, op. cit., p. 664. Ulterior, deşi principii ar fi trebuit să consulte în Consistorii părerile 
clericilor şi juriştilor învăţaţi, s-a ajuns ca aceste consistorii să fie folosite tocmai pentru a se contracara 
opinia şi opoziţia pastorilor, cum s-a întâmplat, de exemplu, în Marburg, când Landgraf-n\ Moritz din 
Hessen a înfiinţat Consistoriul tocmai pentru a impune unele reforme religioase împotriva opoziţiei 
clericilor (şi poporului) din teritoriul respectiv (K. KOhIer, p. 113).

„Marele duce, dacă e de confesiune evanghelică, deţine stăpânirea bisericească” (Constituţia din 
Oldenburg) sau că „Stăpânul ţării de confesiune evanghelică (der evangelische Landesherr -
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cele 22 de regate, arhiducate şi ducate din fostul imperiu au devenit republici, au 
reuşit Bisericile protestante germane să iasă de sub tutela suveranilor prin 
introducerea sinodalităţii depline şi desăvârşirea reformei constituţionale începută la 
mijlocul secolului XIX.

Reforma constituţiilor consistoriale protestante a constat de fapt în introducerea 
unor elemente din celălalt tip de constituţie protestantă, cel presbiterial-sinodală, 
existentă şi în Germania, în teritoriile de graniţă cu Olanda. Practic a apărut o 
constituţie bisericească mixtă36, cu un amestec de elemente consistoriale şi 
presbiterial-sinodale. Iniţial a fost o necesitate practică, după restructurarea 
teritorială a Germaniei din şi după timpul lui Napoleon. Astfel, Renania întreagă a 
intrat în 1815, în interiorul Regatului Prusiei. La 5 martie 1835 a fost introdusă 
prima constituţie mixtă bisericească, pentru provinciile de vest ale noii Prusii Mari 
(Renania şi Westfalia).

După revoluţia paşoptistă, tendinţa de a moderniza constituţiile consistoriale 
ale Bisericilor protestante germane s-a generalizat tot mai mult. Rând pe rând, 
Bisericile evanghelice au adoptat noi constituţii, după modelul celei din Renania- 
Westfalia. Din cele 26 mari Landeskirchen din Germania, doar foarte puţine nu au 
adoptat până la sfârşitul secolului XIX elementele constituţiilor presbiterial-sinodale.

Totuşi, au existat numeroase diferenţe de detaliu. Astfel, constituţia renano- 
westfalică a prevăzut două organe de conducere parohială - Reprezentanţa 
parohială (aleasă de toţi credincioşii din comunitate) şi Presbiterium-u\ (ales doar 
de membrii Reprezentanţei). Modelul s-a impus aproape peste tot, doar că în Prusia 
de est, în Honnover şi în Anhalt ambele organe au fost alese de credincioşi. La fel ca 
şi în Renania-Westfalia, s-a prevăzut în multe dintre celelalte constituţii bisericeşti 
germane dreptul Presbiterium-uvWor de a retrage credincioşilor cu viaţă imorală 
dreptul de vot activ şi pasiv pentru Reprezentanţa parohială; apoi au fost stipulate 
prevederi clare cu privire la îndatoririle diferiţilor membri din Presbiterii (bătrâni, 
diaconi, epitropi).

De asemenea, au existat diferenţe şi în privinţa organizării bisericeşti de la 
nivelul superior parohiilor. Cu excepţia Bisericii din Baden, nu a existat nicăieri vot 
universal al tuturor credincioşilor pentru sinoade (cu circumscripţii electorale). Ideea 
era că în Sinoade sau Adunările bisericeşti nu erau reprezentaţi credincioşii, ci 
parohiile, indiferent de numărul de suflete. Aproape în toate Sinoadele a existat o 
paritate între clerici şi credincioşi; proporţia de 2/3 laici a fost prevăzută în foarte 
puţine Biserici (anume din Prusia Răsăriteană, Kassel, Wiesbaden, Schleswig- 
Holstein). însă în alte Biserici, numărul clericilor l-a întrecut pe cel al laicilor (ca de

Grossherzog) exercită stăpânirea bisericească” (constituţiile din Baden şi din Hessen). Constituţia din 
Saxonia-Altenburg prevedea că „în fruntea Bisericii teritoriale (Landeskirche) se află regentul 
evanghelic-protestant. în cazul în care regentul îşi schimbă confesiunea, atunci drepturile de stăpânire 
bisericească trec la un minister evanghelic-protestant, alcătuit din mai mult de doi membri”.

36 A fost considerată de Vering drept al treilea tip de constituţie protestantă (Vering, op. cit., p.
665).
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exemplu în Renania-Westfalia). Principiul separării puterilor nu a existat nicăieri. 
Peste tot, Sinoadele aveau câte un organ permanent (Comitetul diecezan, 
Directorium, Comite al decanatului, Moderamen) care avea grijă de problemele 
curente ale administraţiei bisericeşti între sesiunile sinodale (de trei sau şase ani) şi 
care, atunci când aveau loc întrunirile sinodale, facea parte integrantă din Sinoade.

Chiar din această prezentare foarte succintă a reformelor statutelor de 
organizare a Bisericilor protestante din Germania, se poate constata că reformele au 
vizat atât o democratizare a Bisericii (prin dezvoltarea presbiteratelor, astfel ca 
poporul credincios din parohii să obţină un anumit rol în administraţia Bisericii 
locale), cât şi o eliberare de sub autoritatea regimului consistorial-princiar (astfel ca, 
pe lângă vechile Consistorii, ca organisme de conducere princiară a Bisericii, să fie 
înfiinţate Sinoade). Totuşi, s-a evitat preluarea modelului politic constituţional în 
organizarea bisericească, model respins atât de juriştii bisericeşti, cât şi de 
autorităţile politice. Cel mai elocvent exemplu în acest sens este dat de însuşi regele 
Prusiei, Friedrich Wilhelm IV:

„Doresc crearea unei constituţii sinodale, dar Sinoadele nu au voie să 
devină reprezentanţele Bisericii în faţa organelor de conducere bisericeşti 
(după modelul Parlamentelor constituţionale), ci ele însele să fie organele 
de conducere.”37

Reformarea constituţiei Bisericii Evanghelice săseşti după 1848

Reforma constituţiilor consistoriale din Bisericile Evanghelice din Germania a 
fost impusă, de Curtea de la Viena, şi asupra Bisericii Evanghelice săseşti din 
Ardeal.

Mai întâi de toate trebuie semnalat faptul că Reforma protestantă a saşilor 
ardeleni a fost iniţiată, în anii 1542-50, de autorităţile politice de pe Pământul 
crăiesc. Datorită acestui fapt, a existat o conducere dublă a Bisericii săseşti - din 
partea autorităţilor politice şi a celor clericale (anume Universitatea Naţiunii Săseşti 
şi Sinodul). Intre aceste două foruri de conducere a existat o rivalitate continuă. 
Drept urmare, pentru a i se pune capăt, mai ales în condiţia prozelitismului 
Contrareformei catolice din secolul XVIII, în 1753 a fost înfiinţat şi în Biserica 
săsească un Consistoriu, alcătuit din reprezentanţi politici şi clerici. Apoi, în 1780- 
1781 a fost elaborat un statut, potrivit căruia au existat două tipuri de Consistorii: cel 
general-superior (numit Consistorium Evangelicorum Publicum) şi cel districtual 
(Consistorium Domesticum sau Privatum), acesta din urmă pentru fiecare din cele 11 
scaune şi 2 districte săseşti în parte. între oficialii politici şi clerici trebuia să existe 
paritate. Deşi s-a folosit termenul de Consistoriu, totuşi acesta a fost diferit de cele 
existente în Bisericile protestante germane, nefiind o instituţie a stăpânirii princiare

K- Kohler, op. cit., p. 146. Textul a fost preluat dintr-o ordonanţă regală din 30 decembrie 1850.

212



Consideraţii cu privire la izvoarele Statutului Organic şagunian

asupra Bisericii. Ce-i drept, factorul politic local (din scaun/district şi din 
Universitate) a exercitat o mare influenţă asupra Bisericii.

Iosif II a introdus însă dreptul bisericesc de stat asupra Bisericii Evanghelice 
săseşti. în septembrie 1782 a decis ca cercul de competenţă a Consistoriilor să fie 
considerat ca parte a administraţiei de stat. Astfel, împăratul, în calitatea sa de 
principe al Transilvaniei, trebuia să deţină, potrivit cu constituţiile protestanţilor, si 
funcţia de conducător al Bisericilor protestante şi de summus patronus al acestora38. 
Practic, a fost introdus sistemul german al stăpânirii de către principe a Bisericii 
evanghelice (landesherrliche Kirchenregiment). împăratul de la Viena şi-a arogat, la 
fel ca şi principii germani, funcţia de summus episcopus al Bisericilor Protestante 
din Ardeal, funcţie necunoscută până la acea dată la saşii evanghelici.

Un al doilea pas în această direcţie l-a constituit emiterea, la 20 februarie 1807, 
a aşa-numitei Die allerhochst begnehmigte Vorschrift fur die Konsistorien der 
Augsburger Konfessions-verwandten in Siebenburgen („Instrucţiunea preaînaltă 
aprobată pentru Consistoriile credincioşilor de confesiune augustană din 
Transilvania”)39. Noul statut a prevăzut în mod expres faptul că monarhul constituia 
supremum arbitrum al Bisericii Evanghelice săseşti. în celelalte privinţe, cuprindea, 
în esenţă, vechile prevederi, însă mult mai amănunţit formulate. în Consistoriul 
Suprem trebuia să existe o paritate între laici (consilierii şi secretarii evanghelici de 
la dicasteriile statului, apoi membrii Universităţii Naţiunii Săseşti) şi clerici 
(superintendentul, decanul general, decani de capitluri). Din Consistoriile 
domesticale făceau parte reprezentanţii puterii locale şi ai pastorilor din decanat. în 
Consistoriile locale făceau parte parohul şi membrii evanghelici ai Sfatului 
bătrânilor - Altschaft (în sate), respectiv membrii evanghelici ai Magistratelor (în 
oraşe). Statutul s-a aflat în vigoare până la revoluţia paşoptistă.

După revoluţie, Consistoriul a redactat la 28 mai 1851 un nou proiect de 
constituţie bisericească40. Acesta a adus modificări însemnate vechiului statut, fiind 
rezultatul încercării de democratizare a instituţiilor bisericeşti şi de ieşire de sub 
tutela Statului. A propus înfiinţarea, la toate cele trei nivele ale structurii bisericeşti 
(parohie, protopopiat şi episcopie) a unor Consilii. Nu au fost însă introduse 
principiile vieţii constituţionale - separarea puterilor şi votul direct şi universal41.

38 Fr. Teutsch, Gcschichte der ev. Kirche, II, p. 218-219.
39 Instrucţiunea pentru consistorii, din anul 1807, este publicată în Handbuch Jur die evangelische 

Landeskirche Augsburger Bekenntnisses im Grofifurstenthum Siebenburgen. Eine Sammlung von 
Gesetzen und Aktenstiicken, herausgegeben vom Oberkonsistorium der evangelischen Landeskirche 
A.Bek. in Siebenburgen, ed. II, Selbstverlag der ev. Landeskirche, Sibiu 1859, p. 62-75.

40 Handbuch fur die evangelische Landeskirche..., p. 3-26.
41 Consiliile parohiale urmau să cuprindă 6-12 membri, ocupându-se de supravegherea 

serviciului divin, supravegherea moralităţii poporului, sprijinirea educaţiei, moralităţii şi evlaviei 
parohienilor, disciplinarea celor reticenţi (prin mijloace bisericeşti), angajarea învăţătorului de la şcoala 
confesională, examinarea elevilor odată sau de două ori pe an, administraţia averii parohiale, raportarea 
la nivelul superior asupra stării materiale şi morale a parohiei, încasarea anumitor dări bisericeşti 
parohiale. Consiliile protopopeşti urmau să fie formate din 12 deputaţi aleşi pe perioade de trei ani,
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Proiectul nici nu a fost discutat de autorităţile vieneze. La 27 februarie 1855, a 
emis o ordonanţă ministerială cu o Instrucţiune provizorie pentru Biserica 
Evanghelică săsească din Transilvania42. Aceasta a fost, de fapt, un amestec între 
proiectul Consistoriului din 1851 şi vechiul statut din 1807. Drept urmare, au fost 
prevăzute: a) atât capitlurile (din vechea organizare), cât şi nouă protopopiate (din 
proiectul consistorial); b) atât Sinodul, cât şi Consiliul general bisericesc. Pe de altă 
parte, spre deosebire de proiectul consistorial din 1851, Instrucţiunea provizorie a 
prevăzut înfiinţarea Ia cele trei nivele de organizare bisericească a Presbiteratelor, în 
parohii, şi a Consistoriilor, în protopopiate şi la centru, precum şi a Adunărilor 
reprezentative. De fapt, au fost introduse în Biserica Evanghelică elemente ale 
constituţiilor sinodal-presbiterale43.

Această Instrucţiune provizorie nu a fost pusă însă în aplicare, decât după 
emiterea, la 14 iulie 1855, a unei ordonanţe, prin care s-a stabilit ca din 1 octombrie 
Consistoriile locale să-şi înceteze activitatea şi să fie înlocuite cu Presbiteratele şi 
Reprezentanţele parohiale, iar de la 1 noiembrie să-şi înceteze activitatea şi 
Consistoriile domesticale, pentru a fi înlocuite cu Consistoriile protopopeşti şi 
Adunările protopopeşti.

Numeroşi au fost însă cei care au deplâns modificarea constituţiei Bisericii 
Evanghelice şi impunerea unei constituţii octroiate. însă juristul sas J. Rannicher a

dintre care şase laici şi şase clerici, aleşi prin vot indirect (fiecare parohie trebuia reprezentată în colegiul 
de alegere a membrilor Consiliului de către 5-11 persoane de încredere). Consiliile protopopeşti trebuiau 
să se întrunească trimestrial, cercul de competenţe fiind: executarea hotărârilor luate de el, precum şi a 
ordonanţelor venite de la autoritatea superioară sau de la Curte; supravegherea consilierilor parohiali, 
supravegherea vieţii bisericeşti, morale şi şcolare din parohiile protopopiatului, propunerea a unor 
candidaţi la funcţiile de pastori în parohii, alegerea membrilor din Consiliul bisericesc. Acesta trebuia 
să fie alcătuit din 36 de membri, jumătate clerici şi jumătate laici.

42 Handbuch fur die evangelische Landeskirche..., p. 27-54.
43 Presbiteriile parohiale (alcătuite din 9-29 de membri) trebuiau alese, pe perioade de patru ani, 

de către toţi credincioşii din parohie. Agendele Presbiteratelor au fost aceleaşi cu cele ale vechiilor 
Consistorii parohiale, la care se adăuga şi alegerea reprezentantului laic în Adunarea protopopească. Pe 
lângă Presbiterate, în parohii mai trebuiau să fie înfiinţate Reprezentanţe parohiale, alcătuite din 36-120 
de persoane (în parohiile cu până la 300 de suflete, toţi membrii majori alcătuiau Adunarea parohială). 
Alegerea se făcea pe o perioadă de şase ani, dar din trei în trei ani erau organizate alegeri pentru 
jumătate din membri. Aceste Reprezentanţe trebuiau să se întrunească întotdeauna împreună cu 
Presbiteratele, competenţele lor fiind: alegerea personalului ajutător al pastorului; alegerea învăţătorului 
şcolii confesionale; administrarea averii parohiale (actele de vânzare putând fi realizate doar cu 
aprobarea superintendentului); stabilirea salariilor personalului de cult. La nivelul imediat superior exista 
câte o Adunare protopopească şi un Consistoriu protopopesc. Adunările erau alcătuite din toţi pastorii, 
precum şi din tot atâţia reprezentanţi ai parohiilor (aleşi de Presbiterate). Ele se întruneau de două ori pe 
an. Adunarea bisericească trebuia să fie alcătuită din 36 de persoane, jumătate clerici şi jumătate laici: 
superintendentul, cei nouă protopopi (din oficiu) apoi din protopopiatul Reghin un laic, din protopopiatul 
Sebeş un cleric şi trei laici, iar din celelalte şapte protopopiate câte un cleric şi doi laici. Agendele 
Adunării erau cele ale vechiului Consistoriu Suprem. Episcopul dobândea dreptul de veto, membrii 
Adunării având însă posibilitatea de a ataca acest veto prin recurs la Curtea imperială. Protocoalele 
şedinţelor trebuiau mai întâi aprobate de Curte şi doar după aceea publicate, pentru a intra în vigoare.

44 Handbuch fur die evangelische Landeskirche..., p. 54-62.
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luat apărarea Instrucţiunii provizorii emisă de Curte, fapt pentru care a şi tipărit o 
broşură despre Noua Constituţie a Bisericii Evanghelice din Transilvania45, dorind 
să demonstreze că aceasta nu aducea modificări esenţiale faţă de vechea constituţie 
consistorială a Bisericii săseşti, întrucât ea fusese diferită de constituţiile 
consistoriale din Bisericile evanghelice germane, fiind mai apropiată de constituţiile 
presbiterial-sinodale! Afirmaţia lui Rannicher a fost (doar) parţial adevărată. într- 
adevăr, Consistoriul săsesc nu a fost un organ prin care principele exercita 
autoritatea asupra Bisericii, deoarece, conform constituţiei transilvane, principele a 
fost doar teoretic domn al Pământului crăiesc. Totuşi, Biserica evanghelică săsească 
a fost foarte strâns legată de autoritatea politică de pe pământul săsesc, mai ales dacă 
ţinem seama că şi Reforma a fost introdusă tot de către oficialităţile politice săseşti.

în orice caz, în pofida propagandei pentru noua constituţie, realizată de 
Rannicher, aceasta nu a fost acceptată cu bucurie. De aceea, nici nu au fost extinse 
principiile noii constituţii şi la nivelul superintendenturii. Exista teama că această 
extindere putea fi privită ca o octroiere a Curţii, ca o încălcare a autonomiei 
bisericeşti, fiind astfel respinsă cu totul. Cu alte cuvinte, lupta împotriva acestei noi 
constituţii însemna totodată lupta pentru apărarea autonomiei bisericeşti.

în cele din urmă, în vara anului 1860, a fost convocată o consfătuire de jurişti 
la Sibiu, pe tema noii constituţii. Comisia a discutat Instrucţiunea imperială din 1855 
şi i-a adus unele modificări, în special în privinţa părţii a treia (a organelor de Ia 
nivelul superintendenturii); totodată au fost întărite elementele de constituţie 
presbiteriană, luându-se ca model Constituţia Bisericii Evanghelice din Renania- 
Westfalia. Comisia a cerut Curţii să sancţioneze varianta propusă, astfel ca să poată 
fi întrunită o Adunare bisericească generală, care, la rândul ei, să voteze o constituţie 
care nu mai putea fi considerată octroiată.

La 23 octombrie 1860, Curtea a acceptat, cu mici modificări, proiectul realizat 
de Comisia de jurişti46. Drept urmare, la 12 aprilie 1861 s-a putut constitui la Sibiu 
Adunarea bisericească. însă, în acelaşi timp a avut loc şi întrunirea Sinodului, adică 
a reprezentanţilor pastorilor saşi. Această instituţie nici măcar nu mai era menţionată 
în proiectul constituţional, fapt care a nemulţumit o parte dintre clerici, care au cerut 
ca şi Sinodul să fie invitat să participe la discuţiile privitoare la noul statut. Adunarea 
bisericească a respins pretenţiile sinodalilor, rugând Sinodul să nu împiedice 
redactarea constituţiei bisericeşti. în cele din urmă, instrucţiunea a fost acceptată 
aproape în unanimitate, noul statut bisericesc săsesc (pe baza sistemului presbiterial- 
sinodal) intrând în vigoare la 1 iulie 186147.

45 J. Rannicher, Die neue Verfassung der evangelischen Landeskirche Augsburger Bekenntnisses 
in Siebenburgen auf Grundlage ămtlicher Quellen dargestellt, ed. II, Sibiu, 1857, 79 p.

46 Bericht iiber die Verhandlungen der 1. Landeskirchenversammlung A.B. in Siebenburgen vom 
12. bis 22. April 1861, Sibiu, 1861.

Verfassung der evangelischen Landeskirche Augsburger Bekenntnisses in Siebenburgen. 
Herausgegeben vom Landeskonsistorium, Sibiu, 1870, 70 p.

215



STUDII ŞI ARTICOLE

în fiecare parohie s-a prevăzut existenţa unui Presbiterium şi a unei 
Reprezentanţe parohiale. Cei 9-29 de membri ai Presbiteriului erau aleşi (cu 
excepţia parohului) pentru o perioadă de patru ani, la fiecare doi ani erau aleşi 
jumătate din membri. Scopul acestei instituţii a fost vitalizarea vieţii bisericeşti în 
parohie; ea cuprindea patru tipuri de funcţionari bisericeşti: a) curatorul parohiei (al 
doilea în rang din comunitate, ales dintre laici); b) presbiterii, adică bătrânii- aveau 
în sarcină grija pentru serviciul divin şi supravegherea comportamentului moral al 
credincioşilor (trebuind să-i indice parohului pe cei care nu aveau o viaţă creştină), a 
vecinătăţilor şi fraternităţilor; c) epitropii, care administrau treburile economice; d) 
diaconii, care se ocupau cu filantropia, făcând vizite la casele orfanilor, văduvelor şi 
ale celor săraci, organizând colecte şi administrând fondurile pentru cei în nevoi. In 
Constituţia votată în anul 1861, s-a acordat Presbiterium-ului şi competenţe juridice 
(fiind primul scaun de judecată, în care puteau fi luate măsuri disciplinare 
bisericeşti). Ulterior, în 1870, competenţele juridice au fost înlăturate, dar au fost 
păstrate sarcinile de supraveghere a vieţii religios-morale. Totodată, Presbiterium-ul 
alegea delegatul laic al parohiei în Adunarea bisericească, precum şi Reprezentanţa 
parohială.

Aceasta din urmă, alcătuită din 36-140 de membri, aleşi pe o perioadă de şase 
ani, se putea întruni în şedinţe doar împreună cu Presbiterium-u\ (toate şedinţele 
fiind confidenţiale; protocoalele trebuiau înaintate la Consistoriile protopopeşti). 
Principalele sarcini ale Reprezentanţelor au fost: alegerea parohului (în localităţile 
de până Ia 2000 de suflete, toţi credincioşii erau îndreptăţiţi să-şi aleagă parohul), 
verificarea bugetului parohiei, acceptul pentru construcţii.

In cele zece protopopiate existau Consistoriile şi Adunările protopopeşti. 
Acestea din urmă au fost alcătuite din: decan (protopopul), curatorul protopopesc, 
toţi parohii, câte un reprezentant laic din fiecare parohie, precum şi din membrii 
Consistoriului. Agendele ei au fost: alegerea decanului, a curatorului, a membrilor 
Consistoriului, a reprezentanţilor în Adunarea bisericească; supravegherea ordinii 
religioase, supravegherea şcolilor şi a stării materiale, înaintarea de propuneri şi 
plângeri Ia Consistoriul Suprem. Consistoriul protopopesc cuprindea pe protopop, pe 
curator, seniorul, doi asesori clerici şi trei asesori laici. Acesta constituia oarecum un 
organism permanent al Adunării protopopeşti; se mai ocupa de organizarea alegerii 
parohilor.

La nivelul general bisericesc a existat Adunarea bisericească şi Consistoriul 
superior bisericesc. Adunarea a fost alcătuită din membrii Consistoriului, din cei 
zece protopopi sau decani, dintr-un reprezentant laic şi un cleric din fiecare 
protopopiat, din şapte directori gimnaziali şi din doi directori seminariali, aşadar din 
63 de persoane. Ea a fost considerată ca având două meniri: a) de a fi organul 
suprem de conducere bisericească (executiv); b) organul suprem legislativ al 
Bisericii Evanghelice. Ca organ suprem de conducere, Adunarea a avut îndatorirea 
de a alege asesorii consistoriali (pentru mandate de patru ani), de a decide în privinţa 
modului de administrare a fondurilor bisericeşti, de a administra afacerile şcolare, de
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a veghea asupra vieţii bisericeşti şi morale a credincioşilor. Ca organ legislativ, 
Adunarea a emis statute şi regulamente bisericeşti, a avut drept de decizie asupra 
învăţăturilor de credinţă, asupra chestiunilor privind chestiuni de ritual, cult divin, 
sărbători religioase, cântări bisericeşti.

Consistoriul Suprem Bisericesc a fost alcătuit din 14 membri, clerici şi laici în 
proporţie paritară. Dintre aceştia, doar opt aveau drept de vot, ceilalţi şase fiind 
consideraţi asesori onorari (îi înlocuiau pe asesorii ordinari, în cazul în care aceştia 
absentau). Dat fiind faptul că Adunarea bisericească nu se întrunea în fiecare an 
(între 1861-1918 au existat 26 de întruniri), Consistoriul a reprezentat de fapt 
organul permanent de conducere al Bisericii Evanghelice.

Acestea sunt pe scurt prevederile Constituţiei Bisericii Evanghelice săseşti. Se 
pot constata cu uşurinţă diferenţele faţă de Statutul Organic al Mitropoliei ortodoxe 
româneşti:

• între clerici şi laici a existat paritate, proporţia de 2/3 nefiind adusă în 
discuţie niciodată;

• Nu a existat principiul constituţional al separării puterilor. Consistoriile 
(sau Presbiterium-ul) nu au fost organe executive, ci organele permanente 
ale Reprezentanţei parohiale şi ale Adunărilor, care au avut atât 
competenţe executive, cât şi legislative (fapt specificat în mod expres cu 
privire la Adunarea bisericească). Pe de altă parte, Reprezentanţele 
parohiale şi Adunările bisericeşti nu au putut să se întrunească separat de 
Presbiterium şi de Consistorii (în timp ce în Statutul Organic s-a 
specificat în mod clar faptul că asesorii consistoriali puteau vota în cadrul 
Sinoadelor eparhiale doar dacă fuseseră aleşi ca deputaţi de către 
credincioşi);

• Alegerile pentru organele bisericeşti au fost indirecte. Credincioşii aveau 
dreptul de a vota doar membrii Reprezentanţelor parohiale. La fel ca şi în 
celelalte constituţii presbiterial-sinodale, alegerile bisericeşti săseşti au 
fost organizate în mod piramidal, fiecare structură organizatorică 
superioară constituind rezultatul alegerii realizate de structura de la 
nivelul imediat inferior. Drept urmare, nu au existat circumscripţii 
electorale;

• Nu s-a realizat separarea între aspectele sacramentale şi cele 
administrative. Vechiul Sinod, alcătuit doar din clerici, nici măcar 
fost pomenit. Laicii din Adunarea bisericească au dobândit influenţă 
asupra chestiunilor „strâns bisericeşti” (serviciu divin, stabilirea zilelor de 
sărbătoare etc.).

nu a

Aşadar, deşi au fost redactate în acelaşi deceniu, Statutul Organic românesc şi 
constituţia bisericească săsească au avut la bază principii constituţionale diferite, 
însă, nu doar că Statutul Organic al Mitropoliei române nu a avut la bază un model 
săsesc, dar nici chiar acest pretins model nu a fost unul original-săsesc, ci o preluare
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şi adaptare a constituţiei din Renania-Westfalia. Apoi, noua constituţie bisericească 
săsească nu a fost nicidecum rezultatul unei evoluţii organice în această Biserică. 
Deşi a existat o iniţiativă internă (proiectul din mai 1851), ea nu a fost luată în 
considerate. Impulsurile care au dus la constituţia bisericească săsească din 1861 au 
venit din exterior, de la Curtea de la Viena (chiar dacă cu sprijinul unor jurişti saşi, 
precum Rannicher).

Drept urmare, pastorii saşi au privit cu neîncredere noul Statut din 1861. 
Episcopul Binder a refuzat să-şi stabilească reşedinţa la Sibiu, rămânând până la 
moarte la Biertan. In acelaşi timp însă, două instituţii bisericeşti vechi, anume 
Sinodul şi capitlurile, deşi nu mai erau menţionate în noul Statut, totuşi nu au fost 
nici desfiinţate, iar în jurul lor s-a putut cristaliza opoziţia faţă de noua constituţie, 
înainte de întrunirea celei de-a treia Adunări bisericeşti, în 1865, s-au strâns şi 
clericii în Sinodul Bisericii Evanghelice. Făcând abstracţie de noua constituţie 
bisericească, aflată în vigoare de patru ani, sinodalii au decis reducerea numărului 
capitlurilor la 12; totodată s-au ocupat şi de o serie de probleme aflate, conform noii 
constituţii, în competenţa Adunării bisericeşti, anume: menţinerea curată a doctrinei 
evanghelice; disciplinarea frăţească a pastorilor; dreptul matrimonial (în special 
procesele de divorţ). Practic, discutarea acestor măsuri de către clericii adunaţi în 
Sinod a însemnat nerecunoaşterea de către ei a competenţelor Adunării bisericeşti în 
aceste domenii. Aşadar, membrii celei de-a treia Adunări bisericeşti, condusă de 
corniţele Konrad Schmidt (în calitatea sa de curator al Bisericii, episcopul Binder 
fiind bolnav), au avut de înfruntat şi opoziţia unei părţi a clericilor. Abia alegerea 
noului episcop Georg Daniel Teutsch, la 19 septembrie 1867 (şi instalarea sa la 
Sibiu, la 28 septembrie) a adus linişte în Biserica Evanghelică48. Iar la cea de-a şasea 
Adunare bisericească, din 1870, au fost votate mai multe regulamente bisericeşti, 
privitoare la chestiunile disciplinare, dreptul matrimonial, şcolile confesionale49.

3. Congresul Naţional Bisericesc al Mitropoliei de Carloviţ

Modelul consistorial protestant german a fost folosit şi de unii suverani 
catolici, pentru a controla Bisericile necatolice minoritare. A fost cazul protestanţilor 
din Transilvania (doar din timpul lui Iosif II), dar şi al ortodocşilor din Mitropolia de 
Carloviţ, unde, tot în timpul lui Iosif II, a fost emisă o constituţie consistorială.

Evoluţia constituţională a sârbilor din monarhia austriacă este destul de 
sinuoasă. La sfârşitul sec. XVII, Leopold I a emis aşa-numitele privilegii ibrice, care 
pot fi rezumate în modul următor:

48 Fr. Teutsch, Geschichte der ev. Kirche, II, p. 406-408, 428; Idem, Geschichte der Siebenbiirger 
Sachsen, III, p. 456-458.

Gesetze der evangelischen Landeskirche A.B. in Siebenbiirgenvom Jahre 1870. Nach den 
Beschliifien dersechsten Landesversammlung. Herausgegeben vom Landesconsistorium, Sibiu, 1870, 63
P-
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• Constituirea, pe teritoriul Regatului Ungariei şi al Croaţiei, a unei naţiuni 
confesionale - „comunitatea de rit grecesc” sau „naţiunea illirică”, aflată 
sub conducerea mitropolitului şi a reprezentanţilor „naţiunii”, anume 
clerici, militari şi civili laici, reuniţi în Congresul Naţional Bisericesc 
(CNB);

• Constituirea unei Biserici Ortodoxe autocefale50 pentru sârbii şi românii 
de pe teritoriul ţărilor Coroanei Sf. Ştefan, cu excepţia Transilvaniei. Din 
cele 1505 parohii ale Mitropoliei, 935 au fost sârbeşti, 553 româneşti şi 17 
greceşti51;

• Acordarea unor drepturi aproape absolute pe seama mitropolitului de 
Carloviţ. Ulterior, Curtea le-a diminuat: a) a revendicat autoritatea 
legislativa, emiţând mai multe regulamente bisericeşti: Regulamentele 
ilirice din anii 1770 şi 1777, abrogate apoi de Rescriptum Declaratorium 
Illyricae Nationis (16 iulie 1779) şi Systema consistoriale (din 17 iunie 
1782). Aceste două regulamente au rămas în vigoare parte până la 
începutul epocii dualiste, parte până în anul 1918; b) a exercitat dreptul 
de supremă inspecţiune, exprimat prin ordinul ca nici un sinod sau CNB 
să nu poată fi convocat fără aprobarea Curţii, precum şi prin trimiterea la 
lucrările acestora a unui comisar imperial (care, în cazul discutării unor 
probleme spirituale, urma să părăsească sala)52;

• Libertate religioasă deplină (cu excepţia comitatelor croate). Aceasta a 
fost ulterior restrânsă: a) orice construcţie de biserică nouă trebuia 
aprobată de Curte, pe motivul că împăratul deţinea dreptul de patronat 
asupra Bisericii Ortodoxe; b) dreptul folosirii calendarului iulian a fost 
restrâns doar pentru localităţile în care locuiau în exclusivitate ortodocşi. 
In celelalte localităţi, ortodocşii trebuiau să respecte prin repaus zilele de 
sărbătoare ale catolicilor53.

Aşadar, Congresul Naţional Bisericesc sârbesc a avut menirea principală de a-1 
alege pe mitropolit. De fapt, în istoria instituţiei CNB al Mitropoliei de Carloviţ pot 
fi stabilite, până la începutul epocii dualiste, mai multe etape diferite. In prima 
perioadă a existenţei sale (1707-1730), CNB al Mitropoliei ortodoxe de Carloviţ a 
fost doar o adunare (fără o organizare legal stabilită), având singura menire de a-1 
alege pe mitropolit. în a doua perioadă (1730-69), CNB a început să dezbată şi unele 
chestiuni naţionale (legate de privilegiile ilirice). Toate aceste Congrese au avut în

50 Johann H Schwicker, Statistik des Kdnigreiches Ungam, Stuttgarţ, 1877, p. 74-75; Emilian Rădici, 
Die Veifassung der orthodox-katholischen Kirche bei den Serben in Osterreich-Ungam, Vârşeţ, 1877 
(de acum înainte Rădici 1877), p. 94-95.

Martin von Schwartner, Statistik des Kdnigreiches Ungarn, Konigliche Universităts-Schriften, 
Buda, 1809,1, p. 179.

52 Rădici 1877, p. 132-133, 146-149,188-193.
53 Schwicker, Politische Geschichte..., p. 58-73.
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comun următoarele caracteristici: a) au deţinut doar un vot informativ, nu decizional 
(din punct de vedere legislativ); b) au constituit locul în care au fost anunţate 
„naţiunii ilirice” rezoluţii imperiale şi decizii ale Sinodului episcopesc54. Până în 
anul 1769, numărul participanţilor la CNB a fost diferit. La început, regula preciza 
doar că trebuiau să fie reprezentate Status ecclesiasticus (clerici) şi Status saecularis, 
anume deputaţi militari, civili şi nobili. Desigur că episcopii au fost membri de drept 
în CNB. în ceea ce priveşte preoţii, în 1726 au fost în număr de 34, iar în 1730 de 
53. Tot la cele două congrese au participat 29 militari şi 29 civili (1726), respectiv 
18 militari şi 92 civili (în 1730)55.

în a treia perioadă (1769-1864), CNB al Mitropoliei de Carloviţ a fost 
reorganizat de Maria Tereza, în sensul că CNB să fie alcătuit din câte 25 de deputaţi 
clerici, militari şi laici. Doar în anul 1790, la Marele CNB de la Timişoara, au 
participat 100 de membri, la cei 75 adăugându-se 25 de nobili. Numărul de 75 de 
membri a fost menţionat în regulamentele ilirice din 1770, 1777 şi 177956. în 1778, 
mitropolitul Vidac a cerut ca episcopii să fie membri de drept ai CNB şi să nu fie 
cuprinşi în cei 25 de clerici, prevedere acceptată de Maria Tereza.

4. Johann Baptist Hirscher şi mişcarea de reformă catolică din Germania
Dar şi Biserica Catolică s-a aflat sub autoritatea regimurilor politice. în special 

în epoca Iui Iosif II s-a fonnat un sistem al „drepturilor suverane ale statului în 
probleme religioase” - tura circa sacra57:

• Ius reformandi (autoritatea statală avea dreptul de a decide dacă şi în ce 
condiţii i se permitea unei Biserici să existe pe teritoriul respectivului 
stat);

• Ius advocatiae, adică un drept suveran al statului de a acorda sprijinul 
pentru Biserică. Acest sprijin a însemnat însă o tutelă şi un control deplin 
asupra Bisericilor, astfel că rezolvarea tuturor problemelor bisericeşti se 
afla în grija autorităţilor de stat şi nu a autorităţilor bisericeşti;

• Ius cavendi, statul având dreptul de a se apăra de eventualele pericole din 
partea Bisericii. în cadrul acestui drept intrau mai multe drepturi 
secundare: a) Ius supremae inspectionis, potrivit căruia statul putea 
supraveghea tot ceea ce se întâmpla în Biserică şi să înlăture ceea ce nu-i 
convenea. Putea controla sau opri corespondenţa episcopilor cu Papa; 
putea accepta sau interzice întrunirea de sinoade, organizarea de 
procesiuni, înfiinţarea de mănăstiri, controla modul de predare a religiei în

54 Rădici 1877, p. 214-225.
55 Ibidem, p. 254-259.
56 Iată structura CNB din anul 1845: Arhidieceza de Carloviţ: 3 clerici, 5 militari, 3 civili; eparhia 

Bacica: 3-1-4; Timişoara: 3-1-5; Pacraţ: 4-6-3; Vârşeţ: 3-2-5, Buda: 3-0-2; Karlstadt: 3-10-0; Arad: 3-0- 
3 (Ibidem, p. 261).

57 Fr. Vering, op. cit., p. 113-114.
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şcoli, intrarea în ordinele monahale; b) Ius plăceţi regi, potrivit căruia 
bulele papale trebuiau trimise mai întâi autorităţilor statele care le puteau 
modifica sau chiar interzice; c) autorităţile de stat aveau un cuvânt greu de 
spus în organizarea clericilor în parohii; d) Appelatio ab abusu, adică un 
drept de apel la tribunalele civile împotriva sentinţelor tribunalelor 
bisericeşti;

• Drept de supremă proprietate a puterii statale asupra averilor bisericeşti, 
pentru a putea justifica impozitarea sau chiar secularizarea.

In 1848, acest sistem de drept suveran al Statului asupra Bisericii a fost 
înlăturat, Statul recunoscând Bisericii libertatea şi autoadministrarea. Adunarea 
naţională germană de la Frankfiirt a votat, la 11 septembrie 1848, principiul conform 
căruia „fiecare societate religioasă (Biserică) îşi ordonează şi administrează 
problemele ei în mod independent”. Acest principiu a fost preluat apoi de 
Constituţiile statelor germane.

în noile condiţii politice, Biserica Catolică a fost pusă în situaţia de a se 
descurca singură. Drept urmare, unii teologi catolici, de orientare liberală, au cerut 
reformarea constituţiei bisericeşti, astfel ca Biserica să poată supravieţui şi să 
corespundă spiritului noilor vremuri. Cea mai importantă şcoală catolică reformistă 
germană a fost cea de la Ttibingen, iar cel mai important reprezentant a fost J. B. 
Hirscher58.

Acesta a fost cunoscut drept unul dintre cei mai importanţi teologi catolici 
germani („înaintemergător al modernismului catolic”), iar şcoala teologică 
reformistă din care făcea parte, drept „primăvara spirituală a vieţii teologice 
renăscute în Germania catolică”59. în numeroasele sale opere, din aproape toate 
disciplinele teologice, Hirscher a propus un program ambiţios de reforme religioase, 
incluzând chiar şi introducerea limbii materne în cult, înlăturarea Miselor private, 
reorganizarea constituţională a Bisericii, pentru a putea trăi în şi prin ea însăşi, liberă 
şi puternică.

Aceste idei au fost sintetizate în două lucrări principale, apărute în 1849, cea 
dintâi despre stările sociale ale lumii contemporane60 şi poziţia Bisericii, iar apoi 
despre stările bisericeşti în lumea contemporană61. Ele au provocat o adevărată 
polemică în lumea catolică; patru ediţii ale cărţilor lui vânzându-se în doar câteva

58 Acesta s-a născut la 20 ianuarie 1788 nu departe de Ravensburg, în apropierea lacului 
Konstanz. A studiat la liceul din Konstanz, apoi la Facultatea de Teologie din Freiburg. în 1810 a ajuns 
vicar Ia Rohlingen, iar din 1817 profesor la Facultatea de Teologie din Ttibingen, unde a predat 20 de ani 
Morală şi Pastorală. în 1837 a devenit profesor de Morală la Freiburg i. Br. (în 1839-40 a fost decan al 
Facultăţii). în 1839 a fost ales membru în Ordinariatul diecezei de Baden. în această calitate, a purtat 
negocieri serioase cu Guvernul din Regatul Baden pentru eliberarea Bisericii de sub tutela Statului 
(Erwin Keller, Johann Baptist Hirscher, Graz-Wien-Koln, 1969, p. 21-46).

59 Ibidem, p. 46.
60 J. B. Hirscher, Die sozialen Zustănde der Gegenwart und die Kirche, Ttibingen, 1849.

Idem, Die kirchlichen Zustănde der Gegemvart, Tiibingen, 1849.
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luni. Unii episcopi susţinându-I (de pildă ierarhul său), alţii însă, precum episcopul 
Klein din Limburg, interzicând studenţilor din dieceza lui să mai participe la 
cursurile lui Hirscher. La 25 octombrie 1849, papalitatea a inclus lucrările lui 
Hirscher în Index Librorum Prohibitorum62. în 1850, Hirscher a publicat un răspuns, 
explicându-şi din nou ideile6j. Papa Pius IX a reluat relaţiile cu el, totuşi nu i-a scos 
lucrările din Index.

Chiar dacă atitudinea ierarhilor împotriva lui l-a decepţionat, totuşi Hirscher a 
continuat să rămână în slujba catolicismului german. Până în 1863 a fost profesor la 
Freiburg. A trecut la cele veşnice la 4 septembrie 1865. Deşi unii teologi catolici au 
prevăzut şi şi-au dorit ca ideile lui Hirscher să fie uitate după o generaţie, totuşi nu a 
fost aşa. După Conciliul Vatican II, teologia romano-catolică l-a reabilitat, 
republicându-i întreaga operă (1973, editura Minerva) şi integrându-1 în aşa-numiţii 
Wegbereiter heutiger Theologie (pregătitori ai căii actualei teologii)64.

Ideea de bază de la care a plecat Hirscher a fost aceea că, din moment ce statul 
devenise neutru din punct de vedere al ideologiei religioase, nimeni nu mai putea 
interzice Bisericii să acţioneze şi să se exprime liber. Timp de 15 secole, Biserica 
fusese lipsită de libertatea de a-şi administra singură problemele, de a se ocupa de 
pregătirea clericilor şi a învăţătorilor confesionali, de a organiza sinoade, alcătuite ca 
în primele secole creştine, din clerici şi mireni, care să dezbată şi să decidă în comun 
probleme de interes bisericesc65.

în acelaşi timp însă, Hirscher a atras atenţia că libertatea şi descătuşarea 
obţinută de Biserică putea fi o sabie cu două tăişuri, mai ales dacă se ţinea cont că 
cei care au impus în legislaţie libertatea Bisericii erau unii dintre cei mai aprigi 
duşmani ai ei. De fapt, prevederile constituţionale privind libertatea Bisericii au 
constituit rezultatul colaborării paradoxale a duşmanilor şi a celor favorabili 
Bisericii. Principalele pericole aduse de descătuşarea Bisericii au fost considerate de 
Hirscher a fi următoarele:

• Părăsirea Bisericii de către credincioşi, fapt nepermis până atunci prin 
legile statului;

• Liberalizarea şcolii, aceasta nemaifiind obligată să transmită copiilor o 
educaţie religioasă.

• Haosul în administrarea averilor bisericeşti, aflate până atunci în grija 
autorităţilor politice.

62 http://www.cvm.qc.ca/gconti/905/BABEL/Index%20Librorum%20Prohibitorum-1948.htm. 
Index-ul a cuprins două lucrări ale lui Hirscher: cea despre stările bisericeşti (din 1849), precum şi cea 
despre Misă (în care cerea introducerea limbii materne în cult), din 1823.

Antworl an die Gegner meiner Schrift: Die kirchlichen Zustande der Gegenwart, Tiibingen,

64 Este vorba de titlul unei colecţii, în care a prezentat şi Erwin Keller, în 1969, monografia citată 
deja despre Hirscher, cu lungi fragmente din opera teologului.

6* Hirscher, Die kirchlichen..., p. 2-3.

1850.
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Astfel, „dacă Biserica nu va şti să se apere de urmările principiilor liberale, va 
plăti scump această libertate”66. Hirscher se întreba retoric ce va face Biserica în 
cazurile în care poporul nu va mai accepta pe preotul trimis de episcop în parohii, 
sau nu va accepta pedepsirea preotului şi mutarea acestuia în altă parohie, refuzând 
să primească un nou preot în locul celui plecat. De asemenea, se întreba cum avea să 
reacţioneze Biserica în cazurile în care credincioşii nu mai frecventau biserica, iar 
copiii vor refuza să frecventeze orele de religie. De asemenea, Hirscher se întrebă 
cum va lupta Biserica pentru ca guvernele să cedeze întreaga avere bisericească. 
Aşadar, se întreba în final Hirscher, „oare nu s-a pierdut mai mult decât s-a
câştigat?”.

Răspunsul pe care l-a dat a fost unul negativ: „pericolul şi lupta poate fi pentru 
Biserică mai bună decât o sprijinire comodă pe braţul secular”. Acest fapt a fost 
demonstrat şi de întrunirea, la Wiirzburg, a primei conferinţe episcopale germane, 
care a decis revenirea la principiul sinodalităţii.

Această sinodalitate trebuia însă introdusă şi la nivelul fiecărei eparhii, astfel ca 
episcopii să deţină un instrument pentru a face faţă provocărilor societăţii modeme. 
Dar, în al doilea rând, episcopii trebuiau să fie conştienţi că Biserica este un trup cu 
mai multe mădulare, fiecare cu funcţia sa. Cu alte cuvinte, la convocarea sinoadelor 
diecezane, să ţină cont de faptul că laicii au diferite harisme, diferite talente care pot 
şi trebuie să fie folosite pentru propăşirea Bisericii.

„Dacă sinoadele diecezane sunt convocate astfel, încât să se 
regăsească în ele toate puterile notabile, intelectuale şi morale ale eparhiei, 
iar dacă lucrările sinodului vor fi astfel organizate, încât fiecare putere, 
fiecare viziune, fiecare strădanie serioasă, fiecare capacitate să fie puse în 
valoare, atunci îşi vor împlini scopul.”67

în acest caz, deciziile pe care le va lua sinodul nu vor constitui simple decrete 
scrise pe hârtie, ci voinţa şi convingerea comună a întregii dieceze, iar ceea ce 
rosteşte în concluzie episcopul nu mai poate părea ca dorinţa unui singur individ, ci 
ca o decizie şi voinţă a comunităţii întregi reprezentată în sinod.

Următoarea întrebare pe care a pus-o Hirscher a fost dacă sinoadele constituite 
în acest mod ar putea fi considerate catolice. A răspuns afirmativ, deoarece în istoria 
Bisericii, încă din primele decenii ale existenţei ei, au existat sinoade la care au 
participat şi laici. însă, mai mult decât atât, Hirscher a considerat că implicarea 
laicilor corespundea aşteptărilor contemporanilor:

„Principiul constituţional şi democratic a pătruns adânc în viaţa 
popoarelor, iar unde nu există deja republici, monarhiile sunt cel puţin 
constituţionale. Monarhiile veritabile (absolutiste) au devenit o 
imposibilitate a epocii. Asemănător şi în Biserică. O administraţie pur

66 Ibidem, p. 8.
67 Ibidem, p. 15-16.
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monarhică, de exemplu a unei dieceze, contravine cu totul caracterului 
contemporaneităţii. Această monarhie în Biserică ar putea fi posibilă şi 
menţinută (în contextul vieţii constituţionale şi democratice din Stat) doar 
dacă toată partea inteligentă a populaţiei ar părăsi Biserica sau s-ar deda 
totalei dezinteresări religioase.” 8

Desigur, a continuat Hirscher, episcopii îşi puteau pune problema dacă era 
potrivit ca în noua epocă modernă să li se acorde laicilor influenţa pe care au avut-o 
în creştinismul primar. Teologul catolic i-a rugat însă pe episcopi să aibă încredere 
în laici, deoarece spiritul bun va învinge, iar în cel mai rău caz, episcopul va putea 
suspenda sinodul şi să nu recunoască deciziile Iui. Dar important era să se acorde 
încredere laicilor.

„Dacă ar dori episcopul să declare că în el rezidă în mod exclusiv 
toată puterea legislativă şi judecătorească, dorind să respingă din start 
orice argument diferit de al lui, atunci s-ar părea că ar dori să afirme că 
voinţa şi inteligenţa a sute de clerici şcoliţi şi aflaţi în oficii bisericeşti, 
apoi că mii de laici care s-au remarcat prin ştiinţă, virtute şi experienţă nu 
ar fi de aceeaşi condiţie cu el. Şi, dacă, potrivit cu viziunea sa autocratică, 
s-ar exprima că în Adunarea diecezană nu ar trebui să apară decât doar 
aceia pe care el îi convoacă, nelăsând loc alegerii de reprezentanţi, atunci 
ar aduna în jurul său doar persoane cu aceeaşi părere cu el, ascultând din 
nou părerea şi dorinţele sale proprii, şi nu ale diecezei. Unei asemenea 
adunări i-ar lipsi prospeţimea şi multilateralitatea, iar publicul ar pierde 
încrederea în ea. Şi dacă ar dori să-i înlăture cu totul pe laici, atunci ar lăsa 
un sprijin principal al Bisericii (de care nu se poate lipsi în era 
contemporană) cu totul nefolositor. Ceea ce ar decide doar o adunare 
alcătuită din clerici, aceea ar putea apărea ca decizia unei simple corporaţii 
(clan), în interesul corporaţiei (clanului), fiind lipsită de orice urmare în 
popor, ba, dimpotrivă, fiind primită chiar din start, în funcţie de 
împrejurări, cu opoziţie şi cu defăimări. Pe de altă parte, ceea ce afirmă 
clericii, aceea o afirmă în virtutea funcţiei şi demnităţii lor, iar acesta lasă 
puţină impresie; însă atunci când o chestiune o afirmă un laic, care nu este 
nici prost, nici faţamic, atunci spusele acestuia au greutate. Totodată, dacă 
suntem doritori de viaţă proaspătă şi morală, dacă dorim, în condiţiile în 
care nu mai dispunem de ajutorul poliţienesc, să impunem ordine, 
disciplină şi ascultare, dacă dorim să avem pentru fondurile noastre avocaţi 
şi sprijinitori, dacă dorim să întoarcem înspre bine duşmănia existentă în 
epoca noastră la adresa Bisericii, atunci trebuie să-i câştigăm pentru 
interesele Bisericii pe laici, ba chiar cele mai bune puteri ale laicilor. 
Aceştia ar trebui, fiecare la nivelul şi în cercul său, să susţină spiritul 
creştin, să stea împreună în favoarea disciplinei şi a ordinii, să susţină

68 Ibidem, p. 26-27.
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averile bisericeşti, să se implice în administrarea acestor averi, să readucă 
în cercurile mijlocii şi înalte ale societăţii interesele religiei şi ale 
creştinismului ş.a.m.d. în sfârşit, dacă episcopul ar declara că Adunarea ar 
putea avea doar rolul de a sfătui, de a înainta dorinţe, dar nu şi de a emite 
decizii, atunci participarea caldă şi toată însufleţirea pentru instituţie ar fi 
ucisă din faşă. Deoarece te interesezi doar pentru acel lucru, în privinţa 
căruia ai şi dreptul de a participa la discuţie; te apuci de treabă în mod 
serios doar în măsura în care ai posibilitatea de a depune toate forţele şi de 
a vedea înaintea ochilor responsabilitatea proprie. Aici este doar vorba de 
avânt, de recrutarea şi încordarea tuturor forţelor existente în Biserică, de o 
solidaritate puternică a acestora; iar din mişcare şi din vioiciune nu poate 
ieşi nimica stricăcios. Eu, cel puţin, am convingerea că atunci când un 
sinod se va aduna, cu însufleţire extraordinară, pentru a dezbate 
problemele bisericeşti în timpurile contemporane, posibilele extravaganţe 
apărute în cursul dezbaterilor nu vor pricinui deranj, mai degrabă vor afla 
contrazicere şi ruşinare, iar capul şi membrele trupului se vor afla, în 
problemele principale, în concordie. însă şi în cel mai rău caz rămâne 
episcopului, aşa cum am amintit deja, dreptul de veto. Numai însufleţire şi 
mişcare trebuie să existe! Chiar şi cearta şi discordia sunt mai bune decât 
indiferenţa, dar mai ales decât indolenţa care lasă totul în responsabilitatea 
timpului care dizolvă toate, fiindcă fără credinţă, fără seriozitate morală şi 
fără spirit comun bisericesc, această indolenţă apare oricum.”69

Hirscher a recunoscut în continuare că scrierile teologice medievale care au 
militat pentru sinodalitate, nu au făcut referire şi la laici. Aceasta însă, a continuat 
Hirscher, datorită spiritului epocii respective, deoarece în vremuri noi Biserica nu 
poate să fie înţepenită:

„Biserica nu este încătuşată în documente bisericeşti vechi, ci este o 
societate vie care, sub conducerea Sf. Duh, îşi urmăreşte interesele şi 
scopurile, astfel că preia ceea ce e vechi şi nou din comoara sa, pentru a 
răspunde cerinţelor timpurilor schimbătoare cu mijloace schimbătoare, dar 
totodată conforme cu timpurile.”70

Hirscher a argumentat instituirea sinoadelor diecezane cu participarea laicilor şi 
dintr-o altă perspectivă, anume necesitatea preluării de către autorităţile bisericeşti a 
competenţelor pe care le avuseseră, potrivit dreptului bisericesc de stat, autorităţile 
statului. Aceste competenţe ar fi fosţ:

• Exercitarea controlului organelor de conducere bisericeşti. în noile 
condiţii sociale şi politice de după 1848, credibilitatea Bisericii depindea 
în mod direct de credibilitatea organelor bisericeşti de control. Sinoadele

69 Ibidem, p. 28-30.
70 Ibidem, p. 31.

225



STUDII ŞI ARTICOLE

diecezane, din care urmau să facă parte şi laicii, puteau însă îndeplini 
acest criteriu de credibilitate, dat fiind faptul că laicii din jurul episcopilor 
erau martori oculari ai activităţii acestora.

• Dezbaterea problemei educaţiei clerului, fixarea programelor de 
învăţământ. Facultăţile de Teologie ar fi trebuit, în opinia lui Hirscher, să 
intre sub controlul Sinodului diecezan, dar să nu fie retrase din 
universităţi, pentru a se putea asigura libertatea de cercetare;

• Angajarea preoţilor în parohii. Desigur, dată fiind natura unei Biserici 
episcopale, se cuvenea ca ierarhii să aibă un cuvânt important în alegerea 
persoanelor potrivite pentru funcţia de parohi. Totuşi, nu se putea ca 
poporul credincios să nu deţină nici un rol în acest sens. Sinoadele 
diecezane ar fi trebuit să aibă şi menirea de a emite regulamente clare în 
această chestiune;

• Judecarea şi disciplinarea clericilor. Ca instanţă de recurs, Hirscher a 
propus ca Ordinariatele sau Consistoriile de la Mitropolii să fie împărţite 
în două Senate, dintre care unul să fie exclusiv for apelator. Desigur, noile 
sinoade bisericeşti trebuiau să decidă exact modul de constituire a acestor 
organe apelatorii;

• Redactarea unui regulament privitor la modul de executare a sentinţelor 
organelor de judecată bisericeşti pentru clerici, dat fiind faptul că organele 
statului nu mai erau obligate să ducă la îndeplinire sentinţele bisericeşti;

• Redactarea unui regulament cu privire la disciplinarea religioasă a 
poporului credincios. Hirscher a considerat această chestiune deosebit de 
sensibilă, dat fiind faptul că în timpurile modeme, disciplina religioasă 
decăzuse şi că spiritul vremurilor se opunea intervenţiei Bisericii în viaţa 
privată a oamenilor. Drept urmare, una dintre cele mai delicate misiuni 
ale sinoadelor diecezane urma să fie tocmai dezbaterea modurilor în care 
poporul să fie readus la credinţă, fără folosirea unor măsuri coercitive 
prea dure. Un mijloc obligatoriu trebuia să-l constituie însă catehizarea;

• Administrarea averilor bisericeşti. Acestea se aflau încă în administraţia 
autorităţilor de stat, dar Hirscher spera că vor fi retrocedate Bisericii. In 
acest caz, episcopii vor fi destul de înţelepţi, considera teologul catolic, să 
nu preia pe umerii lor întreaga sarcină a chivemisirii averii bisericeşti 
(plasamente de acţiuni, administraţia fondurilor), ci să instituie epitropii 
aflate sub controlul episcopului şi a sinodului diecezan (ca reprezentant al 
întregii eparhii).

Andrei baron de Şaguna a aplicat în eparhia sa, apoi, prin Statutul Organic, în 
întreaga Mitropolie, exact ideile lui Hirscher. Nu există documente care să ateste 
întâlnirea dintre cei doi. însă viziunea lor teologică este aproape identică (ideea 
Bisericii ca organism viu şi introducerea sinoadelor mixte fiind expuse pe larg în 
Anthonsmos, în 1861, apoi în Compendium de drept canonic, din 1868). în acest
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sens, a se citi spre comparaţie doar ultimul citat din Anthorismos-ul lui Şaguna, de la 
sfârşitul acestui studiu.

Dar chiar dacă nu s-au întâlnit personal, Şaguna l-a citit pe Hirscher, iar ideile 
mişcării de reformă catolică le-a putut cunoaşte în mod direct, în liceul călugărilor 
piarişti, la care fost nevoit să studieze.

5. Mişcarea de autonomie catolică din Ungaria
Puţini sunt conştienţi de faptul că Şaguna a primit o educaţie catolică, 

suprapusă celei ortodoxe, din clasele primare şi de la mama sa. Pur şi simplu, 
datorită dreptului bisericesc de stat din Ungaria, Şaguna a fost considerat catolic, 
împotriva voinţei sale, datorită convertirii tatălui său la această confesiune. Pentru a 
înţelege clar situaţia, trebuie analizată legislaţia confesională din Ungaria acelor 
vremi.

5. /. Biserica Catolică, dominantă în Regatul Ungariei
în Regatul Ungariei, catolicismul a rămas de-a lungul secolelor, până în 1848, 

religia de stat şi dominantă. Prin urmare, Statul considera ex officio interesele 
Bisericii Catolice drept interesele sale, fiind obligat să le apere şi să le susţină. 
Organele Statului acordau legilor bisericeşti şi verdictelor emise de tribunalele 
bisericeşti putere de lege, iar cei care aduceau atingere intereselor Bisericii Catolice 
erau pedepsiţi de organele civile. De asemenea, toate celelalte confesiuni, chiar dacă 
erau considerate recepte (adică receptate în legislaţia confesională a Statului), erau 
totuşi confesiuni de gradul al doilea.

Dreptul de patronat suprem al regelui apostolic al Ungariei
Strânsa legătură dintre Biserica Catolică şi Stat datează chiar de la începutul 

Regatului Ungariei. Statul maghiar a luat naştere odată cu încreştinarea, în ritul latin, 
a principelui păgân Geza, în anul 1001. Noul rege Ştefan I „cel Sfânt”, a organizat 
noul stat după modelul vecinilor săi apuseni, în special al Imperiului German 
(împăratul Henric II a fost cumnatul său). Biserica Catolică a obţinut un rol foarte 
important în organizarea Regatului Ungar, după modelul sistemului bisericesc 
imperial otonic din Germania. Episcopii au devenit primii consilieri regali. Biserica 
Catolică s-a bucurat în Ungaria de drepturi şi privilegii mari, precum acela de a 
încasa de la toţi locuitorii ţării, inclusiv de la rege, a zecea parte (dijma) din toate 
veniturile.

De asemenea, clericii, de toate gradele, au dobândit scutiri de dări, precum şi 
independenţă juridică {privilegium fori), nici un preot neputând fi adus în faţa unei 
instanţe juridice laice. Insă şi Statul şi-a păstrat anumite prerogative în administraţia

71 J. H. Schwicker, Die Katholiken-Aulonomie in Ungarn. Wesen, Geschichte und Aufgabe 
derselben, ed. Ludwig Aigner, Pesta, 1870, p. 10.

227



STUDII ŞI ARTICOLE

bisericească. Dat fiind faptul că regele Ştefan I a înfiinţat două arhiepiscopii (la 
Strigoniu şi Calocea) şi opt episcopii, urmaşii săi la tron au revendicat dreptul de a-i 
numi pe episcopi fără consultarea papei72. Astfel, regii ungari s-au bucurat de un 
anumit drept de patronat asupra Bisericii Catolice din Ungaria, drept care a fost 
legalizat însă abia de către Dieta de la Timişoara din anul 1397 şi apoi, din nou, de 
Dieta de la Bratislava din anul 140473. între anii 1404-1410 a avut loc practic o 
schismă între Biserica Catolică din Ungaria (supusă regelui Sigismund de 
Luxemburg) şi Scaunul papal. Tensiunile s-au încheiat abia în 1417, când cardinalii, 
printre care şi viitorul papă Martin V, întruniţi la Sinodul de la Konstanz (1414- 
1418), au recunoscut, datorită „meritelor şi rolului Ungariei ca apărătoare a 
creştinătăţii” în Răsăritul Europei, dreptul de patronat al regelui Ungariei asupra 
Bisericii catolice maghiare74. Prin acest act, Biserica Catolică din Ungaria a devenit 
o „Biserică naţională maghiară”75, guvernată practic de regele ungar76, fapt de o 
deosebită importanţă pentru dezvoltarea în continuare a vieţii bisericeşti şi a 
raporturilor interconfesionale din interiorul arcului carpatic. Ulterior, papii au 
contestat dreptul de patronat al regelui Ungariei, dar Matia Corvinul nu a ţinut cont 
de aceasta77. Tripartitul lui Werbdczi din anul 1517a codificat şi dreptul de patronat 
al regelui ungar asupra Bisericii catolice maghiare (Partea I, Titlul 11)78.

Teoria patronatului regelui Ungariei a fost readusă în actualitate în timpul 
împăratului Leopold I de către cardinalul şi primatul Ungariei Leopold Kollonich. 
Acesta l-a încurajat pe împărat să adopte, în anul 1690, titlul de rege apostolic (titlu 
nerecunoscut de papalitate). Datorită lui Kollonich au fost rupte aproape cu totul 
legăturile dintre Biserica Catolică maghiară şi Scaunul papal, urmarea fiind că „de la

72 Anton Radvânszky, op. cit., p. 13-14 şi 16-17.
73 Ibidem, p. 42.

Gheorghe Ciuhandu, Patronajul eclesiastic ungar în raport cu drepturile Statului român. 
Studiu istoric-statistic şipolitic-bisericesc, Arad, Tiparul Tipografiei Diecezane, 1928, p. 23-24.

A se vedea pentru amănunte lucrarea lui Elemer Mâlyusz, Kaiser Sigismund in Ungarn. 1387- 
1437, Budapesta, 1990, p. 263-277. Citatele se află la p. 277, respectiv 266.

Canonistul maghiar Kosunthâny Ignâtz, profesor de Drept la Universitatea din Cluj până în 
1918, arăta în lucrarea sa Egyhâzjog. A magyarorszâgi egyhâzak alkotmănya es kdzigazgatâsa (Drept 
bisericesc. Constituţia şi administraţia Bisericilor din Ungaria), ed. II, Cluj, 1903 că „Regele ungar a 
posedat de fapt dreptul de guvernare a Bisericii creştine maghiare, pe care drept l-a şi exercitat în 
înţelegere cu puterea papală” (p. 87); „Regii (ungari) sunt adevăraţi factori constituţionali ai Bisericii 
rom.-cat. maghiare şi această calitate le-a fost recunoscută şi de papii de la Roma” (p. 89); „Biserica 
maghiară este membru al Bisericii catolice, dar legătura ei cu aceasta se face prin Regele, care este capul 
acestei Biserici naţionale” (p. 91) (cf. Onisifor Ghibu, Catolicismul unguresc în Transilvania şi politica 
religioasă a statului român, Cluj, 1924, p. 25-26).

Iancu de Hunedoara a cerut papei Nicolae V confirmarea vechilor privilegii ale regilor ungari. 
Papa a cercetat în arhive şi nu a găsit nici un document în acest sens, cerându-i lui Iancu de Hunedoara 
să-i trimită documentele respective şi promiţându-i că le va confirma. Desigur că Iancu nu a avut ce 
trimite. Fiul său, Matia Corvinul nu a ţinut cont de pretenţiile papei, exercitând pur şi simplu dreptul de 
patronat (Gabriel Adriânyi, Beitrăge zur Kirchengeschichte Ungarns, Ed. Dr. Trofenik, Miinchen, 1986, 
P- 34).

78 Anton Radvânszki, op. cit., p. 57-58; Gh. Ciuhandu, Patronajul eclesiastic..., p. 28-29.
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1690 şi până la 1711, în ce priveşte numirea de episcopi şi aranjarea situaţiei celor 
convertiţi, Scaunul apostolic nu a putut face altceva, decât să aprobe ulterior 
dispoziţiile regelui”79.

Următoarea readucere în actualitate a dreptului de patronat a avut loc în timpul 
reginei Maria Tereza. în 1758, sauverana a reuşit în sfârşit să dobândească acestui 
papei Clement XIII ca regii Ungariei să poarte titulatura de „regi apostolici”. în 
anii următori, l-a încurajat pe bibliotecarul Curţii, Adam Franz Kollar, să redacteze 
şi să publice două cărţi, cuprinzând argumente pentru întărirea dreptului de patronat 
al suveranului asupra Bisericii Catolice din Ungaria81. Dar iată care au fost 
prerogativele rezultate de pe urma dreptului de suprem patronat al regelui Ungariei 
asupra Bisericii Catolice, prezentate de Schwartner şi Virozsil82:

• Numirea tuturor arhiepiscopilor, episcopilor, episcopilor titulari;
• înfiinţarea de noi episcopii, arhiepiscopii, dotarea lor; introducerea şi 

desfiinţarea ordinelor religioase;
• încasarea de către fisc a veniturilor episcopiilor vacante (aşa-numitul jus 

regalium)\
• Dreptul de supremă inspecţie asupra tuturor treburilor bisericeşti (jus 

supremae inspectionis);
• Dreptul de a sechestra averile bisericeşti în cazul în care episcopii sau 

abaţii nu aveau grijă de ele;
• Dreptul de a stabili numărul sărbătorilor religioase;
• Jus plăceţi regii, anume dreptul de a cenzura (accepta, ba chiar respinge 

publicarea pe teritoriul Ungariei) a bulelor papale şi deciziilor tribunalelor 
papale83;

• Conducerea şi supravegherea sistemului de învăţământ confesional 
catolic;

• Dreptul de cenzură preventivă a tuturor cărţilor tipărite pe teritoriul 
Ungariei sau importate.

79 Janos Karâcsonyi, Magyarorszăg Egyhâztdrtenete, p. 182, apud Onisifor Ghibu, op. cit., p. 31.
80 A. Radvânszky, op. cit., p. 87.
81 Chiar şi titlurile cărţilor sunt sugestive: Historia diplomatica iuris patronatus Apostolicorum 

Hungariac Regum şi De originibus et usu perpetuo potestatis legislatoriae circa sacra Apostolicorum 
Regum Ungariae (cf. R. J. W. Evans, Maria Theresa and Hungary, p. 196. Cele două cărţi au fost 
contestate atât de stările maghiare (datorită întăririi privilegiilor Curţii), cât şi de papă. Drept urmare, ele 
au fost retrase de pe piaţă (fiind puse de papă sub Index), dar au continuat să influenţeze politica 
Habsburgilor faţă de Biserică (Gabriel Adriânyi, Bei trage..., p. 36-37).

82 Martin von Schwartner, op. cit., II, p. 95-103; Anton von Virozsil, op. cit., II., p. 10-30. 
Aufkldrung iiber das Placetum Regium in Oesterreich und in anderen katholischen Staaten,

Leipzig, Gustav Mayer, 1850, p. 14. Autorul anonim al acestei broşuri considera că prima atestare 
documentară a dreptului de placet în Austria datează din 1217, odată cu înfiinţarea diocezei de Seckau 
(P* 5).
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Strânsa legătură între regalitate şi catolicism în Ungaria a fost în mod elocvent 
prezentată de Petrus de Rewa, unul dintre principalii teoreticieni ai doctrinei Sacrei 
Coroane. Astfel, Bethlen, ales de Dieta din 1620 rege al Ungariei, a respins oferta 
pastorului său de Curte, Peter Alvinczi, de a fi încoronat, spunându-i acestuia: „nu 
eşti arhiepiscopul de Strigoniu, singurul care are dreptul de a-1 încorona pe regele 
Ungariei”. Atunci, Alvinczi i-ar fi indicat lui Bethlen să-l numească arhiepiscop de 
Strigoniu, la care Bethlen i-ar fi răspuns „Numai un rege încoronat are dreptul de a 
numi episcopi, iar eu nu am mărit numărul capetelor încoronate în Ungaria”8 .

Dezavantajarea legislativă a protestanţilor şi a ortodocşilor faţă de catolici
Dietele din 1790-91 şi 1792 au îmbunătăţit considerabil statutul juridic al 

Protestantismului şi al Ortodoxiei. Aceste comunităţi religioase au primit 
permisiunea de a se organiza în mod autonom, aflându-se din acest punct de vedere 
într-o situaţie mai bună decât catolicii. Totuşi, Dietele menţionate nu au introdus 
deplina egalitate între confesiunile din Ungaria. Pe de o parte, nu s-a adus nici o 
atingere privilegiilor Bisericii Catolice. Iar pe de altă parte, în urma evenimentelor 
revoluţionare, iar apoi a războaielor napoleoniene, protestanţii au început să fie 
priviţi ca revoluţionari, astfel că simpatia pentru cauza lor s-a diminuat. Ba mai mult, 
prevederile Dietei din 1790-91 trebuiau să fie aplicate de diferitele organe executive 
(idicasterii) ale Regatului Ungariei. Printre funcţionarii acestora, bunăvoinţa pentru 
cei de altă confesiune decât cea catolică a lipsit aproape cu desăvârşire, astfel că 
toate lacunele legii au putut fi folosite în detrimentul protestanţilor.

Credincioşii acatolici au simţit în viaţa de zi cu zi discriminarea juridică a 
confesiunilor lor. Principalele greutăţi pe care trebuiau să le întâmpine au privit: a) 
modul de încheiere a căsătoriilor mixte; b) soarta copiilor în cazul unei confesiuni 
mixte sau a convertirii părinţilor; c) greutatea catolicilor sau a celor consideraţi 
catolici de a părăsi această confesiune şi de a se converti la protestantism sau la 
ortodoxie.

în ceea ce priveşte convertirile de la catolicism la protestantism, AL 26/1791 
§13 a specificat că acestea erau permise, trebuind însă anunţate suveranului. Insă 
dicasteriile (instituţiile) politice din Ungaria, cele care analizau anunţul celor doritori 
să treacă la catolicism, au considerat ca de neacceptat convertirile cauzate de 
următoarele afirmaţii: primirea unei educaţii în credinţa necatolică; necunoaşterea 
bine a învăţăturilor de credinţă catolice; îndrăgostirea de o persoană necatolică; 
faptul că majoritatea locuitorilor din sat nu erau catolici. A fost menţinut cursul 
catihetic de şase săptămâni, preotul având dreptul de a-1 prelungi până la trei luni. 
Fiecare persoană avea dreptul de a cere doar o singură dată în viaţă permisiunea de a

Anton Radvânszky, „Das Amt des Kronhiiters in Staatrecht und Geschichte Ungams“, în 
Ungarn-Jahrbuch, an. IV, 1972, p. 31. Lucrarea lui Petrus de Rewa, Sacra Corona Degni Hungariae 
Commentarium, a apărut în mai multe ediţii, prima la Augsburg, în 1613, iar a treia la Viena, în 1746.
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părăsi confesiunea catolică, urmând apoi cursul catihetic. Iar în cazul în care preotul 
declara inacceptabilă convertirea, persoana cu pricina trebuia să rămână toată viaţa 
în credinţa catolică85.

Cazul apartenenţei confesionale a lui Şaguna
Desigur că ortodocşii, de naţionalitate sârbească, românească, macedoromână 

sau grecească au fost mult mai puţin tentaţi de a efectua căsătorii mixte (şi datorită 
diferenţelor etnice care-i separa de catolici). însă au existat convertiri, iar în aceste 
cazuri, autorităţile considerau că aveau de a face cu căsătorii mixte (la fel ca şi în 
cazurile orotestanţilor). Aşa s-a întâmplat şi cu familia viitorului mitropolit Andrei 
Şaguna. în 1814, când acesta avea vârsta de 5 ani, tatăl său, Naum, devenit falit, s- 
a convertit la catolicism şi s-a arătat de acord, în faţa epscopului Ştefan Fischer de 
Eger, ca şi copiii săi (Evreta, de 10 ani, Ecaterina, de 7 ani, şi Anastasiu - viitorul 
Andrei al Ardealului) să devină catolici. Anastasia Şaguna, mama viitorului 
mitropolit, s-a opus, ducându-i pe copii la tatăl ei, macedo-românul ortodox 
Anastasiu Mihail. în aceste condiţii, episcopul Fischer a intervenit la palatin, 
obţinând ca cei doi copii mai mari să fie aduşi de Ia bunicul lor la episcopie. 
Anastasiu mai putea rămâne cu mama sa până la vârsta şcolară, urmând apoi să fie 
luat şi el pentru a fi crescut în confesiunea catolică. Desigur că Anastasia Şaguna şi 
tatăl ei au înaintat protest, arătând că „în nici o lege nu este scris că ar fi datori să 
urmeze credinţa tatălui rătăcit copiii născuţi înainte de trecerea tatălui la 
catolicism”87. Timp de doi ani, Anastasia a reuşit să-şi ascundă copiii, dar în cele din 
urmă, Consiliul Locumtenenţial a decis, în august 1816, predarea lor în grija 
episcopului Fischer. Atunci, Anastasia Şaguna a acceptat catolicizarea copiilor, 
cerând să nu fie luaţi de lângă ea, ceea ce i s-a şi permis. Când copiii au ajuns însă la 
vârsta majoratului, au revenit la Ortodoxie. La fel şi Anastasiu-Andrei Şaguna. La 
29 decembrie 1826, deci la doar nouă zile după împlinirea majoratului, a trimis o 
declaraţie palatinului şi Consiliului Locumtenenţial, cerând revenirea la Ortodoxie88. 
Dat fiind faptul că a avut note bune la religie, a cerut să fie dispensat de obişnuitul 
examen de şase săptămâni. Consiliul Locumtenenţial a propus împăratului să i se 
accepte cererea, însă Curtea a decis obligativitatea cursului catihetic. La sfârşitul 
acestuia, Şaguna s-a arătat ferm convins să revină la Ortodoxie, iar împăratul a 
aprobat în sfârşit trecerea religioasă la 25 iulie 1828, deci la un an şi jumătate după 
semnarea declaraţiei de revenire. Un an după primirea acordului, terminând studiile

85 M. Bucsay, op. cit., II, p. 59-60.
86 Povestea convertirii forţate a copilului Anastasiu-Andrei Şaguna şi a revenirii la Ortodoxie este 

descrisă deosebit de sugestiv de loan Lupaş, „Viaţa unei mame credincioase. Anastasia, mama lui 
Andrei Şaguna. 1785-1836”, în Studii, conferinţe şi comunicări istorice, voi. III, Sibiu, 1841, p. 172- 
204.

8’ Ibidem, p. 181. 
Ibidem, p. 196.88
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universitare, i-a uimit pe colegii şi prietenii săi, refuzând o carieră funcţionărească, 
aducătoare de venituri substanţiale, şi alegând să urmeze o şcoală de rang inferior - 
Seminarul teologic din Vârşeţ.

5.2. Edtvds Jozsef şi ideile de libertate şi reciprocitate confesională

în al doilea sfert al secolului XIX, chiar şi intelectuali maghiari catolici au 
început să deteste inegalitatea confesională din ţara lor. Unul din ţelurile cele mai 
importante ale partidului liberal a fost să se pună capăt inegalităţii confesionale şi 
dominanţei Bisericii Catolice. După cum arată şi Moritz Csâky,

„Liberalismul şi-a impus ca ţel nu doar libertatea individuală, 
economică şi politică, ci s-a străduit să elimine aplicarea forţei şi în 
domeniul religios. Desigur că acest program a fost izvorât într-un fel şi din 
indiferentismul religios. însă numai în parte. Deoarece au existat... anumite 
personalităţi de orientare religioasă care au militat pentru impunerea unui 
respect reciproc în privinţa opiniilor religioase, convinse fiind de 
necesitatea existenţei unei Biserici libere într-un stat liber. în Ungaria, 
rezolvarea chestiunii religioase constituia o problemă deosebit de 
sensibilă, deoarece Biserica Catolică mai deţinea supremaţia în sfera 
publică, urmarea fiind dezavantajarea celorlalte confesiuni” .

într-adevăr, aceste idei nu au fost susţinute numai de cei indiferenţi religioşi 
sau de protestanţi, ci şi de catolicii de orientare liberală, cel mai important dintre 
aceştia fiind Eotvos Jozsef. Acesta s-a născut la 3 septembrie 1813 la Buda. 
Strămoşii săi din partea tatălui au făcut parte din mica nobilime comitatensă, intrată 
în slujba Curţii imperiale. Mama lui Eotvos, Anna Lilien, a fost fiica unui căpitan de 
cavalerie din Westfalia, intrat în serviciul Habsburgilor. Anna Lilien nu a învăţat 
niciodată limba maghiară, astfel că limba maternă a lui Eotvos Jozsef a fost 
germana. De la mama sa, viitorul ministru al Cultelor din Ungaria a fost educat în 
spiritul clasicist de la Weimar. Limba maghiară a învăţat-o abia la vârsta de 12 ani . 
Date fiind aceste legături ale familiei Eotvos cu Curtea habsburgică şi cu spaţiul 
german, nu este de mirare că membrii ei au fost consideraţi de maghiari drept 
trădători de ţară. Când tânărul Jozsef s-a înscris la Universitate, colegii au evitat să 
stea lângă el, „spunând că nu voiesc să şadă într-o bancă cu nepotul unui trădător de 
patrie”.

89 Moritz Csâky, Der Kulturkampf in Ungarn. Die kirchenpolitische Gesetzgebung derjjahre 
1894/95, Graz-Wien-Koln, 1967, p. 21.

90 Paul Body, Joseph Edt\>ds and the modernization of Hungary, 1840-870. A study of Ideas of 
Individuality an Social Pluralism in Modern Politics, East European Monographs, Boulder, distributed 
by Columbia University Press New York, 1985, p. 7-9.

91 Ioan Lupaş, Şaguna şi Edtvds. Conferinţă ţinută în sala festivă a Gimnaziului din Braşov la 6 
decembrie 1913 şi la Asociaţiunea din Sibiu la 8 decemvrie 1913, Arad, 1913, p. 5.
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Tânăr precoce, Eotvos a încheiat, la 15 ani, studiile de Filosofie de la 
Universitatea din Buda, după care s-a înscris la Facultatea de Drept, pe care a 
absolvit-o în 183192. Atât în ultimii ani de liceu, cât şi la universitate, Eotvos a fost 
coleg cu viitorul mitropolit Şaguna93, care i-a rămas prieten toată viaţa.

După absolvirea studiilor universitare, Eotvos s-a dedicat aproape un deceniu 
activităţii literare. în 1833 a dat examenul de avocaţie, iar în 1835-36 a lucrat la 
Cancelaria aulică ungară de la Viena94. Abia la un deceniu după absolvirea studiilor 
universitare, Eotvos Jozsef a început să se implice în viaţa politică a Ungariei, fiind 
la început sprijinitor, apoi adversar al lui Kossuth, deşi cei doi mai colaboraseră, 
chiar în timpul revoluţiei paşoptiste. A ajuns ministru al Cultelor în Guvernul 
paşoptist, dar a părăsit Ungaria după începutul conflictului cu Austria. Datorită 
renumelui său, a fost cooptat şi în primul guvern al epocii dualiste, tot ca ministru al 
Cultelor, dar ideile sale profund liberale nu au prea fost înţelese de colegii săi mai 
tineri.

Eotvos a rămas un catolic (chiar dacă unii nu consideră că a fost deosebit de 
fervent). Astfel, liberalismul lui nu a avut nici o conotaţie anticlericală, ci a dorit să 
folosească liberalismul pentru propăşirea Bisericii Catolice, dar mai întâi pentru 
eliberarea ei de autorităţile politice. Chiar şi un istoric oficial al catolicismului 
maghiar a considerat că „simbioza dintre Stat şi Biserică... s-a dovedit pentru 
Biserică mult mai periculoasă decât liberalismul”95.

Chiar la prima Dietă la care a participat (1839-40), Eotvos a rostit o cuvântare 
publică, militând pentru egalitate confesională, de care să beneficieze chiar şi evreii. 
La 6 martie 1840 a rostit fraza: „La fel ca peste tot, şi în cazul religiei, piatra de bază 
cea mai sigură pentru obţinerea mulţumirii este libertatea”96. Unele dintre cele mai 
serioase polemici religioase au avut loc la Dieta din 1843/44. Eotvos a susţinut cu 
tărie principiile liberale, afirmând că problema confesională îşi va putea găsi 
rezolvare doar „dacă se va preciza printr-o lege că toate confesiunile sunt deplin 
egale şi libere” (11 iunie 1843). Chiar mai mult decât atât, a cerut introducerea 
căsătoriei civile (fapt care va fi realizat în Ungaria abia după o jumătate de secol). 
Eotvos şi ceilalţi adepţi ai mişcării autonomiste catolice au vizat ruperea legăturilor 
Bisericii cu Statutul şi transformarea catolicismului într-o confesiune vie, în care să 
existe conlucrare dintre episcopi şi credincioşi. Deci, mişcarea de autonomie 
bisericească a avut ca ţel defeudalizarea şi constituţionalizarea Bisericii Catolice, 
pentru a o face capabilă să supravieţuiască şi să-şi realizeze misiunea în noua 
societate defeudalizată, organizată pe baze constituţionale.

92 Paul Body, op.cit., p. 10-11.
93 Ioan Lupaş, Şaguna şi Eotvds, p. 6.
94 Paul Body, op.cit., p. 12-13.
95 Gabriel Adriânyi, Beitrăge zur Kirchengeschichte Ungarns, Munchen, 1986, 111-112.
96 Moritz Csâky, Der Kullurkampf..., p. 27. în ultimii ani de viaţă, referindu-se şi la această ieşire 

publică, Edtvtts a afirmat: „începând din 1839 şi toată viaţa am vorbit despre libertate, egalitate şi 
toleranţă a religiilor”.
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5.3. Ideile mişcării de autonomie catolică din Ungaria

Nu doar laicii liberali au susţinut defeudalizarea Bisericii, ci şi clericii 
nemulţumiţi de faptul că „întreaga Biserică Catolică din Ungaria a avut înainte de 
1848 o trăsătură aristocratică” şi că între episcopi şi autorităţile de stat se dezvoltase 
o cârdăşie deosebit de periculoasă pentru Biserică. Preoţii şi capelanii din parohiile 
de la sate au aderat cu uşurinţă la ideile liberale, cerând instaurarea dreptăţii mai 
întâi în interiorul Bisericii. Episcopul Horvath (viitor ministru de Culte în al doilea 
Guvern revoluţionar paşoptist) descria astfel spiritul existent în interiorul clerului:

„Principalul izvor al celor doritori de reforme ... a fost arbitrariul şi 
conducerea politică a ierarhilor, în totală contradicţie cu spiritul timpului, 
precum şi împărţirea inegală a bunurilor materiale. Puterea episcopilor nu 
cunoştea faţă de clerul inferior nici o limită. Canoanele din epoca 
medievală, reînnoite de sinoade, prin votul acestora, acordau un larg cerc 
de competenţe arbitrariului episcopesc, atât în probleme de disciplină, cât 
şi în instituirea preoţilor”97.

Prezentarea aproape clasică a programului mişcării pentru autonomie catolică 
aparţine lui Johann Heinrich Schwicker. Pornind de la premisa că religia constituie o 
chestiune a liberei convingeri, neputând fi impusă din afară, Schwicker a considerat 
că fiecare credincios este autonom, responsabil doar în faţa propriei conştiinţe. De 
această autonomie ar trebui să se bucure nu doar credinciosul singuratic, ci toate 
comunităţile religioase, în întregul lor.

„Autonomia unei societăţi (Schwicker foloseşte termenul 
Genossenschaft - întovărăşire - n.n.) religioase constă deci mai întâi în 
libertatea mărturisirii convingerilor ei religioase şi în exercitarea 
netulburată a cultului divin..., în dreptul de a propovădui în mod deschis şi 
liber învăţăturile ei şi de a le face cunoscute tineretului, în institute de 
învăţământ publice.

Statul, ca organ al societăţii omeneşti închise, nu trebuie să se 
amestece în aceste activităţi ale confesiunilor, ci, în interesul cetăţenilor ei, 
trebuie doar să vegheze ca în aceste corporaţii să nu fie urmărite tendinţe 
periculoase la adresa Statului, iar, pe de altă parte, ca în manifestările 
externe ale confesiunilor să nu se atenteze la egalitate de drepturi între 
confesiuni.”98

Ca urmare a acestui principiu al egalităţii confesionale, Biserica Catolică din 
Ungaria ar fi trebuit să fie autonomă faţă de Stat, ceea ce însemna: 1) deţinerea 
independenţei faţă de Stat; 2) încetarea exercitării unei influenţe asupra Statului:

97 H. J. Schwicker, Die Katholiken-Authonomie..., p. 22.
98 Ibidem, p. 6.
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„Biserica Catolică să deţină astfel dreptul să-şi administreze şi să-şi 
conducă în mod independent de orice influenţă a Statului toate chestiunile 
ei interne şi externe. în aceasta constă autonomia Bisericii faţă de Stat!
Dar, această revendicare a independenţei Bisericii Catolice de orice 
influenţă statală trebuie să fie însoţită de următoarea consecinţă: şi Biserica 
să se dezică la rândul ei de orice năzuinţă după ţeluri statale. Biserica nu 
poate şi nici nu trebuie să deţină vreo influenţă nemijlocită asupra politicii 
de stat. Ea trebuie să se străduiască să acţioneze în mod mijlocit, anume 
prin mijloace spirituale şi prin puterea ei morală, pentru a înnobila spiritul 
şi inima cetăţenilor, pentru a dezvolta sentimentul social şi individual al 
acestora şi astfel, pe această cale, să favorizeze binele general al Statului, 
însă această influenţă de dorit poate fi realizată doar prin ridicarea vieţii 
religioase, prin restabilirea adevăratei religiozităţi şi printr-o educaţie care 
să moralizeze şi să înnobileze spiritul uman. Acestea sunt cercurile de 
competenţă ale Bisericii; politica de Stat nu se află printre ele.”99

Cine crede că această definiţie cuprinde în sine întreaga esenţă a autonomiei 
catolice se înşeală amarnic. Aserţiunea de mai sus este doar o faţă a autonomiei 
catolice, deoarece „adevărata autonomie constă în colaborarea tuturor credincioşilor, 
atât a clericilor, cât şi a mirenilor”. Schwicker a atras atenţia că Biserica este 
„comunitatea tuturor credincioşilor” care mărturisesc aceeaşi credinţă, se 
împărtăşesc cu aceleaşi Sacramente şi, în viziune catolică, îl recunosc pe episcopul 
Romei ca şi căpetenie (papă). Prin urmare, din Biserică nu fac parte doar episcopii, 
ci şi credincioşii; aceştia din urmă nu au rolul de slugi fără voinţă proprie. Desigur, 
continuă Schwicker, catolicii cunosc o limită atunci când vorbesc de drepturile 
laicilor:

„Organizarea internă a Bisericii cu preoţimea şi episcopatul, 
celebrarea jertfei euharistice şi împărtăşirea Sacramentelor, precum şi 
propovăduirea şi răspândirea cuvântului lui Dumnezeu - toate acestea sunt 
funcţiuni pur spirituale şi nu sunt în cercul de competenţă directă a 
poporului credincios.

însă cu aceste activităţi nu se închide cercul vieţii bisericeşti; mai 
există o multitudine de chestiuni bisericeşti care nu au nimic de a face nici 
cu slujirea învăţătorească şi nici cu cea sacramentală a preoţimii. Să 
numim doar alegerea şi instituirea slujitorilor bisericeşti, conducerea şi 
administrarea bunurilor bisericeşti, chestiunea educaţiei tineretului şi 
poporului catolic ş.a.m.d. Toate aceste chestiuni nu sunt defel probleme 
preoţeşti, ci aparţin în comun atât clericilor cât şi laicilor, iar celor din 
urmă trebuie să li se dea o influenţă covârşitoare; covârşitoare pentru că 
aici avem de a face cu interesele lumeşti ale Bisericii şi acestea pot fi 
apărate şi grijite cel mai bine doar de membrii lumeşti ai Bisericii.

99 Ibidem, p. 7.
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Autonomia bisericească rezidă astfel, pe de altă parte, pe 
reglementarea influenţei covârşitoare a credincioşilor laici asupra acelor 
chestiuni externe ale Bisericii, care nu au de a face nici cu dogma 
neschimbătoare şi nici cu instituţiile sacramentale ale clericilor (episcopi şi

Iată deci principalele două feţe sau componente ale autonomiei bisericeşti în 
viziunea catolicilor liberali maghiari: separaţia Bisericii faţă de Stat şi implicarea 
puternică a laicilor în toate chestiunile bisericeşti care nu au de a face cu întreita 
slujire a preoţimii. Insă nici acum, după prezentarea celor două aspecte, descrierea 
autonomiei bisericeşti nu era deplină. Mai lipsea o premisă importantă: dezvoltarea 
acestei autonomii (sub ambele aspecte) în mod organic, în interiorul Bisericii, şi nu 
ca urmare a legiferării din afară, de la organele puterii de Stat!

„Este de la sine înţeles că o asemenea autonomie bisericească poate 
să aibă efectele sale binecuvântate doar dacă se dezvoltă în interiorul 
Bisericii. Puterea de Stat nu are nici un drept de a-şi oferi într-un fel o 
mână de ajutor. Dacă autonomia nu este rezultatul dezvoltării interne, ci 
este doar un edificiu aparent al unui octroi din partea Statului sau ierarhiei, 
în acest caz fructele aşteptate vor lipsi, iar în locul binecuvântării se va 
recolta blestem. O autonomie, aşa cum am descris-o mai sus, trebuie în 
mod obligatoriu, să fie construită pe o bază democratică.” 101

5.4. AL 20/1848. înlăturarea privilegiilor catolicismului maghiar. Apelul 
episcopilor la laici şi convocarea unui Congres catolic (CNB maghiar)

AL 20/1848 a proclamat în sfârşit că „pentru toate confesiunile considerate în 
această ţară recepte din punct de vedere legal se acordă fără excepţie deplină 
egalitate şi reciprocitate”102. Au fost considerate drept confesiuni recepte 
catolicismul, luteranismul, calvinismul şi unitarianismul. Biserica Ortodoxă, nefiind 
considerată recepta, a dobândit dreptul de a dispune liber în probleme şcolare şi de 
credinţă103. Nu această prevedere a legii, ci o alta a îngrijorat cu adevărat ierarhia 
catolică:

„Nevoile bisericeşti şi şcolare ale confesiunilor recepte vor fi 
acoperite din fonduri de la stat; pentru executarea detaliată a acestei 
prevederi va fi elaborat de către ministerul Cultelor şi Instrucţiunii publice 
un viitor proiect de lege, însă doar după tratative cu conducerile respectivelor 
confesiuni.”104

100 Ibidem, p. 8-9.
101 Ibidem, p. 9.
102 Gustav Steinbach, Die ungarischen Ve/fassungsgesetze, Viena, ed. IV, 1906, p. 71-72.
103 Turczynski, Orthodoxe und Unierte, p. 430.
104 Csâky, Die Romisch-Katholische Kirche, p. 254-255.
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Episcopii catolici au protestat, temându-se că aşa-numitele „fonduri catolice”, 
anume Fondul religionar şi Fondul de studii, ar fi fost folosite şi pentru finanţarea 
confesiunilor minoritare105. Aceste fonduri se aflau în administraţia organelor 
administrative ale Regatului Ungariei, în baza dreptului de patronat deţinut de rege106. 
Episcopii catolici considerau însă că fondurile aparţineau de drept Bisericii Catolice, 
revendicând retrocedarea lor. însă numeroşi deputaţi cereau secularizarea fondurilor 
catolice.

„Acum s-a răzbunat practic situaţia existentă în sânul Bisericii, 
izolarea clerului, în special a ierarhilor, faţă de popor, deoarece nici în 
Parlament şi nici în ţară nu s-a mişcat nimeni ca să apere interesele 
Bisericii Catolice.”107

Fiind lăsată doar pe seama ei, ierarhia a fost nevoită să preia ceea ce considera 
a fi „modelul englezesc”, de fapt ideile autonomiste ale laicilor catolici liberali, şi să 
convoace, la 8 aprilie 1848, o conferinţă catolică mixtă, la care au participat şi 60 de 
laici. Aceştia au redactat un lung memorandum, vizând reformarea organizaţiei 
bisericeşti, pentru a putea corespunde noilor condiţii constituţionale. Indiferentismul 
laicilor a fost pus nu pe seama unei religiozităţi scăzute, ci a fost explicată prin 
modul exclusivist în care autorităţile de Stat şi episcopii administraseră problemele 
bisericeşti. Drept urmare, s-a stabilit ca laicatul să fie implicat în administrarea 
tuturor acelor probleme care nu ţin de aspectul sacramental şi dogmatic. în parohii 
urmau să fie organizate consilii parohiale care să administreze averea parohiei şi 
şcoala confesională; în decanate urmau să fie instaurate comisii districtuale, ia la 
nivelul episcopiilor Comitete central-diecezane. Toate aceste organe 
reprezentative urmau să Fie alcătuite într-o proporţie de două treimi laici şi o 
treime clerici! Scopul introducerii laicilor în organele de conducere ale Bisericii 
Catolice ţintea trezirea din indiferenţă a laicilor, apărarea de către aceştia a 
drepturilor Bisericii şi „readucerea, în sfârşit, a înţelegerii între intelectualii laici 
catolici şi cler”.

Se poate constata că episcopatul catolic din Ungaria, rămas singur în faţa 
provocărilor legislaţiei paşoptiste maghiare, a fost nevoit să cedeze din prerogativele 
sale şi să accepte ideile laicilor liberali. Memorandumul redactat la 8 aprilie este cu 
atât mai remarcabil, deoarece introduce oficial proporţia de 2/3 laici la 1/3 clerici, în 
timp ce în adunările bisericeşti protestante exista principiul paritar, laicii şi clericii

105 Bazele Fondului religionar fuseseră puse de AL 12/1548, când s-a decis ca veniturile acelor 
mănăstiri, abaţii şi capitluri bisericeşti rămase, în urma războaielor cu otomanii, fără stăpân, să fie 
folosite în scopuri caritabile şi şcolare. Fondul ca atare a fost înfiinţat în 1647. El cuprindea veniturile 
scaunelor episcopale, apoi donaţii particulare şi regale, precum şi veniturile unor ordine monahale desfiinţate. 
Fondul de studii a fost creat în jurul anului 1773 din averile ordinului iezuit desfiinţat.

106 L. Peter, Hungarian Liberals and Church-State relations (1867-1900), în Gyorgy Rânki, Hungary 
and European Civilization, Budapesta, 1989, p. 121, nota 3.

10 Gabriel Adriânyi, Beitrăge..., p. 115-116.
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fiind în mod egal reprezentaţi. Probabil, redactorii memorandumului s-au inspirat 
după Congresul Naţional Bisericesc al Mitropoliei de Carloviţ.

Autorităţile guvernamentale paşoptiste au fost surprinse de rapiditatea 
acţiunilor de organizare a ierarhiei. De fapt, miza era enormă, în joc aflându-se 
administrarea fondurilor catolice. După cum s-a exprimat ulterior Kossuth, 
guvernanţii nu au fost pregătiţi să cedeze administrarea fondurilor, fapt pentru care 
nici nu au îndrăznit să accepte convocarea unui Congres Naţional al Bisericii 
Catolice care să-şi legifereze un nou statut de organizare, după principiul 
autonomiei108. Totuşi, în vara anului 1848, clerul inferior a fost cuprins tot mai mult 
de spiritul revoluţionar. Au apărut broşuri, unele anonime, altele semnate; au avut 
loc adunări ale preoţilor, unele aprobate, altele fără binecuvântarea ierarhilor. 
Cuvântul de ordine era reformarea democratică a Bisericii. Episcopatul s-a văzut 
nevoit, pentru a opri degringolada, să treacă la acţiune. La 3 mai, capitlul din 
Strigoniu s-a adresat opiniei publice catolice, propunând convocarea unui sinod 
naţional. Episcopatul a înfiinţat o comisie pregătitoare, cerând ca în fiecare decanat 
să aibă loc adunări preoţeşti, care să înainteze propuneri de reformă. La 1 august a 
fost emisă o pastorală în care se anunţa convocarea unui Conciliu naţional pentru 
data de 24 septembrie la Strigoniu. Insă datorită evenimentelor revoluţionare, nu s-a 
reuşit întrunirea adunărilor preoţeşti în toate decanatele şi diecezele, iar în cele din 
urmă nu s-a mai putut întruni nici anunţatul Conciliu Naţional109.

Mai mulţi episcopi catolici maghiari au părăsit Ungaria, printre ei aflându-se şi 
primatul Ham. în locul acestuia a fost numit de către Kossuth (la începutul anului 
1849) Horvâth Mihâly, care a ajuns, în aprilie 1849, şi ministru al Cultelor. Acesta a 
devenit unul dintre cei mai importanţi adepţi ai Guvernului revoluţionar maghiar, 
fiind un adept convins şi înflăcărat al liberalismului. A văzut în separarea totală a 
Bisericii de Stat o condiţie pentru obţinerea de către catolicism a deplinei autonomii. 
Drept aceea, a convocat pentru ziua de 20 august 1849 un Congres Naţional al 
Bisericii Catolice, alcătuit din 2/3 laici şi 1/3 clerici110. Acesta nu s-a mai putut 
întruni, deoarece cu doar o săptămână înainte, trupele revoluţionare au fost înfrânte 
la Şiria de către armata ţaristă.

5.5. Principiul autonomiei confesionale, la începutul dualismului
în anul 1867, Transilvania (aprox. 60.000 km2) a fost unită cu Ungaria, în 

cadrul monarhiei dualiste. Noua Ungarie Mare (formată din Ungaria propriu-zisă şi 
Croaţia-Slavonia) a fost „nu numai din punct de vedere naţional, ci şi confesional cel

108 Moritz Csâky, „Die Katholische Kirche und der liberale Staat in Ungam im 19. Jh.“, în 
Ungarn-Jahrbuch, an. V, 1973, p. 123.

109 Gabriel Adriânyi, Geschichte..., p. 182.
1,0 Moritz Csâky, Die Romisch-Katholische Kirche in Ungam, p. 262-263 şi p. 259; Gabriel 

Adriânyi, Geschichte..., p. 183.
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mai pestriţ petec de pământ din Europa”111. Pe teritoriul de 282.317 km2 al Ungariei 
propriu-zise trăiau 16 mii. locuitori, dintre care 48,7% catolici, 14,4% reformaţi,
13,1% ortodocşi, 10,9% greco-catolici, 7,4% evanghelici şi 4,9% 
Croaţia-Slavonia (42.535 km2) beneficia de o largă autonomie; 26% din populaţie 
(568.000) erau sârbi ortodocşi. în ceea ce-i priveşte pe credincioşii ortodocşi, aceştia 
au fost împărţiţi după 1864 în două mitropolii, una sârbă, la Carloviţ, cu şase 
episcopii sufragane (şi cu aprox. 35% din totalitatea ortodocşilor din Ungaria Mare), 
şi una românească, la Sibiu, cuprinzând arhidieceza ardeleană (cu 34% din populaţia 
ortodoxă a Ungariei Mari) şi două episcopii sufragane (Arad şi Caransebeş), cu 31% 
din populaţia ortodoxă.

Cel dintâi ministru al Cultelor din Ungaria dualistă a fost tot Eotvos Jozsef. Acesta 
a rămas în continuare adeptul introducerii unei legislaţii care să le ofere 
confesiunilor din Ungaria deplina egalitate şi reciprocitate. Condiţia introducerii 
acestei legislaţii era însă, potrivit lui Eotvos, asigurarea autonomiei tuturor 
confesiunilor, inclusiv a celei romano-catolice. Din moment ce aceasta din urmă era 
confesiunea cea mai însemnată, având şi calitatea de Biserică de Stat, Eotvos a 
considerat că egalitatea confesională nu putea fi realizată decât în condiţiile în care 
catolicismul înceta să deţină privilegii, dobândind şi un statut de autonomie, ca şi 
confesiunile minoritare. Până atunci, Parlamentul nu ar fi avut dreptul decât să 
adopte o legislaţie tranzitorie113.

Viziunea ministrului Eotvos cu privire la conceptul autonomiei bisericeşti a 
fost reflectată în proiectul legii privind organizarea Bisericilor Ortodoxe din Ungaria 
(aprobat ca AL 9/1868). Prin aceasta, nu doar că s-a aprobat separarea bisericească a 
românilor de sârbi, ci s-a reconfirmat încă o dată autonomia lor deplină. Aceasta 
însemna practic că Guvernul maghiar: a) renunţa la prerogativele sale politice 
privitoare la Bisericile Ortodoxe (cu excepţia dreptului de superinspecţie); b) ceda 
vechiul drept de decizie şi de legiferare bisericească unui organism autonom 
bisericesc - CNB; c) decidea ca acest CNB să fie alcătuit în proporţie de 2/3 din laici 
şi să acţioneze după toate procedurile parlamentare ale unui regim constituţional114, 
în urma obţinerii autonomiei, cele două Mitropolii ortodoxe au obţinut fondurile 
aflate până atunci în administraţia autorităţilor guvernamentale115.

Dar şi ierarhia catolică a revendicat fondurile administrate de stat. Dar, la fel ca 
şi în cazul Bisericilor Ortodoxe, Eotvos a condiţionat predarea fonduri de dobândirea 
de către Biserica Catolică a autonomiei. Or, acceptarea autonomiei Bisericii Catolice

mozaici

111 Onisifor Ghibu, Viaţa şi organizaţia bisericească şi şcolară din Transilvania şi Ungaria, 
Bucureşti, 1915 , p. 82.

112 Enciclopedia ASTRA, III, p. 1156; Csâky, Die Romisch-Katholische Kirche..., p. 282-283.
1.3 Peter, op. cit., p. 81 şi 122, nota 10.
1.4 Rădici 1880, p. 30-31.
115 Ştirea cu privire la retrocedarea Fondurilor celor patru vechi a fost transmisă de ministrul 

EOtvfls lui Şaguna, prin intermediul secretarului de stat Ioanovici, încă în timpul Congresului din 1868 
(.Protocolul Congresului... 1868, Sibiu, 1868, conclus 73, p. 51).
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ar fi trebuit, potrivit lui, să fie însoţită de o reformă internă a catolicismului ungar, 
astfel ca episcopii să accepte implicarea laicilor şi constituirea unor organe mixte de 
conducere bisericească. Deci, Eotvos dorea cu orice preţ să evite ca imensele 
fonduri, în valoare de 23,6 milioane fi., şi latifundii (288.887 jug. cat.)116 să fie 
administrate exclusiv de episcopi, fără un control public din partea laicatului catolic.

Episcopii catolici nu au fost dispuşi la acest sacrificiu (asumat de Şaguna încă 
din anul 1859-1862117, apoi şi în 1868, după retrocedarea celor patru fonduri vechi 
mogaiane118). Doar în Transilvania au reuşit laicii catolici să se impună şi să-l 
determine pe episcopul de Alba Iulia, Fogarassy Miklos, să convoace un congres 
autonomist în martie 1868 şi să accepte un statut de organizare a diecezei ardelene, 
aprobat în 1873 de noul ministru Trefort.

Potrivit acestui statut, în fiecare parohie urma să existe o adunare parohială, 
formată din toţi membrii comunităţii, precum şi un consiliu parohial. Consiliul avea 
drept de dispunere asupra averii parohiale, a fundaţiilor şi a şcolii, trebuind să dea 
socoteală pentru aceasta Adunării parohiale.

In cele 16 decanate exista câte o Adunare protopopială, pentru alegerea 
curatorului superior protopopesc, alegerea reprezentanţilor în Adunarea diecezană 
(clericii alegeau clerici, laicii reprezentanţi laici), administrarea averilor bisericeşti, 
supravegherea şcolilor confesionale. Adunarea diecezană (de fapt Adunarea Sta tuş
ului catolic), prezidată de episcop, era formată din clericii aleşi de adunările 
protopopeşti, apoi zece membri ordinari ai Capitlului bisericesc, 6 asesori ai scaunului 
episcopesc (numiţi de episcop), din cei 16 decani, din 4 profesori ai Gimnaziului 
confesional din Alba Iulia, din superiorii provinciali ai ordinelor religioase, 
directorul Institutului Terezian din Sibiu, precum şi din următorii reprezentanţi laici: 
funcţionarii supremi catolici (comiţi supremi, procurori, primari ş.a.), cei 16 curatori 
supremi din protopopiate, 44 deputaţi laici, aleşi de adunările protopopeşti, 42 
reprezentanţi ai parohiilor mai mari, directorii gimnaziilor superioare catolice din 
dieceză, câte un alt reprezentant al fiecărui gimnaziu (inclusiv cele inferioare), doi 
reprezentanţi ai fiscului, reprezentanţi ai patronilor de biserici. Atribuţiile sale 
(exercitate în mod obligatoriu împreună cu episcopul) au fost: aprobarea bugetului

Csâky, Die Romisch-Katliolische Kirche..., p. 272; Schwicker, Statistik des Kdnigrciches Ungani, 
Stuttgart, 1877, p. 598. Potrivit lui Schwicker, acest fond religionar cuprindea şi averea Statusului catolic 
din Transilvania.

117 în anul 1859, episcopul a predat Fondul Francisc-Iosefin (de 16.680 fl.) unei eforii speciale, 
alcătuită din doi protopopi şi doi laici, aleşi de respectiva conferinţă. Iar trei ani mai târziu, a decis 
înfiinţarea unei epitropii diecezane interimare, alcătuită din trei persoane (protopopul loan Hannia şi doi 
laici), „şi li s-au predat pe lângă un inventar şi o instrucţiune regulativă, toată averea mişcătoare şi 
nemişcătoare a Bisericii noastre din Ardeal spre păstrare şi manipulare” (Actele Sinodului... 1860, 
conclus 13, p. 10).

118 O lună după retrocedarea celor patru fonduri vechi, mitropolitul Şaguna „a convocat o 
conferinţă arhidiecezană din bărbaţii pe care i-a avut la îndemână”, cu scopul de a prelua aceste fonduri 
şi a le preda unei eforii bisericeşti, alcătuite din loan Hannia, Petru Roşea, loan Brote şi fiscalul 
consistorial loan Borcia (M. Voileanu, Sidoxia, Sibiu, p. 14-15).
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diecezei, supravegherea instituţiilor de învăţământ, reprezentarea Bisericii 
(episcopiei) înaintea Statului, rezolvarea diferendelor patronale, alegerea Consiliului 
Dirigent şi aprobarea deciziilor acestuia.

Consiliul Dirigent era organul administrativ şi executiv al diecezei. Prin urmare, 
ducea la îndeplinire hotărârile Statusului, exercita dreptul de patronat asupra 
fondului religionar (prin urmare propunea clericii care făceau parte din consiliul de 
administraţie a acestui fond), administra averea diecezei şi fundaţiile religioase. El 
era format dintr-un preşedinte laic, 12 membri laici, 12 membri clerici (aleşi pe o 
perioadă de 6 ani, odată la trei ani având loc o alegere a jumătate din membrii 
consiliului), precum şi un anumit număr de referenţi. Episcopul avea dreptul de a 
participa oricând la şedinţele acestuia119.

Cu o asemenea constituţie „laicistă”, Episcopia catolică de Alba Iulia s-a 
deosebit de toate celelalte episcopii catolice, nu doar din Ungaria, ci din întreaga 
lume.

„De la norma generală a organizării Bisericii Catolice se abate în 
întreaga lume numai Biserica Romano-Catolică din Transilvania, care e 
organizată pe baze cu totul deosebite, apropiate de cele ale Bisericii 
Ortodoxe.”120

însă, în urma acestei organizări autonomice, Status-u\ Catolic al Diecezei 
catolice de Alba lulia a intrat în administraţia fondurilor catolice ardelene. Fondurile 
celorlalte episcopii ungare au rămas în administraţia autorităţilor guvernamentale, 
constituind prilej de conflict între Biserică şi Guvern. Situaţia a fost reglementată abia în 
1877, când împăratul Francisc Iosif s-a implicat în acest conflict. A constituit o 
„comisie de nouă persoane” pentru cercetarea statutului fondurilor catolice. Comisia 
a stabilit că fondurile aparţineau într-adevăr Bisericii Catolice, ele trebuind cedate în 
administrare acesteia. Totuşi, suveranul a refuzat să aplice soluţia propusă de 
comisie, hotărând ca, în continuare, fondurile să fie administrate de Ministerul 
Cultelor şi Instrucţiunii Publice. A numit însă o altă comisie, bisericească (din 15 
membri), care a dobândit dreptul de a controla modul în care Guvernul dispunea de 
fonduri. Această soluţie a rămas în vigoare până în 1918121.

Aşadar, se poate constata complexitatea problemei autonomiei bisericeşti în 
Ungaria. Iniţial a existat dorinţa laicilor catolici liberali de a-i asigura Bisericii 
supravieţuirea printr-o reformă constituţională, după modelul vieţii de stat. Curând 
însă au fost vădite implicaţiile nebănuite la început - cele de ordin financiar. 
Obţinerea autonomiei de către Biserica Catolică trebuia să implice şi primirea de 
către aceasta a fondurilor ei, aflate până atunci în administraţia autorităţilor de stat. 
Riscând să vadă aceste fonduri naţionalizate (secularizate), ierarhia catolică din 1848

1’9 Fr. Teutsch, Diekirchlichen VerhăltnisseSiebenbiirge/is, p. 39-41.
O. Ghibu, Viaţa..., p. 87. Ghibu menţionează Senatul Directorial format din 8 preoţi şi 16

121 Moritz Csâky, Die Romisch-Katholische Kirche..., p. 272-273.
mireni.
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a făcut apel la laici, fiind dispusă să accepte o reformă constituţională. Evenimentele 
au urmat alt curs, pericolul a trecut. La începutul perioadei dualiste, ierarhia catolică 
a fost sigură de sprijinul patronal al monarhului apostolic, ştiind că fondurile nu vor 
fi secularizate. în aceste condiţii a renunţat să accepte o autonomie care, în înţelesul 
liberal-catolic, ar fi însemnat o reformă constituţională a Bisericii. în schimb, a 
acceptat compromisul cu monarhul şi cu Guvernul, renunţând la dreptul de a 
administra ea singură fondurile catolice.

Prin urmare, a existat o interrelaţionare între următoarele trei principii:
• Autonomia Bisericii faţă de Stat;
• Dreptul de administrare de către Biserica autonomă a averilor proprii 

(astfel că odată cu acordarea statutului de autonomie, Biserica primea şi 
dreptul de administrare a averilor proprii);

• Acordarea de către Guvern pe seama Bisericii a statutului autonom şi a 
dreptului de gestiune a fondurilor proprii, doar cu condiţia eliminării 
practicilor oligarhice de administrare bisericească (astfel ca să se evite ca 
episcopii să administreze averile bisericeşti în mod arbitrar, fără un 
control din partea laicatului participant activ la viaţa Bisericii).

în baza acestei interrelaţionări, Biserica Catolică a fost în Ungaria dualistă 
singura confesiune fără o autonomie (doar episcopia catolică ardeleană, unde s-au 
introdus organe mixte de conducere, a primit atât autonomia, cât şi dreptul de 
administrare a fondurilor de către Statusul Catolic, instituţie echivalentă Sinoadelor 
eparhiale din Mitropoliile de Carloviţ şi Sibiu).

De fapt, această concepţie privind autonomia bisericească a avut implicaţii mai 
largi. De exemplu, în Bucovina, Curtea nu a acordat autonomia eparhiei de la 
Cernăuţi, iar Fondul Religionar ortodox a rămas în administraţia statului. Totodată, 
aceeaşi Curte de la Viena a sabotat instituţionalizarea Congresului bisericesc din 
Bucovina, alcătuit pe baze elective şi reprezentative, din clerici şi laici122, tocmai

122 Asfel, Curtea de la Viena a susţinut mai întâi poziţiile absolutiste ale lui Eugen Hacman. Apoi, 
s-a opus multă vreme cererilor lui Teoctist Blajevici de a fi convocat Congresul bisericesc. Acesta s-a 
întrunit abia în timpul urmaşului lui Blajevici, anume Silvestru Morariu, în iulie 1882. Deputaţii 
congresuali au cerut autonomia bisericească, dar şi dreptul de administrare a Fondului Religionar. 
Desigur că autorităţile de la Viena s-au opus, iar Statutul şi Regulamentul Congresului bisericesc din 
Bucovina au fost sancţionate de monarh abia în 1891. însă imediat după aceea, autorităţile au anunţat că 
Statutul proaspăt sancţionat era de fapt caduc, deoarece alegerile pentru Congresul din 1882 au fost 
organizate pe baza unui regulament votat încă în 1871, când nu exista încă Mitropolia Bucovinei şi 
Dalmaţiei. S-a permis convocarea unui nou Congres, în septembrie 1891, dar cu condiţia să nu fie 
discutată problema Fondului religionar. Congresul s-a întrunit, dar a fost imediat suspendat de 
guvernatorul Bucovinei, pe motiv că se remarcaseră tendinţe naţionaliste româneşti, care nesocoteau 
interesele rutenilor. Astfel, ca urmare a politicii sabotatoare a autorităţilor vieneze, nu s-a mai permis
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pentru că era primul pas spre crearea premisei obţinerii statutului de autonomie
bisericească, ceea ce ar fi adus după sine obligaţia de a ceda Fondul bucovinean.

*
După cum s-a putut constata în acest studiu, Statutul Organic a fost votat de 

către CNB de la Sibiu în toamna anului 1868 tocmai în timpul unor aprinse dezbateri 
privind autonomia catolică. Şaguna a preluat ideile de autonomie catolică şi le-a 
aplicat în Mitropolia sa ortodoxă. Aceasta a obţinut, alături de autonomie, şi dreptul 
de a administra fondurile bisericeşti, desigur şi datorită faptului că sumele în cauză 
au fost foarte mici (în comparaţie cu fondurile catolice).

Prin urmare, consider că mitropolitul Andrei baron de Şaguna nu a fost 
influenţat de idei protestante atunci când a redactat proiectul său constituţional şi a 
acceptat varianta votată de CNB, ci de principiile reformei constituţionale şi de 
autonomie bisericească din sânul catolicismului german şi maghiar. Hirscher a fost 
un bun teoretician, însă principiile promovate de el au avut o rezonanţă mult mai 
mare în Ungaria, unde catolicismul a fost adevărată coloană vertebrală a statului. 
Şaguna, urmând Gimnaziul piariştilor (tocmai cei care au răspândit în Ungaria ideile 
reformei constituţionale catolice din vestul Europei) a cunoscut aceste dispute chiar 
din interiorul Bisericii Catolice. A ştiut să le preia, să le împace cu tradiţia sinodală 
ortodoxă şi să creeze astfel o Biserică vie. Prin aceasta, a salvat poate Ortodoxia 
ardeleană chiar de la desfiinţare, deoarece, la recensământul realizat de Buccow în 
anul 1761, ortodocşii constituiau 83,61% din populaţia românească a 
Transilvaniei123, iar 90 de ani mai târziu, doar 49,6%124, în condiţiile existenţei unei 
episcopii şi a unui consistoriu ortodox, cu sediul la Sibiu.

însă nu doar că Şaguna a preluat ideile de reformă şi de autonomie catolică, ci 
le-a şi conciliat cu doctrina canonică ortodoxă, cu principiul sinodalităţii (interoretat 
de Şaguna ca „principiul constituţional, ceea ce este principiul solidarităţii”1"). în 
Anthorismos-ul său din 1861, Şaguna a arătat că toate asociaţiile religioase din 
Bisericile occidentale, înfiinţate pentru redeşteptarea conştiinţei religioase a 
poporului, nu erau altceva decât imitaţii din constituţia vechii Biserici, adică a 
Bisericii Ortodoxe:

„Noi, care suntem ortodocşi, trebuie să ştim că asociaţiunile acestea 
confesionale ale catolicilor şi reformaţilor sunt nişte imitaţii, luate din

convocarea altor Congrese, eparhia de ia Cernăuţi tiind lipsită de statutul de autonomie, precum şi de 
dreptul de gestionare a Fondului religionar.

123 Buccow a recenzat în Transilvania 128.653 de familii ortodoxe, păstorite de 1365 de preoţi, şi 
25.223 familii unite, păstorite de 2250 de preoţi (Virgil Ciobanu, Statistica românilor din Ardeal, jacută 
de administraţia austriacă la anul 1760-1762, Cluj, 1926, p. 9).

124 Din ansamblul populaţiei Principatului transilvan, uniţii reprezentau 31,4%, ortodocşii 31,0%, 
reformaţii 14,3%, romano-catolicii 10,7%, luteranii 9,7%, unitarienii 2,2% şi evreii 0,7%.(E. A. Bielz, 
Handsbuch der Landeskunde Siebenbiirgens. Eine physikalisch-statisch-topographische Bcschreibung 
dieses Landes, Sibviu, 1857, p. 162, reprint în „Schriften zur Landeskunde Siebenbiirgens. 
Ergănzungsreihe zum Siebenburgischen Archiv“, voi. 19, 1996).

I~5 Andrei baron de Şaguna, Compendium de drept canonic, Sibiu, 1868, p. XII.
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practica Bisericii primitive a lui Hristos, care este Biserica noastră 
Ortodoxă răsăriteană, prin urmare acelea sunt Soboare mixte de arhierei, 
preoţi, demnitari mari bisericeşti şi lumeşti, de literaţi şi de creştini din 
celelalte clase, care se interesează de Biserică, şcoală şi de săracii 
coreligionari; însă aceste adunări nu le cheamă ei Soboare sau Sinoade, ci 
precum am văzut, le cheamă Asociafiuni, pentru că n-au autorizare 
canonică, şi sunt înfiinţate afară de Biserică cu învoirea Guvernelor civile, 
şi stau sub legi politice...

Noi aşadar avem trebuinţă de reînvierea Institutelor Bisericii noastre, 
care rânduiesc ca toată treaba bisericească să se trateze în şi prin Soboare...

Poate fi, că unii dintre cei ce vor ceti acest articol vor gândi că astăzi 
alte împrejurări sunt de cum au fost atunci când s-au făcut canoanele 
bisericeşti, şi de aceea nu se pot aplica la împrejurările de faţă.

Noi, care avem toată stima către cetitorii noştri, n-am cuteza a afirma 
că tocmai în aceea împrejurare zace însemnătatea clasică a Instituţiunilor 
Bisericii noastre, că acelea se trag din timpul Apostolilor, din timpul 
bărbaţilor apostoleşti, şi de la urmaşii nemijlociţi şi mijlociţi ai lor, şi că 
sunt aşa de aplicabile la împrejurările prezente, în care trăim, ca (şi) cum s- 
ar fi hotărât acelea ieri sau alaltăieri. Sâmburele aplicabilităţii de astăzi a 
Instituţiunilor Bisericii noastre zace în acel adevăr mare, că ele sunt luate 
din cuvintele Mântuitorului, care nu vor trece nici atunci când ar trece 
lumea şi cerul.

Oare cerinţele timpului nu sunt concentrate în acea voie a 
popoarelor, ca să se ocârmuiască după forma Regimului Constituţional? Şi 
ce alta cuprinde Organismul Bisericii noastre de nu ocârmuirea treburilor 
Bisericii şi a tuturor părţilor ei constitutive după forma constituţională? 
Precum într-un Stat constituţional se tratează trebile, şi se aduc hotărâri în 
Parlamente: aşa în Biserica noastră rânduiesc canoanele, ca toate afacerile, 
alegerile arhiereilor, egumenilor, protopopilor şi ale preoţilor, chivemisirea 
averilor bisericeşti şi mănăstireşti, îmbunătăţirea şi regularea preoţimii, a 
parohiilor şi mănăstirilor, şi împărţirea ajutoarelor la cei săraci fraţi să se 
facă prin Sinoade şi Soboare.”126

Deci, în viziunea lui Şaguna, nu Statutul Organic s-a inspirat după modele 
occidentale, ci Ortodoxia a redescoperit, prin intermediul acestor modele 
occidentale, propriile ei valori, principiul sinodalităţii, care i-a aparţinut de la bun 
început, dar a fost estompat datorită căderii sub jugul absolutismului de stat.

Analizând activitatea mitropolitului Andrei baron de Şaguna prin această 
prismă, putem afirma că mitropolitul nu a considerat lucrarea sa pentru revigorarea 
vieţii bisericeşti ca pe o reformă bisericească propriu-zisă, ci ca pe o revenire la

126 Idem, Anthorismos, p. 130-131.
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vechile principii uitate ale Bisericii Ortodoxe. Acest fapt a fost sesizat şi exprimat cu 
claritate chiar de vicarul său Nicolae Popea:

„E invederat, că între toate actele Congresului acestuia (din 1868 - 
n.n.), cel mai monumental este Statutul Organic. Prin acesta, Biserica 
noastră din întreaga provincie mitropolitană se organiză deplin în toate 
părţile ei constitutive. Un op acesta, căruia anevoie credem să i se mai 
afle astăzi vreunul asemenea; căci el este compus după prototipul 
învăţăturilor lui Hristos , carele-şi fundă Biserica Sa pe libertatea 
spiritului. Şi tocmai pentru aceasta... el ar putea servi şi altora de model.

Dar ceea ce-i măreşte valoarea este, că printr-însul se restituie şi se 
garantează legislaţiunea Bisericii noastre în deplina ei formă veche 
canonică şi constituţională. Legea electorală se puse pe baza cea mai largă 
ce se poate cugeta. Aceasta poate va da peste greutăţi mai mari întru 
înfăptuirea sa practică, dar, cu toate acestea, principiul ei cel conducător e 
cel mai liberal. în acest principiu liberal se cuprinde totodată şi egalitatea 
ca mai perfectă, care se manifestă destul de apriat (deschis - n.n.) în toată 
a ei întregime şi prin aceea, că mirenii încă participă la toate afacerile 
bisericeşti, şcolare şi fundaţionale, administrative şi economice şi încă în 
număr îndoit mai mare decât preoţii. De asemenea se primi în Statut 
principiul alegerii tuturor funcţionarilor bisericeşti şcolari şi fundaţionali.
In scurt soarta noastră e pusă în mâinile noastre, noi înşine vom fi 
responsabili în viitor pentru soarta Bisericii, soarta noastră.”127

în concluzie, s-ar putea reţine următoarele teze privitoare la sursele externe ale 
constituţiei bisericeşti şaguniene:

1. Statutul Organic promulgat de mitropolitul Andrei baron de Şaguna în 
anul 1868 nu se inspiră deloc din constituţiile Bisericilor protestante. 
Dimpotrivă, Şaguna a respins sistemul consistorial protestant, existent 
în Bisericile luterane din centrul Europei înainte de 1848, datorită 
controlului important deţinut de autorităţile statale asupra Bisericii;

2. între 1848-1868 a avut loc o reformare a constituţiilor protestante de 
tip consistorial, în sensul democratizării lor, prin introducerea unor 
elemente din celălalt tip de constituţie protestantă - cel presbiterial- 
sinodal. în Bisericile luterane germane (inclusiv cea săsească din 
Ardeal) au fost introduse sinoade, alcătuite şi din laici. S-a evitat însă 
preluarea modelului constituţional din viaţa politică statală, anume 
separarea puterilor. Prin urmare, s-a dorit ca sinoadele, introduse în 
urma reformei constituţionale protestante, să nu fie foruri 
reprezentative ale membrilor Bisericii (laici şi clerici) care să 
cenzureze conducerea bisericească, ci ele însele să reprezinte

127 N. Popea, Vechea Mitropolie ortodocsă română a Transilvaniei, suprimarea şi restaurarea ei. 
Sibiu, 1870, p. 349-350.
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conducerea bisericească, prin intermediul unui Consiliu restrâns (o 
Permanenţă a Sinodului);

3. In paralel cu reformarea constituţiilor protestante din Europa Centrală, 
a avut loc şi o mişcare de reformă catolică. Unul dintre cei mai 
importanţi reprezentanţi ai acesteia, în spaţiul german, a fost teologul 
de la Facultatea de Teologie Catolică de la Tiibingen, Johann Baptist 
Hirscher. Acesta a susţinut revenirea la sinodalitatea din Biserica 
primară, prin introducerea în fiecare dieceză a unor sinoade, alcătuite 
din clerici şi laici. Aceste sinoade urmau să fie reprezentanţe ale 
poporului credincios, având menirea de a efectua controlul asupra 
organelor administraţiei bisericeşti. Cu alte cuvinte, Hirscher a susţinut 
introducerea în constituţia Bisericii Catolice a principiului separării 
puterilor, preluat din viaţa politică de stat;

4. Ideile de reformă catolică din spaţiul german (şi vest-european, în 
general) au pătruns în Ungaria prin intermediul ordinului piarist. Or, 
tocmai la Gimnaziul acestora a studiat şi tânărul Şaguna. Prin urmare, 
viitorul mitropolit a putut cunoaşte ideile de reformă catolică chiar din 
interiorul Bisericii Catolice din Ungaria;

5. De fapt, în Regatul Ungariei, ideile reformiste catolice au avut o 
rezonanţă mult mai puternică decât în spaţiul german. Strânsa relaţie 
dintre Coroana ungară şi Biserica Romano-Catolică „naţională” 
maghiară a avut urmări de-a dreptul catastrofale asupra religiozităţii 
catolicilor din Regatul Ungariei. Din această cauză, nu doar clerul 
inferior, ci şi intelectualii maghiari au susţinut ideile reformatoare, 
constituind mişcarea de autonomie catolică vizând separarea de 
autorităţile de Stat şi reorganizarea, după modelul 
constituţionalismului politic, a unui Congres Naţional Bisericesc 
catolic, alcătuit, după modelul sârbesc, din două treimi laici şi o treime 
clerici. Aceste planuri privind autonomia Bisericii Catolice din 
Ungaria nu au putut fi înfăptuite;

6. Fără să existe dovezi ale unui contact direct între Şaguna şi teologul 
catolic Johann Baptist Hirscher, totuşi nu pot să nu fie sesizate 
asemănările între concepţiile teologice ale celor doi, în special între 
lucrarea lui Hirscher din 1849 şi Anthorismos-ul lui Şaguna din anul 
1861. Chiar la al doilea Sinod eparhial, convocat în 1860, Şaguna a 
emis un proiect de regulament privind alegerea deputaţilor la 
Sinoadele ulterioare. Iar la următorul Sinod, din 1864 şi la Congresul 
Naţional Bisericesc din 1868, a propus un proiect de Constituţie 
bisericească, aprobat în cea mai mare parte. Autoritatea 
guvernamentală maghiară, de fapt ministrul Eotvos Jozsef, colegul de 
şcoală şi de facultate al lui Şaguna, a aprobat acest statut;
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7. Şaguna a reuşit să impună în Biserica sa ideile de reformă şi de 
autonomie catolică din spaţiul german şi ungar. De fapt, a fost singurul 
care a reuşit acest fapt, Biserica sa fiind unica în care s-au aplicat 
aceste idei. Teologii şi istoricii catolici nu au trecut aceasta cu vederea 
şi l-au acuzat încă de la bun început pe Şaguna de protestantizare a 
Bisericii (Fr. Vering, Al. Grama, Gh. Bariţiu). Teza aceasta, evident 
neadevărată, a reuşit să fie impusă aproape în mod unanim nu doar 
printre cercetători, ci şi printre unii teologi ortodocşi până în ziua de
azi.

Considerations on the Sources of Şaguna's Organic Statuie. The Organic Statute 
promulgated by Metropolitan Andrei Şaguna in 1968 was not inspired by the constitutions 
of Protestant Churches. It is true that between 1848 and 1868 consistorial Protestant 
constitutions were reformed and became more democratic due to an infusion of 
presbyterian-synodal elements. However, the constituţional model of the state, i.e. the 
separation of powers, was considered unsuitable. Therefore, the synods introduced after 
the constituţional protestant reform were meant to actually lead the church, by means of a 
Standing Synodal Committee, and not to be representative bodies of the (lay and clerical) 
members of the Church, that censure the church leadership. In parallel with the 
reformation protestant constitutions in Central Europe, there was also a catholic refonn. 
Thus, Johann Baptist Hirscher, a Catholic theologian from Tubingen, advocated the retum 
to the synodal system in the Early Church, by introducing synods composed ofboth lay and 
clerical members of the Church in each diocese, according to the constituţional modei 
These synods were to represent the believing people, being meant to supervise the church 
administration. Catholic refonnist ideas were more injluential in the kingdom of Hungary 
than on German land. The close relationship between the Hungarian Crown and the 
“naţional” Hungarian Roman-Catholic Church had catastrophic consequences on the 
religiosity of Catholics in the Kingdom of Hungaty. This is the reason why, not only the 
lower clergy but also Hungarian intellectuals supported reforming ideas and constituted a 
catholic autonomy movement (which failed) for the separation of powers in the State and 
the reorganization, according to political constituţionalism, of the Catholic Congress, 
consisting of lay (two thirds) and clerical (one third) members. Even though there is no 
evidence to support the hypothesis of any direct contact between Şaguna and the Catholic 
theologian Johann Baptist Hirscher, there are certain apparent similarities between their 
theological thinking, especially in Hirscher's works published in 1849 and Şaguna’s 
Anthorismos published in 1861. The Metropolitan managed to impose in his Church 
concepts similar to those of reform and Catholic autonomy borrowed from the German 
and Hungarian contexts. Catholic theologians and historians did not fail to accuse Şaguna 
of turning the Church into a protestant one (Fr. Vering, Al. Grama, Gh. Bariţiu). This 
thesis, which was obviously unrealistic, has survived ever since, being supported by many 
scholars and also bysome Orthodox theologians.



Este Sfântul Vasile cel Mare autorul Liturghiei 
ce îi poartă numele?

Argumente interne pentru paternitatea vasiliană 
din Rugăciunea teologică a acestui text euharistie

Lect. Univ. Dr. Ciprian STREZA

Textele euhologice aflate în uz astăzi în Biserica Ortodoxă nu sunt creaţia 
exclusivă a unei personalităţi bisericeşti. Ele sunt expresia unui act eclesial, în care 
materialul euhologic străvechi al tradiţiei bisericeşti nescrise este prelucrat şi 
înfrumuseţat pentru a i se da o nouă formă care să corespundă mai bine realităţilor 
istorice ale fiecărei epoci în parte.

în primele patru secole textele euharistice erau în mare parte improvizate, însă 
odată cu trecerea timpului ele au ajuns să fie fixate în scris. Procesul acesta de 
aştemere în scris a unor formulare euhologice aparţinând tradiţiei orale, precum şi 
acela de prelucrare şi înfrumuseţare a lor a necesitat un imens efort de punere în 
valoare a bogăţiei şi a frumuseţii experienţei eclesiale în noile cadre istorice date.

In acest context trebuie înţeleasă posibilitatea demonstrării paternităţii 
anaforalei ce poartă numele acestui mare părinte al Bisericii. Sfanţul Vasile nu este 
autorul acestui text euhologic, ci este cel care l-a prelucrat şi l-a înfrumuseţat, cel 
care a ştiut în mod unic să elaboreze în cadrele tradiţiei eclesiale şi cel care şi-a 
împropriat limbajul acestei tradiţii şi a exprimat învăţătura ei prin prisma propriei 
sale personalităţi. Plinătatea şi bogăţia tradiţiei apostolice este datul de la care 
Sfântul Vasile cel Mare a pornit în reformularea textului euhologic, iar gândirea şi 
trăirea sa bisericească au făcut ca noile secţiuni introduse, expresie şi ele ale tradiţiei 
bisericeşti dinamice, să se încadreze perfect şi armonios în textul anaforalei 
euharistice.

Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare s-a păstrat în patru mari versiuni şi 
anume: versiunea egipteană (Ăg), cea siriacă (Syr), cea armeană (Arm) şi cea 
bizantină (Byz). Hieronymus Engberding a reuşit la începutul secolului trecut să 
demonstreze faptul că marele părinte bisericesc a prelucrat prin adăugiri teologice şi 
biblice anaforaua ce era în uz în Cezareea Capadociei din vremea sa şi a prelucrat-o
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prin adăugiri teologice şi biblice, dând naştere unui nou text euhologic (arhetipul f2), 
din care au derivat toate celelalte trei versiuni, cea armeană, siriacă şi bizantină1.

Existenţa a patru versiuni diferite ale aceluiaşi text euharistie a permis ştiinţei 
liturgice comparate să identifice elementele comune, dar şi pe cele specifice ale 
acestor formulare euhologice. Rezultatele obţinute în urma acestei analize au făcut 
posibilă, pe de o parte, trasarea şi precizarea sensului evoluţiei acestui text 
euharistie, iar pe de altă parte, demonstrarea paternităţii vasiliene a textului tuturor 
celor patru versiuni ale acestui text euharistie prin raportarea lor la scrierile Sfanţului 
Vasile cel Mare cu ajutorul bazei de date Thesaurus Linguae Graecae2.

Analiza comparativă a diferitelor versiuni ale acestei anaforale şi raportarea lor 
la scrierile Sfântului Vasile relevă faptul că două au fost scopurile urmărite de 
marele părinte capadocian în prelucrarea formularului euharistie din Cezareea 
Capadociei: o îmbogăţire de fond, dar şi una de formă a acestui text euhologic 
străvechi. Dat fiind cadrul istoric dificil al acelei perioade în care Biserica era 
măcinată de erezii, Sfântul Vasile a reuşit, folosindu-se de un impecabil limbaj 
biblic, să facă o inspirată revizuire şi adăugire conţinutului teologic-dogmatic al 
acestei anaforale prin precizarea şi adâncirea sensului învăţăturii apostolice 
referitoare la Persoanele Sfintei Treimi şi la întreaga iconomie a mântuirii.

Revizuind, Sfântul Vasile cel Mare rămâne în cadrele consacrate ale tradiţiei 
cultice. Conştient de faptul că prin textul liturgic se transmite cel mai bine mesajul 
învăţăturii ortodoxe, acest mare sfânt părinte şi-a ales cu mare atenţie limbajul, 
folosind cu preponderenţă termeni biblici, astfel încât bogăţia şi adâncimea dogmei, 
ale învăţăturii tainice nescrise, ale experienţei de veacuri a Bisericii, păstrată în 
tăcere, sesizată însă şi exprimate în cultul divin, să fie mărturisite prin cuvintele 
Sfintei Scripturi. Astfel, Tradiţia şi Scriptura se întâlnesc fericit în textul cultic, în 
x^puyp-a Bisericii.

Coincidenţele verbale între scrierile Sfântului Vasile cel Mare şi textul 
euharistie al celor patru versiuni atât Ia nivelul pasajelor comune cât şi la cel al 
fragmentelor ce apar doar in versiunile bizantine, siriene şi armene trebuie să fie 
analizate cu mare atenţie. Premisa de la care se va pomi în această analiză este aceea 
că limbajul şi expresiile anaforalei euharistice sunt un bun şi un rod al Tradiţiei. 
Sfântul Vasile cel Mare a asimilat într-un mod unic acest mare dar al tradiţiei 
eclesiale. Scrisul său foloseşte cu mare dexteritate o mulţime de texte biblice pentru 
argumentarea ideilor prezentate pe fundalul unui impecabil limbaj liturgic.

Astfel, coincidenţele verbale între textul anaforalei şi scrierile Sfântului Vasile 
cel Mare pot să provină, pe de o parte, din acest limbaj uzual al tradiţiei liturgice 
(Formelgut) iar pe de altă parte, ele se pot datora geniului teologic creator al

H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet cier Basileiosliturgie, Textgeschichtliche 
Untersuchungen und kritische Ausgab, Theologie des christlichen Ostens 1, Miinster, 1931.

A se vedea: Ciprian-Ioan Streza, Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare, Istorie-text-analiză 
comparată - comentariu teologic, Sibiu, 2005, 535 p.
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arhiepiscopului din Cezareea Capadociei. Astfel, pentru ca un text biblic menţionat 
în textul anaforalei să poată constitui un argument al paternităţii vasiliene a acestui 
formular euharistie, el trebuie să fie des menţionat şi folosit cu predilecţie în scrierile 
vasiliene.

Vor fi analizate elementele care diferă în textele diferitelor versiuni, dar mai 
ales cele din secţiunile introduse în mod cert de Sfântul Vasile cel Mare în anafora. 
Analiza va fi făcută pe secţiuni pentru a putea sublinia construcţia trinitară 
impecabilă a acestei prime părţi a anaforalei Sfântului Vasile cel Mare3. Vor fi 
prezentate comparativ doar textul egiptean şi cel bizantin pentru a putea fi scoase în 
evidenţă îmbogăţirile teologice aduse de ierarhul din Cezareea Capadociei 
formularului euharistie originar păstrat în textul versiunii egiptene4.

Din motive metodologice textul anaforalei a fost împărţit pe secţiuni în funcţie 
de tematica bogată pe care acesta o conţine.

1. Introducerea I, 1-25.

Textul grec al versiunii bizantine 
(Byz)6

Textul grec al versiunii 
egiptene 

(Âg)s

11 Cel Ce eşti 
Stăpâne Doamne 

Dumnezeul

Cel Ce eşti Stăpâne 
Doamne Dumnezeule 22

33 Părinte Atotţiitorule Cel
4adevărului4 închinat
55 Cel Ce eşti mai înainte

3 Fenwick remarcă în disertaţia sa doctorală diferenţa de accent în structurarea trinitară în 
anaforaua Sfanţului Vasile cel Mare şi cea a Sfanţului Iacob. In prima, Rugăciunea teologică conţine o 
descriere şi laudă a fiecăreia din cele trei Persoane ale Sfintei Treimi, pe când cea de a doua consacră 
Rugăciunea teologică Tatălui, cea hristologică şi anamneza Fiului şi epicleza şi dipticele Sfântului Duh. 
J. Fenwick, The Anaphoras of St. Basil and St. James..., p. 82-83.

4 A se vedea: H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, 
Textgeschichtliche Untersuchungen und kritische Ausgabe, Theologie des christlichen Ostens 1, 
Miinster, 1931, p. LXXVII-LXXVIII.

5 Textul grec al versiunii egiptene a fost editat de: Eusebius Renaudot, în Liturgiarum orientalium 
collectio, voi. 1, Frankfurt, 1847, p. 57-85.

Josephus Aloysius Assemani în Codex Liturgicus Ecclesiae Universae, cartea VII, partea I, Paris 
şi Leipzig în 1902, p. 45-86 şi în PG 31, 1629-1656. Lucrarea de faţă foloseşte textul reprodus după 
Renaudot de A. Hăggi şi I. Pahl în Prex Eucharistica, p. 348-357.

6 Textul bizantin a cunoscut cele mai numeroase editări. A se vedea: C.A. Swainson, The Greek 
Liturgies chiefly from original authorities, Cambridge, 1884, p. 80-84; F.E. Brightman, Liturgies 
Eastern and Western, voi. I, Eastern Liturgies, Oxford, 1896, p. 321-327; Anton Hănggi, Irmgard Pahl, 
Prex Eucharistica, Fribourg, 1968, p. 230-243; Miguel Arranz, L'Eucologio Constantinopolitano agii 
inizi del secolo XI, Roma, 1996, p. 546-558. Aici a fost folosit textul deosebit de atent editat de A. Anton 
Hănggi şi Irmgard Pahl din Prex Eucharistica, Fribourg, 1968, p. 230-232.
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vrednic cu adevărat şi drept6 6de veci
77 şi împărăteşti în veci,

şi cuvenit lucru este 
pentru slava

sfinţeniei Tale 
a Te lăuda, Ţie a-Ţi cânta, 
pe Tine a Te binecuvânta, 

Ţie a ne închina,
Ţie a-Ţi mulţumi, pe Tine

88
99 Cel Ce în cele de sus
1010 locuieşti

11 11şi spre cele smerite
12 12priveşti
13 13
14 14

a Te slăvi,15 15
pe Tine sigurul Dumnezeu 1616

17 adevărat 17
şi Ţie a-Ţi aduce 
cu inimă înfrântă şi suflet

18 18
1919

20 smerit 20
21 21
22 22

această slujbă 
cuvântătoare 

a noastră:
căci Tu eşti Cel Ce ne-ai 

dăruit nouă
cunoaşterea 
adevărului Tău.

23 23
24 24
25 25

Şi cine este în stare să
grăiască

puterile Tale şi să facă
auzite

toate laudele Tale,
sau să spună toate

minunile
Tale în 
toată vremea?

Această primă secţiune a Rugăciunii teologice poate fi considerată ca fiind 
dedicată întregii Sfintei Treimi, pregătind lauda xaT’oixovopTav a fiecărei Persoane 
divine în parte.

Textul egiptean conţine în această primă parte o serie de elemente specifice ale 
tradiţiei liturgice locale. Adresarea directă prin construcţii participii substantivale 
juxtapuse, care însă nu fac menţiune de nici un verb de mulţumire, deplasarea 
formulei impersonale: „cu vrednicie şi cu dreptate..” în dialogul pre anaforal sunt
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note caracteristice ale textelor euhologice egiptene. De inspiraţie biblică participiile 
substantivate ce deschid textul euharistie prin apelarea directă şi prin descrierea 
măreţiei şi atotputerniciei Persoanei lui Dumnezeu-Tatăl, Creatorul şi Proniatorul a 
toate, plasează acest text euhologic în cadrele clasice ale anaforalei euharistice care 
se adresează Tatălui, în Numele Fiului, şi a misterului Său pascal, prin comuniunea 
Sfanţului Duh. Persoana Fiului va fi mai apoi doar în trecere amintită, iar cea de a 
treia Persoană a Sfintei Treimi nu este deloc menţionată. Aceste lipsuri vor fi însă 
suplinite în textul arhetipului O, care aduce în această primă parte a anaforalei o 
veritabilă expunere a dogmei trinitare.

Nota caracteristică a textului egiptean este citarea exactă a unor pasaje 
scripturistice pe care le conţine în debutul său. Engberding vede în prezenţa acestui 
material euhologic o influenţă a tradiţiei cultice locale, însă în nici o anafora 
euharistică alexandrină textele biblice nu apar citate cu o astfel de mare precizie.

Este impresionant modul în care se succed şi sunt armonizate între ele 
expresiile biblice în lauda măreţiei şi atotputerniciei lui Dumnezeu. Primele rânduri 
I, 2-6 reproduc cu exactitate pasaje din psalmi: „Dumnezeul adevărului”, Ps 30, 6; 
„Cel Ce este mai înainte de veci”, Ps 54, 20; „Cel Ce în cele de sus locuieşti şi spre 
cele smerite priveşti” Ps 112, 6, în care se intercalează şi o expresie din Cântarea lui 
Moise din Ex 15, 18: „Cel ce împărăţeşti în veci”, pentru ca descrierea atributelor 
divine să continue mai apoi în I, 27-28 cu mult discutatul text din FA 4, 24 care 
apare şi în psalmul 133, 3: „Cel ce ai făcut cerul şi pământul şi marea şi toate cele 
din ele”.

Cu toate că aceste prime rânduri ale textului egiptean reproduc cu exactitate 
pasaje biblice, doar câteva paralele pot fi găsite cu scrierile Sfântului Vasile cel 
Mare şi la nivelul acestui pasaj al acestei versiuni a anaforalei euharistice, ele nu pot 
constitui argumente în favoarea paternităţii vasiliene, fiind simple menţiuni şi nu 
texte folosite cu predilecţie în operele acestui sfânt părinte. în Contra lui Eunomiu 
Sfântul Vasile citează expresia „Dumnezeul adevărului” din Ezr 4, 40, ce apare şi în 
I Ag 2 , în omilia sa Despre credinţă el foloseşte cu exactitate textul biblic din 
psalmul 54, 20: „Cel ce este mai înainte de veci”8, iar în Omilia sa la Psalmul 29

7 PG 29.757B: „Cine este Adevărul dacă nu Cuvântul lui Dumnezeu şi Fiul prin Care sunt toate? 
Eu sunt, zice, Calea, Adevărul şi Viaţa. Adevăr nu este decât din Cel prin fire adevărat şi veşnic din Care 
Acesta s-a născut. De aceea, adaugă zicând: Binecuvântat este Dumnezeul adevărului, Cel ce este 
Părintele Adevărului-Hristos” [Tiq 5e r\ dXîiOsia, f) 6 toi) 0eoî> A6yoţ xai Yioq, 8i‘ oî) xd 
Ttdvxa;' Eyco ydp eipt, ipr]aiv, fţ 656c;, Kal îj d?cf|0£ia, Kal r\ A?.f|0eia 5s ouk eoxtv, st 
pf| fţ £k xou dXrjOivou (puotKQ!; Kal tfiSlcoţ 8; abxou yevvrj0£iaa. Aid E7ii<p£pei Xeycov: 
EOXoyrixdi; 6 0e6<; xtj? dXr|0£ta<;, 6q soxt riaxf|p xty; dXr|0£iaq Xpiaxoî).] Această expresie 
apare şi în psalmul 30, versetul 2, însă Sfanţul Vasile cel Mare foloseşte aici în mod vizibil textul din Ezr 
40,4.

8 PG 31, 465D : „Când a venit Izvorul vieţii, înţelepciunea, Puterea, Chipul neschimbat al lui 
Dumnezeu cel nevăzut, Fiul, Cel născut din Tatăl, Cuvântul viu, Cel Ce este Dumnezeu...Cel ce este şi 
nu a devenit: Ce! Ce este mai înainte de veci, şi nu dobândit mai târziu.” ['O0ev jtpOîftBe f| nr\yr\ xty; 
ţcofjS, îl ooipîa. fţ Sâvaţuţ, f\ e'ikcov f\ drcapdMaKXoq xou dopdxou 0eou, 6 ek xou ilaxpoţ
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marele părinte capadocian aminteşte de expresia din Ps 112, 5: „Cel Ce în cele de 
sus locuieşti şi spre cele smerite priveşti”9.

Anaforaua debutează cu lauda şi preamărirea Sfintei Treimi în general în 
termenii consacraţi ai Sfintei Scripturi, anunţând astfel tema centrală a celebrării 
euharistice: Sfânta Treime este prezentă în toată Sfânta Liturghie ca izvor al 
supremei iubiri ce se revarsă asupra credincioşilor şi face astfel posibilă lauda, 
preamărirea ei de către întreaga făptură. De aceea toată Liturghia este plină de 
Treimea pomenită şi invocată în rugăciune. Anaforaua euharistică începe prin 
aducerea de laudă şi mulţumire lui Dumnezeu cel Unul în Sfânta Treime ca început 
al oricărui dialog plin de iubire între om şi Creatorul său10.

Mulţumirea ce se cuvine a fi adusă lui Dumnezeu este răspunsul la dragostea 
Sa revărsată şi manifestată în întreaga iconomie a mântuirii, actualizată neîntrerupt 
în jertfa euharistică. Lauda adusă Creatorului trebuie să fie cu atât mai mare cu cât e 
mai mare înălţimea de la care El S-a coborât şi rămâne coborât în sânul pleromei 
eclesiale şi de aceea ea trebuie să fie adusă cu „inimă înfrântă şi cuget smerit”. 
Textul euharistie exprimă plastic această idee prin folosirea unei expresii biblice 
consacrate din Ps 112, 6: „slava sfinţeniei Tale” asociate unei construcţii infinitivale 
ample: „cuvenit lucru este ....a Te lăuda, Ţie a-Ţi cânta, pe Tine a Te binecuvânta, 
Ţie a ne închina, Ţie a-Ţi mulţumi, pe Tine a Te slăvi”. Motivul central al 
mulţumirii este însăşi dragostea Treimii revelată şi manifestată omului, însăşi 
posibilitatea de a mulţumi fiind un dar al lui Dumnezeu pentru care trebuie 
mulţumit, „căci tu ne-ai dăruit nouă cunoaşterea adevărului Tău”, cum se exprimă 
textul euharistie folosind aici expresia Sfântului Apostol Pavel din Evr 10, 2611. 
Descrierea măririi Celui Preaînalt este pusă în lumină mai mult prin evidenţierea 
neputinţei de a o face aşa cum trebuie, pe măsura slavei descoperite, căci El întrece 
orice cugetare şi orice înţelegere, de unde şi cele două interogaţii retorice preluate 
din psalmi ce imediat urmează: „Şi cine este în stare să grăiască puterile Tale şi să 
facă auzite toate laudele Tale, sau să spună toate minunile Tale în toată vremea?” 
Treimea s-a pogorât şi se pogoară mereu spre cei ce se înalţă spre Ea. Lauda şi 
preamărirea Ei este posibilă doar pentru că Ea s-a revelat şi se descoperă mereu, 
fiind sesizată ca izvor suprem al dragostei dincolo de cugetarea şi putinţa omenească 
de a o lăuda şi preamări aşa cum se cuvine.

YevvrjOeiq Yio<;, 6 ţ&v Adyot6 0eb<; cov..: cov, ot>xi 7tpooyev6pevo<;: imap'/cov jtpo xcov 
atcovcov, obxl 7ipooKxrţ6ei<; boxepov].

9 PG 29, 308B. „Cum este înălţat Cel Ce locuieşte întru cele înalte de cei sortiţi ţării umile?” 
[ricoq 6 ev Toiţ bvţ/rpvou; icaxoiicoov b\j/ouxai utco xâv xi^v xaneiv^v xcbpav Xaxdvxcov;].

10 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă, Craiova, 1986,

11 Expresia: „cunoaşterea adevărului Tău” apare de cinci ori menţionată în scrierile sfanţului 
Vasile cel Mare. Demne de amintit sunt: Epistola 243, 4, Courtonne III, p. 73; Omilia despre judecata 
lui Dumnezeu, PG 31,653A, precum şi Regulile Morale 80, 8, PG 31, 864A.

p. 257.
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Fondul ideatic al acestor prime rânduri ale textului euharistie a fost negreşit 
cizelat de Sfanţul Vasile cel Mare. Dintre expresiile biblice folosite în acest debut de 
anafora două din ele apar cu predilecţie în operele acestui mare sfânt părinte. 
Expresia Jertfă cuvântătoare” din Rom 12, 1 este de 11 ori folosită de Sfântul Vasile 
cel Mare'“, iar cea din Evr 10, 26: „cunoaşterea adevărului Tău” apare de 5 ori 
menţionată în operele acestuia13, ambele fiind definitorii pentru gândirea şi scrisul 
marelui părinte capadocian.

în Asceticele sale, în Regulile mici, Sfanţul Vasile cel Mare dă o definire unică 
a sensului expresiei „slujbă cuvântătoare”:

„Slujire este, după părerea mea, cinstirea angajată, continuă şi 
neclătinată a Celui adorat. Diferenţa dintre slujirea cuvântătoare şi cea 
necuvântătoare ne-o înfăţişează Apostolul spunând câteodată: Ştiţi că 
atunci când eraţi păgâni eraţi târâţi, ca şi cum eraţi mânaţi, iar altă dată: Să 
înfăţişaţi trupurile voastre ca jertfă vie, sfântă, bineplăcută lui Dumnezeu, 
slujirea voastră cuvântătoare. Cel care este târât ca şi cum ar fi mânat 
aduce slujire necuvântătoare, pentru că, pe de o parte, el nu se conduce din 
îndemn şi intenţie proprie sub îndrumarea raţiunii, iar pe de altă parte este 
dus, fără voia lui spre ceea ce îl duce autoritatea celui care îl târăşte. Cel 
care însă cu minte sănătoasă şi cu bună cugetare tinde întotdeauna şi în 
orice împrejurare către ceea ce place lui Dumnezeu şi săvârşeşte aceasta, 
acela împlineşte porunca slujirii cuvântătoare....”14.

12 Remarcabil este şi pasajul din Comentariul la cartea Profetului Isaia, 1,24, PG 30, 165B în care 
Sfanţul Vasile cel Mare aminteşte această expresie: „Ce-mi foloseşte, zice, mulţimea jertfelor voastre? Şi 
mulţimea [jerfelor] nu o primeşte: o singură jertfă cere. Să se aducă fiecare însuşi pe sine lui Dumnezeu, 
înfăţişându-se pe sine ca jertfă vie, bineplăcută lui Dumnezeu, prin jertfă cuvântătoare, jertfind lui 
Dumnezeu jertfă de laudă” [Ti ydp pot nXrjOoQ, cprţoi, toov Guoigjv ugeav; Kal xo g£v TtXrţOoţ 
âLîtojrăgrtexai: piav 8e Guoiav erciţrixei. Abxoq exacxot; eauxov Trpooayâxco xco 0e<p, 
KapiaxcDv eauxov Guoiav ţcoaav, ebapeoxov xco 0eâ>, 8id xfţq XoyiKty; Xaxpeiai; Gucov xâ> 
©ecp Guoiav a'ivâoecoţ].

13 Epistola 243,4, Courtonne voi 3, p. 74; Cuvânt despre judecata lui Dumnezeu, PG 31, 653A; 
Regulile Morale, PG 31, 864A; Comentariu la Profetul Isaia, 1, 59, PG 30, 224B şi 11, 250, PG 30, 
560B.

I4PG31,1236BC: Aaxpeia gâv eoxtv, wţ Xoyt^opai, fţ ouvxexapevrţ, Kal 8ir|veKf|ţ, xal 
dgexeripioxot; îiepl xo Xaxpeudpevov 0epa7r£ia: xrţv 8e Siacpopdv xrţ? XoyiKfjQ Xaxpeiaq Kal 
xrţe; dXdyou 7tapioxr|oiv tyuv 6 ’ArcdoxoXoc; e’mcov, troxâ gâv: Oi8axe, 6xi 6xe eGvrţ f|xe* 
Ttpoq xd eiScoXa xd dtpcova, (bg &v fţyeoGe, dTtaydgevot: noxe 86: napaoxf|oaxe xd ocopaxa 
ugâv Guoiav gcooav, âyiav, ebdpeoxov xcp 0eqi>, xfţv XoytKfţv Xaxpeiav upcov.' O gâv ydp, (bg 
dv fiyTixai, d7iay6gevog, dXoyov Xaxpeuei Xaxpeiav, dxe gh bno Xoyou KaGrţyoupevou, *t8iQL 
opprţ Kal 7tpo06aei Kivougevog, xrţ 8e xou dyovxog e^ouo'u?, rcpog &7tep dv dyrjxai, Kal cbg 
oi) GeXet, (pepdpevog: 6 8e pexd X6you uyioug Kal pouXrţg dyaGrţg ouv TtoXXfţ (ppovxiSi xd 
dpeoxov xoj 0ecp ttdvxoxe Kal 7iavxaxou oK07iougevog Kal KaxopGcav, obxog TtXrţpo'l xfţv 
evxoXfţv xrţ? XoyiKrţc; Xaxpeiag.. A se vedea trad. rom la Prof. Iorgu Ivan, Sfântul Vasile cel Mare, 
Scrieri. Partea a doua, PSB 18, EIBMBOR, Bucureşti, 1989, p. 415.
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Slujbă cuvântătoare este întreaga anafora euharistică, de aceea a şi fost 
introdusă această expresie de Sfântul Vasile cel Mare în primele ei rânduri. Adorarea 
conştientă şi voită şi personală adusă lui Dumnezeu prin cuvânt este întreaga 
orientare a fiinţei umane spre Ziditorul ei. Omul este prin excelenţă cuvânt 
cuvântător, întrucât cuvântul este omul în lucrarea lui de descoperire, şi a fost creat 
după chipul Cuvântului lui Dumnezeu şi se menţine ca şi cuvânt cuvântător doar în 
dialog viu şi personal cu Acesta. Cuvântul ca rugăciune este jertfa şi izvor al întregii 
jertfelnicii şi de aceea el îşi găseşte împlinirea în aducerea Jertfei euharistice .

Este remarcabilă dexteritatea cu care Sfântul Vasile foloseşte textele biblice, şi 
adâncimea ideilor exprimate în acest veritabil imn de laudă adus Sfintei Treimi.

2. Dumnezeu-Tatăl - Creator a toate: I, 26-35

Textul grec al versiunii 
bizantine 

(Byz)

Textul grec al 
versiunii egiptene

(Ag)

26Stăpâne, Stăpâne al tuturor, 
Făcătorule al cerului şi al 

pământului
şi a toată făptura văzută 
şi nevăzută,
Cel ce şezi pe scaunul 
slavei şi priveşti 
adâncuri,
Cel fără de început, nevăzut,

26
2727 Cel ce ai făcut
2828 cerul şi
29pământul şi29
3030 marea
3131 şi toate cele din
3232 ele
3333
3434
35neajuns,35

necuprins, neschimbat

Lui Dumnezeu-Tatăl, Ziditorul şi Creatorul a toate câte sunt, îi este adresat 
întreg textul euharistie. Cele trei pasaje ce alcătuiesc această secţiune sunt comune 
tuturor celor patru versiuni ale textului euharistie. Dumnezeu-Tatăl este invocat încă 
dintru început cu acele cuvinte pe care însuşi Mântuitorul le-a folosit (Mt 11, 25): 
„Doamne al cerului şi al pământului”, pentru ca apoi să fie lăudat ca Ziditor al 
„întregii făpturi văzute şi nevăzute”, expresie ce trimite la primele mărturisiri de

15 A se vedea referitor la acest subiect: Pr. Petre Vintilescu, Expresiunea „slujba cuvântătoare” 
din Liturghierul român, Bucureşti 1939; Pr. Pavel Florensky, „Slovesnie slujenie”, în Journal 
Moskovsckoi Patriarhii 4, 1977, p. 63-75; Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în 
Liturghia ortodoxă, Craiova, 1986, p. 286-290.
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credinţă creştine şi care este o derivare a unei formule de adresare din Col 1,16 unde 
ea se referă la Persoana Fiului. O astfel de „fluiditate” şi „flexibilitate” în preluarea 
în anaforaua euharistică a unei expresii ce în Sfânta Scriptură se referă la una din 
Persoanele Sfintei Treimi şi folosirea ei ca adresare adusă unui alt Ipostas divin, a 
fost un fapt ce desigur nu a putut trece neobservat de către credincioşii care 
participau la celebrarea euharistică, fiind astfel o mărturisire de credinţă implicită, o 
„iconizare verbală” a perihorezei dintre cele trei Persoane dumnezeieşti16. Această 
artă de a descrie prin mijloace lingvistice variate învăţătura despre Sfânta Treime, 
folosind cu dexteritate prepoziţiile în doxologii şi utilizând diverse texte 
scripturistice pentru a sugera şi „iconiza” în chip verbal taina deofiinţimii şi 
individualităţii Ipostasurilor divine, este una din caracteristicile esenţiale ale 
scrierilor vasiliene17.

Descrierea prin atribute pozitive a lui Dumnezeu-Tatăl, Creatorul şi Proniatorul 
a toate, este completată în cel de al doilea pasaj (b) din I, 30-3leu o expresie preluată 
din Mt 25, 3: „Cel Ce şezi pe tronul sfintei Tale slave”, a cărei poziţie a fost 
modificată în textul bizantin comparativ cu cel egiptean unde se referă la Persoana 
Fiului (o mărturie evidentă şi aici a aceleiaşi tendinţe de reliefare a perihorezei 
treimice!), tocmai pentru a putea introduce pe această cale şirul de adjective cu a 
privativ care exprimă într-un limbaj apofatic măreţia şi slava de necuprins a lui 
Dumnezeu.

Un astfel de mod de exprimare este specific teologhisirii părinţilor capadocieni, 
iar aici este vizibil faptul că atât atributele prin afirmare, cât şi cele prin negare nu se 
referă la fiinţa cea de nepătruns a lui Dumnezeu, ci se referă la Persoana lui 
Dumnezeu-Tatăl. In mod cert aceste pasaje al anaforalei euharistice prezente în toate 
cele patru versiuni conţin elementele esenţiale ale experierii şi încercării de 
exprimare a misterului trinitar aşa cum apar ele expuse în scrierile Sfântului Vasile 
cel Mare.

în disputa sa cu Eunomiu, marele părinte capadocian a demonstrat că 
denumirile şi atributele date lui Dumnezeu nu exprimă fiinţa Lui, ci îl descriu în 
lucrarea, în manifestarea Lui în lume. Eunomiu a fost, la acea vreme, vocea unei 
întregi tradiţii, filosofice care a perceput transcendenţa absolută a lui Dumnezeu, 
Primul Principiu, în raport cu toate celelalte creaturi create de El. Fascinat de acest 
mister, Eunomiu a încercat printr-un efort metafizic impresionant să pătrundă şi să 
descrie realitatea fiinţei lui Dumnezeu cu ajutorul categoriei de „nenăscut” 
[ayevYjYjToc;]18. El a încercat să exprime datul credinţei creştine în termenii şi

Hutcheon Cyprian Robert, „A Sacrifice of Praise: A Theological Analysis of the Pre-Sanctus of 
the Byzantine Anaphora of Saint Basil”, St. Vladimir’s Theological Quarterly 1, 2001, p.13.

17 A se vedea: Despre Sfântul Duh, capitolele 2-6, Sieben, 72-113.
A se vedea: Bemard Sesboiie, Georges-Matthieu de Durând, Louis Doutreleau (eds.), Basile de 

Cesaree, Contre Eunome, suivi de Eunome, Apologie, Sources chretiennes 299, 305, Paris, 1982, 1983; 
Bemard Sesboue, L 'Apologie d’Eunome de Cyzique et le Contre Eunome (L. I-III) de Basile de Cesaree. 
Presentation. analyse theologique et traduction franţaise, Roma, 1980. întreaga problematică a
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categoriile raţionale ale filosofiei păgâne. Dumnezeu este în opinia sa substanţă 
necreată, iar necreatul nu este doar un simplu concept despre Dumnezeu [emvota] , 
ci reprezintă însăşi fiinţa Lui. Termenul de „nenăscut” [&ysvy)7)to£] este revelarea 
pură şi absolută a lui Dumnezeu, iar acest concept nu are pentru Eunomiu un a 
privativ, căci nu conţine o privare a lui Dumnezeu de ceva, ci este o afirmare prin 
privarea oricărei privări spunând ceva pozitiv despre Dumnezeu . In opinia sa, 
Dumnezeu este numit nenăscut şi este nenăscut în sine înaintea oricărui limbaj 
omenesc, conceptul fiind identic pentru el cu ontologia, iar definirea fiinţei divine cu 
acest termen face imposibil faptul ca Dumnezeu-Tatăl să aibă un Fiu născut din veci 
din El. Reducerea Fiului la statutul de creatură, îl arată pe Eunomiu ca pe 
moştenitorul fidel filosofiei antice greceşti ce era familiarizată cu ideea unei 
Divinităţi care are un Logos, un Cuvânt divin, dar care nu este egal cu Dumnezeu, 
iar introducerea acestei viziuni asupra misterului Sfintei Treimi a avut în Biserică 
urmări deosebit de grave.

Sfanţul Vasile cel Mare a fost şi el un bun cunoscător al filosofiei greceşti şi a 
putut sesiza foarte repede pericolul acestei învăţături pentru viaţa Bisericii şi s-a 
angajat cu multă responsabilitate în combaterea ei, depunând un enorm efort de 
precizarea dogmelor creştine folosindu-se de categoriilor raţiunii umane*" .

Preocuparea principală a Sfântului Vasile cel Mare a fost mărturisirea 
adevăratei credinţe aşa cum a fost păstrată ea de tradiţia Bisericii. El a detronat 
conceptul de necreat de pe piedestalul noetic şi ontologic pus de Eunomiu, şi l-a 
trecut la statutul de proprietate personală a Persoanei Dumnezeu-Tatăl. Atributele 
divine sunt, pentru Sfântul Vasile cel Mare, atât o afirmare pozitivă a ceea ce este 
Dumnezeu, pe baza lucrării Lui în lume, cât şi o negaţie a ce nu este El, prin 
depăşirea şi negarea oricărei analogii cu lumea văzută:

„Printre cuvintele care sunt spuse despre Dumnezeu, unele indică 
ceea ce este prezent în El, altele, dimpotrivă, ceea ce nu este prezent. 
Aşadar, pornind de la aceste două serii, oarecum un fel de amprentă a lui

controversei eunomiene este bine surprinsă în întreaga ei complexitate de câteva lucrări fundamentale: 
Bemard Sesbotie, Saint Basile et la Trinite: un acte theologique au IVeme siecle; le râie de Basile de 
Cesaree dans V elaboration de la doctrine et du langage trinitaire, Desclăe, Paris; Th. Dams, La 
controverse eunomeenne, these polycopie de la Faculte de Theologie de T Institut Catholique de Paris, 
Paris, 1952; Milton V. Anastos, Basil's Kata Eunomiou. A Criticai Analysis, în PJ. Fedwick, (ed.), Basil 
of Caesarea: Christian. Humanist, Ascetic. A sixteen-Hundreth Anniversary Symposium, voi 1, Toronto, 
1981,^67-136.

9 Referitor la sensul şi semnificaţia acestui termen a se vedea: A. Orbe, La epionoia. Algunos 
preliminares historicos de la distinction kat'epinoian, Roma, 1955.

“° Bemard Sesboiie, Saint Basile et la Trinite, p. 30.
21 Ibidem, p. 14.
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Dumnezeu se imprimă în noi, care provine atât din negarea atributelor care 
nu corespund (lui Dumnezeu) cât şi din mărturisirea celor care există”22.

Această articulare originală a celor două serii de atribute, a celor care afirmă 
ceva despre Dumnezeu, pe baza lucrării Lui în creaţie, şi a celor care prin negare 
spun ceea ce nu este Dumnezeu, prin depăşirea oricărei analogii cu lumea văzută, 
poate fi găsită şi în textul euharistie (arhetipul Q). Aceste două feluri de atribute se 
completează reciproc şi sunt în măsură de a opera o corectare a viziunii şi ideii 
omului despre Dumnezeu şi de a exprima într-o manieră unică adâncimea şi 
necuprinsul misterului Sfintei Treimi.

3. Un imn închinat Fiului I, 36-46

Textul grec al versiunii 
bizantine 

(Byz)

Textul grec al 
versiunii egiptene

(Ag)

3636 Tatăl Domnului şi 
Dumnezeului şi 
Mântuitorului nostru 

Iisus Hristos

Tatăl Domnului nostru
3737 Iisus Hristos, al marelui 

Dumnezeu,
Mântuitorul 
nădejdii noastre,
Care este chip al bunătăţii

3838
3939
4040
4141 prin Care toate le-ai
42făcut,42 Tale,
4343 cele văzute şi 

nevăzute
pecete identică 
Care întru Sine Te arată pe 

Tine, Tatăl,
Cuvânt viu, Dumnezeu

4444
4545
4646

Cel ce şezi pe tronul 
sfintei Tale slave

adevărat,
înţelepciunea cea mai

înainte
de veci, Viaţă,

Sfinţenie, Putere, Lumina
cea

adevărată,

22 împotriva lui Eunomiu 10, 5-10, PG 29, 533 BC: ’ Ev TOÎVDV xolţ TtEpi ©EOÎ) 
Xeyopevok; 6v6paoi, xd psv xcov TCpooovxcov xâ> ©£d> 5rjA.coxtKd eoxi, xd 8e xo 
svavxiov, xcov \it\ 7ipoo6vxcov. ’ Ek 8uo yap xouxcov o'ioveI xaPaKT1lP ziq f|giv 
EyyivExai xou @eoî>, ek xe xrjq xcov d7t£ji(paiv6vxcov dpvf|asco<; Kal ek xrjq xcov 
i)7tapx6vxcov 6poXoyia<;.
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Pasajul din I, 36-39 face trecerea spre lauda celei de a doua Persoane a Sfintei 
Treimi, Fiul din veci al Tatălui, „Marele Dumnezeu şi Mântuitorul nădejdii noastre”, 
Care este descris printr-o bogată înşiruire de denumiri biblice: „Chip al bunătăţii” 
(înţel 7, 26 şi Col 1,15: Chip al lui Dumnezeu cel nevăzut), „Pecete” (In 6, 27), 
„Cuvânt viu” (Evr 4, 12), „Dumnezeu adevărat” (I In 5, 20), „înţelepciune” (I Cor 1, 
24), „Viaţă” (In 1,4), „Sfinţenie” (I Cor 1, 30), „Putere” (I Cor 1, 24), „Lumina cea 
adevărată”(//î 1,9).

Dexteritatea cu care sunt folosite aceste pasaje din Sfânta Scriptură în 
alcătuirea unui imn de laudă adus Fiului sunt caracteristici ale scrisului Sfântului 
Vasile cel Mare23. Bemard Capelle a demonstrat însă că acest întreg pasaj a fost 
preluat aproape ad literam de marele părinte capadocian dintr-o scriere antiariană 
mai puţin cunoscută, o scurtă omilie la Mt 11, 27 („Toate mi-au fost date mie de 
Tatăl meu” ) a Sfântului Atanasie cel Mare, scriere ce a fost adăugată unei lucrări 
mai vaste, intitulată „Expunere a credinţei” [''ExOeotţ tu'cttewi;]- . Paralelismul şi 
identitatea între acest text şi cel folosit în versiunea bizantină a anaforalei Sfântului 
Vasile cel Mare sunt remarcabile:

PG 25, 217 BC:Brightman, 323:

elxwv yap ECTTLV....
7tâvTa xa tou riarpoţ ev auru
ecrctv... S^payh; yâp laoxuTtoţ,
ev eauru Set,xvî><; tov riarepa, 
Aoyoţ £cov, aXqţhvoţ, Suvapxţ, 
aocpta,
aytaafxoţ xai aKoXurpwatq upwv.

oq jiCnriv etxwv t% ar\q

dyaOonqxoi;, acppayh; iaoTvnoq 
ev eaurŞ Setxvuţ ae tov riaxepa, 
Aoyog £wv, 0eo<; âCkqîhvoc,,
7) rcpo alwvwv 0091a, ^COY), 
dytaafjLoţ, Suvap.u;s to 9G? to <xXt]9lv6v

Chip este aşadar.... 
toate ale Tatălui în El
sunt.....Pecete identică,
Care întru Sine arată pe Tatăl 
Cuvânt viu, adevărat, Putere, 
înţelepciune,
Sfinţenie şi Izbăvirea noastră.

Care este chip al

bunătăţii Tale, pecete identică 
Care întru Sine Te arată pe Tine, Tatăl, 
Cuvânt viu, Dumnezeu adevărat, 
înţelepciunea cea mai înainte de veci, Viaţă 
Sfinţenie, Putere, Lumina cea adevărată

23 Este de remarcat faptul că expresia paulină in Tit 2, 13 şi I Tim 1,1: „Tatăl Domnului nostru 
Iisus Hristos al marelui Dumnezeu şi Mântuitorul nădejdii noastre” este una dintre frazele biblice cele 
mai des citate în scrierile Sfântului Vasile cel Mare, fiind astfel introdusă în mod cert de acesta în textul 
anaforalei. A se vedea: Despre Sfântul Duh 16, 39, Sieben, p. 192; Epistola 139, 2, Courtonne, II, p. 58; 
Contra lui Eunomiu, PG 29,708B.

24 Bemard Capelle, „Les liturgies «basiliennes» et saint Basile”, Bibliotheque du Museon 47, 
Louvain, 1960, p.51.
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Capelle sugerează faptul că Sfanţul Vasile cel Mare a inserat acest pasaj în 
textul anaforalei pe care a prelucrat-o pentru a afirma şi pe această cale fidelitatea sa 
faţă de credinţa niceeană25.

în acest sens, deosebit de important este faptul că un fragment din pasajul citat 
mai sus apare menţionat şi într-una din scrierile marelui părinte capadocian, în 
omilia sa Despre credinţă26:

„Deci, pe de o parte, ca Fiu a moştenit prin fire cele ale Tatălui, pe de 
altă parte, ca Unul Născut le are pe toate, cuprinzându-le în Sine, fără ca 
Unul să fie despărţit de Celălalt. Din aceasta aşadar am fost învăţaţi despre 
numirea Fiului, căci firii [dumnezeieşti] este părtaş: nu a fost creat din 
poruncă, ci neîntrerupt din fiinţa [dumnezeiască] a strălucit, din veci legat 
de Tatăl, egal în bunătate, egal în putere, părtaş al slavei. Ce aşadar [poate 
fi numit] decât pecete şi chip, Care întru Sine îl arată întreg Tatăl”27.

Mai mult chiar, în expunerea teologiei sale referitoare la cea de a doua 
Persoană a Sfintei Treimi din cadrul tratatului Despre Sfântul Duh, marele părinte 
capadocian adesea foloseşte expresii ce apar şi în scrierile Sfântului Atanasie cel 
Mare. în capitolul 26, 64 Sfântul Vasile explică faptul că folosirea doxologiei „în 
Duhul Sfânt” nu implică diminuarea şi necinstirea dumnezeirii Sfântului Duh şi 
concluzionează astfel:

„Aşa cum spunem că lauda adusă în Fiul este ca una adusă în Chipul 
lui Dumnezeu, aşa putem vorbi şi despre o laudă adusă în Duhul, ca în Cel 
Care descoperă în Sine dumnezeirea Domnului. Sfântul Duh nu poate fi 
separat de Tatăl şi Fiul în închinare....Este imposibil a vedea Chipul lui 
Dumnezeu celui nevăzut (pe Hristos), fără luminarea Sfântului Duh. Cine 
priveşte Chipul nu poate separa lumina de Chip....Astfel încât în mod 
propriu şi corespunzător prin luminarea Duhului vedem strălucirea slavei 
lui Dumnezeu (pe Fiul), iar prin (acest) Chip suntem ridicaţi (spre Tatăl), 
spre Cel al Cărui Chip şi Pecete identică este (Fiul)”28.

25 Ibidem, p. 52.
26 PG 31,468BC.
27 Qq pâv ouv Yioq, cpucrnccoc; KBKxpxai xd xou Ftaxpdc;: (b<; 5£ Movoy£vr|<;, 6Xa &x£l 

ev sauxcjj au?Aa(kdv, obSevoţ KaxagEpiCopsvou 7tpo<; exspov.’E^ abxî|<; xoivuv xf|<; Yiou 
7ipooriYopiaq 5i8aoK6pe0a, 6xi xf|<; <puosc6q saxi KOivcovdg: ob rcpooxdypaxi KXiaOeiţ, ti)X 
ek xf|q oboiat; sKXdpyat; dSiacxdxcoq, dxp6vcot; xcp Ilaxpl auvpppâvoQ, îoot; ev &ya06xr|xi, 
îooq ev Suvdpsi, Koivcovot; xf|<; 56£n<;. Kai xi ydp, hXX' f\ ocppayiq Kai e’ikcov, 6>vOv ev 
eauxd) 8eikvu<; xov riaxepaţ'Oaa 8e aoi pexd xauxa tind xf|q ocopaxiKfiq KaxaoKeurj? 
SiaXEysxai, xnv xcov dvOpamov ocoxppiav diKovopdjv, f|v 8ia oapKdt; ETrupaveiţ tijuv 
ETiESsi^axo.

28 Despre Sfântul Duh, Sieben, p. 270f QarcEp ouv ev xcp Yi© TcpooKbvrioiv Xâyo|isv, xf[V 
(bq ev EiKdvi xou 0eou Kai Flaxpdt;, obxco Kal ev x© IlvEupaxi, (bţ ev eoux© Seikvuvxi xrjv 
xou Kupîou 0Edxpxa. Aio Kai ev xp 7ipooKUvr|0£i dxcopioxov tino Flaxpoc; Kal Yiou xo 
flvEupa xo dyiov.. ‘ ASovaxov ydp ’iSsiv xi)v s’iKdva xou 0sob xou dopdxou, pf| ev x<£
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Conform bazei de date Thesaurus Linguae Graecae29 termenul de laorurcoţ 
este foarte rar, iar expresia ocppoLyic, laorvnoţ apare doar de trei ori în întreg 
corpusul patristic: o dată în lucrarea Sfanţului Atanasie cel Mare citată mai sus, şi de 
două ori în operele Sfântului Vasile: în tratatul Despre Sfântul Duh şi în Omilia 
pentru mângâierea celui bolnav30. Este tentant de a vedea în acest fapt o dovadă în 
sprijinul paternităţii vasiliene a anaforalei ce poartă numele acestui mare sfanţ 
părinte. Acest pasaj aparţine în mod cert Sfântului Vasile cel Mare. Marele părinte 
capadocian a folosit în descrierea Persoanei Fiului un limbaj teologic consacrat 
aparţinând celui care fusese la acea vreme cel mai mare apărător al Ortodoxiei 
niceene. încă o dată mai mult el şi-a demonstrat geniul creator, folosindu-se de 
datele şi de limbajul tradiţiei bisericeşti pentru a exprima prin doxologie adevărurile 
fundamentale de credinţă ortodoxe. Alte două exemple din scrierile sale sunt 
revelatoare în acest sens. Descrierea Fiului din tratatul împotriva lui Eunomiu este 
făcută în aceeaşi termeni ca cei folosiţi în textul anaforalei:

„Icoană născută se numeşte şi este Fiul şi Strălucire a slavei lui 
Dumnezeu şi înţelepciune şi Dreptatea lui Dumnezeu... De aceea şi întreg 
în Sine îl arată pe Tatăl..”31.

(pcoxiopqj xou nveugaicx;. K.ai xov Evaxsvicpvxa tţi e’ucbvi. apfixavov xf|q âicâvoţ 
&7ioxcopiaai io (pcoq.'Qoxe oiKeicoţ ical dKoXouOcoş 8id gev xou (pamapou xou nysupaxoţ, 
xo dTcauyaopa xry; 86£n<; xou 0eou KaOopwpsv: 8td S£ xoî> xapaKxî|po<;, en\ xov ou eoxiv 6 
Xapcncxfip Kai fţ ’ia6xu7rot; otppayiq dvaydpeOa.

29 Thesaurus Linguae Graecae, CD-ROM data-base, Irvine, CA: University of California, 1992.
30 PG 31, 1721B: „Din cer a coborât şi de Tatăl nu s-a despărţit; în peşteră S-a născut şi tronul nu 

l-a părăsit; în iesle s-a culcat şi sânurile Tatălui nu Ie-a golit; din Fecioară întrupându-Se s-a născut şi a 
rămas ca Dumnezeu, fără tată; a coborât şi pe cele de sus nu le-a părăsit: s-a urcat (la cer) şi adăugire 
Treimii nu a făcut: în chip de rob s-a arătat şi aceeaşi cinste cu Tatăl nu o a pierdut, căci este Cuvântul şi 
Icoană şi Strălucire şi Chip. Cuvântul niciodată de minte nu se desparte: Icoană, şi nu tăbliţă acoperită cu 
ceară, însă Pecete identică: Strălucire, împreună veşnică Soarelui fiind Lumina: Chip, căci cel care a 
văzut pe Fiul a văzut pe Tatăl. ” [ E£ oupavou Kaxr)X0e, icai xou flaxpoq obic excopio0r|: ev 
07ir|X.aîq) ex£x0ti, Kal xdv 0p6vov obK Eyujivcoos: ev cpdxvp dvEKXîOrţ. Kal xob<; rcaxpiKouq 
K6A.7touţ obx EKâvcooEv: ek 7iap0£vou aapKcoGslţ fey£vvfj0rţ, Kal fepEivEv, coc; 0eoc;, ârcaxcop: 
Kaxâprţ, Kai xcov dvco obK Excopio0r|: dvâptţ, Kal xr\ TpidSi 7tpoa0f|Kr|v obK £7toir|osv: ev 
pop(pf| 8ouXou Ecpdvrţ, Kai xo Ttpoq xov Flaxâpa tadxigov obK d7ic6X.EOEv: bXk' eoxiv 6 
A6yo<; Kai eikcov, Kai drcauyaapa, Kai x<*pctKxf(p. A6yoq. obSErcoxE ydp xou vou dtpioxaxai: 
e’ikcov, ob Krţpdxuxot; oavl<;, dxid atppayiţ ’io6xu7toţ: dTtauyaopa, ouvalStov ydp xo <p<5ţ xcp 
fţX.iq): xctpaKxf|p, 6 ydp scopaKCiiq xov Viov scâpaKE xov Flaxspa.] Omilia din care face parte 
textul de mai sus a fost catalogată în Patrologia Migne ca fiind neautentică (spuria), de aceea acest pasaj 
este amintit aici doar cu titlu informativ, neputând constitui un argument pentru demonstrarea paternităţii 
vasiliene a vreunui texte euharistie.

31 PG 29, 605: E'ikgW 8£ Eiprjxai Kai eoxiv 6 Yioq yEVVTţxi), Kai dnauyaopd eoxi xf|<; 
86^r|c; xou 0eou, Kal ooepia, Kal 8uvaţu<;, Kai StKaioouvrţ. Atânsp Kai 6Xov ev feauxco 
Seîkvuoi xov riaxâpa..
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De asemenea, în acest sens merită remarcat un alt pasaj din tratatul Despre 
Sfântul Duh unde în capitolul 6, 15, referindu-se la arienii care se opun divinităţii 
Fiului, Sfanţul Vasile exclamă:

„Să înveţe ei că Hristos este Puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea 
lui Dumnezeu şi Chip al lui Dumnezeu celui nevăzut şi strălucirea slavei şi 
că pe Acesta Dumnezeu-Tatăl l-a pecetluit, tot pe Sine în Acesta 
întipărindu-Se”32.

Este vizibil faptul că paternitatea vasiliană a arhetipului Q şi în mod particular 
a textului bizantin poate fi demonstrată nu doar la nivelul limbajului şi a 
paralelismelor textuale, cât mai ales din identitatea unei întregi perspective teologice 
şi doxologice de laudă a Sfintei Treimi în scrierile vasiliene şi textul anaforalei ce 
poartă numele acestui sfânt părinte. Pentru Sfântul Vasile, viaţa de comuniune între 
Persoanele divine din cadrul Sfintei Treimi, iubirea dintre Ele este impregnată în 
întreaga viaţă a Bisericii şi indică şi modul în care adorarea trebuie adusă lui 
Dumnezeu. Dragostea Tatălui pentru Fiul Său se împărtăşeşte prin Hristos pleromei 
eclesiale în Sfântul Duh, iar răspunsul de mulţumire al Bisericii este adus tot în 
Sfântul Duh prin Hristos Tatălui, de unde şi adresarea adusă Tatălui cu care 
debutează anaforaua euharistică.

Un ultim atribut al Fiului menţionat în acest pasaj „de la Care Duhul Sfanţ s-a 
arătat” conţine verbul ex9cavco care este des folosit de Sfântul Vasile cel Mare în 
scrierile sale cu sensul de „manifestare”, „revelare”33 şi care se pare că a fost 
introdus de marele sfânt părinte în textul anaforalei pentru a exprima într-un mod fin 
raportul dintre Fiul şi Sfanţul Duh. Folosirea acestui verb arată „Treimea iconomică” 
în manifestarea ei, trimiterea în lume a Sfântului Duh de către Fiul fiind cu totul 
altceva decât purcederea din veci din Tatăl şi introduce pe această cale stanza finală, 
cea dedicată Persoanei Sfântului Duh.

32 Despre Sfântul Duh 6, 15, Sieben, p. 108: MavOavâxcooav xoivov 6tl Xptoxoţ "0£OÎ> 
Suvaptq, Kat 0eoî) ootpîa", xal 6xt "e'uccdv xoî> 0sou xou dopdxou", kcu "d7tauyaopa xrji; 
56£r|C« kcu 6xi xouxov 6 naxtţp eotppdyioev 6 ©eoq. 6Xov auxcî> eauxov evxu7tc6oaq.

33 Cu ajutorul bazei de date TLG patru pasaje pot fi identificate în care Sfanţul Vasile cel Mare 
foloseşte acest verb: două sunt din Omiliile la Hexameron: Omilia 2,7 şi Omilia 9, 3, unul este din 
Apologia Adversus Eunomius, cartea II, 27 (PG 29, 636B), iar ultimul din Omilia la Naşterea 
Mântuitorului Iisus Hristos, PG 31, 1472C. A se vedea şi Bemard Capelle, „Les liturgies 
«basiliennes»...”, p. 52.
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4. Un imn închinat Sfanţului Duh: 1,47-54

Textul grec al versiunii 
bizantine 

(Byz)

Textul grec al 
versiunii egiptene

(Ag)

de la Care Duhul 
Sfanţ s-a arătat,
Duhul adevărului,
Darul înfierii,
Arvuna moştenirii 
ce va să fie, începutul 
bunătăţilor celor veşnice,

4747
4848
4949
5050
5151
5252
5353
54Puterea54

cea de viaţă dătătoare, 
Izvorul sfinţeniei,

în aceeaşi manieră în care au fost lăudate Persoana Tatălui şi a Fiului, Celei de 
a treia Persoane a Sfintei Treimi îi este adresat în I, 47-54 un frumos imn de laudă 
compus dintr-un impecabil mozaic de texte biblice. Sfântul Duh este numit: „Duhul 
adevărului” (In 14, 17; 15, 26; 16, 13), „Duhul înfierii” (Rom 8, 15), „Arvuna 
moştenirii ce va să fie” (Ef\, 14), „începutul bunătăţilor celor veşnice” (Rom 8, 23), 
„Puterea cea de viaţă dătătoare” (Rom 15, 19), denumiri ce toate vor să indice 
împreună slava şi cinstea ce se cuvin Sfântului Duh cu Tatăl şi cu Fiul. Modul în 
care sunt folosite aceste pasaje biblice în constituirea unui veritabil imn de laudă în 
textul anaforalei poartă amprenta geniului creator al Sfântului Vasile cel Mare. în 
scrierile sale el a folosit adesea aceste expresii din Sfânta Scriptură pentru a putea 
argumenta pnevmatologia sa. O analiză atentă comparativă între textul anaforalei şi 
operele acestui sfânt părinte relevă cu elocvenţă şi la nivelul acestui pasaj 
paternitatea vasiliană a acestei anaforale euharistice. Toate aceste denumiri date 
Sfântului Duh apar în scrierile Sfântului Vasile cel Mare, cu precădere însă ele sunt 
menţionate în tratatul închinat celei de a treia Persoane a Sfintei Treimi. în cele ce 
urmează vor fi analizate doar câteva din aceste expresii biblice ce apare în operele 
vasiliene34:

34 în cele ce urmează vor comparate cu ajutorul bazei de date TLG principalele expresii biblice 
folosite de Sfanţul Vasile cel Mare în descrierea Sfanţului Duh în textul anaforalei dar şi în operele sale. 
De asemenea, au fost consultate în această cercetare şi rezultatele studiului lui Bemard Capelle, „Les 
liturgies «basiliennes» et saint Basile...”, p. 53-56 şi Hutcheon Cyprian Robert, „A Sacrifice of Praise: 
A Theological Analysis of the Pre-Sanctus”, p. 17-19.
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a) Expresia biblică: „Duhul adevărului” (In 14, 17; 15, 26; 16, 13) apare de 
patru ori menţionată în tratatul Despre Sfântul Duh35. Revelator pentru cele mai 
uzitate denumiri folosite privitor la Persoana Sfanţului Duh este următorul pasaj din 
capitolul 9, 22:

„...cine aude de diferitele denumiri ale Duhului este ridicat în sufletul 
său şi nu îşi îndreaptă gândirea spre firea cea de sus? Căci este numit 
Duhul lui Dumnezeu şi Duhul adevărului, Care de la Tatăl purcede, Duh 
drept, Duh povăţuitor. Duh Sfanţ este numirea principală şi proprie, prin 
care în mod deosebit este exprimat netrupescul, imaterialul curat şi 
neîmpărţitul”36.

b) Denumirea „Duhul înfierii” din Rom 8, 15 este cea originară pentru textul 
arhetipului O şi este folosită de Sfanţul Vasile cel Mare într-un pasaj din lucrarea 
Despre Sfântul Duh, în capitolul 11, 27, unde el atrage atenţia asupra faptului că cei 
care nu cinstesc toate cele trei Persoane ale Sfintei Treimi nu pot aduce adevărată 
închinare lui Dumnezeu:

„Nu crede în Fiul cel ce nu crede în Duhul, nu crede în Tatăl, cel ce 
nu crede în Fiul....Un astfel de om nu are parte de închinare adevărată.
Este imposibil a te închina Fiului decât în Sfântul Duh şi nici a-1 invoca pe 
Tatăl decât în Duhul înfierii”37.

De asemenea, printre numirile date Sfântului Duh în Omilia despre credinţă 
apare şi expresia „Duhul înfierii”:

„Credem şi mărturisim....un singur Duh Sfânt, Mângâietorul, în Care 
am fost pecetluiţi spre ziua izbăvirii, Duhul adevărului, Duhul înfierii în 
Care strigăm: Avva, Părinte!”38

c) Expresia „arvuna vieţii viitoare”, este originară pentru arhetipului fi, fiind o 
preluare în textul anaforalei a unor pasaje biblice pauline, care fac menţiune fie de 
„arvuna Duhului” (2 Cor 1, 22; 5, 5), fie de „arvuna moştenirii viitoare” (Ef 1, 14), 
şi ea este folosită de Sfântul Vasile cel Mare în capitolul 15, 35-36 al tratatul Despre 
Sfântul Duh, unde face o veritabilă expunere a teologiei baptismale ortodoxe alături

35 în cap 9, 22; 16, 38; 18, 46 şi 19, 48, Sieben, p. 136, 186, 212, 220.
36 Despre Sfântul Duh 9, 22, Sieben, p. 136: riveupa ydp 0eou eîpr|xat, Kal "Flveupa xf|<; 

dXnOeiuq. 6 napci xou Flaipoţ feKTtopeuexai", "hveupa euGât;". "Flveupa t|YePovlKdv"- 
"Ilveupa dyiov", f] Kupia abxoî) Kai iSidţouaa kXî)oi<;: &7tep 5i) paXiaxa navxoc, xou 
dacopdxou Kai KaOapwq duXou xe Kai dpepout; 6vopd feoxi.

37 Ob 7iioxeuei pev ydp eiq Yiov b pi) Ttioxeucuv xco riveugaxt: ob moxeOei 8â ei<; 
llaxepa 6 pi) Tiioxeuaaţ x<p Yi<p.. 'Apoipdţ eoxi Kai xty; &Xr|0ivfjt; îipooKuvTîoecoţ 6 
xoiouxoc;. OOxe ydp Yidv ;rpooKuvr|oai 5i>vax6v, e’t pi) ev riveupaxi dyicp, ouxe 
GTrtKaXeoaoOai 5uvax6v xdv riaxepa, eî pi) ev xcp xr)<; uioOeoiaq riveupaxi.

3K PG 31, 685BC: Kal &v p6vov riveupa dyiov, x6 riapdKXrixov. ev (5 eoeppayioOripev 
eîq dnoXuxpcoaecoq: x6 riveupa xîyq dXr)0eia<;, x6 riveupa xrj<; u'ioOeoiaq, ev cb
Kpd^opevf Appd, 6 riaxi)p.

264



Este Sfântul Vasile cel Mare autorul Liturghiei ce îi poartă numele?

de alte două numiri date Sfântului Duh în textul anaforalei euharistice: „începutul 
bunătăţilor celor veşnice” şi „Puterea cea de viaţă dătătoare”. Convergenţa acestor 
trei expresii ale textului euharistie într-un singur pasaj al tratatului despre Sfântul 
Duh este o evidentă mărturie a paternităţii vasiliene a arhetipului £2:

„Domnul, Care conduce vieţile noastre tocmai de aceea a întemeiat 
cu noi legământul Botezului, el fiind atât chip al morţii cât şi al vieţii. Apa 
împlineşte chipul morţii, iar arvuna vieţii o dăruieşte Duhul. [xf|q Co)f|<; 
dppapcova Ttapexopkvoo xoî> nveupaxoţ]

De aceea limpede s-a făcut pentru noi ceea ce am cercetat şi anume 
de ce Sfântul Duh a fost asociat apei: pentru că două sunt scopurile 
Botezului: pe de o parte, de a distruge trupul păcatului, ca să nu mai aducă 
roadă morţii, iar pe de altă parte, de a trăi Duhului şi roadă a aduce în 
sfinţenie. Pe de o parte, apa este chip al morţii, primind ca într-un mormânt 
trupul, pe de altă parte, Duhul Sfânt îi dăruieşte (infuzează) puterea cea de 
viaţă dătătoare [xo Se nveupa xf|v Ccdotioiov evitai Suvapiv].......”39.

„Prin Duhul Sfânt repunerea în rai, ridicarea în împărăţia cerurilor, 
întoarcerea la înfiere [rţ ei<; utoOeoiav ercavoSoc;], îndrăzneala de a numi 
pe Dumnezeu Părinte, de a deveni părtaş al harului lui Hristos, de a fi 
numit fiu al luminii, de a fi părtaş veşnicei slave, într-un cuvânt, 
împărtăşirea de toate bunătăţile în acest veac şi cel viitor. Şi vedem ca într- 
o oglindă harul bunurilor celor [viitoare] celor prin făgăduinţă păstrate 
nouă, a căror gustare o aşteptăm prin credinţă, ca şi cum ar fi prezente.
Dacă arvuna [6 dppapcov] este astfel, cât de mare va fi desăvârşirea ei? 
[fţXtKov to xâXetov] Dacă pârga este astfel, cât de mare va fi împlinirea 
totului?”40

39 Expresia „arvuna vieţii viitoare” mai apare şi în Omilia despre feciorie 2, 41 considerată ca 
„spuria”: A se vedea, Amand de Mendieta, „Une curieuse homelie grecque inedite sur la virginite 
adressee aux peres de familie”, Revue Benedictine 63, 1953, p. 35-69.

40 Despre Sfântul Duh 15, 35, Sieben, p. 176-178: Touxou X“Plv o tfjv £coi)v hP^v 
o'ucovondW Kupioq ti)v toî> Pa7txiopaxoq tyiiv eGexo SiaGhicriv, Oavdxou xurcov Kai «;cof|q 
rcepiâxouaav: xi)v gkv xou Oavdxou e'ucdva xou uSaxoc; ejCTtXripouvxoq, xov 8£ xr\q (jwrjS 
dppapwva napexopâvou xou nveugaxoţ.'Qoxe oaipic, tyiiv kvxeuOev ykyove x6 ^xoupevov, 
8id xi xw riveupaxi xo OScop ouji7tapeXT1|(p0ri. "Oxi 8uo okoit&v ev x<p paialopaTi 
7tpoicei|iâvcov, Kaxapyfjaai p£v xo owpa xf|ţ dpapxiaq, xou pr)K6xi abxd KapTtotpopetv xw 
Gavdxrp, ţ;fjv 6£ x<p nveujiaxt, îcal x6v Kapixov exetv ev &yiaoj.uo: xo gev u8cop. xou Oavdxou 
xrjv e'ticdva rcapkxei. coorcep ev xatpfi xd ocojia napaSexdpevov: xd 8e riveupa xi)v Ctoorcoiov 
fevirjoi 8uvapiv..

Aid Ilveupaxoq dyiou i\ e'tq 7tapd8etoov dTtoKaxdoxaou;: x\ etq paotXelav oupavwv 
dvo8oţ: f| etq u'toOeolav endvoSoţ: i] rcapprioia xou KaXelv kauxcov Ftaxepa xov ©edv, 
koivcovov yevkoOai xf|<; x<ipitoţ xou Xpioxou, xkicvov (ptoxoq xPllPaTiCeiv« d'iSiou
pexâxeiv, ical tmaţanXibc, ev navxl 7tXîpc8|iaxt ebXoylaq yevkoGai, £v xe xcp aicavi xouxtp 
Kal kv xw jieXXovxi: xtuv ev krcayyexiatq dTtOKeijievcov f|pTiv dyaOcov. <&v 8td 7tloxecoq 
dîieKSexdpeGa xt)v dndXauoiv, dx; f|5iy Ttapdvxcov, xt)v x^piv evo7txpiC6gevoi. Ei yap 6
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Este o legătură indestructibilă între celebrarea euharistică şi toate celelalte 
Taine ale Bisericii. Dacă în Botez se primeşte arvuna bunătăţilor viitoare prin harul 
Sfanţului Duh, în Sfânta Liturghie se aduce mulţumire Tatălui prin Fiul în Sfanţul 
Duh pentru aceste daruri primite şi pentru făgăduinţă celor viitoare. Astfel termenii 
definitorii ai teologiei baptismale uşor au putut fi încorporaţi în textul anaforalei 
euharistice de Sfanţul Vasile cel Mare.

d) Sfanţul Duh este definit în finalul acestui imn ca fiind „Izvor al sfinţeniei de 
Care toată făptura cea cuvântătoare şi înţelegătoare întărită fiind”. Acest atribut a 
fost cu grijă ales pentru a introduce pe această cale trisaghionul biblic: doar Sfanţul 
Duh, izvorul şi sursa a toată sfinţenia poate dărui întregii făpturi înţelegătoare 
puterea de a înălţa Sfintei Treimi laudă neîncetată.

Definirea Sfântului Duh ca „Izvor al sfinţeniei” este unul din atributele divine 
ale Persoanei Mângâietorului care apar cel mai des menţionate în scrierile vasiliene, 
fiind considerat drept caracteristica esenţială al celui de al treilea Ipostas al Sfintei 
Treimi41. Expresia nu are corespondent direct în Sfânta Scriptură şi pare a fi o creaţie 
a geniului marelui părinte capadocian. în tratatul Despre Sfântul Duh, Sfântul Vasile 
explică sensul acestui atribut divin: „Pe când toată făptura primeşte de altundeva 
sfinţirea, Duhul (Sfânt) are sfinţenia prin fire, deoarece nu este sfinţit, ci sfinţitor”42, 
iar în Contra lui Eunomiu, într-un context asemănător, în care indicând faptul că 
puterile îngereşti au sfinţenia prin participare la harul Sfântului Duh, el extinde şi 
nuanţează descrierea sfinţeniei Mângâietorului folosind în două rânduri ad literam 
expresia uzitată în textul euharistie43:

„Deosebirea în sine dintre acestea (puterile îngereşti) şi Sfântul Duh 
constă în faptul că Acesta are sfinţenia prin fire, pe când acelea sfinţirea o 
au prin participare... Pe când creatura are sădită în fire străduinţă spre 
creştere şi are sfinţenia prin mulţumire adusă lui Dumnezeu..., Sfântul Duh 
este izvor al sfinţeniei. [rcTiYîî ayuiapou] Şi precum sfânt este Tatăl prin

âppapcov Toioutoţ. f|Mieov Tb xâXfiiov; xai e’i t\ ârcapxh tocaOiT]. xiq tţ xoî) 6Xou 
irXripcooig.

41 Bemard Sesboue, Saint Basile et la Trinite..., p. 147. Sfinţenia ca proprietatea personală a 
Sfanţului Duh este amintită de Sfanţul Vasile cel Mare alături de paternitatea Tatălui şi filiaţia Fiului: 
Epistola 214, 4 astfel enumeră cele trei proprietăţi particulare ale fiecărei Persoane divine: „Ipostazul 
este considerat în caracterul propriu al paternităţii, al filierii sau al puterii sfinţitoare”, Courtonne II, p. 
205, iar Scrisoarea 236, 6 aminteşte de: „proprietăţile personale care au fost definite pentru fiecare 
(Persoană), precum paternitatea, filiaţia şi sfinţenia [ 7iaxpoxr)xa xai u'toxrţxa xai &Yiaoji6v]’\ 
Courtonne III, p. 53.

42 Despre Sfântul Duh 19, 48, Sieben, p. 218: Trţ psv Y^p xxîoei Ex6pco9sv S7t£icflX0T1 & 
âYiaopdt;: x<p 8£ flveupaxi oupTiXripcoxixh xty; (puoEc8q eoxiv x\ &y\6xr)<;. AtotiEp ouxi 
fcYtaC6p£v6v eoxiv, &XX' Uywţov.

43 De două ori apare citată literal expresia „Izvorul sfinţeniei” şi în Epistola 8, 2, 8 însă, se pare că 
această scrisoare nu aparţine Sfanţului Vasile cel Mare, putând fi găsită doar într-un singur manuscris. A 
se vedea: Courtonne, p. 22.
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fire şi sfanţ este Fiul prin fire, la fel prin fire este sfânt şi Duhul 
adevărului”44.

“Sfântul Duh nu este fâptură, ci chip al sfinţeniei lui Dumnezeu 
[xapaKifip] şi Izvor al sfinţeniei a toate, \nr\yf\ xov; rcâoiv dyiaopou]” .

Bemard Capelle a identificat alte câteva pasaje paralele acestei secţiuni a 
textului euharistie din scrierile Sfântului Vasile cel Mare, iar o simplă enumerare a 
lor demonstrează cu elocvenţă faptul că atât la nivel de theologhisire, cât şi de limbaj 
anaforaua poartă amprenta gândirii acestui mare sfânt părinte:

Textul anaforalei:
Izvorul sfinţeniei, de Care toată făptura cea cuvântătoare şi înţelegătoare 

întărită fiind, Ţie îţi slujeşte şi Ţie îţi aduce doxologia cea de-a pururi, căci toate îţi 
slujesc Ţie.

Despre Sfântul Duh 9, 22: (Sieben, p. 138)
Izvorul sfinţeniei, Lumină înţelegătoare, fiindcă dăruieşte prin Sine claritatea 

necesară la toată puterea raţională în găsirea adevărului46.

Despre Sfântul Duh 16, 38: (Sieben, p. 184)
Puterile curate şi înţelegătoare şi cereşti, chiar dacă sunt şi se numesc sfinte, ele 

au sfinţenia din harul dăruit al Sfântului Duh47.

48Despre Sfântul Duh 9, 22: (Sieben, p. 188)
Cum să cânte îngerii: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, dacă nu sunt întăriţi

de Duhul?

Epistola 105 (Courtonne II, p. 7)49
Sfântul Duh, Care din Dumnezeu este, Izvor al sfinţeniei.

44 Contra lui Eunomiu III, PG 29, 660: Aiacpopd Se abxdiţ rcpoq xo IlvEupa xo âyiov 
a0xr|, 6xi xco p£v (puoiq f) âyicoabvîy xaiţ Se ek gExouoiaq urcdpxei xo âyidCeaOai.' H jiev 
ycitp Kxîoiţ 7i6<puksv &0Xov 7ip0K07if|<; xal xr\q Kpdţ ©sov euapeoxrioeox; xov dyiaopov 
exouaa, ..: xo 8e rivsupa xo âyiov rcriyh âyiaopou. Kal coarcsp cpuasi âyioi; 6 Flaxf|p, Kai 
(puoei âyioţ 6 Yiât;, obxco <puosi âyiov Kal xo IlvEupa xo xf|<; âXr|0£la<;.

45 Contra lui Eunomiu V, PG 29, 725BC: To nvEupa âpa ob Kxloiţ, dXXd zx\q âyi6xr|xo<; 
xou 0eoî> xapctKxhp, Kai ia\yf\ xov; rcâoiv âyiaopou.

46'Ayiaopou ySvEoiq, (pwi; vorixdv. Tidafl Suvdgsi XoyiKfi 7tpo<; xf|v xrjţ dXrjOelaq 
supsoiv ouiv xiva Kaxaipdveiav St’ sauxou Ttapsxdpevov.

47 Ai ydp Ka0apai Kal vospal Kal b7iepK6opioi Suvapeiţ, dyiai Kal sioi Kai 
6vopdCovxai, ek tt\<; 7iapd xou âyiou rivEugaxoi; EvSo0£ior|(; xdpixoq xov âyiaofiov 
K6KXr||i8Vai.

48 fleac; gâv ydp e’uicooiv dyyeXoi: !A6£a ev bylaxoic; 0ew", gh 5uvagco06vx£<; brco xou
IIvEupaxoQ;

49 nvEupa"Ayiov, ek 0eou urcapxov, x^v tcîiy^v xf|<; âyidxrjxoţ
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Este evident faptul că aşa după cum şi primele două imne, cel închinat Tatălui 
şi cel dedicat Fiului, această secţiune care descrie Persoana Sfanţului Duh a fost în 
mod cert prelucrată de Sfanţul Vasile cel Mare. Este vizibil cum revizorul a urmărit 
să imprime textului euharistie un anumit echilibru şi o structură trinitară impecabilă, 
astfel încât cele trei secţiuni dedicate celor trei Persoane divine să fie egale între ele 
ca întindere şi să alcătuiască un tot unitar, trecerea de la o secţiune la alta să fie 
armonios făcută, sugerând astfel misterul ipostazierii de către cele trei Persoane a 
unicei fiinţe divine, iar termenii folosiţi să fie cei consacraţi ai Sfintei Scripturi şi 
folosiţi în tradiţia vie a Bisericii. In acest sens este frapant paralelismul la nivel de 
expresie în descrierea Fiului şi a Sfântului Duh în această primă secţiune a textului 
arhetipului O50:

Fiul lui Dumnezeu Sfântul Duh

începutul bunătăţilor celor veşniceCare este chip al bunătăţii Tale

Care întru Sine Te arată pe Tine, Darul înfierii
Tatăl

Duhul adevărului
Dumnezeu adevărat

Arvuna vieţii viitoare/ moştenirii ce
Viaţă va să fie

Izvorul sfinţeniei
Sfinţenie

Puterea cea de viaţă dătătoare
Putere
Acest paralelism denotă coerenţa şi o viziunea doctrinară unică pe care marele 

părinte bisericesc a ştiut să o imprime scrierilor sale. Cele trei Persoane divine sunt 
inseparabile, iar relaţiile dintre Ele din Sfânta Treime se manifestă în întreaga 
iconomie a mântuirii. în întreg tratatul său Despre Sfântul Duh, Sfântul Vasile cel 
Mare insistă asupra faptului că dragostea lui Dumnezeu-Tatăl pentru Fiul său în 
Sfântul Duh din Sfânta Treime se manifestă şi se arată în Biserică pe baza jertfei şi 
învierii Fiului prin venirea Sfântului Duh. De aceea şi adorarea Tatălui nu se poate 
face decât prin Fiul în Sfântul Duh:

„Este imposibil a vedea Chipul lui Dumnezeu celui nevăzut (pe Hristos), fără 
luminarea Sfântului Duh. Cine priveşte Chipul nu poate separa lumina de 
Chip....Astfel încât în mod propriu şi corespunzător prin luminarea Duhului vedem

50 Boris Bobrinskoy, „Liturgie et ecclesiologie trinitaire de saint Basile”, Verbum Caro 23 (1969),
p. 6.
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strălucirea slavei lui Dumnezeu (pe Fiul), iar prin (acest) Chip suntem ridicaţi (spre 
Tatăl), spre Cel al Cărui Chip şi Pecete identică este (Fiul)”51.

5. Lauda îngerilor şi introducerea Sanctusului: I, 55-95.

Textul grec al versiunii 
bizantine 

(Byz)

Textul grec al 
versiunii egiptene

(Ăg)

55de Care toată făptură 
cea cuvântătoare şi

Cel Căruia se închină55
5656 toată
57înţelegătoare

întărită fiind,
Ţie îţi slujeşte şi Ţie 
îţi aduce doxologia cea 

de-a pururi,
căci toate îţi slujesc Ţie. 
Căci pe Tine Te laudă

57 puterea cea sfântă,
5858
5959
6060
6161

Căruia îţi stau înainte 6262
îngeri 6363

îngeri, 6464 şi Arhangheli 
începătorii şi 65Arhangheli,

Scaune, Domnii, 
începătorii, Stăpânii, 
Puteri

65
6666 Stăpânii,
6767 Scaune, Domnii
6868 şi Puteri, 

Ţie îţi stau 
împrejur

6969
7070
7171
7272

şi Heruvimii cei cu ochi 7373 Heruvimii cei cu ochi
74mulţi,74 mulţi

Ţie îţi stau împrejur 
Serafimii
cei cu câte şase aripi, 
care cu două 
îşi acoperă 
feţele lor

75şi Serafimii cei 
cu câte şase aripi

75
7676
7777
7878
7979
8080
8181
8282

iar cu două, picioarele lor83 83
8484

85 85
86 86

51 Despre Sfântul Duh 26, 64, Sieben, p. 270.
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8787
8888
8989
9090
9191
9292 iar cu două zburând, 

strigă unul 
către altul cu guri

9393
9494

întotdeauna 9595 neobosite,
cu teologhisiri fără tăcere 
cântarea de biruinţălăudând şi 

strigând 
şi grăind: Sfanţ

cântând,
strigând, glas înălţând şi 
grăind: Sfânt

Descrierea sfinţeniei Sfântului Duh, văzută de Sfântul Vasile cel Mare drept 
caracteristica ipostatică a Persoanei Mângâietorului şi la care participă întreaga 
făptură, pentru a se împlini astfel, este sursa şi izvorul a toată lauda făpturilor 
înţelegătoare. Precum în tratatul Despre Sfântul Duh, aşa şi în textul anaforalei 
euharistice pnevmatologia este strâns legată de învăţătura despre sfinţii îngeri: doar 
în Sfanţul Duh puterile îngereşti pot progresa în dragostea lui Dumnezeu şi pot astfel 
aduce neîncetat laudă şi mulţumire Prea Sfintei Treimi:

„Tu, care ai însă puterea de a cele nevăzute din cele văzute, slăveşte 
pe Ziditorul Care le-a făcut pe toate, fie văzute, fie nevăzute, fie 
începătorii, fie Stăpânii, fie Puteri, fie Tronuri, fie Domnii şi alte oarecare 
firi raţionale al căror nume nu este cunoscut. Socoteşte [-mi] în actul 
creării lor drept cauză primordială a celor făcute pe Tatăl, drept cauză 
creatoare pe Fiul şi desăvârşitoare pe Sfântul Duh, astfel încât duhurile 
slujitoare există prin voia Tatălui, au fost aduse la existenţă prin lucrarea 
Fiului şi s-au desăvârşit prin prezenţa Duhului. Iar desăvârşirea îngerilor 
înseamnă sfinţenie şi rămânerea în sfinţenie”52.

„Sfinţire nu există fără Sfântul Duh. Puterile cereşti nu sunt sfinte 
prin fire, căci aşa nu ar exista nici o deosebire între ele şi Sfântul Duh. Ele

52 Despre Sfântul Duh 16, 38, Sieben, p. 184-186: Xu 8â, eycov Suvagiv ek t<Sv bpaxcov 
dvaXoYiţEaGai xd ddpaxa, 86ţa£e xdv rcouynîv ev & eicxiaGri td ndvxa, eixe opaxd, site 
ddpaxa, eixe dpywai, eixe feţouoiai, eixe Suvdgeiq, eixe Gpovoi, eixe Kupi6xr)xe<;, Kai el xive<; 
e’iaiv exepai Ptoyucai cpuoeiq, dKaxovdpaaxoi.' Ev 8£ xf| xouxcov Kxicei evv6r|a6v poi xf)V 
TipOKaxap- kxik^v aixiav xcov yivogâvcov, xov Ilaxâpa: x^v 8T|pioupyiKf|v, xov Yi6v: xi^v 
xeXeitoxiKiîv, xo riveupa: c5axe poiAfjpaxi gev xoî) naxpoq xd Xeixoupyucd uveîjpaxct 
bicdpxeiv, evepyeiţ 8e xou Yioî) e’k; xd el vai TtapdyeoGai, 7tapouoî$ 8£ xou riveupaxos 
xeXeiouoGat. TeteUooit 8e dyyâXcov, dyiaopdt;, Kal f| ev xouxcd 8iapovf|.
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au însă sfinţenia de la Sfanţul Duh pe măsura vredniciei (rangului) 
Sfinţenia lor este din afara fiinţei lor şi aduce desăvârşirea lor prin

dacă vei înlătura în gândire Duhul, se
lor.
comuniunea Sfântului Duh 
destramă oştile îngerilor, dispar cinstirile (rangurile) arhanghelilor, toate se 
prăbuşesc, viaţa nu mai are nici o lege, nici o ordine, nici un scop. Cum să 
mai poată cânta îngerii: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, dacă nu ar fi 
întăriţi de Sfântul Duh?”53

Dacă în textul anaforalei descrierea Persoanei Sfântului Duh, Izvorul a toată 
sfinţenia Care dăruieşte întregii făpturi înţelegătoare puterea de a adora pe 
Dumnezeu, introduce şi motivează trisaghionul biblic cântat de puterile îngereşti, în 
capitolul 15 al tratatului Despre Sfântul Duh, Sfântul Vasile prezintă Liturghia 
neîncetată adusă de îngeri lui Dumnezeu ca fiind posibilă doar prin harul Sfântului 
Duh:

„Scaunele şi Domniile, începătoriile şi Stăpâniile cum ar putea duce 
o viaţă fericită, dacă nu ar vedea mereu faţa Tatălui din ceruri. Vederea 
aceasta însă nu este posibilă fără Sfântul Duh. Cum ar putea spune 
Serafimii: Sfânt, Sfânt, Sfânt dacă nu ar fi fost învăţaţi de Duhul ori de 
câte ori se cade (cu evlavie) această laudă a o aduce? Deci, dacă îl laudă pe 
Dumnezeu toţi îngerii Lui şi îl preamăresc toate Puterile Lui, (o fac doar) 
prin conlucrarea Duhului. Dacă mii şi mii de îngeri şi zeci de mii de 
slujitori care stau de faţă (înaintea lui Dumnezeu), atunci prin puterea 
Sfântului Duh săvârşesc desăvârşit (ireproşabil) lucrarea lor”54.

Şi în acest pasaj este remarcabil paralelismul atât la nivel de expresie, cât şi la 
nivel teologic între scrierile Sfântului Vasile cel Mare şi textul anaforalei ce poartă 
numele acestui mare sfânt părinte. Corespondenţa între ordinea în care sunt 
menţionate oştile cereşti în textul bizantin şi în pasajul mai sus citat spre deosebire 
de textul anaforalei egiptene Ăg, care menţionează mai întâi începătoriile şi 
Stăpâniile, iar mai apoi Scaunele şi Domniile, nu poate fi invocată ca un argument al 
paternităţii vasiliene a arhetipului Q sau ca o infirmare a acesteia referitor la textul 
egiptean. Sfântul Vasile, în alte pasaje în care se referă la oştile îngereşti, nu respectă 
o ordine strictă în enumerarea lor55. Textul anaforalei însă în toate cele patru versiuni

53 Despre Sfântul Duh, 16, 38, Sieben, p. 188.
54 Despre Sfântul Duh, 16, 38, Sieben, p. 190-191.
55 Dacă în Omilia 1, 5 la Hexaemeron cetele îngereşti sunt menţionate exact ca în textul bizantin 

al anaforalei ca o citare exactă a textului din Col 1, 16, în capitolul 16, 38 al tratatului Despre Sfântul 
Duh Sfântul Vasile cel Mare nu respectă nici o ordine în menţionarea oştilor îngereşti: „Tu, care ai însă 
puterea de a cele nevăzute din cele văzute, slăveşte pe Ziditorul Care le-a făcut pe toate, fie văzute, fie 
nevăzute, fie începătorii, fie Stăpânii, fie Puteri, fie Tronuri, fie Domnii şi alte oarecare firi raţionale al 
căror nume nu este cunoscut..” [26 8e, âx®v 50vaţuv eic icov bpaxcov &vaA.oyiCso0ai id dbpcua, 
864aCe iov 7ioirţT^v ev cp bKilo0Tţ id 7tdvia, e’ue 6paia, e'ue ddpaia, elxe dpxai. e\ie 
e^ouoiai, e’ue Suvapeiq, e’ue 0p6voi, e'ue Kupidirjieţ, xal eî uvâq eioiv fciepai XoyiKal 
cpuoeiq, dKCUovbpaoTOi.], Sieben, p. 184.
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ale ei conţine o teologie elaborată despre lumea îngerilor şi misiunea spirituală a ei 
în această lume şi în cea viitoare. Liturghia cerească a puterilor nemateriale 
prefaţează şi întregeşte lauda întregii creaţii aduse Ziditorului prin Jertfa euharistică.

Concluzii

1. Analiza comparată a Rugăciunii teologice din textul celor patru versiuni ale 
anaforalei Sfanţului Vasile cel Mare a scos în evidenţă faptul că viziunea lui 
Engberding asupra sensului evoluţiei acestui text euharistie este demonstrabilă atât 
la nivel lexical cât şi teologic. Marele părinte bisericesc a prelucrat prin adăugiri 
teologice şi biblice anaforaua ce era în uz în Cezareea Capadociei din vremea sa şi a 
dat naştere unui nou text euhologic (arhetipul O), din care au derivat toate celelalte 
trei versiuni, cea armeană, siriacă şi bizantină. Toate amplificările teologice pe care 
le conţine arhetipul Q. comparativ cu textul egiptean Âg sunt făcute într-un limbaj 
biblic impecabil şi pot fi regăsite în scrierile Sfanţului Vasile cel Mare. Arm, Syr şi 
Byz sunt „vasiliene” nu doar prin limbajul şi expresiile biblice pe care le 
întrebuinţează, cât mai ales prin viziunea teologică coerentă pe care o conţin.

2. Textul egiptean conţine şi el în această primă parte semne ale unei oarecare 
elaborări teologice. Folosirea unei mari diversităţi de pasaje scripturistice ce 
ingenios alcătuiesc un tot unitar şi care nu au un corespondent direct în alte texte 
euhologice egiptene poate fi un indiciu al unei posibile paternităţi vasiliene şi a 
acestui formular euhologic. Anaforaua ajunsă în Egipt din Cezareea Capadociei 
poartă numele Sfântului Vasile cel Mare pentru că ea conţinea deja semne ale unei 
prime prelucrări făcute de acest mare sfânt părinte. Chiar dacă în această primă 
secţiune, paternitatea vasiliană a textului egiptean poate fi greu demonstrată, căci 
paralelismele cu scrierile Sfântului Vasile cel Mare nu sunt relevante, ea rămâne o 
sarcină pentru analiza secţiunilor următoare ale textului egiptean.

3. Excelenta cunoaştere a Sfintei Scripturi, folosirea cu dexteritate a pasajelor 
biblice pentru argumentarea viziunii sale teologice, recurgerea la termeni liturgici 
sunt caracteristicile de bază ale scrisului Sfântului Vasile cel Mare şi ele se regăsesc 
în toate cele patru versiuni ale anaforalei ce poartă numele acestui mare sfânt 
părinte. Remarcabilă este şi ingenioasa modalitate a „iconizării” verbale a dogmei 
Sfintei Treimi ce apare în textul anaforalei: un atribut scripturistic ce se referă la una 
din Persoanele Sfintei Treimi este folosit în textul liturgic pentru a descrie un alt 
Ipostas divin. Astfel, termenii de acppayiţ, ayiaap.6(;, $uvap.t<; sunt întrebuinţaţi de 
Sfânta Scriptură cu referire la Persoana Sfântului Duh, iar în textul anaforalei apar ca 
atribute ale Fiului. De asemenea, bogatele determinări biblice din Col 1, 16 ce se 
referă la Persoana Fiului sunt folosite în acest text euhologic în imnul de slavă
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închinat Tatălui. Remarcabilă este folosirea acestei „tehnici” şi în prelucrarea 
textului egiptean. Expresia: „Cel ce şezi pe scaunul sfintei Tale slave” 
['0 xaOr)p.£vo(; erai Opovou rrj<; ayta<; erou] care în Ag se referă la
Persoana Fiului, în Arm, Syr şi Byz ea apare ca un atribut al Tatălui.

Is Saint Basil the Great the Author of the Divine Liturgy of St Basil? 
Internai Arguments. The Egyptian text contains certain elements which recommend 
it as the product of a theologian. The use of a variety of exceipts from the Holy 
Scripture which combine ingenuously to form the whole, and which have no direct 
correspondence in other euchological Egyptian texts may be considered evidence for 
a possible Basilian paternity of this euchological form. The anaphora brought to 
Egypt from Cappadocia, Caesarea bears the name of St. Basil the Great because it 
contains the mar/cs of a first revision performed by the great Church Father 
mentioned above. Even though in this first section the paternity of the Egyptian text 
is hardly demonstrable, for any parallel between this text and other marks of St. 
Basil's touch are irrelevant, it remains a task to be completed during the analysis of 
subsequent sections of the Egyptian text. The main features of St. Basil's work are 
the following: his familiarity with the Holy Scriptures, the dexterity in using excerpts 
from the Bible to support his theological argument, and the use of liturgical 
terminology. They are also present in the four versions of the anaphora which bear 
the name of the great Church Father. Also remarkable is the verbal “iconisation ” of 
the Trinitarian dogma in the anaphora text: a scriptural attribute that refers to one 
of the three Persons of the Holy Tnnity is used in the liturgical text to describe 
another divine Hypostasis. Thus, the terms acppayd;, dyiaopo;, Săvapc; refer to the 
Divine Person of the Holy Spirit in the Holy Scripture, but in the anaphora they 
appear as attributes of the Son. Moreover, the rich biblicul references in Col. 1:16 
to the Divine Person of the Son are used in this euchological text in the hymn 
dedicated to the Father. The use of this “method” is equally remarkable in the 
Egyptian text. The expression “You, who are sitting on the throne of Your Holy 
Glory ” [ f0 xaByjpevo; inc Spovou nj; âyTa; So^rj; erou] which in Ag refers to 
the Person of the Son, in Arm, Syr and Byz appears as attribute of the Father.



Relaţiile dintre Biserica şi statul armean 
până la Sinodul de la Calcedon, 

paradigmă a relaţiei dintre Biserică şi stat în general*

Lect. Univ. Dr. Daniel BUDA

Cu ani în urmă, am avut o preocupare constantă legată de istoria creştinismului 
armean precalcedonian1. Printre altele, am ajuns la concluzia că o evaluare, fie ea şi 
nepretenţioasă, a istoriei Bisericii Armene precalcedoniene, scoate la iveală - în ceea 
ce priveşte relaţiile între Biserică şi stat - numeroase similitudini cu istoria Bisericii 
din Imperiul Bizantin şi cu istoria Bisericii în general. în decursul istoriei, Biserica 
şi-a desfăşurat activitatea în diverse forme de organizare statală, acestea având atitudini 
variate faţă de Biserică, de la protecţie până la indiferentism, toleranţă sau persecuţie. 
Cu ale cuvinte, multe evenimente petrecute în Armenia şi-au avut 
corespondentul lor tardiv în spaţiul creştinismului bizantin sau european. Se poate 
afirma, iar studiul de faţă sper să aducă suficiente argumente, că aici s-a creionat, la 
scară redusă, „aventura” Bisericii în lume (P. Evdochimov). Nu ar fi pentru prima dată 
când istoria poporului armean ar sluji ca şi termen de comparaţie . Pentru a 
evidenţia aceasta, voi recurge la permanente referiri şi paralele cu aspecte ale 
relaţiilor Biserică - stat din lumea ex-armeană.

Odată cu întemeierea Bisericii, aceasta şi-a dus existenţa în mijlocul unor 
entităţi statale, aşadar, încă de la începutul creştinismului, se poate vorbi de o relaţie a

* Dedic acest studiu Părintelui Prof. Dr. Mircea Păcurariu la împlinirea venerabilei vârste de 75 de 
ani. El se vrea a fi un modest omagiu adus celui pe care l-am avut profesor în vremea studenţiei şi a 
studiilor de maşter şi de doctorat de la Sibiu şi care prin opera sa scrisă, dar şi prin metoda de predare, 
exigenţa examenelor, şi, nu în ultimul rând, discuţiile private, a contribuit şi sper să mai contribuie la 
formarea mea istorico-teologică. Pe un profesor universitar autentic, foştii studenţi nu pot să-l cinstească 
mai frumos decât prin dedicarea unei lucrări ştiinţifice.

1 Este vorba de redactarea tezei de licenţă cu titlul începuturile creştinismului la armeni şi 
relaţiile lor cu celelalte Biserici până la Sinodul de la Calcedon (451) alcătuită sub îndrumarea Pr. Prof. 
Dr. Aurel Jivi şi susţinută la Catedra de Teologie istorică în iulie 2000, membru al comisiei fiind şi Pr. 
Prof. Dr. Mircea Păcurariu.

2 Nicolae Iorga, „Armenii şi românii: o paralelă istorică”, In Analele Academiei Române, seria II, 
tomul XXXVI, 1913-1914, Bucureşti, p. 1-29.
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Bisericii cu puterea seculară. Noul Testament sugerează trei atitudini3 ale 
creştinismului faţă de stat:

1) distanţa eshatologică şi separarea competenţelor, precum şi a sferelor de 
influenţă, atitudine bazată pe cuvintele Mântuitorului (împărăţia Mea nu este din 
lumea aceasta, In 18, 36; Mt 22, 21);

2) Sfanţul Apostol Pavel acreditează ideea supunerii faţă de stat, întrucât 
Imperiul Roman acorda libertate misiunii creştine sau cel puţin nu persecuta încă 
creştinismul (Şupuneţi-vă stăpânirilor, căci toate stăpânirile sunt de la Dumnezeu, 
Rom 13, 1-7);

3) Apocalipsa surprinde Biserica în opoziţie cu împăratul persecutor, puterea 
imperială fiind noul Babilon sau desfrânata care se hrăneşte cu sângele sfinţilor 
(capitolul 18).

Armenia a fost prima naţiune care a îmbrăţişat creştinismul în mod oficiat. 
Această frază poate fi citită în orice enciclopedie sau dicţionar de teologie care 
vorbeşte despre creştinismul din Armenia. Există o serie de dovezi care dovedesc 
faptul că creştinismul în Armenia nu a început cu Sfanţul Grigorie Luminătorul şi 
nici cu Tiridat al IlI-lea. Calendarul armean a reţinut numele unor martiri ce au 
suferit pe teritoriul armean înainte de oficializarea creştinismului: Sfântul Voski, cu 
patru însoţitori, Sfântul Sookias, cu optsprezece însoţitori, toţi martirizaţi în secolul 
II5, ca victime ale regilor armeni sau perşi. O persecuţie se pare că a declanşat 
Artastes (cca. 110) şi Chosroes (230)6. E posibil ca aceşti tirani persani să fi slăbit mult 
religia creştină din Armenia prin aceste persecuţii. Vagarş I (117-144), rege armean 
de orientare naţionalistă, a persecutat de asemenea pe creştini, el putând vedea în 
aceştia agenţi romani veniţi din provincia romană Armenia Mică. Aşadar 
creştinismul a existat în Armenia înainte de recunoaşterea lui oficială, fiind sporadic
persecutat.

Să vedem mai întâi însă modul în care creştinismul, din religie persecutată 
în Armenia, a ajuns să fie declarat religie oficială. Perioada din istoria regatului 
armean7 cuprinsă între 66 î.Hr.-226 d.Hr. poate fi caracterizată ca fiind dominată

3 John Meyendorff, Imperial Unity and Christian Divisions, St. Vladimir’s Seminary Press New 
York, (1989), p. 29.

4 The Oxford Dictionary of the Christian Church, cap. Armenian Christianity, p. 106.
5 Malachia Ormanian, op. cit., p. 6.
6 Aziz Atiya, op. cit., p. 316.
7 Reiau aici foarte pe scurt istoria poporului armean de la cucerirea macedoneană: Alexandru 

Macedon cucerise teritoriul Armeniei. După moartea lui prematură, vastul său imperiu a fost împărţit 
între generalii săi, Armenia revenind seleucizilor. S-au organizat aici două satrapii conduse de lideri 
locali, care, cu timpul, au format dinastii supuse doar în mod formal seleucizilor. Un moment prielnic 
pentru câştigarea deplinei independenţe l-a oferit bătălia de la Magnezia (190 î.Hr.), când Antioh cel 
Mare din dinastia seleucidă a fost învins de romani. S-au format atunci trei regate armene: 1. 
Armenia Mică, la vest de Eufratul superior, între acest fluviu şi Capadocia. Curând a fost cucerită de 
Mitridate; 2. Armenia Mare, la est de Eufratul superior, spre nord, în direcţia Caucazului şi a Mediei; 3. 
Regatul de Sofena, tot la est de Eufrat, dar spre sud până dincolo de Tibru (L. Duchesne, Histoire 
ancienne de L'Eglise, tome III, cinquieme edition, Paris 1929, op. cit., p. 524-526). Aceste ultime două
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regate s-au unit sub sceptrul lui Artaşes (Artaxias), născut aproximativ la anul 230 î.Hr., fost strateg 
în cadrul Imperiului Seleucid. El a creat un stat armean puternic, capitala stabilind-o la Artaxata (jurul 185 
î.Hr.). Istoricul Strabo afirmă că acest oraş s-a numit la început Artaşesaşat (bucuria lui Artaşes) şi-l 
descrie în termeni elogioşi ca pe un oraş frumos, cu clădiri monumentale (Strabo XI, 14, 6) pe care 
romanii l-au numit „Cartagina armeană". Artaşes I a murit în 160 î.Hr. şi a rămas în istorie ca cel 
dintâi rege care a unificat aproape întreaga Armenie.

Urmaşul cel mai glorios al lui Artaşes a fost Tigran II (95-55 î.Hr.), care a petrecut o bună parte 
din viaţă la curtea regilor părţi, în calitate de ostatec pentru tatăl său Tigran I. Cucerind tronul cu sprijin 
part şi beneficiind de consolidarea statului făcută de tatăl său, el a început o politică de expansiune, în 
parte sprijinită de regii părţi, în parte independentă. De menţionat că însăşi dinastia arsacidă era înrudită 
cu casa regală partă. încercările lui Atraşes de anexare a Capadociei s-au lovit de opoziţia 
puternicului Imperiu Roman. în aceste condiţii, precum şi pentru că regele part Mithridate III, 
cumnatul lui Tigran care stăpânea Armenia Mică a fost detronat de uzurpatorul Goderelz din Babilon, 
Tigran s-a orientat spre conaţionalii săi din Armenia Mică, pe care i-a unit statului său, după care a 
continuat politica de cuceriri, atingând malurile Mării Mediterane.

Din imperiul lui Tigran au făcut parte vreme de 15 ani Antiohia şi o serie de oraşe din Cilicia şi 
Capadocia. Tigran II a iniţiat o politică de colonizare ce a constat în deportarea de străini din 
teritoriile cucerite, în oraşele armene. Meşteşugari, învăţaţi, arhitecţi, ingineri etc. au primit 
misiunea de a civiliza Armenia. Efectul a fost destul de pregnant, întrucât aramaica folosită până atunci 
în actele de cancelarie a fost înlocuită cu limba greacă, iar cele mai importante oraşe armeneşti au 
început să aibă un aspect elenistic (Tigran Grigorian, Istoria şi cultura poporului armean. Editura 
Ştiinţifică, Bucureşti, 1993, p. 52-59).

De slăbirea Imperiului Part au beneficiat şi romanii care au cucerit Armenia Mică şi au anexat-o 
mai vechii provincii Capadocia. Oştile armene şi romane s-au înfruntat la Tigra (8 oct. 69 î. Hr.), unde 
romanii conduşi de Lucullus au repurtat o strălucită victorie. Urmare a acestei victorii a fost reducerea statului 
armean la graniţele Iui naturale. Ambiţia lui Lucullus a fost cucerirea întregii Armenii, fapt pentru care şi-a 
continuat înaintarea spre ArtaşaL O nouă confruntare a avut loc la 166 km vest de capitală şi rezultatul ei a fost 
incert.

Plutarh, bazându-se pe rapoartele de luptă ale lui Lucullus, vorbeşte de o victorie a 
romanilor. Retragerea imediată a trupelor romane a fost însă suspectă. Plutarh o explică printr-o revoltă a 
soldaţilor, iar Dio Cassius (Istoria Romană, voi. I, trad. Conf. Univ. Dr. A. Piotkowski, Editura 
Ştiinţifică, 1973, XXXVI, 6, p. 185) prezintă pe Lucullus ca aflându-se într-o situaţie foarte grea: Mulţi 
dintre oamenii lui fuseseră răniţi, alţii mureau sau rămâneau infirmi. Totodată proviziile începuseră să-i 
lipsească. Generalul s-a văzut silit să se retragă iar direcţia spre care s-a îndreptat în mare grabă a 
fost aceea a oraşului Nissibis. Cicero, contemporan al evenimentelor, relatează că Lucullus a fost înlocuit 
cu Pompei, datorită insuccesului său în campaniile din Răsărit.

Pompei a început o nouă campanie antiarmeană, care a avut efectul scontat pe fondul intervenţiei 
unor disensiuni în sânul tradiţionalei alianţe armeano-parte. Aflat singur în faţa legiunilor romane, 
Tigran II, acum în vârstă de 75 de ani, a mers în tabăra romană şi a depus coroana sa în faţa tânărului 
Pompei. Impresionat de acest gest, Pompei a acceptat încheierea unui armistiţiu. Tratatul de pace 
prevedea condiţii grele pentru armeni, cam în termenii păcii încheiate de Traian cu Decebal după 
războiul din 101-102: lui Tigran i se recunoştea titlul de rege al regilor şi aliat şi prieten al 
Imperiului Roman precum şi integritatea teritorială a Armeniei Mari, dar era obligat să susţină cu 
trupe campaniile romane şi să accepte instalarea de garnizoane romane în punctele strategice 
ale Armeniei.

Dintre evenimentele politice cele mai importante din era creştină se numără campaniile romane 
din timpul lui Nero (54-68) contra Armeniei. O primă campanie din anul 58 condusă de generalul Corbulon 
a dus la înfrângerea regelui armean Tiridates, de origine partă şi la cucerirea capitalei Artaşat care a şi fost 
distrusă în mare parte.

O a doua campanie romană din primăvara 64 a însemnat o nouă victorie romană, dar nu atât de 
categorică încât Armenia să devină provincie romană. Nero era dispus să-l accepte ca rege pe Tiridat, cu

276



Relaţiile dintre Biserica şi statul armean până la Sinodul de la Calcedon

de controversele dintre partidele pro-roman şi pro-part ce s-au format în această 
perioadă. Preponderentă era partida pro-partă care prin definiţie era antiromană, armenii 
răsculându-se contra puterii dominatoare ori de câte ori aveau ocazia. In tot acest 
timp însă
întotdeauna, ei opunându-se tendinţelor asimilaţioniste ce veneau atât de la romani 
cât şi de la părţi. De aceea Tacitus spunea: armenii urăsc pe romani şi în acelaşi 
timp invidiază pe părţi*.

Armenia se găsea la graniţa acestor două imperii rivale. Vreme de secole, 
pentru a-şi salva autonomia, armenii au recurs la jocul politic, aliindu-se când cu 
puternicul Imperiu Roman, când cu Imperiul Part, cu a cărui casă regală regii armeni 
erau înrudiţi. însă această politică nu mai avea viitor în condiţiile în care, prin 224- 
227, în Imperiul Part s-a petrecut un eveniment similar celui petrecut în Iran în 1979 
când o revoluţie islamică a adus la putere un consiliu revoluţionar care a declarat 
Iranul republică islamică9: Artaşir I Papakan, printr-o revoltă a întemeiat dinastia 
sassanidă, opusă arsacizilor părţi, dând Imperiului o orientare fundamental istă

puternică conştiinţă naţională, fapt caracteristic lorarmenii aveau o

condiţia ca el însuşi să-l încoroneze la Roma. Istoricii armeni relatează cu lux de amănunte cum 
Tiridates şi impresionanta lui suită au fost întâmpinaţi la Neapole cu mare pompă de către Nero. 
încoronarea a avut loc la Roma în public, pentru ca toată lumea să vadă cum regele Armeniei 
îngenunchează în faţa lui Nero. înscăunarea lui Tiridates de către Nero a însemnat şi instaurarea 
unei noi dinastii, de origine partă, în Armenia.

Viteazul împărat Traian (98-117) a întreprins o amplă campanie în Orient, după ce a supus Dacia 
lui Decebal (106). Pretextul campaniei i-a fost oferit de imixtiunea în Armenia a regelui part Chosroes 
care în 113 a numit aici ca rege pe Partamasir, în contradicţie cu acordul încheiat de Nero cu Tiridates. 
în campania sa, Traian a ocupat Armenia şi capitala Artaxaras, iar regele Partamasir a fost decapitat, 
intenţia lui Traian fiind de a transforma de această dată Armenia în provincie romană. Cassius Dio 
consemnează cu satisfacţie El (Traian) se jacu stăpân pe toată Armenia (Cassius Dio, op. cit., LXVIII, 18, p. 
310.

Campania romană a continuat spre răsărit, Traian cucerind Adiabene, Babilonia şi Imperiul Part, 
în a cărui capitală Ctesifon a intrat glorios. în 116, el atingea Golful Persic, în momentul în care 
campania lui a început să semene cu cea a lui Alexandru Macedon, teritoriile proaspăt cucerite s-au 
răsculat, ucigând garnizoanele romane. în Armenia, în fruntea răscoalei s-a aflat Vagharş, fiul regelui 
armean Sanatruk (f 109). Traian a reprimat revolta, dar îmbolnăvindu-se subit a murit la 7 august 117 în 
oraşul Selimunt din Cilicia. Urmaşii săi, Hadrian (117-138) apoi Antonin Pius (138-161) s-au mulţumit 
doar să numească regi în Armenia care afişau o vasalitate formală faţă de Roma. Hadrian l-a confirmat 
ca rege chiar pe Vagharş I, capul revoltei antiromane din anul 117, care provenea dintr-o ramură 
armeană a dinastiei parte. A luat astfel naştere o dinastie al cărei şir de regi vor duce o politică 
naţionalistă.

Marc Aureliu (161-180) a încercat din nou să transforme Armenia în provincie romană. El a 
învins pe armeni, asirieni şi părţi, luându-şi titlul de Armenicus. Despre acest eveniment aminteşte 
apologetul Atenagora Atenianul în lucrarea sa „Solie în favoarea creştinilor”, adresată către împăraţii 
Marc Aureliu Antoninul şi Lucius Verus Commodus, biruitori ai armenilor şi sarmaţilor (Atenagora 
Atenianul, „Solie în favoarea creştinilor”, în Apologeţi de limbă greacă, EIBMBOR, Bucureşti, 1998, p. 
489.

P. Comelius Tacitus, voi. III Anale. trad. Andrei Marin, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1964, II, 

9 Dicţionar Enciclopedic, voi. III, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1999, p. 249.
3, p. 139.
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zoroastriană10. în aceste condiţii, dintr-un aliat tradiţional, Imperiul Part devenea 
duşman din principiu al Armeniei, acum tendinţele lui expansioniste fiind asociate cu 
o politică de deznaţionalizare. Regatul Armean a încercat o apropiere de romani, 
efectul imediat fiind întărirea relaţiilor comerciale, negustorii romani pătrunzând mai 
curajos în Armenia. Şi legăturile militare au cunoscut o dezvoltare, garnizoane cu 
soldaţi romani instalându-se în Armenia pentru a preîntâmpina un posibil atac 
sassanit. Numai că armenii nu puteau uita că romanii au nutrit dintotdeauna să 
transforme întreaga Armenie în provincie romană, aşadar o apropiere de ei putea 
însemna oricând pierderea identităţii statale dar şi etnice.

în aceste condiţii vitrege, Tiridat III a găsit o soluţie genială: statul său a primit 
o caracteristică ce-1 diferenţia net de vecinii săi: o religie oficială cu totul nouă, 
religia creştină. Geniul lui Tiridat constă în faptul că el a înţeles că Armenia nu 
poate exista atâta vreme cât are o organizare similară celei persane şi o 
religie influenţată atât din Persia cât şi din Imperiul Roman . Aşadar, 
factorul politic a jucat un rol important în acceptarea creştinismului ca şi religie 
oficială12, însă nu trebuie să supralicităm acest aspect. Tiridat, o personalitate 
politică atât de însemnată în istoria poporului annean, deci realist, a pornit în 
realizarea acestei opere îndrăzneţe de la nişte premise: existenţa unui filon creştin 
autohton, dar şi de la propria convingere religioasă şi de la autoritatea de care se 
bucura asupra supuşilor săi.

Ca şi suveran oriental, Tiridates, al cărui titlu de rege al regilor era recunoscut 
de romani, nu se poate să nu fi fost adept al cultului împăratului, sub o formă sau 
alta. Dacă înaintaşul său Artaşes I (189-160 î.Hr.) nu s-a declarat „zeu” deoarece 
autoritatea lui nu era foarte puternică, Tigran II (95-55 î.Hr.), în timpul căruia statul 
armean a cunoscut maxima întindere teritorială, după ce a zeificat pe strămoşii săi, a 
impus cultul propriei persoane şi s-a declarat „zeu”, identificându-se, probabil, cu 
zeul armean Vahagn1. Tiridates, care se pare că a fost educat la Roma în tradiţia 
păgână14, cunoştea rolul cultului împăratului, reuşind să-l exploateze în favoarea 
consolidării propriei puteri.

Cultul împăratului nu însemna stricto sensu că suveranul era un zeu, ci - şi 
acest aspect s-a accentuat în secolul III - că el este cel care se îngrijeşte nu 
numai de bunul mers al treburilor lumeşti ale statului, ci şi de viaţa religioasă a 
supuşilor săi. Printre grijile ce apăsau asupra suveranilor se număra acum şi aceea de 
a avea pentru el şi supuşii săi o religie adevărată. Religia suveranului în mod necesar 
trebuia să fie şi religia supuşilor. Aşa se explică, sub un anumit aspect, convertirile

10 Tigran Grigorian, op. cit., p. 72.
11 Mihai Rădulescu, .Aspectul naţional în evoluţia Bisericii Armene”, în BOR XCII (1974), nr. 3-

H.I. Marrou, Biserica în Antichitatea târzie 303-604, traducere de Roxana Mareş, Editura Teora, 
Bucureşti, 1999, p. 77.

f3 Tigran Grigorian, op. cit., p. 53.
14 Aziz Atiya,_A history of Eastern Christianity, London, Metbvel, 1964, p. 317.

4, p. 447. 
12
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în masă ce au avut loc în Orient în secolele MII. Astfel, regatul lui Adiabene, ţinut 
situat în Asiria, dincolo de Egipt, a adoptat iudaismul ca religie15, evreii din Israel 
punându-şi uneori speranţa că coreligionarii lor de aici i-ar ajuta în luptele 
antiromane16.

Importanţa suveranului şi influenţa lui asupra vieţii religioase a supuşilor săi 
reiese din modul în care ereticul Mani, care a activat în Persia într-o perioadă 
apropiată oficializării creştinismului în Armenia, înţelege să facă misiune: încerca 
convertirea micilor regişori locali. O dată cu convertirea acestuia, succesul credinţei 
lui în arealul de jurisdicţie al proaspătului convertit era asigurat17. Cu mult curaj, 
Mani s-a îndreptat către însuşi Sharuhr I, regele sassanid de la Ktesifor, 
convins că Iranul poate să se trezească de azi pe mâine manihean, dacă 
regele regilor o hotărăştel8.

Rolul teologiei imperiale, al cultului împăratului în general, este recunoscut 
şi de istorici de orientare criticistă precum Marcel Simon: E bine să nu uităm, 
când vrem să înţelegem răspândirea creştinismului, faptul că teologia imperială, 
în felul ei, i-a pregătit drumul19.

Prin adoptarea creştinismului în Armenia se urmărea şi crearea unei noi 
caracteristici pentru poporul armean, care să-l facă unic în contextul special al 
pericolului politic pe care l-am enunţat anterior, dar şi în contextul general al 
sincretismului cultural şi religios ce domina Orientul. Acceptarea unei religii noi şi 
originale în Adiabene (iudaismul), la Edesa (creştinismul) sau acum în Armenia 
trebuie înţeleasă şi sub acest aspect. Aşadar, din acest punct de vedere, creştinarea în 
masă a armenilor a fost un reflex de autoconservare a poporului armean~ .

Dar Tigranes, pe fondul creării precoce a unor relaţii de tip feudal în Armenia, 
care slăbeau puterea centrală, urmărea mobilizarea întregii naţiuni, mai ales a clasei 
conducătoare în jurul unui nou concept care s-a numit creştinism. De aceea 
creştinismul armean oficial este perceput de unii istorici mai mult ca o religie 
aristocratică21. Afirmaţia este îndreptăţită dacă ne gândim la modul în care s-a luat 
iniţiativa oficializării religiei lui Hristos: Tiridates regele a fost convertit de Sfanţul 
Grigorie, şi el de origine nobilă. Acest cuplu nobil a apelat la ajutorul aristocraţiei 
sacerdotale, pe care au inclus-o în forul conducător al noii religii. Deoarece această 
aristocraţie sacerdotală era foarte influentă şi opusă celei laice, Sfântul Grigorie şi 
Tigranes au atras-o de partea lor. Caz unic în lume, fiii preoţilor păgâni au fost

15 losif Flaviu, Antichităţi iudaice, XX, cap. 2-4, apud Kenneth Scott Latourette, op. cit., n. 243, p.

16 Idem, Istoria războiului iudeilor... II, 16, p. 199.
17 Michel Tardieu, Maniheismul, traducere de Olimpia Berea şi Eugen Dorcescu, Editura de Vest, 

Timişoara, 1995, p. 43-49, 52.
18 Ibidem, p. 47.
19 Marcel Simon, Primii creştini, trad. Oc. Ghe{an, Editura Polimark, Bucureşti, 1993, p. 24. 

Tigran Grigorian, op. cit., p. 75.
21 Aziz Atiya, op. cit., p. 321.
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convertiţi la creştinism şi hirotoniţi preoţi sau episcopi22. Această acţiune era 
deosebit de abilă. Pe de o parte vechea religie armeană era lipsită de oamenii ei cei 
mai valoroşi şi astfel condamnată la dispariţie, pe de altă parte creştinismul se 
bucura acum de influenţa pe care vechii sacerdoţi o aveau în popor.

Cert este că prima reacţie a puterii imperiale romane la aflarea veştii 
întronizării creştinismului în Armenia a fost una negativă. Maximin Daia (311- 
313) a pornit război contra armenilor pentru că au acceptat creştinismul. 
Evenimentul este consemnat de Eusebiu de Cezareea23: Pe lângă aceste suferinţe, 
tiranul ne-a mai adus şi un război împotriva armenilor, care din vechime se 
numărau între prietenii şi aliaţii romanilor. Aceia fiind şi creştini, împlinindu-şi 
cu râvnă datoriile lor faţă de dumnezeire, acest duşman al lui Dumnezeu a 
încercat să aducă jertfe idolilor şi demonilor, de aceea din prieteni ei s-au făcut 
duşmani şi din aliaţi vrăjmaşi. (...) Tiranul ducea aşadar război nefericit 
contra armenilor, pe când ceilalţi locuitori din oraşele supuse lui pătimeau 
cumplit de foamete. Campania antiarmeană şi anticreştină a lui Maximin Daia nu a 
avut efectul scontat.

Duchesne, analizând acest text eusebian, ajunge la concluzia că nu este vorba 
de un atac contra Armeniei Mari, pentru că tiranul nu ar fi putut lua măsuri de poliţie 
religioasă într-un stat suveran. Nu poate fi vorba nici de Armenia Mică, deoarece se 
vorbeşte de armenii prieteni şi aliaţi romanilor, or cei din Armenia Mică erau supuşi 
romanilor, iar teritoriul lor organizat în provincie romană. Duchesne ajunge la 
concluzia că armenii vizaţi de Maximin sunt locuitorii acelei părţi a Armeniei Mari 
pe care Diocleţian (284-305) o alipise la Imperiu în 297, guvemând-o însă prin prinţi 
locali24.

Fiind iniţiată de suveran, noua religie a fost implantată în popor în mod 
sistematic. Mai întâi însă au fost distruse vechile temple - simboluri ale vechii 
religii: cele de la Vahagn, Anahita şi Ashtishat, unde foştii suverani îşi aduceau 
sacrificiile lor, iar altele, precum cele de la Erazamuyn, Artasat, Fort, Pacarij au 
trecut în proprietatea Bisericii împreună cu domeniile lor, unele slujind ca locaşuri 
de cult ale noii religii25 (de exemplu templul lui Anahit din Yeriza a devenit 
mănăstirea Sfântul Karapak).

In ciuda faptului că unii istorici armeni zeloşi susţin că vechea religie 
păgână a dispărut cu totul din Armenia încă din timpul Sfântului Grigorie, o serie de 
dovezi şi experienţa altor popoare evidenţiază supravieţuirea vechii religii, în mod 
deplin sau doar în reminiscenţe, încă multă vreme. Astfel, istoricul armean Faustus 
din Bizanţ vorbeşte de înmormântarea unui oarecare Mooshegh cam pe la 378 după

2* A.A. King, The Rites of Eastern Christehdom, second volume, Rome, Tipografia Poliglotta 
Vaticana, 1948, p. 525.

23 Eusebiu de Cezareea, op. cit. IX; VIII; 2,4; p. 348, 349.
24 L. Duchesne, op. cit., p. 329.
25 Aziz Atiya, op. cit., p. 320.
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toate ritualurile păgâne26. Mai ales în regiunile muntoase, greu accesibile, populaţia 
rurală şi-a păstrat vechea religie. Sfântul Vartanes a fost nevoit să fugă din faţa unor 
astfel de munteni păgâni. Unele obiceiuri păgâne care ţineau de specificul naţional, 
cum a fost costumaţia satrapilor, au fost cu mare greu înlăturate, fiind rodul 
strădaniei mai multor catolicoşi27. Faptul că sinodul de la Ashtishat (365) a luat 
măsuri restrictive contra unor reminiscenţe ale religiei păgâne înseamnă că la acea 
dată ele mai persistau28.

în secolul XII, scriitorul armean Nerses Şnorhali vorbea de un cult al soarelui 
care supravieţuia încă în Armenia29. Anumite practici au supravieţuit de-a lungul 
timpului până în secolul XX. Acestea s-au contopit cu o serie de erezii creştine care, 
după ce creştinismul a devenit religie oficială în Imperiul Roman şi au fost 
persecutate, s-au refugiat în Armenia. De exemplu, pavlicienii au fost acuzaţi că s-au 
întovărăşit cu „adoratorii soarelui” şi că practicau unele obiceiuri ale acestora, cum 
ar fi expunerea morţilor pe acoperişul caselor30.

De asemenea, unii guvernatori locali, chiar şi după oficializarea 
creştinismului, au persecutat pe adepţii lui Hristos. La Nicopolis, un oraş din 
Armenia, se cunosc 45 de martiri ucişi din porunca unui lider din regiune. 
Printre aceştia se numără Leon, Mauriciu, Daniel, Antonie şi Alexandru .

Dacă ar fi să facem o paralelă între procesul oficializării creştinismului în 
Armenia şi cel al oficializării lui în Imperiul Roman, vom găsi similitudini, dar şi 
diferenţe. în ambele cazuri se pot distinge trei etape:

1) o perioadă de persecuţie, mai mult sau mai puţin accentuată (înainte de 313 
în Imperiul Roman şi înainte de convertirea lui Tiridates în Armenia, 270-280) ;

2) o perioadă de toleranţă a creştinismului (între 313-380, adică de la edictul de 
la Milan şi până la declararea creştinismului ca religie de stat de către Teodosie 
(379-395) în Imperiul Roman; perioada 270-280 până în 285 sau 301 în Armenia33, 
adică de la convertirea lui Tiridates şi până la oficializarea creştinismului tot de către

3) declararea creştinismului religie de stat: jurul anului 380 în Imperiul Roman; 
285 sau 301 în Armenia;

el);

26 Ibidem, p. 320.
Malachia Ormanian, The Church of Armenia, London, 1923, p. 15.

28 Ibidem, p. 21.
“9 Tigran Grigorian, op. cit., p. 164.
30 Yuri Stayanov, Tradiţia ascunsă a Europei. Istoria secretă a ereziei creştine în Evul Mediu, 

trad. Radu Pavel Gheo, Editura Polirom, 1999, p. 94-95.
31 J. Tutuy, Istoria, dogmele, tradiţiunile şi liturghia Bisericii Armene de Răsărit, Jossy, 1874, p.

32 H.I. Marrou, op. cit., p. 77; M. Gelzer, specialist în creştinismul oriental, plasează convertirea în 
masă a armenilor în anul 280 (Duchesne op. cit., p. 534).

M. Ormanian, op. cit., p. 8.

21.
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în ce priveşte Imperiul Bizantin34, după o perioadă intermediară (313-380) în 
care creştinismul era considerat religio licita, Teodosie cel Mare (379-395) a 
declarat-o religie de stat, Biserica fiind în strânse relaţii cu împăratul. Au existat însă 
şi numeroase momente de tensiune, care au culminat cu criza iconoclastă, cea mai 
evidentă dovadă a imixtiunii împăraţilor în treburile bisericeşti. De asemenea, 
Biserica Armeană a trăit cu un mileniu înainte ceea ce Biserica Ortodoxă va trăi 
după 1453, adică drama supravieţuirii sub o stăpânire ce avea o altă religie oficială, 
încă din a doua jumătate a sec. IV, poporul armean şi-a dus existenţa sub perşii 
mazdeeni şi apoi sub arabii musulmani.

Observăm că în ambele cazuri a existat o perioadă de persecuţie şi o perioadă 
de toleranţă a creştinismului, urmată de recunoaşterea lui ca religie de stat. în 
Armenia însă perioada de toleranţă a fost mult mai scurtă sau e posibil nici să nu fi 
existat, dacă considerăm că imediat după convertirea sa, Tiridates a trecut la 
propagarea creştinismului în regatul său. Din cauza mărimii şi complexităţii 
Imperiului Roman, împăraţii acestuia au trebuit să procedeze cu mai mult tact, ei 
impunând creştinismul pas cu pas, fiind precauţi să nu ofenseze sau să nu irite 
elementul vechi păgân.

Ne este greu să spunem dacă instaurarea creştinismului ca religie de stat în 
Armenia a avut vreo influenţă asupra deciziei împăraţilor romani de a tolera 
creştinismul. în orice caz s-a creat un precedent, iar în lipsa unei ţări de 
avangardă, întronarea europeană a creştinismului e posibil să fi fost mult 
întârziată, secole chiar35.

Biserica Armeană organizată a luat naştere la iniţiativa puterii de stat; deci, la 
început, relaţiile dintre cele două instituţii au fost deosebit de strânse. Avem de-a 
face aici cu o situaţie complet diferită de cea din Imperiul Roman: în Armenia, 
Biserica s-a organizat cu sprijinul statului, în timp ce în Imperiul Roman aceasta s-a 
dezvoltat singură, fiind recunoscută şi tolerată doar în momentul în care persecutarea 
ei a devenit desuetă şi impopulară. Interesant e şi faptul că, în ciuda colaborării 
strânse de la început, Biserica şi statul nu şi-au avut centrul în acelaşi oraş. 
Catolicoşii au rezidat la Ashtishat pe Eufrat, iar regele la Valarshapat36. Situaţia este 
diferită de cea din lumea greco-romană unde, chiar şi înainte de tolerarea şi 
oficializarea creştinismului, organizarea eclezială a urmat modului de organizare 
administrativ-statală.

Din această strânsă colaborare cu statul de la început, Biserica a avut mult de 
câştigat: primise averile vechilor temple păgâne37, iar misiunea ei era protejată şi 
încurajată de puterea politică. Curând, însă, s-a ivit riscul ca în ochii regilor armeni

34 Am avut în vedere periodizarea clasică a istoriei Imperiului Bizantin, al cărui debut este stabilit 
convenţional la 330, o dată cu inaugurarea Constantinopolului drept capitală (Vasile V. Muntean, 
Bizantinologie, Editura Arhiepiscopiei Timişoarei, p. 47).

35 Mihai Rădulescu, Aspectul nafional..., p. 447.
36 A.A. King, op. cit., p. 526.
37 L. Duchesne, op. cit., p. 536.
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Biserica să devină o simplă anexă a puterii politice, pusă în slujba intereselor 
statului. Toţi istoricii recunosc că unul din motivele mai mult sau mai puţin 
hotărâtoare ale oficializării creştinismului de către Tiridates a fost ca acesta să 
unească poporul armean împotriva tendinţelor asimilaţioniste.

Strânsa colaborare, dar şi pericolul confiscării Bisericii de către stat se reflectă 
şi la nivelul terminologic în etimologia cuvântului „catholicos”, care desemnează 
până astăzi pe întâi-stătătorul Bisericii Armene. Iniţial, acest termen desemna pe 
ministrul de finanţe38 şi, ulterior, a fost transferat unui alt „funcţionar” al statului, care 
era acum conducătorul Bisericii. Dovada strânselor relaţii dintre puterea regală şi 
ierarhia eclesiastică e evidenţiată şi de încheierea între acestea a unor mariaje cu 
vădit caracter politic. Astfel, fiul catolicosului Housik, Athanakines, s-a căsătorit cu 
una din fiicele regelui Diran39.

Primii catolicoşi au colaborat bine cu statul, însă inevitabil scurgerea timpului a 
dus la răcirea acestora, întrucât statul se opunea creării unui creştinism autentic, el 
fiind mulţumit dacă noua religie avea un caracter antimazdeian destul de 
pronunţat. De asemenea nu trebuie să uităm că preoţimea creştină, moştenitoare a 
titlurilor nobiliare şi a averii vechii preoţimi păgâne, putea oricând să facă 
concurenţă casei regale.

După unii teologi armeni, relaţia Bisericii cu statul a păstrat întotdeauna o 
distanţă necesară Bisericii pentru a-şi putea îndeplini misiunea sa. Drepturile 
Bisericii erau respectate pe criterii cutumiare - scaunul primaţial era strâns lipit 
de dinastia arsacidă, căci limitarea efectivă a controlului regal asupra ierarhiei 
ecleziale s-a născut nu din încă o neformulată regulă canonică, ci din 
irevocabilele privilegii ereditare şi din unirea puterii seculare armene şi a 
magnaţilor ecleziali împotriva oricărei încălcări din partea coroanei .

Primele disensiuni au apărut în timpul catolicosului Vrthanes, care a criticat pe 
regina din timpul său pentru comportamentul ei imoral. Aceasta a încurajat vechiul 
păgânism, catolicosul fiind atacat într-o zi în propria-i biserică de către o bandă de 
păgâni revoltaţi. Regele Diran (326-337) a fost şi el mustrat de catolicosul Housik, 
fiul lui Vrthanes, din acelaşi motiv. într-o zi el refuză regelui intrarea în Biserică, 
fapt pentru care a fost bătut cu ciomege, găsindu-şi sfârşitul peste câteva zile41.

Admonestarea regilor de către catolicoşi reflectă însuşirea de către aceştia a 
întregii responsabilităţi legate de funcţia lor sacerdotală. Avem de-a face cu 
generaţia de catolicoşi educaţi în spirit capadocian, care nu acceptau un creştinism 
de compromis. în Imperiul Bizantin o situaţie similară a fost cea a Sfântului Ioan 
Gură de Aur (f 407), care a devenit patriarh al Constantinopolului, el provenind din 
mediul antiohian auster. La Constantinopol el a intrat în conflict cu împărăteasa

38 A.A. King, op. cit., p. 526.
39 L. Duchesne, op. cit., 1929, p. 537.

Karekin Sarkissian, The Comicii of Chalcedon and the Armenian Church, London, SPCK,
1965, {3. 205.

Ibidem, p. 538.
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Eudoxia datorită luxului şi imoralităţii de la curte, plătind îndrăzneala cu exilul. De 
asemenea, catolicosul Housik se aseamănă cu Sfântul Ambrozie al Milanului (+ 
397), cu Patriarhul Fotie (f 886) şi cu alţi episcopi care au refuzat să împărtăşească 
sau să admită în biserică pe împăraţii care au comis păcate grave. Prin astfel de 
atitudini, Biserica arăta puterii seculare că nu este dispusă la compromis, pentru ea 
împăratul fiind un simplu credincios ce trebuie să se supună preceptelor morale. 
Liderii politici au reacţionat nu o dată cu brutalitate, mustrătorul găsindu-şi adesea 
sfârşitul.

Relaţii tensionate a avut şi vestitul catolicos Nerses cel Mare (353-373) cu 
regele Pap. Nerses fusese educat în Capadocia, în spirit vasilian şi a iniţiat o reformă 
literară, liturgică, canonică şi filantropică. Reforma lui, salutată de opinia publică, a 
trezit rivalitatea curţii. Regele Arsace, tatăl lui Pap, a încercat să-i opună un 
competitor. Curând însă, în 367, acesta a fost luat prizonier de către perşi, iar în 
Armenia a devenit rege Pap, cu sprijinul împăratului Valens (364-378). După 
mărturia lui Faust din Bizanţ, Nerses a fost tutorele lui Pap în timpul minoratului 
acestuia. Comportarea imorală a lui Pap a atras criticile lui Nerses, însă acesta şi-a 
eliminat fostul tutore otrăvindu-1. Asasinarea lui a fost o reacţie împotriva reformelor 
pe care Nerses le-a iniţiat în Biserică42.

Fără îndoială că regele Pap a fost un personaj sinistru în istoria Armeniei. 
Valens l-a susţinut în urcarea pe tron dar, văzând că Pap a devenit atât de 
impopular în Armenia, a hotărât înlăturarea lui, ca nu cumva din ură faţă de Pap 
(...) naţiunea armeană să treacă de partea perşilor43.

Pap nu s-a mulţumit cu întreruperea reformei, ci a iniţiat şi o campanie de 
confiscare a averilor bisericeşti, întrucât suportul material folosit de Biserică în 
scopuri filantropice prin înfiinţarea de centre de tip vasilian puteau fi folosite de 
către rege în slujba propriilor interese. Exemplul lui Pap a fost urmat de împăraţii 
bizantini iconoclaşti, care au încercat deposedarea mănăstirilor de bunuri şi de 
potenţial uman, spre a fi folosite în slujba Imperiului; de Henric al VlII-lea al 
Angliei, care a înţeles să folosească potenţialul material al Bisericii din Anglia în 
slujba statului insular, decât ca acestea să ajungă la Roma44; de Petru cel Mare al Rusiei, 
dar mai ales de comunişti. în rândul acestor măsuri confiscatorii se numără şi aşa- 
numitele reforme ale lui Cuza de la noi.

Aceste exemple indică o caracteristică generală a istoriei universale: ori de câte ori 
Biserica a acumulat surplus de bunuri materiale, statul a înţeles să-şi apropie o parte din 
acestea, de cele mai multe oh prin abuz. Acest tip de măsuri urmau, de regulă, după o 
perioadă în care statul şi credincioşii fuseseră generoşi cu Biserica. Astfel, Pap a confiscat 
averile Bisericii Armene după ce aceasta intrase în posesia averilor fostelor temple păgâne,

42 Ibidem, p. 540.
43 Ammianus Marcellinus, Istoria romană,Studiu introductiv, traducere, note şi indici Prof. David 

Popescu, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982, XXX, 1.4, p. 539.
J.W.C. Wand, Anglicanism in historyand loday, London, p. 16-17.
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iar Tiridates şi urmaşii lui au fost generoşi cu Biserica; împăraţii iconoclaşti au recurs Ia 
măsuri similare după ce Justinian fusese excesiv de darnic cu mănăstirile.

In jurul anului 390, Armenia a fost divizată între Imperiul Bizantin şi cel 
Persan45, cele două principale puteri din regiune reuşind să ajungă la o înţelegere în 
ce priveşte stăpânirea Armeniei. Pentru un scurt timp, atât în partea persană, cât şi în 
partea bizantină, au existat regi armeni vasali. Monarhia din partea bizantină a 
dispărut foarte curând, iar cea din partea persană a supravieţuit până în 428. în partea 
bizantină a Armeniei, efectul imediat al încorporării a fost ieşirea Bisericii de sub 
jurisdicţia catolicosului ce-şi stabilise acum sediul la Etchmiadzin în partea persană. 
Aşa se explică faptul că, deşi şaptesprezece semnături ale episcopilor armeni 
figurează pe actele sinodului de la Calcedon, hotărârile acestuia n-au fost cunoscute 
în partea persană, semn că aceşti episcopi nu au iscălit în numele catolicosului46.

în partea persană, regii armeni au încercat să susţină Biserica. Patriarhul Sahak 
şi vartapedul Mesrob au fost susţinuţi de regele Vranshapuh în vederea creării unui 
alfabet armean47. Totuşi sprijinul acestuia a fost destul de modest, proporţional cu 
puterea pe care o deţinea. Nu după multă vreme, catolicosul Sahak a fost înlăturat 
din scaun de către aristocraţia armeană pro-persană, în colaborare cu regele Persiei. 
Succesorii lui aveau origine siriană şi au fost desemnaţi de către perşi, creştinismul 
sirian de factură nestoriană fiind folosit de statul persan ca un element anti-bizantin.

Dispărând definitiv regalitatea armeană în 428, Biserica devine singura 
instituţie pan-armeană şi, din această cauză, ea va apare din ce în ce mai mult 
ca adevăratul interlocutor al puterilor străine. Catolicosul dobândeşte încetul cu 
încetul o statură fără precedent: din reformator religios, el devine un personaj 
eminamente politic. Cu atât mai mult cu cât era ales de o adunare mixtă, 
compusă din oamenii Bisericii şi nobili48.

Rolul catolicosului după dispariţia statului armean a fost similar celui al 
patriarhului de Constantinopol după 1453. în ambele cazuri, Biserica, rămânând 
singura instituţie naţională, capul acesteia avea şi atribuţii politice în situaţia extremă 
în care statul creştin protector a dispărut. De remarcat coalizarea dintre Biserică şi 
nobilime în Armenia după dispariţia regalităţii. Şi înainte de aceasta laicatul de 
sorginte aristocratică participase la luarea anumitor hotărâri sinodale, făcând uneori 
front comun cu clerul contra tendinţelor absolutiste ale regalităţii.

Urcarea pe tronul persan a regelui Yezdegerd II (439-457) a adus o înteţire a 
propagandei mazdeene în Armenia49. La instigarea sacerdoţiului mazdeean, foarte 
influent la curtea persană, şefii clerului şi reprezentanţii aristocraţiei din Armenia au 
fost chemaţi la Ctesifon în jurul sărbătorii Paştilor din anul 450 punându-li-se în 
vedere trecerea în bloc la mazdeism. Puterea persană încerca astfel să folosească

45 The Oxford Dictionary of the Christian Church, p. 106.
L. Duchesne, op. cit,.p. 544.
Malachia Ormanian, op. cit., p. 17.
Bedelian Krikor, „L’eglise armenienne, gardienne fidele”, în Contacts (1999), nr. 187, p. 268. 

49 John Meyendorff, op. cit,, p. 105.
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metodele utilizate de Tiridates pentru trecerea la creştinism: atragerea de partea noii 
credinţe a vechiului cler şi a aristocraţiei. Sub ameninţare, armenii au acceptat în 
mod formal apostazia şi s-au întors în ţară însoţiţi de şapte sute de magi ce trebuiau 
să vegheze schimbarea cultului50. Ajunşi în Armenia, liderii aristocraţilor şi toţi 
episcopii au hotărât să organizeze rezistenţa contra perşilor, preferând moartea în 
schimbul lepădării de credinţă. O armată de 66.000 de armeni s-a luptau la 2 iunie 
451 la Avarair cu o armată de 300.000 de perşi. Liderul laic al armenilor revoltaţi a 
fost Vartan Mamikonian, iar cel religios a fost catolicosul Iosif51. Vartan a murit în 
luptă împreună cu alţi 1036 de armeni, el fiind considerat până astăzi un erou 
naţional şi simbol al rezistenţei armenilor din toate timpurile contra duşmanilor. 
Dârzenia armenilor i-a determinat pe mazdeeni să-şi tempereze elanul prozelitist.

Implicarea Bisericii în această rezistenţă naţională era cunoscută perşilor. Ca măsură 
represivă, în anul 454 catolicosul Iosif, împreună cu mai mulţi episcopi au fost martirizaţi. 
Biserica Armeană a confundat lupta de păstrare a fiinţei naţionale cu lupta pentru păstrarea 
credinţei. Ea a trecut fără nici un fel de rezerve pe eroii de la Avarair în rândul sfinţilor, 
comemorându-i în fiecare an la 11 februarie52, cu numele de Vartan soldatul şi ceilalţi 
1036 împreună cu el, în timp ce Biserica din Bizanţ a refuzat să satisfacă cererea lui 
Nicefor Focas de a trece în rândul martirilor pe soldaţii morţi în campaniile contra 
musulmanilor de la sfârşitul secolului X53. De remarcat că niciodată lupta Imperiului 
împotriva perşilor sau a Islamului nu a îmbrăcat caracterul unui război sfânt.

Consecinţa cea mai cunoscută pe plan bisericesc a acestei lupte a fost separarea 
Bisericii Armene de Biserica Ortodoxă, prin nerecunoaşterea hotărârilor sinodului de la 
Calcedon (451). Fără a evalua toate cauzele acestei schisme, fără îndoială că refuzul 
împăratului Marcian (450-457), angrenat într-o luptă contra hunilor lui Attila, de a sări în 
ajutorul coreligionarilor, a ofensat profund pe armeni. Ei vor continua să-şi organizeze o 
Biserică pe criteriul naţional, în acest sens separarea de Biserica Ortodoxă putând fi 
interpretată şi ca desăvârşirea procesului de indigenizare a creştinismului armean, 
început prin emanciparea liturgică şi canonică.

Relations between the Armenian State and Church before the Chalcedon 
Ecumenical Comicii, A Paradigm for Church-State Relations in General. The aim 
of this paper is to demonstrate that the main typologies of the relations between the 
Armenian state and Church may be identified in the Church-state relations in the 
entire history of Christianity, and especially in the Byzantine Empire. The re is no 
evidence of an influence of the history of Armenia over other Churches or States, but 
what can still be argued is the existence of a certain historical typology.

50 L. Duchesne, op. cit., p. 545.
51 D. Cruceanu, Istoria Bisericii Armene până la sinodul al IV-lea ecumenic, Tipografia 

«Vulturul», Bucureşti, 1929, p. 34-35.
52 Kossardjan Bedros, The Armenian Church, London, 1964, p. 47-49.
53 Cecile Morrison, Cruciadele. Editura Meridiane, Bucureşti, 1998, p. 145.
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Tudor Vladimirescu şi Biserica neamului

Lect. Univ. Dr. Sergiu POPESCU

Consideraţii preliminare
Profesorul Alexandru Elian publica, acum aproape patru decenii, în revista 

„Glasul Bisericii” un interesant studiu despre clerul ortodox român şi Revoluţia de la 
18211, studiu ce aducea în faţa cititorului, pe baza unor documente puţin cunoscute 
la vremea respectivă2, informaţii noi despre legăturile „slugerului Tudor” cu 
preoţimea şi ierarhia timpului. Pentru că în ultimii ani au fost scoase la lumină date 
noi despre acest subiect, considerăm necesară realizarea unui nou portret spiritual al 
lui Tudor Vladimirescu, portret care va evidenţia apropierea şi dragostea 
domnitorului oltean faţă de Biserica neamului, dar şi sprijinul şi adeziunea clerului 
ortodox român pentru idealurile naţionale, sociale şi spirituale ale lui Tudor.

După mai bine de un secol de la instaurare, regimul fanariot din Ţara 
Românească era perceput ca un regim corupt şi păgubitor, deosebit de apăsător 
pentru popor. Revoluţia de la 1821, al cărei conducător principal a fost Tudor 
Vladimirescu, va pune capăt acestei perioade sumbre din istoria celor două 
principate româneşti şi va reinstaura domniile pământene.

Pentru Ţara Românească (şi nu numai), era deosebit de importantă apariţia unei 
personalităţi capabile să conducă o acţiune revoluţionară. Această personalitate a 
fost Tudor Vladimirescu, „om de statură mai mult înalt decât de mijloc, talia bine 
proporţionată, faţa blondă, mustaţa galbenă, părul castaniu, obrazul, mai mult rotund 
decât oval, nici prea durduliu, nici slab, cu o mică bărbie, om nu urât; sta drept, 
ţanţoş; vorba brevă, răstită şi după facultatea lui destul de elocuentă, aier de

Alexandru Elian, „Clerul ortodox român şi Răscoala lui Tudor Vladimirescu”, în GB XXIX 
(1970), nr. 7-8, p. 734-748.

2 Documente privind istoria României. Răscoala din 1821, voi. I-V, Bucureşti, 1959-1962. La 
acestea se adăugau şi unele colecţii de documente mai vechi, greu accesibile (Emil Vârtosu, Tudor 
Vladimirescu. Glose, fapte şi documente noi, Bucureşti, 1927; Idem, Mărturii noi din viaţa lui Tudor 
Vladimirescu, Bucureşti, 1941) sau retipărite cu completările şi adăugirile de rigoare (Academia 
Republicii Socialiste România, Institutul de istorie „Nicolae Iorga”, Documente privind Istoria 
României. Colecţia Eudoxiu de Hurmuzaki, serie nouă, voi. III: Solidaritatea românilor din Transilvania 
cu mişcarea lui Tudor Vladimirescu. Documente culese şi publicate de Acad. A. Oţetea, Bucureşti, 
1967).
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comandant..., stofa de om mare..., drept ca un soldat, serios, posomorât, vorba 
răpede, impozantă dar puţină”3. într-adevăr, „slugerul Tudor” era, în ajunul 
Revoluţiei de la 1821, un om de 40-50 de ani, ridicat prin propria-i muncă şi prin 
propriile însuşiri, apreciat de contemporanii săi. Intrase de tânăr în rândurile 
pandurimii oltene şi participase la războiul ruso-turc din 1806-1812, având sub 
comanda sa 6000 de panduri. Avea bogate cunoştinţe juridice şi călătorise „pentru 
negoţ” până la Viena şi Pesta. Era direct interesat de starea societăţii în care vieţuia, 
conştient de propria-i valoare4 şi hotărât să lupte până la sacrificiul suprem pentru a- 
şi împlini idealurile sale şi ale întregii naţiuni române. A avut convingerea că nimic 
nu este de prisos atunci când este vorba de semenii săi.

întrucât viaţa sa este cunoscută iar lucrarea de faţă îşi propune o altă temă, vom 
mai preciza doar că Tudor Vladimirescu a fost, după tată, fiu al satului Prejna, 
judeţul Mehedinţi5. Tatăl său se numea Constantin şi era supranumit „Ursu”. Nu se 
cunoaşte numele familiei. Tatăl său a plecat din acest sat şi s-a căsătorit cu Ana 
(după unii istorici Ioana) Bondoc, din localitatea Vladimir (de unde îşi va lua, 
ulterior, numele) sau Valea Desului, judeţul Gorj6. Nicolae Iorga consemna fajDtul că 
un unchi al lui Tudor, Grigore Bondoc (frate al mamei sale), era preot . Alţi 
cercetători afirmă că şi bunicul după mamă ar fi fost tot preot8, lucru deloc 
surprinzător dacă ne gândim la „dinastiile preoţeşti” ale timpului. A avut un frate 
(Pavel) şi o soră (Constandina)9. A fost „vătaf de plai” şi haiduc în acelaşi timp. 
Deşi, formal, aparţinea sistemului statal de la acea vreme, a luptat permanent 
împotriva nedreptăţilor sociale şi naţionale, ridicându-şi o oaste de panduri cu care a 
preluat, pentru puţin timp, conducerea Ţării Româneşti.

Tudor Vladimirescu - ctitor şi binefăcător al Bisericii strămoşeşti

Trebuie precizat faptul că încă din copilărie, Tudor Vladimirescu a avut parte 
de o educaţie aleasă, dreptatea, credinţa şi dragostea pentru neam şi pentru Biserica 
străbună fiindu-i cultivate de unchiul şi bunicul său din partea mamei, preoţii 
Bondoc din Vladimir. La fel de adevărat este şi faptul că, în lupta sa împotriva

Nicolae Iorga, Un cugetător politic moldovean de la jumătatea secolului al XlX-lea: Ştefan 
Scarlat Dăscălescu, Bucureşti, 1932, p. 51-52.

4 Academia Română, Istoria românilor, voi. VII, tom I (coordonator Dan Berindei), Bucureşti,
2003, p. 25.

5 Gheorghe Ploscaru, Monografia saului Buşeşti, fără localitate şi an, p. 120.
Preotul Haralambie Tudor din Isvema, fratele profesorului universitar Dumitru Tudor, într-un 

manuscris publicat recent de profesorul Cornel Boteanu (în lucrarea Izverna, o vatră străveche din Plaiul 
Cloşani, Bucureşti, 2000), a lansat ipoteza potrivit căreia numele adevărat al lui Tudor Vladimirescu ar 
fi Tudor Duncea iar pe tatăl său l-a chemat Constantin Duncea, zis şi „Ursu”.

7 N. Iorga, Un apărător al săracilor - „Domnul Tudor" din Vladimir, Bucureşti, 1906, p. 19.
8 Gheorghe Ploscaru, op. cit., p. 125.
9 Ibidem.
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nedreptăţilor sociale şi naţionale, el a avut alături şi Biserica străbună, marea 
majoritate a preoţilor şi unii ierarhi fiindu-i alături.

în rândurile următoare vom încerca să desprindem câteva idei care ne 
reliefează apropierea lui Tudor de Biserică, prezentând ajutoarele oferite de el unor 
aşezăminte sfinte. Astfel, în satul Prejna, Tudor a zidit o biserică nouă în locul uneia 
„vechi şi roase de vreme”10, cunoscută mai ales datorită faptului că pe uşa acestui 
sfanţ lăcaş a fost zugrăvit portretul său. Iată, pe scurt, istoria zidirii acestei biserici. 
Prin anii 1800-1806, Tudor, împreună cu un tovarăş al său, numit Covrea, erau 
oamenii de încredere ai unui boier, Ion Glogoveanu din localitatea Glogova , pentru 
comerţul cu vite peste graniţă, în Transilvania. La o astfel de tranzacţie, Tudor şi 
Covrea opresc pentru ei o parte din bani. în urma unor neînţelegeri, este reclamat de 
tovarăşul său înaintea boierului, fiind învinuit că ar fi încercat să-l înşele pe acesta. 
Supărat, boierul s-a adresat autorităţilor, iar Tudor a fost arestat şi judecat după 
străvechiul obicei dacic, numit ordalia, potrivit căruia cel condamnat urma să fie 
supus la una din cele trei probe: proba focului, proba apei şi proba animalelor. A fost 
ales pentru cea din urmă. Aceasta presupunea ca cel pedepsit să fie legat de un copac 
în pădure, dezbrăcat în pielea goală. Dacă timp de trei zile şi trei nopţi vinovatul 
era devorat de animalele sălbatice se considera că a fost nevinovat şi trebuia eliberat. 
Fiind apărat de prietenii săi, Tudor a scăpat nevătămat şi ajurat, drept recunoştinţă, 
să zidească o biserică. Construcţia acesteia a început în anul 1806. Varul şi piatra au 
fost date de un localnic pe nume Gheorghe Duncea (unul din colaboratorii de 
nădejde ai lui Tudor), bârnele de construcţie au fost tăiate de pandurii din Baia de 
Aramă, iar tencuitul, odoarele religioase (Sfânta Evanghelie fusese cumpărată de la 
Braşov) şi clopotul (adus de la Viena) au fost plătite de Tudor. Legenda spune că, la 
temelie, Tudor ar fi îngropat sabia sa, iar Duncea un inel. Pe un Triod, tipărit la Blaj 
în 1806, Tudor făcea următoarea însemnare: „aceat Triod s-au cumpărat dă mine la 
leat 1808, Martie 9, pentru sfânta Beserică ot Preşna, hramul Sfintei Adormiri al 
Precestei, care s-au făcut iarăş cu cheltuiala mea şi am iscălit Theodor biv vel sluger 
şi Comandir”12. în prezent, cartea se află la Muzeul din Drobeta-Tumu Severin, fiind 
adusă aici din biblioteca Liceului „Traian” din acelaşi oraş. Sfinţirea bisericii a avut 
loc în luna august a anului 1808, la eveniment participând peste 3000 de panduri 
aflaţi sub comanda Iui Tudor.

nu

10 Rada Davidescu, „Memoriul lui Gheorghe Duncea din Prejna, Mehedinţi, privitor la Tudor 
Vladimirescu”, în Drobeta (revistă editată de Muzeul Regiunii Porţilor de Fier), Drobeta-Tumu Severin 
(1978),p. 161.

1 La vremea respectivă aparţinea de judeţul Mehedinţi (plaiul Cloşani); astăzi se află în judeţul
Gorj.

12 Emil Vârtosu, Mărturii noi..., p. V-VII.
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Dintr-un act publicat de C.D. Aricescu aflăm că, la 20 mai 1808, Tudor dăruia 
ctitoriei sale 30 de stânjeni13 de moşie în hotarul satului Prejna, pe care îi luase de la 
un localnic, Gheorghe Chelcea: „Fiindcă pentru stânjeni trei-zeci ce i-am cumpărat 
cu zapis în ruptoare de la Gheorghe sân Curea Chelcea, în hotarul Rumâniorilor 
aceşti stânjeni din bun cugetul meu, i-am dat danie la sfânta beserică ot Prejna, 
hramul Sfintei Născătoare de Dumnezeu, care s-au făcut de mine, să fie pentru 
chivemisirea sfintei biserici şi pomenirea sufletului meu şi a părinţilor, şi a tot 
neamul meu; pentru ca să fie ştiut că aceşti stânjeni i-am luat numai pentru această 
treabă de i-am dat danie la sfânta biserică. Nimeni din copiii mei sau neamul meu să 
nu fie volnici a căuta să-l ia; ci să-i stăpânească sfânta biserică în veci şi am iscălit 
cu mâna mea. Theodor Slugeru. 1808. Maiu 20”14. Istoricul Rada Davidescu 
considera că dania respectivă a fost făcută abia în anul 1819. Este important de 
precizat că Tudor Vladimirescu a lăsat, prin testament, bisericii din Prejna 300 de 
lei, bani care n-au ajuns însă niciodată în seama bisericii fiindcă averea sa a fost 
scoasă la licitaţie şi vândută de Marea Vomicie (şi nu de epitropii instituiţi de el) 
pentru suma de 8802 lei, bani care s-au împărţit celor cinci datornici ai săi, în raport 
cu sumele creditate15. în aceste condiţii, prevederile sale testamentare nu au mai fost 
respectate. în 1822, biserica a fost jefuită de turci, care i-au furat chiar şi clopotul. 
Aşa cum aminteam mai sus, Tudor a fost zugrăvit, în tempera, pe lemn, pe uşa fostei 
bisericuţe din Prejna, alături de Gheorghe Duncea şi de soţia acestuia, jupâneasa 
Stanca16. Unii istorici consideră însă portretul feminin ca fiind al Măriei Gâdioane, 
cea care a dăruit bisericii o livadă17. în 1873, tabloul, format din cele trei scânduri de 
lemn, bine fixate între ele, pe care au fost pictate chipurile celor trei ctitori a fost dus 
la Bucureşti, în prezent găsindu-se la Muzeul de Artă al României18.

Pe lângă biserica de la Prejna, Tudor a ajutat şi alte biserici sau mănăstiri, fiind, 
într-o bună tradiţie românească, un ctitor şi un ajutător al Bisericii strămoşeşti. 
Remarcăm astfel faptul că „logofătul Tudor” este menţionat în rândul celor care au 
sprijinit ridicarea bisericii de la Pocruia (judeţul Gorj), construită în 1807 de 
egumenul mănăstirii Tismana, Dionisie Lupu19 (viitorul mitropolit al Ţării 
Româneşti).

13 Unitate de măsură pentru lungime, folosită înaintea introducerii sistemului metric, variind după 
epocă şi regiune, de la 1, 96 m., la 2, 23 m (Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, 1975, p. 
894).

14 C.D. Aricescu, Acte justificative la Istoria Revoluţiunii române de la 1821, Craiova, 1874, p. 
13; vezi şi D. Bălaşa, „Revoluţia din 1821 reflectată în însemnările micilor cronicari, aflate pe filele unor 
vechi cărţi”, MO XXXIII (1981), nr. 7-9, p. 402.

15 Documente privind istoria României. Răscoala din 1821, voi. III, p. 429-430.
16 Gheorghe Ploscaru, op. cit, p. 124.
17 Emil Vârtosu, Mărturii noi..., p. VI.
18 Al.I. Ciurea, „Tudor Vladimirescu, ctitor şi ajutător de lăcaşuri străbune”, MO XXXIII (1981),

nr. 4-6,^>. 187.
Date preluate de pe site-ul www.primariatismana.ro (la 20 august 2007).
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Biserica din satul Cerna-Vărf (judeţul Mehedinţi) s-a bucurat şi ea de atenţia 
„slugerului”, aşa cum reiese dintr-o scrisoare a sa adresată lui Nicolae Zoican, la 20 
martie 1813: „Pentru biserica de la Cemavârfti, să-mi scrii ce le lipseşte oamenilor şi 
ce pohtesc de la mine? Adică cu ce voiescu ca să-i ajut eu? Ca să ştiu să le slujescu, 
precum am făgăduit. Al D-tale Theodor”20. Nu se cunoaşte răspunsul lui Nicolae 
Zoican şi nici în ce a constat ajutorul lui Tudor. Cu siguranţă, el nu a rămas 
indiferent la rugăminţile oamenilor din Cema-Vârf (aşa cum se numeşte şi azi satul) 
şi va fi oferit bisericii cele necesare.

Şi biserica din satul Tismana (judeţul Gorj), aflată la 2 km de mănăstirea cu 
acelaşi nume, a primit sprijinul „logofătului Tudor”, după cum ne încredinţează o 
inscripţie de pe catapeteasma sfântului lăcaş: „Cade-se a şti că această tâmplă s-au 
făcut cu cheltuiala dumnealor acestor titori Savastian erishimonaf, Ioan erimonaf, 
Dumitru logof, Tudor logof. 1814 Aprilie 3”21.

La 27 februarie 1819, Tudor „biv vel sluger” dăruia bisericii din satul Cloşani, 
comuna Padeş, judeţul Gorj un Penticostar, pe una din filele cărţii trecând cu mâna 
sa numele mai multor apropiaţi (printre aceştia se aflau doi arhierei şi patru monahi) 
ce urmau, potrivit voinţei sale, să fie pomeniţi la proscomidie. Mai mult, viitorul 
domn intenţiona să ridice în acest sat o nouă biserică în locul numit „stânca 
calului”22. Unii cercetători consideră că Tudor începuse deja construcţia noului 
lăcaş23, evenimentele din iama şi primăvara anului 1821 făcând însă imposibilă 
terminarea acestuia.

Ieromonahul Chiriac Râmniceanu, duhovnicul lui Tudor, trecea în anii 1812 şi 
1813, în două pomelnice ale schitului Cioclovina din judeţul Gorj, numele lui Tudor 
şi al rudelor sale. Mai mult decât atât, acelaşi monah scria într-o însemnare a sa, la 
31 decembrie 1813, că Tudor ajutase schitul cu 100 de taleri24, drept pentru care „se 
cade a-1 pomeni ca pe un ctitor”25.

La 15 mai 1821, în timp ce se retrăgea din Bucureşti spre Oltenia, Tudor 
Vladimirescu a cercetat mănăstirea Samurcăşeşti26 din localitatea Ciorogârla, aflată

20 C.D. Aricescu, op. cit., p. 222.
Date preluate de pe site-ul www.primariatismana.ro (la 20 august 2007).

22 Al. Elian, art. cit., p. 736.
‘3 Niculae Şerbănescu, „Tudor Vladimirescu, un mare erou al neamului românesc”, BOR XCIX 

(1981), nr. 5-6, p. 581.
"4 Ibidem.
25 Emil Vârtosu, Mărturii noi..., p. VII.
26 A fost ctitorită de boierul grec Constantin Samurcaş (de aici şi numele Samurcăşeşti), între anii 

1806-1811. Fiind pentru un timp locţiitorul marelui ban al Craiovei, C. Samurcaş l-a cunoscut pe Tudor 
Vladimirescu, vătaf de plai 1a Cloşani atunci, protcjându-1 şi devenindu-i apropiat. în 1821, C. Samurcaş 
era considerat unul dintre fruntaşii Eteriei din Ţara Românească, în casa lui ţinându-se consfătuiri 
secrete la care a participat şi Tudor Vladimirescu. După opinia lui Andrei Oţetea, C. Samurcaş l-a 
recomandat pe Tudor consulului rus Pini, şi tot el, împreună cu lordache Oiimpiotul, l-a prezentat ca 
fiind cel mai în măsură să înceapă răscoala din Oltenia. La 11 februarie 1821, ca unul care îl cunoştea
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la numai 15 km de Capitală. Domnitorul i-a dăruit sfântului lăcaş o cruce de lemn 
îmbrăcată în argint aurit, făcută de Stan Jianu din Craiova, în 1761. Dania lui Tudor 
se păstrează astăzi în muzeul mănăstirii, alături de alte obiecte de preţ, donate de-a 
lungul vremii de diferite personalităţi27.

Şi Schitul Topolniţa din judeţul Mehedinţi a primit unele ajutoare din partea 
lui Tudor, fără să cunoaştem însă în ce au constat acestea28.

Tudor a dorit să zidească o biserică şi în satul Costeşti, comuna Prejna, judeţul 
Mehedinţi dar, în urma unor neînţelegeri cu sătenii care nu doreau să cedeze locul de 
amplasare, a renunţat. Şi astăzi, în sat, locul cu pricina este numit „Bârnele lui 
Tudor”29.

Clerul ortodox şi Tudor Vladimirescu

Deşi o veche tradiţie ne spune că, la intrarea în Bucureşti, Tudor avea în 
dreapta sa un preot cu crucea în mână30, iar un francez ce a trăit pe viu evenimentele 
de la Bucureşti din primăvara anului 1821, consemna într-o carte publicată la Paris, 
un an mai târziu, că „ofiţerii lui Tudor, urmaţi de preoţi, au străbătut întreg oraşul; se 
opreau la fiecare răspântie, şi după ce dădeau citire unei proclamaţii a căpeteniei lor, 
care urmărea să liniştească spiritele, preoţii rosteau rugăciuni, pe care le sfârşeau 
descărcând pistoalele şi chemând poporul la libertate, cu strigăte puternice”31, unii 
istorici, plecând de la relaţiile tensionate pe care Tudor le-a avut cu unii ierarhi ai 
timpului, au considerat, pe nedrept, că tot clerul din Ţara Românească a fost 
împotriva mişcării iniţiate de Tudor Vladimirescu.

foarte bine pe Tudor, a fost delegat de marii boieri să meargă la Craiova şi să încerce să potolească 
mişcarea. Dintr-o scrisoare ulterioară a lui Tudor reiese că boierul adoptase o atitudine dubioasă, chiar 
potrivnică. întors la Bucureşti, C. Samurcaş a declarat că nu a putut împiedica în niciun fel mişcarea, iar 
când a aliat de venirea lui Tudor în Capitală, împreună cu alţi boieri, a fugit la Braşov, unde a rămas 
până la moarte (8 noiembrie 1825). Potrivit legendei, mănăstirea Samurcăşeşti a fost ridicată în urma 
unui vis avut de un cioban care a văzut pe o câmpie o oaie cu trei coame. Aflând de acest vis, boierul a 
hotărât să ridice un sfanţ lăcaş cu trei turle şi trei hramuri: Sf. Treime, Adormirea Maicii Domnului şi 
Naşterea Maicii Domnului. La stăruinţa arhimandritului Timotei, stareţul mănăstirii Cemica, 
aşezământul a devenit mănăstire de maici. Afectată de mai multe calamităţi, biserica a fost distrusă în 
totalitate de cutremurul din 1940. A fost refăcută între 1941-1943 şi dăinuie şi astăzi.

27 Date preluate de pe site-ul www.itcnet.ro (la 20 august 2007).
28 Al.I. Ciurea, op. cit., p. 192 şi 194.
29 Ibidem, p. 192.
30 Izvoarele istorice ne încredinţează că la 21 martie 1821, la intrarea în Bucureşti, pe Podul 

Calicilor (actuala cale a Rahovei), Tudor avea în dreapta sa un preot, iar în stânga pe Dimitrie 
Macedonschi (Academia Română, Istoria românilor, voi. VII, tom I, p. 38).

31 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. III, ed. a Il-a, Bucureşti, 1994, p.
347.
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Şi profesorul Alexandru Elian, în studiul menţionat în rândurile de mai sus, 
ajungea la concluzia că „participarea clericilor de toate treptele la marea răscoală a 
lui Tudor Vladimirescu este mai puţin însemnată decât ne-am fi aşteptat, poate”32.

Cercetări recente au scos însă Ia iveală date noi, date care contrazic teoriile 
enunţate mai sus. în rândurile următoare vom încerca să prezentăm câteva figuri de 
preoţi şi monahi care i-au marcat existenţa viitorului domn. Vom putea astfel să 
vedem dacă se poate vorbi, şi în ce limite, de o adeziune, cel puţin a clerului de jos33, 
faţă de idealurile pentru care a luptat Tudor Vladimirescu.

Rămas orfan de tată, Tudor a fost luat de un călugăr de la mănăstirea Baia de 
Aramă (judeţul Mehedinţi), pe nume Gherasim Duncea (fratele Iui Gheorghe 
Duncea) şi a fost adus în satul Prejna, unde monahul l-a învăţat tainele scrisului şi 
cititului. „Proegumenul” Gherasim îşi făcuse ucenicia la Bucureşti, fiind un bun 
caligraf. Purtându-i de grijă lui Tudor şi „văzând că are poamă frumoasă”, l-a rugat 
pe boierul Glogoveanu să-I ducă, împreună cu fiul acestuia la Craiova ca „să înveţe 
carte boierească”34. Mai târziu, în timpul războiului ruso-turc, încheiat cu pacea din 
1812, a sprijinit în luptele împotriva turcilor pe Tudor şi pe cei 6000 de panduri pe 
care acesta îi comanda. După terminarea războiului, a fost nevoit să se refugieze o 
vreme în munţi. Este amintit ultima dată în 1836, când avea peste o sută de ani35. 
Trebuie menţionat şi faptul că mai mulţi membri ai familiei Duncea, din care se pare 
că făcea parte tatăl său, erau feţe bisericeşti36.

în timpul şi după războiul ruso-turc dintre anii 1806-1812, Tudor Vladimirescu 
a avut ca duhovnic al său pe schimnicul arhimandrit Chiriac Râmniceanu, vieţuitor 
în chilia din îndepărtata sihăstrie a Cioclovinei37 (metoc al Tismanei, aşezat pe un 
munte greu accesibil, la o distanţă de 5 kilometri de mănăstire). Era un „călugăr de 
vocaţie, cu mulţi ani de învăţătură, ascet convins şi trăitor în multe mănăstiri din ţară 
şi de Ia Muntele Athos; cunoştea mai multe limbi străine (slavonă, greacă, rusă), 
avea preocupări intelectuale, era autor de cărţi şi cultivator de vocaţii preoţeşti”38. 
Lui îi dădea Tudor, la 9 februarie 1812, cei 100 de taleri necesari pentru ridicarea 
chiliilor şi a morii schitului Cioclovina. Drept mulţumire, monahul îl va trece pe 
„Theodor ot Cemeţ comandiru pandurilor” (şi rudele sale) în două pomelnice ale 
schitului, alături de ctitori39. Deşi izvoarele istorice mai consemnează două sau trei

32 A. Elian, art. cit., p. 748.
33 Socotim în rândurile „clerului de jos” pe acei clerici care duceau acelaşi trai, aveau aceleaşi 

greutăţi şi aceleaşi aspiraţii cu majoritatea românilor.
Rada Davidescu, art. cit., p. 157.
Cornel Boteanu, Izverna, o vatră străveche din Plaiul Cloşani, Bucureşti, 2000, p. 130.

36 Gheorghe Ploscaru, op. cit., p. 127.
37 C. Erbiceanu, „Câteva notiţe privitoare la Tudor Vladimirescu, extrase dintr-un manuscript”, 

BOR XXVII (1903), nr. 2, p. 189; vezi şi D. Bălaşa, Arhimandritul Chiriac Rămniceanul zugrav, în 
„Oltenia”, Cartea III, Craiova, 1943, p. 187.

Al.I. Ciurea, art. cit., p. 192.
39 Emil Vârtosu, Mărturii noi..., p. VII.
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întâlniri între cei doi în cursul anului 1813, şi una la 10 martie 1821, la Piteşti40 
(incertă), considerăm că cei doi s-au întâlnit frecvent până în preajma Revoluţiei de 
la 1821, iar planurile lui Tudor de eliberare a ţării de sub jugul social şi naţional au 
fost cunoscute şi încurajate de către duhovnicul său.

Când drumurile slugerului la Bucureşti s-au înmulţit, locul arhimandritului 
Chiriac Râmniceanu a fost luat de monahul Ilarion, stareţul mănăstirii Sfântul Ioan 
cel Mare-Grecesc din Bucureşti (viitorul episcop al Argeşului), sfătuitor şi prieten 
apropiat al lui Tudor. De altfel, izvoarele consemnează faptul că între cei doi se 
legase o prietenie statornică încă din anii 1810-1811. Aşa se explică de ce Tudor 
sărbătorea, la 1 ianuarie 1819, Anul Nou, chiar în chilia primitoare a stareţului41.

IPS Nestor Vomicescu considera că şi protopopul Nicolae Stoica din Haţeg era 
vizitat frecvent de către Tudor, în anii în care acesta din urmă era vătaf de plai la 
Cloşani. Găsea în persoana părintelui „răspuns la unele dintre întrebările care îi 
frământau cugetul”42. De altfel, învăţatul cărturar mărturisea, în însemnările sale de 
mai târziu, că Tudor îi cerea „Calendare” - publicaţii almanah specifice vremii 
fiind mereu dornic să deprindă felurite învăţături. în cunoscuta sa Cronica a 
Banatului, Nicolae Stoica mai nota faptul că în septembrie 1816, Tudor 
Vladimirescu l-a vizitat cerându-i „spre cetire” lucrarea lui Petru Maior Istoria 
pentru începutul Românilor din Dachia, carte ce-i va fi lămurit viitorului domn 
multe aspecte legate de trecutul neamului44.

Un alt prieten apropiat al lui Tudor a fost preotul Ghiţă Jsverceanu din 
localitatea Isvema, judeţul Mehedinţi. Despre acest preot aflăm mai multe date dintr- 
o jalbă45 trimisă, la 20 iunie 1815, autorităţilor de la Cemeţi. Era fiul preotului 
Constandin Pocruianu, fiind vreme de 10 ani cântăreţ la biserica în care slujea tatăl 
său. Fusese preoţit la 1 septembrie 1800 şi mai avea un frate, Ştefan, preot în satul 
vecin, Selişte. Amândoi învăţaseră carte în sat, pe Ceaslov. Bun gospodar, popa 
Ghiţă a reuşit, cu multe sacrificii, să ridice în satul său o biserică de zid. Pentru că 
prin împrejurimi toate bisericile erau ridicate din lemn, excepţie făcând doar biserica 
mănăstirii Baia de Aramă, unii sătenii chiar numeau sfanţul lăcaş „mănăstire”. De 
aici au plecat „greutăţile şi necazurile” popii Ghiţă; temându-se de faptul că 
autorităţile Ie vor impune biruri mai mari dacă vor avea în sat o astfel de biserică, 
unii localnici s-au opus ridicării aşezământului. Se temeau şi de eventuale lupte ale 
lui Tudor cu turcii, lupte purtate chiar în satul lor, biserica putând fi folosită şi ca

40 Al.I. Ciurea, art. cit., p. 192.
41 IPS Nestor Vomicescu, „Despre activitatea Episcopului Ilarion al Argeşului, sfetnicul lui Tudor 

Vladimirescu din anii 1820 şi 1821. Câteva date noi”, MO XXXIII (1981), nr. 1-3, p. 20.
42 Ibidem.
43 Nicolae Stoica din Haţeg, Cronica Banatului, Bucureşti, 1969, p. 304.
44 IPS Nestor Vomicescu, Despre activitatea Episcopului Ilarion al Argeşului..., p. 14-15.
45 Se află în prezent la Muzeul Porţile de Fier din Drobeta-Tumu Severin. A fost publicată în mai 

multe reviste sau lucrări. Vezi Comei Boteanu, Izverna, o vatră străveche din Plaiul Cloşani, p. 128-
129.
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cetate de apărare: „Aşa eu temându-mă de întărâtarea norodului acestora ce nu 
cunosc pe Dumnezeu că strigă cu glas mare, să nu fac mănăstire în satul lor, că o să 
vină Tudor cu Muscalii şi Turcii lui Răgep Aga de la Ostrov şi se vor închide vreunii 
în mănăstire şi bătându-se unii cu alţii, au să le arză satul lor”46 După mai multe 
negocieri, sfanţul lăcaş a fost însă ridicat. Dar necazurile nu s-au oprit aici. După 
terminarea războiului ruso-turc din 1812, popa Ghiţă, apropiat al lui Tudor şi al lui 
Ştefanică Niculescu, viitor candidat la domnie (ostil turcilor din Ostrov), a fost 
persecutat de autorităţi, fiind nevoit să se refugieze în munţi, împreună cu călugărul 
Gherasim Duncea. în locul său, familia Vueştilor, duşmani declaraţi ai lui Tudor, 
ridică preot în Izvema pe Ion Vuia zis şi Nicola, preoţit pe seama satului Canicea, sat 
care nu avea însă biserică. Văzându-se izgonit din lăcaşul zidit cu atâtea greutăţi 
chiar de el, popa Ghiţă trimite mai marilor judeţului, Ia 20 mai 1815, o jalbă, 
încurajat şi de faptul că, între timp, Tudor (refugiat o vreme în Austria) se întorsese. 
In urma demersului său este readus la ctitoria sa. Preotul Ghiţă Izverceanu moare în 
anul 1859. De menţionat că biserica ridicată de el a dăinuit până în anul 1900, fiind 
folosită o vreme şi ca local de şcoală47.

Printre apropiaţii lui Tudor s-au numărat şi preotul Drăgan, de la parohia 
Nadanova48, judeţul Mehedinţi şi preotul Nicolae Macu din Costeşti, parohul 
bisericii din Prejna. în faţa acestuia din urmă, Tudor şi Covrea jurau, la 20 mai 1805, 
„cu mâinile pe cruce că acel care din noi se va lepăda sau trăda, să fie jupuit de viu”. 
Este vorba de înţelegerea dintre cei doi prin care hotărau să dea boierului Ion 
Glogoveanu doar o parte din banii pe care i-au obţinut pe vitele vândute în 
Transilvania, restul urmând să fie folosit pentru organizarea unor cete de haiduci 
prin aceste locuri. O astfel de ceată, ascunsă „în pădurea din muntele Camăna” a fost 
condusă chiar de preotul Nicolae Macu49. Tot acest preot strângea şi banii adunaţi de 
celelalte cete şi-i încredinţa apoi lui Tudor. Vrednicul slujitor al bisericii a participat, 
trimis de Tudor, la bătăliile de Ia Cireşu şi Costeşti (dintre turci şi sârbii sprijiniţi de 
500 de panduri). De altfel, în amintirea pandurilor căzuţi în bătălia de Ia Cireşu, un 
sobor de zece preoţi în frunte cu Nicolae Macu, oficia, la 15 august 1817, o slujbă de 
pomenire la biserica din Prejna, la sfârşitul căreia slugerul Tudor, urcat pe scara 
bisericii a vorbit mulţimii de panduri, declarând că a început lupta împotriva 
stăpânirii şi ciocoilor. La sfârşitul cuvântării, „pandurii au jurat cu mâinile pe cruce 
în grup de câte zece în faţa preoţilor şi a Slugerului”50. După înăbuşirea Revoluţiei, 
casa preotului Macu din pădurea Camenii a fost folosită ca ascunzătoare de către 
Gheorghe Duncea, ctitorul bisericii din Prejna şi unul din căpitanii lui Tudor, de la

46 Cornel Boteanu, Izverna, o vatrâ străveche din Plaiul Cloşani, p. 128.
47 Ibidem.
48 Gheorghe Ploscaru, op. cit., p. 127.
49 Rada Davidescu. art. cit., 157-158.
50 Ibidem, p. 167.
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care ne-au rămas câteva date preţioase despre activitatea pe meleaguri mehedinţene a 
lui Tudor Vladimirescu51.

Şi preotul Ioan Glogoveanu din satul Tamiţa (localitate aflată la mai puţin de 
un kilometru de Baia de Aramă) poate fi socotit un apropiat al viitorului domn al 
Ţării Româneşti, după cum ne încredinţează un episod petrecut cu un an înainte de 
izbucnirea Revoluţiei de la 1821. Astfel, în mai 1820, egumenul mănăstirii din Baia 
de Aramă revendica înaintea lui Tudor stăpânirea mai multor „bucăţi de pământ” ce 
aparţineau moşnenilor din Brebina, Sgândăreşti şi Baia de Aramă. în calitatea sa de 
vătaf de plai, Tudor cercetează pricina şi, înainte de a lua o decizie, se consultă cu 
„popa Ioan Glogoveanu din Tamiţa şi cu toţi oamenii bătrâni şi de ispravă”52. în 
urma declaraţiei preotului cum că mănăstirea nu a stăpânit niciodată acele 
pământuri, Tudor dădea, Ia 30 mai 1820, o hotărnicie prin care refuza cererea 
egumenului53.

La preoţii şi monahii consemnaţi în rândurile de mai sus, se adaugă şi câţiva 
preoţi care l-au cunoscut pe Tudor în primăvara anului 1821: popa Patru şi popa 
Nicola din Murgaşi, popa Vasile de la Gura Văii (participant activ la evenimente), 
un diacon pe nume Ioniţă54, etc. Toţi aceştia, fie au venit la Tudor să se plângă de 
abuzurile prea dese, săvârşite cu prilejul rechiziţiilor, fie au venit pentru a se înrola 
în oastea viitorului domnitor, aşa cum este cazul preotului Vasile de la Gura Văii, 
preot ce va fi obligat, după sfârşitul revoluţiei, să plătească pentru tot ceea ce 
,jefuiseră” localnicii de pe moşia Gura Văii şi de la mănăstirea Râncăciovul, aflată 
în apropiere55.

Un episod deosebit de interesant ce relevă simţămintele lui Tudor Vladimirescu 
faţă de cleml românesc s-a petrecut la Slatina. Aici, în seara zilei de 4 martie 1821, 
comandantul pandurilor este „cercetat” chiar de protopopul judeţului Olt din acea 
vreme (nu-i cunoaştem numele). Acesta i-a mărturisit lui Tudor că doi amăuţi ai săi 
au profanat catedrala oraşului, furând până şi sfintele vase din sfântul altar. în urma 
anchetei comandate de domnitor sunt descoperiţi vinovaţii: comandanţii de amăuţi 
Iova şi Cristea. La porunca „comandirului”, cei doi tâlhari sunt executaţi. După ce 
proclamă hotărârea sa de a pedepsi pe viitor pe toţi cei care se vor face vinovaţi „de 
cea mai mică hoţie”, Tudor sărută mâna protopopului şi dă poruncă să i se înmâneze 
acestuia argintăria şi vasele furate precum şi trei mii de lei pentru acoperirea altor 
pagube56.

51 Ibidem, p. 167-168.
52 Hotărnicia moşiei Baia de Aramă, jacută de Tudor Vladimirescu, 1820, 30 mai, copie scoasă 

după cea adevărată, 1940, martie 26, apud Comei Boteanu şi Victor Oprenescu, Bisericile din Plaiul 
Cloşani, voi. I, Drobeta-Tumu Severin, 2007, p. 25.

53 Ibidem.
54 Al. Elian, art. cit., p. 737.
55 Ibidem.
56 Ibidem, p. 739.
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Alături de Tudor, s-au aflat, fără îndoială, şi mulţi dintre călugării mănăstirilor 
pe care vătaful de plai le-a cercetat încă din anii tinereţii, şi pe care avea să le 
fortifice în timpul Revoluţiei de ta 1821. O legendă ne spune că, după războiul ruso- 
turc din 1806-1812, Tudor a stat ascuns la schitul Lainici Gudeţul Gorj) deghizat în 
călugăr. Mulţi monahi îl vor fi ajutat pe comandantul de panduri, în diferite 
împrejurări şi necazuri ale vieţii, înainte de evenimentele din 1821; aşa se explică de 
ce, la pagina 124 verso a Penticostarului dăruit, la 27 februarie 1819, bisericii din 
Cloşanii Gorjului, Tudor trecea cu mâna lui un pomelnic care conţinea numele mai 
multor monahi: „Dionisie Arhiereul, Varlaam Monahul..., Efrosin Eromonah..., 
Dionisie Arhiereul, Iosif Ieromonah..., Mitrofan Ieromonah..."51. Alţi călugări au 
luat parte activă la revoluţie, luptând cu arma în mână alături de panduri şi după 
moartea comandantului lor, plătind chiar cu viaţa pentru că au îndrăznit să lupte 
pentru dreptatea şi libertatea poporului asuprit. Consemnăm aici pe călugărului 
Maxim de la schitul Lainici, judeţul Gorj care „a fost prins cu arme...şi fiindcă 
făcuse povaţă răsculaţilor, aducându-i la schit pentru a-i cătăni pe părinţi, s-au tăiat 
de turci”58. Menţionăm că la acest schit s-a organizat o adevărată redută de apărare 
împotrivă cetelor de turci care jefuiau ţara şi pedepseau pe toţi cei care participaseră 
la revoluţie. Când această rezistenţă nu a mai fost posibilă, o parte dintre călugări, în 
frunte cu stareţul, au fugit „pribegi în ţară străină, ca să nu-şi piardă viaţa, iar ceilalţi 
s-au luat de turci şi osândindu-i, i-au ţinut câtăva vreme la propeală şi apoi i-au 
izgonit”59. Aceeaşi situaţie s-a petrecut probabil şi la mănăstirea Strehaia, rămasă 
mulţi ani după evenimentele din 1821 fără nici un călugăr60.

57 C.D. Aricescu, op. cit., p. 12-13. Legat de identitatea unora din persoanele menţionate în 
pomelnic, părintele D. Bălaşa considera că Dionisie arhiereul (nume consemnat de două ori) este, de 
fapt, mitropolitul Dionisie Lupu al Ţării Româneşti. Ne exprimăm însă rezerva faţă de această teorie 
deoarece stareţul mănăstirii Tismana va fi ales mitropolit abia în mai 1819, iar pomelnicul este scris de 
Tudor la 27 februarie, acelaşi an; Efrosin eromonah pare să fie Eufrosin Poteca, viitorul stareţ al 
mănăstirii Gura Motrului, considerat de părintele Bălaşa un ucenic al lui Tudor Vladimirescu (D. Bălaşa, 
„Revoluţia din 1821 reflectată în însemnările micilor cronicari aflate pe filele unor vechi cărţi 
româneşti”, MO XXXIII (1981), nr. 7-9, p. 403). Alţi cercetători au emis ipoteza că pomelnicul de mai 
sus este un pomelnic de familie, toţi cei menţionaţi fiind deci rude ale sale (Andrei Oţetea, Tudor 
Vladimirescu şi Mişcarea eteristă în ţările române, 1821-1822, Bucureşti, 1945, p. 72; Idem, Tudor 
Vladimirescu şi Revoluţia din 1821, Bucureşti, 1971, p. 116). Considerăm însă că nici această teorie nu 
poate fi acceptată decât parţial, o parte din cei menţionaţi fiind, probabil, prieteni, cunoştinţe apropiate 
ori persoane oficiale pe care Tudor le-a cunoscut şi cărora le datora recunoştinţă. Părintele profesor Al. I. 
Ciurea considera că doar ultimele patru persoane din pomelnic („Mitrofan Ieromonah, Constantin, Ioana, 
Theodor biv vel sluger”) ar forma, strict, pomelnicul familiei: Mitrofan ieromonahul — bunicul din partea 
tatei, Constantin - tatăl, Ioana - mama, iar ultimul, Theodor biv vel sluger, chiar viitorul conducător al 
Revoluţiei de la 1821 (Al. I. Ciurea, art. cit., p. 193-194).

58 Arhivele Statului Bucureşti, fond Episcopia Râmnic, Dosar nr. 4/1821, fila 1 (o înştiinţare 
trimisă Episcopiei Râmnicului, la 2 noiembrie 1821).

59 Ibidem.
60 Este bine cunoscut faptul că, în anul 1821, în drumul său spre Bucureşti, Tudor Vladimirescu a 

întărit mănăstirea Strehaia, dându-i rolul unei cetăţi de apărare. Implicarea lăcaşului monahal în 
Revoluţia de la 1821, pare să fi avut urmări nefaste pentru monahii de aici, care, de teama represaliilor,
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Legat de participarea clerului la revoluţia lui Tudor Vladimirescu, mai putem 
aminti şi două cazuri aparte. Primul este cel al preotului Ivanciu de la paraclisul 
Sfanţul Ion de lângă mănăstirea Zlătari din Bucureşti. Acesta s-a retras, după 
uciderea lui Tudor, împreună cu rămăşiţele oastei amăuţilor spre Moldova. Ajunşi 
însă din urmă de turci, cele două tabere s-au înfruntat aproape de Rucăr, la Valea 
Muierii. La crâncena bătălie participă activ şi preotul Ivanciu. Are însă ghinionul să i 
se rupă sabia chiar în toiul încleştării. Este luat prizonier şi dus la Bucureşti în faţa 
beiului Chehaia, care îl întreabă dispreţuitor „era dulce sângele de turc, bre popo?”; 
părintele îi răspunde însă fără frică: „pe când era să mă satur, ca să-i simt gustul, mi 
se frânse sabia”. Urmare a răspunsului şi a faptelor sale, este trimis la Silistra, unde 
este decapitat61. Cel de-al doilea caz este cel al preotului Conslandin din Butoeşti, 
judeţul Mehedinţi. Când ideile revoluţionare ale lu Tudor erau citite şi în localitatea 
goijeană Cărbuneşti, în ziua de 24 ianuarie 1821, un tânăr de 29 de ani, călit în 
numeroase lupte cu „turcii pasvangii” ce jefuiau de atâţia ani Oltenia, jură că va 
urma pe Tudor oriunde va fi nevoie. într-adevăr, a fost alături de domnul oltean până 
la Bucureşti, fiind participant Ia evenimentele şi luptele din primăvara anului 1821. 
După ce Tudor a fost ucis, s-a îndreptat spre Oltenia. A mers la mănăstirea Gura 
Motrului, iar între anii 1821-1830, a deprins rânduiala slujbelor şi cântările 
bisericeşti. în 1830, este hirotonit preot de mir în Butoeşti, judeţul Mehedinţi. A 
devenit un apropiat al stareţului Euffosin Poteca cu care împărtăşea „ideea 
drepturilor şi datoriilor pentru toţi”. Mai mult, în 1850, acesta din unnă i-a trimis şi 
întreţinut la şcoală pe unul din fiii săi, iar apoi l-a numit secretarul său. Este vorba de 
Radu Popescu, cel care la înmormântarea stareţului Eufrosin Poteca, a ţinut un 
înduioşător cuvânt. Vrednicul preot pandur moare în anul 187062. Chiar dacă a intrat 
în preoţie la nouă ani după revoluţia lui Tudor, îl putem socoti şi pe el în rândurile 
preoţilor care au luptat pentru idealurile propovăduite de Tudor Vladimirescu.

Tudor a fost preţuit de clericii contemporani chiar şi după moartea sa. Astfel, 
popa Ilie din localitatea Butoiu, judeţul Dâmboviţa, „una din cele mai cuceritoare

probabil, au părăsit mănăstirea. Aşa se explică de ce în 1826, egumenul Axentie de la Bistriţa avea în 
grijă şi mănăstirea Strehaia. Deşi acesta supune aşezământul unor reparaţii capitale, zugrăvindu-1 din 
nou, după 118 ani, atât în exterior cât şi în interior, refăcând toate chiliile, casele, fântâna, grajdurile şi 
acoperişul (Theofil S. Niculescu, Sfintele monastiri şi schituri din România, Drobeta-Tumu Severin, 
2002, p. 299), sfântul lăcaş rămâne, şi în aceste condiţii, fără nici un monah, aşa cum reiese din 
răspunsul dat de protosinghelul Auxentie, în 1834, la solicitarea Marii Logofeţii a Bisericilor de a oferi 
date despre fiecare mănăstire din Ţara Românească (numărul călugărilor, vârsta şi funcţia lor): „Ia 
această sfântă mănăstire nici am găsit nici să află vrun părinte călugăr” (Arhivele Statului Bucureşti, 
Administraţia Logofeţiilor Pricinilor bisericeşti, Dosar nr. 68, Ms. nr. 3449, „Anul 1833, Noiembrie, 27. 
Delă pentru acareturile mişcătoare şi nemişcătoare ale schiturilor de călugări şi călugăriţe, apud T.G. 
Bulat, „Mănăstirile pământene din Ţara Românească în epoca Regulamentului Organic (1831-1834)”, 
BOR XCIII (1975), nr. 9-10, p. 1166).

61 Niculae Şerbănescu, art. cit., p. 607.
62 Niculae M. Popescu, Preoţi de mir adormiţi în Domnul, Bucureşti, 1942, p. 118-121; vezi şi C. 

Bobulescu, Feţe bisericeşti în războae, răzvrătiri şi revoluţii, Chişinău, 1930, p. 72-75.
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figuri de preoţi români din veacul trecut...un om ştiind greceşte şi ceva turceşte, cu 
un real dar de povestitor, având umor şi pe alocuri îndrăzneală, dar mai ales plin de o 
surprinzătoare inteligenţă politică”63, martor ocular la evenimente64, prezintă în 
însemnările sale care merg de la 1791 până la 1836, tragicul sfârşit al lui Tudor dar 
şi emoţia şi durerea clerului românesc: „Şi cu durere în inimă am auzit şi am plâns 
când l-au vândut pe Tudor doi căpitani ai săi, de l-au tăiat noaptea. Şi am mers cu 
părintele Ilarion (episcopul Argeşului) la mănăstire, de am făcut slujbă pentru odihna 
sufletului. Şi plângea lumea şi părintele Ilarion se bătea cu pumnii în piept şi da 
crucea la norod de să-închina. Şi multă jale era pe noi toţi”65. Preotului Ilie i se 
alătură şi arhimandritul Ghenadie Pârvulescu de la mănăstirea Sinaia, care, în 1827, 
prin intermediul „unor stihuri destul de naive şi unei proze stângace” , îşi exprima 
şi el simţămintele de admiraţie şi compasiune pentru Tudor, deşi, la momentul 
desfăşurării evenimentelor din 1821, avea doar şaisprezece ani. îi vor fi povestit însă 
despre „domnul Tudor” călugării mai bătrâni, în inimile cărora va fi rămas pentru 
totdeauna întipărit momentul intrării în Bucureşti a oastei de panduri: chipul grav al 
„comandirului” ce avea în dreapta sa un preot cu crucea în mână, iar în faţă steagul 
de mătase albastră ce avea în mijloc, deasupra stemei Ţării Româneşti, icoana Sfintei 
Treimi, în dreapta icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, iar în stânga, icoana 
Sfântului Mucenic Teodor Tiron, iar în partea de jos stihurile: Tot norodul românesc 
pre Tine Te proslăvesc / Troiţă de o fiinţă trimite-mi ajutorinţă / Cu puterea Ta cea 
mare şi în braţul Tău cel tare / Nădejde de dreptate acum să am şi eu parte67.

Fără îndoială că cercetări viitoare vor mai scoate la lumină şi alte nume de 
preoţi sau monahi care au îmbrăţişat idealul lui Tudor. Unii îl vor fi ajutat să 
organizeze şi să conducă cetele de haiduci care i-au oferit posibilitatea, şi din punct 
de vedere financiar, să pornească o revoluţie al cărei ţel a fost înfăptuirea statului 
naţional românesc. Alţii l-au urmat de la Tismana şi până la Bucureşti, sfinţindu-i

63 Al. Elian, op. cit., p. 740.
64 în ianuarie 1821 a fost închis pentru ideile sale patriotice, iar mai târziu, în timpul revoltei, s-a 

aflat mai mereu în preajma episcopului Ilarion a! Argeşului (Niculae Şerbănescu, art. cit., p. 605).
65 Niculae M. Popescu, op. cit., p. 110-111.
66 Al. Elian, op. cit., p. 740.
67IPS Nestor Vomicescu considera semnificativă prezenţa pe steagul Revoluţiei lui Tudor a celor 

trei simboluri ale celor trei principate române: Sf. Treime — simbolul fundamental pentru unitatea 
norodului românesc, şi, de asemenea, hramul Mitropoliei din Bălgrad şi al catedralelor din Sibiu şi Blaj; 
Sf. Mare Mucenic Gheorghe - simbolul heraldic eclesiastic al Moldovei; şi Sf. Mucenic Teodor Tiron — 
simbolul Olteniei dar şi al Ţării Româneşti (IPS Nestor Vomicescu, Despre activitatea Episcopului 
Ilarion al Argeşului..., p. 33; vezi şi Viorel loniţă, „Simpozionul festiv dedicat aniversării a 160 de ani 
de la Revoluţia lui Tudor Vladimirescu”, BOR XCIX (1981), nr. 5-6, p. 624). De altfel, steagul 
Revoluţiei lui Tudor şi semnificaţia icoanelor, simbolurilor şi stihurilor prezente pe acesta a captat 
atenţia mai multor cercetători: IPS Nestor Vomicescu, „Despre activitatea Episcopului Ilarion al 
Argeşului...”, p. 29-38; G.D. Iscru, „Contribuţii documentare privind steagul Revoluţiei din 1821”, MO 
XXXIII (1981), nr. 7-9, p. 381-389; Adriana Gărău şi Zaharia Gărău, „«Stindardul cel Mare» al lui 
Tudor Vladimirescu, document programatic al Revoluţiei de la 1821”, MO XXXIII (1981), nr. 7-9, p. 
409-419.
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steagurile oştirii68, purtând în mâini crucea şi pistolul, gata oricând să-şi dea viaţa 
pentru izbânda acestei revoluţii.

Pentru a ne păstra obiectivitatea trebuie să consemnăm şi faptul că au existat 
slujitori ai Bisericii care nu au dovedit nici o simpatie pentru Tudor Vladimirescu. In 
general este vorba de „clerul înalt”, care, din diverse motive, a ales să se opună 
revoltei iniţiate de comandantul de panduri venit de pe meleaguri oltene. Nu puteau 
să accepte programul revoluţionar al lui Tudor69 în care se cerea, spre exemplu, 
eliminarea elementelor neîmpământenite de la conducerea Bisericii prin ocuparea 
rangurilor înalte bisericeşti de către pământeni şi românizarea cinului monahal prin 
interzicerea primirii în mănăstiri a călugărilor greci („toate scaunele arhiereşti şi 
toate mănăstirile ţării să fie evacuate de călugării greci, numai o parte din cei mai 
bătrâni să mai rămână în ţară”70); utilizarea, cel puţin în parte, a fondurilor clerului 
în interesul ţării prin subvenţionarea şcolilor publice şi a armatei din veniturile 
bisericeşti („mitropolitul şi cei trei episcopi, împreună cu toate mănăstirile, să fie 
obligate să ţină şcoli...la care tineretul naţiunii române, sărac sau bogat să fie 
instruit”71). Le răsunau încă în urechi cuvintele din Proclamaţia de la Padeş, din 23 
ianuarie 1821: „dar pre balaurii care ne înghit de vii, căpeteniile noastre, zic, atât 
cele bisăriceşti, cât şi cele politiceşti, până când să-i suferim a ne suge sângele din 
noi? Până când să le fim robi?”72.

Mitropolitul Dionisie Lupu al Ţării Româneşti, deşi era de neam român, venit 
în scaunul de la Bucureşti în mai 1819, după o lungă perioadă în care Mitropolia 
fusese condusă de chiriarhi greci, a avut şi el o atitudine cel puţin rezervată faţă de 
Tudor. Aşa cum aminteam în rândurile de mai sus, în anul 1807, „logofătul Tudor” 
sprijinea cu bani ridicarea bisericii de la Pocruia, judeţul Gorj, aşezământ ce avea ca 
ctitor pe egumenul mănăstirii Tismana din acel timp, Dionisie Lupu. Putem deci 
concluziona că, la vremea respectivă, între cei doi existau relaţii dintre cele mai 
bune. Aceste relaţii se vor fi deteriorat în 1819, când Dionisie Lupu l-a avut 
contracandidat la ocuparea scaunului de mitropolit al Ungrovlahiei pe Ilarion 
Gheorghiadis (viitorul episcop al Argeşului), vechi prieten al lui Tudor 
Vladimirescu. Dionisie a avut în cele din urmă câştig de cauză, reuşind să ocupe 
scaunul arhieresc „prin mari sume de bani vărsate domnitorului Alexandru Şuţu şi 
altor puternici ai vremii”73. Acest fapt avea să-l nemulţumească adânc pe Tudor, 
deoarece, la un an şi jumătate de la acest episod, în arzul către înalta Poartă, trimis la

68 în ziua retragerii din capitală (15 mai 1821), după ce asistă la o slujbă religioasă oficiată la 
Mitropolie, Tudor cerea preoţilor care îl însoţeau să sfinţească steagurile pandurilor (C.D. Aricescu, op. 
cit., p. 230).

69 N.Gr. Steţcu, I. Vătăman, „Un manuscris necunoscut al ponturilor lui Tudor Vladimirescu”, 
Revista Arhivelor XXXII (1970), nr. 2, p. 599-604.

70 Documente privind istoria României. Răscoala din 1821, voi. I, p. 272-281.
71 Ihidem.
72 lbidem, p. 207-208.
73 Al. Elian, art. cit., p. 744.
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23 ianuarie 1821, şi redactat cu ajutorul lui Ilarion, mitropolitul Dionisie era aspru 
criticat: „iar ei, ca nişte netemători de Dumnezeu, cu cuvânt că pun mitropolit 
pământean, au vândut domnului Şuţu biserica în două mii de pungi de bani şi au pus 
mitropolit, rumân adevărat, însă mai adevărat ocara neamului rumânesc şi 
batjucuritoriul cinului bisăricesc”74. Mai mult decât atât, în „Cererile norodului 
românesc”, din 15 februarie 1821, se cerea ca „toate dregătoriile ţării, atâta cele 
politiceşti, cât şi cele bisericeşti, de la cea mare până la cea mică, să nu fie slobod a 
se mai orândui prin dare de bani, pentru ca să poată lipsi jafurile cu totul; asemenea 
şi toate dările preoţeşti să se scază, rămânând după cuviinţă şi preoţi cu dare de bani 
să nu fie slobod a să mai face ci numai care va fi destoinic şi unde va fi 
trebuinţă...”75 (art. 6), iar „mitropolitul cel de acum să lipsească, nefiind orânduit cu 
alegerea şi voinţa a tot norodul; să se rânduiască altul, pe care va pohti norodul*' 
(art. 15). Ca răspuns la aceste critici, mitropolitul se opune, prin acte şi declaraţii 
publice, mişcării lui Tudor. Abia la venirea acestuia în capitală, Dionisie este nevoit 
să adopte atitudinea divanului, aceea de a-1 câştiga pe Tudor de partea lor, pentru ca 
mai apoi să-l poată dezbina de Ipsilanti77. Astfel, la 23 martie 1821, mitropolitul 
Dionisie Lupii, epispopii Gherasim al Buzăului şi Ilarion al Argeşului, împreună cu 
ceilalţi boieri din divan, recunoşteau că „pornirea dumnealui slugerului Theodor 
Vladimirescu nu este rea şi vătămătoare, nici în parte fieşcăruia, nici patriei, ci 
folositoare şi izbăvitoare şi norodului spre uşurinţă”78. Chiar şi aşa, între cei doi au 
continuat să existe divergenţe. Mitropolitul s-a opus cu succes ocupării mitropoliei 
de către panduri, iar în jurul datei de 10 aprilie, pentru a nu mai fi obligat să-şi dea 
acordul la actele de guvernământ ale lui Tudor, a dorit să părăsească Bucureştiul fără 
încuviinţarea domnitorului, fapt ce va duce la închiderea lui în casele de la 
Belvedere ale lui Dinicu Golescu. Va fi eliberat abia la 14 mai şi se va refugia la 
Braşov79.

în ceea ce-i priveşte pe episcopii de Râmnic şi Buzău, nu se cunosc amănunte 
care să dezvăluie legături ale lor cu Tudor; grecul Galaction al Râmnicului s-a 
refugiat la Sibiu încă de la începutul revoluţiei, iar Gherasim al Buzăului a stat o 
vreme închis în casele de la Belvedere, împreună cu mitropolitul Dionisie Lupu .

Atitudini potrivnice mişcării lui Tudor au avut şi alţi clerici români. Printre 
aceştia s-a numărat şi protosinghelul Naum Râmniceanu, mare cărturar, bun 
cunoscător al istoriei româneşti şi potrivnic fanarioţilor. în timpul Revoluţiei de la 
1821 se afla în Bucureşti, fiind dascăl particular al unor copii din familii înstărite. 
Este martor la toate etapele revoltei, dar nu dovedeşte nicio simpatie pentru Tudor,

74 Documente privind istoria României. Răscoala din 1821, voi. 1, p. 209.
75 Ibidem, p. 273.
76 Ibidem.
77 Al. Elian, art. cit., p. 744.
78 Documente privind istoria României. Răscoala din 1821, voi. I, p. 395-396.
79 Al. Elian, art. cit., p. 744.
80 Ibidem, p. 745.
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cauza principală a acestei atitudini fiind alianţa dintre domnitorul oltean şi Eterie. Nu 
îi erau indiferente nici jafurile, silniciile şi priveliştea ţării la un pas de dezintegrare. 
In ochii lui Naum Râmniceanul, Tudor pare să fie o unealtă inconştientă a Eteriei, 
abia după desprinderea de Ipsilanti, domnitorul căpătând oarecare înţelegere din 
partea sa81.

Privind cu detaşare lucrurile, putem astăzi afirma că toate acele suferinţe 
îndurate de români în primăvara anului 1821 au izvorât din necesitatea înfăptuirii 
unui vis mai presus de orice durere şi suferinţă: eliberarea de sub jugul social şi 
naţional. Acest lucru l-a înţeles, în simplitatea lor, marea majoritate a preoţilor de 
mir şi a călugărilor de pe tot cuprinsul Ţării Româneşti. L-a înţeles chiar şi un 
reprezentant al clerului înalt, episcopul Ilarion al Argeşului, om care a cunoscut bine 
pe Tudor şi aspiraţiile lui încă de pe vremea când acesta era vătaf de plai. De altfel, 
legăturile şi prietenia lui Ilarion Gheorghiadis cu Tudor sunt bine cunoscuteS2 şi 
considerăm de prisos să le mai înfăţişăm şi în lucrarea de faţă. Nu au înţeles ţelul lui 
Tudor aceia care au pus interesul personal mai presus de interesul naţional: ierarhi 
care ţineau cu orice preţ de scaunul lor, călugări, în mare majoritate greci, care trăiau 
din munca ţăranilor ce trudeau pe moşiile mănăstirilor închinate, călugări români cu 
origini în clasele sociale înalte ale vremii pentru care dorinţa lui Tudor de a reduce 
privilegiile boierimii era de neacceptat şi unii preoţi care se temeau ca nu cumva prin 
atitudinea lor să supere autorităţile. Au fost puţini însă comparativ cu aceia care i-au 
întărit credinţa lui Tudor că Biserica neamului îi va fi un sprijin în lupta sa pentru 
dreptate. Poate şi de aceea, Tudor Vladimirescu şi-a aşezat mai mereu tabăra în 
mănăstirile din Ţara Românească, mănăstiri pe care le-a fortificat, dându-le rolul 
unor cetăţi de apărare, aşa cum şi Biserica a fost de veacuri o redută a neamului 
românesc.

Tudor Vladimirescu and the Church of Our Nation. Professor Alexandru 
Elian was publishing almost faur decades ago in Glasul Bisericii (The Voice of the 
Church Journal) an interesting paper on the Romanian clergy and the 1821 
Revolution; the paper revealed new Information, contained in historical documents 
xvhich were rather unknown at the time, on the connections between Tudor 
Vladimirescu and the priests and hierarchy of his time. Because new information 
has been recently brought up, we believe that we should present a new spiritual 
portrait of the Romanian leader, to emphasize his Iove and care for the Church of 
our nation, but also the support and adhesion he enjoyed in his pursuit for his 
naţional, social and spiritual ideals. After more than a century since its

81 Documente privind istoria României. Răscoala din 1821, voi. I, p. 208.
Aceste legături au fost prezentate pe larg de mai mulţi cercetători: Alexandru Elian, art. cit., p. 

734-748; l.P.S. Nestor Vomicescu, „Despre activitatea Episcopului Ilarion al Argeşului...”, p. 7-77; 
Alexie A. Buzera, „Tudor Vladimirescu şi Episcopul Ilarion al Argeşului în creaţia muzicală 
românească”, MO XXXIII (1981), nr. 4-6, p. 204-210, ş.a.
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inaugurat ion, the Phanariot regime in Wallachia was perceived as a cor rupt and 
damaging, extremely oppressive regime. The 1821 Revolution whose main leader 
was Tudor Vladimirescu ended that bleak age in the history of the two Romanian 
Principalities and inaugurated autochthonous reign. It can be argued that all those 
sufferings endured in the spring of 1821 were consequences of the need tofulfill a 
dream which was greater than all pain and suffering: setting the people free from 
the social and naţional yoke. The great majority of priests and monks in Wallachia 
understood this necessity.



Manuscrisele copiate în Mănăstirea Negru-Vodă 
din Câmpulug Muscel

Pr. Lect. Univ. Dr. Radu TASCOVICI

La Câmpulung Muscel, cetatea de scaun a primilor Basarabi, voievodul 
Nicolae Alexandru a ridicat o biserică şi o curte domnească, în jurul anilor 1351- 
1352. în urma ruinării acesteia, în 20 iulie 1628, evlaviosul domn Matei Basarab a 
ctitorit o mănăstire, între anii 1635-1638/1639, care, cu o seamă de prefaceri, există 
şi astăzi. Această mănăstire a împlinit un important rol cultural de-a lungul secolelor 
al XVII-lea, al XVIII-lea şi la începutul celui de al XlX-lea. Aici s-a tipărit prima 
carte în limba română din Ţara Românească, în septembrie 1642, cu titlul „învăţături 
preste toate zilele alese pre scurt den multe dumnezeeşti cărţi de folosinţă a tuturor 
creştinilor”, precum şi cărţi de slujbă în limba slavă: Molitve Inie în 1635, 
Antologhion în 1643 şi o Psaltire în 1650.

în mănăstirile româneşti, de-a lungul vremurilor, s-au aflat monahi învăţaţi, ca 
în toate aşezămintele monahale din lumea ortodoxă. Monahii se ocupau, pe lângă 
respectarea pravilei zilnice şi studiu, cu copierea de cărţi, atât liturgice, cât şi de 
învăţătură, precum şi cu formarea unor ucenici care să le continue activitatea. Unii 
dintre aceştia rămâneau în cadrul mănăstirii, devenind călugări, alţii se întorceau în 
sânul societăţii, devenind fie dieci sau grămătici, fie preoţi. Ei păstrau, însă, legătura 
cu mănăstirea în care s-au format spiritual şi intelectual, copiind diverse texte, la 
cererea unui egumen sau pentru folosul mănăstirii.

Această stare de lucruri o întâlnim şi la mănăstirea din Câmpulung. Şi aici s-au 
nevoit monahi la copierea şi chiar traducerea unor texte bisericeşti, de evlavie sau de 
învăţătură şi au format ucenici care au dus mai departe acest meşteşug. Desigur că 
nu toate cărţile copiate la Câmpulung, sau de către foşti ucenici ai şcolii ce va fi 
existat în mănăstirea lui Matei Basarab, s-au putut descoperi. Multe s-au pierdut în 
timpul perioadelor zbuciumate prin care a trecut oraşul şi ţara întreagă. Din 
prezentarea, în paginile următoare, a celor păstrate, reiese însă limpede că în 
mănăstirea domnească de la Câmpulung, activităţii culturale i s-a acordat o deosebită 
atenţie.

a) în 1675, ieromonahul „Vasilie proigumen” copia un miscelaneu cu titlul „A 
prea cuviosului părintelui nostru Dorotheiu, învăţături în multe chipuri de folosul 
sufletului, către ai săi ucenici, de ucenicul Dosotheiu, ucenicul părintelui
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Dorotheiu”. Numele copistului, data şi locul scrierii, rezultă dintr-o notă de la fila 
217: „Această carte ... o am scris eu, smeritul şi mult păcătosul ieromonah Vasilie 
Proigumen, din sfanta mănăstire ot Dolgopolia... şi o am scris în zilele creştinului 
Domnului nostru Io Duca Voevod şi preasfinţitul[ui] arhiepiscop şi mitropolit chir 
Varlaam... m[eşi]ţa Iulie văleat 7148” (1676). Manuscrisul are, în total, 218 file. 
Este scris cursiv, cu cerneală neagră, însă titlurile şi iniţialele, ca şi unele indicaţii 
sunt scrise cu cerneală roşie1.

Pe prima copertă a manuscrisului se află o însemnare a unui ieromonah 
câmpulungean, Climent, cu acest conţinut: „Călugărului, cu ce i se cade să-şi câştige 
sufletul? Cu smerenie şi cu ascultare; să nu fie măreţ, îngâmfat, că se aseamănă cu 
luceafărul care a căzut”. Pe ultima copertă, o altă însemnare, a aceluiaşi: „Să să ştie 
când au mers părintele egumenul Theofan la cetatea Negrului Voevod" împreună cu 
armaşul cel mare, anume Palaloga3 anume Mihai Şătrarul, cel anume Necula 
Golgoveanul. în luna lui Fevruarie 12 dni 7233” (1725).

b) Un alt copist care a învăţat, probabil, la mănăstirea din Câmpulung este 
Nicola grămăticul (Nicola logofătul sau ierei Nicola). în 1686 a copiat un 
Tetraevanghef. Cartea are 265 file. Este scris cu litere cursive, având titlurile şi 
iniţialele cu cerneală roşie, restul textului fiind scris cu cerneală neagră. Manuscrisul 
este împodobit cu frontispicii geometrice şi vegetale, colorate, precum şi cu patru 
miniaturi care reprezintă pe sfinţii evanghelişti. Data scrierii şi autorul sunt 
cunoscuţi din însemnarea de pe ultima filă: „Acest izvod de sfanta Evanghelie 
nevoitu-m-am de l-am scris eu, smeritul şi mult păcătosul Nicola grămăticul, întru 
sfânta şi dumnezeiasca mănăstire de la Câmpulung ... când au fost cursul anilor de 
la zidirea lumii 7194, iar de la întruparea lui Hristos au fost 1686, m[e]s[i]ţ[a]. 
dechem[vrie] 30 zile”. Urmează rugămintea adresată celor ce vor folosi cartea, de a 
ierta posibilele greşeli „...să nu (mă) blestemaţi, pentru că şi eu sânt om den pământ 
făcut şi am scris mână de tină...”. Pe verso, grămăticul Nicola adaugă şi câteva 
versuri:

„Eu Nicola scriitoriul 
Luai de la Domnul ajutoriul;
Ucenicul sfinţiei tale smerit
Cu tot lucrul acesta m-am întărit
Lui Dumnezeu, ca să-mi ajute m-am rugat neîncetat
Şi pururea, cu toată Scriptura mi-au ajutat”5

B.A.R., Ms. nr. 3562, f. 217, vezi şi Dan I. Simonescu, Viaţa literară şi culturală a Mănăstirii 
Câmpulung (Muscel) în trecut, Câmpulung, 1926, p. 51 şi G. Ştrempel, Copişti de manuscrise româneşti 
până la 1800, Bucureşti, 1959, p. 265.

‘ Este vorba despre Schitul Cetăţuia Negru Vodă.
3 Paleologul.
4 B.A.R., Ms. nr. 1327, apud Gh. Pâmuţă, Câmpulung, străveche vatră de cultură a Ţării 

Româneşti, Câmpulung Muscel, 1974, p. 46-48.
5 Ibidem, f. 265, v., apud Ibidem.
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c) Tot de la Nicola grămăticul se păstrează un miscelaneu ce cuprinde o 
Cazanie („Tâlcul Evangheliilor”) şi un „Theofilact, arhiepiscopul Bulgariei”. Aceste 
două lucrări acoperă 217 file. Următoarele 315 file cuprind lucrarea de evlavie 
„Albina”. Primele două file din „Albina” cuprind o introducere din care rezultă data 
şi locul copiei, precum şi numele mitropolitului Teodosie, care a rânduit traducerea 
ei: „...pre această ... carte, văzând-o preasfinţitul şi prea râvnitoriul al dumnezeieştii 
legi şi al dogmatelor sfinţilor părinţi, chir Theodosie, mitropolitul Ţărăi 
Ungrovlahiei, văzând-o aşa împodobită cu de toate feliurile dulci şi sfinte învăţături, 
cu dragoste i se aprinse inima şi râvni, prin multă cheltuială, de o scoase de la 
adâncul limbii elineşti şi sloveneşti şi o trase cătră lumina înţelegerii limbii 
rumâneşti... Şi s-au săvârşit de scris în luna lui iulie 5 dni, anul 7197 (1689), după 
izvoadele dascălilor. Ostenitor scrisorii aceştii sfinte cărţi, Nicola grămăticul.”

d) în 1697, acelaşi Nicola, acum logofăt, scrie „Pomelnicul Mitropoliei Ţării 
Româneşti”. Manuscrisul are 36 file, iar pe ultima se află menţiunea că s-a alcătuit 
din porunca mitropolitului Teodosie7.

e) în 1710 tot Nicola a scris şi „Pomelnicul mănăstirii Câmpulungului”, pe 
care-1 semna ca „ierei Nicola”.

Acest pomelnic este pierdut8. Cunoaştem aceasta dintr-o altă copie, din 1758- 
17619, în a cărui predoslovie aflăm că „...s-au prefăcut şi s-au înnoit acest pomelnic 
cu mai bună scrisoare şi izvozeală, pre carte noao...”. Locul, anul şi autorul 
pomelnicului din 1710 reies din prefaţa sau predoslovia de la f.6 v.: „în vremea când 
era anii de la începutul lumii 7218, iară de la Hristos 1710, în zilele preabunului 
creştin Io Conatantin Brâncoveanul... înnoitu-s-au acest sfânt pomelnic, cu porunca 
şi toată cheltuiala preacuviosului chir Iosif ieromonah hagiul, carele pre acea vreme 
era igumen aceştii sfinte mănăstiri Câmpulungul... Şi s-au scris de mine smăritul 
mult păcătosul şi cuceamicul între preoţi ierei Nicola...”. Că pomelnicul din 1710, 
scris de ierei Nicola a fost „înnoit” de către alt copist în 1758-1761 (1762) reiese şi 
din pomelnicul egumenului Nicodim Beleţeanul, de la f. 28, unde aflăm că: „...s-au 
scris aicea (deci la Câmpulung, n.n.) într-al 25-lea ani ai egumeniei sfinţiei sale, la 
leat 7270” (sic!)10. Acest pomelnic, copiat tot la Câmpulung, este de format mare, 
30,5x21 cm, îmbrăcat în piele şi având 55 de foi de hârtie groasă. Nu toate sunt 
scrise. Textul este scris cursiv, dar foarte ffumos, cu cerneală neagră şi roşie 
(iniţialele, titluri şi note marginale). Pe unele pagini există şi frontispicii în culori,

6 Ibidem, Ms. nr. 1357, apud Ibidem.
7 B.A.R., Ms. nr. 2101, f. 36.
8 P. Chihaia, Monumente din cetăţile de scaun ale Ţării Româneşti, Artă medievală, voi. I, 

Bucureşti, 1998, p. 198.
9 B.A.R., Ms. nr. 3722.

Credem că cel care a copiat pomelnicul, după cel din 1710, adăugând binefăcătorii şi donatorii 
mănăstirii până la Nicodim Beleţeanul, cu care se şi încheie şirul celor pomeniţi, a scris greşit leatul 
7270, în loc de 7260 (1762), întrucât Nicodim a fost numit în 1737 (7245) de la Adam; 7245+25 =7260 
de la Adam, adică 1762 de la Hristos.
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însă nu foarte încărcate. După scris, a fost alcătuit treptat, de către mai mulţi copişti, 
adăugându-se, cu fiecare danie, numele noilor binefăcători. Sunt trecuţi, în afară de 
domni, ierarhi, mari boieri, egumeni (până la Nicodim Beleţeanul) şi mireni din 
diferite părţi ale ţării, inclusiv din Transilvania: jupân Radu din Ţara Oltului, jupân 
Ştefan şi Jupâneasa Ana din Braşov, Oprea şi Nedelea din Zămeşti, etc.

în vara anului 1925, profesorul Dan I. Simonescu11 a găsit la mănăstire încă o 
copie a acestui pomelnic, din anul 1784, foarte asemănătoare cu cea precedentă, din 
1761-1762. Astăzi însă, această copie nu am putut-o afla, în schimb am găsit
pomelnicul din 1831, despre care, până acum, se credea că este dispărut12.

f) în 1691, Panu grămăticul copiază un Ceaslov. Cartea are 258 file. La final 
are acest colofoniu: „Cum doresc cei ce călătoresc pre mare ca să ajungă la un vad 
cu linişte să se odihnească, aşa am dorit şi noi, începând această carte, ca să ajungem 
la sfârşit... Şi o am scris eu Panu gramatic, când era leatul de-nceputul lumii 7200 
(1691-1692). Şi s-au început în luna lui noiemvrie în 16 dni şi s-au săvârşit în luna 
lui dechemvrie în 25 dni.” 3

g) Ieromonahul Daniil a copiat, în 1698, cartea „învăţături despre pocăinţă”. 
Manuscrisul are 136 de file. Pe verso filei 136, ieromonahul Daniil, viitor episcop de 
Buzău, din octombrie 1716, iar din august 1719 mitropolit al Ungrovlahiei, până în 
1732, scrie acest colofoniu: „Această sfântă şi dumnezeiască carte, care iaste ca o 
credinţă a tuturor celora ce vor vrea să se spăşească, scrisu-o-am de pre un izvod al 
părintelui Ioasaf, proigumen ot Argeş. Văzând că iaste foarte de folos şi de treaba 
sufletului şi neaflându-să aicea, în mănăstirea noastră, o am scris ca să se afle şi 
aicea la noi, pentru folosul fraţilor. Şi o am scris eu, mult păcătosul şi nevrednicul 
ieromonah Daniil, în svânta mănăstire Dolgopol, cu cheltuiala svintei mănăstiri, în 
zilele sfinţiei sale părintelui chir Vasilie igumenul, când au fost anii de-nceputul 
lumii 7206 (1698), aprilie 15 dni...”14.

h) Un mirean, logofătul Drăgoi, care a învăţat carte probabil la mănăstirea de la 
Câmpulung şi va fi deprins meşteşugul copierii de cărţi, scria aici, în 1687, un 
„Cronograf’ care are 232 de file. Din colofoniu reiese că „Această sfântă şi 
dumnezeiască carte o am scris eu Drăgoi log(ofatul) sin popa Tatul ot Bezdead în 
zilele bunului şi creştinului Io Şărban Cantacuzin(o) Băsărab voevod i preasfinţit 
arhiepiscop chir Vlădica Theodosie. Avgust, 25 dni leat 7195”15.

i) Ieromonahul Manasie Câmpulungeanul traduce şi copiază „Toiagul 
îndreptării”. Nu ştim cu siguranţă unde s-a făcut traducerea şi copierea acestei cărţi. 
Bănuim că la Râmnic. Autorul, Manasie Câmpulungeanul, avându-şi metania la 
această mănăstire şi învăţând tot aici, a avut un exemplar din această carte, pe care 1-

11 Dan Simonescu, Viaţa literară şi culturală a Mănăstirii Câmpulung Muscel în trecut, 
Câmpulung Muscel, 1926, p. 55.

12 Vezi P. Chihaia, Artă medievală..., voi. I, p. 198.
13 B.A.R., Ms. nr. 2381, apud Gh. Pâmuţă, Câmpulung, străveche vatră de cultură..., p. 49.
14 B.A.R., Ms. nr. 2645, apud Ibidem.

Ibidem, nr.3556, apud Ibidem.
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a cumpărat Nicodim Beleţeanul, la 8 noiembrie 1731, conform însemnării sale de la 
fila 203v: „cumpărat(ă) de la popa Manassie Câmpulungeanu anuo Domino 
Noember 173I”1 . Acest manuscris are 231 file şi este o traducere după cartea 
„Toiagul”, tipărită la Moscova în 7 mai 1666. N-ar fi exclus ca această carte să fi 
fost adusă de către mitropolitul Varlaam al Ţării Româneşti în urma călătoriei ce a 
făcut-o în Ucraina şi Rusia, începând cu toamna anului 166517. în prefaţa cărţii, 
Manasie Câmpulungeanul informează că a tradus-o din porunca episcopului 
Inochentie al Râmnicului (1728-1735): „...când a fost numărul anilor de la zidirea 
lumii 7239 (1731) luna lui septemvrie 27, cu ajutorul lui Dumnezeu tălmăcitu-s-au 
această carte ce să chiamă Toiagul îndreptării, de pre limba slavonească, pre limba 
românească, de cuceamicul între ieromonaşi Manasie Câmpulungeanul ne mai 
adăogându nimic, precum am găsit la acea slavonească. Cuprindu-se întru acel toiag 
înţelegătoriul 30 de dovediri împotriva veadirilor Nichitei ereticul. Şi alte 70 de 
dovediri împotriva lui Lazăr ereticul şi împotriva altor eretici carii au fostu la gându 
cu ei, precum îi arată în predoslovie...”18.

Având în vedere faptul că această carte a fost tradusă de Manasie din porunca 
luminatului şi vrednicului episcop Inochentie, credem că ieromonahul 
câmpulungean va fi activat mai mult timp la Râmnicu-Vâlcea fiind fost unul dintre 
ucenicii sau colaboratorii ierarhilor cărturari de acolo ca Damaschin Dascălul (1708- 
5 decembrie 1725) sau Inochentie. Spre sfârşitul vieţii s-a retras în Muscelul natal, 
mai întâi la Câmpulung, iar apoi la Schitul Nămăieşti unde a murit, aşa cum reiese 
dintr-o notă a monahului Clement, pe care l-am amintit anterior, pe o carte 
slavonească, „Slujba spomen Nicolaiu”, ce a aparţinut mănăstirii din Câmpulung: 
,Această sfântă şi dumnezeiască carte iaste a sfintei mănăstiri Câmpulung, care să 
chiamă minunile (sic!) sfântului făcătorului de minuni Nicolae - şi au fost la popa 
Manasie den Nămăieşti... şi aflându-mă eu la sfârşitul vieţei lui, mi-au dat-o de l-am 
ispovedit şi l-am cuminecat. Mi-au dat-o de am adus-o la sfânta mănăstire 
Câmpulung...în zilele sfinţiei sale arhimandrit Nicodim nastavnic. Az pisah Clement 
ieromonah 7257” (1749)19.

j) Un alt copist care a activat în cadrul mănăstirii câmpulungene, avându-şi 
metania la Sinaia, a fost ieromonahul Silvestru. De la el se păstrează mai multe 
manuscrise. Unele dintre ele au fost copiate în schitul Berevoieşti. El semna ca 
„Silvestru ieromonah ot Sinaia”.

în 1725, copia la Câmpulung, „învăţături ale Sfântului Theodor Studitul”. 
Manuscrisul are 243 file, fiind decorat cu frontispicii realizate în peniţă şi iniţiale 
scrise cu cerneală roşie. La fila 94, se consemnează că „...s-au scris...în sfânta

16 Dan I. Simonescu, Viaţa literară..., p. 17, n. 3.
Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ed. a Il-a, vol.2, Bucureşti,

1994, p. 128.
18 B.A.R., Ms. 2473, f.l, apud Dan I.Simonescu, Viaţa literară..., p. 56.
19 Apud Ibidem, p. 52, n. 2.
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mănăstire ot Câmpulung, de mine, mult păcătosul, robul Domnului meu Hristos, 
Silvestru ieromonah ot Sinaia, iunie 9 dni, leat 7233”( 1725)20. Tot el a copiat şi un 
„Cronograf’, în 1735, manuscrisul având 513 file. Semna atunci „Silvestru 
ieromonah ot schitul Berevoieştilor”21, unde, probabil, se stabilise.

copiat „Canoane de umilinţă” ale Născătoarei de Dumnezeu. 
Manuscrisul are 252 file şi s-a scris cu cheltuiala egumenului Nicodim Beleţeanul22. 
Acest manuscris începe cu o prefaţă în care arată folosul duhovnicesc al citirii 
acestor canoane, iar în încheiere: „Şi te rog iubitule, nu preţui hârtia sau 
cerneala...că...puţin dar vei afla; ci priveaşte cu ochii minţii, ca într-o oglindă, la 
fagurii duhovniceştilor desfătări...şi vei cunoaşte cu adevărat multă mângâiere 
sufletului şi cântându-le pre acestea, cu umilinţă, pomeneşte şi pre mine ticălosul 
Silvestru ieromonah.”23

k) Egumenul Ioanichentie „năstavnic” al mănăstirii din Câmpulung a tradus din 
slavoneşte în româneşte un Molitvelnic. Această traducere s-a făcut între 1700-1705, 
când cunoaştem un egumen cu numele Inochentie24. Traducerea sa a fost copiată în 
1734 de către Stan logofătul pentru un Dancul sau Danciu „logofăt za divan”. Din 
însemnarea de la fila 58 verso, reiese că traducerea cărţii s-a făcut „... cu nevoinţa 
sfinţii sale preacuviosului părinte chir Ioanichentie, năstavnicul sfintei lavre 
Dolgopolscoi”25.

l) Preotul Constandin din Goleşti a copiat în 1748 „Cuvinte ale Sfântului Effem 
Şirul”. La fila 340, copistul însemna că: „...ostenitor fiind la scrisul acestei cărţi, eu, 
Constandin ierei ot besearica Golescului, cu cheltuiala sfinţii sale părintelui egumen 
Nicodim Câmpulungeanul”26.

m) Tot pentru mănăstirea din Câmpulung, Gheorghe Dascălul din Vişoi, a 
copiat „Scara” Sfântului Ioan Scărarul27 şi „Theotocarion”28, pe opt glasuri. Prima 
carte a fost comandată de către arhimandritul Dositei de la mănăstirea 
câmpulungeană. La prima filă, copistul semnează „Gheorghe dascălul ot Vişoi”. 
Locul unde a activat a fost considerat sat, până la începutul secolului al XX-lea. 
Astăzi este unul dintre cartierele oraşului, aflat în partea de nord-est. Manuscrisul 
„Scara” are 536 file. Pe fila 536, Gheorghe Dascălul a scris că „...pre cât iaste de 
anevoe omului a nu păcătui, aşijderea şi scriitorului a fi fără greşeală, căci toţi 
greşim mult.” Tot pe aceeaşi filă aflăm şi data copierii: „Oricâţi s-ar întâmpla a ceti

In 1741

20 B.A.R., Ms. nr. 2143, f. 94.
21 Idem. Ms. nr. 2757, f. 448.
22 Idem, Ms. nr. 3557.

Dan I. Simonescu, op. cit., p. 60.
~4 Pr. I. Răuţescu, Câmpulung Muscel. Monografie istorică, Tipografia Gh. Gh. Vlădescu, 

Câmpulung Muscel, 1943, p. 127.
25 B.A.R., Ms. nr. 2003, f. 58v., apud Gh. Pâmuţă, Câmpulung, străveche vatră..., p. 56.
26 Idem, Ms. nr. 2547, f. 340, apud Ibidem.
27 B.A.R., Ms. nr. 2324.
28 B.A.R., Ms. nr. 1315.
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pre această sfântă carte să zică: Dumnezeu să iarte pre Gheorghe dascălul care a 
scris această sfântă carte, la anul de la zidirea lumii 7294, iar de la Hristos 1786, luna 
lui avgust 4 zile”29. Este de remarcat faptul că anul este scris cu cifre arabe30.

Al doilea manuscris, „Theotocarion”, a fost realizat în aceeaşi perioadă şi, 
probabil, tot cu aceeaşi „cheltuială”, a arhimandritului Dositei. Are 298 file, scrierea 
ei durând două luni (22 august - 23 octombrie), de la fila 4 aflăm că „S-au scris de 
Gheorghe dascăl ot Vişoi”. De asemeni, găsim rugămintea adresată celor ce vor 
folosi cartea, ca să-l pomenească, iar de se vor găsi greşeli, „veri în cuvinte, veri în 
slove”, să-l ierte şi să corecteze31.

n) O menţiune specială se cuvine unuia dintre egumenii mănăstirii, Nicodim 
Beleţeanul, cu toate că nu cunoaştem vreun manuscris copiat de el. Era originar din 
satul Beleţi, din sudul fostului judeţ Muscel, şi a condus obştea mănăstirii între 
1737-1763. Din cele scrise până aici, referitor la manuscrisele păstrate, sau despre 
care avem ştiri şi care s-au copiat în cadrul mănăstirii sau pentru ea, reiese că, dintre 
toţi egumenii, Nicodim a fost cel care le-a procurat pe cele mai multe. O primă 
concluzie ar fi că era un călugăr luminat, care dorea ca în mănăstirea sa să se afle cât 
mai multe cărţi, atât cele necesare slujbelor, cât şi cele pentru studiu şi învăţătură. 
Am prezentat, de asemenea, că pe cartea cumpărată de la Manasie Câmpulungeanul, 
Toiagul îndreptării, în 1731, egumenul Nicodim a însemnat data cumpărării, „anuo 
Domino Noember 1731”, cu litere şi cifre latine, nu slave; în legătură cu numele lui 
Manasie, şi acesta scris tot cu litere latine, Manassie, profesorul Dan I. Simonescu 
observa că în „transcrierea lui s (scris cu dublu s, n.n.) din Manasie, vedem influenţa 
germană”32, ceea ce indică faptul că egumenul câmpulungean era familiarizat cu 
cărţile venite din Occident, prin Transilvania, precum şi cu cultura şi chiar teologia 
occidentală. O nouă dovadă, în acest sens, este şi discursul ţinut în anul 1737, în 
limba germană, în numele mănăstirii şi al orăşenilor, în faţa şefului armatei austriece 
care intrase în Câmpulung. Acest discurs a fost publicat într-o vastă lucrare, La 
Storia dell’ anno, care numără 29 volume şi a fost tipărită la Amsterdam şi Veneţia. 
Discursul a fost apoi tradus şi publicat de N. Iorga33. Numele autorului nu este redat 
nici în La Storia dell' anno, şi nici marele savant român nu l-a identificat34 cu 
certitudine. Considerăm, însă, că autorul acestui discurs nu putea fi altul decât 
egumenul mănăstirii, Nicodim Beleţeanul. în sprijinul acestei afirmaţii vin râvna şi 
dragostea de carte pe care le-am evidenţiat deja, ca şi încercarea de a scrie cu litere 
latine. Discursul a fost rostit în următorul context: Contele Francisc Wallis, general- 
comandant al Transilvaniei, dorind să ocupe Ţara Românească, sau cel puţin zona de 
la sudul Carpaţilor Meridionali, a trimis aici, în fruntea unei armate, pe generalul

29 Idem, Ms. nr. 2324, f. 536, apud Gh. Pâmuţă, Câmpulung, străveche vatră..., p. 57.
30 Gh. Pâmuţă, op. cit., p. 56.

Ibidem.
3‘ Dan I. Simonescu, Viaţa literară..., p. 17, n. 3.
33 N. Iorga, La storia dell’ anno, în „Revista istorică”, an X (1924), nr. 4-6, p. 110-114.
34 Ibidem, passim.
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maior Ghilani (Gillani). Misiunea de a ocupa mănăstirea din Câmpulung a fost 
încredinţată locotenentului general Barkoki (Bargozzi), mănăstirea fiind „întărită ca 
o cetate”35. Trupele austriece erau însoţite de misionari iezuiţi, deci din acelaşi ordin 
cu cei care au lucrat pentru uniaţie în Transilvania. Aceşti misionari au cerut 
comandantului armatei austriece, probabil lui Ghilani, şi nu lui Wallis, aşa cum 
reiese din introducerea sau raportul care precede textul discursului, să-i forţeze pe 
călugării mănăstirii să accepte catolicismul. Până aici recunoaştem acelaşi plan 
„misionar”, ca şi în Transilvania: se încerca atragerea clerului, care avea să fie urmat 
de către credincioşi. Călugării mănăstirii au sesizat ţinta adevărată a acestor planuri 
şi ,je sfătuiră cu târgoveţii şi apoi prezentându-se generalului, unul din ei, care ştia 
nemţeşte şi ceva latineşte, rosti o cuvântare...36: „Bucuria cea mare ce cuprinsese 
ţara la gândul că va trăi supt stăpânirea Casei de Austria a fost, deodată, micşorată 
prin propunerea cu totul neaşteptată să ne părăsim credinţa în care ne-am născut şi 
am crescut şi pe care înaintaşii noştri au primit-o încă de când au ascultat întâia oară 
cuvântul Evangheliei. N-am fi crezut niciodată că împărăţia Romanilor, în statele 
căreia trăiesc libere religiile luteranilor şi calvinilor, se va îngrijora de a noastră care, 
în substanţă, nu se deosebeşte de cea romană, decât întrucât vrea să observe 
scrupulos riturile urmate de creştinii Bisericii primitive şi refuză de a primi unele 
lucruri introduse de papi, în secolele următoare.

Ca turcii să ne distrugă Biserica, nu ni s-ar părea ciudat, deoarece sunt duşmani 
ai numelui de creştin, dar aceasta să vreţi s-o faceţi voi, pe cari vă privim ca fraţi, ni 
se pare foarte aspru şi putem zice şi noi, cu acest prilej, ceea ce zice profetul David 
în unul din psalmii săi: „Si inimicus meus maledixisset mihi, sustinuissem utique. Tu 
vero homo unanimis, dux meus et notus meus?”37 Vedeţi, Republica Veneţiei cum se 
poartă cu supuşii ei de rit grecesc. Ea pare singura putere care ştie arta de a cârmui 
ţări ortodoxe, după cum ne asigură negustorii noştri, pe care treburile lor îi duc pe 
acolo: nu numai că nu tulbură popoarele în ritul lor, dar voieşte chiar ca funcţionarii 
publici pe care-i trimite să cârmuiască oraşele, să se adapteze în multe privinţe la 
obiceiurile supuşilor şi să asiste adesea împreună cu aceştia la sfintele slujbe în 
bisericile greceşti. De aceea şi toată Grecia roagă necontenit pe Cel Preaînalt s-o 
facă să încapă supt o stăpânire atât de fericită, ştiind din experienţă că Ciprul, 
Negroponte, Candia şi Moreea au înflorit mai bine în puţinii ani, cât au trăit supt 
Leul veneţian, decât în lungile veacuri, cât au fost cârmuite de vulturii împăraţilor 
greci, chiar.

Noi, cele două provincii, Moldova şi Valahia, am fost fără îndoială cele mai 
fericite din câte am fost supuse stăpânirii Casei Otomane, pentru că suntem singurele 
cărora li s-a acordat de la început şi li s-a menţinut privilegiul de a fi cârmuite de 
principi din neamul nostru şi de ritul nostru. Cu toate acestea nu putem explica

35 Ibidem, p. 110.
36 Ibidem.
37 Ps 54, 13-14.
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bucuria ce am resimţit văzându-ne daţi acum, de Pronia cerească, în mâinile 
Chesarului, privind drept cea mai mare fericire să avem de stăpân desăvârşit, un 
principe care crede ca noi în Evanghelie, se închină ca noi la cruce, cheamă ca noi în 
ajutor preasfântul nume al lui Iisus Hristos.

Aşadar, preaslăvite general, binevoiţi a supune, cu raport favorabil, clemenţei 
Chesarului, aceste preaplecate întâmpinări, ca să nu îngăduie ca noii supuşi, pe care 
Cerul i-a dat, să fie supăraţi asupra unui punct atât de delicat, cum e cel al 
conştiinţei.”38

Acest discurs arată, ex silentio, că Nicodim Beleţeanul era un bun cunoscător al 
artei oratorice, dar şi un bun cunoscător al teologiei. El ştia că nu ne deosebim „în 
substanţă” de catolici şi că nu putem primi „unele lucruri introduse de papi, în 
secolele următoare”, „Bisericii primitive”. El ştia, de asemenea, că în practica 
Bisericii occidentale se cinsteşte „preasfântul nume” al lui Iisus Hristos. Cunoscând 
limba germană şi „ceva latineşte” a putut avea acces la o serie de lucrări teologice, 
cu caracter polemic, care ajungeau la saşii din Braşov şi prin mijlocirea negustorilor 
braşoveni sau câmpulungeni, unele dintre acestea se puteau citi şi în Ţara 
Românească. Alte lucrări, aşa cum reiese şi din textul discursului, puteau fi aduse de 
la Veneţia, important centru cultural şi tipografic, de către „negustorii noştri, pe care 
treburile lor îi aduc pe acolo...”

Acest text, care a ajuns a fi publicat în La Storia de U’ an no, va fi ajuns la Viena 
odată cu raportul lui Wallis despre acţiunea trupelor sale la sud de Carpaţi şi a fost 
reţinut pentru talentul oratoric al autorului, ca şi pentru „logica discursului, cu 
provocarea sugestiei, pe cale afectivă”39. Având în vedere calităţile acestui discurs, 
precum şi o largă informare a autorului său, putem crede că Nicodim Beleţeanul a 
fost un cărturar de excepţie al vremii sale, care a cunoscut temeinic limba germană 
precum şi mai mult decât „ceva latineşte”. Ţinând însă cont de marile lucrări de 
restaurare a mănăstirii, începute după 1742, la mai puţin de cinci ani de la numirea 
sa ca egumen, cunoştinţele şi talentul său nu vor fi fost fructificate în scrierea unei 
lucrări originale, care să fie încredinţată tiparului, sau trecerea necruţătoare a vremii 
nu ne permite să avem mai multe informaţii despre această latură a personalităţii 
sale40.

o) Activitatea culturală desfăşurată în secolul al XlX-lea este mult mai redusă 
decât în trecut. Probabil au mai fost copiate diverse lucrări, despre care, însă, nu 
avem ştire. Desigur că, în mănăstire au mai existat monahi cu dragoste de carte, 
deoarece pomelnicul din timpul egumenului Filaret Beldiman, pe care l-am regăsit 
de curând, s-a scris în mănăstire, între 1826-1831. Este scris deosebit de frumos şi

38 N. Iorga, La storia dell' anno, p. 111 -112.
39 Dan Simonescu, Viaţa literară..., p. 17.

Preocupările sale şi faptul că era un bun cunoscător al limbii slave reies din însemnările sale de 
pe un Molitvelnic slav, cel tipărit în mănăstire la 1635, pe care l-a studiat prof. Dan I. Simonescu, şi care 
a găsit că „toate capitolele toponimicale slavoneşti erau traduse pe româneşte, scrise, după caracterele 
grafice, de însuşi Nicodim Beleţeanul” (D. I. Simonescu, Viaţa literară..., p. 16 şi p. 17 n. 2).
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de îngrijit. Din păcate, monahul care s-a ostenit cu scrierea lui nu şi-a consemnat 
numele, din smerenie, nedorind să fie cunoscut. Este însă limpede că era obişnuit cu 
această activitate.

Pomelnicul este de format 35 x 23,5 cm, scris pe hârtie de bună calitate, al 
cărei filigran reprezintă un leu, foarte asemănător cu leul din emblema Republicii 
Veneţia, precum şi iniţialele N.R. Putem, deci, considera că hârtia este de 
provenienţă veneţiană. Pomelnicul are 91 de file, nu toate sunt, însă, scrise. Este 
legat în piele fină, atât prima cât şi ultima copertă având un frumos model, imprimat 
cu auriu, asemeni vechilor cărţi bisericeşti.

Prima copertă are imprimate două chenare ornamentale. Cel exterior, lat de 4 
cm, reprezintă un motiv vegetal şi geometric, iar cel interior, mult mai îngust, de 
aproximativ lcm, reprezintă un model floral stilizat. în câmpul central, 
dreptunghiular, de aproximativ 23,5 x 13 cm, sunt la colţuri patru chipuri identice de 
oameni vârstnici, iar în mijloc scena Deisis, având deasupra, sub un înger cu aripile 
deschise, inscripţia Marele Arhiereu (Arhierei velichii). Scena îl reprezintă pe 
Mântuitorul Hristos, şezând pe tron, în veşminte arhiereşti, cu mitră, având în mâna 
stângă o carte deschisă, iar cu mâna dreaptă, binecuvântând. La dreapta sa se 
distinge Maica Domnului, iar la stânga, Sf. Ioan Botezătorul. Deasupra lor se află 
câte un înger, cu o mână pe piept, iar cu cealaltă arătând în sus. La picioarele 
tronului se află două chipuri de lei.

Coperta din spate este împodobită cu două chenare identice. în câmpul central 
sunt reprezentate, în lungime, două rozete cu motive vegetale, iar în mijloc un 
medalion oval ce reprezintă o emblemă sau o altă scenă, fiind mult prea deteriorat ca 
să poată fi descris. Doar în partea superioară se poate bănui o pasăre, probabil un 
porumbel, din al cărui cioc ţâşnesc raze către partea din stânga a medalionului.

Prima filă scrisă este cea numerotată, probabil, de preotul Ioan Răuţescu, cu 
creionul, cu cifra 3, iar de către copist, cu cifra slavă 1, cu cerneală roşie.

Deasupra textului este miniat un superb frontispiciu dreptunghiular, de 
aproximativ 19x6 cm. Este desenat cu cerneală roşie şi neagră, în peniţă, 
reprezentând un vrej de frunze şi flori. în centru este reprezentată, într-un medalion 
rotund, cu diametrul de aproximativ 4 cm, pe fond auriu, Maica Domnului orantă, cu 
braţele ridicate, având în faţă pe pruncul Hristos.

Sub acest frontispiciu se află scris, cu cerneală roşie, în stilul vechilor 
manuscrise, Predoslovie a sbomicului, cu majuscule, urmând, cu litere mici 
„(adecă) cum s-ar zice a pomiannicului acestuia ”. Iniţiala ,,î”(n) este scrisă într-un 
dreptunghi, de aproximativ 6x4 cm, tot pe fond auriu şi înconjurată de un vrej cu 
frunze şi flori. Din text reiese că această primă predoslovie a fost copiată după un 
pomelnic mai vechi, probabil cel al lui „ierei Nicola”41, întrucât este menţionat anul 
7218 (1710) şi numele lui Io Constantin Brâncoveanul Basarab voevod42 şi al

41 B.A.R., Ms. nr. 3722.
42 Pomelnicul din 1826-1831, f. 3.
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mitropolitului Kir Anthim Ivireanul. Această primă predoslovie se încheie la fila 4. 
Pe verso începe Altă predoslovie, scrisă cu roşu, având deasupra un frontispiciu 
desenat cu cerneală neagră, în peniţă, reprezentând o ghirlandă de frunze. Această a 
doua predoslovie „a sbomicului (adecă cum s-ar zice) a pomelnicului acestuia, carea 
o au adus părintele Varlaam mitropolitul, de la numita cetate a Moscvei, izvodit de 
pe pomiannicile de acolo, când au fost sfinţia sa însuşi în ţara Moscvei. In zilele 
împăratului Alexie Mihailovici domnind într-acea vreame; [iar] în Ţara Rumănească 
bunul creştin Io Radul Voevod Leon când au fost cursul anilor din începutul lumii 
7175 (1667)”. Predoslovia se încheie la fila 7.

La fila 7 verso începe cea de a treia „predoslovie a sbomicului”. Titlul este 
scris cu majuscule roşii, frumos caligrafiate, fiind precedat de un frontispiciu mai 
simplu, similar celui precedent, realizat în peniţă. Anii sunt scrişi cu cerneală roşie 
(7324-1826). Reiese că a fost înnoit cu cheltuiala egumenului Filaret Apamias 
Beldiman. Probabil tot el a alcătuit şi textul, compilând primele două prefeţe. 
Această predoslovie se încheie pe fila 8 verso (doar un rând).

La fila 9 începe un text foarte asemănător cu rugăciunea care precede 
pomenirea celor adormiţi din rânduiala proscomidiei. Este, însă, mult mai dezvoltat. 
Textul este introdus, printr-un titlu scris cu litere mari, asemănătoare literelor de 
tipar, cu cerneală roşie: „Pomeneaşte D(oa)mne sufletele răposaţilor robilor tăi şi 
roabelor tale, carii mai nainte au răposat”. Primii pomeniţi sunt „strămoşul nostru 
Adam şi pre soţia strămoaşa noastră Eva şi tot neamul ce s-au născut dintru ei şi te- 
au născut pre tine, fâcătoriule şi ziditoriule, cela ce eşti adevărat H(risto)s 
Dumnezeul nostru”. Acest text de rugăciune se încheie la fila 10 verso.

La fila 11 începe pomenirea mitropoliţilor „Ţării Rumăneşti”, astfel:
Antim arhiepiscop (Critopol, c. 1380-c. 1401)43 
Athanasie arhiepiscop (probabil de la Severin, 1389-C.1403)
Theodor (?) arhiepiscop 
Maxim (Brancovici 1505-1508) arhiepiscop 
Macarie(II, 1512-c. 1521) arhiepiscop 
Varlaam (c.!534-c.l544) arhiepiscop 
Anania (1544-1558) arhiepiscop 
Simeon (?)
Efrem (1558-1566) arhiepiscop 
Mitrofan (?) arhiepiscop 
Daniil (1566-1568) arhiepiscop 
Eftimie(I, 1568-1576) arhiepiscop 
Gavriil (?) arhiepiscop 
Serafim (1576-1585/1586) arhiepiscop

43 Anii de păstorire ai acestor ierarhi cf. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe 
Române, ed. a Il-a, voi. III, Bucureşti, 1994, p. 593-594, Listele cronologice ale ierarhilor Bisericii 
Ortodoxe Române.
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Dorotei (?) arhiepiscop
Mihail (I, 1585/86-1589) arhiepiscop
Nichifor (1589-1592) arhiepiscop
Mihail (II, 1592-1594) arhiepiscop, al doilea44
Eftimie (II, 1594-1602) arhiepiscop, al doilea
Ieremia (?) arhiepiscop
Luca (din Cipru, 1602-1629) arhiepiscop
Anastasie (?) arhiepiscop
Grigorie (I, 1629-1636) arhiepiscop
Teofil (1636-1648) arhiepiscop
Ştefan (1648-1653 şi 1655-1668) arhiepiscop
Meletie (?) arhiepiscop
Partenie (?) arhiepiscop
Ignatie (Sârbul, 1653-1655) arhiepiscop
Teodosie (1669-1672) arhiepiscop
Sofronie (?) arhiepiscop
Sava arhiepiscop Ardialskii (al Ardealului, n.n.) Brancovici 
Varlaam (1672-1679) arhiepiscop, al doilea
Antim (Ivireanul, 1708-1716), al doilea. Acesta s-au făcut mitropolit la leat 

7216 (1708) ianuarie 28 şi au fost de la ţara Iverilor.
M itrofan (1716-1719) arhiepiscop
Daniil (1719-1731) arhiepiscop, al doilea. Acesta s-au făcut mitropolit la leat 

7227 (1719) avgust 19.
Ştefan (1732-17338) arhiepiscop, al doilea 
Neofit (Cretanul, 1738-1753) arhiepiscop
Filaret (I Mihalitzis?, 1753-1760; II ? 1792-1793) arhiepiscop, al doilea 
Grigorie (II, 1760-1787) arhiepiscop. Acesta s-au făcut mitropolit la leat 1760 

iulie 28, vineri. Dar întâi au fost Mireon.
Dositei (Filitti, 1793-1810) arhiepiscop 
Nectarie (1812-1819) arhiepiscop 
Dionisie (Lupu, 1819-1821) arhiepiscop 
Grigorie (IV Dascălul, 1823-1829; 1833-1834) arhiepiscop 
La fila 12 se încheie şirul mitropoliţilor Ţării Româneşti. După cum se poate 

constata, în cea mai mare parte, cronologia este corectă. Observăm că al 31 -lea nume 
este cel al mitropolitului Sava Brancovici al Transilvaniei (1656-1680), prăznuit ca 
sfânt. Ştim că a fost hirotonit la Târgovişte, la 16 septembrie 1656 şi că un timp, în 
tinereţe, a stat în Ţara Românească la mănăstirea Comana, unde se retrăsese unchiul 
său dinspre tată, arhiereul Longhin Brancovici45. N-ar fi exclus ca să fi stat o vreme

44 Indicaţiile „al doilea” sau altele de după „arhiepiscop”, care nu sunt puse între paranteze 0 
conform Pomelnicului.

45 Cf. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, op. cit.y voi. II, p. 79.
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şi la mănăstirea de la Câmpulung, iar cu ocazia hirotoniei întru arhiereu să fi făcut o 
donaţie mănăstirii câmpulungene, fapt pentru care a fost inclus în lista mitropoliţilor 
pomeniţi aici.

La fila 13 începe pomelnicul domnilor Ţării Româneşti cu „doamnele şi 
coconii lor”. Primul domn este „Radu voevod Negrul”, care „au făcut Tismana”. 
Sunt înşiraţi 66 de domni, cronologia fiind aproape corectă, exceptând, desigur, 
prezenţa lui Radu Negrul voevod, a cărui domnie nu poate fi atestată. Ultimul domn 
este Mihai voevod Şuţul. Imediat, la fila 15 urmează neamul „Brâncovenilor 
Basarabeşti”. Primul nume este Grigorie, apoi „Io Constantin Voevod i Marica 
Doamna cu fiii lor”. în dreptul lui Grigorie, cu cerneală roşie, s-a făcut şi însemnarea 
că „Aceştea sănt din neamul ctitorilor Domnilor Brâncoveni Basarabeşti. Şi fiindcă 
nu de mulţi ani s-au mutat cătră Domnul, de aceaia nici s-au fost trecut în condecă. 
Iar acum fiindcă pre toţi aceştea i-au chemat Domnul Iis(us) H(rist)os, s-au trecut în 
condecă”. Această indicaţie determină concluzia că sursa principală - poate chiar 
unica - a acestui pomelnic a fost cel copiat între 1758-176146, după cel din 1710 al 
lui ierei Nicola, la care s-au adăugat domnii următori lui Constantin Mavrocordat 
(1761-1763, a şasea domnie), mai puţin domnia de câteva luni a lui Manole Giani 
Ruset (1770-1771).

Până la fila 18, paginile sunt nescrise, urmând a fi completate ulterior.
La fila 18 începe pomenirea boierilor „şi alţi pravoslavnici creştini” care au 

făcut diferite danii la mănăstire, între care şi pomelnicul „părintelui Ioan 
Arhimandritul de la Hurez 7197” (1689) care a dăruit „3 candele de argint şi o cruce 
ferecată cu argint şi cu zmalţ”.

La fila 20 aflăm pomelnicul celor care „s-au făcut ctitori noi” prin daniile lor. 
Notăm faptul că primele nume de ctitori noi sunt ale unor credincioşi ardeleni: 
jupânul Ştefan, jupâniţa Ana şi Ioana din Braşov, apoi mai mulţi români din Poiana 
Mărului, care au dat sume de bani sau oi, din Zămeşti şi Săcuiani. Prin urmare, 
constatăm că au existat legături spirituale puternice între mănăstirea noastră şi 
credincioşii români din Braşov şi împrejurimi. La fila 21 verso este pomelnicul 
episcopului Grigorie al Buzăului şi al fiilor săi, care au închinat mănăstirii Schitul 
Goleşti, precum şi al „...popii lui Trandafir”, pentru că a dat 15 lei pentru acoperirea 
trapezei mănăstirii. La fila 22 verso, este pomelnicul „popei Nicolae ot Mitropolie” 
care dăruise un „Parimiariu rumânesc”, nişte „diaconstve”, şi „iertase” o sumă de 
taleri din preţul unor case în Bucureşti pe care le vânduse mănăstirii. Alte nume au 
fost consemnate tot pentru danii de obiecte, cărţi de cult sau veşminte. Aflăm nume 
de ierarhi, ca episcopul Climent al Râmnicului, de egumeni etc.

La fila 65 începe enumerarea tuturor părinţilor „cei vii şi cei morţi din sfânta 
mănăstire... de la Melchisedec carele au fost igumen întâi, pănă acum”. Sunt 
enumerate 205 nume. Remarcăm în această listă, la numărul 27, pe „Gherasim 
schimonah”, în dreptul căruia, cu cerneală roşie, este însemnat „episcop Buzăului”.

46 B.A.R., Ms. nr. 3722.
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Credem că este una şi aceeaşi persoană cu Grigorie al Buzăului (4 aprilie 1668 - 
ante 10 iulie 1691) fost monah la Câmpulung, cel care a închinat metocul de la 
Schitu Goleşti, ctitoria sa. în acest caz, la 1691 se va fi retras din scaun, îmbrăcând, 
la Câmpulung, mănăstirea sa de metanie, marea schimă monahală, sub numele de 
Gherasim. N-ar fi exclus să fi fost îngropat tot aici, sau, poate, la ctitoria sa din 
Schitu Goleşti. Acest pomelnic cu 205 nume se încheie la fila 68 verso.

Următoarele file, până la fila 82, sunt nescrise.
La fila 82, fără nici un titlu introductiv, începe o biografie a egumenului Filaret 

Beldiman, arhiereu (mitropolit sau arhiepiscop) titular de Apameea, de când a venit 
în Ţara Românească, de la Iaşi, la 1 ianuarie 1813, până în jurul anului 1831. 
Această biografie se încheie la fila 85 verso, după care urmează pomelnicul său cu 
cei vii şi cu cei morţi. în acest text biografic sunt enumerate în amănunt, toate 
îmbunătăţirile aduse mănăstirii şi unora dintre posesiunile ei, precum şi starea de 
ruină în care le aflase, aşa cum am mai arătat.

La fila 86 este pomelnicul logofătului Pană Costescu „carele au fost ostenitoriu 
la facerea bisericii din Câmpulungu”, al cărui chip se păstrează încă la mănăstire. Pe 
verso, o altă mână a scris, tot cu cerneală neagră şi acelaşi fel de peniţă, dar în grabă: 
„Aicea să pomeneşte familia conţilor de Roseţi”, vii şi morţi, fără nici o altă 
însemnare.

La fila 87 şi verso, este copiat, de către primul copist, textul primei pisanii, 
aflată deasupra intrării în pronaos, a bisericii lui Matei Basarab.

La fila 88 şi verso se reproduce textul celei de a doua pisanii, cea din biserica 
lui Matei Basarab.

La fila 89 şi verso este copia „ce s-au scris după crucea carea iaste în mijlocul 
târgului în oraş în Câmpulungu”, adică după textul din Crucea Jurământului, 
exemplarul din Piaţa veche a oraşului, în care sunt înscrise privilegiile orăşenilor.

Pomelnicul se încheie cu fila 90 unde este reprodusă pisania pusă de Filaret 
Apamias deasupra uşii de intrare în actuala biserică.

p) Unul dintre monahii care şi-au avut, probabil, metania la mănăstirea din 
Câmpulung, a putut fi şi copistul Evsevie Câmpulungean care, spre sfârşitul 
secolului al XlX-lea a lucrat la Muntele Athos. Credem că era originar din 
Câmpulung sau chiar cu metania la mănăstirea de aici, întrucât se semna ca „monah 
Evsevie Câmpulungean”48. Credem că la Câmpulung a şi învăţat carte şi, în cadrul 
mănăstirii, meşteşugul de copist. El se stabilise la schitul athonit Hairu unde a copiat 
patru manuscrise de literatură monahală, între 1895-1899. El scria „îngrijit, cu litere 
latine, folosind cerneala neagră şi roşie”49.

47 Arhimandrit Veniamin Micle, Manuscrisele româneşti de la Prodromul (Muntele Athos), Sf. 
Mănăstire Bistriţa, Eparhia Râmnicului, 1999, p. 89.

48 Biblioteca Schitului Prodromu, Ms.nr.97, f.205, Cf. ibidem, nota 859.
49 Ibidem, p.90.
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Considerăm că cele scrise până aici au putut reliefa o frumoasă activitate 
cărturărească în mănăstirea Negru Vodă de la Câmpulung, ca şi în cazul altor 
mănăstiri româneşti. Am avut copişti şi traducători, încercări de versificare în 
româneşte, tipografie şi credem că aici s-au format alţi copişti şi caligrafi. Prin 
urmare, mănăstirea nu a fost o instituţie preocupată doar de probleme de construcţie 
sau de viaţă contemplativ-spirituală, ci ea fost şi un centru cărturăresc, răspândind 
lumina învăţăturii, a evlaviei şi a culturii româneşti, desigur, în funcţie de posibilităţi 
şi la nivelul epocilor parcurse.

Manuscripts copied in Negru-Vodă Monastery, Compulsory Muscel. Prince 
Nicolae Alexandru erected a church and a princely palace in Câmpulung Muscel, 
the residence city of the first Basarab princes, around 1351-1352. On the ruins of 
those buildings, Matei Basarab, a pious prince, founded a monastery between 1635 
and 1638/1639, which still exists today. This monastery played an important cultural 
role during the 1/ and 18?h and in the early 19,h century; the first book in Romanian 
language was prinţed there in September 1642, i.e. „învăţături preste toate zilele 
alese pre scurt den multe dumnezeeşti cărţi de folosinţă a tuturor creştinilor" (i.e. 
“Teachings For AII Days, Selected in Brieffrom Many Divine Books, Useful to AU 
Christians”), as well as service books in Slavonie: Prayer Book in 1635, 
Anthologion in 1643, and a Psalter in 1650.



Ecumenismul - între susţinere şi contestare

Pr. Lect. Univ. Dr. David PESTROIU

1. Preliminarii
Marele mitropolit cărturar Antonie Plămădeală afirmă că ecumenismul 

constituie „una dintre marile idei şi descoperiri”1 ale veacului trecut. Acesta trasează 
câteva linii directoare după care Mişcarea Ecumenică se organizează: „In Consiliul 
Ecumenic, fiecare Biserică îşi păstrează identitatea intactă. E condiţia sine qua non 
pe care o cer toţi cei care i se afiliază. Fiecare vine şi rămâne cu tezaurul său de 
dogme şi tradiţii şi nu se lasă nici absorbit, nici reprezentat de Consiliu. Consiliul e 
doar un catalizator”2. Pe de altă parte, unul dintre contestatarii mişcării, cel puţin în 
forma în care se prezintă ea la ora actuală, afirmă: „Curatul şi adevăratul ecumenism 
se exprimă prin spiritul misionar al dorinţei din toată inima şi din tot sufletul de a 
aduce toată lumea la Ortodoxie”3. Evident, această abordare poate fi criticată, sub 
aspectul unei pretinse intoleranţe, dar nu trebuie trecut cu vederea faptul că, în 
materie de doctrină, nu se pot face concesii sub nici o formă. Aceasta nu înseamnă 
că dialogul este sortit din start eşecului, aşa cum se grăbesc să postuleze fataliştii - 
mult prea bigoţi pentru a se încredinţa voii lui Dumnezeu - ci, aşa cum arată Prof. 
Dr. Remus Rus, „dincolo de această imuabilitate doctrinară există şi anumite nuanţe 
de complementaritate”4. Acestea sunt legate strâns de structura internă a fiinţei 
umane, chemată să-şi împlinească destinul ontologic al unei deveniri spirituale, 
indiferent de forma în care este percepută aceasta în plan religios. Tot pentru dialog 
pledează şi PF Atanasie Yannoulatos, care arată că acesta „aparţine tradiţiei Bisericii 
şi a constituit un element motrice pentru dezvoltarea teologiei creştine”5. De fapt,

Antonie Plămădeală, Cuvânt înainte, la P.I. David, Ecumenismul factor de stabilitate în lumea 
de azi. Editura Gnosis, Bucureşti, 1998, p. XIII.

2 Idem, Ca toţi să fie una, EIBMBOR, Bucureşti, 1979, p. 16.
Patrick Bames, Non-ortodocşii, învăţătura ortodoxă despre „creştinii’’ din afara Bisericii. 

Editura Egumeniţa, Galaţi, 2007, p. 163.
Prof. Dr. Remus Rus, Premise antropologice pentru un dialog interreligios, în volumul Biserica 

Ortodoxă în Uniunea Europeană, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, p. 72.
PF Anastasie Yannoulatos, Relaţiile Ortodoxiei cu celelalte religii, în Anuarul Facultăţii de 

Teologie „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, anul IV 
(2004), p. 271.
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rădăcinile dialogului intercreştin se regăsesc încă din perioada patristică, fiind 
ilustrate de celebra expresie augustiniană: „în primul rând, unitate, în al doilea rând, 
diversitate, în toate dragoste6.

2. Pro ecumenism

2.1. Argumentul istoric: împrumut versus tradiţionalism

Sunt tot mai multe voci care pledează pentru un tip de ecumenism de 
convenienţă, plecând de la recunoaşterea reciprocă a calităţii de religie sau cult 
partenerilor de dialog. Aceasta presupune acceptarea faptului că, în demersul lor 
religios, cei în cauză ajung să realizeze comuniunea cu divinul, ca act sinergie 
consfinţit printr-un ritual anume. Se aduc ca argumente împrumuturile inter-creştine 
şi inter-religioase, ca de pildă bradul de Crăciun (de origine luterană) sau clopotul 
(catolic)7. Să nu uităm, însă, că Biblia este plină de exemple negative în privinţa 
ritualurilor idolatre sau chiar a celor nesincere (Cain) sau neascultătoare (Saul). 
Dumnezeu îşi rezervă dreptul de a fi foarte selectiv în această privinţă. Hristos însuşi 
impune restricţii cu privire la săvârşirea ritualurilor Legii Vechi, condiţionându-le de 
afirmarea smereniei, sincerităţii şi împăcării cu semenii. în privinţa unor 
împrumuturi, pot fi admise doar acelea care zidesc, şi care nu contravin doctrinei şi 
moralei ortodoxe deplin consfinţite. Bradul a fost acceptat datorită simbolismului 
său universal creştin, legat fie de persoana Mântuitorului cel veşnic în Treime, fie de 
perenitatea sufletului omenesc după moarte.

De fapt, fiecare dintre zonele de dezvoltare a unor spiritualităţi puternice are 
câte un mod diferit de raportare la realităţile social-religioase, conştientizând 
propriile minusuri ca aspecte pozitive promovate de alteritate. Bunăoară, occidentalii 
preţuiesc tradiţionalismul răsăritean, iar orientalii visează după modernismul 
apusean. Este un semnal de alarmă: dacă această orientare persistă, vor ieşi 
câştigători apusenii, pentru că vor recupera pierderea imensă a Schismei şi Reformei, 
în timp ce Ortodoxia, dacă va manifesta servilism faţă de Occident, are şansele să 
capete o viziune post-modemistă asupra existenţei, care-1 exclude pe Dumnezeu şi 
aşează în locul lui demonul ocultismului8.

6 Apud Diac. Andrei Kuraev, Provocările ecumenismului, trad. de Boris Buzilă, Editura Sophia, 
Bucureşti, 2006, p. 25.

7 Ibidem, p. 24. Deşi autorul arată că originea clopotului ar fi la Malines, în Belgia, unde se află şi 
o „Academie de clopoţit”, cercetările atestă răspândirea acestuia în lumea creştină înainte de Marea 
Schismă.

8 Deja, în unele situaţii, s-a ajuns ca preotul să fie socotit un „prestator de servicii” cu puteri 
„magice”. Există biserici şi mănăstiri unde pomelnicele şi acatistele au rostiri precise, ce se aseamănă tot 
mai mult incantaţiilor mantrice. Să ne mai mirăm că ortodocşii noştri au ajuns să se roage pentru „soartă 
(karmă) bună”?
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2.2. Dileme eclesiologice
în privinţa eclesiologiei, o întrebare fundamentală suscită interesul teologilor: 

în ce măsură se regăsesc confesiunile creştine cuprinse în fiinţa Bisericii? In ce 
măsură însuşirile Bisericii, mărturisite în „Crez”, se regăsesc în structurile fiinţiale 
ale comunităţilor creştine - altele decât Ortodoxia noastră? Dacă vom restrânge 
unicitatea, sfinţenia, apostolicitatea şi catolicitatea Bisericii ca fiind proprii exclusiv 
Ortodoxiei, aşa cum ar dori unii teologi9, ar însemna ca toate celelalte structuri 
comunitare ce-şi revendică apartenenţa la creştinism să fie etichetate, de-a valma, 
drept eresuri ireductibile. Ca persoane particulare, nu avem dreptul să ne emitem 
judecăţi în acest sens; singura autoritate supremă admisibilă cu rol decizional este 
Sinodul Ecumenic. Acest aspect a fost sesizat de către teologi precum Părintele 
Stăniloae, care acceptă dialogul inter-eclesial, recunoscându-le catolicilor şi 
protestanţilor dreptul de a-şi defini ca „Biserică” forma de organizare religios- 
comunitară10. Celebru în acest sens este conceptul Părintelui de „sobomicitate 
deschisă”, în virtutea căruia se pot iniţia dialoguri cu ceilalţi creştini, chemaţi să 
devină părţi constitutive ale Bisericii Universale.

Declaraţiile şocante ale papei Benedict al XVI-lea din luna iulie 2007 au reuşit 
să inflameze lumea creştină prin atitudinea de revendicare intransigentă a statutului 
eclesial, cu pretenţie de unicitate, pentru episcopul Romei. Ne aflăm în faţa unei 
mărturisiri sincere, apreciată în esenţă de teologi ruşi precum A. Kuraev, dar 
contestată vehement de către protestanţi. Reţine atenţia calificarea comunităţilor 
ortodoxe drept „Biserici particulare” - tennen considerat jignitor de către unii, dar 
care, în realitate, exprimă un adevăr dezamăgitor, despre care vom mai vorbi în 
studiul de faţă: lipsa de unitate şi tensiunile dintre Biserici ortodoxe considerate 
„surori”, precum şi întârzierea nejustificată a strângerii „marelui Sinod panortodox” 
îşi pun amprenta asupra percepţiei Occidentului faţă de noi. Şi chiar dacă se vede 
acelaşi chip în cioburile sparte ale oglinzii - pentru a-1 parafraza pe Dosoftei 
Mitropolitul - cu cât se îndepărtează unele de altele, imaginea este distorsionată.

Una din chestiunile prezentate contradictoriu în polemicile pe seama rodirii sau 
nerodirii ecumenismului este legată de statutul eclesial. Pot fi consideraţi parteneri 
de dialog cei care nu sunt membri ai Bisericii? Li se poate recunoaşte calitatea de 
„biserică” adunării lor comunitare? La aceste întrebări, oferă o soluţie Alexei 
Homiakov, care recunoaşte existenţa singurei Biserici văzute care păstrează 
învăţătura revelată nealterată - cea Ortodoxă - şi, în acelaşi timp, consideră că şi cei

9 Pr. Dan Bădulescu contestă până şi folosirea termenului de catolică de către Biserica Romei, 
restrângând semnificaţia lui doar la criteriul sinodalităţii, pe care, în opinia sa, îl întruneşte doar 
Ortodoxia. Uită, însă, de caracterul universal al mântuirii adusă de Hristos - element definitoriu al 
creştinismului ca religie. A se vedea Pr. Dan Bădulescu, Ortodoxie şi erezie. Editura Agaton, Făgăraş, 
2006, jDassim.

10 Cu o precizare, totuşi, semnificativă: numeşte Bisericile: Catolică şi Protestantă ca fiind 
nedepline. A se vedea un comentariu sintetic asupra acestui termen la Pr. Tache Sterea, Credinţă şi 
misiune. Editura Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, Bucureşti, 1999, p. 14.
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străini de Ortodoxie ţ>ot fi uniţi cu Biserica „prin legături pe care Dumnezeu nu a 
voit să le descopere” . Numirile date acestei interesante teorii merg de la „speculaţie 
nepatristică” şi până la „exerciţiu euristic ce se înscrie în tradiţia apofatică a 
Bisericii” . In primul caz, vedem rigiditatea şi opacizarea celor ce resping orice 
părere teologică, uneori chiar superficial şi aprioric, schematizând scolastic toate 
învăţăturile Bisericii în ceea ce ei înţeleg prin mult prea generalul concept de 
„patristică”. A doua expresie, mai fericită, extrage toleranţa faţă de eterodocşi, 
manifestată în viziunea lui Homiakov ca o legătură invizibilă a lor cu Biserica, din 
apofatismul propriu Ortodoxiei, care impune, din start, echilibru. Un echilibru care, 
din păcate, se arată a fi aici echivalentul unui tip de împăcare agnostică, periculoasă 
pentru teologie.

Şi mai periculoasă (anti-eclezială, chiar) este poziţia lui A. Kuraev, care, în cel 
mai pur stil protestant, afirmă: „Biserica este a lui Dumnezeu, nu este o cooperativă 
a noastră”13. Excluderea factorului uman, limitarea termenului de Biserică la un 
simplu rol conceptual, fără orientarea ei instituţionalizantă, implicând participarea 
credincioşilor ca Biserici vii, membre ale Bisericii celei una14, conduce la postularea 
triumfali st-predestinaţionistă a unei eclesiologii exilată în cer, specifică 
protestanţilor.

O analiză asemănătoare se poate face şi în domeniul spiritualităţii. Cei de alte 
confesiuni pot ajunge, potrivit unor autori, la „forme inferioare de trăire 
duhovnicească”15, acestea constituindu-se în veritabile prilejuri de a căuta să le 
experimenteze pe cele mai înalte. Aici trebuie să intervină misiunea ortodoxă, care 
să-l preia pe cel în cauză şi să-l canalizeze spre cunoaşterea şi aprofundarea misticii 
creştine autentice. Aşa se explică succesul misionar al unor comunităţi parohiale sau 
mănăstiri ortodoxe din Occident, în cadrul cărora activează creştini botezaţi la 
ortodoxie dintre etnicii naţiunilor occidentale16.

Unitatea creştinismului se cere a fi reevaluată din perspectiva afirmării sale ca 
religie majoritară pe continentul european, dar şi în alte teritorii ale lumii. 
Contestările în această privinţă caută să minimalizeze rolul religiei creştine ca liant 
al populaţiilor supuse presiunii globalizării, măcar printr-o raportare la originea 
naţiunilor lor, eminamente fundamentată şi pe creştinism. Superioritatea 
creştinismului se observă atât în plan religios, impunându-se în faţa păgânismului 
politeist, cât şi în plan moral, social şi cultural, civilizând practic popoarele barbare

11 A. Homiakov, Biserica este Una, Reîntregirea, Alba Iulia, 2004, apud P. Bames, op. cit., p. 97.
12 P. Bames, op. cit., p. 98-99.
13 A. Kuraev, op. cit., p. 85.
14 După modelul trinitar: ...Ca să fie una, precum suntem şi Noi... - In 17, 11.

Arhiep. Feodor Pozdeevski, Sensul nevoinţei creştine, Lavra Sf. Treime, 1911, p. 163, apud A. 
Kuraev,, op. cit., p. 31, nota 2.

Despre acestea, a se vedea un excurs documentat la Pr. Prof. Emanoil Băbuş: Ortodoxia 
naţiunilor în Europa Occidentală, în voi. Biserica Ortodoxă în Uniunea Europeană, Editura 
Universităţii din Bucureşti, 2006, p. 103-116.
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şi transformându-le structurile nomade, gentilice, în etnii aşezate, prospere, într-o 
contopire armonioasă cu băştinaşii vechi europeni. Este, aşadar, de neconceput ca 
actul ce defineşte juridic alianţa statelor ce alcătuiesc Uniunea Europeană - în speţă, 
Constituţia - să nu menţioneze această moştenire comună, căci „marea contribuţie 
adusă de creştinism în istoria umanităţii se referă la universalitatea mesajului creştin, 
care desfiinţează o multitudine de bariere existente până la venirea lui Hristos17. 
Globalizarea produce efectele distructive în planul spiritualităţii, atâta vreme cât se 
accentuează laicitatea vieţii, la umbra căreia se dezvoltă fie curentele ateiste, 
nihiliste şi seculariste, fie produsele de tip New Age, care-1 transformă pe supraomul 
post-modem în propriul lui dumnezeu, cu pretenţii de rescriere a religiei din 
temelii18. Toate noile mişcări religioase, fie de factură orientală, fie sincretiste, 
proliferează, profitând de lipsa de unitate a creştinilor. Iată de ce este nevoie de un 
efort comun de a împărtăşi acestei societăţi tot mai bolnave valorile supreme ce 
decurg ca dar al jertfei mântuitoare a lui Hristos. Iar dacă în plan doctrinar se 
constată diferenţe insurmontabile, cel puţin în momentul de faţă, sunt importanţi 
paşii ce s-au făcut în direcţia unei colaborări în plan practic, prin Carta Oecumenica, 
adoptată în 2001, care „descrie necesitatea propovăduirii comune a Evangheliei în 
noua Europă unită19. Şi din partea Consiliului Europei se observă o deschidere spre a 
sprijini mai buna cunoaştere reciprocă şi funcţionare paşnică a organizaţiilor 
religioase, prin propunerile de înfiinţare a Consiliului Consultativ al Cultelor şi 
Institutului de studii comparative a fenomenului religios.

Exacerbarea violenţei în lumea contemporană, precum şi manifestările 
fundamental iste şi teroriste ale unor semeni ai noştri, unele desfăşurate chiar în 
numele unor credinţe religioase, ar trebui să dea de gândit teologilor creştini, 
indiferent de confesiune. Iată de ce este necesară mărturisirea lui Hristos ca Logos 
Mântuitor întrupat „în faţa lumii de azi, a societăţii omeneşti grav afectată de 
dezbinare şi violenţă...prin...efortul comun al tuturor Bisericilor şi Confesiunilor 
creştine de a lucra la apropierea lor continuă prin dialogul iubirii şi dialogul 
credinţei...20. Acest dialog trebuie să conducă spre unitate; el nu este echivalentul 
unei abdicări, ci va da valoare adevăratei mărturisiri, care să releve lumii întregi 
adevărul. în orice caz, după observaţia pertinentă a lui J. Meyendorff, „unitatea 
Bisericii este înainte de toate o unitate în credinţă şi nu o unitate în administraţie; 
într-adevăr, unitatea administrativă nu poate fi decât expresia unei comune fidelităţi

17 Pr. Conf. Dr. Daniel Benga, Reflecţii teologice privitoare la integrarea Bisericii Ortodoxe 
Române în Uniunea Europeană, în voi. Biserica Ortodoxă în Uniunea Europeană, Editura Universităţii 
din Bucureşti, 2006, p. 134.

18 Fie apelând la ficţiune - The Da Vinci Code, Lord of the Rings, Harry Potter, fie la 
descoperirile aşa-zis „ştiinţifice” - documentarele produse de Discovery şi National Geographic, 
elogiind gnosticismul sau pretinsele descoperiri ale unor indicii privind îngroparea lui lisus şi a 
„familiei” Lui etc.

Pr. Conf. Dr. Daniel Benga, op. cit., p. 139.
Pr. Ştefan Buchiu, întrupare şi unitate, Editura Libra, Bucureşti, 1997, p. 225.
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faţă de Adevăr...încă şi azi, orice realipire la Biserică a comunităţilor separate de ea 
presupune în mod unic şi inevitabil acordul lor asupra credinţei21.

2.3. Noi orientări în misteriologie

Ortodoxia a susţinut ca învăţătura despre Sfintele Taine să constituie baza 
teologică a Consiliului Ecumenic al Bisericilor22. Şi totuşi, mai există voci 
fiindamentaliste care neagă atât valabilitatea Tainelor săvârşite de eterodocşi, cât şi 
înseşi numirile de „Biserici” pe care le folosesc comunităţile lor eclesiale. Punctul de 
plecare în afirmarea unor astfel de contestări îl constituie existenţa în Molitfelnic a 
ritualurilor de primire la ortodoxie a celor de alte credinţe, conţinând rebotezarea şi 
remiruirea. însă odată săvârşit în numele Sfintei Treimi, botezul nu mai poate fi 
repetat, chiar dacă a fost făcut de un laic, în situaţie de urgenţă; şi atunci, ca şi în 
cazul eterodocşilor ce au deja botez cu formulă trinitară, se administrează numai 
Taina Mirungerii. Deci, iată cum lucrează iconomic recunoaşterea Tainelor.

O problemă spinoasă rămâne recunoaşterea valabilităţii Sfintei Euharistii. 
Vorbind despre aceasta, Leonid Uspensky spune: „Ortodoxia şi catolicismul roman 
îşi afirmă, fiecare de partea sa, unitatea şi unicitatea ca Biserică. Iar apartenenţa la 
Biserică se defineşte - atât într-un caz, cât şi în celălalt - prin împărtăşire din Taina 
Euharistiei. însă nu există, nu pot fi două Euharistii, care nu sunt în comuniune între 
ele, întocmai cum nu pot exista două Biserici, nici doi Hristoşi. Ceea ce înseamnă că 
una sau alta din cele două Euharistii nu realizează Biserica pe deplin, ca Trup al lui 
Hristos”23. Iată o confirmare a titulaturii de „Biserică nedeplină”, pe care a primit-o 
catolicismul din partea Părintelui Stăniloae!

2.4. Misiune şi toleranţă

Ecumenismul presupune, inevitabil, deschidere spre cel de alături, concretizată 
nu numai în acceptarea dialogului ca atare, ci şi în acceptarea lui ca partener de 
dialog, deşi unii se grăbesc să aplice prea repede îndemnul Mântuitorului, luat în 
braţe ca scuză ipocrită: să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş. Aceasta este toleranţa, a 
cărei indispensabilitate este suprimată de A. Kuraev: „A-ţi reduce întreaga viaţă la 
un singur sentiment ar fi un act de autoconstrângere şi o perversitate”24 - spune el, 
referindu-se la iubirea de Dumnezeu şi de aproapele. Tocmai existenţa neîngrădită a 
liberului-arbitru face ca împlinirea acestei porunci să fie asumată de fiecare în mod 
personal, nu ca o „constrângere” şi nicidecum ca o „perversitate”. Virtutea dragostei 
este cea spre care converg prin reducţie toate virtuţile teologice: Mai mare decât

21 Jean Meyendorff, Biserica Ortodoxă ieri şi azi, trad. Cătălin Lazurca, Editura Anastasia, 
Bucureşti, 1996, p. 178.

" A se vedea P.I. David, op. cit., p. 22.
23 Leonid Uspensky, Spre unitate?, trad. Vasile Manea, Editura Patmos, Cluj Napoca, 2005, p. 34. 

A. Kuraev, op. cit., p. 77.24

324



Ecumenismul - intre susţinere şi contestare

acestea este iubirea - / Co 13, 13, pentru că ea este singura ce va dăinui în veşnicie, 
în împărăţia cerurilor.

Un model pastoral-misionar în această direcţie ne oferă Pr. Prof. Dr. Vaier Bel, 
care afirmă: „în localităţile cu mai multe culte, preotul ortodox trebuie să dea dovadă 
de spirit ecumenist, înţelepciune şi respect, să dialogheze cu reprezentanţii acestora 
şi să fie la înălţimea chemării sale, ţinând cu tărie tradiţia ortodoxă”25.

2.5. Erori ce pot şi trebuie a fi îndreptate
O primă greşeală care se face de către noi în abordarea problemei ecumenice 

este poziţia de superioritate pe care ne-o arogăm prea mult, prea des şi, inflexibil, în 
toate domeniile religiozităţii. Surprinzător, „occidentalii, cu puţinul pe care îl au (pe 
plan duhovnicesc - n.n.) adesea au ajuns să devină foarte puternici. Noi, cu 
preaplinul pe care îl avem, rămânem atât de săraci...”26. încă o dată, concluzia trasă 
de Hristos la sfârşitul pildei vameşului şi fariseului îşi vădeşte valabilitatea. Chiar şi 
unii ortodocşi care consideră catolicismul drept o erezie, nu pot să nu recunoască 
faptul că „nimeni nu poate declara cu toată inima că Biserica romană a încetat peste 
noapte să mai fie o deţinătoare a harului eclesial. A devenit, mai degrabă, bolnavă 
duhovniceşte”27.

2.6. Vectorul ortodox
Finalmente, întregul demers spre ecumenicitate trebuie concretizat în lucrarea 

unei mărturii vii, care să convingă interlocutorii asupra adevărurilor Ortodoxiei. în 
acest sens, reţinem declaraţia lui Gh. Florovski: „Pentru mine, unirea creştinilor 
înseamnă o întoarcere generală la ortodoxie. Aceasta nu înseamnă că tot ce a existat 
şi există în ortodoxie, aşa cum o vedem astăzi, poate fi identificat cu Adevărul lui 
Dumnezeu. O Biserică adevărată nu înseamnă o Biserică perfectă”28. 
Perfectibilitatea ei rezidă, am putea spune, în factorul uman, care, adeseori, nu e 
capabil să se ridice la înălţimea coborârii lui Dumnezeu la noi. Deci, noi, membrii 
Bisericii, suntem perfectibili. Iar dacă spune cineva: Ce folos cu ecumenismul? E 
pierdere de vreme. Nu ajunge la nici un rezultat. Nu se vor întoarce ereticii la 
ortodoxie! - acela este un exponat viu al mediocrităţii gândirii şi acţiunii misionare a 
vremurilor noastre. E uşor -astăzi - să stea cineva în iatacul netulburat al unui 
imobil ecleziastic şi să peroreze despre inutilitatea dialogului ecumenic. Dacă aşa ar 
fi procedat Apostolii lui Hristos, în special Sfanţul Pavel, creştinismul ar fi rămas, 
cel mult, o sectă iudaică. Rezultatul spre care ne conduce logica e următorul: ultra-

25 Pr. Prof. Dr. Vaier Bel, Misiune, parohie, pastoraţie, Editura Renaşterea, Cluj, 2002, p. 169.
26 A. Kuraev, op. cit., p. 100.
27 P. Bames, op. cit., p. 36.
28 Apud A. Kuraev, op. cit., p. 100.
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ortodocşii ecumenist-sceptici sunt fie insuficient pregătiţi29, fie inflexibili şi mândri, 
incapabili de a se coborî din înălţimile teologhisirii la nivelul de înţelegere al celor 
mai puţin „iniţiaţi”30.

2.7. Despre ecumenismul local

După părerea Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, rugăciunea comună „are o valoare 
inestimabilă pentru ecumenismul local”31. Condiţia eficienţei acesteia rezidă în 
apofatismul ei, în negarea oricărei afirmări a sinelui (care cunoaşte, din păcate, dese 
impregnări cu mesaje prozelitiste) şi în cererea sinceră ca Dumnezeu să 
desăvârşească unitatea credinţei.

3. Atitudini contrare ecumenismului

3.1. Potrivnicie fără argumente

O primă categorie de temeri privitoare la scopul participării ortodoxe în 
Consiliul Ecumenic al Bisericilor este legată de potenţialitatea realizării unor acte de 
unire, în special cu creştinii din confesiuni protestante, prin renunţarea la învăţături 
doctrinare de bază ale Bisericii. Se cunoaşte faptul că, pe tărâm doctrinar, diferenţele 
sunt mari, practic ireductibile, iar mersul actual al întrunirilor confirmă acest fapt3 . 
In plus, unele formulări ecumeniste sunt cât mai neclare, pentru ca această 
ambiguitate să le facă uşor acceptate de către toţi. Se evită punctele de vedere

29 Am cunoscut destui teologi care, din jena de a-şi mărturisi slaba pregătire în domeniul 
Teologiei Biblice, confundă dialogul viu cu ereticii şi sectarii, bazat pe argumentaţia solidă a exegezei şi 
erminiei ortodoxe, cu un „duel cu versete”. Aici se vădeşte superficialitatea şi ignoranţa: ortodoxul îşi 
închipuie că, dacă a învăţat pe de rost câteva argumente (celebrele „temeiuri biblice şi patristice”), poate 
argumenta în faţa oricărei afirmaţii eretice. Iar sectantul procedează la fel - şi, de aici, „duelul”. Cheia ar 
fi dialogul pe text, problematizarea, contextualizarea şi recursul la vocea autentică a exegezei Părinţilor.

3u Este şi cauza pentru care defunctele emisiuni cu dezbateri religioase de pe posturile naţionale de 
televiziune reuşeau performanţa unor non-audienţe record.

31 Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Introducere: Reconciliere şi renaştere în lisus Hristos, la P.I. 
David, op. cit., p. XXIX.

" Unii autori ortodocşi anti-ecumenişti inventariază cu acrivie, între motivele de respingere a 
dialogului, până şi mărunte omisiuni din titulaturile tematicilor consfătuirilor, ca de pildă Domnul cel 
răstignit, nădejdea noastră, la Evanston (lipsind referirea la înviere). Considerăm că, faţă de acestea, 
sunt alte învăţături mult mai importante care ne separă, cum ar fi credinţa în mijlocirea Maicii Domnului 
sau a sfinţilor. Atâta vreme cât un ortodox nu este pus să retracteze o învăţătură doctrinară de bază, 
dialogul poate continua, înţelegând prin aceasta că s-au realizat premizele unui respect reciproc în 
materie de credinţă. Pentru afirmaţiile de mai sus, a se vedea: Arhim. Epifanie Theodoropulos, Cele 
două extreme: Ecumenismul şi stilismul, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2006, p. 13-17. Cartea 
abundă în exprimări extrem de dure la adresa ecumenismului, acesta fiind catalogat drept „monstru”, 
„blestemat”, „mai rău decât orice erezie”, „grozăvie” etc. - ibidem. p. 25, 39-41. Autorul are curajul să-l 
ameninţe public pe patriarhul ecumenic Atenagora cu o schismă în Biserica Greciei, criticând aspru 
atitudinea acestuia, favorabilă dialogurilor cu papalitatea şi celor purtate în cadrul Mişcării Ecumenice - 
ibidem, p. 42.
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proprii, tranşante, cu rol de a individualiza aspectele particulare ale diferitelor 
grupări. Pentru unii, interesul este acela de a diminua rolul dogmelor, nu de a le pune 
în valoare pe cele adevărate şi de a le demasca pe cele false. De câte ori nu auzim 
folosindu-se expresii de genul: „dogmatizare rigidă” sau „sistematizare scolastică”!

Sloganuri de tip: „Ştim cine este în Biserică!” „Toţi heterodocşii sunt în afara 
Bisericii!”33 sunt mult prea radicale şi trebuie respinse din start. Pe de o parte, ştiinţa 
noastră despre apartenenţa cuiva la Biserică este limitată, pentru că nu ia în calcul 
posibila sa apostazie, prin care se situează voit în afara graniţelor eclesiale, iar 
despre heterodocşi nu putem conchide nimic, din aceleaşi motive legate de crezul lor 
personal şi raportarea la dreapta judecată a lui Hristos. Din păcate, autorii unor astfel 
de sloganuri rezumă fiinţa Bisericii doar la aspectul ei pământesc, refuzând să 
analizeze şi conotaţiile legate de accederea în Biserica Triumfătoare. Este capcana 
întinsă de protestanţi şi neoprotestanţi, care confundă comunitatea „sfinţilor” de aici 
cu cea de dincolo, vorbind în mod exclusiv de caracterul nevăzut al Bisericii.

Sunt destui teologi care se raportează strict la Tradiţie, situându-se pe poziţii 
radicale, chiar fundamental iste. Nu concep să nu apeleze la autoritatea unor sfinţi 
părinţi şi a unor canoane pe care le citează la tot pasul, deşi mesajul la care se referă 
este căzut, de multe ori, în desuetudine34. Din păcate, aceştia sunt exponatele vii ale 
felului cum n-ar trebui să fie înţeles apofatismul în Ortodoxie. Pentru unii, negarea 
posibilităţii cunoaşterii - la nivel metafizic - se exprimă prin opacizare. De aici, 
respingerea dialogului, potrivit principiului: „propaganda ecumenică obstrucţionează 
tendinţa omului spre autocunoaştere” . Acesta este un slogan, de fapt. Pe de o parte, 
adevărata cale spre autocunoaştere trebuie să subsumeze interacţiunea cu semenii, 
pentru a defini şi compune un sistem de referinţă obligatoriu. Pe de altă parte, nu 
putem afirma că alteritatea include, din start, cerinţa expresă a unei atitudini de 
respingere în forţă, mergând până la anihilare. Dezvoltând axioma de mai sus, 
constatăm o altă rezultantă periculoasă: dincolo de dogme, care sunt, pentru 
moment, ireductibile, rămâne religiozitatea, exprimată prin trăire mistică. Iar aici, în 
urma reducţiei afirmării individuale pe tărâm doctrinar, rămâne marea masă 
impersonală a aşa-zisei trăiri religioase de tip nou, fie panteist-oriental, fie secularist- 
globalizant.

Care este motivul pentru care Părinţi precum Sfanţul Ignatie Briancianinov 
vorbesc despre „imposibilitatea mântuirii heterodocşi lor şi ereticilor?”36 Este acelaşi 
pentru care afirmăm că nu se mântuiesc sinucigaşii, apostaţii sau vicioşii învederaţi. 
Fără a-i nominaliza, înţelegem doar că, în cazul lor, au aplicabilitate cuvintele 
Mântuitorului privitoare la neputinţa iertării păcatelor împotriva Duhului Sfânt {Mc

33 P. Bames, op. cit., p. 104.
De exemplu: cine apelează la serviciile unui medic evreu să se caterisească/ afurisească... 

(Canonul 11 al Sinodului Trulan), cf. Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note 
şi comentarii, Sibiu, 1993, p. 110.

A. Kuraev, op. cit., p. 60.
36 în Orthodox Life, voi. 41, Ian. 1991.
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3, 29). Aceasta nu înseamnă că noi putem emite judecăţi în privinţa lor; nu avem 
acest drept, pentru că ar însemna uzurparea prerogativelor Dreptului Judecător. 
Comentariile noastre se îndreaptă doar asupra faptelor pe care aceştia le săvârşesc; 
suntem, aşadar, îndreptăţiţi să afirmăm că persistenţa în erezie este o gravă eroare, 
iar mărturisirea adevărului o necesitate vitală a exprimării dragostei noastre faţă de 
aproapele - asimilat, în acest caz, după parabola binecunoscută, cu călătorul căzut 
între tâlhari (Lc 10, 30). Revenind la întrebarea iniţială, nu putem să nu observăm că 
aparentul radicalism al formulării citate este justificabil, cel puţin din perspectiva 
pastoraţiei creştin-orotodoxe. Cum am mai putea ţine laolaltă oile turmei lui Hristos 
dacă noi, păstorii, le-am mâna către prăpastie, prezentând-o ca alternativă pentru 
staul? Şi cum ne-am mai asemăna Blândului Păstor, dacă ne-am mulţumi cu 
pierderile din turmă, nefacând nimic pentru căutarea şi readucerea în Biserică a celor 
rătăciţi?37

Ei bine, tot din dragoste pentru aproapele consideră şi ortodocşii anti- 
ecumenişti că nu trebuie încurajată nici o formă de deschidere faţă de eretici: „noi, 
care dăm în vileag rătăcirile ereticilor şi propovăduim că urmează o cale foarte 
greşită, poate că vom pricinui în ei o criză de conştiinţă şi o dorinţă de căutare a 
adevărului”38. Această atitudine este, însă, plină de trufie şi totalmente nebiblică, 
asemănând în mod ruşinos pe promotorii ei cu preotul şi levitul din pilda 
Mântuitorului (Lc 10, 30-37). Adevărul este că, pentru cel aflat deja în greşeală, de 
multe ori trebuie intervenit din exterior, pentru că, pierzând sistemul valoric de 
referinţă, el se consideră, autosuficient, pe un traiect valabil. Este ceea ce ne cere 
Hristos, atunci când ne trimite: Mergând, învăţaţi toate neamurile...(Mt 28, 19), 
neezitând să se ofere pe sine însuşi drept exemplu: Iată, Eu stau la uşă şi bat...(Apoc 
3, 20).

Sfanţul Teofan Zăvorâtul sintetizează, într-una din scrisorile sale, caracterul 
total ineficient al discuţiilor purtate despre mântuirea sau damnarea ereticilor, 
recunoscând valoarea universală a jertfei lui Hristos, extinsă, prin iconomie, la 
întregul neam omenesc. Concluzia sa se prezintă sub forma unei sentinţe 
programatice, adresată fiului său duhovnicesc: „dacă tu, ca ortodox, ca deţinător al 
Adevărului în plinătatea lui, ai trăda Ortodoxia, aderând la o credinţă diferită, ţi-ai 
pierde sufletul pentru totdeauna”39. Privitor la o astfel de perspectivă, criticii 
ecumenismului emit sentinţe foarte dure, sprijinindu-se nu de puţine ori pe expresii 
plastice, creatoare de impact emoţional, cum ar fi infectarea cu bacteria falsei 
doctrine .

Pe de altă parte, Aleksei Homiakov avertizează că „discuţia asupra mântuirii 
sau pierzaniei veşnice a celor de alte credinţe este purtată într-un mod trivial şi

37 A se vedea pilda oii celei pierdute - Lc 15,4-7. 
Arhim. Epifanie Theodoropulos, op. cit., p. 27.

39 Apud P. Bames. op. cit., p. 108.
40 Ibidem, p. 112.
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sectar”41. Adevărata întrebare ce trebuie să ne frământe vizează autenticitatea 
învăţăturilor lor, apropierea sau îndepărtarea lor de adevăr. în ceea ce priveşte 
persoanele în cauză, nu avem dreptul de a emite judecăţi (nu judecaţi, ca să nu fiţi 
judecaţi... - Lc 6, 37), lăsând această acţiune pe seama Domnului Hristos - Dreptul 
Judecător. Singurul lucru care trebuie să ne preocupe este mântuirea noastră: noi să 
nu cădem în erezie, pentru a nu fi judecaţi apoi de Hristos.

O atenţie deosebită este acordată de către tradiţionalişti problemei lucrării 
harului în afara graniţelor Bisericii Ortodoxe. Desigur că analizăm prezenţa acestui 
har în „Bisericile nedepline” - Catolică şi Protestantă42, rezervându-ne dreptul de a 
opina asupra relativizării complete a rolului său desăvârşitor la neoprotestanţi şi 
secte43. Teologii ortodocşi se exprimă la unison în sensul că admiterea vreunei 
lucrări harice sacramentale în Bisericile Occidentale se face în virtutea unui mare 
pogorământ - o iconomie cu totul specială. Şi au dreptate, pentru că romano-catolicii 
privesc harul ca pe un produs de marketing44, iar protestanţii se raportează la el în 
sensul strict aprioric al prevalenţei lui în faţa liberului arbitru, în chestiunea spinoasă 
a predestinării45. Cu toate acestea, cei ce analizează tocmai acest tip de iconomie se 
sperie şi postulează în grabă că, prin mişcarea ecumenică, „ceea ce trebuia să fie 
excepţie (oikonomia) a devenit normă”46.

Totuşi, chestiunea lucrării harului în „simbolurile” (reminiscenţele Sfintelor 
Taine) protestante şi neoprotestante este extrem de spinoasă şi comportă discuţii 
aprinse între teologi. De la redactarea Documentului BEM, nu contenesc aprecierile 
şi, totodată, criticile asupra implicării ortodoxe în direcţia recunoaşterii unor lucrări 
sacramentale departe de sensul lor creştin autentic. Pe de o parte, se vădeşte meritul

41 A. Homiakov, Opere, voi.. II, Moscova, 1886, p. 374, apud A. Kuraev, op. cit., p. 33.
42 Potrivit fericitei expresii a părintelui Stăniloae.
43 Cea mai periculoasă pretenţie de coordonare a harului în chip „benefic” supraomului tehnicizat 

se regăseşte în curentul sincretic New Age, unde asistăm la o paletă extrem de variată a valenţelor 
acestuia: de Ia acţiunea directă, pe filiera misticii păgâne de tip oriental (yoga şi meditaţia), până la 
formele ocultismului postmodem: astrologie (horoscopul „zilnic”), magie (Harry Potter), vrăjitorie (Lord 
of the Rings), radiestezie şi rei-ki (ansa şi pendulul - eliberatoare de „energii”). Culmea o constituie 
amestecul extrem de nociv în tehnicile sapienţiale, propunând o aşa-zisă vindecare a bolilor la nivel 
„mental”, „spiritual”, prin bioenergie, tratamente holistice, naturiste şi -vai!- chiar urinoterapie.

44 Graţia creată, oferită din tezaurul meritelor prisositoare deţinut de Biserică, se transmite într-un 
mod quasidependent de factorul uman, similar unui profan negoţ de energie electrică, de pildă. Lipsit de 
originea divină prin emanaţie, harul catolic creează o separaţie între Dumnezeu şi lume, între care se 
interpune factorul uman centrat în persoana papei, conducând la premiza conceperii unui abis de netrecut 
între transcendent şi imanent, cu toate consecinţele negative ce decurg de aici, în planul concret al 
teologiei.

4S Despre o lucrare a harului în „Simbolurile” protestante nu poate fi vorba; chiar dacă li se 
recunoaşte, într-un fel, caracterul sacramental, aceasta decurge, indirect, din acţiunea sa premergătoare, 
care conferă „aleşilor” puteri sporite în credinţă, iar damnaţilor le refuză orice contact cu el (a se vedea 
predestinaţia calvină „absolută”).

P. Bames, op. cit., p. 136.
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aplecării către fraţii „aflaţi întru aşteptarea dragostei noastre”47, pe de altă parte, se 
simte lipsa de eficienţă pe termen scurt al unui astfel de demers. Caracterizând 
această situaţie, Sf. Teofan Zăvorâtul arată că protestanţii „se aseamănă cu cei cărora 
li s-au necrozat trei sferturi din plămâni, iar restul este şi el pe cale a se necroza . 
Motivul? Tocmai modul lor de a se raporta la ecumenism, sintetizat magistral de 
către J. Meyendorff: „Concepţia protestantă despre unitatea şi plenitudinea Bisericii 
că ar aparţine fie unui dincolo invizibil, fie unui viitor eshatologic, apare 
ortodocşilor ca o negare a realităţii mântuirii, ca un refuz a ceea ce însuşi Dumnezeu 
ne-a dăruit”49. Este vorba tocmai de eclesiologia protestantă, o eclesiologie de 
replacement, şi nu de revival, pentru omul contemporan. Adică o mutare a 
problematicii mântuirii dincolo de graniţele vieţii umane în trup, şi nu o luptă 
continuă pentru transformarea fiinţială a acestei vieţi.

3.2. Demonism?

Există, între teologii ortodocşi, destule voci care caută să argumenteze 
existenţa unei influenţe demonice în ceea ce priveşte mişcarea ecumenică, mergând 
până la posesia demonică efectivă. Dintre aceştia, se remarcă figura intransigentă a 
Sf. Iustin Popovici, care numeşte ecumenismul „un nou mod de manifestare a puterii 
diavoleşti”50.

3.3. Dialogurile şi conţinutul lor

Nu numai dialogul în sine este ţinta atacurilor anti-ecumeniştilor, ci şi 
modalităţile de abordare a lui. Aici sunt dezbătute două practici, ambele intens 
criticate: faptul de a-i considera pe eterodocşi ca fiind creştini în acelaşi fel ca şi noi 
şi faptul de a recunoaşte că Biserica lor este o ramură a adevăratei Biserici a lui 
Dumnezeu. Despre condiţiile în care putem recunoaşte unei comunităţi calitatea de 
Biserică am mai vorbit. Insă despre calitatea de creştin şi eventuala ei uzurpare de 
către cineva, nu ne putem pronunţa fără să analizăm temeinic hristologia la care se 
raportează cel în cauză, care trebuie să afirme în mod necesar un minim doctrinar 
îndeobşte recunoscut de către toţi: dogma personalităţii treimice a Fiului lui 
Dumnezeu, dogma întrupării şi cea a unirii ipostatice, jertfa şi răscumpărarea, 
învierea şi înălţarea, a doua venire şi judecata.

47 După expresia Pr. Prof. Dr. Ion Bria, preluată şi extinsă de Pr. Prof. Dr. Vaier Bel, op. cit.,

Sf. Teofan Zăvorâtul, Despre ortodoxie şi cum să prevenim păcatul împotriva ei, Moscova, 
1991, p. 18, apud A. Kuraev, op. cit., p. 39.

49 J. Meyendorff, op. cit., p. 187.
50 A se vedea P.I. David, op. cit., p. 12.

passim.
48

330



Ecumenismul - între susţinere şi contestare

3.4. Confuziile ecumenismului: sa-l numim „erezie”; să-l considerăm 
„sincretism ”?

Tendinţa iniţială de a face front comun misionar în vederea propovăduirii 
creştinismului către necreştini s-a transformat, treptat, într-o inacceptabilă propunere 
vizând toleranţa absolută faţă de alte religii, grupări şi chiar secte, mergând până la 
recunoaşterea formală a valabilităţii demersului lor ideologic privind mântuirea 
omului. Dialogul presupune afirmarea pregnantă a unor chestiuni ce ţin de 
identitatea proprie. Este de dorit ca partenerii de dialog să aibă de împărtăşit reciproc 
informaţii interesante despre propriile grupări religioase şi să nu se gratuleze 
stereotip cu aprecieri false, linguşitoare.

Nu putem fi de acord cu modul în care unii teologi se joacă, pur şi simplu, cu 
termenii „erezie” şi „schismă”. Personal, nu împărtăşesc punctul de vedere al 
Mitropolitului Antonie de Suroj, care consideră că ar trebui să curăţăm aceşti 
termeni de „zgura care îi face, de obicei, infamanţi”51. Cu alte cuvinte, să-i folosim 
Iară restricţie, pe scară largă, etichetând pe toţi cei ce nu sunt „în front” drept eretici 
sau schismatici. Aceste exprimări ascund, însă, concepte de o gravitate maximă, faţă 
de care ne vedem datori a preciza, o dată în plus, că erezia trebuie analizată şi 
declarată ca atare numai de către un Sinod Ecumenic, iar schisma trebuie explorată 
în profunzime, mergând până la cauzele care au generat-o52. Iar deschiderea 
ecumenică nu înseamnă în nici un caz susţinerea unor concesii în materie de 
doctrină, ci putem afirma că dorim ca valorile creştine ale celorlalţi să se integreze în 
viaţa noastră ortodoxă. Apropierea doctrinară a Bisericilor se face „prin deschiderea 
lor comună faţă de lume”*3 - afirma Părintele Petre I. David.

în limbajul curent al ultra-ortodocşilor creştini ruşi, se definesc drept erezii 
până şi lucruri nesemnificative, unele ţinând strict de ritual, fără prea mare legătură 
cu învăţătura bazată pe Revelaţie. De pildă: folosirea lumânărilor de stearină54, 
utilizarea candelelor cu gaz55, parfumarea cu colonie înainte de mersul la biserică, 
dar şi stări sufleteşti, precum: tristetea şi jalea, lipsa suspinelor de pocăinţă 
permanente sau „posomoreala ascetică”*6. Dacă ar fi să le considerăm erezii pe toate

51 Mitrop. Antonie de Suroj, însemnări despre dificultăţile şi speranţele dialogului ecumenic, în 
Russkaia Mâsl, 19.07.1997, apud A. Kuraev, op. cit., p. 59.

“ De o mare profunzime duhovnicească este relatarea dialogului purtat de Sf. Antonie cel Mare 
cu diavolul (după Pateric): smerenia sfanţului a fost pusă la încercare de acuzaţia că ar fi eretic. Negaţia 
fermă ne conduce la concluzia că nici diavolului - tatăl minciunii - In 8, 44, nu i s-a permis să 
folosească în mod uşuratic această acuză.

53 P.I. David, op. cit., p. 314.
La noi, acestea se confecţionează şi se distribuie de Fabrica de lumânări a Patriarhiei, dar şi la 

majoritatea Centrelor eparhiale şi mănăstiri.
în cimitirele din Bucureşti (mai ales la Bellu) aprinderea candelelor cu gaz la morminte a 

dezvoltat o profesie specială (existentă şi în prezent), aceea de „candelar” şi „candelăreasă”.
Ce frumos sună! Sau, mai pe româneşte, „acreala” ce se citeşte pe faţa unor monahi sau 

monahii, atunci când îndrăznesc să-i deranjeze musafiri „din lume”. Pentru toate acestea a se vedea şi A. 
Kuraev, op. cit., p. 112-113 (citat după A.F. Losev).
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acestea, ar însemna că majoritatea ortodocşilor sunt eretici şi trebuie excluşi din 
Biserică.

De altfel, dacă vom analiza obiectiv această stare de lucruri, vom vedea că 
astăzi, în creştinism se poate distinge pluriconfesionalismul cu o pregnanţă ce 
depăşeşte cu mult perioada de dispute din timpul creştinismului primar din epoca 
sinoadelor. Ortodoxia însăşi - cea mai fidelă datului revelat - este zguduită de 
schisme şi promovează diversitatea în materie de cult, cu extensie uneori chiar şi în 
plan doctrinar57. Catolicismul a „reuşit” performanţa de a credita în interiorul său 
structuri ale laicatului zis „harismatic” - în speţă, o hidoasă hibridizare prin 
amestecul cu penticostalismul neoprotestant58. Iar protestanţii şi neoprotestanţii, cu 
multitudinea de diferenţe confesionale ce-i caracterizează, se situează din start în 
afara dreptarului Sinoadelor ecumenice, numai dacă am argumenta prin simplul fapt 
că neagă în totalitate valoarea enunţurilor dogmatice formulate la Sinodul al VlI-lea. 
In aceste condiţii, pluralitatea religioasă în interiorul creştinismului putem spune că a 
devenit un fenomen. Iar analiza lui, sub toate aspectele, nu poate să nu ţină seama de 
reconsiderarea poziţiei faţă de „erezii” şi „eretici”. O astfel de atitudine se regăseşte 
în viziunea ecumenistă a Mitropolitului Antonie Plămădeală, sprijinindu-se pe 
contribuţiile lui L.A. Zander şi S. Bulgakov. Citând din aceşti autori, Mitropolitul 
Antonie redă un dialog edificator: „Ce este un eretic? E un frate..., pentru că ereticul 
e, în primul rând creştin. Nu numim eretic un budist sau un păgân. Reconsiderând 
noţiunea, se descoperă astfel că ea are în ea şi factori de unire, nu numai de 
despărţire”59.

Ecumenismul însuşi este numit de către Patrick Bames „o 
eclesiologică”60. Singura argumentare a acestui autor, lipsit de autoritate în 
chestiunea delicată a declarării unei erezii, se referă la constatarea sa că 
ecumenismul ar fi „pustiit” Biserica. Noi zicem că „pustiirea” e adusă de astfel de 
concepţii greşite, de păcate precum invidia, răutatea, ura sau neiertarea. Iar dacă 
afirmăm că există, totuşi, o „erezie ecumenistă”, să-l lăsăm pe Seraphim Rose să o 
definească: „Convingerea caracteristică ereziei ecumenismului este aceea că Biserica

erezie

57 A se vedea problema calendarului propus ca „dogmă” de unii stilişti, precum şi alte diferenţe, în 
privinţa anaforalei liturgice, a sfinţirii icoanelor etc. Şi asta numai la nivelul Bisericilor Ortodoxe 
Oficiale, căci dacă vom inventaria şi pe schismatici, vom găsi: permisivitatea hirotoniei de „arhierei” din 
preoţi caterisiţi, oficierea de pogribanii sinucigaşilor (în „Biserica” paralelă, 
pretutindeni”). Iar despre sectele ortodoxe, ce să mai vorbim? De la iererhii cereşti imaginare şi hirotonia 
femeilor - la secta „Biserica secretă”- a „dogariştilor”, până la identificarea lui Inochentie de la Balta cu 
Duhul Sfanţ (la inochentişti şi „turma lui Ilie”) sau revelaţia deschisă a „cuvântului lui Dumnezeu”, 
„descoperit” „trăitorilor” de la Glodeni - Pucioasa - spaţiul ortodox abundă în promovări de concepţii 
eretice.

„vlahilor de

58 A se vedea, spre exemplu, Comunitatea harismatică „Magnificat”, cu ramura ei românească, 
„Fraternitatea Misericordia”. Ambele funcţionează cu binecuvântarea Consiliului Pontifical pentru laici.

5 L.A. Zander, Vision and Action: theproblems of ecumenism, London, 1952, p.99-101, apud Dr. 
Antonie Plămădeală, Ca toţi să fie una, E1BMBOR, Bucureşti, 1979, p. 55-56.

60 P. Bames, op. cit., p. 9.
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ortodoxă nu este unica Biserică a lui Hristos; că harul lui Dumnezeu este prezent şi 
în alte confesiuni creştine şi chiar religii necreştine, că îngusta cale a mântuirii, 
despre care ne învaţă Sfinţii Părinţi ai Bisericii Ortodoxe, este numai o cale dintre 
multe alte căi de salvare şi că amănuntele credinţei omului în Hristos sunt tot atât de 
neînsemnate, ca şi apartenenţa sa la o biserică sau alta”61.

Una din expresiile des folosite pentru a defini originea apostolică şi chiar 
raportarea justă la izvoarele Revelaţiei în Bisericile Ortodoxă şi Catolică este 
comparaţia lor cu cei doi plămâni ai organismului uman62. Din păcate, în privinţa 
folosirii acestei expresii, ortodocşii radicali îşi exprimă totalul dezacord, prin 
formule caraghioase, chiar jignitoare63. Există o predilecţie a unora de a eticheta 
drept erezii anumite formulări doctrinare catolice, deşi ele n-au şi nu pot avea 
caracter de dogme, atâta vreme cât n-au fost trecute prin filtrul de credinţă şi har al 
vreunui Sinod Ecumenic. Chiar dacă în catolicism se conferă unor Concilii statutul 
de „ecumenice”, ele nu pot fi recepţionate ca atare de ceilalţi creştini, pentru simplul 
motiv că, neparticipând la ele, nu s-au putut exprima asupra autenticităţii şi 
reprezentaţivităţii adunărilor în sine, precum şi asupra subiectelor dezbătute. în 
aceeaşi măsură, în ortodoxie sau în protestantism nu se poate afirma cu tărie nici 
formularea unor noi dogme (act faţă de care, ortodoxia este oricum reticentă din 
start), nici condamnarea unor învăţături ca fiind eretice, decât în măsura în care vin 
în contradicţie cu dogmele deja stabilite la cele 7 Sinoade Ecumenice.

Bunăoară, faţă de primatul papal, mulţi teologi ortodocşi nici nu reacţionează 
în sensul evaluării lui ca dogmă catolică (şi bine fac, pentru că astfel contestă, 
aprioric, dreptul catolicilor de a emite dogme), vorbind, mai degrabă, despre o 
manifestare maladivă a supremaţiei apusene în Biserică, ce ar trebui tratată cu 
compasiune64. După excesele lui Pius al IX-lea, confirmate şi continuate de unii 
dintre urmaşii săi, o astfel de atitudine este pe deplin justificată.

O piedică în calea dialogului bilateral cu catolicii este promovarea, la Conciliul 
I Vatican (1870) a anatemelor asupra celor ce nu recunosc primatul şi infailibilitatea 
(incluzând pe ortodocşi, aşadar). Deşi pentru catolici anatema este un simplu 
blestem, în ortodoxie ea semnifică excluderea din comunitatea creştinilor.

Referitor la Sinoadele Ecumenice, este de reţinut comparaţia făcută de 
ecumenic-scepticii zilelor noastre între formulările dogmatice de atunci şi

61 Ierom. Serafim Roze, Ortodoxia şi „religia" viitorului, Editura Mănăstirii Slătioara, Raşca,
1996, p. 215.

62 Expresia a fost folosită, deopotrivă, de înalţi prelaţi ortodocşi, dar şi de papa Ioan Paul al Il-lea, 
care, de fapt, a consacrat-o la nivel mondial şi european. A se vedea Pr. Prof. Dr. Adrian Gabor, 
Contribuţii actuale ale Bisericii Ortodoxe Române privind integrarea în Uniunea Europeană, în voi. 
Biserica Ortodoxă în Uniunea Europeană, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, p. 36.

Patrick Bames îi numeşte, pe nedrept, „plămâni asincroni”. Non-ortodocşii, p. 89. O înţeleaptă 
abordare a problemei, arătând valoarea promovării dialogului „pe picior de egalitate” cu catolicii, ca 
metodă eficientă a finalizării discuţiilor bilaterale, găsim în contribuţiile ecumenice ale Pr. Prof. Dr. 
Ştefan Alexe, la P.I. David, op. cit., p. 339.

A. Kuraev, op. cit., p. 27, nota 1.
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„compromisurile” de astăzi. Dacă dogma deofiinţimii s-a precizat până într-atât încât 
n-a fost acceptată nici măcar modificarea unei litere (care ar fi schimbat, însă, sensul 
primordial), în dialogurile ecumenice se consideră că sunt promovate „exprimări 
laxe, cât mai uşor acceptabile”65. în ceea ce priveşte sistemul doctrinar definit la 
Sinodul II Ecumenic, atitudinile ecumeniştilor sunt departe de acesta. „Duhul Sfanţ, 
pentru ecumenism, este o temă, nicidecum o persoană a Sfintei Treimi, de aceeaşi 
fiinţă cu Tatăl şi cu Fiul” - arăta, cu tristeţe, un mitropolit ortodox după Adunarea de 
la Canberra66. Totuşi, dogma Sfintei Treimi rămâne piatra de fundament a mişcării 
ecumenice, întrucât orice formă de dialog trebuie să se raporteze la ea, iar 
comuniunea interpersonală intratrinitară este modelul după care trebuie să se ghideze 
orice formă de interacţiune umană. Pr. Conf. Dr. Mihai Himcinschi surprinde cel 
mai bine acest aspect: „Dacă viaţa eclezială nu va ajunge să trăiască realitatea 
deplină a comuniunii trinitare, riscă să disfuncţionalizeze simbolistica, devine 
triumfalistă, devine un instrument monden din care va rezulta tentaţia specifică 
fundamentalismului”67.

Diac. Andrei Kuraev consideră despre ecumenism că, „în accepţia curentă, 
vehiculată de mass-media, el a devenit sinonim cu sincretismul, ajungând să se 
compromită...”68. El vorbeşte despre un „ecumenism insidios”, promovat de adepţii 
„mitului, pătruns astăzi în conştiinţa publică, potrivit căruia toate religiile sunt egale 
şi că, în consecinţă, a venit timpul să se unească”69. Din păcate, lumea occidentală 
post-modemă are toate şansele să ajungă post-creştină tocmai datorită 
împrumuturilor sincretice preluate pe filonul New Age din direcţia de acţiune a 
sectelor orientale70. Frica acestui autor provine şi din înţelegerea greşită a unor 
curente ideologice venite din sfera disciplinelor aşa-zis umaniste. Vrând să justifice, 
pe de o parte, necesitatea ecumenismului, iar pe de altă parte dorind să definească 
raportarea diferitelor confesiuni la acest tip de mişcare, sociologul Emst Treltsch 
afirmă, în mod radical, că deosebirea dintre o Biserică şi o sectă este dată de 
problema ecumenică71. în mod clar, noile mişcări religioase se raportează la unitatea 
de credinţă doar ca la un deziderat propriu, însemnând răspândirea la scară planetară 
a propriilor lor învăţături.

Degradat la nivelul unui simplu curent sincretist, tennenul de „ecumenism” se 
relativizează, căpătând nuanţe peiorative. De aici şi amplele confuzii care iau naştere 
în privinţa înşelegerii şi acceptării sale. „Ecumenismul sincretist” este dorit de către 
cei ce caută o relativizare a vieţii religioase. Mă refer aici, în primul rând, la new- 
ageri, dar aş putea să extind conceptul la nivelul tuturor structurilor religioase

65 L.A. Uspenski, Teologia icoanei ortodoxe, Paris, 1989, p. 468, apud A. Kuraev, op. cit., p. 63.
66 Părerea aparţine mitrop. Ioannis Zizioulas al Pergamului, la P.I. David, op. cit., p. 97.
67 Pr. Mihai Himcinschi, Biserica în societate. Editura Reîntregirea, Alba lulia, 2006, p. 296.
68 A. Kuraev, op. cit., p. 7.
69 Ibidem..

O astfel de „unire” a fost propusă deja, cu şanse prozelitiste evidente, de către Mişcarea Baha’i. 
Apud A. Kuraev, op. cit., p. 7.
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influenţate de post-modemism. Chiar şi catolicii urmăresc, prin atitudinea mai nouă, 
favorabilă faţă de dialogurile inter-religioase, rezolvarea unor chestiuni spinoase de 
morală şi de organizare internă, precum permisivitatea divorţului sau anularea 
celibatului preoţilor. Chiar şi în ortodoxie, găsim, sub imperiul aceloraşi influenţe 
secularizante, voci care doresc preluarea unor tradiţii străine, cum sunt: existenţa 
băncilor şi şederea la slujbe ca la spectacol, cântarea din instrumente, canoane şi 
posturi mai puţin aspre. Sondajele arată că omul zilelor noastre, părtaş la fenomenul 
mai amplu al consumismului globalizant, este receptiv la tot ceea ce înseamnă 
comoditate, lascivitate, facilitate. Secularismul - boală incurabilă...?

Discuţiile care privesc amplul proces de globalizare ating, inevitabil, 
chestiunea sincretismului religios. Este acesta un mijloc sau un scop spre care tinde 
globalizarea? Potrivit lect. dr. Radu Mureşan, „este important ca sincretismul să nu 
fie înţeles numai în accepţiunea sa negativă, ca trădare a Ortodoxiei” . Şi aceasta 
pentru că, în abordarea acestui concept, nu ne referim strict la implicaţiile lui în plan 
doctrinar - unde lucrarea sa ar fi distructivă, ci putem găsi punţi de legătură cu toţi 
semenii, cu condiţia unei abordări personaliste a relaţiilor interumane, simţind în 
mod real comuniunea cu semenii ca o interacţiune cu Hristos însuşi, al Cărui chip ei 
îl poartă în mod tainic (Mt 25, 31-46). De aici, rezultă două consecinţe majore: 1. 
acceptarea ecumenismului ca dialog personal cu eterodocşii conduce la exprimarea 
unor crezuri comune în planul filantropiei şi 2. valorificarea, în acest context, a 
noţiunii de „persoană”, conferă un statut nou condiţiei umane în societatea post- 
modernă. Ambele dau o lovitură grea globalizării, întrucât schimbă radical concepţia 
unanim răspândită privind tratarea omului ca individ topit în marea masă a semenilor 
săi animaţi de aceleaşi idealuri: câştigul material, distracţiile trupeşti, renunţarea la 
orice formă de renaştere spirituală, prin aservirea culturii, artei şi religiei faţă de 
tiparele general impuse. De altfel, omul însuşi simte nevoia de a înlătura lanţurile 
impuse de cerinţa de a fi „în ton cu moda”; adesea, el cade victimă fie bolilor 
psihice73, fie tentaţiilor promise de către pseudo-evoluţiile spirituale promovate de 
sectele contemporane. Tot aici trebuie amintite teribilismul şi inconştienţa tinerilor 
de astăzi, lipsiţi, de cele mai multe ori, de orientarea echilibrată către viaţă, aceasta 
echivalând, pe bună dreptate, cu o stare generalizată de imaturitate spirituală. Lipsa 
interesului faţă de valorile spirituale, erodarea relaţiilor interumane până la grade de 
depreciere coborâte la nivel primitiv, instinctual şi animalic - toate acestea sunt 
îngrijorătoare şi ar trebui să constituie tot atâtea puncte comune în care Bisericile 
creştine să acţioneze unitar spre însănătoşirea moral-socială.

72 Lector Dr. Radu Mureşan, Provocări şi perspective ale Bisericii Ortodoxe în Uniunea 
Europeană, în voi. Biserica Ortodoxă în Uniunea Europeană, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, 
p. 167.

73 Depresia este faptul de a se simţi cineva inutil pentru societate, lipsit de suficientă interacţiune 
cu semenii, dornic de a lăsa ceva în urma vieţii sale şi în plan spiritual, nu numai în plan material. 
Paranoia, unită cu mania şi delirul (cu fenomene adesea amplificate prin alimentaţie, medicaţie, 
alcoolism, consum de stupefiante etc.) sunt tot atâtea faţete ale „supraomului” egoist şi dezechilibrat.
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înţelegerea şi, mai cu seamă, experimentarea deficitară a ecumenismului de 
către unii este cauza cea mai plauzibilă a confundării acestuia cu sincretismul 
religios, denumit fie pan-erezie, fie pan-religie74. Potrivit ÎPS Arhiepiscop Dr. Ni fon 
Mihăiţă, „...aceştia nu fac un serviciu teologiei şi autorităţii acesteia atunci când 
asociază ecumenismul cu prozelitismul, cu sincretismul, feminismul şi 
orizontalismul...”75. Vocile multora dintre cei ce-şi zic „ortodocşi” se aud doar în 
limitele unor graniţe fizice, potenţate de barierele spirituale ale autoizolării, cauzată 
de mândrie şi autosuficienţă. în această situaţie, mărturisirea Adevărului este redusă 
la o stare de auto-încredinţare asupra dreptei învăţături, lipsită de putere, seacă, 
neroditoare. Şi asta în timp ce, sub privirea noastră nepăsătoare, se dezvoltă 
doctrinele eretice, beneficiind de cele mai sofisticate mijloace propagandistice. 
Omenirea este bolnavă: peste tot se întind plăgile necredinţei, apostaziei, imoralităţii 
şi falsităţii sectare. Tumora pan-religiei sincretiste este o perspectivă ameninţătoare, 
cu atât mai mult cu cât se asociază extrem de insinuant globalizării din vremea 
noastră. Singurul leac în faţa tuturor acestor insanităţi este mărturisirea lui Hristos 
Cel rămas în Biserica dreptmăritoare ieri, azi şi în veac, Acelaşi (Evr 13, 8).

în trecut, au existat adeseori situaţii când puterea politică s-a amestecat în 
chestiuni religioase majore, aducând e cele mai multe ori, mari deservicii Bisericilor 
creştine. Şi astăzi există voci ale unor autori care iau în calcul prespectiva ingerinţei 
Uniunii Europene în problema ecumenismului. în acest caz, „un ecumenism obţinut 
prin constrângere din partea Uniunii Europene sau dirijat de aceasta ar contrazice 
principiul libertăţii religioase şi al dreptului de autodeterminare al Bisericilor şi 
comunităţilor religioase”76. Se ştie deja faptul că unele organisme mondiale şi 
servicii secrete au profitat de mişcarea ecumenică pentru culegerea de informaţii din 
zonele despărţite de nedreapta „cortină de fier”. Despre aceasta, Părintele Diac. Petre 
David afirma: „Mult trâmbiţata unire de compromis, de cunoaştere reciprocă din 
CEB, era, de fapt, o politică confesională antiortodoxă, manevrată de pragmatici din 
slujba KGB, CIA, FBI77. Iar cercetătorul belgian Olivier Gillet, pe fondul unei critici 
acide la adresa relaţionării între Biserica Ortodoxă Română şi regimul comunist, 
opinează că prezenţa românească în cadrul mişcării ecumenice înainte de 1989 avea 
statutul de „releu al propagandei comuniste în Occident”78.

74 A se vedea Pr. Arsenie Vliangoftis, Ereziile contemporane - o adevărată ameninţare, Editura 
Evanghelismos, Bucureşti, 2006, p. 151-166.

75 ÎPS Prof. Dr. Nifon Mihăiţă, Misiologie creştină, curs pentru uzul Facultăţii de Teologie, ediţia 
a Il-a, Editura Aşa, Bucureşti, 2005, p. 235.

Pr. Conf. Dr. Ion Stoica, Pr. Asist. Dr. Sorin Bute, Existenţa, sensul şi importanţa conlucrării 
religiilor la începutul mileniului III în contextul extinderii Uniunii Europene, în voi. Biserica Ortodoxă 
în Uniunea Europeană, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, p. 226; Similar, la Pr. Lect. Dr. Florea 
Ştefan, studiul: Obiective ale Bisericii în societatea românească contemporană. Contribuţii la 
securitatea şi stabilitatea europeană, ibidem, p. 233.

77 P.I. David, op. cit., p. 88.
Olivier Gillet, Religie şi naţionalism. Ideologia Bisericii Ortodoxe Române sub regimul 

comunist, trad. Mariana Petrişor, Editura Compania Altfel, Bucureşti, 2001, p. 211.
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în România, a existat o particularitate a întrunirilor ecumenice, desfăşurate sub 
egida „ecumenismului local”, care au depăşit, din păcate, graniţele exprimării unor 
puncte de vedere distincte, apropiindu-se periculos de mult de realizarea acelui tip de 
sincretism atât de nociv Bisericii noastre, şi despre care ne avertizează duhovnicii 
noştri de seamă, precum părintele Arsenie Papacioc. Este vorba de Centrul 
Internaţional Ecumenic de pe lângă falimentara Bancă Internaţională a Religiilor, 
care a dezvoltat şi o Academie de Studiu a Religiilor, astăzi desfiinţată pe motivul 
neacreditării de către Ministerul Educaţiei. Motiv real, întrucât, deşi unele cadre 
didactice se dovedeau a fi pregătite chemării acestei Academii, nivelul de pregătire a 
teologilor „ecumenişti” nu trecea pragul mediocrităţii. Desfiinţarea acestor structuri 
nu poate fi - pentru noi, teologii - decât exprimarea vizibilă a Proniei, care a oprit la 
timp ceea ce depăşise graniţele firescului dialog interreligios, devenind un amalgam 
de religii, concepte şi simboluri religioase79. în plus, s-a constatat şi amestecul 
distructiv al politiciişi politicienilor în forurile ecumeniste amintite, mergându-se 
până la dezvoltarea conceptului de „ecumenism politic” ca „alternativă posibilă”80. 
Cu ce catastrofale rezultate - am amintit deja.

Motivaţia cvasigenerală a „ecumeniştilor” sincretisti este rezumată sintetic în 
sintagma: „Toţi ne închinăm la acelaşi Dumnezeu!”8 Pentru aceştia, unicitatea 
esenţială a Divinităţii - sub orice formă de expresie s-ar percepe ea de către 
umanitate, este suficientă în sensul conturării stării de religie. O „stare” deplorabilă 
însă, pentru că, încercând împăcarea tuturor, noul sincretism se autodistruge în 
laxism şi ateism. Cu atât mai mult este necesar acum ca Ortodoxia să vină în 
întâmpinarea fraţilor căzuţi în amorţire spirituală, arătându-le că împărăţia centrilor 
se ia prin străduinţă şi numai cei ce se silesc pun mâna pe ea (Mt 11, 12). Sub 
paravanul sincretismului, se ascunde, însă, indiferentismul religios, specific 
societăţilor occidentale secularizate şi pătruns vizibil şi în spaţiul ortodox. Omul 
postmodem îmbrăţişează acest stil de abordare a religiei din convenienţă. El ştie că 
nu va putea satisface pretenţiile ritualiste, morale (cele doctrinare nici nu-1 
interesează) ale religiilor sau cultelor pe care le simpatizează; de aceea, se 
mulţumeşte doar să le aprobe, să le „observe” de sus, de la înălţimea celui ce i-a 
făcut o mare concesie lui Dumnezeu: L-a acceptat în toate formele revelaţionale 
posibile. Se naşte întrebarea firească: este acest tip de sincretism o formă de religie?

79 A se vedea Romeo Corbu, Ecumenismul, religia veacului XXI, Editura Eurobit, Bucureşti, 
1998, p. 88-9. însăşi ideea centrală a cărţii - ecumenismul ca religie unică - este, din punct de vedere 
teologic, o primejdioasă înşelare. Practic, ecumenismul devine sinonim cu sincretismul. Alăturarea 
simbolurilor creştine, mozaice, islamice, budiste, hinduse, baha’iste, taoiste şi şintoiste măreşte confuzia. 
Din păcate, printre cei amăgiţi s-au aflat şi clerici - preoţi şi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, iar 
numeroase unităţi de cult au înregistrat pierderi semnificative de pe urma falimentului Băncii 
Internaţionale a Religiilor. încă o dată, ne convingem, deşi, poate, prea târziu, de semnificaţia cuvintelor 
Domnului: Nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona..., Lc 16, 13.

80 Ibidem, p. 39.
O analiză conceptuală lucidă a impactului acestei lozinci, mai ales asupra ortodocşilor din 

diaspora, a se vedea la Pr. Dan Bădulescu, op. cit., p. 11.
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Dacă ar fi să ne luăm după ceea ce cred promotorii lui, ar trebui să spunem că da, 
este cea mai avansată dintre toate. Dar, la o analiză atentă, realizăm că nu este aşa. 
Dispare tocmai forma definitorie a religiei ca legătură personală a omului cu 
Dumnezeu. Se atrofiază, mergând până la dispariţie, părţile constitutive ale religiei: 
doctrina, morala şi cultul. Dumnezeul impersonal, nedefinit şi confuz al sincretiştilor 
este, în acelaşi timp, şi inaccesibil. Mai grav, este gândit, dorit şi experimentat astfel. 
Nu ne mai miră, deci, că orice sentiment religios, orice formă de trăire mistică se 
suprimă din start. Sincretistul ajunge, treptat, la forma supremă de autoînşelare: 
crede într-un Dumnezeu universal, dar, de fapt, nu crede în nimic. Credinţa 
sincretistă îi este, de fapt, necredinţă. Şi astfel ajunge să se refugieze în eul său 
„profund”, apogeu al egoismului, descoperindu-se pe sine mai important decât orice 
şi decât oricine, chiar şi decât acel „Dumnezeu” căruia îi recunoaşte, sincretic, 
existenţa. îţi remodelează personalitatea şi, cu glasul perfid al autosuficienţei, îţi 
proclamă „eliberarea” şi „emanciparea” de sub tutela creştinismului tradiţional, 
considerat a fi „depăşit” şi „retrograd”. O singură problemă îi mai stă în faţă ca 
stavilă: eterna „mare trecere” - moartea. Şi, de aici, o stranie exacerbare a cultului 
morţilor, dezvoltat pe alocuri cu pregnanţă, generând şi alimentând chiar concepte 
de-a dreptul ridicole82.

Evaluând cauzele acestei stări de lucruri, generalizată la nivelul întregii 
societăţi posmodemiste occidentale, Pr. Prof. Ştefan Buchiu afirmă: „Creştinii, în 
calitate de membri ai Bisericii, pot şi trebuie să lucreze la o tot mai adâncă unitate în 
societate, la toate nivelurile ei, începând cu familia, dar şi la apropierea dintre 
popoarele lumii. Pentru a putea face acest lucru, creştinii nu trebuie să-l situeze pe 
Dumnezeu undeva în afara lumii, cedând tentaţiei secularizării contemporane, ci 
trebuie să afirme şi să confirme, prin modul lor de viaţă, că Hristos lucrează prin 
ei...”83. Din păcate, aşa cum am arătat, se constată pregnant o respingere a 
istoricităţii lui Hristos Cel vestit de evanghelii, preferându-se fie exilarea Lui 
(finalizată prin „moartea lui Dumnezeu” - după Nietzche), fie reformularea întregii 
sale biografii, prin „evanghelii” gnostice şi alte ficţiuni (The Da Vinci Code), sau 
chiar prin demersuri pseudo-ştiinţifice (documentarul «sarcofagelor» pe canalul 
National Geographic). Oricum, toate aceste coordonate definesc „acea stare de 
spirit, atât de răspândită astăzi, care preferă să numească «toleranţă religioasă» 
propria stare «călduţă» duhovnicească, utilizând pentru definirea unei somnoroase 
indiferenţe faţă de tematica religioasă cuvântul magic, la modă, «ecumenism»84.

Omul care „trebuie să creadă în ceva” - nu crede, de fapt, în nimic. Dumnezeul 
new-agerilor este asimilat, în cel mai curat mod panteist cu putinţă, unei entităţi 
impersonale. Este acel „ceva”, nu „cineva”. Este programat aşa, căci este exilat din

“ De pildă, pretenţiile unor preoţi din cimitire că acolo sunt „parohiile” lor. Sunt provocate, astfel, 
stări de tensiune cu preoţii adevăratelor parohii, care trebuie să-i conducă pe păstoriţii lor pe tot 
parcursul creşterii duhovniceşti al vieţii în trup.

83 Pr. Ştefan Buchiu, op. cit., p. 209.
84 A. Kuraev, op. cit., p. 53.
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start în exilul non-comuniunii, deci non-existenţei. Omul postmodem este, prin 
definiţie, quasi-egoist. El a pierdut bucuria de a împărtăşi. Nu are nici ce, pentru că, 
de fapt, nu are nimic. Este singur în faţa lumii pe care crede că o poate stăpâni. Şi, 
pentru a se simţi bine, reluându-se şi-n cazul lui ispitirea de pe muntele înalt (Mt 4, 
8), orbit de „frumuseţile şi bogăţiile lumii”, el cade în genunchi în faţa celui ce-i 
şopteşte: „Toate religiile sunt bune, pentru că îl duc pe om la acelaşi scop. închină- 
mi-te mie. Este exact la fel”. Şi astfel, supraomul ajunge să creadă, luciferic, că 
mântuirea e un ansamblu de bunătăţi care i se cuvin în mod exclusiv, şi pe care are 
dreptul să şi le revendice, după bunul plac. Un amestec de vanitate, credinţă în 
destin, superstiţie, ocultism, practici ezoterice etc. Conceptul de „păcat” nu mai 
există de mult, căci libertatea şi mult trâmbiţatele „drepturi ale omului” n-au voie să 
cunoască îngrădiri. Mai nou, „nu Evanghelia, ci ideologia «drepturilor omului» este 
chemată să devină instanţa superioară în judecarea faptelor şi convingerilor 
creştinilor”85.

3.5. Finalitate
Analizând parcursul prezenţelor ortodocşilor în mişcarea ecumenică, unii autori 

anti-ecumenişti exprimă critici dure, însă lipsite de temei. Se arată faptul că 
„implicarea ortodoxă în această mişcare a dat foarte puţine roade” şi „a fost de 
natură să infecteze mulţi participanţi ortodocşi cu bacteria credinţei eretice”86. 
Dincolo de tonul agresiv, voit plasticizat pentru atragerea atenţiei, nu descoperim 
decât o argumentare şubredă, mai mult, antibiblică şi anticreştină. Nu se cunosc 
cazuri de Biserici Ortodoxe care să fi îmbrăţişat erezii în urma purtării dialogurilor 
ecumenice, iar în privinţa „roadelor” - procesul obţinerii lor este de durată şi 
necesită perseverenţă. în orice caz, suntem datori a aplica principiul Mântuitorului 
Iisus Hristos, care ne cere să fim îndelung iertători (de şaptezeci de ori câte şapte - 
Mt 18, 22).

4. Personalitatea ecumenistului
4.1. Preliminarii
Principalul motiv al ineficienţei ortodoxe de a-şi impune discursul doctrinar 

pertinent, pe filiera unei autentice mărturisiri, îl constituie lipsa unei „cărţi de vizită” 
adecvate. Luptele fratricide dintre unele comunităţi ortodoxe, precum şi slaba 
pregătire teologică a unor reprezentanţi ai Ortodoxiei îngreunează mult obţinerea 
unei finalităţi pe linia promovării învăţăturii celei adevărate. Cel care sesizează 
aceste cauze cu obiectivitate este J. Meyendorff: fiind „reprezentaţi la adunări prin 
numeroşi delegaţi, lor (ortodocşilor, n.n.) le lipseşte personalul calificat şi cu

*_5 Ibidem, p. 56.
P. Bames, op. cit., p. 7.86
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experienţă pentru a se angaja în diferitele mecanisme ale „maşinii” ecumenice, care 
este dominată de gândirea protestantă87.

4.2. Delimitări
Pentru început, suntem datori a arăta că, în criticile adresate eterodocşilor, 

facem o diferenţiere netă între persoane şi operele lor. în privinţa persoanelor, nu ne 
este nouă dat să emitem judecăţi. Cât priveşte faptele, trebuie să-i dăm dreptate lui 
Kuraev, care afirmă că un creştin „nu poate adopta o atitudine de «nerăutate» faţă de 
păcat”88. Există voci care califică promotorii ecumenismului ca fiind ţinte necesare 
ale oprobiului Ortodoxiei: „Cei muşcaţi de insecta «diplomaţiei ecumenice»” se 
împart, la rândul lor, în două categorii: „trădători conştienţi ai credinţei şi victime 
inocente ale sincretismului”90. O astfel de arbitrară catalogare este, în fond, profund
nedreaptă.

Potrivit Părintelui Diac. Petre David, ecumenistul adevărat este „creştinul
*»9Î . O calitate obligatorie a acestuia esteîngăduitor şi receptiv, teologul pregătit... 

disponibilitatea lui spre dialog. Aceasta înseamnă, în primul rând, abordarea cu 
respect şi toleranţă a partenerilor de discuţie, prin părăsirea unei retorici sterile, de 
tip predică sau conferinţă, şi ancorarea în discuţii de fond, consistente şi ziditoare. In 
materie de doctrină, o stăpânire fermă a învăţăturii revelate a Bisericii, pe temelia 
pusă de Hristos, Apostoli şi Părinţi, este obligatorie: „scopul ortodoxului va fi 
totdeauna acelaşi şi neschimbat: depunerea fără compromisuri şi cedări a mărturiei 
sale despre adevăr şi stăruinţa neşovăitoare în el”92.

Pentru a defini personalitatea ecumenistului ortodox, oferim două exemple pe 
care le considerăm elocvente, în scopul reliefării trăsăturilor definitorii ale acesteia: 
Părintele Dumitru Stăniloae şi Mitropolitul Antonie Plămădeală.

Părintele Dumitru Stăniloae
Cea mai sintetică şi, în acelaşi timp, elocventă descriere a atitudinii Părintelui 

faţă de ecumenism este realizată, după opinia noastră, de către IPS Daniel, 
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei: „...deschiderea sa sobornicească şi ecumenică 
nu este o simplă acomodare la moda zilei, nici o diplomaţie de conjunctură, ci o 
mărturisire a adevărului în iubire, chiar şi atunci când iubirea are tonul abordării 
critice a teologiei ortodoxe prea scolastice sau a teologiei confesionale din alte

87 J.. Meyendorff, op. cit., p. 184.
88 A. Kuraev, op. cit., p. 78.
89 P. Bames, op. cit., p. 119.
90 Ibidem, p. 124.
91 P.I. David, op. cit., p. 177.
92 Arhim. Epifanie Theodoropulos, op. cit., p. 60.
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Biserici”93. Această iubire se vădeşte în aprecierile făcute adeseori de către Părintele, 
pe parcursul intervenţiilor sale în plenul întrunirilor ecumenice la care a participat. 
Iată una dintre ele: „nici o Biserică nu va putea spune: «eu renunţ întru totul la ceea 
ce este al meu» şi nici nu va putea pretinde ca o altă Biserică să facă acest lucru”94. 
Respectul reciproc este, aşadar, temelia dialogului, iar el izvorăşte din iubirea curată 
faţă de Dumnezeu şi aproapele.

Mitropolitul Antonie Plămădeală
Este unul dintre marii ierarhi cărturari români ai secolului XX, cu o contribuţie 

remarcabilă la edificarea principiilor sănătoase de dialog în cadrul Mişcării 
Ecumenice, unde a reprezentat România în chip strălucit. El „a reflectat adânc 
asupra Mişcării Ecumenice, a studiat principalele luări de poziţie în ecumenism din 
partea ortodocşilor, catolicilor şi protestanţilor şi a schiţat elementele fundamentale 
ale unui îndrumător de orientare ecumenică, reliefând dilemele stării de despărţire şi 
perspectivele ecumenismului95. „Instruit, documentat şi orientat perfect în acest 
domeniu foarte important pentru viitorul Bisericilor creştine, bun cunoscător al mai 
multor limbi modeme de circulaţie internaţională, Mitropolitul Antonie s-a impus ca 
o mare personalitate în lumea creştină, fiind prezent aproape la toate marile întâlniri 
ale forurilor bisericeşti internaţionale sau la întâlnirile bilaterale de dialog ecumenic 
cu celelalte Biserici sau confesiuni creştine”96.

5. Ortodoxia şi ecumenismul ei interior

5. 1. Pentru o amplificare a dialogului inter-ortodox

Ortodoxia are nevoie, în primul rând, de o ecumenicitate în interiorul ei 
profund, fiinţial. Are nevoie, practic, de o stare de ecumenism cu ea însăşi, cu 
diversele ei ramuri eclesiale, care se află într-o regretabilă dihotomie. Dialogul, 
pentru a putea fi purtat cu cel de alături în sensul viu al mărturiei, se cere a pomi de 
la un monolog interior, de la o introspecţie valorizantă a etosului ortodox ce trebuie 
dezvelit de sub masca intoleranţei schismatice, a privirilor fundamental iste sau 
naţionaliste asupra Bisericii Celei Una. Nu ne putem bucura de credibilitate în ochii 
partenerilor noştri de discuţii dacă nu ştim să ne disociem de lupii cei răpitori (FA

93 ÎPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Părintele Stăniloae - teolog al Ortodoxiei 
ecumenice, în Anuarul Facultăţii de Teologie „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti, Editura 
Universităţii din Bucureşti, Anul IV (2004), p. 66.

94 Citat după Protokollbericht, de către Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă, Contribuţia Părintelui Dumitru 
Stăniloae la dialogul ecumenic, în Anuarul Facultăţii de Teologie „Patriarhul Justinian” a Universităţii 
din Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, Anul IV (2004), p. 90.

95 Pr. Prof. Dr. Vaier Bel, Mitropolitul Antonie Plămădeală şi ecumenismul, în Studii Teologice 
(2005), nr. 4, p. 65

96 Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, Crişanei şi 
Maramureşului - model de ierarh, ecumenist şi om de cultură, ibidem, p. 18.
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20, 29), care sunt în mijlocul nostru şi sfâşie turma prin vechi lupte fratricide97. Sau, 
cum se exprimă plastic un cercetător în domeniu, „cum pot convieţui bolnavul de 
gripă cu bolnavul de tifos?98 Remarcă interesantă, dar periculos de nihilistă...

Peste Ortodoxie au bătut, ce-i drept, multe vânturi potrivnice. Au fost migraţii 
şi împilări din partea necreştinilor arabi, turci sau mongoli. Mai recent, popoare cu 
vechi tradiţii ortodoxe s-au confruntat cu ateismul totalitarist comunist. Dar nici una 
dintre aceste cauze nu justifică atitudinile de respingere pe criteriul revendicărilor 
teritoriale sau al calendarului. Se pot trece în revistă şi alte „slăbiciuni - şi în primul 
rând naţionalismul ce izolează Bisericile Ortodoxe unele de altele - 
imputabile ortodocşilor înşişi”99.

S-au făcut paşi importanţi pentru concilierea unor vechi dispute, purtate mai 
ales pentru aplanarea conflictelor legate de pretenţiile teritoriale şi patrimoniale. 
Deşi s-au înregistrat progrese semnificative100, situaţiile sunt departe de o rezolvare 
firească, definitivă. In contextul actual al mondializării, asistăm la redefinirea 
jurisdicţională a structurilor etnice, consecinţă firească a schimbării de situaţie în 
cazul legăturilor dintre naţiuni şi clasicele lor arealuri geografice de formare şi 
dezvoltare. Migraţiile populaţiilor din ţările sărace în cele civilizate a condus la 
aceste transformări. Europa a asimilat şi continuă să asimileze un mare număr de 
cetăţeni de origine africană şi asiatică, mulţi dintre aceştia fiind necreştini. La fel, 
teritorii care îşi defineau odinioară religia după structura etnică majoritară au ajuns 
acum să exprime limpede pluralitatea religioasă. în multe din aceste cazuri, 
„naţionalismul, care iniţial a fost o forţă eliberatoare, a devenit vârful de lance al 
dezbinării şi al urii”10 . Vedem acest lucru oglindit, din păcate, într-unele ţări 
ortodoxe, care s-au folosit de relaţia sinergică dintre Biserică şi stat în soluţionarea 
unor conflicte, de pildă în războaiele de neatârnare contra turcilor, dar acum se 
confruntă cu exacerbarea naţionalismului, care doreşte să imprime o notă proprie şi

care sunt

9/ Nu putem să nu zăbovim puţin, în acest context, asupra proverbialei remarci a Fericitului 
Augustin despre Biserică şi raporturile dintre membrii şi ne-membrii ei: „Câte oi sunt în afară şi câţi lupi 
sunt înăuntru”. Deşi a fost pusă de unii exegeţi în corelaţie cu învăţătura despre predestinaţie, 
considerăm că, în contextul stărilor de lucruri actuale, afirmaţia apare aproape ca o profeţie, deşi la 
origine se dorea a fi o radiografie clară a situaţiei din vremea sa. Sau, poate, Dumnezeu aşa a încercat 
Biserica dintotdeauna.

98 A. Kuraev, op. cit., p. 74.
99 J. Meyendorff, op. cit., p. 192.
100 O radiografie a atitudinilor dure reciproce dintre Patriarhia de Constantinopol şi Patriarhia 

Moscovei la P.l. David, op. cit., p. 175. Potrivit părerii Pr. Prof. Dr. Alexandru I. Stan, unele conflicte 
dintre Patriarhia Ecumenică şi Patriarhia Rusă, în special pentru Biserica Ortodoxă din Budapesta, se 
pare că s-au încheiat definitiv. A se vedea studiul Biserica Ortodoxă şi religiile necreştine în Uniunea 
Europeană extinsă, în voi. Biserica Ortodoxă în Uniunea Europeană, Editura Universităţii din 
Bucureşti, 2006, p. 102.

Concluzia îi aparţine Asist. Dr. Radu Mureşan, în studiul cit., p. 102. în formularea ei, autorul 
citat foloseşte contribuţiile valoroase ale Met. John of Korce, Ethnic Conflicts and the Orthodox Church, 
în The Orthodox Churches in a Pluralistic World, p. 174-182; George Tzetzes, Ethnicity, Naţionalism 
and Religion, ibidem, p. 148-158.

101

342



Ecumenismul - între susţinere şi contestare

manifestărilor religioase, care cunosc deja exprimările nefaste ale unor schisme, 
precum anticalendarismul sau pretenţiile hegemonice în materie de autoritate 
eclesială exprimate deopotrivă de greci şi ruşi.

5.2. Specificul rusesc
în privinţa Bisericii Ruse, vom da cuvântul unui reprezentant al acesteia, diac. 

Andrei Kuraev, care recunoaşte cu sinceritate: „Spre regretul nostru, la reuniunile 
ecumenice din ultimele decenii, reprezentanţii Serviciului pentru Relaţii Externe al 
Patriarhiei Moscovei n-au avut nici talentul, nici forţa de convingere, nici libertatea 
interioară şi exterioară pentru a fi autentici mărturisitori ai Ortodoxiei” . Acelaşi 
autor, însă, nu mai este la fel de obiectiv atunci când evaluează istoriceşte starea de 
lucruri din propria Biserică, alimentând în mod fals o superioritate a celui ce aruncă 
piatra (In 8, 7): „timp de o mie de ani, istoria ortodoxiei ruseşti nu a cunoscut un 
singur război religios dezlănţuit de ortodocşi”103. Precizează - indirect, dar corect 
data intrării ruşilor în istoria creştinismului, dar omite voit să arate că nu se poate 
vorbi de un mileniu de acalmie confesională în Rusia, fie doar şi menţionând 
Rascolul sau prigoanele declanşate la adresa adepţilor sectelor maladive.

Cu toate acestea, Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse a restabilit comuniunea 
euharistică, atât cu catolicii, cât şi cu rascolnicii, vreme de 17 ani, de la 16 dec. 1969 
până la 16 dec. 1986.

Toţi înflăcăraţii contestatari ai ecumenismului, fără măcar să-l cunoască prea 
bine, ar trebui să asculte înţelepciunea Sfântului Ignatie Briancianinov: „Cine 
doreşte să lupte cu succes împotriva ereziilor, trebuie să fie cu desăvârşire străin de 
orice trufie şi ură faţă de aproapele”104.

5.3. Probleme generatoare de conflict
O primă cauză a lipsei de unitate în Ortodoxie este de ordin doctrinar. Desigur, 

este cea mai puţin reprezentativă, pentru că, în genere, liantul Ortodoxiei l-a 
constituit tocmai acel tradiţionalism, expresie a fidelităţii faţă de învăţătura transmisă 
de Hristos prin Apostoli şi Părinţii Bisericii. Totuşi, anumite rigidităţi au fost impuse 
de unele fracţiuni ortodoxe schismatice, cu implicaţii nedorite în câmpul traseului lor 
doctrinar, ce tinde să se îndepărteze, treptat, de adevăr. Este cazul mişcării 
anticalendaristice, care socoteşte Tipicul, Calendarul sau Pidalionul, drept bază 
revelaţională prioritară faţă de Scriptură, al Turmei Sfântului Ilie, care-şi 
fundamentează o teologie confuză, bazată pe metempsihoze şi metempsomatoze ale 
unor persoane sfinte (Sf. Treime, Sf. Ilie, Maica Domnului), al Bisericii Secrete sau

102 Andrei Kuraev, op. cit., p. 23.
Ibidem, p. 91.
Sf. Ignatie Briancianinov, Noţiunile de erezie şi schismă, în Bogoslovskie Trudy, Seria 32, 

Moskva, 1996, p.288-289, apud A. Kuraev, op. cit., p. 97.
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cea a Noului Ierusalim - ambele susţinând revelaţia deschisă, cu noi „descoperiri” şi 
„mesaje”.

Strâns legată de prima cauză, identificăm o a doua. Este lipsa de cultură şi 
pregătire teologică minimală a credincioşilor ortodocşi, cu largă reprezentativitate 
(cu tristeţe spunând) şi în rândul clericilor. Sunt absente, aproape cu desăvârşire, în 
Ortodoxie, catehizările. Vina o poartă, în egală măsură, şi cateheţii, lipsiţi de elanul 
misionar al sfinţilor de altădată, dar şi cei care ar trebui să fie catehizaţi, lipsiţi de 
receptivitate faţă de adevărurile religioase. Am putea adăuga aici şi alţi factori de 
influenţă, precum: restricţiile impuse de regimurile comuniste Bisericilor ortodoxe 
sau lunga tranziţie a învăţământului religios în şcoli. Toate converg spre o concluzie 
limpede: nu se poate baza teologia pe ignoranţă. De aceea, următoarea maximă lui 
A. Kuraev, deşi impregnată de fundamentalism, rămâne valabilă: „înainte de a te 
ploconi înaintea şabloanelor altei credinţe, trebuie să cunoşti mai întâi ceea ce este al 

. Iar axioma lui F. Bacon, reprodusă de acelaşi autor, este edificatoare: 
„Numai o cunoaştere superficială te poate îndepărta de religie, cu cât ai cunoştinţe 
mai aprofundate, cu atât te apropii mai mult de ea”106.

„105tău

5.4. Justificări

Cea mai des întâlnită motivaţie a intoleranţei unor ortodocşi faţă de ecumenism 
în general şi faţă de ecumenicitate la nivelul Ortodoxiei în special o constituie 
prezenţa unor minuni cu rol de evenimente anuale - acte monopolizate deja de o 
anumită tagmă a aparţinătorilor „stilului vechi”, intens justificat, de altfel, prin 
intermediul lor. Este vorba de „sfanta lumină” şi „întoarcerea Iordanului”. Să fie 
acestea modurile de afirmare a ortopraxiei, aşa cum trâmbiţează beneficiarii 
exclusivi ai statutului de martori la aceste evenimente? Personal, consider că nu. 
Adică: Dumnezeu - suveranul timpului - nu poate fi condiţionat de un anumit 
moment temporal pentru a-şi arăta atotputernicia. Iar minunile au, în primul rând, rol 
pedagogic. Ele incriminează păcate, precum necredinţa, împietrirea inimii, 
potrivnicia faţă de adevăr107. Aşadar, nu calendarul condiţionează minunea, iar dacă 
o face totuşi, înseamnă că este un factor-ţintă negativ, a cărui transformare în bine 
este cerută de minunea însăşi.

O piedică reală contra ecumenismului o reprezintă tendinţele uniatiste, 
concretizate în dezvoltarea unor Biserici-hibrid, contraproductive dialogului în sine. 
Existenţa Bisericilor Unite este generată artificial, de factori politico-economici, fără

105 A. Kuraev, op. cit., p. 84.
106 Apud A. Kuraev, op. cit., p. 90.
107 Aşa cum bine observă A. Kuraev, în Povăţuirile Bisericii Ortodoxe privind cele ce se pot 

întâmpla cu materiile jertfei euharistice, se exemplifică şi situaţia apariţiei de came şi sânge în Sfântul 
Potir, caz în care se arată - firesc - că preotul este destinatarul minunii, pentm necredinţa sa. La fel, 
putem expune şi cazul apariţiei unor „lacrimi” pe icoanele Maicii Domnului, în biserici şi mănăstiri unde 
s-a constatat necredinţa oamenilor sau neglijenţa unor slujitori.
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obţinerea unor rezultate concrete în planul discuţiilor doctrinare. Aceste discuţii nici 
n-au avut, practic, loc; cei în cauză au aderat la un crez impus, condiţionaţi fiind de 
speranţa primirii unor privilegii, de altă natură decât religioasă. In relaţia ortodocşi- 
catolici, de pildă, s-a speculat foarte mult pe prioritatea ofertei occidentale, dar nu 
sub aspectul ei teologic, ci pe tentaţiile de ordin politic, economic, social, cultural, 
care i-au transformat pe răsăritenii împilaţi de cotropitori, subdezvoltaţi pe planurile 
descrise mai sus, în victime sigure ale uniatismului.

„Cu toate că suntem uniţi în Hristos, totuşi unitatea creştinilor rămâne un 
deziderat”108 - afirmă Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu.

6. Concluzie

Am analizat, pe parcursul acestui studiu, două moduri de raportare la mişcarea 
ecumenică. Am putea spune, pe bună dreptate, că protagoniştii lor sunt „fariseii” şi 
„saducheii” timpurilor noastre. Primii se opun ecumenismului cu forţa unei trufii 
interioare care-i autosituează deasupra „celorlalţi oameni”, ceilalţi cochetează 
nepermis de mult cu servialismul şablonard faţă de eresuri ce trebuie dinamitate. 
Primii aparţin unei clase de preoţi şi monahi cu largă priză la public, ceilalţi aparţin 
aristocraţiei eclesiale, prea dispusă la compromisuri de dragul congruenţei opiniilor. 
Şi unii, şi ceilalţi, exagerează. Ar trebui să avem smerenia vameşului şi să cerem, 
împreună cu tâlharul: Pomeneşte-ne, Doamne, întru împărăţia Ta (Lc 23,42/

Supporting or Rejecting Ecumenism. The most common explanation certain 
Orthodox Christians have for their intolerance to Ecumenism in general and to 
Orlhodox Ecumenism, in particular, is the presence of miracles that take place on a 
yearly basis - acts monopolized by a certain group of “old-style ” Christians, who 
have been intensely justifying their belief through these miraculous events, such as 
“the holy light ” and the “the turning back of the River Jordan Are these really the 
ways in which the orthopraxis becomes manifest as the exclusive witnesses of these 
events are preaching? I personally think not. That is to say, God - the sovereign of 
time - cannot be conditioned by a temporal moment to reveal his all-mightiness. And 
miracles have primarily a pedagogicul role. They incriminate sins, such as the lack 
of faith, of compassion, and opposing the truth. Therefore, it is not the calendar 
which conditions miracles and if this however happens then it is a negative target- 
factor whose transformation into good is required by the miracle itself

108 Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Introducerea cit., la P.I. David, Ecumenismul.... Editura 
Gnosis, Bucureşti, 1998, p. XXI.
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Pr. Lect. Univ. Dr. Gheorghe ISTODOR

Preliminarii
începând din secolul al IV-lea, forma cea mai înaltă a sinoadelor va fi cea 

„sinoadelor ecumenice”, considerate, pe bună dreptate, expresia desăvârşită a 
autorităţii bisericeşti. Ele apar în cursul istoriei atunci când primejdia era mai mare, 
când rătăcirile de credinţă, stricăciunea moravurilor sau dezbinările ameninţau mai 
mult unitatea şi stabilitatea Bisericii. în astfel de cazuri, Părinţii adunaţi în sinoade 
ecumenice şi înzestraţi cu competenţă şi autoritate, defineau adevărurile de credinţă 
pe baza Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii, judecau asupra învăţăturilor nou 
apărute în Biserică, aduceau norme pentru disciplina bisericească, revizuiau 
canoanele anterioare şi exercitau puterea judecătorească în instanţa supremă. într-un 
cuvânt, sinoadele ecumenice aveau menirea de a hotărî asupra tuturor problemelor 
privitoare la esenţa credinţei, la principiile fundamentale ale existenţei şi organizării 
bisericeşti, fiind totodată şi autorităţile cele mai eficiente pentru păstrarea unităţii 
Bisericii.

Primul conciliu ecumenic ce adună Biserica întreagă la Niceea în 325 a fost 
reunit de către împăratul Constantin, devenit stăpân al întregului Imperiu, pentru a 
rezolva problemele ce divizau Bisericile Orientului, probleme disciplinare dar mai 
ales problema dogmatică a ereziei lui Arie. Cea mai importantă decizie a conciliului 
privea teologia trinitară, Fiul fiind declarat „de o fiinţă” cu Tatăl. Chiar dacă această 
definiţie, la început contestată în Orient, a trebuit să-l aştepte pe împăratul Teodosie 
pentru a se impune ca esenţială pentru ortodoxie, conciliul din Niceea, important pe 
de altă parte prin canoanele şi deciziile sale legate de disciplină, a creat un precedent 
ce explică convocarea conciliilor ecumenice ulterioare. Acest conciliu deschide o 
perioadă în care cuvântul „ecumenic” înglobează toate sensurile sale, în realitate cele 
şapte concilii (Niceea 325, Constantinopol 381, Efes 431, Calcedon 451, 
Constantinopol 553, Constantinopol 680-681, Niceea 787) fiind singurele care 
reunesc Orientul şi Occidentul. Plecând de la Conciliul din Latran I (1123), expresia 
„conciliu ecumenic” acoperă doar conciliile convocate de Roma.
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I. Intervenţia Iui Constantin şi conciliul Niceean

Odată cu urcarea lui Constantin pe tron, creştinismul devenise religia oficială a 
Imperiului Roman. Dar, din păcate, creştinismul găsit de Constantin era un 
creştinism divizat, frământat de controverse a căror semnificaţie rămânea străină 
împăratului. La Roma, Biserica era fără episcop de mai mulţi ani în urma unor 
dispute ce au durat până în 311. în Egipt, adepţii riguroşi ai lui Meletie începuseră să 
organizeze o proprie Biserică. în Alexandria, preoţii numeroaselor biserici din oraş 
au început să-l urmeze pe Arie, preot al bisericii din Baucalis, să-i susţină afirmaţiile 
eretice şi să se lupte cu preoţii ortodocşi pentru stăpânirea bunurilor Bisericii. Pentru 
a pune capăt frământărilor provocate de acest eretic, Constantin trimite pe Ossius de 
Cordoba1, principalul său sfătuitor ecleziastic, cu scrisori atât pentru Alexandru, 
care, episcop al Alexandriei fiind, avea misiunea de a păstra ordinea în Biserica sa, 
cât şi pentru Arie. în Vita Constantini, operă hagiografică compusă după moartea 
eroului (337), dar în egală măsură şi un testament politic destinat să menţină opera 
Imperiului creştin în momentul unei succesiuni dificile, Eusebiu reproduce in 
extenso, scrisoarea severă a lui Constantin adresată lui Alexandru, prin care arăta că 
nu înţelege de ce aceste dispute ar fi putut duce la schisme. El încearcă o reconciliere 
între cei doi, convins fiind că disputa lor era bazată pe o simplă diferenţă de cuvinte 
care nu avea nici o relevanţă şi care trebuia rezolvată cât mai curând. După el, ambii 
erau în acord cu doctrina majoră şi nu se punea problema ereziei. Cum niciunul 
dintre cei doi rivali nu era dispus să cedeze în favoarea celuilalt, scrisorile 
împăratului nu au avut nici un efect iar erezia a continuat să se răspândească. Prin 
prisma culturii sale de teolog occidental, Ossius măsoară gravitatea dezbaterii şi nu 
poate decât să-i dea dreptate lui Alexandru. El impune ideea unui conciliu, dar care 
să rezolve şi alte probleme în afara disputei ariene, precum afacerea meletienilor, 
aceea a micilor comunităţi schismatice, data Paştelui şi, în fine, problema 
novaţienilor. Se puteau rezolva şi problemele de disciplină ecleziastică ce implicau 
intervenţia episcopilor sirieni sau asiatici în treburile alexandrine.

Astfel în 325, Ossius prezida un prim conciliu local, în Antiohia, la care 
participau 59 de episcopi, dintre care 46 vor fi prezenţi şi la Niceea. Sub influenţa 
teologului occidental, o nouă practică bisericească era inaugurată, aceea legată de o 
mărturie de credinţă. La acest conciliu, arianismul a fost condamnat, a fost 
promulgată o profesiune de credinţă similară Crezului alexandrin şi trei episcopi 
„rebeli” au fost excomunicaţi provizoriu până la Conciliul de la Niceea. Dat fiind 
caracterul local al acestui conciliu, era greu de crezut că deciziile lui puteau garanta 
terminarea disputei. Ossius se întoarce fără rezultatul dorit dar cu o viziune clară 
asupra situaţiei. înţelegând amploarea conflictului şi dorind să îl vadă cât mai repede 
rezolvat, Constantin decide convocarea tuturor episcopilor într-un sinod ecumenic.

V.C. de Clercq, Ossius of Cordoba: A Contribution to the History of the Constantinian Period, 
Washington, 1954.
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II. Convocarea conciliului şi participanţii

Constantin trimite întregii creştinătăţi de la începutul lui 325 o scrisoare de 
convocare ce nu s-a păstrat, dar care dădea episcopilor privilegiul de evectio2. 
Amănuntul este cunoscut din Vita Constantini:

împăratul roagă prin epistole foarte respectuos, pe episcopii din toate părţile, 
a se duce grabnic în Niceea.

Aşa cum ne povesteşte Eusebiu - istoricul este desigur un bun martor atunci 
când vorbeşte de Niceea - împăratul reia procedurile unei politici deja experimentate 
în 314 pentru donatişti în oraşul Arles. El îşi arogă dreptul de a convoca adunări 
episcopale, de a supraveghea organizarea materială, de a da sentinţe, lăsând sinodul 
să elaboreze regulile unităţii. Astfel se impune un nou tip de conciliu, Reichskonzil, 
cum spune Schwartz, conciliul Imperiului.

La început împăratul propunea Ancira ca loc de desfăşurare al conciliului, dar 
alegerea nu era dintre cele mai fericite. Accesul era dificil în acest oraş din centrul 
Antiohiei şi mai exista riscul ca episcopul Marcel, unul dintre cei mai mari adversari 
ai lui Arie, să fie în primul rang. în final s-a ales Niceea (astăzi Isnik), uşor 
accesibilă pe mare, fiind situată pe un afluent al Propontidei, pe malul lacului 
Ascaniu, la 50 km de Nicomedia , reşedinţa imperială de unde împăratul putea 
controla atent derularea şedinţelor. în plus, această aşezare o făcea uşor accesibilă 
episcopilor invitaţi la Sinod. Episcopii sunt găzduiţi chiar de Constantin, care le şi 
pune la dispoziţie palatul imperial, ca loc de desfăşurare a şedinţelor.

In desfăşurarea sinodului regăsim foarte clar etapele parcurse în derularea 
procesului juridic. Cele două părţi aşa-zise „litigante”, ortodocşii şi arienii, au 
acceptat arbitrajul lui Constanin, ele fiind de acord să se supună sentinţei 
„episcopului din afară” (ton ekton).

Şedinţele Sinodului au început, se pare, la 20 mai, dar sub forma unor discuţii 
preliminare, purtate în absenţa împăratului, între ortodocşi, arieni şi filosofi. Dacă au 
existat însemnări luate în timpul şedinţelor, acestea nu au mai ajuns până la noi. Ştim 
însă din scrierile lui Rufinus că s~au ţinut şedinţe zilnice şi Arie a fost adeseori 
chemat în faţa adunării; argumentele sale au fost atent considerate. Majoritatea 
celor prezenţi, mai ales cei care erau confesori ai Credinţei, s-au declarat energic 
împotriva doctrinelor sale.

Invitat deci de episcopi, Arie îşi susţinu aici ideile cu toată libertatea, fiind 
apărat şi încurajat de prietenii săi. Tot cu ocazia acestor conferinţe s-a distins şi 
diaconul Atanasie care prin argumentele sale câştigă aprobarea ortodocşilor şi-şi 
atrase ura inamicilor adevărului, după cum ne povesteşte Theodoret4. Socrate 
recunoaşte şi el că în Niceea Atanasie a fost adversarul cel mai riguros al arienilor5.

' Dreptul de a utiliza mijloacele de transport atribuite poştei imperiale, cursuspublicus. 
H. Leclercq, Nicee, DACL XII, 1, col. 1179-1232.

4 Theodoret, Istoria bisericească, lib. I, C. 26.
5 Ibidem, lib I, C. 8.
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Accesul era permis oricui dorea să asiste la discuţii, astfel că în sală se pare că se 
găseau mai mulţi filosofi păgâni, unii veniţi din curiozitate faţă de învăţătura cea atât 
de dezbătută, alţii pentru a stimula discordia dintre creştini.

Conciliul propriu-zis începe la 14 iunie 325, în prezenţa împăratului, în sala 
interioară a palatului ce servea ca tribunal. Aşezaţi fiecare în funcţie de rang, 
episcopii asistară cu gravitate mai întâi la intrarea funcţionarilor creştini ai Curţii. La 
intrarea împăratului, îmbrăcat în aur şi acoperit de pietre preţioase după moda 
suveranilor orientali, toţi cei prezenţi se ridicară. Plin de respect faţă de episcopii 
participanţi, el însuşi fiind doar catehumen, Constantin nu se aşeză pe tronul de aur 
ce domina sala, decât la îndemnul episcopilor. Discursul de deschidere a fost 
pronunţat de episcopul aşezat în dreapta împăratului, probabil Eusebiu al Cesareei, 
dar unii istorici antiohieni îl menţionează pe Eustaţiu al Antiohiei. După ascultarea 
unui Panegiric în cinstea sa, împăratul ţinu şi el un discurs, în latină, pentru a putea 
fi înţeles de episcopii occidentali, şi tradus de un interpret în greceşte pentru cei din 
Orient. S-a păstrat acest discurs de deschidere al împăratului:

Prietenilor, dorinţa mea cea mai fierbinte a fost să mă pot bucura de adunarea 
voastră. Mulţumesc lui Dumnezeu că, pe lângă celelalte daruri, mi-a hărăzit şi pe 
acesta, cel mai mare, anume de a vă vedea adunaţi aici pe toţi în bună înţelegere şi 
uniţi într-un gând. Să nu ne răpească nici un duşman răutăcios iarăşi norocul 
acesta şi, după ce tirania duşmanului lui Hristos a fost învinsă, demonul rău să nu 
mai prigonească legea dumnezeiască cu noi supărări. Eu cred că dezbinarea din 
Biserică este mai groaznică şi mai dureroasă decât orice război. îndată ce cu 
ajutorul lui Dumnezeu am învins duşmanul, am crezut de cuviinţă ca împreună cu 
cei ce i-am eliberat, bucurăndu-ne laolaltă, să aducem mulţumiri lui Dumnezeu. 
Auzind însă acum despre dezbinarea voastră m-am convins că această împrejurare 
nu poate fi neglijată faţă de alta şi, în dorinţa de a vă ajuta prin serviciile mele, v- 
am convocat fără întârziere. Dar numai atunci voi considera împlinită dorinţa mea, 
când voi vedea unite inimile tuturor şi înţelegerea (restabilită) cu pace, pe care voi, 
unşii lui Dumnezeu, aveţi datoria de a o propovădui şi altora. Deci nu pregetaţi, 
prietenii mei, slujitori ai lui Dumnezeu, nu amânaţi, înlăturaţi toate cauzele certei şi 
dezlegaţi toate nodurile neînţelegerii prin legi de pace, prin ceea ce veţi face lucrul 
cel mai plăcut lui Dumnezeu, iar mie, împreună cu voi slujitorul, îmi veţi pregăti o 
bucurie nespus de mare.

Discursul împăratului arată clar dorinţa sa de a se înlătura toate cauzele 
disputei şi de a se ajunge la un consens. Această dorinţă era oarecum impusă, dat 
fiind binecunoscutul deznodământ al conciliului. Restabilirea ordinii era, bineînţeles, 
„lucrul cel mai plăcut lui Dumnezeu”.

Terminând discursul, împăratul Constantin cedează cuvântul celor dintâi ai 
sinoduluis. S-a discutat foarte mult pentru a se stabili cine era episcopul din dreapta 
împăratului şi cine a fost „cel dintâi” în sinod. Atanasie îi atribuie lui Ossius,

6 Eusebiu, Vita Constantini, lib. III, C 13.
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consilierul prinţului, rolul de preşedinte, numele acestuia apărând în primul rang al 
subscrierilor conciliare. Alte surse îl sugerează pe Eustaţiu, episcopul Antiohiei. Din 
cuvintele lui Eusebiu se vede însă că sinodul a avut mai mulţi preşedinţi care au fost, 
fără îndoială, episcopii celor mai mari şi mai însemnate scaune. Este foarte probabil 
ca primul dintre aceşti preşedinţi să fi fost Eustaţiu al Antiohiei, având în vedere că 
din scrierile lui Teodoret se constată că el era primul aşezat în partea dreaptă a 
împăratului şi că tot el a fost cel care a ţinut împăratului discursul în numele tuturor 
episcopilor, ceea ce, desigur, nu putea face decât preşedintele. Mai mult, cronica lui 
Nicefor îl numeşte „corifeul” Părinţilor de la Niceea. Se pare deci că, deşi conciliul a 
fost condus de mai mulţi episcopi, Eustaţiu s-a numărat în mod cert printre cei mai 
importanţi.

De la Eusebiu ni s-a păstrat şi descrierea sărbătorii vicenale de la 25 iulie, 
organizată de împărat şi avându-i ca invitaţi de onoare pe Părinţii participanţi la 
sinod, ocazie cu care au primit chiar onoruri militare. Constantin oferă un banchet 
prelaţilor şi petrecând cu ei, el îşi defineşte teologia politică: Eu sunt episcopul de 
afară (ton ekton)1.

între timp, episcopii au început lucrările. Când împăratul nu asista la şedinţele 
conciliului, un înalt funcţionar al palatului, Philoumenos, supraveghea dezbaterile şi 
controla numărul de voturi emis de Părinţi. Palatinii, solicitaţi de către părţile 
ecleziastice, interveneau în culise; aşa, Eusebiu al Nicomediei a putut câştiga câteva 
puncte de sprijin importante cauzei lui Arie.

Din sesiunea conciliară, administraţia se însărcina să publice şi să transmită 
sentinţele; aşa au apărut sinodala legată de data Paştelui şi scrisoarea adresată 
Alexandriei.

Conciliul reunea un grup considerabil de episcopi, de horepiscopi, de 
mandatari (clerici, experţi) veniţi din oikoumene. Unii erau renumiţi prin 
înţelepciunea lor, alţii prin austeritatea vieţii lor şi prin răbdarea lor, ne spune 
Eusebiu în capitolul 9 din Vita Constantini iar Theodoret mărturisea că mai mulţi 
străluceau prin darurile apostolice şi mulţi purtau pe corpul lor semnele rănilor lui 
Hristos8.

Conciliul avea Ioc la numai 12 ani după Epoca catacombelor, perioadă puternic 
marcată de sângele vărsat de mii de creştini. Atât de recente fuseseră ultimele 
persecuţii încât mulţi dintre episcopii participanţi la şedinţe purtau pe corpurile lor 
mărturiile torturilor la care fuseseră supuşi pentru credinţă. De fapt, atât de 
desfiguraţi erau, încât Părinţii Sinodului „au izbucnit în lacrimi de dragoste şi 
veneraţie la vederea lor”.

Lista semnatarilor, completată în timpul conciliului, reunea mai mult de 250 de 
nume de prelaţi, dintre care 14 horepiscopi. Eusebiu vorbeşte despre mai mult de

7 Histoire de christianisme, sous la direction de J.M. Moyeur - ch. et L. Pietri, A. Vauchez, M. 
Venard. Naissance d'une chretiente (250-430), Desclee, 1995, p. 247-353.

8 Theodoret, Istoria bisericească, lib. I,'C. 7.
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250 de participanţi. Eustaţiu numără 270 de Părinţi în timp ce Constantin evaluează 
la 300 numărul asistenţilor. în epistola sa, „ad Afros”, capitolul 2, Sf. Atanasie 
vorbeşte de numărul precis de 3189. Acest număr, care aminteşte de numărul 
servitorilor lui Avraam, s-a adaptat şi s-a transmis astfel posterităţii. Oricum, el 
ilustrează importanţa conciliului.

Diversitatea originii geografice atestă ecumenicitatea Conciliului. Delegaţia 
occidentală era minoritară, cu Ossius din Cordoba, Spania, şi doi legaţi romani, 
preoţii Bitus şi Vicentius. Papa Silvestru a invocat vârsta înaintată pentru a-şi scuza 
absenţa10. Un episcop Marcu din Calabria, unul din Die Coecilianus al Cartaginei, 
din scaunul african, Cecilian, Donnus din Stridon, în Panonia şi Nicasius de Die din 
Galia11 reprezentau partea episcopilor latini adunaţi de sinod la Niceea în primăvara 
anului 325. Trebuie notat că arianismul încă nu pătrunsese în acele ţinuturi dar, cu 
toate acestea, influenţa occidentală nu a fost neglijabilă, datorită personalităţii lui 
Ossius din Cordoba, principalul sfetnic bisericesc al lui Constantin. Dar majoritatea 
participanţilor veneau din Orient şi Egipt.

Majoritatea orientalilor s-au dovedit a fi ortodocşi, susţinând ideile episcopului 
Alexandru al Alexandriei şi Atanasie. Grupul ortodox strângea episcopi importanţi: 
Macarie al Ierusalimului, Eustatiu al Antiohiei, Marcel din Ancira, Patamon din 
Eraclea, în Egipt; Iacob din Nisibe, Mesopotamia; Paul din Neocezareea, pe Eufrat; 
Helanic din Tripoli, Fenicia; Teodor din Tars, metropola Ciliciei; Amfion din 
Epifania, Cilicia; Hipatiu din Gangra, în Paflagonia; făcătorii de minuni Spiridon al 
Trimitundei (Cipru) şi Nicolae din Mira Liciei, Alexandru al Alexandriei. Episcopii 
Egiptului sunt însoţiţi de preoţi şi de asceţi, printre care Paphnutias din Tebaida de 
Sus şi tânărul diacon Atanasie. Iiiria trimite numai un grup de 10 participanţi. 
Ecumenismul depăşeşte graniţele imperiului: la conciliu mai participă un episcop din 
Persia cu numele Ion12, unul din Caucaz, prelaţi din Pont şi din Croaţia. Conform 
listei episcopilor participanţi la Conciliu, gothii au fost şi ei reprezentaţi de 
Theophilus (Theophilus Gothie Metropolis) şi Cadmus (Domnus Bosphorensis). 
Dacă e să dăm crezare opiniilor unor analişti, în cel dintâi sfert al veacului al IV -lea, 
în „Gothia” de dincolo de Istru exista deja o episcopie ortodoxă, al cărui titular era 
Theophilus şi de care aparţineau mai multe nuclee ortodoxe diseminate în interiorul 
diferitelor triburi germanice (kunja) aflate în zona extracarpatică. Biserica din Gothia 
se afla în relaţii strânse cu cea din Imperiu, în special cu Biserica din Capadocia, aşa 
cum o arată actul de martiraj al Sf. Sava Gotul şi scrisorile lui Vasile cel Mare, ele

9 Cifra 318 reprezintă o reminiscenţă biblică, o aluzie la cei 318 servitori ai lui Avraam: „Auzind 
Avraam că Lot, rudenia sa, a fost luat în robie, a adunat oamenii săi de casă, trei sute optsprezece, şi a 
urmărit pe vrăjmaş până la Dan”, Fac 14, 14.

10 El deja refbzase să participe la reuniunea de la Arles şi această dublă absenţă fondează o regulă 
valabilă între secolele IV şi V, în timpul convocării Reichskonzil-ului.

11 G. Marin, D' ou etait Nicasius, l'unique representant des gaules au concile de Nicee, Revue 
Benedictine 16 (1899), p. 72-75.

12 „un episcop din Persia asistă la Sinod şi Sciţia însăşi era reprezentată printre episcopi”, Eusebiu, 
Vita Constantini, lib. III, C. 7.
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reflectânt legături mai vechi între diaspora creştină de origine capadociană din 
regiunea nordică a Dunării Inferioare şi a Mării Negre şi Biserica-mamă din 
provincia microasiatică13.

Printre episcopii care susţineau partida lui Arie se distingeau: Eusebiu din 
Nicomedia şi Eusebiu din Cezareea în Palestina, Teodot din Laodiceea14, în Siria, 
Paulin din Tyr15, Atanasiu din Anazarb, Gregoriu din Berii, Aetiu din Lidda, 
Menofant din Efes, Narcis din Neroniada, în Cilicia, Patrofil din Scitopole, Teognis 
din Niceea şi cei doi libieni: Teona din Marmarica şi Secundu din Ptolemaida. Cu 
toţii, susţinătorii lui Arie se pare că erau 22 din cei 318 participanţi. Este interesant 
de remarcat că spre deosebire de episcopii ortodocşi, nici episcopul din Nicomedia şi 
nici ceilalţi susţinători arieni nu purtau pe trupurile lor semnele persecuţiilor.

Prezenţa acestor episcopi peregrini demonstrează universalitatea Bisericii ce 
depăşise Imperiul; ea atestă că Roma şi împăratul ei creştin devin protectori naturali 
ai unor comunităţi îndepărtate ce profesau Evanghelia. La conciliul de la Niceea, 
mai mult de 100 de episcopi reprezentau provinciile ce Diocleţian le-a reunit în două 
dioceze civile, Asiana şi Pontica, ce se întindeau de pe malurile Asiei Mici până pe 
platoul Anatoliei şi până în stepele Capadociei şi munţii Armeniei. Numărul 
important al episcopilor arată reuşita evanghelizării în acest agregat de ţări diverse 
reunit sub dominaţie romană.

Intr-o adunare în care latinii erau minoritari, greaca s-a impus ca limbă a 
dezbaterilor, limitând intervenţia occidentalilor. Aceştia, dar şi Constantin, 
înţelegeau greu conceptele şi vocabularul Koine16 filosofic şi logic la care se 
refereau arienii şi adversarii lor.

Conciliul reuneşte, de fapt, în varietatea lor, marile curente ale teologiei 
contemporane. Se remarcă faptul că subordinaţioniştii reprezintă o minoritate activă 
şi agitată, dintre care Eusebiu de Nicomedia este purtător de cuvânt. Un grup de 
aproximativ 20 de prelaţi palestinieni îl susţin pe Eusebiu al Cezareei, dar de pe 
poziţii mai moderate. Alexandru şi Ossius domină adunarea. Ei sunt sprijiniţi de 
către Macarie al Ierusalimului şi de toţi episcopii care erau contra lui Arie. Marcel 
din Ancira se situează în opoziţia antisubordinaţionistă cea mai extremă17. Această 
diferenţă de ideologii este foarte clar reflectată şi de locurile ocupate de prelaţi în

13 Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, tom XXXIV, 1997, Editura Academiei 
Române, Iaşi, p. 295-320.

14 Succesorul lui Ştefan pe scaunul din Laodiceea. Fiind prieten cu Eusebiu din Cezareea, acesta îi 
dedică două opere: Pregătirea evanghelică şi Demonstraţia evanghelică.

15 Pare să fie unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Eusebiu din Cezareea care îi dedică a zecea 
carte din Istoria bisericească. Când începe disputa ariană numele lui Paulin este legat de cel al lui 
Eusebiu, cei doi prieteni fac cauză comună pentru a apăra poziţia lui Arie. Paulin este numit episcop de 
Antiohia, dar moare câteva luni mai târziu după această investitură, şi este urmat de Eulabie.

16 Limba greacă folosită din secolele IV-III î.e.n. până la căderea Imperiului Roman de Apus, în

17 Histoire de christianisme sous la direction de J.M. Moyeur - ch. et L. Pietri, A. Vauchez, M. 
Venard, Naissance d' une chretiente (250-430), Desctee, 1995, p. 247-353.
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sală, în funcţie de partida din care făceau parte: episcopii ortodocşi, în frunte cu 
Atanasie, ocupau partea din dreapta a sălii, Arie şi partizanii săi erau situaţi în partea 
stângă, iar centrul era ocupat de către eusebienii semi-arieni astfel: Eusebiu de 
Cezareea, mai moderat, se afla în centru-dreapta, iar Eusebiu de Nicomedia, cu 
susţinătorii săi, centrul-stânga.

III. Dezbaterile. Crezul de la Niceea

Dezbaterile jalonează înfrângerea preotului din Alexandria. Pentru a le 
reconstitui nu dispunem decât de un număr mic de documente autentice, cel mai 
însemnat fiind simbolul credinţei scris în greacă, a cărui redactare este ceva mai 
clară într-o scrisoare contemporană adresată de către Eusebiu al Cezareei fidelilor
săi.

în tratatul asupra decretelor de la Niceea Atanasie reuneşte, pentru el, câteva 
documente ce servesc istoricilor eclesiastici ai secolului al-Vlea: Gelase de Cyzique, 
ce utilizează operele autorilor anteriori, lui Eusebiu al Cezareei, Rufin, Theodoret şi 
Socrate.

Respectând procedura anchetei oficiale, adunarea citeşte câteva texte în jurul 
cărora se cristalizase disputa, ajungându-se până la o scrisoare a lui Eusebiu de 
Nicomedia în care autorul pretinde că Fiul a fost născut şi nu creat, ajungând să 
susţină că ousia Tatălui s-a divizat în două părţi. Părinţii ascultă lectura Thaliei, dar 
foarte repede îşi acoperă urechile strigând în tumultul adunării că refuză să cunoască 
blasfemiile lui Arie. Marcel din Ancira îl acuză energic pe Arie, dar Atanasie este 
acela care descoperă cu claritate erorile arienilor. El triumfa contra lui Eusebiu din 
Nicomedia, Teognis din Niceea şi Maris din Calcedon, care luaseră partea ereticului. 
Cu o majoritate zdrobitoare adunarea părinţilor condamnă teza lui Arie.

Apoi se caută o formulă prin redactarea unui text, a unei definiţii bazate pe o 
argumentaţie serioasă. în acest moment începe disputa, cu texte, între arieni şi 
ortodocşi. Trebuia găsită o formulă ce facea, fără ambiguităţi, afirmarea 
consubstanţialităţii Fiului cu Tatăl. Folosirea cuvântului grecesc homousios nu 
linişteşte apele, pentru că purta încărcătura folosirii lui anterioare, de pe vremea când 
fusese utilizat de Denis al Romei pentru corectarea alunecărilor subordinaţioniste ale 
episcopului Denis al Alexandriei (247/248-264). Controversa ce divizase Alexandria 
la mijlocul secolului al Ill-lea implicând pe Denis Alexandrinul împreună cu un mic 
grup de sabelieni, apăruse în urma afirmaţiilor eretice ale acestora, conform cărora 
Fiul este o creatură (geneton, ktisma, poiena) străină de esenţa (ousia) Tatălui18.

Adevărata problemă era că acest cuvânt aparţinea limbajului filosofic şi nu 
celui teologic, el neexistând în Biblie. în acest punct Atanasie îi atribuie lui Ossius o 
responsabilitate particulară în dispută.

18 Scrierile lui Denis Alexandrinul sunt cunoscute indirect, prin tratatul lui Atanasie, De sententia
Dionysii.
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Oricum, această alegere, impusă de necesitate, arată că aceşti creştini utilizau 
fără complexe resursele şi vocabularul filozofiei pentru a trata o problemă ce atingea 
intimitatea credinţei lor. Nu este o atitudine cu totul nouă, dar un număr de teologi o 
respingeau, iar conservatorii manifestau reticenţă.

Eusebienii prezintă un simbol redactat de către Eusebiu de Nicomedia, dar 
îndată ce a fost citit, a fost lepădat ca fals şi neconform cu Scriptura.

Eusebiu al Cezareei, cu grupul său de teologi palestinieni, a propus conciliului 
să adopte simbolul Bisericii lui19. El vedea multe avantaje acestei soluţii. Pe de o 
parte ea înlătura acuzele şi condamnările cu care sinodul din Antiohia îl lovise cu 
câteva luni înainte. Pe de altă parte, era mijlocul de a orienta conciliul, cu un text de 
o venerabilă tradiţie, spre o poziţie moderată şi ambiguă ce evita o condamnare 
brutală a lui Arie. Constantin acceptă propunerea dar cere ca în text să se insereze şi 
o referinţă la homousios. Textul a fost supus votului adunării episcopale. In primul 
moment 22 de episcopi se declară împotrivă (câţiva egipteni, câţiva sirieni, dar cei 
mai mulţi din Asia Mică). în numele păcii şi unităţii, împăratul intervine, cu violenţă 
chiar, şi reuşeşte să reducă rândurile micului grup opozant. Astfel Simbolul a fost 
primit de sinod la 19 iunie şi acceptat de toţi episcopii prezenţi în afară de Eusebiu 
din Nicomedia, Teognis al Niceei, Maris din Calcedon, Secund al Ptolemaidei şi 
Teona al Mamaricăi (Egipt). în acest conciliu imperial, prinţul nu s-a ocupat să 
protejeze drepturile minorităţii, ameninţând cu un exil pe care îl şi pune în practică. 
Ii exilează deci pe cei doi opozanţi care nu doriră cu nici un chip să abdice de la 
erezie, Secund al Ptolemaidei şi Teona din Marmarica, în Iliria, împreună cu Arie. 
Depuşi şi exilaţi au mai fost şi Eusebiu al Nicomediei şi Teognis al Niceei care, deşi 
au semnat Simbolul, nu au recunoscut depunerea lui Arie.

Formularea Simbolului primită de sinodul niceean la 19 iunie a fost păstrată de 
Eusebiu al Cezareei într-o scrisoare adresată comunităţii sale:

Credem tntr-unul Dumnezeu Tatăl atotputernicul, creatorul tututror lucrurilor 
văzute şi nevăzute, şi într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, născut ca 
unul născut din Tatăl, adică din fiinţa (substanţa) Tatălui, Dumnezeu din Dumnezeu, 
lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut 
(creat), de-o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, toate din ceruri şi cele de pe 
pământ, carele pentru noi oamenii şi pentru mântuirea noastră s-a pogorât şi s-a 
întrupat, s-a făcut om, a pătimit şi a înviat a treia zi, s-a înălţat la ceruri şi iarăşi va 
veni să judece viii şi morţii. ŞI într-unul Duhul Sfânt. Pe aceia care zic: a fost un 
timp când El nu exista şi înainte de a fi fost născut nu exista şi că el a fost creat din 
nimic, sau pe cei ce zic că ar fi din alt ipostas sau fiinţă, sau că Fiul lui Dumnezeu 
ar fi făcut sau ar fi supus schimbării, pe aceştia Biserica Catolică îi anatemizează.

Mărturisirea de credinţă, al cărei titlu nu este nici jurământ, nici promisiune, ci 
Crez, constituie un pilon de mare rezistenţă în faţa tuturor încercărilor de 
interpretare.

19 J.N.D. Kelly, Early Christian Creeds, Londra, 1950, p. 215-216.
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In multitudinea părerilor apărute de-a lungul timpurilor, Crezul vine şi 
defineşte unitatea şi unicitatea lui Dumnezeu.

Spunând: cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide, 
(Mt 7, 8), îndeamnă la cunoaşterea căilor anevoioase ale credinţei adevărate, drum 
pe care nu pot merge decât cei pregătiţi să vadă cele văzute şi nevăzute. Pornind la 
întâlnirea cu Dumnezeu, folosind interpretările „logicii” omeneşti, prin care unul 
este unul şi nu poate fi trei, orgoliul omenesc respinge definirea clară a divinităţii. 
Acceptarea proporţiilor este prioritară în relaţia cu Dumnezeu. Primele rostiri ale lui 
Dumnezeu, apărute în Geneză, în momentul suprem al creaţiei omului - să facem 
om după chipul şi asemănarea Noastră, şi nu după asemănarea Mea, indică limpede 
prezenţa plurală şi unică totodată, a lui Dumnezeu.

Prin Crez, este legiferată şi pecetluită pentru totdeauna natura greu înţeleasă de 
unii, a lui Iisus Hristos, ca Fiu a lui Dumnezeu Unul-Născut, Care din Tatăl S-a 
născut mai înainte de toţi vecii. Prin sublinierea faptului că Iisus Hristos este născut 
şi nu făcut, natura Lui umană este bine delimitată, atenţionându-se asupra 
încercărilor de interpretare care ar putea da naştere la erori grave. înainte de toţi 
vecii este iar dovada limpede a dimensiunilor divine, prin care cel ce încearcă să 
pătrundă tainele credinţei adevărate, trebuie să fie pregătit pentru o întâlnire venită 
înainte de toţi vecii.

Adevărul, în religia creştină nu este o ecuaţie matematică, un sistem, produs de 
mecanismul gândirii. El nu poate fi supus unor analize, dezbateri, concluzii etc. 
Adevărul ESTE! El se află la un nivel superior gândirii umane, putând fi atins doar 
de cei care-şi pot modifica priorităţile, aşezându-şi inima şi spiritul peste viclenia 
gândurilor. A cere „lămuriri” religiei creştine este o erezie, căci religia se trăieşte, nu 
se gândeşte. Totuşi, nimic nu va opri gândurile omeneşti, dacă acestea sunt pregătite 
să înţeleagă Marea Taină.

Naşterea, minunile din timpul vieţii şi învierea lui Iisus după crucificare, stau 
mărturie neclintită in faţa oricărei tentaţii de interpretare.

Orgoliul şi vanitatea omenească au dus la toate frământările apărute de-a lungul 
timpurilor, generatoare de confuzii şi grave abateri, care au deschis în calea 
păcatului breşe periculoase.

Credinţa nu este impusă nimănui, tocmai fiindcă ea există in fiecare, prin viaţa 
pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor. Crezul vine ca o necesitate a vremurilor în 
care omul, erijându-se în judecător, încearcă să supună divinitatea unor simple 
întrebări.

îndrăznind să-L asociem pe Fiul Iui Dumnezeu cu datele din Biblie, putem 
spune că El reface un circuit slăbit, ba chiar pe cale de a se distruge, al vieţii pe 
pământ. Aşa cum Dumnezeu la începuturi a creat lumea, aşa cum a ordonat haosul, 
venirea sau trimiterea Fiului pe pământ este îmbrăcarea divinului în materie, pentru 
ca lucrând astfel asupra ei, s-o redirecţioneze spre sensul iniţial.

Dumnezeu, trimite prin Duhul Sfanţ, pe Fiul Său, Iisus Hristos, materializându- 
L prin Fecioara Maria, în chip de om, pentru a-L arăta oamenilor, reamintindu-le
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într-un mod indirect, teomorfîsmul lor. Iisus apare ca un om, fiind în acelaşi timp, 
Fiul lui Dumnezeu. Oamenii îl văd şi oglindindu-se în el, îşi reamintesc de suflarea 
lui Dumnezeu peste ei, de „conţinutul” lor divin, poate adormit în învelişul corporal, 
supus degradării şi deveniţi în aceasta condiţie inferioară, matcă a păcatului.

Fiul face minuni. Şi omul ar putea face minuni, dacă legătura cu divinitatea 
existentă în el ar fi vie şi neîntinată.

Iisus aduce doar un mesaj, fără a schimba nimic. El aduce Iubirea, cuvântul de 
ordine de la care omul începuse grav să se abată, abandonând cea mai de preţ armă 
împotriva păcatului, nefacând altceva, decât să schimbe viaţa din făgaşul ei iniţial. 
Păcatul atrage după sine moartea, sfârşitul vieţii, întreruperea Marelui Proiect.

Iisus este răstignit. Este aşezat pe crucea care prin cele patru braţe, indică toate 
direcţiile existente, simbolizând spaţiul. El este astfel jertfit, tuturor dimensiunilor, 
împărţit pământului întreg.

El „aparţine” trei zile spaţiului tredimensional, corespunzând Trinităţii. 
Dumnezeu Tatăl, Sfântul Duh şi Iisus Fiul, dăruiesc vieţii trei zile, câte una fiecărei 
dimensiuni, în acest fel Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi 
nevăzute, intervenind în Lume. Prin mesajul adus de cuvântul Iubire, spirala vieţii 
continue, deoarece prin şi din iubire apare şi e apărată viaţa.

Cele trei puncte atinse de Iisus - pe pământ, în timpul vieţii, deasupra 
pământului în timpul răstignirii şi în pământ în cele trei zile - definesc simbolic, 
Raiul, Pământul şi Iadul. Iisus prin prezenţa Lui divină, le uneşte, le străbate, Li se 
oferă, le curăţă. El vine din ceruri, poposeşte pe pământ, coboară în adâncuri, apoi se 
ridică la ceruri, subliniind verticalitatea, ca dimensiune axială.

Cele trei zile petrecute în mormânt, vinerea, sâmbăta şi duminica, sunt şi zilele 
sfinte ale celor trei monoteisme actuale, cea islamică, cea iudaică şi cea creştină.

Şi Iisus, strigând cu glas tare, a zis: Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul 
Meu. Şi aceasta zicând, Şi-a dat duhul (Lc 2, 24) - astfel coboară în mormânt Fiul lui 
Dumnezeu. In unire perfectă cu Tatăl şi Sfântul Duh, Fiul străpunge adâncurile 
pentru a le supune. Or, Răul stând simbolic în pământ, în materie, în forma 
corporală, poate strigătul Fiului lui Dumnezeu este răspunsul la multe întrebări.

De aceea, Crezul, învestit cu şi de puterea celor „unşi”, nu este altceva, decât o 
mărturisire de credinţă. El aparţine celor ce se simt chemaţi şi celor ce vor, alături de 
Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh să formeze o verticală, care, prin sprijinul lui Dumnezeu şi 
prin iubirea lor, să supună, pentru ei şi pentru toţi ceilalţi, Răul aducător de moarte. 
Sunt cei ce aşteaptă învierea morţilor, a celor care trăiesc în mormântul păcatelor, 
sunt cei care ştiu şi care aşteaptă împărăţia fără de sfârşit a vieţii.

IHA. Paştele

O altă problemă importantă dezbătută la sinod a fost cea a serbării Paştelui. La 
evrei, Paştele se serba în amintirea eliberării din Egipt; la creştini se serba ca o 
amintire anuală a evenimentelor împreunate: moartea şi învierea lui Hristos.
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Sărbătoarea creştinilor cuprindea două momente esenţiale: Paştele Crucii (pasha 
stavrosimon), ca amintire a patimilor şi morţii lui Hristos şi Paştele învierii (pasha 
anastasimon) ca amintire a învierii lui Hristos.

Dar cu privire la modul sărbătoririi se pare că Sfinţii Apostoli nu au dat norme 
precise, aşa că în această privinţă s-au introdus diferite practici. Deosebirea nu 
privea esenţa ci numai timpul serbării şi postul legat de ea. Cu toţii serbau Paştele 
primăvara, cam în acelaşi timp cu evreii (14 Nisan). Dar unii se orientau după ziua 
săptămânală şi serbau Paştele învierii întotdeauna duminica după luna plină, iar 
Paştele crucii în vinerea precedentă, căutând în acelaşi timp ca sărbătoarea să nu 
coincidă cu cea a evreilor. După acest model sărbătoreau Bisericile din Apus, în 
frunte cu cea din Roma, dar şi multe dintre cele din Orient. Alţii nu luau în 
consideraţie ziua săptămânală, ci data lunară sau anuală şi serbau Paştele crucii pe 
14 Nisan şi cel al învierii pe 16 Nisan. Aceştia erau răspândiţi mai ales în Asia 
Proconsulară. Cele două partide se mai deosebeau şi prin faptul că cei dintâi serbau 
Paştele crucii cu post, ca o sărbătoare de întristare pentru patimile şi moartea 
Mântuitorului, iar Paştele învierii fără post, ca pe o sărbătoare de bucurie. Ceilalţi 
posteau numai în timpul zilei, amintind de ora morţii Mântuitorului, fiindcă ei 
considerau şi moartea lui ca un moment de bucurie, acesta fiind momentul Mântuirii 
oamenilor.

Mai exista şi un al treilea partid, răspândit tot în Asia, cel al ereticilor iudeo- 
creştini extremi (ebioniţi), care sărbătoreau Paştele chiar în înţelesul şi după obiceiul 
evreilor, adăugând numai ca pe ceva secundar amintirea patimilor şi învierii lui 
Hristos. Dar aceştia din urmă fiind eretici şi deci excluşi din Biserică şi fiind 
răspândiţi numai printre creştinii iudei, au început să se împuţineze chiar din secolul 
al II-lea şi în final au dispărut cu totul.

Cu atât mai îngrijorătoare a fost diferenţa dintre cele două partide ortodoxe 
creştine, deoarece, cu toate că ambele aveau un temei creştin, totuşi, în urma 
deosebirii în data sărbătorii, produceau neînţelegeri între diferitele Biserici. 
Deosebirea aceasta a provocat chiar certuri formale, precum cea dintre episcopul 
roman Anicet şi Policarp din Smirna, pe la 155 şi cea dintre episcopul roman Victor 
şi Policrat din Efes, între 192-194.

încercările făcute de unele sinoade locale (Arles, 314) de a se introduce 
uniformitate, au rămas fără rezultat aşa încât se impunea cu tot dinadinsul ca şi 
această problemă să fie rezolvată de conciliul din Niceea.

Dezbaterile amănunţite nu sunt cunoscute, dar din enciclica sinodului şi din 
scrisoarea circulară a împăratului Constantin cunoaştem hotărârea sinodului. 
Scrisoarea sinodală adresată Bisericii din Alexandria se exprima foarte clar în acest 
sens:
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Toţi fraţii noştri răsăriteni care până acum nu au fost de acord cu romanii sau 
cu voi, sau cu toţi cei care de la început au procedat ca voi, de aici înainte vor 
sărbători Paştele la aceeaşi dată ca voi.

Scrisoarea enciclică a împăratului Constantin către Biserici aborda şi ea 
problema pascală şi indica soluţia la care s-a ajuns:

Paştele creştin trebuie sărbătorit la aceeaşi dată (în aceeaşi zi) de către toţi, 
iar pentru calcularea datei să nu se facă referire la iudei. De s-ar întâmpla astfel, ar 
fi umilitor şi, mai mult, e posibil ca ei să aibă două sărbători pascale în acelaşi an. 
Prin urmare, Bisericile trebuie să se conformeze practicii urmate de Roma, Africa, 
Italia, Egipt, Spania, Galia, Britania, Libia, Grecia, Asia, Pont şi Cilicia.

Conform hotărârii, Paştele avea să se serbeze deci de către toate Bisericile în 
cea dintâi duminică după luna plină, ce urmează echinocţiului de primăvară, iar 
arhiepiscopul de Alexandria, ca unul ce-şi avea reşedinţa în oraşul considerat centrul 
cunoştinţelor astronomice, avea să comunice prin episcopul roman, tuturor 
Bisericilor, data precisă a sărbătorii.

Totuşi, decizia sinodului s-a lovit, în anumite comunităţi, de un refuz categoric. 
Acesta a fost şi cazul audienilor care au mers până la acuzarea Bisericii oficiale că a 
schimbat metoda de calculare a datei Paştelui doar pentru a fi pe placul împăratului 
Constantin21. Cu timpul însă, această împotrivire a dispărut, lucru la care a contribuit 
şi legislaţia civilă: o lege din 21 martie 413 pedepseşte cu exilul pe oricine 
sărbătorea Paştele la o altă dată decât aceea a Bisericii universale.

III. 2. Deciziile disciplinare - Canoanele şi schisma meletiană
Conciliul primise însărcinarea să restabilească pacea şi unitatea, aşa încât el s-a 

ocupat să elaboreze, cu autoritatea sa universală, o întreagă legislaţie disciplinară. 
Părinţii de la Niceea au profitat de întrunirea lor pentru a discuta un număr de puncte 
privind disciplina bisericească. Intenţia nu era aceea de a institui o lege nouă, ci doar 
de a reaminti regulile, uneori neglijate sau contestate, spre a rezolva probleme ivite 
din situaţii concrete. Ei au confirmat, mai degrabă decât au creat, o formă 
organizatorică a Bisericii prin consfinţirea sistemului mitropolitan. Canoanele reţin, 
sub forma unor procese verbale ale acestor dezbateri, deciziile adoptate de 
majoritate. Pe scurt, cele 20 de legi bisericeşti, numite canoane, cuprindeau modul 
de comportare faţă de clericii mutilaţi prin violenţă; normele relaţiilor de convieţuire 
ale clerului cu femeile; reguli cu privire la alegerile episcopale, la excomunicare; 
pedepse pentru cei ce nu rezistaseră persecuţiilor lui Licinius sau îl ajutaseră pe 
acesta în războiul împotriva creştinilor; cei care apostaziaseră de bunăvoie, fără a fi 
ameninţaţi, erau obligaţi la 12 ani de penitenţă înainte de a fi admişi la sfânta 
comuniune; pedepse de 3 ani de penitenţă pentru catehumenii care slăbiseră în 
credinţă sub persecuţii; interdicţia episcopilor, preoţilor şi diaconilor de a se muta de

20 Theodoret, Historia ecclesiastica, 1,9.
21 Epihanie, Haereses LXX, PG 82, col. 353 BC.
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Ia o biserică la alta; prevederea ca în perioada pascală, aigăciunile să fie făcute stând 
în picioare.

Cele 20 de canoane pot fi clasificate potrivit tematicii: canoanele 1, 2, 9 şi 10 
tratează despre condiţiile hirotonirii; canoanele 4, 5, 6, 7 se ocupă de structurile 
ierarhice; canoanele 3, 15, 16, 17 tratează despre viaţa şi statutul clericilor; 
canoanele 11, 12, 13, 14 privesc pedepsele şi reconcilierea lapşilor; canoanele 8 şi 
19 fixează modalităţile de primire a dizidenţilor, iar canoanele 18 şi 20 
reglementează două puncte privind disciplina liturgică22.

Două dintre canoanele stabilite se refereau la readmiterea ereticilor schismatici, 
în primul rând erau vizaţi ultimii reprezentanţi ai schismei începute la Roma cu 75 
de ani înainte, de către anti-papa Novatian. Secta se ivise în mijlocul secolului al III- 
lea în legătură cu persecuţia pornită de împăratul Decius, (249-251). Novatian, preot 
în Roma, l-a acuzat pe papa Comeliu (250-253) de laxitate în privinţa creştinilor 
lapşi, adică a acelora care s-au lepădat de credinţă în timpul persecuţiei. Novaţian era 
dintre cei care considerau că Biserica era mult prea blândă cu cei care păcătuiau în 
mod repetat şi a sfârşit prin a nega puterea Bisericii de a ierta pe cei care cedaseră în 
timpul persecuţiilor25. Novaţian socotea că este necesar să refuze împăcarea lapşilor 
spăşiţi cu comunitatea creştină, chiar dacă aceştia încercaseră să se cureţe de păcat 
printr-o perioadă de căinţă şi penitenţă. El s-a despărţit de Biserică şi a dobândit 
sfinţirea ca episcop în circumstanţe dubioase24. Novaţianismul a atras aderenţi 
aproape pretutindeni, în special pe cei care favorizau un astfel de rigorism. 
Susţinătorii săi, care se auto-intitulau „cei puri” sau „curaţi”, extinseseră această 
incapacitate asupra tuturor păcatelor (idolatrie, păcate sexuale sau crimă), aşa încât, 
în viziunea lor, oricine se făcea vinovat de asemenea acte nu mai putea fi niciodată 
iertat şi reprimit în comunitate. Se pare că în 325 mulţi dintre novaţieni se găseau în 
Asia Minor; mai mult, canonul 8 presupunea că în anumite regiuni existau oraşe şi 
sate unde se aflau numai clerici din aceasta sectă. Iar conciliul oferea prin acelaşi 
canon 8 o iertare generoasă celor care doreau să fie reprimiţi în Biserică, cu condiţia 
să-şi schimbe părerile faţă de penitenţi. Clerului novaţian i se cerea să dea o 
declaraţie scrisă de acceptare a doctrinei şi practicii Bisericii universale, privind 
recăsătoria şi asupra reconcilierii lapşilor. Episcopii novaţieni aveau garantat numai 
un statut preoţesc.

în privinţa învăţăturilor dogmatice, novaţienii nu diferă de ortodoxie, chiar în 
problema dogmei Sfintei Treimi, ei manifestându-se mereu ca fiind ostili arienilor. 
Tocmai pentru că nu exista nici o deosebire în privinţa doctinei trinitare, şi certurile 
lor cu Biserica vizau numai cele două aspecte legate de disciplină, refuzul de a-i 
reprimi pe lapsii penitenţi şi condamnarea celei de-a doua căsătorii, Sinodul nu a 
cerut rebotezarea novaţienilor, ca în cazul paulienilor. Părinţii de la Niceea erau

22 Arhiepiscop Peter L’Huillier, Dreptul bisericesc la sinoadele ecumenice I-IV, Editura Gnosis, 
Bucureşti, 2000, p. 100-106.

23 Idem, p. 146.
24 E. Amann, Novatien et Novatianism, în DTC, t. 11, partea I, col. 816-849.
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convinşi că această schismă putea fi vindecată şi în acest scop ei oferă clericilor 
novaţieni condiţii onorabile prin canonul 8, în cazul în care aceştia acceptau să se 
întoarcă în Biserică:

Privitor la cei care se numesc „curaţi”, dacă vor vreodată să intre în Biserica 
universală şi apostolică, pare drept şi cuviincios Sfântului şi Marelui Sinod ca 
aceştia, după ce au primit punerea mâinilor, abia atunci să rămână în cler. Dar mai 
întâi este important ca ei să Jăgăduiască în scris că primesc să urmeze rânduielile 
Bisericii universale, adică se vor împărtăşi cu cei care s-au căsătorit a doua oară şi 
cu cei care au renunţat la credinţă în timpul persecuţiei şi pentru care s-a stabilit o 
perioadă (de pocăinţă) şi s-a fixat o dată (pentru reconciliere). Prin urmare, este 
necesar ca ei să urmeze pe deplin regulile Bisericii apostolice şi universale.

In consecinţă, când în oraşe sau în sate sunt numai clerici hirotoniţi de aceşti 
„ curaţi „, să-şi păstreze starea lor; pe de altă parte, unde există episcop sau preot 
de-al Bisericii universale, dacă vreunii dintre aceşti «curaţi» vor să fie admişi, este 
clar că episcopul Bisericii trebuie să-şi păstreze demnitatea de episcop. Cât despre 
persoana care poartă numele de episcop printre aşa numiţii „curaţi”, el să aibă 
rangul de preot, dacă nu cumva episcopul consimte să-i permită să primească 
cinstea propriului titlu. Dar dacă el nu este dispus la aceasta, episcopul să-i dea un 
loc de horepiscop sau de preot, astfel încât să poată apare ca integru în cler. Fără 
această rezervă, ar fi doi episcopi într-un oraş.

Părinţii de la Niceea, după ce au rânduit că ierarhia novaţiană trebuie să lepede 
toate erorile ei şi apoi să primească o punere a mâinilor ce avea o natură 
sacramentală, s-au exprimat precis asupra mijloacelor de a-i integra pe aceşti clerici 
în rândul clericilor ortodocşi.

Sf. Grigore de Nazianz, Sf. Ambrozie al Milanului şi episcopul Pacian din 
Barcelona au adoptat atitudini personale energice contra învăţăturilor acestor 
dizidenţi25. Novaţienii par să se fi menţinut însă până în secolul al-VII-lea, deoarece 
patriarhul melkit din Alexandria, Evloghie (581-608), a socotit util să scrie 
împotriva lor, fiind şi ultima atestare documentară a existenţei acestora.

Pentru o a doua clasă de schismatici a fost arătată aceeaşi generozitate. Aceasta 
era secta înfiinţată de cunoscutul episcop al Antiohiei, Paul de Samosata, devenit 
episcop de Antiohia în jurul anului 260 şi depus în 268 pentru învăţăturile sale 
eretice privitoare la Trinitate. Eterodoxia lui Paul de Samosata, oricare a fost izvorul 
ei, era de necontestat, el mărturisind un monarhianism strict, care însemna după el că 
există numai o singură persoană divină, Tatăl. Hristologia sa era de tip adopţionist, 
iar Ii sus era un simplu om căruia Dumnezeu i-a dat o treaptă foarte înaltă a harului 
Său. Cuvântul şi Duhul nu erau realităţi concrete, ci numai cuvinte descriind lucrarea 
dumnezeiască.

25 Sf. Grigorie de Nazianz, Oral. XXXIX, 19, PG 36, col. 357; Sf. Ambrozie al Milanului, De 
poenitentia, passim, CSEL, voi. LXXIII, p. 119-206 ; Pacian de Barcelona, Epist. III, passim, ediţia lui 
Ph. Peyrot (Nimegue, 1896), p. 44-99.
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Paulinienii nu au constituit niciodată un grup larg răspândit, ei găsindu-se 
numai în Antiohia şi în ţinuturile imediat înconjurătoare. Cu toate că ei au dispărut 
aproape imediat după Sinodul de la Niceea, doctrina lui Paul de Samosata pare că a 
influenţat pe unii membri ai clerului şi mai târziu26.

Dar susţinătorii săi trebuiau rebotezaţi, învăţătura lor trinitară fiind complet 
eretică, aşa cum demonstrează clar Sf. Atanasie27 şi Sf. Inocenţiu (papă al Romei 
401-417)28 iar cei ce oficiaseră slujbe puteau fi introduşi în cler, dacă episcopul de 
care depindeau acum considera acest lucru potrivit.

Canonul 19: Cu privire la paulienii care se reîntorc la Biserica universală, s-a 
adoptat o hotărâre potrivit căreia aceştia trebuie absolut botezaţi din nou. Dacă 
vreunii dintre ei au fost membri ai clerului lor, pot, după ce au fost rebotezaţi, să fie 
hirotoniţi de episcopul din Biserica universală, însă cu condiţia ca ei să fie fără pată 
şi fără reproş. Doar dacă o cercetare arată că sunt neacceptabile, trebuie pe drept 
să fie depuşi. Acelaşi principiu trebuie respectat în privinţa diacon iţelor şi, în 
general, pentru toţi membrii clerului. Am menţionat diaconiţele slujitoare în această 
stare, deşi ele nu au primit punerea mâinilor şi trebuie numărate absolut cu mirenii.

Hotărârea vizează, în mod clar, cazul paulienilor care doreau să fie primiţi în 
Biserica universală.

Zece canoane se refereau Ia diferitele aspecte ale vieţii clericale. Clericii nu 
aveau voie să se ocupe de împrumuturi băneşti şi pentru această ofensă puteau fi 
depuşi. Nimeni nu putea fi numit preot dacă era castrat sau dacă abia se convertise la 
creştinism. Sfântul Ieronim era nemulţumit de uşurinţa cu care proaspeţii convertiţi 
reuşeau să acceadă în fruntea comunităţilor creştine, exprimându-se foarte clar 
împotriva rapidităţii cu care aceştia săreau imediat de la ritualurile păgâne la acelea 
creştine, atât de profunde:

Ieri catehumen, astăzi episcop. Seara la circ şi în dimineaţa următoare la
altar.

în sfârşit, două canoane se refereau la scaunele din Alexandria, Antiohia şi 
Ierusalim. Conciliul confirma străvechiul obicei care dădea episcopului din 
Alexandria jurisdicţia asupra episcopilor provinciilor Egipt, Libia şi Pentapolis, şi în 
mod similar jurisdicţia Antiohiei asupra celorlalte provincii. Ierusalimul era un oraş 
aparte, Oraşul Sfanţ prin excelenţă şi, deşi episcopul de aici rămâne, ca şi până acum 
subordonat episcopului mitropolitan din Cezareea, i se dă totuşi dreptul la o mare 
onoare, dar nu se specifică în ce constă aceasta.

Episcopii s-au ocupat apoi şi de o altă problemă încercând să pună capăt 
schismei lui Meletie, veche de 20 de ani. Meletie29, episcop al Licopolei, în Egipt, 
folosindu-se de absenţa din scaun a mitropolitului Petru I al Alexandriei (300-311),

26 Episcopul Photinus din Sirmium, pe la mijlocul secolului al IV-lea, B. Longerman, The way to 
Nicea, Philadelphia, 1976, p. 78.

27 Atanasie. Oratio II contra arianos, 42-43, PG 26, col. 236-237.
28 Innocent. Epist. XVII, 10, PL 20, col. 533B.
29 E. Amann, Melece de Lycopoiis, DTC 10, col. 531-536.
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care se refugiase din faţa persecuţiei lui Diocleţian (284-305), şi-a însuşit ilegal 
drepturile mitropolitane, iar când din cauza aceasta Petru cu sinodul său l-a depus, 
nu a vrut să se supună hotărârilor legale şi împreună cu adepţii săi s-a despărţit de 
Biserică. Deşi depus printr-un decret al episcopilor din Egipt, totuşi el continuă să se 
socotească mitropolit, hirotonind noi episcopi şi preoţi. Astfel Biserica din Egipt s-a 
împărţit încă din 306. Neputându-se îndrepta lucrurile, chestiunea a ajuns înaintea 
sinodului ecumenic (la momentul ţinerii sinodului de la Niceea, meletienii aveau 35 
de episcopi). Acesta dădu o hotărâre blândă, şi schisma încetă numai odată cu 
dispariţia arienilor. Sinodul a hotărât asupra statutului lui Meletie şi al episcopilor pe 
care îi hirotonise el însă măsurile luate nu s-au adunat într-o hotărâre anume, ci s-au 
păstrat într-o scrisoare sinodală adresată Bisericilor din Egipt, Libia, Pentapole.

S-a hotărât, deci, ca Meletie - deşi Sinodul s-a înduplecat spre îndurare, cu 
toate că potrivit normei el nu merita iertare - să rămână în cetatea sa şi să nu aibă 
nici o putere să facă promovări sau hirotoniri. Să nu apară la ţară sau în alt oraş, 
pretinzând astfel de hirotoniri sau promovări ca pretext al său să fie acolo. I se va 
da numai demnitatea numelui de episcop. în plus, cei ce s-au aşezat de către el, 
după ce s-au întărit pr intr-o punere a mâinilor, vor fi admişi la împărtăşire, fapt ce 
înseamnă că după aceea ei vor fi, evident, după cei aprobaţi şi hirotonisiţi de către 
preacinstitul împreună - slujitor Alexandru, în Jiecare district sau Biserică. Aceia nu 
vor avea nici o putere să-i promoveze pe cei pe care-i vor ei, sau să propună numele 
lor, nici să săvârşească ceva fără consimţământul episcopilor Bisericii apostolice şi 
universale de sub Alexandru. Aceia care prin harul lui Dumnezeu şi prin rugăciunile 
voastre nu au fost găsiţi în schismă şi au fost fără de pată în Biserica apostolică şi 
universală, au dreptul să promoveze şi să propună numele celor vrednici de a fi 
clerici şi să facă orice este îngăduit de lege şi de rânduielile bisericeşti. Dacă se 
întâmplă să moară vreunul dintre cei din Biserică, atunci aceia care au fost primiţi 
de curând au dreptul să urmeze la demnitatea celui decedat, numai cu condiţia ca ei 
să apară vrednici de o atare demnitate şi ca poporul să-i aleagă, iar episcopul 
Bisericii universale a Alexandriei să-şi dea consimţământul şi confirmarea. Această 
hotărâre s-a făcut pentru toţi, cu excepţia lui Meletie, din pricina evidentei sale lipse 
de disciplină de la bun început si, de asemenea, din cauza pornirii sale şi a 
caracterului lui repezit şi focos, astfel că nici o putere de promovare să nu i se dea 
unui om apt să comită iarăşi aceleaşi fapte de nelegalitate.

Cu toate că această hotărâre îl viza pe Meletie cât şi pe adepţii acestuia, Părinţii 
de Ia Niceea au dezasociat clar cazul personal al lui Meletie de episcopii pe care i-a 
hirotonit el. Meletie rămânea doar cu titlul onorific de episcop, fără posibilitatea de a 
mai oficia, de a mai hirotonisi, iar episcopii aşezaţi de el, după primirea punerii 
mâinilor, îşi puteau exercita slujirea episcopală ca auxiliari ai episcopilor locali, cu 
limitările inerente acelei situaţii. Acest fapt a statornicit regula unui singur episcop 
conducător în fiecare biserică locală. în cazul când un scaun rămânea vacant, acest
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arhiereu vicar ar fi urmaşul normal al episcopului conducător30. Dar promovarea nu 
era automată, fiind nevoie ca poporul să-l aleagă pe noul episcop, acesta având 
nevoie şi de o recunoaştere din partea episcopului Alexandriei. Părinţii de la Niceea 
nu au vrut să afirme în mod categoric nulitatea absolută a hirotoniilor conferite de 
Meletie tară ca, în acelaşi timp, să le recunoască datorită caracterului bisericesc 
intrinsec al ideii de preoţie. Condiţiile de integrare impuse episcopilor meletieni se 
deosebeau de acelea impuse episcopilor novaţieni prin faptul că pentru cel de-al 
doilea grup, aceştia aveau garantat numai un statut preoţesc, în timp ce primului 
grup i se asigura statutul de episcopi. Meletienilor nu le-a fost cerută o mărturisire 
scrisă pentru acceptarea doctrinei şi practicii Bisericii universale, fapt ce dovedeşte 
că originea schismei nu era doctrinară31; singurele greşeli ale lui Meletie erau acelea 
că se amestecase în treburile Bisericii şi nu luase în calcul prerogativele tradiţionale 
ale scaunului de Alexandria şi hotărârile sinodului convocat de către mitropolitul 
Petru 1 al Alexandriei (300-311).

După Niceea, se pare că schisma era în curs de vindecare, căci Meletie însuşi i- 
a dat lui Alexandru lista clerului şi a rămas la Lycopolis, după cum i se poruncise, 
până la moartea sa survenită trei ani mai târziu. Meletienii s-au fixat solid în Egipt, 
iar restrângerea drepturilor episcopilor lor nu a fost primită bine de către ei, 
producându-se o reînviere, o renaştere după alegerea Sfantultui Atanasie în scaunul 
Alexandriei (8 ianuarie 328). Meletienii au încheiat o alianţă cu arienii şi s-au afişat 
ca adversari comuni împotriva lui Atanasie, ei continuând să existe până în secolul al 
VUI-lea32.

IV. încheierea şedinţelor

Sinodul rezolvase astfel toate problemele pentru care fusese convocat. 
Problema arienilor fusese rezolvată, cel puţin în aparenţă, pentru că, de fapt, ea va 
continua să tulbure Biserica pentru încă foarte mulţi ani, iar reprezentanţii ei cei mai 
de seamă, în frunte cu Arie, fuseseră loviţi de un exil care îi trimitea tocmai în Iliric, 
la cotul Dunării, la sud de Singidunum (Belgrad). Mai fusese rezolvată, de această 
dată pentru totdeauna, şi controversata problemă a datei Paştelui, asigurându-se prin 
aceasta unitatea şi armonia între toate Bisericile. Poziţia faţă de diferiţi schismatici 
fusese şi ea pusă la punct într-un mod cât se poate de mulţumitor prin reglementări 
unanim acceptate. Acelaşi gen de reglementări vizau şi alte mici puncte slabe ce-i 
nemulţumeau pe reprezentanţii Bisericilor. însă Simbolul credinţei era poate cea mai 
mare realizare a episcopilor adunaţi la Niceea, aceeaşi formulă păstrându-se, cu 
unele modificări aduse la Constantinopol în 381, până astăzi.

30 Arhiepiscop Peter L'Huillier, Dreptul bisericesc la sinoadele ecumenice I-IV, Editura Gnosis, 
Bucureşti, 2000, p. 56-59.

31 Ibidem, p. 61.
32 HJ. Bell, Jews and Christians in Egypt, London, 1924, p..41-42.
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Principalul merit al acestui sinod este însă acela de a fi prima iniţiativă de a 
aduna laolaltă reprezentanţii celor două lumi creştine, cea din Orient şi cea din 
Occident, pentru a hotărî împreună rezolvarea conflictelor ce le tulbură. Protecţia 
imperială care începe să se manifeste de acum înainte asupra Bisericii marchează o 
nouă etapă în existenţa acesteia, prin intrarea ei într-o legalitate care va avea darul de 
a-i anihila, treptat, latura combativă. Efectul nu a fost în totalitate benefic. Fiind 
lipsită de un „duşman” extern, împotriva căruia să-şi concentreze forţele, 
comunitatea creştină va fi de acum înainte frământată de conflicte, dispute interne 
generate de proprii ei reprezentanţi, în încercarea acestora de a explica raţional 
iraţionalul. Din acest moment, Biserica va merge încet, dar sigur, spre o 
instituţionalizare rigidă ce o va îndepărta de misiunea ei originară, lăsată de apostoli.

Sfanţul Atanasie respinge erezia ariană ce atacă însuşi Sfânta Treime. El le 
răspunde ereticilor, că Treimea nu e făcută, ci e veşnică, în Ea este o singură dum
nezeire şi Sfânta Treime are o singură slavă. Arienii îndrăznesc să o rupă în diferite 
firi. Astfel, Treimea este socotită neasemenea în Ea însăşi, constând din firi străine şi 
deosebite; un Dumnezeu care devine Treime în timp, care adaugă la ceva altceva, 
poate creşte cu vremea la pătrime şi aşa mai departe33.

După luarea atâtor decizii importante pentru Biserică, lumea creştină trebuia 
informată în mod oficial despre schimbările ce urmau să apară. Pentru a îndeplini şi 
această sarcină, episcopii au redactat o epistolă adresată Bisericii din Alexandria şi 
tuturor credincioşilor din Egipt, Libia şi Pentapole, ca fiind cei mai vizaţi. Epistola 
era concepută în termenii următori:

Prin graţia lui Dumnezeu şi prin convocarea lui Constantin, întruniţi din 
diferite provincii şi cetăţi şi formând în Niceea un mare şi sfânt sinod, am judecat că 
este necesar a vă adresa epistole din partea acestui sinod, pentru ca să ştiţi ceea ce 
a fost propus şi examinat, decretat şi stabilit de el.

Mai întâi sub ochii împăratului nostru Constantin, iubit de Dumnezeu, s-au 
discutat învăţăturile perverse al lui Arie şi s-a decis în unanimitate a le anatemiza, 
precum blasfemiile şi sofismele la care recursese pentru a spune că Fiul lui 
Dumnezeu şi-a tras originea din nimic, că nu era nimic înainte de a se naşte, că a 
fost un timp în care nu era, că prin liberul său arbitru a fost capabil de viciu şi de 
virtute, că a fost o creatură şi o fiinţă creată. Sfântul sinod a pus anatema asupra 
tuturor acestor blasfemii nebune, pe care cu greu a putut a le asculta. Care a fost 
pentru Arie rezultatul erorilor sale? Voi îl ştiţi, fără îndoială, deja, sau îl veţi afla 
îndată: nu voim a insulta un om care a primit demna sa recompensă prin exilul la 
care l-a condamnat împăratul. Impietatea sa a avut atâta influenţă asupra lui Teona 
din Marmarica şi Secundu din Ptolemaida, încât au voit mai bine să sufere aceeaşi 
pedeapsă decât să renunţe. Astfel, prin mila lui Dumnezeu sunteţi eliberaţi de

33 Pr. Lect. Dr. Gheorghe Istodor, Misiunea creştină ca activitate permanentă şi practică a 
Bisericii, Editura Sigma, Bucureşti, 2006, p. 144.
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impietatea şi molima acestei erori, de aceste blasfemii şi de aceşti oameni neliniştiţi 
care au cutezat să tulbure prin contestaţiile lor pacea credincioşilor.

Restul scrisorii continuă cu deciziile luate în privinţa reabilitării lui Meletie şi a 
susţinătorilor săi şi apoi cu descrierea modului de calcul a datei Paştelui, intrată în 
vigoare începând cu acest sinod.

Cu aceasta terminându-se toate lucrările sinodului, împăratul invită pe toţi 
episcopii la palat unde oferi un ospăţ strălucit, sărbătorind cu această ocazie cel de-al 
douăzecilea an al domniei sale iar la data de 23 august, oferindu-le diferite cadouri, 
în funcţie cu rangul şi meritul fiecăruia şi îndemnându-i la pace şi unire, îi lăsă să se 
întoarcă fiecare la Biserica sa.

The Importance of the First Ecumenical Council to the Mission of the Church. 
The Seven Ecumenical Councils played a decisive part in the existence of Church, both 
on the dogmatic doctrinaire level and on the apologetic-worshipping level. The First 
Ecumenical Councils with its 318 Fathers had the role of formula ting the Orthodox 
teaching regarding God, the Holy Trinity, the Divinity of the Father and the Son 
disputed by Arius’s heresy. St. Constantine the Great’s role and interventions were 
determinant as political xvill meant to offer the best setting to authentic theological 
discourse and from here to help formulating the orthodox dogma through the 7 articles 
of the Christian Creed. The Creed defines briefly but profoundly the unity and the 
oneness of God -The Holy Trinity. Establishing the Passover date is a special cultic and 
liturgical need, and Meletius ’s schism shows that in every creating and founding act one 
can catch a glimpse of the presence or of the work of evil, as a result of the absolute 
freedom given by God to all his creatures.



Biblioteca preotului 
dr. Gheorghe Ciuhandu (1875-1947). 

încercare de reconstituire

Pr. Dr. Pavel VESA

Pe lângă bibliotecile diferitelor instituţii arădene, a Palatului Cultural, a 
Liceului „Moise Nicoară”, a Institutului Pedagogic-Teologic şi cea a Episcopiei, 
care prin bogatele fonduri de carte confereau Aradului un deosebit prestigiu cultural, 
se înscriu şi bibliotecile particulare, precum cele ale episcopului Iosif loan Goldiş, a 
arhimandritului dr. Iustin Suciu sau cea a preotului dr. Gheorghe Ciuhandu.

Miraculoasa călătorie în lumea cărţii va fi început pentru Gheorghe Ciuhandu 
în mediul familiei, având în vedere profesia tatălui său Petru Ciuhandu, preot în 
Roşia-Bihor, absolvent al Gimnaziului greco-catolic din Beiuş şi al Institutului 
Teologic din Arad, unde a avut ca şi colegi pe Vasile Mangra şi Roman Ciorogariu. 
Mediul intelectual prin care a trecut tânărul Gheorghe Ciuhandu, a fost identic cu al 
tatălui său până într-un anumit punct. După absolvirea Institutului Pedaogogic- 
Teologic din Arad, cu sprijinul celor doi foşti colegi ai tatălui său, ajunge la 
Facultatea de Teologie a Universităţii din Cernăuţi. Aici, a luat cunoştinţă, pe rând, 
cu marea bibliotecă din centrul universitar bucovinean1 şi cu cele ale profesorilor 
Eusebie Popovici, Teodor Tamavschi şi Emilian Voiutschi, pe care adeseori îi vizita, 
şi au fost hotărâtoare pentru viitorul preot şi istoric2.

1 începuturile bibliotecii datează din 1852 când la 29 septembrie se creează Biblioteca Ţării cu un 
fond de 2 000 de volume. în 1858 ex-domnitorul Mihail Sturza aflat în exil donează aceteia suma de 2 
000 de florini. Din 1871 bibliotecar devine Ion Gh. Sbiera, iar biblioteca din 1875 este integrată recent 
înfiinţatei Universităţi. în momentul preluării patrimoniului unuiversităţii din Cernăuţi de către 
autorităţile româneşti, biblioteca număra aproximativ 200 000 de volume. După intrarea în vigoare a 
legii depozitului legal din 27 noiembrie 1922 numărul volumelor sporeşte. Astfel, în perioada 1922-1932 
au intrat în fondurile bibliotecii 103 202 volume. în 1936, directorul bibliotecii, Eugen Păunei, susţinea 
că aceasta dispunea de 420 000 volume, la egalitate cu fondurile bibliotecii Academiei, excepţie făcând 
manuscrisele. Cf. Eugen 1. Păunei, Biblioteca Universităţii din Cernăuţi, în „Boabe de grâu”, an. IV 
(1933), nr. 4, pp. 225-239, la Ovidiu Bozgan, Ion /. Nistor. Preliminarii monografice (II), în „Revista 
istorică”. Serie nouă, Tom V, nr. 3-4,1994, p. 353, nota 68.

în Fondul de documente Gheorghe Ciuhandu, păstrat în Biblioteca Episcopiei ortodoxe române 
Arad (în continuare: BEOR Arad), există cărţi de vizită ale celor trei profesori care îl invitau pe tânărul 
satudent teolog în familiile lor pentru dejun, prânz sau cină. Dosar 74. Scrisorile lui Eusebie Popovici

366



Biblioteca preotului dr. Gheorghe Ciuhandu

Format în mediul intelectual al Cernăuţilor, pentru Gheorghe Ciuhandu, cartea 
devine cu timpul o bijuterie de preţ care trebuie căutată, îngrijită şi respectată. Este 
perioada ce coincide cu începuturile bibliotecii sale, care devine pentru el o formă de 
viaţă ce îl caracterizează în plan superior. După trecerea cu succes a examenului de 
doctorat, în primăvara anului 1905 se reîntoarce în Arad, unde, în ciuda dorinţei sale 
de a fi numit la o catedră a Institutului Pedagogic-Teologic, este nevoit să accepte 
postul de referent şcolar la Consitoriul eparhial, singurul oferit de episcopul Ioan I. 
Papp. Cu toate că nu se împăca nicidecum cu ideea de a rămâne în administraţia 
bisericească, de această numire avea să-şi amintească peste ani că a acceptat numai 
că „m-a îndemnat episcopul să-mi pot spori biblioteca”3, în serviciul Consistoriului 
salariul fiind mai mare decât în învăţământ.

O primă informaţie despre biblioteca preotului şi istoricului Gheorghe 
Ciuhandu şi despre valorile pe care le deţinea o aflăm dintr-o scrisoare, datată 12/25 
iulie 1921, a episcopului Roman Ciorogariu al Oradiei, care intenţiona organizarea 
unui Muzeu bisericesc, motiv pentru care îi scria lui Gh. Ciuhandu: „contez la cărţile 
şi obiectele ce se află la sfinţia ta”4.

A doua mărturie o avem din 1933, când, un grup de intelectuali arădeni, în 
frunte cu Lazăr Nichi, directorul Palatului cultural din Arad şi profesorul Ascaniu 
Crişan, directorul Liceului „Moise Nicoară” intenţionau pentru ziua de 20 mai 
organizarea unei expoziţii retrospective a cărţii româneşti prin expunerea cărţilor de 
valoare care se aflau atunci în Arad la diferite personalităţi. în acest sens, profesorul 
Ascaniu Crişan de la Liceul „Moise Nicoară”, la 15 mai 1933, se adresează lui Gh. 
Ciuhandu, care dispunea la acea dată „de o bibliotecă bogată în cărţi de mare 
valoare”, rugându-1 să trimită lui Nestor Covaciu, pe atunci bibliotecarul Palatului 
Cultural, „un tablou al acestor rarităţi” care să fie expuse în expoziţia proiectată. 
Totodată, cunoscând „interesul faţă de cartea românească şi priceperea în chestiunile 
de bibliofilie” ale lui Ciuhandu, i se propune chiar să facă parte din „comitetul 
restrâns încredinţat cu organizarea expoziţiei”5. Dintre lucrările cu care a participat 
la expoziţia deschisă la 20 mai 1933, menţionăm o copie manuscrisă a Cronicii lui 
Miron Costin6.

încercarea de reconstituire a bibliotecii, în lipsa unui inventar, este extrem de 
anevoioasă. Singurele elemente de referinţă sunt unele notiţe ale lui Gh. Ciuhandu, 
mărturii epistolare şi cărţile identificate în Biblioteca Patriarhiei Ortodoxe Române

din 27 decembrie 1901/7 ianuarie 1902 şi cea din 26 aprilie 1902, f. 162, 163, 164; Scrisoarea lui Teodor 
Tamavschi din 19 ianuarie 1902; Scrisoarea lui Emilian Voiutschi, f. 166.

3 BEOR Aradt fond citat, dosar 132, f. 67.
4 Ibidem, dosar 75, f. 112-113. Scrisoarea din 12/25 iulie 1921.
5 Ibidem, dosar 126, f. 25. Scrisoarea din 15 mai 1933.
6 „Sărbătoarea cărţii la Arad”, în Universul, Bucureşti, din 26 mai 1933, p. 3.
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şi Bibliotecii Academiei Române, publicate de Dumitru Fecioru7 şi Gabriel 
Ştrempel8.

în Cuvântul lămuritor la studiul intitulat Tradiţia împărătească în ritul 
Bisericii Ortodoxe Române (1919)9, Gh. Ciuhandu se arăta nemulţumit de faptul că 
nu a avut la îndemână „o bibliotecă teologică şi nici măcar publicaţiile liturgice mai 
de seamă”, fiind nevoit ca la redactarea lucrării să se rezume „la puţinele mele cărţi” 
pe care le avea în biblioteca personală. Printre cărţile folosite la redactarea lucrării a 
folosit studii de referinţă din domeniul liturgicii {Liturghierul lui Dosoftei, Iaşi, 
1679; Liturghiei Buzău, 1702; Biblos eniavsios, Lipsea, 1761; Euhologhion sive 
rituale graecorum, Lipsea, 176110; Euhologhionul grecesc de Veneţia, 1766; 
Liturghierul grecesc de Veneţia, 1766; Orologionul grecesc de Veneţia, 1775; Die 
griechieschen Liturghien, Storf. Kemplen, 1877; Teodor Tamavschi, Despre cele 
mai însemnate liturghii ale Bisericii Orientale, Cernăuţi, 1892-1895), patristicii 
(Simeon al Tesalonicului, Tractat asupra tuturor dogmelor credinţei noastre 
ortodoxe, traducere de Toma Teodorescu, Bucureşti, 1865-1866), istoriei bisericeşti 
(Cari Joseph Hefele, Conciliengeschihte, voi. I-VIII, Freiburg im Breisgau, 1855- 
1869; Alois Pichler, Geschichte der kirchlichen Trennung, Munchen, 1864; 
Diomidis A. Kyriakos, Istoria bisericilor greceşti; Ion Nistor, Istoria Bisericii din 
Bucovina şi rosturile ei naţional-culturale în viaţa românilor bucovineni, Bucureşti, 
1916) şi dreptului bisericesc (Nicodim Milaş, Dreptul bisericesc oriental, Bucureşti, 
1915). Toate cărţile menţionate le deţinea în biblioteca personală.

Pe lângă cărţile vechi amintite, cunoaştem că în bibliotecă mai deţinea şi un 
exemplar al unei Evanghelii tipărită la Bucureşti în anul 176011, şi un număr de 24 
manuscrise din secolele XVII-XIX adunate de Gh. Ciuhandu în peregrinările sale pe 
la bisericile din cuprinsul Episcopiei arădene, în special în părţile bihorene. în anul 
1921, Gheorghe Ciuhandu a donat Academiei Române un manuscris din anul 1815 
al preotului Nicolae Grid, paroh în Bolbarseg, făcută după cartea intitulată: 
înfruntarea jidovilor asupra legii şi a obiceiurilor lor, cu dovediri din Sfânta şi 
dumnezeiasca Scriptură, atâta din cea veche, cât şi din cea noao, acuma întăiu întru 
acestaşi chip tipăritură în zilele prealuminatului şi preaînălţatului nostru Alexandru 
Constandin Moruz voevod, întru a doao domnie a rării sale în Moldaviia, cu 
blagoslovenia şi cu toată chie/tuiala preasfinţiei sale chiru, chir Iacov, mitropolit a 
toată Moldoviia, în Iaşi, la anii de la Hriostos 180312. Gh. Ciuhandu mai deţinea în

7 „Catalogul manuscriselor din Biblioteca Patriarhiei Române”, în ST, anul XVI, 1964, nr. 3-4; nr. 
5-6; nr. 7-8; nr. 9-10; anul XVII, 1965, nr. 1-2.

8 Catalogul manuscriselor româneşti, voi. IV, Bucureşti, 1992.
9 BEOR Arad, fond citat, dosar 57, f. 27.
10 în 1919 îşi exprima regretul că nu deţinea Euhologhion sive Rituale Graecorum tipărită la 

Viena în 1750 (ediţia Jacob Goar), motiv pentru care trebuia să se rezume la ediţia din 1761 pe care o 
avea în bibliotecă.

11 Florian Dudaş, însemnări pe bătrâne cărţi de cult, Bucureşti, 1992, p. 192.
12 G. Ştrempel, op. cit., voi. IV, p. 95, nr. 4 707.
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biblioteca sa şi un manuscris al Scării Noului Testament de la Bălgrad, copiat în 
anul 1742 de Popa Iosif din Beiuş, dar nu cunoaştem locul actual de păstrare \

în anul 1961, Biblioteca Patriarhiei Române a achiziţionat un număr de 22 
manuscrise (4 din secolul al XVII-lea; 17 din secolul al XVIII-lea şi 1 din secolul 
următor) ce au făcut parte din biblioteca lui Gheorghe Ciuhandu14. De la începutul 
secolului al XVII-lea se afla un Octoihl5, copiat în Bihor de un copist necunoscut, iar 
de la mijlocul aceluiaşi secol, o copie fidelă a tipăriturii diaconului Coresi, Tâlcul 
Evangheliilor şi Molitfelnicul românesc din 1567-1568l6, copiat în 1651 de diacul 
Ioan din Pociovelişte. Exista şi un manuscris datorat renumitului copist Vasile 
Sturze Moldoveanul, un Miscelaneu copiat în 1699-170017.

Din secolul al XVIII-lea, biblioteca deţinea mai multe manuscrise din care 
cunoaştem: Octoih (copiat la începutul secolului de Gheorghe din Vima Turzii)18; 
Liturghier (copiat în 1717 la Apateu de Popa Chirilă)19; Catavasier (copiat în 
Aştileu între 1720-1728 de Ioan Puşcău)20; Miscelaneu (copiat în 1726/1728 de 
Alexandru Eustafie)21; Miscelaneu (copiat la Oradea în 1728 de Popa Ştefan din 
Vima Turzii)22; Chiriacodromionul de la Bălgrad (copiat de Ioan Popovici 
Muncăcianul la 1730 în Nojorid)23; Miscelaneu (copiat între 1730-1740 de Toader 
Moga în Saca-Bihor)24; Triod (copiat după 1731 de Gheorghe din Vima Turzii)25; 
Minei la praznicele împărăteşti şi la sfinţii cei mari de peste tot anul (copiat la 1737

13 FI Dudaş este de părere că manuscrisul a putut ajunge în Biblioteca Patriarhiei Române din 
Bucureşti, cf. FI. Dudaş, Manuscrisele româneşti din bisericile Bihorului, voi. II, Oradea, p. 297.

N D. Fecioru, op. cit., nr. 3-4, pp. 230-252; nr. 5-6, pp. 384-392; nr. 7-8, pp. 496-505; nr. 9-10, 
pp. 622-639; anul XVII (1965), nr. 1-2, pp. 88-89; FI. Dudaş, op. cit., voi. II, pp. 116 u.

15 Biblioteca Patriarhiei Române (în continuare: BPR), Bucureşti, mss 138, cf. D. Fecioru, op. cit., 
nr. 7-9, 1964, p. 639; FI. Dudaş, op. cit., II, p. 116.

16 BPR Bucureşti, mss 125, cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 3-4, 1964, pp. 229-252; FI. Dudaş, op. cit..
II, pp. 119-120.

17 BPR Bucureşti, 1, 39, (128), cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 7-8, 1964, p. 496; FI. Dudaş, op. cit., II,
pp. 160-161.

18 BPR Bucureşti, mss 131, cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 7-8, 1964, pp. 502-505; FI. Dudaş, op. cit..
II, pp. 235.

19 BPR Bucureşti, mss 188 (F. 129), cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 7-8, 1964, pp. 500-501, FI. Dudaş, 
op. cit., II, pp. 221-223.

20 BPR Bucureşti; mss 134, cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 9-10, 1964, pp. 626-628; FI. Dudaş, op. cit., 
II, p. 268.

21 BPR Bucureşti, I, 102 (F. 129), cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 9-10, 1964, pp. 635-639; FI. Dudaş, 
op. cit., II, pp. 221-223.

22 BPR Bucureşti, mss 144, cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 1-2, 1965, pp. 88-91; FI. Dudaş, op. cit., II,
pp. 288-289.

23 BPR Bucureşti, mss 126, cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 5-6, 1964, pp. 384-392; FI. Dudaş, op. cit., 
II, pp. 209-210.

24 BPR Bucureşti, I, 24 (F. 135), cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 9-10, 1964, pp. 628-629; FI. Dudaş, 
op. cit., II, pp. 318-319.

25 BPR Bucureşti, mss 143, cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 1-2,1965, pp. 91-96.
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în Valcău-Sălaj de Pavel Cotuna Muncăcianul)26; Ceasloveţul de la Bălgrad (copiat 
la 1738 în Saca-Bihor de Toader Moga)27; Molitvelnic - fragment (copiat de popa 
Iosif din Beiuş la 1739)28; Liturghiei' (copiat în prima jumătate a secolului XVIII în 
vestul Transilvaniei, copist necunoscut)29; Liturghiei' (mijlocul secolului XVIII, 
copiat în Bihor de dascălul Gavril din Maramureş)30; Cazanii la morţi (copiat la 
Beiuş în 1755 de Popa Iosif)31; Cazanii la oameni morţi (copist necunoscut)32; Carte 
de slujbă pentru tot anul (copist necunoscut)33 şi Cazanii, cântece şi iertăciuni la 
oameni morţi (copist necunoscut)34. Din secolul al XlX-lea, cunoaştem un manuscris 
al Epistoliei Domnului şi Călătoria Maicii Domnului la iad, copiat în 182135.

Pe lângă exemplarele donate Academiei sau cele ajunse în Biblioteca 
Patriarhiei Române, a mai avut în bibliotecă încă două manuscrise: /spovedania sau 
ritualul mărturisirii „ce se cuprinde în Liturghierul Molitvenic al mitropolitului 
Dosoftei” din 168 136 şi Şapte Taine al lui Varlaam37.

In bibliotecă poseda o serie de cărţi primite în dar de la diferiţi corespondenţi. 
In 1903, Roman Ciorogariu îi oferă Comentar la Epistola I către Corinteni a 
cunoscutului teolog apusean, August Bisping38, iar de la fostul său coleg de studii de 
Ia Cernăuţi, arhimandritul dr. Vikentije Vujic, pe atunci rector al Facultăţii de 
Teologie din Carloviţ, mai târziu episcop al Belgradului, primeşte Şematismul 
Mitropoliei din Carloviţ pe anul 1905 şi lucrarea Autonomia datorată lui Djura N. 
Vukicevic39, cu care îmbogăţeşte fondul de carte al bibliotecii. în anul 1921, de la

26 BPR Bucureşti, mss 179, cf. Ibidem, nr. 5-6, 1964, pp. 390-392; FI. Dudaş, op. cit., II, pp. 205-

27 BPR Bucureşti, mss 132, cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 9-10, 1964, pp. 622-624; FI. Dudaş, op. cit.,

28 BPR Bucureşti, mss 136, cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 9-10, 1964, pp. 629-631; FI. Dudaş, op. cit., 
II, pp. 295-296.

29 BPR Bucureşti, mss 130, cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 7-8, 1964, p. 502; FI. Dudaş, op. cit., II, pp.

30 BPR Bucureşti, mss II, 277, cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 7-8, 1964, p. 502; FI. Dudaş, op. cit., II,

206.

II, p. 318.

286-287.

p. 251.
31 B. P. R. Bucureşti, mss 1, 41 (F. 139), cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 9-10, 1964, pp. 633-635; FI. 

Dudaş, op. cit., II, pp. 297-298.
32 BPR Bucureşti, mss 142, cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 1-2, 1965, pp. 88-91; FI. Dudaş, op. cit., II,

pp. 288-289.
33 BPR Bucureşti, mss 133, cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 9-10, 1964, pp. 624-626; FI. Dudaş, op. cit., 

II, pp. 329-330.
34 BPR Bucureşti, mss 137, cf. D. Fecioru, op. cit., nr. 9-10,1964, p. 631-632.
35 BPR Bucureşti, mss 138, cf. ibidem, pp. 632-633.
36 Exemplarul i-a fost dăruit în anul 1911 de Dumitru Roşea din Săliştea Sibiului, cf. Gheorghe 

Ciuhandu, Rănduiala Sfintei Mărturisiri la români. însemnări cu două anexe: Ritualul sârbesc (1524), 
Ritualul românesc (1681), Cernăuţi, 1933, p. 8.

Exemplarul i-a fost dăruit de preotul Ioan Jurca din Pil, urmaşul unei vechi familii preoţeşti din 
Bihor, cf. Ibidem, p. 9.

38 BEOR Arad, fond citat, dosar 74, f. 98-99. Scrisoarea din 1903.
39 Ibidem, dosar 74, f. 50. Scrisoarea din 16/29 august 1918.
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unul din corespondenţii săi de la Caransebeş şi pe care nu l-am putut identifica, 
primeşte Crestomaţie Română a lui Moses Gaster, tipărită în două volume la Leipzig 
în anul 189 140.

în schimbul unor cărţi publicate de Gh. Ciuhandu şi trimise diferitelor 
personalităţi bisericeşti ale culturii române, primeşte o serie de cărţi pe care aceştia 
la rândul lor le-au scris şi publicat, sau le avea în posesie. De la George Moroianu 
primeşte lucrarea sa intitulată, Luptele de emancipare ale românilor din Ardeal în 
lumina europeană (Bucureşti, 1929)41, iar protopopul Mihail Munteanu al 
Sighetului, cu care se afla într-un permanent dialog epistolar, îi trimite însemnări din 
bisericile Maramureşului (Bucureşti, 1909) a lui Ioan Bârlea42.

Cartea Existenţă şi adevăr la Soren Kierkegard a lui George Popa, apărută la 
Sibiu în „Seria Teologică”, o primeşte de la mitropolitul Nicolae Bălan. „îmi face 
plăcere să-mi întrerup citind acest volum, lecturile şi gândurile de alt fel strâns legate 
de domeniul cercetărilor istorice, pentru cari acum, ca pensionar, am răgaz” 
Ciuhandu la 9 ianuarie 1941 în scrisoarea de mulţumire43.

„Vă mulţumesc cordial pentru broşurile trimise”, scria la 27 februarie 1929 
istoricului Simeon Reli de la Cernăuţi, care i-a trimis două din cărţile sale (Politica 
religioasă a Habsburgilor faţă de Biserica ortodoxă română în secolul al XlX-lea, 
apărută la Cernăuţi în 1927 şi începuturile catolicismului austriac în Bucovina, 
Cernăuţi, 1928)44.

Gh. Ciuhandu avea şi Neutestamentliche Apo/cryphen a lui E. Henneche, 
apărută la Tubingen-Leipzig în 1904, pe care, la 16 octombrie 1937, numai „pentru 
scurt timp”, i-o cere preotul şi istoricul Ştefan Lupşa45. Deţinea şi cel mai serios 
tratat de istorie bisericească universală publicat de un istoric român până atunci, 
Istoria bisericească universală a lui Eusebiu Popovici, apărută iniţial în limba 
germană (Kirshengeschichte) în 1882 la Cernăuţi.

în bibliotecă mai deţinea şi cărţile lui Vasile Sala, Datinile poporului român la 
nuntă în plăşile Beiuşidui şi Vaşcăului (Beiuş, 1937, Nr. 2 din „Biblioteca 
Beiuşului”) şi cartea protopopului Petru E. Papp, Legături sufleteşti dintre Beiuş şi 
Sibiu (Beiuş, 1937, Nr. 3 din „Biblioteca Beiuşului”), primite de la autori46. Dintre 
revistele primite amintim „Ţara Voievozilor” şi „Gazeta Maramureşului” pe care le 
primeşte de la protopopul Mihail Munteanu al Sighetului47. De la protopopul

- îi scria

40 Ibidem, dosar 74, f. 66. Scrisoarea din 26 noiembrie 1921.
41 Ibidem, dosar 74, f. 38-41. Scrisoarea din 26 noiembrie 1929.
42 Ibidem, dosar 132, f. 408. Scrisoarea din 20 iunie 1930.
43 Ibidem, dosar 81, f. 12. Scrisoarea din 9 ianuarie 1941.
44 Ibidem, dosar 125, f. 172-172v. Scrisoarea din 20 iunie 1930. 

Ibidem, dosar 35, f. 9. Scrisoarea din 16 octombrie 1937.
46 “Biserica şi Şcoala”, anul LXI, nr. 20 din 16 mai 1937, pp. 175-176.
47 BEOR Arad, fond citat, dosar 132, f. 391, 408.
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Sighetului mai primeşte şi un exemplar din cartea, Contribuţii la istoria 
Maramureşului (Sighet, 1929) a preotului Ioan Bârlea48.

Nu puteau lipsi nici cărţile lui Nicolae Iorga, A. D. Xenopol, Vasile Mangra, 
Ilarion Puşcariu, George Popovici, Roman Ciorogariu, Teodor Botiş, Avram Sădean, 
Septimiu Sever Secula, Teodor V. Păcăţian, Coriolan Petranu, Ştefan Pop, Ioan 
Lupaş, Nicolae Firu, Teodor Neş, Eduard I. Găvănescu, Silviu Dragomir, Ştefan 
Lupşa, Ştefan Meteş, Gheorghe Cotoşman, la toţi făcând dese referiri în studiile sale, 
sau lucrări reprezentative din istoriografia străină, în special cea maghiară. La 
acestea se adaugă cărţi din domeniul teologiei biblice, sistematice sau practice.

O altă categorie de lucrări ce au făcut parte din bibliotecă erau cele datorarte 
scrisului său, Gheorghe Ciuhandu publicând peste 60 de cărţi în domeniul 
istoriografiei, teologiei şi culturii române. Activitatea sa intelectuală, în mare 
măsură, explicându-se prin imensa sa bibliotecă.

Despre alte cărţi pe care le-a avut în bibliotecă aflăm din scrisorile de 
mulţumire pentru donaţiile făcute Bibliotecii Palatului Cultural din Arad. Prima 
donaţie o face în anul 1929 şi consta dintr-un număr de „74 de cărţi şi broşuri” pe 
care directorul instituţiei, Lazăr Nichi le considera „deosebit de preţioase pentru 
bibliotecă”, iar gestul lui Gh. Ciuhandu ca pe o „frumoasă operă culturală”. Din 
păcate nu am putut afla şi titlul cărţilor donate. în anul următor face o a doua donaţie 
de carte constând din: Lexiconul de conversaţie istoricesc-religionariu a lui 
Alexandru Gavra (Tom I, A-B, Buda, 1847); Antoniu Filozoful a lui Marc Aureliu 
(Tom I, Sibiu, 1857); Protocoalele şedinţelor eparhiale (1871-1901, 1910, 1918- 
1920, 1925, 1928) şi Octavia Ciuhandu, O dreaptă cerere cătră Veneratul Consistor 
român greco-ortodox din Arad şi cătră Venerat Sinod diecezan din anul 1914 (Arad, 
1914). O a treia donaţie face în anul 1931 şi consta dintr-un număr însemnat de 
periodice: Telegraful Român (Sibiu, 1909, 1919-1929), Transilvania (Sibiu, 1907- 
1913), Renaşterea (Cluj, 1924-1926); Legea Românească (Oradea, 1924-1926), 
Foaia Diecezană (Caransebeş, 1917, 1919-1926) şi Glasul Bisericii (Cernăuţi, 1918- 
1923)49. Nu cunoaştem în ce an oferă Bibliotecii Palatului Cultural exemplare pe 
mai mulţi ai din revista Biserica şi Şcoala (Arad), fiecare an legat în coperţi de 
carton de culoare neagră. Pe primul număr de revistă al fiecărei an fiind aplicată 
ştampila cu ex-libris-ul său, care prezintă următorul text: „Biblioteca Protopresv. 
Dr. Gh. Ciuhandu”.

O serie de cărţi şi le dorea să le aibă în bibliotecă, motiv pentru care este nevoit 
să apeleze la alte biblioteci pentru a le consulta. în februarie 1909, printr-o scrisoare, 
îl ruga pe istoricul Eusebiu Popovici să-i trimită din biblioteca Universităţii din 
Cernăuţi mai multe cărţi din domeniul mistoriografiei bisericeşti. Fiind „bolnav şi 
îmbulzit cu lucrul din cauza încheierii semestrului şi multor mele îndatoriri”, 
Eusebie Popovici încredinţează această sarcină lui Silviu Dragomir, care pe atunci se

48 Ibidem, dosar 132, f. 397-398. Scrisoarea din 26 august 1930 a protopopului Mihail Munteanu.
49 BEOR Arad, fond citat, dosar 74, f. 20,21,22.
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afla la studii la Universitatea din Cernăuţi50. S. Dragomir îl înştiinţa pe 
corespondentul său din Arad că Der Patriarchat von Achrida. Gheschichte und 
Vrkunden (Leipzig, 1902) 
împrumutată, „nu am putut-o căpăta”, motiv pentru care îşi permite să-i recomande 
lui Gh. Ciuhandu „istoriile bisericilor particulare”, în care consideră că se va putea 
găsi suficient material pentru studiile aflate în lucru. De aceea îi trimite lucrări ale 
celebrului istoric german Karl Krumbacher (1856-1909), creatorul şcolii germane de 
bizantinistică, al Institutului bizantin, şi revistei „Byzantinische Zeitschrift” (1892) 
şi autor a renumitei lucrări, Geschichte der byzantinischen Literatur (ed. I, Monaco, 
1891, ed. II, Munchen, 1897). „V-am pus şi istoria bulgarilor”, îi scria S. Dragomir, 
referindu-se la Gheschichte der Bulgaren a balcanologului Jozef Jirecek, apărută la 
Praga în 1876. De asemenea îi trimite o istorie a bisericii sârbeşti a lui Nicanor 
Ruzicici şi cartea Vorlesungen uber die orientalischen Kirchenfrage a lui Max prinz 
von Sachsen, apărută la Freiburg în 1907, „Istoria bisericilor ortodoxe, bulgară, 
sârbă şi română” a lui Evghenie Golubinschi51 apărută la Moscova în 1871. „Cărţile 
trimise le-a scos din bibliotecă pe numele meu şi de aceea le pot ţine până la 
începutul lui Iuliu” - îl avertiza Dragomir la sfârşitul scrisorii52.

în 1937 îi cerea lui Orest Tarangul, pe atunci consilier al Arhiepiscopiei din 
Cernăuţi, „ultimul şematism eparhial sau mitropolitan şi catalogul publicaţiilor 
editate de Fondul relegionar ori de Ven. Consiliu arhiepiscopesc”53. După numai un 
an, în revista „Biserica şi Şcoala”, apărea următorul anunţ: „Rog pe cine are şi poate 
să mă asculte: să-mi dea pe preţ ori în schimb, Anuarul Institutului Pedagogic- 
Teologic din Arad pe anul şcolar 1915/16, spre a-mi completa colecţia personală. 
Gh. Ciuhandu”54. Se vede că avea celelalte numere.

Spre sfârşitul vieţii, biblioteca număra peste 10 000 de volume cu foarte multe 
incunabule, manuscrise şi cărţi vechi româneşti de mare valoare pentru cultura 
românească55, „adevărată comoară de nepreţuit” după mărturia unuia dintre 
discipolii săi, preotul profesor dr. Ştefan Lupşa56.

In 1947, Gheorghe Ciuhandu era tot mai preocupat de soarta bibliotecii, pe care 
o vedea împărţită între Academia Română, Institutul de Istorie din Cluj sau 
Episcopia Aradului. Dacă era să ajungă la Cluj, dorea înfiinţarea unei secţii pentru

renumitului bizantinolog Henrich Gelzer, fiind

50 Ibidem, dosar 74, f. 63. Scrisoarea din 22 februarie 1909.
în traducere românească, datorată lui I. Caracicoveanu, o parte, a apărut sub titlul: Privire 

scurtă asupra Istoriei Bisericii române ortodoxe (Iaşi, 1879).
5‘ BEOR Arad, fond citat, dosar 74, f. 129-130. Scrisoare nedatată.
53 Ibidem, dosar 126, f. 18v. Scrisoarea din 28 octombrie 1937.
54 Biserica şi Şcoala, anul LXII, nr. 12 din 20 martie 1938, p. 103.

Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Arad, Fond Prefectura Municipiului Arad, dosar
821/1945.

56 Ştefan Lupşa, „Iconom Stavrofor dr. Gheorghe Ciuhandu”, în TR, anul XCV, 11 mai 1947, nr.
17-18, p. 1.
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Crişana şi Arad, mai ales că în mare parte biblioteca deţinea cărţi cu referire specială 
la aceste ţinuturi57.

Destinul bibliotecii nu a fost acela pe care l-ar fi dorit Gheorghe Ciuhandu. 
Multe cărţi au fost dispersate din fond, ajungând, probabil în unele colecţii 
particulare sau în al unor instituţii, fără a putea însă a le da de urmă. Credem că 
cercetări ulterioare vor aduce în mod sigur noi informaţii privind conţinutul şi soarta 
cărţilor aflate în biblioteca distinsului preot şi istoric arădean.

Pe lângă bibliotecile diferitelor instituţii arădene, a Palatului Cultural, a 
Liceului „Moise Nicoară”, a Institutului Pedagogic-Teologic şi cea a Episcopiei, 
care prin bogatele fonduri de carte confereau Aradului un deosebit prestigiu cultural, 
se înscriu şi bibliotecile particulare, precum cele ale episcopului Iosif Ioan Goldiş, a 
arhimandritului dr. Iustin Suciu sau cea a preotului dr. Gheorghe Ciuhandu.

The Library of Rev. Dr. Gheorghe Ciuhandu (1875-1947). A Reconstitution 
Attempt Besides the rich libraries of several institutions, i.e. that of the Cultural 
Pal ace, that of the “Moise Nicoară” High School, that of the Pedagogical and 
Theological Institute and the Bishopric Library, there are also several private 
libraries in Arad, such as that belonging to Bishop Iosif Ioan Goldiş, that of the 
Archimandrite Dr. Iustin Suciu, or that of the Rev. Dr. Gheorghe Ciuhandu. 
Gheorghe Ciuhandu's Iove for boo/cs must have been deeply rooted in his family's 
tradiiions; his father, Petru Ciuhandu was a priest in Roşia-Bihor; he had 
graduated from the Greek-Catholic Gymnasium in Bihor and from the Theological 
Institute in Arad, having famous colleagues such as Vasile Mangra and Roman 
Ciorogariu. Being educated in the intellectual environment of the city of Cernăuţi, 
Gheorghe Ciuhandu treasured books and started to build a libraiy that was soon to 
become a way of life. The attempt to reconstituie the libraty given the lack of an 
inventoiy is extremely difficult a task. The only reference available is to be found in 
father Ciuhandu's letters published by Dumitru Feciorii and Gabriel Ştrempel; some 
of his books have also been identified in the Libraiy of the Romanian Orthodox 
Patriarchate and the Libraiy of the Romanian Academy. However, the destiny of 
father Ciuhandu's library was different from what he had planned. Many books 
have been scattered, some in personal collections, some in libraries of various 
institutions, and thus are actually untraceable. There are strong reasons to believe 
that further research will reveal new information concerning the lost books in the 
library of the distinguished priest and historian.

57 Gheorghe Liţiu, „O lacrimă pentru părintele dr. Gheorghe Ciuhandu”, în Biserica şi Şcoala, 
anul LXXI, nr. 20, 11 mai 1947, p. 146.
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Preotul Ioan Moţa - promotor prin excelenţă 
al presei româneşti din Orăştie 

şi „Calendarul Naţional al Foii Interesante”

Prof. Dr. Valeriu Gabriel BASA

Prezentul articol îşi propune să continue prezentarea activităţii publicistice 
complexe desfăşurată la sfârşitul secolului al XlX-lea şi începutul celui de al XX-lea 
în Orăştie. Strădaniile iscusitului gazetar - părintele Ioan Moţa, care au încununat 
munca cărturarilor din vechiul ţinut al Hunedoarei, conturate în articolul JPreotul 
Ioan Moţa şi rolul său la dezvoltarea presei româneşti din Orăştie”1, reuşeau să 
străbată prin intermediul unui calendar, până în casele cele mai îndepărtate ale fiilor 
neamului românesc.

Scopul unei astfel de publicaţii era trezirea interesului naţiunii faţă de tot ceea 
ce era în măsură să contribuie la emanciparea culturală sau propăşirea economică a 
poporului. Realizarea sa genera conştiinţa de neam, fără de care năzuinţele de 
veacuri ale românilor nu s-ar fi împlinit. Conştient de această realitate, părintele 
gazetelor româneşti din Orăştie a hotărât editarea „Calendarul Naţional al Foii 
Interesante " (1907-1915).

A început să fie tipărit în „Tipografia Nouă” din Orăştie, în anul 1907, după 
cum menţionau şi alte studii de profil2. Argumentele noastre în favoarea stabilirii 
anului 1907 ca an de apariţie sunt două. în primul rând informaţia publicată în 
„Calendarul Naţional al Foii Interesante” pe anul 1908, alături de ilustraţia 
Biruitorul de la Beiuş - Vasile Lucaciu, care preciza că în ediţia din anul 1907 au 
fost prezentate imaginile celor 14 deputaţi români - câştigători în alegeri. în al 
doilea rând, precizarea existentă pe coperta volumului apărut în anul 1908, care 
menţiona că acesta era anul II de apariţie. Precizarea am considerat a fi necesară, 
datorită faptului că în lucrările generale apărute nu se consemnează nimic despre 
primul an al apariţiei sale.

Vezi volumul omagial Slujitor al Bisericii şi al Neamului - Părintele Profesor Doctor Mircea 
Păcurariu, membru corespondent al Academiei Române, la împlinirea vârstei de 70 de ani, Editura 
Reîntregirea, Cluj-Napoca, 2002, p. 443-453.

2 Vezi Rodica Andruş, „Calendare româneşti hunedorene”, Sargetia XVII1-XIX (1984-1985), p.
437.
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Răsfoind exemplarele găsite şi parcurgând articolele promoţionale ale 
„Calendarului Naţional al Foii Interesante” apărute în „Libertatea” sau în „Foaia 
Interesantă , constatăm că la fel ca în toate publicaţiile de profil, erau nelipsite datele 
astronomice, calendarul propriu-zis, lista târgurilor şi informaţii referitoare la 
serviciile poştale şi la cotaţiile financiare.

La o analiză mai atentă, constatăm că existenţa acestora era necesară şi avea 
implicaţii directe în viaţa ţăranilor români, târgurile fiind locurile în care ei îşi 
puteau valorifica produsele gospodăreşti şi îşi procurau cele necesare traiului. Pentru 
aceasta, era absolut obligatorie cunoaşterea cotaţiilor monedei aflate în circulaţie, 
altfel existând posibilitatea de a fi înşelat de comercianţii speculanţi. Iată aşadar cum 
informaţii aparent stereotipe aveau o importanţă reală, contribuind în felul lor la 
dezvoltarea bazei materiale a românilor.

în acelaşi scop, „Calendarul Naţional” publica rubrici ca: Sfaturi şi poveţi, De 
vorbă cu ai casei sau Pentru economi care prezentau sfaturi practice pentru fiecare 
din lunile anului. Activităţile gospodăreşti - plugăritul, grădinăritul, îngrijirea 
vitelor, pomăritul, stupăritul şi altele, fiecare în parte, aveau particularităţile lor de 
care bunul gospodar trebuia să ţină seama pentru a obţine rezultate îmbelşugate , 
care la rândul lor să permită susţinerea luptei naţionale.

Conştienţi de faptul că implicarea poporului în acest proces nu era posibilă, 
fără o prealabilă cunoaştere a originilor comune - care existau între toţi românii - 
„Calendarul Naţional al Foii Interesante” prezenta informaţii despre acest subiect. 
Vitejia dacilor care au luptat cu toată fiinţa lor, preferând să moară liberi decât să se 
lase cuceriţi, era în măsură să trezească în sufletele tuturor sentimentul mândriei 
naţionale. Pentru a facilita înţelegerea evenimentelor, era publicată şi lucrarea în 
versuri Moartea lui Decebal, a Iui I. Neniţescu. Istoriei dacilor i-au fost alăturate 
fragmente din istoria culturii şi civilizaţiei romanilor care, pentru cucerirea Daciei, 
au construit o serie de obiective militare. Modalitatea construirii Sarmizegetusei, 
„cetatea cea tare a lui Decebal”, ca şi Faptele lui Traian, povestite de banii din zilele 
lui erau articole care aduceau suficiente motive pentru a redeştepta în sufletele 
românilor sentimentul de mândrie4.

Articolele, care prezentau date despre istoria neamului şi chiar a lumii întregi, 
erau numeroase şi variate. Răvaşul vremurilor5 se intitula rubrica în care erau 
prezentate succint momentele cheie ale istoriei şi culturii româneşti. între acestea 
menţionăm: descălecatele lui Dragoş în Moldova şi Radu Negru în Ţara

3 Vezi articolele apărute în Calendarul Naţional al Foii Interesante pe anii 1908, 1909, 1911, 
1912, 1913, 1914, 1915.

4 „Marii noştri străbuni”, în Calendarul Naţional al Foii Interesante, 1908, p. 54-63; 
„Sarmisegetuza”, în Calendarul Naţional al Foii Interesante, 1909, p. 53-56; „Faptele împăratului 
Traian povestite de banii din zilele lui”, în Calendarul Naţional al Foii Interesante, 1913, p. 58-71.

5 Date culese din exemplarul Calendarul Naţional al Foii Interesante, 1909, al Muzeului 
Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva, care fiind fragmentar nu a permis identificarea paginii, 
Calendarul Naţional al Foii Interesante, 1913, p. 26.
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Românească, moartea lui Ştefan cel Mare, uciderea lui Mihai Viteazul, revolta lui 
Horea, întâia răpire a Basarabiei, revoluţia lui Tudor Vladimirescu, deschiderea 
şcolii române condusă de Gheorghe Lazăr la Bucureşti, adunarea românilor de pe 
Câmpia Libertăţii de la Blaj, formarea României prin unirea Moldovei şi a Ţării 
Româneşti, înfiinţarea Astrei, înfiinţarea Academiei Române sau înălţarea României 
la rangul de Regat. Au urmat articole speciale care prezentau amănunţit faptele de 
vitejie ale conducătorilor luptei naţionale ale românilor. Titlul articolului care vorbea 
despre cei doi făuritori de ţară: Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul era în mod 
elocvent asemănător cu cel al rubricii prezentate în paginile „Foii Interesante”, 
Pagini alese - din trecutul neamului care a ştiut să lucreze neîncetat pentru trezirea 
conştiinţei naţionale6. ’

Anul 1912 aducea continuarea sa, vorbind despre Cea mai mare zi din istoria 
neamului românesc, intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia şi ulterior despre Mihai 
Viteazul cucerind după Ardeal şi Moldova1. în acest fel, sufletele românilor se 
umpleau de speranţa că prin efortul conjugat se va ajunge într-o zi la realizarea 
definitivă a acestui ideal, pe care Mihai îl realizase chiar şi pentru o clipă. Pentru 
eliberarea românilor de domnitorii străini, care „scoteau sufletul din acest biet 
popor” luptase la 1821 şi Tudor Vladimirescu - eroul poporului din Muntenia, „om 
ce n’avea multă carte, ci multă inimă, suflet mare”, care a reuşit să răstoarne domnia 
străină şi să restabilească domnia naţională8. Exemplul său prezentat în „Calendarul 
Naţional al Foii Interesante” pe anul 1912 venea să sporească această speranţă, 
subliniind în acelaşi timp prin descrierea tragicului său sfârşit modul în care străinii 
îi răsplăteau pe aceia care au avut curajul a revendica drepturile elementare ale 
oricărei naţiuni9.

într-un mod asemănător erau trataţi, în vremea respectivă, aceia care din 
iubirea de neam refuzau să se supună autorităţilor, militând pentru credinţa şi limba 
lor. Că aşa stăteau lucrurile o înţelegem din articolul Pătimitorii iubirii de neam 
care, alăturând cuvântul cu imaginea, îi prezenta pe câţiva dintre cei care au suferit 
în cursul anului 1913. Preotul George Mureşan din Moftinul Mic - judeţul Satu 
Mare, arestat împreună cu 14 credincioşi - timp de şase săptămâni, şi preotul Mihail 
Ciurdariu din Dob, arestat pentru trei luni, erau exemple grăitoare ale acestui fapt. 
Suferinţa lor era cauzată de faptul că au protestat împotriva nou-înfiinţatei Episcopii 
greco-catolice maghiare de Hajdudorog, prin care se făcea o nouă încercare de 
maghiarizare şi respectiv deznaţionalizare a românilor. Acestora Ii se adaugă şi 
exemplul învăţătorului Dariu Pop din Băseşti, care, luptând pentru aceeaşi cauză, 
publicase în ziarul „Românul” un articol în care „a zbiciuit pe dascălii români laşi,

6 „Din trecutul mare al neamului”, în Calendarul Naţional al Foii Interesante, 1911, p. 30.
7 Calendarul Naţional al Foii Interesante, 1912, p. 2, 66.
8 „Calendarul National al Foii Interesante pe 1912”, în Foaia Interesantă , nr. 42 din 13/26 oct.

9 „Tudor Vladimirescu primeşte jurământul de supunere al boierilor şi căpeteniilor Ia Bucureşti”; 
„Tudor Vladimirescu prins de greci”, în Calendarul Naţional al Foii Interesante, 1912, p. 32, 34.

1911.
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care, lapădă dreptul limbii române chiar şi în vorbiri private”. „Recompensa” era în 
măsură să edifice pe cititori asupra bunăvoinţei şi dragostei de care se bucurau 
românii aflaţi sub stăpânirea austro-ungară10. Aflând despre toate acestea, cititorul 
devenea din ce în ce mai conştient şi mai pregătit pentru ziua cea mare a eliberării 
naţionale.

Lupta dusă trebuia continuată cu orice preţ. Limba, portul, credinţa se 
impuneau a fi apărate neîncetat. Singura instituţie care sprijinea acest lucru era 
Astra, care reunea sub auspiciile ei pe cei mai însemnaţi cărturari ai neamului. Prin 
urmare „Calendarul Naţional al Foii Interesante” nu putea trece sub tăcere Adunarea 
jubiliară a Asociaţiunii ţinută la Blaj în anul 1911. Unitatea culturală i-a înfrăţit pe 
toţi aceia care participau la „clipa măreaţă când Archiereii noştri, uniţi şi neuniţi trec 
peste piaţa Blajului la olaltă spre Catedrală, dând prin asta o măreaţă pildă de frăţie 
românească”11. Vădită fiind importanţa momentului, acestuia i-au fost dedicate 
pagini întregi din cuprinsul Calendarului, care se încheiau cu prezentarea 
personalităţilor care alcătuiau noua conducere a prestigioasei instituţii: A. Bârseanu 
- preşedinte, dr. V. Suciu - vicepreşedinte, O. Goga şi O. C. Tăslăuanu - secretari . 
Unitatea înfăptuită cu ajutorul culturii avea să fie desăvârşită cu ajutorul rezultatelor 
ştiinţei, materializată de temerarul ing. Aurel Vlaicu, sub forma maşinii sale de zbor. 
împreună, omul şi avionul reuşiseră a da o reprezentaţie care i-a înmărmurit pe toţi 
cei prezenţi, facându-i să vibreze la fiecare rotaţie prin văzduh, când inima le bătea 
cu putere iar respiraţia se întretăia la unison. Era vibraţia emoţiei care avea să-i 
unească din nou abia peste câţiva ani, când se pregăteau a merge la Marea Adunare 
de la Alba Iulia13.

Până atunci, „Calendarul Naţional” avea grijă să prezinte faptele vrednice ale 
celor doi mari sprijinitori ai şcolilor româneşti aflate într-un real pericol, Episcopul 
Nicolae Popea al Caransebeşului şi boierul basarabean Vasile Stroescu, care trăia în 
Elveţia. Din mijlocul poporului sau de la mari depărtări aceştia au jertfit o parte 
însemnată a agoniselii lor pentru a păstra deschise aceste făclii ale conştiinţei 
româneşti - şcolile14. Jertfelnicia lor era un nou îndemn pentru toţi fii neamului de a 
nu precupeţi nici un efort pentru a-şi trimite copiii la învăţătură.

Descoperirile ştiinţei aveau consecinţe binefăcătoare asupra vieţii omului şi, ca 
atare, „Calendarul Naţional al Foii Interesante”, le prezenta cititorilor. Vorbire prin 
telefon, Bravurile ştiinţei, Minunile ştiinţei medicale, Minunile firii pe fundul mării

10 „Pătimitorii iubirii de neam”, în Calendarul Naţional al Foii Interesante, 1914; „Calendarul 
Naţional pe 1914”, în Libertatea, nr. 55 din 21 nov./3 dec. 1913.

11 „Calendarul Naţional pe anul 1912”, în Foaia Interesantă, nr. 42 din 13/26 oct. 1911.
12,Archiereii români la Blaj la jubileul Astrei”, „Tot de la serbările de la Blaj”, „Asociaţiunea şi 

noua conducere”, în Calendarul Naţional al Foii Interesante, 1912, p. 36, 38,40, 42.
13 „Zborul lui Vlaicu la Blaj şi defilarea în port naţional”, „Bravul zburător de la Blaj”, în 

Calendarul Naţional al Foii Interesante, 1912, p. 40, 70.
Vasile Stroescu „Scrisoarea către Libertatea”, în Calendarul Naţional al Foii Interesante, 1911,

p. 2, 34.
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sunt doar câteva dintre articolele care vorbeau despre aceste binefaceri ale 
cercetărilor ştiinţifice, care au făcut posibile convorbirile la distanţă, operaţiile 
estetice sau mutarea unui pod de fier pe râul Raab15. Toate erau în măsură să 
informeze, dar, în acelaşi timp, să stârnească şi interesul pentru cunoaşterea acestora, 
contribuind în egală măsură la instruirea poporului şi în acelaşi timp la propăşirea sa.

Elementele etnografice constituiau - aşa cum din întreaga colecţie a „Foii 
Interesante” cititorul avea posibilitatea a afla o parte importantă a fiinţei naţionale, 
care trebuia păstrată cu toată puritatea ei. La aceasta contribuia prin produsele sale 
Ţesător ia naţională din Orăştie16. Rolul acesteia era dublu, contribuind, în acelaşi 
timp, şi la încurajarea „industriei de casă”, care începuse să decadă. Prin urmare, 
promovarea portului naţional din diferite regiuni ale ţării constituia unul dintre 
obiectivele pe care publicaţia le-a urmărit de-a lungul întregii sale existenţe.

Strâns legat de sufletul românilor era şi binecunoscutul joc al „căluşerului”, pe 
care flăcăii satelor ardelene îl executau cu multă mândrie orişiunde se aflau. 
Proveniţi din diverse părţi ale Transilvaniei, soldaţii Regimentului 64 Orăştie au 
constituit propria lor grupă de căluşeri, care contribuia, chiar înrolaţi fiind într-o 
armată ce le era străină, la păstrarea acestor obiceiuri strămoşeşti17. Existenţa 
conştiinţei apartenenţei la neamul românesc, pentru care „Calendarul Naţional” lucra 
neîncetat, a făcut ca implicarea României în războiul balcanic să fie urmărită cu viu 
interes.

Pacea de la Bucureşti încheiată în 1913 aducea României Cvadrilaterul. 
România „mărită” era văzută atunci ca un stat al cărei viitor era în măsură să aducă o 
creştere a prestigiului său. Aceasta mai cu seamă datorită faptului că familia regală 
română plănuise a statornici relaţii de înrudire cu familia ţarului Rusiei şi cea a 
regelui Greciei, prin căsătoria principelui Carol cu prinţesa Olga - fiica cea mare a 
ţarului şi a principesei Elisabeta cu principele de coroană George al Greciei18. 
Asupra rolului principelui Ferdinand, care a condus armatele române pe câmpurile 
de luptă, ca şi asupra desfăşurării evenimentelor din Balcani, „Calendarul Naţional al 
Foii Interesante” pe 1914 revenea şi în articolul Marile întâmplări ale anului 1912- 
1913 . Lucrul nu era întâmplător, ci dimpotrivă, venea să prezinte legătura care se 
stabilise între acesta şi armata pe care o conducea. De altfel, existenţa unei legături 
strânse între poporul român şi conducătorii săi era accentuată în numeroase rânduri.

Izbucnirea Primului Război Mondial, moartea regelui Carol I, înmormântarea, 
precum şi pregătirile pentru alegerea noului rege, au constituit elementele 
preponderente ale „Calendarului Naţional pe 1915”20. Situaţia existentă pe câmpurile

15 Calendarul Naţional al Foii Interesante, 1907, p. 84-86; Calendarul Naţional al Foii 
Interesante, 1909, p. 72-73; p. 87; Calendarul Naţional al Foii Interesante, 1910, p. 66-69.

16 Calendarul Naţional al Foii Interesante, 1912, p. 67-70.
„Voinicii noştri căluşeri”, în Calendarul Naţional al Foii Interesante, 1912, p. 76.
„România mărită şi marele ei viitor”, în Calendarul Naţional al Foii Interesante, 1914. 

o Calendarul Naţional al Foii Interesante, 1914.
"° „Calendarul Naţional pe 1915”, în Libertatea, nr. 78 la Crăciun 1914.
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de luptă, descrisă de numeroase note, comentarii şi hărţi ale frontului, era urmărită 
cu viu interes, încercând să facă înţeles rostul „marelui război al lumii”. în noul 
context, poziţia României, atitudinea oamenilor politici şi a familiei regale române 
devenea centrul atenţiei spre care erau îndreptate privirile poporului din Ardeal. Prin 
urmare, moartea regelui Carol I, pe care românii l-au privit ca pe un adevărat părinte, 
în măsură a-i izbăvi de nedreapta stăpânire străină, precum şi funeraliile organizate 
erau prezentate elocvent. Evocarea momentelor aşezării sicriului „pe dricul tunului 
turcesc luat în 1877 de la păgâni pe care a fost dus la mormânt”, a mănăstirii de la 
Argeş - în care a fost înmormântat şi a „codrului de steaguri sfinte cari au fost în 
războiul din 1877, petrecând acum pe marele lor căpitan de atunci”, este în măsură 
să confirme cele afirmate mai sus21.

Legătura statornicită între familia regală română şi poporul pe care îl conducea, 
„Calendarul Naţional al Foii Interesante” îl sublimase de altfel de mai multe ori. Ca 
o dovadă a existenţei acesteia, prima filă a „Calendarului Naţional al Foii 
Interesante” din 1913 publica articolul Darurile reginei, care vorbea despre 
Evanghelia scrisă de viitoarea regină şi oferită mănăstirii Curtea de Argeş încă din 
1866. Regina dăruise şi mănăstirii din Sinaia o altă Evanghelie scrisă de ea şi 
„zugrăvită” de principesa Maria, iar mâinile măiastre lucraseră şi două pocroveţe 
(acoperitoare a Sf. Potir) împodobite cu mărgăritare, dăruite Mitropoliei din 
Bucureşti şi bisericii din Râşnov. Toate erau dovezi incontestabile ale acestei 
identificări întru toate cu naţiunea pe care o cârmuia22.

Prezentarea acestor aspecte făcea cunoscute în mod implicit şi înclinaţiile 
artistice şi culturale ale venerabilei suverane a României. Limba neamului şi valorile 
sale erau respectate cu sfinţenie, iar aceasta era un bun exemplu, care trebuia urmat 
de toţi românii indiferent în ce funcţii se aflau sau unde locuiau.

Necesitatea conştientizării acestui fapt a făcut ca în paginile „Calendarului 
Naţional al Foii Interesante” să fie publicate nenumărate produse ale culturii şi 
literaturii româneşti. Creaţiile literare culte aparţineau scriitorilor proveniţi din toate 
teritoriile locuite de români. Spre exemplificare consemnăm câţiva dintre aceştia: 
Zaharia Bârsan, Andrei Bârseanu, George Coşbuc, Octavian Goga, Elena din Ardeal, 
Petre Dulfu, Artur Stavri, G. Rotică, George din Moldova (Gheorghe Kembach), 
Cornelia din Moldova (Cornelia Kembach), Şt. O. Iosif, Ecaterina Pitiş, Vasile 
Stoica, Maria Cunţan, P. Pădure, (Teodor Murăşanu), care au semnat creaţiile 
poetice. între autorii lucrărilor în proză erau: I. Boteni (I. Ionescu Boteni), N. Petra 
Petrescu, V. A. Urechia, Victor Eftimiu, Ioan O. Zugravu, şi alţii. Nu lipseau nici 
poeziile populare şi strigăturile culese din diferite zone ale ţării, care deveneau astfel 
puse în circuitul cultural al ţării. Completarea acestui spectru se facea cu numeroase 
anecdote, glume şi snoave, care descreţind frunţile cititorilor le prezentau realităţi ale

2' Ibidem.
22 Calendarul Naţional al Foii Interesante, 1913, p. 1-3.
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vieţii cotidiene. între acestea menţionăm: Când e ţiganul om?, Şiret, ţiganul dar nici 
românul prost, Cum e sluga şi stăpânul, între prieteni.

Respectând ideile pragmatice ale „Foii Interesante”, „Calendarul NaţionaJ” 
prezenta informaţii din cele mai variate. Ţări şi domnitori de pe toate continentele" , 
era rubrica în cadrul căreia au fost prezentate date despre istoria, cultura şi civilizaţia 
a numeroase popoare. Acesteia i se alăturau şi articole separate care descriau cele 
mai interesante locuri şi lucruri din lumea întreagă. Toate erau însoţite de ilustraţii 
semnificative: Turnul de la Chindia din Târgovişte, O ureche a acului în America, 
Tren cu vântrele în Siria, Vânătoare de gâşte sălbatice în Canada, Locurile sfinte - 
Ierusalimul24. Varietatea şi numărul ilustraţiilor, însoţite doar de scurte precizări, era 
însă covârşitoare, acoperind întreaga gamă a problematicii abordată în paginile 
calendarului. Din nenumăratele astfel de ilustraţii ne mărginim a enumera câteva, pe 
care le-am considerat a fi în măsură să convingă asupra realităţii afirmaţiei de mai 
sus: Cavaleria română, Regina Elisabeta la Azilul de orbi „ Vatra Luminoasă ”, 
Avram lancu, Capul lui Ştefan Bathory adus înaintea lui Mihai Viteazul, Sfinţirea 
podului lui Traian peste Dunăre, Româncuţă pădureancă din Tulgheş, Băieţel în 
costum naţional, Grup de juni din Dârste şi Noua (lângă Braşov) în port naţional ca 
şi căluşeri, Defilarea comunei Obreja, Soldaţi români căluşeri, Turnul din Pisa, 
Palate ce zgârie norii25.

O privire retrospectivă a aspectelor prezentate ne arată că în întreaga sa 
existenţă, „Calendarul Naţional al Foii Interesante” a fost în permanenţă preocupat a 
contribui la lărgirea orizontului informaţional al cititorului şi la educarea sa, pentru 
ca astfel mintea şi inima acestuia să fie în măsură a răspunde la unison chemării de a 
contribui, atât cât le stătea în putinţă, la realizarea măreţului act al desăvârşirii 
sociale şi naţionale.

Inexistenţa unor alte numere, ulterioare anului 1914, ca şi întreruperea abuzivă 
în 1915 a „Foii Interesante” şi a „Libertăţii”, în paginile cărora apăreau materiale 
promoţionale cu privire la „Calendarul Naţional” al anului următor, i-au determinat 
pe cercetătorii de până acum să considere că apariţia acestuia a încetat în anul 1915. 
Trebuie însă reţinut că fosta muzeografă a Muzeului Judeţean din Deva, Rodica 
Andruş (decedată în 1993) - care în prealabil a funcţionat ca cercetător ştiinţific la 
Muzeul de Istorie şi Arheologie din Cluj-Napoca, semnala în articolul Calendare 
româneşti hunedorene26, existenţa unor numere ale unui calendar care avea acelaşi

23 Rubrica a fost identificată de noi în toate numerele consultate.
24 Calendarul Naţional al Foii Interesante, 1911, p. 8; Calendarul Naţional al Foii Interesante, 

1912, p. 99-100; Calendarul Naţional al Foii Interesante, 1913, p. 79, 81; „Calendarul Naţional” în 
Libertatea, nr. 40 din 20 sept./3 oct. 1908.

25 Calendarul Naţional al Foii Interesante, 1908, p. neidentificată; Calendarul Naţional al Foii 
Interesante, 1911, p. 1, 32, 71, 73, 77, 89, 109; Calendarul Naţional al Foii Interesante, 1912, p. 41,77; 
Calendarul Naţional al Foii Interesante, 1913, p. 69, 74.

26 R. Andruş, „Calendare româneşti hunedorene”, în rev. Sargetia, nr. XVIII-XIX, 1984-1985, p.
437,440.
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titlu, apărute în perioada anilor 1923-1930. Faptul că pe coperta acestor numere se 
menţiona că era vorba de anii XI -XVIII, cât şi faptul că erau tipărite în „Tipografia 
Libertatea”, o determina să considere că ar fi existat un alt calendar, care purta 
acelaşi nume cu primul şi care ar fi început a se edita în anul 1912, când cel dintâi ar 
fi fost la cel de al Vl-lea an de apariţie. Privind însă mai atent şi remarcând faptul că 
în anul 1915, când foarte probabil apariţia „Calendarului Naţional al Foii 
Interesante” a fost întreruptă - odată cu apariţia „Foii Interesante”, acesta se afla la 
al IX-lea an de apariţie, suntem tentaţi să afirmăm că exemplarele descoperite sunt o 
continuare a celui dintâi. Reeditarea acestuia s-a făcut după o îndelungată absenţă, 
abia atunci când situaţia financiară a publicaţiei, retipărită la Orăştie din 1919 a 
permis-o, fără a putea afirma cu precizie când. Aceste noi numere ar fi continuat, în 
acest caz, aşa cum ar fi fost şi firesc, numerotarea anilor de apariţie. în sprijinul 
acestei argumentări aducem şi precizarea că niciunde în paginile revistelor publicate 
în Orăştia anilor 1912-1915 nu se vorbea despre un nou „Calendar Naţional al Foii 
Interesante” şi nimeni nu a semnalat până acum existenţa acestuia.

Certă rămâne înrâurirea pe care Calendarul Naţional al Foii interesante a avut- 
o, alături de celelalte gazete care au văzut lumina tiparului, prin strădaniile părintelui 
Ioan Moţa. în acest fel se încununa munca aceluia care a contribuit în fiecare zi, în 
fiecare ceas la realizarea conştiinţei naţionale şi la slujirea intereselor poporului din 
mijlocul căruia provenea.

Rev. Ioan Moţa - Promoter of the Romanian Press in Orăştie and „Calendarul 
Naţional al Foii Interesante” (The National Calendar of the Inter esting Paper). 
The work of Father Ioan Moţa, a brilliant Romanian scholar and journalist, who, 
being aware of the values of the naţional heritage struggled to set firee the enslaved 
Romanian people, has entered, flourished and took root in the hearts of Romanians 
from all over the world. Thus he contributed to the perpetuai fight for liberty of all 
Romanians. The most conclusive piece of evidence of the role played by Father Ioan 
Moţa's work in accomplishing the Great Union of all Romanians in one independent 
naţional state, was the fact that thousands of people took part in the Assembly which 
was to acknowledge the great celebration of all Romanian people - the union of 
Transylvania with Romania on December I, 1918. The presentation of the 
conjugated activity of all publications edited in the county of Hunedoara, under the 
guidance of Father Ioan Moţa is meant to explain how he managed to gather around 
him thousands of Romanians driven by the same unique ideal.



Episcopul Dr. Vasile Coman 
- predicator al Sfintei Liturghii

Pr. Dr. Cristian MUNTEAN

Din imperioasa nevoie de a regăsi în cotidianul nostru modele demne de urmat, 
am considerat necesar acest demers rememorativ al personalităţii episcopului Vasile 
dintr-un unghi mai puţin exploatat - cel al liturgicului, convins fiind că singurul 
argument temeinic pentru existenţa lui Dumnezeu este argumentul liturgic, cel al 
preaslăvirii rugătoare.

Dacă ar fi să-l parafrazez pe Paul Evdokimov aş spune că de la începutul 
începutului: omul este o fiinţă liturgică, ce se descoperă între propovăduire şi 
liturghie, pe drumul ascendent şi concret al Euharistiei — taină a mulţumirii şi 
recunoştinţei1.

De acest adevăr era conştient şi episcopul Vasile încă din vremea în care slujea 
ca preot în parohia din Cetatea Braşovului. De atunci a încercat să le insufle 
credincioşilor nevoia de liturgic, de duhovnicesc, şi a pornit metodic în explicarea 
Sfintei Liturghii, într-o formă omiletică, publicând o parte din cuvântările sale în 
diferite reviste de teologie2, pentru ca, mai apoi, să le strângă într-o carte ce a 
cunoscut până în prezent trei ediţii3.

Despre personalitatea episcopului Vasile Coman nu voi mai stărui pentru că am 
fâcut-o în celelalte studii publicate4, dar aş vrea să constat importanţa pe care preotul 
Vasile - viitorul episcop, a acordat-o într-un chip strălucitor slujirii lui Dumnezeu

1 Paul Evdokimov, Iubirea nebună a lui Dumnezeu, Editura Anastasia, p.29 ş.u. Autorul are o 
întreagă pledoarie pentru „omul nou” ca om al rugăciunii, ca fiinţă liturgică, în a cărui chip luminat de 
surâsul liturgic descoperi biserica lui Hristos ce prelungeşte liturghia în viaţa lui zilnică, p.79 passim.

2 Vezi Prot. Dr. Vasile Coman, „Tatăl nostru”, în MB, nr.7-8, 1959, sau „Pâinea noastră”, în MB 
nr.7-12, 1960, sau „Şi ne iartă nouă...”, în MB nr.3-6, 1960, sau „Casa Păcii”, în MA, nr.1-3, 1967 şi 
exemplele ar putea continua.

3 Cuvântări liturgice, I -1971, II -1976 şi în apărarea unităţii credinţei străbune, Oradea, 1988.
4 Vezi în acest sens: „Preoţie şi slujire în scrierile episcopului dr.Vasile Coman”, în Orizonturi 

Teologice, Oradea, volum omagial, 2001; „Teologia pastoralelor episcopului Vasile Coman”, în OT, 
Oradea, nr.3-4, 2004, p. 162-176 şi „Familia în viziunea episcopului Vasile Coman”, în RT, Sibiu, nr.2, 
2005.
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prin slujirea oamenilor, exemplificându-ne la mod practic sintagma „liturghie după 
liturghie”.

Era convins, după cuvântul marelui teolog Homiacov - că „doar acela înţelege 
Biserica care înţelege Liturghia”, arătând că Sfânta Liturghie nu este doar o 
manifestare a sentimentului de adorare a lui Dumnezeu ci şi artera principală prin 
care se întreţine viaţa religios-morală a credincioşilor. Ea este centrul de har şi inima 
Bisericii din care se comunică darurile jertfei de pe cruce a Mântuitorului5.

Sufletul Liturghiei, spune episcopul Vasile, este jertfa nesângeroasă a 
Mântuitorului pentru mântuirea tuturor celor ce se împărtăşesc din darurile ei, cu 
frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste. Ea este prelungirea în timp şi spaţiu a 
jertfei de pe Golgota.

Prin Sfânta Liturghie avem prilejul să fim în chip duhovnicesc martori ai 
minunilor şi tainelor pe care Domnul le săvârşeşte pentru mântuirea noastră, acelaşi 
Hristos care s-a jertfit pe cruce, se jertfeşte acum nesângeros, tainic şi real pentru 
noi. Mântuitorul nostru Iisus Hristos a ales pâinea şi vinul pe care să le aducă 
Biserica lui Dumnezeu şi pe care Hristos le primeşte ca ale Sale, le preface tainic, 
dar real, în Trupul şi Sângele Său şi în locul pâinii şi vinului, care întreţin viaţa 
noastră vremelnică, primim „pâinea cea cerească”, prin care ni se dă şi ni se 
arvuneşte viaţa cea veşnică6.

Arhiereul Vasile vedea în Sf. Liturghie teologia întreagă, turnată în forme 
speciale pentru viaţa duhovicească a tuturor creştinilor, ce devenea vie şi lucrătoare 
în activitatea lor. Prin intermediul ei, învăţăturile credinţei pătrund ca nişte raze în 
viaţa noastră spirituală susţinând cele mai alese năzuinţe ale sufletului nostru. 
Liturghia era asemănată cu un „pedagog al creştinilor” către Dumnezeu ce a 
exercitat mereu o pătrunzătoare influenţă asupra vieţii spirituale a acestora, 
modelând-o după chipul sublim de trăire dat nouă de Hristos Domnul7.

In locul altarelor vechi şi al templului, care erau, după cuvântul apostolului 
Pavel, „umbra bunătăţilor viitoare”, (deoarece este cu neputinţă ca sângele de tauri şi

5 Prot. Dr. Vasile Coman, „Liturghia este jertfa nesângeroasă a Mântuitorului”, în MA, Sibiu, nr. 
6-8, 1964, p. 540, vezi şi lucrările de mai târziu ale sale: „însemnătatea Sf.Liturghii în viaţa 
credincioşilor”, în MO, Craiova, nr.3-4, 1976, p. 175-185 şi „Lucrarea Sfântului Duh în Liturghie”, în 
MA, Sibiu, nr.4-6, 1981, p. 257-277. Ideea legată de Liturghie în 
mai pe larg şi la Anton Baumstark, Liturgic comparee. Principes et Methodes pour I’etude historique 
des liturgies cretiennes, troisiemes edition, Revue par Bemard Botte O.S.B., Paris, 1953, p.2-3.

Jbidem, p.541-542: Mitropolitul Bartolomeu explică şi el inspirat întâlnirea cu Hristos euharistie 
în lucrarea: Cartea deschisă a împărăţiei, o însoţire liturgică pentru preoţi şi mireni, EIBMBOR, 
Bucureşti, 2005, p. 41, în care ne aminteşte „Spre deosebire de spaţiul cultural, în care realitatea devine 
simbol şi se opreşte aici, spaţiul liturgic cupinde succesiunea: realitate-simbol-realitate. Vorbind la 
obiect, Iisus Hristos istoric devine aici simbol în pâine şi vin, pentru ca simbolul în pâine şi vin să devină 
Hristos euharistie. Faptul că pâinea şi vinul vor deveni Trupul şi Sângele lui Hristos fără să-şi piardă 
însuşirile naturale ţine de misterul liturgic.”

Vasile Coman, în apărarea unităţii credinţei străbune, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a 
Oradiei, 1988, p.7.

bate inima bisericii se poate citicare
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de ţapi să înlăture păcatele), Iisus a aşezat jertfa Trupului şi a Sângelui Său, singura 
care putea ispăşi păcatele oamenilor redându-le curăţenia vieţii dintru început. El era 
mai aproape de Dumnezeu, ca unul născut Fiu al Tatălui şi mai aproape de om, ca 
cel ce s-a smerit până la moarte pe cruce. Prin jertfa Mântuitorului de pe cruce s-a 
rupt zidul despărţitor dintre om şi Dumnezeu, dintre pământ şi cer8. Aceasta este 
realitatea de care ne face părtaşi fiecare Sfântă Liturghie.

Rolul ei îl descoperea părintele Vasile în păstrarea legăturii dintre Dumnezeu şi 
făptură Sa. Prin funcţia ei latreutică exprimă adoraţia pe care credincioşii o aduc lui 
Dumnezeu, iar prin cea harismatică, îi face părtaşi la harurile jertfei de pe Golgota9. 
In Liturghie se realizează în chip sacramental asemănarea noastră cu Dumnezeu.

Rugăciunile ei sunt cele mai pure vâlvătăi ce au pornit din suflet către 
divinitate, iar prin taina şi jertfa liturgică se dă certitudinea că aceste rugăciuni sunt 
primite şi că efectul lor este însăşi coborârea şi prezenţa lui Hristos în viaţa noastră. 
Toate rugăciunile şi cântările liturgice ţintesc la această comuniune dintre credincios 
şi Dumnezeu fie că o pregătesc, cum se face în partea ei primă, fie că o mărturisesc, 
în partea ei centrală, sau se întâlnesc în momentul cuminecării. Modul teandric de a 
înţelege şi trăi viaţa este nota specifică stilului creştin de viaţă. De aceea cred că 
episcopul Vasile a insistat mereu în activitatea sa misionară - ca preot şi ierarh - la 
regăsirea creştinului în dimensiunea sa liturgică, ce nu se limitează doar la 
transcendent ci se desăvârşeşte şi în imanent pe măsură ce dialogul dintre ins şi ins 
sau ins şi natura înconjurătoare este mai accentuat. Părintele Vasile vorbeşte de o 
necontenită slujire, a lui Dumnezeu şi a oamenilor, prin Sfânta Liturghie.

Comunitatea liturgică, spune el, este susţinută de virtutea iubirii pe care 
Dumnezeu o arată neîncetat prin jertfa de taină a Fiului Său şi a iubirii întreolaltă, la 
care ne îndrumă rugăciunile din cuprinsul ei. Iubirea faţă de Dumnezeu are drept 
complement iubirea faţă de semeni10.

în Liturghie liniile vieţii comunitare se completează cu trăsăturile vieţii 
personale. în ea întâlnim rugăciuni care au forma singularului, cereri care privesc 
persoana credinciosului, mărturisirea de credinţă personală şi, în sfârşit, ţinta ultimă: 
sfinţirea persoanei prin cuminecarea cu Trupul şi Sângele Domnului. Toţi psalmii 
care au pătruns în cult au o formă personală de adresare. De pildă: ,flinecuvintează 
suflete al meu pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui ”.

Simbolul credinţei începe cu singularul „cred” şi nu cu o formă plurală de 
adresare din partea comunităţii, ci din partea persoanei. Iar în momentul cuminecării 
toate rugăciunile au o notă personalistă: ,JDoamne, nu sunt vrednic să intri sub 
acoperământul casei mele”.

8 Idem, Liturghia este jertfa..., p.542.
9 Idem, „Coordonate ale vieţii creştine în Sfânta Liturghie”, în MB, Timişoara, nr.1-3, 1968, p.33, 

mai pe larg Pr. Petre Vintilescu, „Funcţiunea catehetică a Liturghiei”, în ST, nr.1-2, 1949, p. 19 ş.u. sau 
excelenta lucrare: Istoria liturghiei în primele trei veacuri, Editura Nemira, 2001.

10 Acelaşi gând este dezvoltat şi de părintele Teofil Părăian în Puncte cardinale ale Ortodoxiei, 
Editura Lumea Credinţei, Bucureşti, 2005, p. 54-55; vezi şi V. Coman, Coordonate..., p.36.
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Părintele Vasile ne face atenţi la caracterul cosmic al Sf. Liturghii la care ia 
parte nu numai credinciosul şi îngerii, ci întreaga creaţie. Cerul se bucură, natura 
însăşi tresaltă de bucurie şi parcă vrea să se cuminece din darurile suprafireşti aduse 
de Fiul lui Dumnezeu. Viziunea aceasta dă Liturghiei caracterul unei măreţe 
catedrale a spiritului creştin11.

Liturghia aşează ca centru formativ al vieţii creştine pe însuşi Mântuitorul 
Hristos, pe care-L prezintă ca model de vieţuire, ca şi calea, adevărul şi viaţa însăşi. 
De fapt întregul nostru demers de reevaluare a culegerii de cuvântări liturgice a 
episcopului Vasile are în vedere acest „model de vieţuire” pentru creştinul 
contemporan, prea puţin ancorat în dimensiunea sacramentală a Bisericii sale. De 
cele mai multe ori vorbim de un sincretism în care aşa-zisul credincios este dispus să 
accepte orice legat de Dumnezeu doar în măsura în care nu-i sunt influenţate 
pornirile, mofturile şi, în ultimă instanţă, păcatele.

Există numeroase studii liturgice menite să lărgească orizontul de cunoaştere al 
creştinului modem12. Eu încerc să aduc la lumină frumuseţea unor texte simple, 
catehetice, pe care episcopul Vasile le-a rostit în formă omiletică mare parte din ele 
la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Cetatea Braşovului, în vremea în care 
era parohul acestei biserici.

Ele au fost alcătuite din convingerea că în cultul Bisericii noastre şi mai ales în 
Sfânta Liturghie sunt cuprinse învăţăturile de credinţă şi morală ale creştinismului, 
învăţături care sunt îndreptar al vieţii duhovniceşti a credincioşilor.

Cartea a cunoscut trei ediţii până în prezent bucurându-se de îmbunătăţiri şi 
completări necesare care ne fac să stabilim, metodic, atât necesitatea Sf. Liturghii în 
viaţa credincioşilor cât şi simbolistica „paşilor” care ne fac să înţelegem mai adânc 
taina întâlnirii cu Dumnezeu în spaţiul liturgic.

Ne-am oprit în acest studiu la cea de-a treia ediţie a cărţii intitulată: în 
apărarea unităţii credinţei străbune; studii şi cuvântări cu caracter misionar- 
liturgic, Oradea, 1988, considerând-o cea mai completă dintre ele.

Prima parte autorul o rezervă câtorva studii cu caracter misionar din care putem 
reţine câteva titluri spre observare: Sfânta Scriptură şi rugăciunea; Conştiinţă şi

11 Ibidem, p.37; iar pentru aprofundarea ideii vezi mai pe larg: Hans Urs von Baltazar, Kosmische 
Liturgic, Freiburg, 1941 şi o alt fel de analiză la Ep.Vicar Dr. Daniel Ciobotea, „Liturghia ortodoxă: 
viziune de viaţă atotcuprinzătoare”, în MB, Timişoara, nr. 1-2, 1990, p. 27 ş.u.

12 Câteva titluri se impun a fi menţionate: Nicolae Cabasila, Tâlcuirea dumnezeieştii Liturghii, 
trad. Ene Branişte, Editura Arhiepiescopiei Bucureştilor, Ediţia II, 1989; D. Stăniloae, Spiritualitate şi 
comuniune în Liturghia ortodoxă, E1BMBOR, 2004; Petre Vintilescu, Liturghierul explicat. Bucureşti, 
1998; Nicolae Necula, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, voi. I şi II, Editura Episcopiei Dunării de 
Jos, Galaţi, 1996 şi 2001; Arhim. Vasilios, Intrarea în împărăţie, Editura Deisis, Sibiu, 1996; Gherman 
al Constantinopolului, Tâlcuirea Sfintei Liturghii, Editura Anastasia, 2000; Arhim. Dr. Iuvenalie 
lonaşcu, Sfânta Liturghie şi împărăţia lui Dumnezeu, Editura Anastasia, 2000; Arhiep.Bartolomeu, 
Cartea deschisă a împărăţiei..., sau Andre Scrima, Biserica liturgică, Editura Humanitas, 2005 şi 
exemplele ar putea continua.
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strategie misionară; Lucrarea Sfântului Duh în Sfintele Taine; Lumina iubirii celei 
mai presus de fire etc.

în „Lucrarea Sfanţului Duh în Sfânta Liturghie” autorul ne pregăteşte pentru 
întâlnirea cu dumnezeiasca lucrare a Sfintei Liturghii ce stă în legătură neîntreruptă 
cu Sfânta Treime a cărei împărăţie o binecuvântăm de la începutul ei13.

Prin săvârşirea Sf. Liturghii, Biserica devine farul Duhului Sfânt în lume şi este 
mereu o binevestitoare a mântuirii. Duhul Sfânt îndeplineşte un rol activ. El vine şi 
sfinţeşte darurile şi viaţa credincioşilor14.

Totul e o aducere aminte, o ascensiune spre cer şi o coborâre a cerului pe 
pământ ca să se împlinească cererea: „precum în cer aşa şi pe pământ”. Părintele 
Scrima definea acest memorial liturgic (anamneza) cu „inima liturghiei”. E 
momentul în care noi facem prezent Cuvântul lui Dumnezeu într-un sens foarte tare: 
asumăm prezenţa, în orice moment al istoriei, a Cuvântului lui Dumnezeu, cel care a 
instituit în origine, adică în momentul Paştelui, Liturghia15.

în Liturghie ne pregătim pentru împărtăşirea cu Hristos devenind hristofori. 
Credincioşii se împărtăşesc cu sângele pnevmatizat, dătător de viaţă prin Duhul 
Sfânt. El este prezent şi împărtăşit cu trupul şi sângele lui Hristos16.

Prin Liturghie, conchide părintele Vasile, ne pregătim pentru întâlnirea cu 
Hristos, pentru comuniunea cu Dumnezeu. Ea este ca o ascensiune spre Dumnezeu 
şi o coborâre a lui Dumnezeu la om, prin care toate vor primi „lumina cea curată a 
dumnezeirii”17.

Partea cea mai consistentă a lucrării intitulată Cuvântări liturgice explică într-o 
formă omiletică, întreaga desfăşurare a Sfintei Liturghii, descoperind cititorului 
contemporan atât frumuseţea împărăţiei lui Dumnezeu cât şi calea de a o dobândi 
prin realitatea la care participă la fiecare liturghie. Părintele Vasile explică: 
Credinciosul se înalţă prin rugăciune până la capacitatea de a fi vrednic de Hristos,

13 Paul Evdokimov explică şi el această taină: „Rugăciunea Bisericii poartă freamătul revelaţiei 
biblice, ea vine din totalitatea adevărului şi în el culminează. De aceea, orice regulă de rugăciune 
debutează printr-o invocare a Sfintei Treimi”, în lucrarea: Vârstele vieţii spirituale, Editura Christiana, 
1993, p. 185.

14 Andre Scrima în Biserica Liturgică, Editura Humanitas, 2005, vorbeşte „in extenso” despre 
această lucrare a Duhului Sfanţ, arătând că de la pogorârea Sa, de când Duhul se află în această lume, îl 
cunoaştem pe Dumnezeu în mod liturgic. Liturghia este lucrare a Duhului iar Duhul dar al Liturghiei. 
Vezi în acest sens întregul capitol: Omul renăscut din duh în viaţa liturgică, p. 25-44.

15 Ibidem, p. 195-196.
16 Rubem A. Alves în Cartea cuvintelor bune de mâncat sau bucătăria ca parabolă teologică, 

Editura Deisis, Sibiu, 1988, definea acest moment al împărtăşirii într-un mod original: Euharistia e un 
dineu antropofagie, un ritual magic. Mănânci trupul persoanei moarte pentru a ajunge ca ea. Sperăm să 
fim mâncaţi, asimilaţi de mâncare... dacă trupul şi sângele ar fi asimilate în trupurile noastre, ele ar 
deveni ceea ce sântem noi. Dar Euharistia e inversul normalităţii: mâncăm şi bem pâinea şi vinul, dar 
pâinea şi vinul sunt cele care ne mănâncă pe noi. Urmează să devenim ceea ce sunt ele: Trupul şi 
Sângele lui Hristos, p. 31.

17 Vasile Coman, în apărarea..., ed. cit., p. 41; vezi şi Arhim. Vasilios, Intrarea în împărăţie, 
elemente de trăire liturgică a tainei unităţii în Biserica Ortodoxă, Editura Deisis, Sibiu, 1996, p. 58-72.
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care vine la el prin jertfa euharistică. Cultul creştin şi îndeosebi Sfânta Liturghie a 
fost asemănată cu o minunată scară, pe care se coboară darul lui Dumnezeu la noi, 
iar noi ne înălţăm la El, ca să ne împărtăşim din darurile Lui cereşti.

încă de la început, părintele Vasile ne vorbeşte de importanţa rugăciunii 
liturgice. O temă întâlnită la majoritatea liturgiştilor, conştienţi că numai în cadrul ei 
se realizează armonia între inima şi gura tuturor ce se roagă împreună înălţându-şi 
sufletele către Dumnezeu. Rugăciunile particulare nu pot înlocui rugăciunea 
liturgică18. Ea este calea pe care Dumnezeu a rânduit-o ca El să vină la noi şi să 
rămână cu noi pururea. în rugăciunea liturgică nu se roagă un mădular singur, ci se 
roagă Biserica însăşi, ca Trup tainic al lui Iisus Hristos. De fapt, rugăciunea liturgică 
cere sacrificarea a ceea ce este personal şi vremelnic în favoarea mântuirii tuturor 
având drept model întreaga viaţă a Mântuitorului, ce se descoperă, pas cu pas, de-a 
lungul întregii liturghii: naşterea, botezul, ieşirea la propovăduire, învăţăturile şi 
minunile, jertfa de pe cruce şi învierea din morţi19.

Participarea la această rugăciune liturgică nu se poate face oricum. Ideal ar fi 
ca întreaga fiinţă să fie îndreptată spre Dumnezeu în tot timpul săvârşirii ei, cu 
evlavie şi adâncă pace duhovnicească.

Părintele Vasile se opreşte, în continuare, la trei elemente necesare creştinului 
ce se apropie de sfânta cuminecătură: frica de Dumnezeu, credinţa şi dragostea. 
Aceste trei „călăuze” spre Dumnezeu adâncesc duhul creştinului spre smerenie 
apropiindu-1 cu toată puterea de Tatăl ceresc20.

Şi dacă această rugăciune liturgică nu se poate face oricum, ea nu se poate face 
nici oriunde. Fericitul Augustin spune că puterea lui Dumnezeu se vede în natură, 
înţelepciunea Lui se cunoaşte în istorie, glasul Lui se aude în conştiinţă iar iubirea 
Lui se află în biserică. Părintele Vasile ne face atenţi că avem nevoie în egală măsură 
de odihna şi recreerea trupului cum avem nevoie şi de înviorarea şi sănătatea 
sufletului. înainte de a urca pe muntele firii înconjurătoare ca să-ţi înzdrăveneşti 
trupul, urcă în „muntele cel sfanţ al Domnului” să-ţi înviorezi sufletul în lupta 
vieţii21.

18 Paul Evdokimov face un pas mai departe în înţelegerea acestui adevăr: „Ea, ne învaţă 
adevăratul raport dintre mine şi ceilalţi, face să se înţeleagă expresia - iubeşte pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi ajută să ne desprindem de noi înşine, să facem a noastră rugăciunea umanităţii. Prin aceasta 
destinul fiecăruia devine prezent în noi. Rugăciunea îmbrăţişează oraşul, neamurile, umanitatea şi cere 
pacea şi unitatea tuturor. Orice izolare, orice separaţie individuală distonează în această simfonie 
perfectă: format liturgic, orice spirit ştie din experienţă că nu poate sta singur în faţa lui Dumnezeu şi că 
se mântuieşte pentru ceilalţi, cu ceilalţi liturgic”, vezi Vârstele vieţii..., ed. cit., p. 185; Vasile Coman, 
op. cit., p. 52-53 şi Tomas Spidlik, Spiritualitatea răsăritului creştin, II Rugăciunea, capitolul 
„Rugăciunea liturgică”, p. 94-127.

19 Vasile Coman, op. cit., p. 55.
Ibidem, p.56; vezi şi Nicolae Cabasila, Tălcuirea dumnezeieştii liturghii şi Despre viaţa în 

HristosEditura Arhiepiscopiei Bucureştilor, 1992, p.30.
Ibidem, p.61; părintele Stăniloae, în monumentala lucrare: Spiritualitate şi comuniune în 

liturghia ortodoxă, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 1986, în studiul introductiv de peste o sută de
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Lecturând predicile părintelui Vasile poţi observa meticulozitatea cu care 
urmăreşte toate etapele integrării în rugăciunea liturgică vorbind, în aceeaşi măsură, 
până şi de modul în care participăm la Sfânta Liturghie: cu haine de sărbătoare şi 
luminaţi la faţă, ca într-o zi a învierii noastre din păcat. Sfanţul Ioan Gură de Aur se 
referea şi el la podoabele creştinului ce participă la Sfânta Liturghie: Jn locul 
podoabelor care mint, înşeală, şi duc la păcat se cuvine să ne gătim cu podoabele 
sufletului, care sunt milostenia, iubirea de săraci, modestia, bunătatea, care sunt 
mai de preţ decât aurul şi pietrele scumpe

Chiar dacă vorbeşte de rugăciunea liturgică, părintele Vasile nu uită să atragă 
atenţia şi asupra importanţei rugăciunii particulare, ca rugăciune făcută în „cămara 
sufletului”, ce este o rază de lumină ce alungă întunericul tristeţii, negura păcatelor şi 
luminează cărarea vieţii. Se opreşte la rugăciunile de dimineaţă, amiază şi seară, 
înainte şi după masă precum la începutul şi sfârşitul oricărui lucru22.

Pentru ca această rugăciune particulară să fie vie şi lucrătoare, trebuie să 
mergem din timp în timp la biserică, să o înviorăm şi să o împreunăm cu cununa de 
rugăciuni a sfintei liturghii. Alături de aceasta, fiecare din cele şapte laude ne aduc 
aminte de câte o lucrare deosebită a Domnului Hristos pentru mântuirea noastră şi ne 
îndeamnă să-l chemăm în ajutorul vieţii.

Părintele Vasile ne introduce în taina sfintei liturghii prin cele două laude 
premergătoare: Vecernia şi Utrenia, fiecare dintre ele încărcate de semnificaţii 
liturgice deosebite prin care se face aducere aminte de momente mai importante din 
viaţa Mântuitorului Hristos23.

Prezintă apoi biserica drept locaş de închinare sau „laborator duhovnicesc” în 
care, prin conlucrarea harului dumnezeiesc cu înălţarea şi ruga inimii noastre, se 
naşte „omul cel nou”, se restaurează făptura noastră şi devine vrednică de viaţa cea 
nouă în Hristos24. Descrierea interioară a lăcaşului, cu toate componentele sale 
indispensabile, redau imaginea unei lumi în aşteptare, în care totul este gândit 
conform unei rânduieli stabilite de mult şi în care se acţionează potrivit unui 
program cunoscut25.

pagini, explică pe larg sensul sfintei biserici - ca cer pe pămât sau ca centru liturgic al creaţiei, dar 
vorbeşte în acelaşi timp şi de fiinţa umană ca biserică, iar persoana umană ca preot în ea (p. 21-80). 
Omul trebuie să dezvolte în fiinţa sa calitatea de biserică ce are în centrul ei pe Dumnezeu şi calitatea sa 
de preot ce slujeşte lui Dumnezeu aflător în altarul inimii sale (p. 21).

22 Vasile Coman, op. cit., p. 66.
23 Ibidem, p. 69-71.
24 Paul Evdokimov are un înteg capitol despre „omul cel nou” în lucrarea Iubirea nebună a iui 

Dumnezeu, definindu-1 ca om înnoit, om al rugăciunii, o fiinţă liturgică şi actuală ce mărturiseşte 
împărăţia lui Dumnezeu ca fiindu-i deja deschisă (p. 65-83).

~5 Vezi şi Arhiep. Bartolomeu, Cartea deschisă..., p. 14-28, în care se descrie frumuseţea de 
negrăit a erminiei după care se pictează biserica şi simbolistica obiectelor necesare cultului; pentru 
detalii vezi Pr. Prof. dr. Ene Branişte, Arhim. Prof. Ghenadie Niţoiu, Pr. Prof. Gheorghe Neda, Liturgica 
Teoretică, EIBMBOR, Bucureşti, 2002, p. 93-144.
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Nu se putea ca acestei introduceri să-i lipsească perspectiva iconică. Icoana 
reprezintă întreaga istorie a mântuirii săvârşită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. 
Vedem chipurile sfinţilor şi astfel avem un mijloc simţit de înălţare a sufletului spre 
Dumnezeu. Aflându-ne în faţa unei icoane „tace tot trupul” şi lasă să răsune în cuget 
şi în minte ecoul veşniciei. Icoanele sunt ca o biblie în culori prin care se descoperă 
adevărurile dumnezeieşti26. Deci icoana ne arată firea îndumnezeită a omului.

Părintele Vasile ne face atenţi la legătura dintre icoană şi euharistie. In icoană 
avem o prezenţă simbolică iar în euharistie o prezenţă reală a lui Hristos. Icoana ne 
aminteşte şi ni-L înfăţişează pe Hristos iar euharistia ni-L comunică. Temeiul 
cinstirii sfintelor icoane ni-1 dă însuşi întruparea Fiului lui Dumnezeu. Cel ce a fost 
chipul slavei celei necuprinse de om s-a făcut om, asemenea cu noi, ca pe noi să ne 
ajute să fim „asemenea” cu Dumnezeu27.

Ni se descoperă importanţa prezenţei Mântuitorului Hristos, care, prin liturghie 
continuă misiunea Sa arhierească. Sfânta Liturghie nu este numai jertfa tainică a 
Domnului, ci însuşi Hristos este cel ce slujeşte această jertfă. Părintele ne prezintă 
modurile în care Mântuitorul este prezent în liturghie, preînchipuit încă din Vechiul 
Testament şi apoi simbolizat prin acte ce vestesc părţi din activitatea Sa, pe tot 
cuprinsul desfăşurării ei.

Dacă arhiepiscopul Bartolomeu numeşte Sfânta Liturghie: cartea deschisă a 
împărăţiei, părintele Vasile o vede ca arteră principală prin care se comunică vieţii 
însuşi Hristos şi în care, pe aripile rugăciunii se înalţă sufletele spre Dumnezeu iar 
Hristos se jertfeşte în mod tainic împărtăşindu-ni-se prin sfânta cuminecătură'" .

Prin puterea Duhului Sfânt şi în urma rugăciunilor pe care le face biserica, 
darurile care s-au pregătit pentru jertfă - adică pâinea şi vinul - se prefac în Trupul 
şi Sângele Domnului. Duhul Sfânt este dătător de viaţă. Prin El ne împărtăşim de 
viaţa veşnică pe care ne-a dobândit-o Fiul lui Dumnezeu prin jertfa de pe Cruce.

Părintele Vasile se opreşte şi asupra persoanei Maicii Domnului. în cununa de 
rugăciuni liturgice ea e pomenită foarte des ca una ce a fost nedespărţită de Fiul Său 
încă din viaţa pământească asemeni lucrării de mântuire pe care o săvârşeşte 
neîncetat Fiul prin Sfânta Liturghie.

Părintele ne deschide perspectiva cosmică a Liturghiei ca „teofanie sfântă”, ca 
măreaţă lucrare a Duhului Sfânt în lume. Chiar dacă nu ne împărtăşim în fiecare

26 Vasile Coman, op. cit., p . 78; Icoana este un chip al eternităţii. Ea ne îngăduie să ne depăşim 
timpul şi să întrevedem veacul viitor în oglinda tremurândă a chipurilor. P. Florenski, „L’icone”, în 
Cotacts, 1974, nr. 4, p. 325, apud. D. Stăniloae, Spiritualitate..., p. 71.

Vezi Bartolomeu Anania, Cartea deschisă..., p. 23 unde face diferenţa între icoană şi tablou 
religios; şi amplul studiu al Pr. Stăniloae intitulat: „Sfintele icoane în cultul ortodox”, în Spiritualitate...,
p. 55-81.

28 Vasile Coman, op. cit., p. 90. Prin coborârea Duhului Sfânt se primeşte şi se sfinţeşte jertfa, 
căci Duhul care se coboară e Duhul lui Hristos cel jertfit, care vrea să ne facă, dacă vrem şi noi, 
asemenea Lui; vezi D. Stăniloae, op. cit., p. 94-95.
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duminică, noi nu rămânem fără folos duhovnicesc ori de câte ori participăm la 
liturghie, ci ne facem părtaşi la darurile Duhului Sfânt.

Liturghia pe care o facem noi pe pământ e o icoană a Liturghiei îngereşti, 
pentru că, la fiecare săvârşire a ei, îngerii stau împreună cu oamenii iar cerul şi 
pământul se minunează de taina dragostei ce se săvârşeşte în ea.

Astfel Liturghia devine un exerciţiu prin care învăţăm adevărata legătură dintre 
persoană şi comunitate, dintre mădular şi trup. Lângă soarta noastră noi aşezăm 
soarta întregii lumi, a tuturor oamenilor. Cântările liturgice duc pe credincios 
dincolo de el însuşi şi de cercul său familial, înspre adunarea de faţă, iar apoi spre 
cei ce nu sunt de faţă, vizând o perspectivă iconică universală29.

Părintele Coman explică această perspectivă descoperind Sfânta Liturghie ca 
slujbă a împăcării omului cu Dumnezeu, prelungire a jertfei mântuitoare de pe 
Golgota, prin care s-a dărâmat zidul vrajbei dintre pământ şi cer. De aceea ea începe 
cu imnul păcii, cântat de îngeri în noaptea Crăciunului: „Mărire întru cei de sus lui 
Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire”, rostit de preot înainte de a 
da binecuvântarea pentru Sfânta Liturghie. Aşa înţelegem „pacea” ca o solie a 
cerului, un cântec al îngerilor şi voia lui Dumnezeu către oameni30.

Liturghia ne îndeamnă să avem privirea îndreptată spre Hristos, care vine la noi 
în chip tainic, dar şi spre noi înşine, spre lăuntrul firii noastre ce trebuie să fie curat. 
De aceea, după îndemnul Mântuitorului, Biserica a aşezat Taina Mărturisirii ca taină 
premergătoare şi pregătitoare a sufletului nostru pentru Taina Cuminecării. 
„Veşmintele sufleteşti” cu care suntem aşteptaţi la această „cină a împărăţiei” sunt 
cuprinse în cuvintele pe care le rosteşte preotul din faţa uşilor împărăteşti: Cu frică 
de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi3I.

Prin mărturisirea păcatelor dobândim harul iertării şi puterea de-a ne curăţi de 
întinăciunea lor. Părintele Vasile analiza în Taina Pocăinţei cele două părţi: 
mărturisirea în faţa preotului duhovnic, denunţarea păcatului cu hotărârea de a rupe 
orice legătură cu el şi apoi căinţa, adică părerea de rău pentru păcatele săvârşite, 
frângerea inimii - lacrima pocăinţei - din care izvorăşte bucuria iertării32.

Căinţa şi mărturisirea păcatelor nu sunt un scop în sine pentru credincios, ci 
doar mijloace pentru a ajunge la roadele mântuirii care se dau prin har.

în această taină întâlnim dialogul dintre credincios şi duhovnic, având amândoi 
vie conştiinţa prezenţei lui Dumnezeu, Care primeşte mărturisirea păcatelor şi dă 
iertarea lor.

29 Vezi Paul Evdokimov, Ortodoxia, E1BMBOR, Bucureşti, 1996, p. 260.
0 Vasile Coman, op. cit., p. 112.

31 Ibidem, p. 131.
32 Ibidem, p. 133; vezi şi Antonie de Suroj, Bucuria pocăinţei, Editura Marineasa, 2005, unde 

găseşti pagini admirabile despre pocăinţă: Pocăinţa este cotitura vieţii, răsturnarea gândurilor, 
schimbarea inimii ce ne întoarce cu faţa către Dumnezeu într-o nădejde plină de bucurie şi freamăt, în 
încrederea că, chiar dacă nu merităm mila lui Dumnezeu, Hristos a venit pe pământ nu ca să ne judece, 
ci ca să ne mântuiască, a venit nu la cei drepţi, ci la cei păcătoşi (p. 39).
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Sfanta Liturghie este, în viziunea părintelui Vasile, lucrarea dragostei 
neîntrerupte a lui Dumnezeu faţă de neamul omenesc, prin jertfa continuă a 
Mântuitorului pe sfintele altare ale bisericilor, este asemenea unei grădini în care 
întâlnim nu numai parfumul harului ceresc al Duhului Sfânt, ci pe însuşi Hristos 
Care, ca un grădinar, sădeşte, îngrijeşte, curăţeşte şi hrăneşte pe cei ce intră în acest 
câmp al rugăciunii. După cum grădinarul foloseşte pentru ocrotirea florilor diferite 
substanţe, tot aşa Grădinarul vieţii noastre veşnice, Hristos Domnul, ne hrăneşte cu 
Trupul şi Sângele Său, spre a ne învrednici de împărăţia cerurilor. El este „pâinea 
cea cerească”, după cum însuşi a spus: „Eu sunt pâinea vieţii, de va mânca cineva 
din pâinea aceasta viu va fi în veci” (In 6, 51)33.

Prin Sfânta Cuminecătură se petrece o unire reală cu Dumnezeu şi nu 
simbolică, ce face pe fiecare credincios mădular al Trupului tainic al lui Hristos. In 
viaţa duhovnicească avem nevoie de două feluri de hrană: una văzută - Trupul şi 
Sângele Domnului, şi alta nevăzută: darul Duhului Sfânt. La fel de bine putem sesiza 
două sentimente care cuprind fiinţa noastră după cuminecare: sentimentul unei 
bucurii duhovniceşti, ce se naşte din întâlnirea cu Hristos şi sentimentul unei 
mulţumiri recunoscătoare pentru darul ce l-am primit.

Către sfârşitul acestei părţi generale, părintele Vasile aduce câteva lămuriri 
legate de simbolistica unora dintre actele liturgice cum ar fi: semnul sfintei cruci, 
plecarea capetelor, metaniile, îngenunchierea, lumânările şi tămâierea, ce lămuresc 
credinciosul despre valoarea şi importanţa lor în actul liturgic34. Vorbeşte apoi 
despre liturghiile Bisericii Ortodoxe începând cu cea mai veche, a sfântului apostol 
Iacob şi continuând cu cele ale Sfântul Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare şi Grigore 
Dialogul.

Despre cea din urmă, a Sfântului Grigore sau Liturghia Darurilor mai înainte 
Sfinţite, autorul se opreşte în mod special arătând că este o liturghie care se 
săvârşeşte doar în perioada Postului Mare şi cuprinde rugăciuni de căinţă pentru că 
ne aduce aminte de patimile Mântuitorului Hristos.

Intrând în liturghia propriu-zisă autorul ne arată părţile principale: 
Proscomidia, Liturghia celor chemaţi sau a catehumenilor şi Liturghia credincioşilor, 
fâcându-ne să înţelegem cum devine ea o continuă şi treptată arătare tainică a 
Mântuitorului între noi.

33 Ibidem, p. 137. Prefacerea pâinii pământeşti în pâine cerească şi împărtăşirea comunităţii cu ea 
este un act al Domnului provocat de cererea comunităţii euharistice prin jertfa de pâine şi vin, care se 
aduce la altar de către preot, ca jertfă a Bisericii, pe care Domnul o preface în Trupul şi Sângele Său 
euharistie prin lucrarea Sfântului Duh şi a slujitorilor Bisericii. Prefacerea darurilor euharistice arată că 
sensul Sfintei Euharisti este acela de a fi mijloc de dialog între Hristos şi Biserică. Vezi Pr. Prof. Dr. 
Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, EIBMBOR, Bucureşti, 2005, p. 330, sau cum ar conchide 
Yannaras: Biserica trăieşte transfigurarea creaţiei şi a omului în spaţiul şi timpul liturgic; vezi Libertatea 
moralei, Editura Anastasia, 2004, p. 87.

34 Vezi Vasile Coman, op. cit., p. 145-149.
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Proscomidia este partea pregătitoare a Sfintei Liturghii. în decursul ei se aduc 
la altar elementele trebuitoare din care se pregătesc darurile, care se vor preface prin 
venirea Sfanţului Duh în Trupul şi Sângele Domnului. Preotul aşează pe jertfelnic 
darurile de pâine şi vin35. Credincioşii cântă împreună cu cântăreţul „laudele” şi 
„doxologia”, adică preamăresc pe Dumnezeu, care primeşte rugăciunile noastre.

Părintele Vasile explică proscomidia din trei perspective. Pregătirea preotului, 
pregătirea darurilor şi unitatea în Hristos36.

La proscomidie începe dialogul dintre noi şi Dumnezeu ca un suiş de daruri. 
Urcând pe scara schimbului de daruri spre împărăţia lui Dumnezeu, spre viaţa 
veşnică, ne transcendem tot mai mult37.

Liturghia catehumenilor începe cu binecuvântarea mare şi ectenia mare, 
familiarizându-ne, simbolic, cu o parte din viaţa Mântuitorului: cum a venit în lume 
preamărit de îngeri, cum s-a arătat oamenilor şi i-a învăţat cuvintele adevărului, cum 
şi-a ales apostolii şi i-a trimis la propovăduire, cum şi-a arătat iubirea Sa de oameni 
până la jertfa de pe Cruce38.

Ectenia mare mai este numită şi ectenia pentru pace, având în centrul ei 
importanţa rugăciunilor în pace cu Dumnezeu, cu noi înşine şi cu semenii noştri, ca 
mod de împăcare cu Dumnezeu. Rugăciunea „Doamne miluieşte” ne confirmă 
nevoia milei lui Dumnezeu pentru ajutorul nostru pe calea mântuirii.

Precum lumina soarelui este izvor de sănătate şi distruge microbii care o atacă 
tot astfel harul lui Dumnezeu este izvor de sănătate morală şi de biruinţă asupra 
păcatului39.

La fiecare sfârşit al vreunei ectenii o pomenim pe Maica Domnului pentru că e 
„plină de dar” şi pentru că a adus în lume pe dătătorul harului.

Ecteniile începătoare sunt trei, pentru a ne aminti că Dumnezeu este întreit în 
Persoane şi că, prin aceasta, numărul trei e un simbol al infinităţii, dar al infinităţii în 
iubire, căci în Dumnezeu e infinitatea vieţii în iubire40.

35 Ibidcm, p. 159. Arhiepiscopul Bartolomeu, în lucrarea amintită: Cartea deschisă..., prezintă 
această lucrare de pregătire a darurilor şi spaţiul aferent sub un titlu inspirat: împărăţia din firidă: „în 
peretele de miazănoapte al absidei altarului se află o firidă, adică o încăpere mică, în care nu încape 
decât un singur om stând în picioare, cu o măsuţă adăpostită într-o boltă şi cu o lumină de ceară aprisă la 
intrare. Se numeşte proscomidiar şi în ea se săvârşeşte proscomidia. Cuvântul e grecesc, de la verbul 
proskomizo, care înseamnă a aduce ceva pe palme, a oferi ceva în dar, a aduce cuiva ofrandă.” Tot el 
explică şi calitatea darului: „Un astfel de dar are valoare de jertfă. Jertfa este actul prin care tu renunţând 
la un bun al tău, i-1 dăruieşti cuiva drag. A-i dărui ceva cuiva face parte din însăşi natura omului cu bun- 
simţ, care a izbutit să-şi înfrângă egoismul şi să simtă nevoia de a-şi bucura aproapele” (p. 38-39). Aşa 
se explică de ce părintele Vasile mai numeşte proscomidiarul - jertfelnic. Vezi şi Pr. Prof. Dr. Ene 
Branişte, Liturgica Teoretică, EIBMBOR, 2002, p. 188 ş.u., sau Sfanţul Gherman al Constantinopolului, 
Tălcuirea Sfintei Liturghii, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2005, p. 47 ş.u.

36 Vasile Coman, op. cit., p. 162-173.
37 Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, op. cit., p. 129.

8 Atât Pr. Stăniloae cât şi Arhiep. Bartolomeu explică în detaliu importanţa binecuvântării: 
Spiritualitate..., p. 133-138 şi Cartea..., p. 52-63.

Vasile Coman, op. cit., p. 179 şi Nicolae Cabasila, Tălcuirea..., p. 46-48.
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Taina întrupării este arătată în Sfanta Liturghie prin cântarea psalmilor 
profetici 91, 92, 94, care se mai numesc şi psalmi antifonici. Ei se rosteau în fiecare 
Duminică şi sărbătoare la Sfanta Liturghie în primul mileniu, iar cântarea lor se 
numeşte „cântarea celor trei antifoane”. Aceşti psalmi vestesc atât mila, bunătatea, 
dreptatea, adevărul şi mărirea lui Dumnezeu cât şi bucuria ce s-a arătat în lume prin 
venirea Mântuitorului Hristos.

Cu vremea psalmii profetici au ajuns să se rostească doar la sărbătorile în 
cinstea Domnului nostru Iisus Hristos şi a Maicii Domnului. Biserica a rânduit alţi 
psalmi cum ar fi: 102, 2-5, 10-11, 13-14. în locul antifonului al treilea, auzim 
rostindu-se Fericirile.

Vorbind despre ele, părintele le împarte în trei grupe de câte trei arătând cum 
putem deveni membri ai împărăţiei lui Dumnezeu şi cum putem dobândi fericirea 
lăuntrică şi veşnică a sufletului, pentru că ele sunt „un rezumat al Evangheliei, o 
chemare la împărăţia lui Dumnezeu”41.

Ieşirea cu Sfanta Evanghelie şi arătarea ei credincioşilor închipuie arătarea 
Mântuitorului în lume la începutul propovăduirii Sale. Aşezată pe Sfânta Masă şi 
închisă între scoarţele sale împodobite, Evanghelia era tăcută. Acum, aşezată la locul 
ei, e gata să se deschidă - ceea ce se va face foarte curând - şi să grăiască. Părintele 
Stăniloae subliniază faptul că întâlnirea noastră de acum cu Iisus Hristos nu este 
simbolică ci reală. în Liturghie noi devenim contemporani reali ai evenimentelor 
biblice, de la Geneză până la a Doua Venire42.

îndată după intrarea cu Evanghelia în altar, Sfanta Liturghie ne arată în 
cântarea întreit sfântă adevărul credinţei noastre despre Sf. Treime. Ea este introdusă 
în cult în secolul al V-lea şi este o „mărturisire şi grăire de mărire” a lui Dumnezeu, 
Cel unul în fiinţă şi întreit în persoane. Ea prefaţează citirile biblice, adeverind 
învăţătura despre Sfanta Treime - sinteza învăţăturii creştine.

Citirile biblice au fost rânduite spre lectură în cadrul slujbelor şi mai ales în 
Sfanta Liturghie pentru a cunoaşte mai bine Cuvântul mântuitor şi a ne pregăti mai 
curat pentru întâlnirea sfinţitoare cu El din Sfintele Taine43.

Ectenia pe care o auzim îndată după citirea Evangheliei se numeşte ectenia 
stăruitoare, întreită sau cu osârdie. După cunoaşterea adevărului dumnezeiesc şi a 
iubirii Fiului lui Dumnezeu, arătate nouă prin Evanghelie, ne apropiem cu mai multă 
îndrăzneală de Tatăl ceresc şi cerem cu mai multă căldură mila Lui cea bogată.

Al treilea rând de rugăciuni, cu care se încheie Liturghia Catehumenlor, 
cuprinde cereri pentru cei chemaţi, adică pentru aceia ce se pregăteau să primească

40 Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, op. cit., p. 172.
41 Vasile Coman, op. cit., p. 186; vezi şi explicarea acestor fericiri p. 186-198. Te impresionează 

nu doar elocinţa teologică ci şi profunzimea socio-umană care ne pune în faţa unei personalităţi sensibilă 
la adevărurile şi realităţile vieţii cotidiene. „Cheia” în care sunt explicate aceste fericiri se rezumă la 
sintagma: Adevărata fericire se câştigă pe calea eliberării de păcat (p. 187).

4' Arhiep. Bartolomeu, op. cit., p. 96 şi Pr. D. Stăniloae, op. cit., p. 299.
43 Vezi V. Coman, op. cit., p. 207 şi N. Cabasila, op. cit., p. 62.

394



Episcopul Dr. Vasile Coman - predicator al Sfintei Liturghii

botezul creştin. Ei nefiind încă membri ai Bisericii Iui Hristos, nu aveau voie să 
participe decât la o parte a Liturghiei, numită - a catehumenilor sau a celor chemaţi.

Liturghia credincioşilor e cea de-a treia parte a Sfintei Liturghii, la care, în 
vremurile de început ale Bisericii, aveau voie să participe doar ce botezaţi.

Darurile, care vor fi în curând jertfite, trebuie aduse pe Sfânta Masă. Cele două 
ectenii pregătesc starea de înţelegere a dumnezeirii ce-şi descoperă slava în imnul 
heruvimic, unde „cerul şi pământul se unesc în sărbătoare”, după o expresie a 
Sfanţului Ioan Gură de Aur.

Ieşirea cu Sfintele daruri are o îndoită însemnătate: una istorică şi alta 
simbolică. Ne aminteşte cum se aduceau darurile în biserica veche creştină 
simbolizând anumite momente din viaţa Mântuitorului cum ar fi: ultimul drum făcut 
la Ierusalim şi intrarea triumfală în oraş. Aşezarea darurilor pe Sfânta Masă 
simbolizează îngroparea Domnului. E frumos de urmărit întreaga explicaţie pe care 
părintele Vasile o face despre aceste evenimente simbolice.

Cu aşezarea darurilor pe Sfânta Masă ne apropiem de momentul cel mai 
însemnat al Sfintei Liturghii, când Mântuitorul, primind aceste daruri ca pe ale Sale, 
le preface prin venirea Sfântului Duh în Trupul şi Sângele Său, care ni se dă spre 
iertarea păcatelor, spre viaţa de veci şi spre moştenirea împărăţiei cerurilor44.

Părintele Vasile insistă asupra mesajului: „Să ne iubim unii pe alţii şi să 
mărturisim într-un gând pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh”, ce pune Sfânta 
Liturghie sub semnul nesfârşitei iubiri a lui Dumnezeu faţă de credincioşi, momentul 
prezenţei netrecătoare a lui Hristos în inima credincioşilor şi a veacurilor. Prin jertfa 
Domnului se „arvuneşte” viaţa veşnică şi împărăţia lui Dumnezeu doar celor ce nu 
trăiesc in vrăjmăşie.

Mărturisirea credinţei adevărate (Simbolul de Credinţă) se face îndată după 
îndemnul la comuniune prin iubire, căci nu este de folos mărturisirea credinţei, 
spune părintele Vasile, fără faptele iubirii de Dumnezeu şi de oameni, precum sunt 
fără putere faptele iubirii dacă nu sunt străbătute şi luminate de adevărul credinţei45.

Rostirea lui în Sfânta Liturghie s-a început în Antiohia la sfârşitul veacului al 
V-lea, iar între anii 512-518 s-a introdus în Liturghia întregii Biserici Ortodoxe în 
urma hotărârii patriarhului Timotei al Constantinopolului.

Trei sunt datoriile noastre faţă de acest Simbol: să-I cunoaştem, să-l mărturisim 
şi să-l apărăm.

44 Ibidem, p. 222; vezi dezvoltat acest subiect la Nicolae I. Popoviciu, Epicleza euharistică,, 
Editura Nemira, 2003, prezentată ca teză de doctorat la Facultatea de Teologie din Cernăuţi în 1933 şi 
care nu şi-a pierdut nici astăzi actualitatea.

45 Ibidem, p. 230. Părintele Stăniloae vine cumva în completare: Crezul este dovada iubirii lui 
Dumnezeu faţă de noi şi mărturisirea Lui de către noi, este recunoaşterea acestei dovezi a iubirii Lui. Iar 
mărturisirea Lui în ceruri este manifestarea iubirii noastre întreolaltă, întemeiată pe iubirea Lui faţă de 
noi. E o manifestare a sobomicităţii Bisericii în dreapta credinţă, întemeiată pe mărturisirea comună a 
dragostei Lui Dumnezeu faţă de noi şi a dragostei noastre faţă de El şi între noi. Spiritualitate...„ p. 248.
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După comuniunea iubirii şi mărturisirea credinţei adevărate în Dumnezeu ne 
apropiem de partea cea mai însemnată a Sf. Liturghii, în care se petrece minunea 
minunilor, prefacerea darurilor de pe Sfanta Masă în Trupul şi Sângele Domnului. 
Sf. Chirii ne face să înţelegem că în acest ceas înfricoşat al Sf. Liturghii se cuvine să 
avem inimile la Dumnezeu, iar nu jos la cele pământeşti.

Preotul se pregăteşte de această stare prin rostirea rugăciunii euharistice sau de 
mulţumire care premerge şi cuprinde jertfa cea de taină. Cuprinsul ei este foarte 
bogat în învăţături mântuitoare, încât ne apare ca o sinteză a concepţiei creştine 
despre Dumnezeu şi despre răscumpărarea neamului omenesc din robia celui rău .

Din acest moment Sfanta Liturghie ne face pomenire de patima, de moartea şi 
învierea Domnului, lucrări dumnezeieşti prin care s-a dobândit mântuirea noastră.

Suntem în preajma celui de-al treilea moment al aducerii darurilor. Mai întâi 
ele au fost aduse de credincioşi la Proscomidie, apoi pe Sfânta Masă în timpul 
cântării heruvimice iar acum sunt predate Mântuitorului cu cuvintele: „Ale Tale 
dintru ale Tale”. Rugându-L să le primească ca pe ale Sale, ne dăm seama că darurile 
pe care le aducem - adică pâinea şi vinul - sunt până la urmă daruri pe care ni le-a 
dat însuşi Dumnezeu. Nu noi suntem producătorii lor, ci ele vin de la Dumnezeu .

După rugăciunea de invocare a Duhului Sfanţ şi binecuvântarea darurilor se 
împlineşte minunea prefacerii. De acum nu mai avem în faţă doar imaginea sau 
simbolul Domnului, ci însuşi Trupul Lui, care a pătimit, a fost răstignit, îngropat, a 
înviat, s-a înălţat la ceruri şi stă de-a dreapta Tatălui. Iar vinul este de acum înainte 
însuşi Sângele care a ţâşnit din coasta cea împunsă cu suliţa.

Minunea este cu totul nevăzută - spune părintele Vasile - dar reală, la ea se 
ajunge numai prin credinţă, care este „adeverirea lucrurilor nevăzute” (Evr 11, 1).

Prin jertfa euharistică noi dobândim câteva roade ce vin în ajutorul mântuirii 
noastre: „Ca să fie celor ce se vor împărtăşi, spre trezirea sufletului, spre iertarea 
păcatelor, spre împărtăşirea cu Sfântul Său Duh, spre plinirea împărăţiei Cerurilor, 
spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă.”48

După săvârşirea Sfintei jertfe, preotul rosteşte în taină o rugăciune de mijlocire 
în care se roagă ca sfintele daruri să-şi reverse binefacerile lor cereşti peste întreaga 
făptură. în acest timp credincioşii cânta Axionul sau cântarea de preamărire a Maicii 
Domnului: „Cuvine-se cu adevărat...”

Dacă în partea de mijloc a Sfintei Liturghii s-a săvârşit jertfa cea de taină, în 
partea din urmă a ei se împlineşte taina împărtăşirii cu Trupul şi Sângele Domnului.

*6 Vezi Liturghier, EIBMBOR, Bucureşti, 2000, p. 160 şi Vasile Coman, op. cit., p. 238.
47 îi dăm lui Hristos pâinea menită să se prefacă în trupul nostru pământesc ca să ne întoarcă 

pâinea prefăcută în Trupul Lui înviat. „Dar din dar se face Rai”. Acesta e circuitul dragostei. De altfel în 
darul de pâine şi vin ce le aducem şi prin care ne aducem, în baza cererii Lui, e o întărire a pornirii de a 
ne dărui, e prefigurată însăşi dăruirea fiinţei noastre, dar şi voinţa Lui de a se aduce ca om şi de a le 
aduce toate cele create Tatălui. Vezi pentru detalii Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate ..., P- 
280 şi urm.

48 Liturghier, p. 165, vezi pe larg explicaţia la Vasile Coman, op. cit, p. 248 - 252.
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Prin aceasta se împlineşte însuşi scopul dumnezeieştii slujbe, adică sfinţirea 
credincioşilor.

Urmează apoi ectenia celor şase cereri care se încheie cu însuşi rugăciunea pe 
care ne-a învăţat să o rostim Domnul nostru Iisus Hristos - rugăciunea „Tatăl 
Nostru”. Părintele Vasile stăruie în explicarea fiecărei părţi din rugăciune, 
dezvoltând bogăţia de sensuri pe care rugăciunea ne-o revelează .

Rugăciunea Tatăl Nostru nu încheie Sfânta Liturghie, ci ne pregăteşte pentru 
unirea cu Hristos prin taina Sfintei Cuminecături, pe care o primim în partea din 
urmă a Sfintei Liturghii.

Cel mai profund sentiment pe care îl încercăm în momentul în care ne aflăm în 
faţa Sfântului Potir ca să ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Domnului, este 
sentimentul umilinţei, în faţa unei atât de mari iubiri a lui Dumnezeu.

Iată acum toate sunt gata. Ospăţul este îmbelşugat. Hrana este cerească. Mielul 
nevinovat este frânt spre mâncare şi paharul binecuvântării plin cu Sângele cel tainic 
al Domnului. Slujitorii lui Hristos sunt trimişi să zică tuturor: Gustaţi şi vedeţi că 
este bun Domnul °.

în această parte a Sf. Liturghii, în timp ce se cântă imnul „Unul Sfanţ”, preotul 
pregăteşte Sfânta Pâine, care este acum Trupul Domnului, spre împărtăşirea 
credincioşilor. Toată lucrarea pregătirii darurilor pentru împărtăşanie precum şi 
împărtăşirea preotului cu Trupul şi Sângele Domnului se săvârşeşte în taină în 
Sfântul altar.

Părintele Vasile aduce în discuţie problema împărtăşirii credincioşilor arătând 
că în vremea primară a Bisericii mulţi creştini se împărtăşeau la fiecare Liturghie, 
practică ce se întâlneşte mai rar sau aproape deloc în vremea noastră. Creştinii se 
limitează a se spovedi şi împărtăşi doar în timpul Postului Mare şi cel al Naşterii 
Domnului51.

49 Vezi Vasile Coman, op. cit, pp. 253-286. Multe din aceste cuvântări au văzut lumina tiparului 
în revistele teologice Mitropolia Banatului, Mitropolia Ardealului şi Mitropolia Olteniei; vezi în acest 
sens şi nota 2 din acest studiu.

50 Imaginea pe care o creează autorul este de-a dreptul poetică.
51 Pe lângă discuţiile legate de „rara” sau „deasa” împărtăşanie ce antrenează lumea clericală spre 

tot felul de dispute în care se pare că are câştig de cauză necesitatea împărtăşirii mai dese, pentru 
creştinul modem tot mai mult supus secularizării excesive, îşi mai face loc şi cea legată de folosirea unei 
singure linguriţe la împărtăşirea credincioşilor. Aceştia trebuie conştientizaţi de importanţa Sfintei 
împărtăşanii şi a momentului la care sunt părtaşi: „Pe acea sfântă linguriţă preotul ţine cărbunele aprins 
pe care l-a luat cu cleştele tainic serafimul de pe însuşi jertfelnicul lui Dumnezeu, pentru ca, printr-o 
simplă şi unică atingere de buzele proorocului, să-i ridice toate păcatele”. Vezi mai pe larg la N.V. 
Gogol, Meditaţii la dumnezeiasca liturghie, Editura Anastasia, Bucureşti, 1996, p. 90-94 sau Arhim. Dr. 
luvenalie Ionaşcu, Sfânta Euharistie în concepţia lui Al. Schmemann, Editura Dacpress, Curtea de 
Argeş, p. 51, care optează între „deasă” sau „rară” împărtăşanie, la cea „participativă”, căci ea e şi 
„continuă”, exprimând esenţa comuniunii în Dumnezeu. Această folosire euharistică a lumii restabileşte 
suveranitatea împărătească a omului asupra naturii, restabileşte unitatea vieţii. Euharistia, spune 
Yannaras, este fărâma de drojdie care face să dospească mistic frământătura moartă a lumii: ea acordă
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Astfel am ajuns la momentul în care se împlineşte o altă poruncă a Domnului 
nostru Iisus Hristos - propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Liturghia şi predica, 
spune părintele Vasile, au mers mână în mână în istoria creştinismului. împărtăşirea 
lui Hristos sub forma pâinii şi a vinului din Sf. Euharistie, sau sub forma cuvântului, 
sub forma propovăduitorilor lui sunt două înfăţişări ale aceluiaşi sacerdoţiu, două 
chemări pe care Biserica le-a împlinit cu râvnă.

Părintele Vasile era convins de importanţa cuvântului în vestirea adevărului 
dumnezeiesc, asemănând Cuvântul lui Dumnezeu cu sabia care taie şi desparte pe 
cele rele în inima noastră, cu lumina care risipeşte întunericul minciunii şi al 
fărădelegii, cu focul care arde păcatul şi aprinde în noi dorul după cele înalte .

învăţătura pe care o cuprinde ea, adevărul ei, mângâierea sau mustrarea ce se 
face în cadrul ei, este de la Dumnezeu. Nu este permis să propovăduieşti ceea ce 
crezi tu că vrei, ci ceea ce ne porunceşte Dumnezeu în cuvintele Sale. Să nu căutăm 
în predică ceea ce ne place, ci ceea ce ne mântuieşte. Fiecare predică nu este spre 
lauda noastră, ci spre mărirea lui Dumnezeu şi spre sfinţirea numelui Său în inima 
noastră.

Momentul cel mai însemnat din ultima parte a Sf. Liturghii este acela în care 
suntem chemaţi să ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Domnului. Acesta este 
momentul în care se împlineşte adevăratul scop al Liturghiei: unirea cu Hristos şi 
sfinţirea vieţii noastre prin Taina Euharistiei: „Cm frică de Dumnezeu, cu credinţă şi 
cu dragoste să vă apropiaţi/”

La această chemare noi răspundem cu cuvintele psalmistului: „Bine este 
cuvântat cel ce vine întru numele Domnului: Dumnezeu este Domnul şi s-a arătat 
nouă” Să nu uităm că precum prin mâncare ne-am supus în rai morţii, tot prin 
mâncare pe pământ ni se dă nemurirea.

Mântuitorul Hristos a stat împreună cu ucenicii Săi după învierea din morţi 
patruzeci de zile, apoi S-a înălţat la cer, iar la cincizeci de zile de la înviere a trimis 
pe Duhul Sfânt, în chip de limbi de foc, asupra Apostolilor.

Această parte din viaţa Mântuitorului ne este înfăţişată în chip simbolic în 
partea ultimă a Sf. Liturghii, după împărtăşirea credincioşilor. Rugăciunile şi 
cântările de acum au o notă de bucurie duhovnicească pe care o simte sufletul ce s-a 
unit cu Hristos prin Taina Euharistiei. Iar actele liturgice ne amintesc de arătările 
Mântuitorului după înviere, de înălţarea Sa la cer şi de pogorârea Sfântului Duh.

Preotul încheie Sfânta Liturghie cu: „Binecuvântarea Domnului peste voi cu al 
Său dar şi cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum şi pururi şi în vecii vecilor”.

în încheiere, părintele Vasile ne face să înţelegem că oricât am încerca să 
explicăm Sfânta Liturghie, aşa cum au facut-o mulţi până la dânsul şi după, ea este

libera încuviinţare a omului elevării creatului de către Hristos. Ea transformă lumea în eveniment de 
comuniune divino-umană. Vezi Christos Yannaras, op. cit., p. 91 şi urm.

52 Vezi Vasile Coman, op. cit., p. 295 şi urm. Este recunoscută „excelenţa” sa în predică şi 
meticulozitatea cu care şi-o pregătea, scoţându-şi de cele mai multe ori ideile mai importante într-un 
blocnotes pe care-1 purta permanent cu el.
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ca o fântână adâncă, din care cu cât scoţi mai mult cu atât dai de apă mai bună şi mai 
răcoritoare53.

Dincolo de faţada obiecţiilor intelectuale, a cinismului sau a indiferenţei, orice 
om îşi ascunde de fapt izolarea şi nevoia unei prezenţe. Mântuitorul nu a pierdut 
vreodată ocazia de a le explica oamenilor legătura dintre hrana trupească şi hrana 
sufletească, arătând că în centrul acestei întâlniri stă omul liturgic54.

Redescoperirea omului liturgic alungă izolarea omului contemporan supus 
atâtor presiuni secularizante. Sfânta Liturghie este o invitaţie la compania lui 
Dumnezeu. însăşi etimologia cuvântului companie (con - cu şi panis - pâine) ne 
face să înţelegem că Dumnezeu n-a creat omul să mănânce singur. Compania 
înseamnă a mânca pâinea împreună, ea aduce dragoste şi înmulţeşte orice sentiment 
de bunăvoinţă a celor ce sunt împreună.

Prin Sfânta Liturghie omul devine comesean cu Mântuitorul Hristos iar 
mâncarea pe care o gustă (pâinea şi vinul) îl asimilează pe el pentru împărăţia lui 
Dumnezeu.

A te apropia de omul modem este o artă. Esenţială este acea putere minunată 
de a te pune în pielea lui, de a privi lumea cu ochii lui şi de a aduce încet la suprafaţă 
ceea ce dormitează în el: comuniunea.

Cred că tocmai acest lucru face şi cartea părintelui Vasile, ne redeschide gustul 
către liturgicul din om arătându-ne esenţa liturgică a devenirii noastre cosmice şi, în 
definitiv, un mod de vieţuire pentru omul contemporan.

Primeşte-L, deci, pe Hristos ca „mâncare” şi „băutură” şi umblă apoi prin lume 
ca o taină vie, ca o Cină de Taină mişcată pe dinăuntru. Căci prin oameni Hristos 
vorbeşte din nou lumii, dăruindu-se tuturor drept hrană. Iar unul dintre aceşti oameni 
rămâne şi Episcopul Dr. Vasile Coman al Oradiei.

53 Vasile Coman. op. cit., p. 305.
Vezi mai pe larg tema dezbătută la Pr. Conf. Dr. Dumitru Megheşan, „Teologia pâinii”, în 

Orizonturi teologice. Oradea, nr. 3-4, 2004, p. 31 şi urm. şi Ruben A. Alves, Cartea cuvintelor..., p. 96 
passim.
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EPISCOP DR. VASILE COMAN

Cronologie

- 25 decembrie / 7 februarie 1913, în localitatea Deal judeţul 
Alba, se naşte Vasile Coman, fiul lui Ioan şi al Ioanei Coman, al 
doilea copil din cei nouă ai familiei.

- urmează şcoala primară în comuna natală.

1912

1919-
1923

1923- - urmează clasa I la Gimnaziul din Sebeş-Alba.
1924

- urmează clasele II-VII la Liceul „Aurel Vlaicu” din Orăştie.

- urmează Academia Teologică din Sibiu debutând în Revista 
Teologică din 1933 cu o cronică: „Asociaţie studenţească”(nr. 11-12) 
şi cu o recenzie la cartea: „Biserica şi problemele ei sociale” în 
acelaşi număr al revistei.

1924-
1930

1930-
1934

- obţine la 30 iunie Diploma de Licenţă în Teologie la 
Academia Teologică Andreiană din Sibiu prezentând lucrarea: 
„Doctrina despre Purgator şi combaterea ei”. La 3 octombrie obţine 
Diploma de capacitate preoţească.

- urmează, ca bursier al Mitropoliei Ardealului, Facultatea de 
Ştiinţe naturale din Cluj.

- la 4 ianuarie se căsătoreşte cu învăţătoarea Aurelia Curcubătă 
verişoara primară a ilustrului teolog Dumitru Stăniloae şi nepoata 
preotului Iordan Curcubătă din Budila.

- la 27 februarie este hirotonit preot de către Episcopul Dr. 
Vasile Stan în Catedrala mitropolitană din Sibiu şi instalat ca 
administrator parohial în comuna Şimea, jud. Braşov, unde va 
rămâne până la 1 septembrie 1937.

- la 10 noiembrie este licenţiat în teologie ortodoxă, cu media 
„Distincţie” la Universitatea „Regele Carol II” din Cernăuţi 
prezentând lucrarea „învăţătura romano-catolică despre purgator şi 
combaterea ei”.

1934

1934-
1935

1936

- la 10 februarie primeşte diploma de licenţă în teologie a 
Universităţii „Regele Carol II” din Cernăuţi.

- urmează Seminarul Pedagogic din Cluj (1936-1937) iar în 
sesiunea din iunie promovează examenul de capacitate pentru 
profesori, specialitatea religie, cu media 950.

1937
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' la 1 septembrie intră în învăţământ ca profesor de educaţie 
morală la şcolile de ucenici din Braşov şi la ore de religie la şcolile 
secundare de fete din Braşov.

- Ia 19 mai se naşte primul copil - Vasile.
- la 1 septembrie este numit profesor de religie la liceul „Andrei 

Şaguna”unde predă până în anul 1942. Apare în Revista Teologică 
de la Sibiu studiul „Raportul dintre rugăciunile pentru cei morţi şi 
purgatoriu”.

- îi apare lucrarea „Creaţie, evoluţie şi transformism” în 
Omagiu Î.P.S. Nicolae Bălan, Sibiu. în ziua de 8 martie primeşte 
Medalia centenarului Regelui Carol I pentru contribuţia adusă 
înzestrării armatei.

1938

1940

- la 25 iulie se naşte al doilea fiu - Dumitru.
- îi apare la Sibiu lucrarea „Adevărul ortodox şi greşeala 

sectară despre Sfânta Tradiţie”.
- în iulie este ales şi instalat ca paroh la biserica Adormirea 

Maicii Domnului din Braşov-Cetate.
- îi apare lucrarea „Hristos şi tineretul. Meditaţii”.în

1941

1942

1943
colaborare.

- se înscrie la doctorat la Facultatea de Teologie din Bucureşti 
pregătind teza cu subiectul: „Rugăciunile pentru căpetenia şi 
autorităţile statului în cultul creştin”, la catedra de liturgică a 
reputatului liturgist preot Petre Vintilescu.

- îi apare lucrarea „Religie şi caracter. Contribuţiuni la 
cunoaşterea şi predarea religiei în epoca adolescenţei”.

- la 21 februarie susţine cele cinci lucrări de seminar obligatorii 
în cadrul programului doctoral la materiile: îndrumări misionare şi 
sectologie; Pastorală; Drept bisericesc, Omiletică şi Catehetică şi 
Liturgică.

1944

1945

- îi apar lucrările „Exorciştii în dreptul bisericesc” şi culegerea 
de predici la cununie „Hristos în familie”.

- la 21 februarie susţine examenul de admisibilitate la doctorat 
obţinând media 10 (magna cum laude).

- Ia 30 iulie se naşte fiica Maria-Aurelia alintată Marioara.
- la 24 octombrie obţine titlul de doctor în teologie al Facultăţii 

de Teologie din Bucureşti cu media 10, calificativul „magna cum 
laude”,avându-1 ca referent principal pe părintele profesor Petre 
Vintilescu.

1946

1947

- îi apare lucrarea „Cartea în slujba păstoririi creştine”, Braşov.
- urmează cursurile de îndrumare pastorală obţinând media 10.1949
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- la Rusalii este hirotesit de î. P. S. Nicolae Bălan - iconom.
- la 1 ianuarie este numit protopop al Braşovului de către Î.P.S. 

Justin Moisescu, mitropolitul Ardealului.
- în toată această perioadă colaborează cu studii, recenzii, 

articole şi predici la revistele de specialitate din ţară.
- la 16 octombrie este hirotesit stavrofor de către Mitropolitul 

Nicolae Colan al Ardealului.
- la 17 august, în urma unei îndelungate suferinţe, trece la cele 

veşnice protoprezbitera Aurelia - soţia părintelui.
- la 13 decembrie Colegiul Electoral Bisericesc îl alege episcop 

al Oradiei în locul rămas vacant prin pensionarea episcopului 
Valesian Zaharia.

- la 23 decembrie este tuns în monahism la Mănăstirea 
Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus-Făgăraş şi ridicat la rangul de 
arhimandrit.

- la 27 decembrie hirotonit arhiereu în Catedrala Mitropolitană 
din Sibiu de către Î.P.S. Dr. Nicolae Mladin, Mitropolitul Ardealului, 
P.S.Teofil al Clujului şi P.S.Episcop Vicar Visarion Aştileanu.

- la 10 ianuarie este instalat ca episcop în Catedrala cu Lună din 
Oradea de către Î.P.S. Dr. Nicolae Mladin, Î.P.S. Dr. Nicolae 
Comeanu, P.S. Teofil Herineanu al Clujului şi P.S. Teoctist Arpaşu 
al Aradului.

- între 1-14 mai participă ca delegat al Bisericii Ortodoxe 
Române în vizita efectuată în Grecia şi Etiopia.

1950
1957

1960

1969

1970

1971

în august are loc vizita P.F. Patriarh Justinian Marina la
Oradea.

1972 - la 31 mai participă la Conferinţa teologică interconfesională 
de la Cluj „Tematica şi rezultatul convorbirilor ortodox-protestante 
după 1961. Importanţa acestor convorbiri pentru ecumenismul 
local”.

- între 17-19 septembrie participă la serbările Bisericii 
Reformate din R.P.Ungară şi la colocviul asupra temei „Tradiţie şi 
actualitate”, unde prezintă referatul cu titlul: „Caracterul Tradiţiei în 
Ortodoxie” (Debreţin).

- la 4 octombrie participă la Conferinţa teologică 
interconfesională de la Cluj cu titlul: „Căi şi mijloace ale 
ecumenismului contemporan”.

- la 25 noiembrie sfinţeşte Paraclisul episcopal şi inaugurează 
muzeul de cărţi şi obiecte bisericeşti vechi de la Reşedinţa 
episcopală.

- îi apare lucrarea „Cuvântări liturgice”, o culegere de predici la

1973
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Sfânta liturghie, mare parte din ele rostite la Biserica Adormirea 
Maicii Domnului din Cetatea Braşovului, pe vremea cînd era parohul 
acesteia.

- la 13 mai participă la Conferinţa teologică interconfesională 
de la Cluj „Fiţi împlinitori ai Cuvântului (Iacob 1,22). Unitate in 
Hristos şi pace pe pământ”.

- la 20 august este decorat cu prilejul jubileului a XXX a 
aniversare a României cu Ordinul 23 August clasa a III a.

- la 5 noiembrie participă la Conferinţa teologică 
interconfesională de la Sibiu: „Isus Hristos liberează şi uneşte”.

- între 20-30 mai face parte din delegaţia Bisericii Ortodoxe 
Române care vizitează Ţara Sfantă-Israel.

- la 24 mai primeşte medalia „Buna Vestire din Nazaret” 
instituită de Papa Leon al XIII lea, de la custodele catolic al Ţării 
Sfinte Maurillo Sacchi.

- la 25 mai este distins de Patriarhul grec Benedict cu „Crucea 
de Aur” a Sfântului Mormânt.

- la 28 mai face parte din soborul ierarhilor, în frunte cu 
Patriarhul Justinian, care sfinţesc Paraclisul Aşezământului românesc 
de la Ierusalim.

- apare ediţia a doua a Cuvântărilor liturgice.
- între 3 iunie şi 3 iulie face parte din delegaţia Bisericii 

Ortodoxe Române care vizitează Arhiepiscopia misionară română 
din America şi Canada.

- la 28 octombrie ia parte la a 28 a Conferinţă teologică 
interconfesională de la Sibiu : „Comunitatea conciliară în Mişcarea 
Ecumenică şi poziţia bisericii creştine din ţara noastră”.

- între 11 mai-2 iunie participă la vizita delegaţiei Bisericii 
Ortodoxe Române făcută Arhiepiscopiei misionare din America şi 
Canada.

1974

1975

1976

1978

- între 4-9 noiembrie participă în localitatea Sigtuna, din 
Suedia, la conferinţa Comisiei interortodoxe pentru pregătirea 
dialogului cu Bisericile Luterane prezentând un referat amplu.

- între 15-21 septembrie participă la a doua întrunire a Comisiei 
interortodoxe pentru pregătirea dialogului teologic cu Bisericile 
Luterane, desfăşurat la mănăstirea luterană Amelungabom din 
R.F.Germania.

- între 19-23 noiembrie participă în localitatea Glosar I din 
R.F.Germania la dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă Română 
şi Biserica Evanghelică din R.F.G. susţinând în cadrul temei 
generale: „Sfânta Scriptură, Tradiţia şi Mărturisirea”, referatul cu 
titlul: „însemnătatea Sfintei Scripturi şi Tradiţiile în viaţa liturgică

1979
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(cultică) a Bisericii Ortodoxe”.
- între 23-26 octombrie participă la al doilea dialog între 

Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică ce s-a desfăşurat 
la Iaşi având ca temă: „Sfintele Taine ale Bisericii în Confessio 
Augustana şi în Mărturisirile de credinţă ortodoxă sec. al XVI - 
XVII”.

1980

- îi apare cartea de predici „Slujind lui Dumnezeu slujim 
oamenilor”.

4 septembrie, la1981 - participă la Helsinki, între 28 august 
Dialogul teologic general dintre Bisericile Ortodoxe şi Bisericile 
luterane unde prezintă referatul:„Lucrarea Sfântului Duh în 
Liturghie”.

- între 30 august-4 septembrie participă la al VI lea Simpozion 
Teologic Sud-Est European de la Bucureşti cu tema : „Biserica - loc 
necesar pentru mântuire” şi „Influenţa culturală a creştinismului 
asupra istoriei popoarelor din Sud-Estul european”.

- între 5-18 februarie face o vizită în Austria, în localităţile

1982

1983
Viena şi Salzburg, la invitaţia Fundaţiei Pro Oriente”.

- la 7 februarie ţine conferinţa cu tema: „Ţările Româneşti 
apărătoare ale creştinătăţii în Evul Mediu”, în ampla manifestare 
legată de aniversarea a 300 de ani de la eliberarea Vienei (1683).

-îi apare lucrarea: „Scrieri de teologie liturgică şi pastorală”.
- între 2-9 septembrie participă la Heidelberg la Lucrările 

seminarului teologic sud-est european, desfăşurate în clădirea 
Petersstifd, având ca temă : „Alegerea harului şi viaţa liberă a 
omului după tradiţia Bisericii din Răsărit şi Apus”, prezentând 
conferinţa cu titlul: „Trepte ale comunicării credincioşilor în Sfânta 
Liturghie”.

- îi apare ediţia a doua a cărţii de predici: „Slujind lui 
Dumnezeu slujim oamenilor”.

- între 6-11 mai participă la Techirghiol la a patra întrunire de 
dialog între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din 
Germania având tema:„Mântuirea în Hristos şi vindecarea 
lumii”;susţinând cu acest prilej referatul introductiv.

- între 23-31 mai participă la Allentown (SUA) la al treilea 
dialog general ecumenic între Biserica Ortodoxă şi Federaţia 
Luterană mondială având ca temă: „Revelaţia divină”.

- îi apare lucrarea „Cuvinte pentru suflet”.
- între 25-31 august participă la a opta sesiune de lucru a 

seminarului teologic Sud-Est european care s-a desfăşurat la 
Budapesta având tema: „Mistica în tradiţiile Bisericilor din Răsărit 
şi Apus”, unde a prezentat referatul intitulat: „Asceză şi mistică în

1984

1985

1986
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Liturghia ortodoxă de rit bizantin”.
- participă la manifestările jubiliare - a 50 a conferinţă 

teologică interconfesională de la Bucureşti.
- la 25 decembrie este serbat la împlinirea vârstei de 75 de ani, 

în Paraclisul de la Reşedinţa episcopală, în prezenţa Mitropolitului 
Antonie al Ardealului şi a Episcopului Vicar Patriarhal Vasile 
Târgovişteanu.

- îi apare a doua ediţie a cărţii „Cuvinte pentru suflet”.
- îi apare lucrarea „ în apărarea unităţii credinţei străbune”, o 

reeditare a Cuvântărilor liturgice îmbogăţită cu texte noi.
- starea precară de sănătate îi slăbeşte dinamismul misionar.
- reînvie revista bisericească a Eparhiei: „Legea Românească.”
- sfinţeşte piatra de temelie a Catedralei celei noi din Oradea 

alături de noul arhiereu vicar al Eparhiei: Dr. Ioan Mihălţan.
- înfiinţează Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii din 

Oradea prin grija rectorului Teodor Maghiar şi al venerabililor 
profesori de teologie Dr. Teodor Sasu şi Dr.Gheorghe Liţiu.

- face demersurile necesare pentru aducerea la Oradea, în cripta 
episcopală, a osemintelor episcopului-martir Nicolae Popoviciu, 
ilustrul său înaintaş.

- îi apare ediţia a doua a cărţii „Religie şi Caracter”.
- la 10 iulie este chemat la Domnul, în soborul Ierusalimului de 

Sus, după 35 de ani de slujire preoţească şi 21 ani de slujire 
arhierească în cetatea Oradiei celei Mari.

1987

1988

1990

1991

1992

Bishop Dr. Vasile Coman - A Preacher of the Holy Liturgy. This paper 
Jocuses on the personality of His Crace Dr. Vasile Coman, considered from the 
perspective of his liturgicul concerns. He explains in his hook, “Cuvântări liturgice ” 
(i e. “Liturgicul Speeches "), in a ccitechetical manner, the entire Divine Liturgy, 
emphasizing its importau ce for the salvat ion of a U those who participate in it. We 
have also highlighted the beau/y of Dr. Coman's homiletic approach, using as 
supportive evidence his other writings on the Divine Liturgy. This perspective 
reveals Dr. Coman's liturgicul and homiletic skills within the context of his age.



Aspecte ale vieţii monahale ortodoxe ardelene 
în timpul perioadei comuniste

Dr. Sebastian Dumitru CÂRSTEA

înainte de a ne opri exclusiv la tratarea temei propuse de noi, suntem nevoiţi să 
facem unele menţiuni privind sistemul regimului instaurat în România, mai ales că 
partidul ce va accede la putere a fost direct răspunzător şi de declinul vieţii monahale 
din ţara noastră. Astfel, din 1944 şi cu precădere chiar din 6 martie 1945 şi până în 
30 decembrie 1947, Partidul Muncitoresc Român (PMR), partid de orientare 
comunistă, şi-a instaurat autoritatea cu ajutorul Moscovei1 şi al Guvernului condus 
de Petru Groza. în noiembrie 1946, primele alegeri de după război au constituit 
preludiul eliminării definitive din viaţa politică a partidelor istorice româneşti, 
Partidul Naţional Ţărănesc şi Partidul Naţional Liberal şi, în acelaşi timp, năruirea 
tuturor speranţelor într-o revenire la cursul democratic antebelic2. Aşadar, prin 
promovarea unui guvern cu majoritate comunistă, dar mai ales prin înlăturarea 
monarhiei, s-au creat pentru noua putere politică premizele de învăluire a Bisericii 
Ortodoxe Române luptătoare, având drept paravan aşa-zisa libertate, de care, cel 
puţin teoretic, se bucurau toţi cetăţenii ţării, indiferent de religie.

Constituţia din 1948 şi cele următoare stipulau că „libertatea de conştiinţă şi 
libertatea religioasă sunt garantate de stat” şi că „toate cultele sunt libere şi egale 
în faţa legii, oricine este liber să împărtăşească sau nu o credinţă religioasă. Cultele 
religioase se organizează şi funcţionează liber, iar modul de organizare şi 
funcţionare a cultelor religioase este reglementat prin lege.”3 Cu toate acestea, doar

1 Pavel Caravia, Virgiliu Constantinescu şi Flori Stănescu, Biserica întemniţată. România 1944- 
1989, Institutul Naţional pentru studiul totalitarismului, Bucureşti, 1988, p.5. Nu trebuie uitată nici 
situaţia religioasă din Rusia. Astfel, aici, într-un singur an, în 1922, bilanţul tragic al Bisericii Ortodoxe 
Ruse înregistra 2691 de preoţi asasinaţi, 1972 de călugări şi 3447 de monahii, pentru ca la momentul 
actual să numere un total de peste 70.000 de victime. Ilie Manole, „Clerul militar între pastoraţie, 
înregimentare şi desfiinţare 1944-1948”, în Arhiva Someşană (AS), Năsăud, tom.lll, Sighetul Marmaţiei, 
1996; Idem, „Anul 1947 - începutul sfârşitului”, în AS, tom. III, p. 268-284.

2 Olliver Gillet, Religie şi Naţionalism. Ideologia Bisericii Ortodoxe sub regimul comunist, 
Editura Compania AltFel, Bucureşti, 2001, p. 23; Adrian Nicolae Petcu, „Biserica Ortodoxă Română în 
timpul patriarhului Justinian”, în Dosarele Istoriei (DI), an 7, 2002, nr. 11 (75), p. 38.

2 E. Nedelescu, „Regimul de democraţie populară şi libertăţile religioase”, în Mitropolia Olteniei 
(MO), an 6, nr. 7-8, 1954, p. 297-305; xxx, Biserica Ortodoxă în trecut şi astăzi, Editura Institutului
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14 culte au fost legal recunoscute, şi deşi noul regim condamna în mod oficial 
credinţa religioasă, a decis că o poate tolera în cadrul unor limite prescrise de legi . 
Deşi Biserica Ortodoxă a fost un obstacol major în calea impunerii în totalitate a 
modelului sovietic, s-a încercat ca respectivele culte, legal recunoscute, să fie 
obligate să preia sistemul sovietic, acela de subordonare impus de Partidul 
Comunist5. Dar au existat din partea puterii şi lamentabile excese. De pildă, în 
perioada de care ne ocupăm a fost desfiinţată, prin decretul comunist numărul 358 
din 1 decembrie 1948, „cea de a doua Biserică naţională”, adică Biserica Greco- 
Catolică sau Unită6. Aceasta era acuzată că s-a pus în slujba imperialismului, luptând 
împotriva noii ordini sociale, fiind prin urmare împotriva poporului, neavând ce 
căuta în noua societate7. în acelaşi an a fost elaborată baza juridică a politicii 
religioase pentru întreaga perioadă comunistă, anume Legea pentru Regimul General 
al Cultelor, din 4 august 1948 (Decretul nr.177), care, prin articolul 1, menţiona: 
.posibilitatea Ministerului Cultelor să intervină în numeroase cazuri în viaţa internă 
a cultelor”, iar articolul 6 prevedea: „«cultele religioase sunt libere să se 
organizeze... dacă practicile şi ritualul lor nu sunt contrare Constituţiei, securităţii 
sau ordinii publice şi bunelor moravuri”8.

Mai mult decât un regim totalitar experimentul comunist, în timpul căruia 
ateismul era propagat ca ideologie de stat, dorea să pună în practică o mare şi 
demonică inginerie umană, care năzuia să schimbe fiinţa umană în ontologia sa 
printr-un control dur al minţii şi al sufletului, prin prăbuşirea unei întregi lumi, 
răsturnarea valorilor, mutaţia umanului9. în viziunea sistemului totalitar ateu era o

Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1979, p. 29. Drepturile civice şi religioase 
erau recunoscute teoretic de Constituţia ţării, dar din punct de vedere practic situaţia era cu totul diferită, 
aceste drepturi menţionate fiind de foarte multe ori îngrădite.

4 Dennis Deletant, România sub regimul comunist, Fundaţia Academiei Civice, Bucureşti, 1997. 
Partidul Comunist Român era conştient de faptul că Biserica Ortodoxă şi cea Unită avuseseră un rol 
esenţial în prezervarea sentimentului coeziunii şi identităţii naţionale, de-a lungul secolelor XVIII şi 
XIX, ambele beneficiind de fidelitatea a milioane de români. Acesta a fost unul din motivele pentru care 
nu a scos spre exemplu Biserica Unită în afara legii, mediat după preluarea puterii, ci a căutat motivul 
„legal” pentru satisfacerea acestui capriciu. Constantin Moraru, Liviu Daniel Grigorescu, „Doi paşi 
contra credinţei, un pas înapoi”, în Magazin Istoric (MI), an. 32, 1988, nr. 8 (377), p. 42.

5 Marius Bucur, „Stat şi Biserică în România postbelică 1945-1948. Câteva consideraţii”, în 
Anuarul Institutului de Istorie Cluj, an. 35, 1996, p. 303-304.

6 Cristian Vasile, Istoria Bisericii Greco-Catolică sub regimul comunist 1945- 1989. Documente 
şi mărturii, Editua Polirom, Bucureşti, 2003, p. 5, doc. 10, p. 79-80 (Decretul de desfiinţare a Bisericii 
Greco-Catolice sau Unite), Olliver Gillet, Religie şi Naţionalism. Ideologia..., p. 195.

7 George Enache, Ortodoxie şi putere politică în România contemporană, Editura Nemira, 
Bucureşti, 2005, p. 26; Marius Bucur, Stat şi Biserică în România postbelică. 1945-1948, câteva 
consideraţii, p. 303-315.

8Ovidiu Bozgan, „Stat, ortodoxie şi catolicism în România comunistă”, în DI, an 6, 2001, nr. 5 
(57), p. 19; Cristian Vasile, Biserica Ortodoxă Română în primul deceniu comunist, Editura Curtea 
Veche, Bucureşti, 2003, p. 209.

9 Ioan I. Ică jr., „Rugul Aprins” - o înflorire a idealului isihast la începutul comunismului în 
România”, în Studii de spiritualitate ortodoxă, Editura Deisis, Sibiu, 2002, p.565; Ioan Vasile Leb,
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discrepanţă majoră între lumea religiei şi lumea ce se dorea a fi construită în 
România pe baze fîlozofîco-ştiinţifice.

Pentru regimul comunist, acest al doilea mare holocaust din istoria umanităţii , 
orice manifestare religioasă, indiferent cărei confesiuni aparţinea, reprezenta un 
comportament duşmănos la adresa dictaturii proletare, indiferent de momentul 
istoric pe care îl abordăm în segmentul comunist din istoria României. Partidul a 
dorit fie să îşi subordoneze Biserica, fie să controleze cât mai profund orice 
activitate religioasă atât prin organele de represiune, sau/şi prin cele administrative, 
reprezentate de împuterniciţii cultelor sau organele locale de partid (aşa-numiţii 
„inspectori de culte”, din cadrul Ministerului de Culte, devenit Departamentul 
Cultelor, în 1958, funcţionând până în martie 1990), intensificând prigoana 
religioasă, urmărind cu orice preţ o reducere grabnică a influenţei spiritualităţii 
creştine în rândul maselor, fiind pregătiţi să reprime orice acţiune contrară 
intereselor statului ateu11. Dar, cu toate aceste luări de poziţie trebuie să recunoaştem 
că statul comunist nu a atacat, cel puţin oficial, niciodată, pe plan ideologic şi prin 
propaganda lui Biserica ortodoxă, ci doar religia ca doctrină.

Din notele informative ale Securităţii, care, de la început au văzut în Biserica 
Ortodoxă Română un adversar politic de prim ordin, rezultă că nu doar mănăstirile 
reprezentau focare de activitate contrarevoluţionară şi centre de rezistenţă prin 
credinţă12, ci şi toate instituţiile bisericeşti, indiferent de structura organizatorică, 
deoarece toate reprezentau centre de adunare a elementelor ce reprezentau Biserica 
ca instituţie şi menirea sa, mântuirea credincioşilor. Acest fapt a, şi determinat ca 
Biserica Ortodoxă să cunoască din plin „arhipelagul ororii” comuniste, mai ales că 
credinţa ortodoxă reprezenta în rândul poporului român majoritatea şi tocmai de 
aceea ea trebuia desfiinţată cu orice mijloace, pentru a face să domnească în statul 
comunist ateismul13.

„Biserica, între dictatută şi secularizare”, în voi. Biserica in acţiune, Editura Limes, Cluj Napoca, 2001, 
p. 159, Vasile C. Dumitrescu, O istorie a exilului românesc (1944-1989), Editura Victor Frunză, 
Bucureşti, 1997, p.198.

10 Radu Preda, „Rezistenţa anticomunistă. Procesul comunismului”, în Renaşterea (R), an VI,
1995, nr. ll,p. 5.

"Mircea Păcurariu, „Şi-a făcut Biserica datoria?”, în Vestitorul Ortodoxiei Româneşti (VOR), an 
II, 1990, nr. 7-8, p. 5; Adrian Nicolae Petcu, „Securitatea şi cultele în 1949”, în voi. Partidul, securitatea 
şi cultele 1945-1989, coordonator Adrian Nicolae Petcu, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, p. 124; 
Cristina Păiuşan şi Radu Ciuceanu, Biserica Ortodoxă Română sub regimul comunist (1945-1958), 
Institutul Naţional pentru studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2001, p. 18; Adrian Gabor, Adrian Nicolae 
Petcu, „Biserica Ortodoxă Română şi puterea comunistă în timpul patriarhului Justinian”, în Anuarul 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”. Universitatea Bucureşti, an universitar 2001- 
2002”, an II, 2002, p.93, Cristian Vasile, Istoria Bisericii Greco-Catolică..., p. 7.

12 Cristina Păiuşan, Radu Ciuceanu, Biserica Ortodoxă..., p. 15; George Stan, Părintele Patriarh 
Justinian Marina, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 
2005, p. 98.

13 loan Dură, Pătimirea Bisericii Ortodoxe Române 1945-1989, Editura Ramida Bucureşti, 1994, 
p. 7; Sergiu Grossu, Le calvaire de la Roumanie chretienne, Editions France Empire, Paris, 1987, p. 198;
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Cu toate acestea, Biserica ortodoxă, aflată în vădită stare de toleranţă, a fost 
fără încetare prezentă în anii regimului comunist şi a plătit aceasta prin mii de 
sacrificii omeneşti, deşi sistemul totalitar era conştient de faptul că nu putea ignora 
rolul istoric covârşitor al Bisericii lui Hristos în cultura şi dezvoltarea poporului 
român. Dar, spre deosebire de alte culte minoritare din ţara noastră, conducerea 
Biserici Ortodoxe Române nu a putut risca să se opună deschis puterii seculare, mai 
ales că, în principiu, libertatea de cult era garantată. Orice opoziţie ar fi antrenat 
lichidarea totală a oricărei ierarhii şi a unei bune părţi a clerului, ceea ce ne-ar fi adus 
în situaţia Bisericii din Albania. Biserica fără ierarhie ar fi fost ca şi inexistentă, 
deoarece cultele neortodoxe, în special cele neoprotestante, ar fi deformat definitiv 
imaginea creştină a naţiunii14. în timp ce comuniştii atei atacau Biserica din afară, 
sectele şi celelalte fracţiuni creştine ar fi atacat din interior. Tocmai de aceea această 
rezistenţă, deşi oarecum tacită a Bisericii, în faţa tăvălugului comunist capătă o 
semnificaţie vitală, care trebuie unamim recunoscută.

Pentru toată această perioadă, Securitatea şi-a plasat colaboratorii săi în funcţii 
înalte în Biserică, pentru a se asigura că Biserica nu va produce dezordine în 
societate, alegând în acest sens drumul deicidului, prin demolarea ideologică a 
credinţei, prin eliminarea sau izolarea fizică a credincioşilor şi a păstoriţilor acestora. 
Cu toate acestea, marginalizată şi persecutată, fiind considerată ca o instituţie 
retrogradă şi reacţionară, Biserica a reuşit, prin clarviziunea şi tactul unor ierarhi de 
valoare, cum a fost printre alţii şi patriarhul atât de controversat Justinian Marina, să 
îşi câştige dreptul la supravieţuire15, păstrându-şi nealterată în primul rând doctrina 
şi trăirea sa spirituală, chiar dacă a fost de multe ori nevoită să se mulţumească, mai 
ales după 1959, cu un rol exclusiv liturgic, menit de a păstra însă vie flacăra 
credinţei în rândul credincioşilor16.

Toate aceste fapte au determinat ca după prăbuşirea sistemului totalitar ateu 
Biserica să rămână o instituţie viabilă în viaţa credincioşilor, având menirea să 
descopere adevărata sa identitate şi misiune din perioada de tristă amintire. De 
aceea, trebuie să se facă o distincţie netă între ascultarea faţă de autorităţile Statului

Dumitru Stăniloae, „Prigonirea Bisericii Ortodoxe strămoşeşti sub regimul comunist”, în Telegraful 
Român (TR), an 138, 1990, nr. 7-8, p. 1,2.

Monahul loasaf, „Temoignoges: sacrifices chretiens au temps du regime communiste”, în 
Nouvelles de TEglise Orthodoxe Roumaine, XX, 1991, nr. 3-4, p. 13; Teoctist Arăpaşu, patriarhul 
României, „Mărturisirea valorilor evanghelice în contextul regimului totalitar în România”, în Almanah 
bisericesc, Bucureşti, 2001, p. 166.

Mihai Urzică, Biserica şi viermii cei neadormiţi sau cum lucrează în lume „taina fărădelegii ”, 
Editura Anastasia, Bucureşti, 1998, p. 10; Ioan Alexandru Mizgan, Biserica Ortodoxă Română sub 
asediul diversiunii şi calomniei, Editura Lumina, Oradea, 2005, p. 30; Zosim Oancea, „Rezistenţa 
Bisericii Ortodoxe Române în faţa comunismului”, în îndrumător Bisericesc, Sibiu, an 149, 2001, p. 
172, Pavel Caravia, Virgiliu Constantinescu şi Flori Stănescu, Biserica întemniţată..., p. 7, Mircea 
Păcurariu, Şi-a făcut Biserica datoria?, p. 3.

16 Dorin Oancea, „Biserica Ortodoxă Română în raport cu regimul comunist din România”, în 
Revista Teologică (RT), serie nouă, an 7(79), 1997, nr. 4, p.30-48.
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şi fidelitate faţă de ideologia Statului17. Aceasta pentru a nu da ocazie detractorilor 
creştinismului ortodox de a nu mai încadra pe toţi reprezentanţii Bisericii româneşti, 
mai ales ierarhi, în cercul uneori prea vast al coloboratorilor cu organele de Stat din 
timpul regimului totalitar de tristă amintire.

I. Perioada 1944-1959
Monahismul se va prezenta în această perioadă foarte bine consolidat şi 

structurat, cu o vădită creştere numerică a vetrelor de vieţuire şi a monahilor 
respectiv monahiilor, fapt care a generat şi o luare de poziţie tranşantă faţă de orice 
fel de manifestare a sa, mai ales că mănăstirile începeau să fie tot mai mult percepute 
ca „focare ale reacţiunii”. Mai mult, pelerinajele erau considerate drept „misticism 
bolnăvicios”, iar cei care doreau să îmbrăţişeze acest mod de viaţă erau priviţi cu 
multă suspiciune. După cum vom vedea urmările nu au întârziat să apară.

1.1. Patriarhul Justinian Marina şi problema reorganizării monahismului
românesc

Dar care a fost modul prin care Biserica, în plină instaurare a regimului 
comunist, a reuşit nu doar să îşi conserve viaţa monahală, ci şi să o dezvolte? Un 
prim răspuns în acest sens este legat de numele şi persoana celui de al treilea patriarh 
al Bisericii Ortodoxe, Justinian Marina, care a reuşit o transformare totală a 
monahismului şi a găsit ca oportună utilizarea unei strategii pe termen lung, care 
presupunea găsirea unui dialog cu noua putere şi realizarea a ceea ce se numeşte un 
compromis în orice politică şi în orice democraţie18.

Patriarhul Justinian este cel care a sprijinit pe condamnaţii politici dintre preoţii 
şi călugării eliberaţi din puşcării şi a restaurat multe biserici şi mănăstiri, menţinând 
astfel strâns unite rândurile clerului, înfruntând, în acest sens, sancţiunile, 
ameninţările şi chiar domiciliul forţat la care a fost, pentru o vreme, el însuşi supus. 
Astfel, de la instalarea sa, patriarhul şi-a îndreptat atenţia şi spre monahism, dorind 
să aducă în mănăstiri un suflu nou nu doar de vieţuire creştină ci şi de cultură, 
reuşind chiar o sporire a numărului de schituri şi mănăstiri, şi a trăitorilor din ele. 
Tocmai de aceea primele formule ale Regulamentul pentru organizarea vieţii 
monahale, elaborat de Justinian Marina îşi va găsi loc şi în Statutul de organizare şi 
funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române (articolele 74-86), aprobat de Sf. Sinod şi 
sancţionat prin Decretul nr. 233 din 1949 al Prezidiului Marii Adunări Naţionale din 
Republica Populară Română. în ceea ce priveşte organizarea vieţii monahale a fost 
elaborat Regulamentul pentru organizarea vieţii monahale şi funcţionarea

‘7 Ion Bria, „Istoria nu se opreşte aici”, în Biserica Ortodoxă Română (BOR), an 109, 1991, nr. 1 -

18 Bartolomeu Anania, „Amintiri despre patriarhul Justinian”, în RT, an 8, 1998, nr. 10 (106), p. 6, 
11 (107), p. 1.

3, p. 28.
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administrativă şi disciplinară a mănăstirilor, votat de Sfanţul Sinod la 25 februarie 
1950, aprobat însă de către Ministerul Cultelor abia la 26 martie 1953, prin decizia 
492l9. Regulamentul, aprobat cu întârziere demonstra încă o dată faptul că patriahul 
Justinian se străduia să consolideze viaţa monahală şi s-o pună la adăpost de toate 
uneltirile conducerii ateiste care se îndrepta şi împotriva mănăstirilor.

însuşi patriarhul Justinian a menţionat de nenumărate ori, în prelegerile sale, 
necesitatea unei revigorări a vieţii monahale20, concepută însă printr-un nou modus 
vivendi. înţelegând realităţile vremii, şi mai ales conştient fiind că fără un monahism 
profund nu va putea face faţă regimului21, patriarhul Justinian Marina, consecvent 
„strategiei de supravieţuire”22 a Bisericii sale, a urmărit să îmbine necesităţile 
spirituale reale ale vieţuitorilor din mănăstiri cu „cererile” sistemului politic. De 
pildă, la deschiderea cursurilor Seminarului monahal de la Mănăstirea Agapia, din 
1949, menţiona că „monahii trebuie să fie în slujba luminii, culturii şi ajutorării 
societăţii conduşi de spiritul evanghelic al jertfirii de sine...redând astfel Bisericii un 
monahism nou şi luminat, care să îmbine viaţa duhovnicească cu cea culturală şi 
socială, ... deoarece vreau un monahism luminat nu ignorant”, deoarece numai un 
astfel de monahism îşi poate continua menirea fără a avea nimic de pierdut23. Deşi 
Guvernul ţării oferise posibilitatea susţinerii a cinci Seminarii monahale, patriarhul 
Justinian a renunţat la două dintre ele, păstrând pentru perioada amintită doar trei 
astfel de şcoli monahale (Seminarul de la Agapia şi cel de la Horezu şi Şcoala de 
cântăreţi bisericeşti de la Neamţ, care a devenit mai târziu Seminar), menite să 
pregătească pe viitorii monahi şi monahii. Acest fapt, nu trebuie să surprindă, căci în

19 Constantin Pârvu, Patriarhul Justinian. Mărturii, fapte şi adevăr, Editura Institutului Biblic şi 
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005, p. 134; Olivian Bindiu, „Organizarea 
monahismului după Legiuirile Bisericii Ortodoxe Române din 1948-1953”, în Viaţa monahală, an. 4, 
1993, nr. 2-3, p. 3.

20 C. Greceanu, „Reorganizarea vieţii în mănăstiri”, în BOR, an 70, 1952, nr. 9-10. p. 572-573. 
Reorganizarea vieţii monahale era menţionată şi în hotărârile Sfântului Sinod din 5 octombrie 1950, la 
care se adaugă, după cum vom vedea, îndemnurile şi stăruinţele venite din partea patriarhului Justinian, 
Ioasaf Popa, „Regulamentul pentru organizarea vieţii monahale”, în BOR, an 71, 1953, nr. 11-12, p. 
1159,1166.

21 Adrian Gabor, Adrian Nicolae Petcu, „Biserica Ortodoxă Română şi puterea comunistă”, p. 123; 
Idem, „Monahismul românesc în primii ani de „democraţie populară”, în Anuarul Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă „Patriarhul Justinian ”, Universitatea Bucureşti, an universitar 2001-2002, an II, 2002, p. 123.

22 Cristina Păiuşan, „Politica patriarhilor României şi „colaboraţionismul” cu organele statului”, în 
AS, voi. VII, 1999, p. 111-117; George Enache, Adrian Nicolae Petcu, „Biserica Ortodoxă Română şi 
Securitatea. Note de lectură”, în Totalitarism şi rezistenţă, teroare şi represiune în România comunistă, 
CNSAS, Studii, I, Bucureşti, 2001, p. 108-136; George Enache, Ortodoxie şi putere politică..., p. 67.

Patriarhul Justinian, „Ridicarea monahismului românesc. Cuvânt la deschiderea cursurilor 
Seminarului monahal de la mănăstirea Văratec, la 20 martie 1949”, în Apostolat Social, voi. I., 
Bucureşti, 1949, p. 177, 182; D. Cr, „Deschiderea cursurilor la seminariile monahale Neamţ, Plumbuita, 
Văratec”, în BOR, an. 67, 1949, nr. 3-4, p. 44.
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primii ani de patriarhat Justinian Marina a încercat o consolidare a vierii 
mănăstireşti, urmărind şi propăşirea ei culturală, fapt sesizat de puterea comunistă .

Una din temele centrale ale cuvântărilor patriarhului Justinian a fost cea^a 
necesităţii implementării vieţii de obşte în mănăstiri, începând cu viaţa seminarială" , 
continuată pe parcurs, din necesităţi de ordin administrativ-gospodăresc26. Se putea 
astfel reuşi îmbinarea, în viaţa monahală, a rugăciunii şi muncii în comun" . 
Patriarhul menţiona, în cuvântările sale, că „doar cei care au absolvit trei clase de 
şcoală monahală şi au obţinut certificat de calificare într-o meserie pot intra în 
monahism”28, deoarece prin implicarea acestora în atelierele mănăstireşti, „au fost 
create mijloace de bază, care să asigure cinului călugăresc o existenţă materială 
considerabilă şi prin pregătirea lor culturală au făcut din monahismul românesc o 
instituţie vrednică de timpul prezent”29.

într-un articol publicat în revista „Biserica Ortodoxă Română”, din 1958, sunt 
structurate cele patru linii distincte pe care noul patriarh dorea să le insufle 
monahismului românesc, de care de altfel era foarte ataşat. în primul rând un 
Regulament pentru organizarea vieţii monahale şi funcţionarea administrativă şi 
disciplinară a mănăstirilor realizat în 1950; apoi un impuls cultural în viaţa internă a 
mănăstirilor; un altul de natură duhovnicească, printr-o mai activă implicare a 
duhovnicilor şi stareţilor; şi, nu în ultimul rând, o nouă orientare administrativ- 
disciplinară30.

însă aceste caracteristici au fost urmărite în mod constant de către ierarhia 
Bisericii ortodoxe, căci menţionările din 1958 au fost doar o încoronare a metodelor 
urmărite pentru reorganizarea vieţii mănăstireşti. De pildă, în 1953 se urmărea 
ridicarea nivelului cultural şi spiritual al celor 6.000 de călugări şi călugăriţe, dar

24 Cristina Păiuşan, Radu Ciuceanu, Biserica Ortodoxă Română sub regimul comunist..., doc. 
169, p. 322; George Stan, Părintele Patriarh..., p. 100. De altfel aceeaşi atitudine a avut-o ministrul 
menţionat şi faţă de înfiinţarea în mănăstiri a şcolilor elementare, deoarece în aceste şcoli „predomină 
educaţia mistică” (p. 323).

~5 Patriarhul Justinian, „Rolul seminariilor monahale. Cuvântare rostită la deschiderea cursurilor 
Seminarului monahal de la Agapia, pentru anul şcolar 1952-1953, la 13 octombrie 1952”, în Apostolat 
social, voi. V, Bucureşti, 1955, p. 11. în cuvântarea menţionată se specifica că trăind patru ani viaţa de 
obşte, noi ne punem mare nădejde că nu veţi înceta de a duce lupta pentru aducerea monahismului nostru 
pe adevărata lui cale.

~6 Idem, „Ridicarea monahismului românesc”, p. 181. Este absolută nevoie - menţiona patriarhul 
Justinian - să se înfăptuiască viaţa de obşte, transformându-se mănăstirile în ateliere, unde să se lucreze.

Idem, „Pentru o viaţă nouă în mănăstiri. Cuvântare rostită la închiderea anului şcolar 1952- 
1953, la seminarul monahal Hurezi”, în Apostolat social, voi. V, Bucureşti, 1955, p. 132.

Idem, „Şcoala de călugări meşteşugari. Cuvântare rostită în ziua de 31 mai 1958, la inaugurarea 
lucrărilor de la mănăstirea Plumbuita”, în Apostolat social, voi. VI, Bucureşti, 1958, p. 410.

Idem, „Rugăciunea şi munca, temelia reorganizării monahismului românesc. Cuvântare rostită 
la 29 septembrie 1957 cu prilejul deschiderii anului şcolar 1957-1958, la seminarul monahal de la 
mănăstirea Hurezi”, în Apostolat social, voi. VI, Bucureşti, 1958, p. 311,314.

30 Pr. G, „Viaţa monahală în ultimii 10 ani”, în BOR, an 76, 1958, nr. 5-6, p. 513, 520, 521. Se va 
insista printre altele şi pentru o viaţă de obşte în toate mănăstirile ortodoxe, toţii vieţuitorii fiind implicaţi 
şi în muncă.

412



Aspecte ale vieţii monahale ortodoxe ardelene în timpul perioadei comuniste

mai ales generalizarea vieţii de obşte în mănăstiri31; apoi, pentru anul 1955, este 
amintit nu doar numărul schiturilor şi mănăstirilor, ci şi un număr de 6156 de 
vieţuitori, pentru care programul de rugăciune se îmbina armonios cu cel de muncă, 
fără a suferi un aspect în detrimentul celuilalt32; în timp ce pentru anul 1956 avem un 
număr de 191 de schituri şi mănăstiri, cu un total de 6011 vieţuitori, care au ca 
preocupări rugăciunea şi munca în cooperative şi ateliere33. Interesant este faptul, că 
în dările de seamă amintite găsim câteva subiecte comune: dorinţa implementării 
vieţii de obşte, ridicarea nivelului cultural al mănăstirii, îmbinarea rugăciunii cu 
munca în diferite domenii, organizarea de cooperative şi ateliere în mănăstiri34, dar 
şi date despre evoluţia internă a evenimentelor. Acest ultim aspect nu trebuie să 
surprindă, deoarece după cum aminteam, mănăstirile începuseră să fie privite de 
către autorităţile statului drept centre de rezistenţă, şi ca atare erau atent 
supravegheate.

Un alt fapt semnificativ care ar trebui amintit aici este acela al stadiului în care 
se aflau mănăstirile ortodoxe la 10 ani după demararea procesului lor de 
„cooperativizare”. Acest demers este necesar pentru a contracara poziţia delatorilor 
patriarhului Justinian, care îl considerau drept singurul vinovat al colapsului din 
viaţa monahală, ca urmare a Decretului 410 (probabil a fost uitat de către aceştia 
surghinul forţat al patriarhului la schitul Dragoslavele). Iată, spre exemplu, care era

31 I. Gagiu, „Darea de seamă a Sectorului Studii şi învăţământ asupra activităţii pe anul 1952”, în 
BOR, an. 71, 1953, nr. 7-8, p. 743, 744. Mai mult se arată că dorinţa reorganizării vieţii monahale a 
devenit o prioritate a Sfanţului Sinod, pentru a crea în mănăstiri un climat favorabil de rugăciune şi 
muncă. De aceea, s-a insistat pentru instruirea monahilor prin intermediul conferinţelor organizate 
duminica după-amiaza, ocazie cu care se transmiteau informaţii din revistele patriarhale şi mitropolitane, 
ştiri despre viaţa internă a mănăstirilor, dar şi o cronică a evenimentelor interne.

32 Redacţia, „Dare de seamă asupra activităţii Administraţiei patriarhale pe anul 1955”, în BOR, 
an. 74, 1956, nr. 3-4, p. 330. De pildă este amintit faptul că în cuprinsul Patriarhiei Române funcţionau 
1888 de mănăstiri şi schituri, dintre care 115 mănăstiri de călugări şi 73 de călugăriţe, cu un total de 
6156 vieţuitori, din care 1245 monahi, 432 fraţi, 2610 monahii şi 1869 surori. Se face o adevărată 
apologie a muncii din mănăstiri, desfăşurată sub mai multe aspecte: meşteşugăresc, agricol, intelectual.

33 Gh. Soare, „Darea de seamă asupra activităţii Sectorului Administraţiei Patriarhale pe anul 
1956”, în BOR, an 75, 1957, nr. 6-7, p. 575. Şi aici sunt amintite un număr de 20 de mănăstiri şi schituri 
pentru călugări, 71 pentru călugăriţe, locuite de 1299 monahi, 2726 monahi, 395 fraţi şi 1591 surori.

34 Justinian Florea, „Organizarea muncii în mănăstiri. Cooperativele meşteşugăreşti”, în Glasul 
Bisericii (GB), an 11, 1952, nr. 8-10, p. 438-439. Aici sunt amintite unele măsuri luate de Sfanţul Sinod 
în vederea introducerii vieţii de obşte în mănăstiri prin încadrarea într-o muncă constructivă a 
personalului monahal. Astfel au fost desfiinţate toate atelierele casnice proprii ale monahilor, iar 
obiectele, materiile prime şi comenzile din munca lor anterioară, a fost transferată producţiei în comun; 
potrivit Statutului tip, după care se conduc toate cooperativele meşteşugăreşti, monahii şi monahiile au 
dreptul să se asocieze din voinţă proprie în cooperative de acest gen, pentru a utiliza mijloace comune de 
muncă şi să creeze...întreprinderi colective de producţie (art.l); în cooperativă se poate înscrie orice 
frate sau soră, care a împlinit vârsta de 16 ani, o cooperativă nu se poate constitui decât cu cel puţin 25 
de membrii (art. 7); nici un membru al cooperativei nu are dreptul să refuze munca ce i se încredinţează 
şi nici dreptul să lipsească de la muncă fără motive bine justificate (art. 19, 23); scopul acestor 
cooperative este mărirea producţiei de mare consum ... ridicarea nivelului cultural şi profesional al 
membrilor din cooperativă (art. 2).
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poziţia Securităţii, la 6 octombrie 1958, privind viaţa monahală: Raţionalizarea şi 
cedarea unor terenuri ale mănăstirilor ar fi trebuit să aibă ca urmare scăderea 
numărului de călugări. Conducerea Bisericii Ortodoxe a reuşit să obţină o bază 
materială nouă...nici Ministerul Cultelor nu a folosit prilejul să restrângă numărul 
călugărilor...baza economică a devenit ea însăşi stimulent de creştere a numărului 
călugărilor”15.

Cu toate măsurile luate de autorităţi împotriva monahismului, patriarhul 
Justinian s-a dovedit a fi extrem de intransingent, atunci când s-a pus problema 
scoaterii din monahism a călugărilor. Un raport al Securităţii, din 28 mai 1959, cu 
doar câteva luni înainte de emiterea decretului, este elocvent în acest sens. ,Jn ultima 
vreme - se arată în documentul respectiv - patriarhul Justinian Marina se manifestă 
tot mai alarmant în legătură cu unele evenimente ce au loc în cadrul Bisericii 
Ortodoxe... acţionează împotriva unor măsuri luate de conducerea de Stat, 
încercând să contracareze aceste măsuri. Concludentă este poziţia sa faţă de 
excluderea din mănăstire a mai multor categorii de călugări...el a arătat că 
scoaterea călugărilor este o măsură ilegală... şi nu vrea, ca în viitor, când se va 
pune capăt acestei ilegalităţi să intre în puşcărie episcopii sau mitropoliţii care ar 
contribui la luarea acestei măsuri"16.

De menţionat că în această perioadă au fost elaborate mai multe regulamente 
pentru organizarea vieţii monahale. Motivaţia acestor regulamente nu este greu de 
înţeles. Biserica, şi deci implicit monahismul, trebuia să facă faţă provocărilor 
regimului comunist, adaptându-şi astfel viaţă din punct de vedere organizatoric la 
noile cerinţe. Astfel, în afara regulamentului consemnat în Statutul de Organizare şi 
funcţionare al Bisericii din 1950, aprobat în 1953, câţiva ani mai târziu, în 1959, a 
fost elaborat un nou Regulament pentru organizarea şi funcţionarea mănăstirilor37.

35 Cristina Păiuşan, Radu Ciucean, Biserica Ortodoxă Română sub regimul comunist..., doc. 169, 
p. 322. Este vorba de un Referat al DGSP despre „activitatea contrarevoluţionară” din cadrul 
mănăstirilor în cursul anului 1958.

36 Adrian Nicolae Petcu, „Chestiunea monahală în Republica Populară Română”, în DI, an. 7, 
2002, nr. 10 (74), p. 56; C. Aioanei, Cr. Trancotă, „Contra „armatei negre a călugărilor şi călugăriţelor”, 
în MI, serie nouă, an. 30, 1996, nr. 2 (347), p. 18; Ioan Dură, „Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române 
îndepărtaţi din scaun şi trimişi în recluziune monastică de către autorităţile comuniste în anii 1944- 
1981”, în Altarul Banatului (AB), an 13 (52), 2002, nr. 10-12, p. 40; Nu trebuie uitat faptul că, în urma 
şedinţei Sfanţului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din 15 decembrie 1958, Dumitru Dogaru, 
secretar general al Departamentului Cultelor, recomanda următoarele: modificarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a mănăstirilor; excluderea din monahism a celor care „au suferit condamnări, 
arestări sau care prin trecutul lor nu pot face cinste Bisericii”; închiderea mănăstirilor şi schiturilor găsite 
„necorespunzătoare pentru monahism”; fixarea pentru fiecare mănăstire a unei limite maxime de 
călugări. După cum vom vedea, aceste măsuri vor deveni un leit-motiv al documentelor Securităţii din 
anul 1958, deci anterioare promulgării Decretului 410.

37 Irineu Crăciunaş, „Purtarea de grijă faţă de mănăstiri în ultimele două decenii”, în BOR, an. 86, 
1968, nr. 6, p.751; Timotei Seviciu, „Reorganizarea vieţii monahale”, în BOR, an 91, 1973, nr. 6, p.630, 
xxx, „Regulamentul pentru organizarea vieţii monahale şi funcţionarea administrativă şi disciplinară a
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De remarcat faptul că ultimul regulament (aprobat de Departamentul Cultelor de pe 
lângă Consiliul de Miniştri, prin decizia nr. 11.525 din 1959), structurat pe 10 
capitole şi însumând 107 articole, îşi va păstra valabilitatea pentru întreaga perioadă 
a regimului comunist38.

1.2. Monahismul românesc în date şi statistici

S-au cules, pentru întreaga perioadă a regimului comunist, cuprinsă între anii 
1948-1989, date diferite în aceea ce priveşte numărul aşezămintelor monahale 
(mănăstiri, schituri, metocuri) şi al vieţuitorilor (monahi, monahii, fraţi, surori) din 
ele. Desigur, evaluările respective au avut o fluctuaţie în timp, datorată nu doar 
persoanelor însărcinate cu realizarea acestor statistici ci şi publicaţiilor responsabile 
cu publicarea lor, la care se adaugă desigur nivelul informării, al împrejurărilor în 
care au fost declarate (în ţară sau în străinătate) şi al perioadei de referinţă. Astfel, 
conform informaţiilor desprinse din lucrarea Biserica întemniţată. România 1944- 
1989, menţionată de noi la bibliografie şi cu alte prilejuri, situaţia numărului de 
aşezări monahale şi a numărului de monahi (monahii), indiferent dacă aceştia au 
depus sau nu voturile monahale se prezenta (în funcţie de cifrele declarate, de 
diferite surse) în felul următor39:

Numărul monahilor şi 
monahiilor (variabil, în 
funcţie de sursă)

Numărul
vetrelor monahale 
(variabil, în funcţie 
de sursă)

anan

164 (în seminarii şi19491955 200
mănăstiri)

10.00019511956 188
6.000 (7.000) (7.000)1953191 (197) (197)1957

(200)
7.500 (3 seminarii 

monahale) (7.000) (7.500)
19551960 250 (123) (250)

(123)
6156 şi 56 de 

seminarii şi şcoli__________
19561961 200

mănăstirilor”, în Legiuirile Bisericii Ortodoxe Române sub înalt Prea Sfinţitul Patriarh Justinian, 
Bucureşti, 1953, art. 125, p. 423.

38 „Regulament pentru organizarea vieţii monahale”, în BOR, an. 78, 1960, nr. 11-2. 
Regulamentul era extrem de bine elaborat pe capitole şi articole care priveau: aşezămintele monahale; 
intrarea în viaţa monahală; trepte şi ranguri monahale; conducerea aşezămintelor monahale; viaţa 
mănăstirească; biblioteca şi muzeul mănăstirii; infirmeria sau boltiţa; organele de control; ospitalitatea în 
mănăstiri; dispoziţii generale.

39 Paul Caravia, Virgiliu Constantinescu, Flori Stănescu, Biserica întemniţată..., p. 14.
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6.011+106 şcoli şi 
ateliere (7.000) (6.500)

1981 147 (100) (100) 1957
(130)

1986 100 (140) (103) 1961 7.000
(100)

1987 114(130) 2.0001966
1989 114 (150) (100) 2.5001968

(150)
2.500 (3.000) (2.068)1969

Potrivit datelor furnizate de către alte surse, în anul 1950, în toată ţara era un 
număr de 206 aşezări monahale, cu un total de 5.564 de monahi şi monahii, fraţi şi 
surori, în timp ce, în anul 1955, numărul aşezămintelor monahale era de 191, iar cel 
al reprezentanţilor vieţii monahale de 6.400. Trei ani mai târziu, în 1958, funcţionau 
în ţara noastră 254 de schituri şi mănăstiri, cu un număr de peste 6.500 de 
vieţuitori40. Evident, că această viaţă înfloritoare a monahismului românesc a dus la 
o puternică şi virulentă reacţie a regimului totalitar ateu. Deşi, mai ales după 1954, s- 
a început o acţiune de reparare şi restaurare a mănăstirilor monument istoric, viaţa 
monahală va primi o lovitură ce viza însăşi posibilitatea existenţei sale, încercându- 
se excluderea monahilor şi a monahismului din viaţa socială şi culturală a poporului 
nostru41.

1.3. Decretul de Stat 410 din 1959 şi impactul lui asupra monahismului 
transilvănean

Nu trebuie să surprindă elaborarea şi emiterea decretului 410, rezultat direct al 
strânsei colaborări dintre Departamentul Cultelor şi Ministerul Afacerilor Interne, 
prin care practic s-a urmărit distrugerea vieţii călugăreşti din ţara noastră. Pentru a 
vedea cine decidea soarta cultelor şi în special a monahismului, reproducem textul 
Decretului de Stat nr. 410, care poate fi considerat pe bună dreptate ca cel mai atroce

40 Adrian Nicolae Petcu, „Chestiunea monahală”, p. 55 (date statistice despre anul 1958); 
Alexandru Moraru, „Monahismul ortodox românesc (sfârşitul secolului XlX-secolul al XX-lea). Privire 
generală”, în Logos. înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului la împlinirea vârstei de 80 
de ani. Editura Renaşterea, Cluj Napoca, 2001, p.367; Ilie Cleopa, loanichie Bălan, „Viaţa monahală ieri 
şi azi”, în voi. Autocefalie, Patriarhie, slujire sfântă, EIBMBOR, Bucureşti, 1995, p. 392; Cristina 
Păiuşan, Radu Ciuceanu, Biserica ortodoxă, doc. 121, p. 242-245, (pentru anul 1950 - era vorba despre 
un referat al DGSP privind situaţia mănăstirilor şi schiturilor ortodoxe din ţară), doc. 154, p. 288-301 
(pentru anul 1955 - un referat, datat la 20 iunie 1955, al Direcţiei Inspecţii din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, despre mănăstirile din BOR). Cristian Vasile, „Mănăstirile în perioada comunistă”, în 
AB, an 11 (50), 2000, nr. 7-9, p.165 (cifrele menţionate pentru anul 1958 sunt de 176 de mănăstiri şi 
5941 vieţuitori).

41 Ştefan Guşă, „Mănăstirile, vetre de cultură, oaze de spiritualitate, cetăţi de apărare”, în TR, an 
139, 1991, nr. 21-24, p. 4.
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act, la adresa monahismului românesc, după acţiunea lui Bucow din anii 1761-1762. 
Textul decretului amintit era următorul42:

Prezidiul Marii Adunări Naţionale al Republicii Populare Române decretează:
An. 1 - Decretul 177 din 4 august 1948, pentru regimul general al cultelor 

religioase se modifică după cum urmează:
După art. 7 se introduce art. 7' având următorul cuprins:
Art. 7 - Monahismul poate funcţiona numai în mănăstirile autorizate ale 

cultelor legal recunoscute. Autorizarea de funcţionare a mănăstirilor se dă de către 
Departamentul Cultelor.

Absolvenţii şcolilor de pregătire a clerului pot intra în monahism la orice 
vârstă, dacă au satisjacut serviciul militar.

Alte persoane pot fi admise în monahism numai dacă au împlinit vârsta de 55 
de ani bărbaţii şi de 50 de ani femeile, dacă renunţă la salariu şi la pensia de Stat, 
dacă nu sunt căsătoriţi şi dacă nu au obligaţii deja stabilite pe baza Codului 
Familiei.

In cazul când exercitarea cultului o reclamă, Departamentul Cultelor va 
autoriza pe unii monahi să ocupe funcţii bisericeşti şi să primească salariul cuvenit.

Dispoziţiile de mai sus se aplică mănăstirilor şi schiturilor existente.
Preşedintele Prezidiului Marii Adunări Naţionale, Ioan Gheorghe Maurer
Secretarul Prezidiului Marii Adunări Naţionale, Gheorghe Stoica
Bucureşti, 28 octombrie 1959, Nr. 410
Pe baza Decretului pomenit, care prevedea excluderea în masă a monahilor 

până la 55 de ani şi a monahiilor până la 50 de ani „dacă nu au ... teologie sau 
şcoală monahală”, au fost scoşi din mănăstiri circa 5.000 de călugări, maici, fraţi 
tineri şi surori, fiind obligaţi să aibă domiciliul forţat în satele natale, să intre cu totul 
în viaţa civilă şi mai ales „în producţie” (deşi unii dintre ei nu mai aveau legături cu 
lumea laică de zeci de ani), să primească serviciu şi să nu mai slujească cele sfinte şi 
să fie permanent sub controlul poliţiei locale. Cu acest prilej, un număr mare de 
mănăstiri şi schituri au fost transformate în biserici parohiale, altele au devenit 
muzee sau locuri turistice, iar altele au fost lăsate chiar în paragină, fiind distruse şi 
profanate. Aceasta a fost o atitudine unică a autorităţilor de stat comuniste faţă de 
monahism din întreaga istorie a neamului nostru, putându-se pe bună dreptate vorbi 
la momentul respectiv despre un adevărat exod în masă, al monahilor şi monahiilor, 
din mănăstirile româneşti.

In anul 1959, din dispoziţia autorităţilor comuniste atee, au fost desfiinţate cele 
două seminarii monahale de călugăriţe, de la Agapia şi Hurezi, fiind exmatriculate

42 Cristian Vasile, Biserica Ortodoxă Română în primul deceniu..., p. 258-259; Paul Caravia, 
Virgiliu Constantinescu, Florin Stănescu, Biserica întemniţată..., p. 29; George Stan, Părintele 
patriarh..., p. 107-108.

43 Alexandru Moraru, „Monahismul ortodox românesc”, p. 367; llie Cleopa şi Ioanichie Bălan, 
„Viaţa monahală ieri şi azi”, p. 392-393; Mircea Păcurariu, „Şi-a făcut Biserica datoria?”, p.5, 77?, an. 
138, 1990, nr. 2-4, p. 2.
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din învăţământul teologic superior toate studentele din Institutele teologice, 
nemaifiind acceptate în şcolile teologice, iar monahii şi monahiile au avut acces 
sporadic doar în ultimii ani de dictatură44. Interesant este faptul că la momentul 
respectiv, acest fapt a fost primit cu oarecare „resemnare” de către reprezentanţii 
ierarhiei superioare, conştienţi de pericolul pe care îl reprezenta regimul comunist. 
Nu acelaşi lucru se poate spune despre reprezentanţii vieţii îngereşti ataşaţi evident 
de modul lor de viaţă.

Iată ce scrie, la 3 iunie 1960, generalul locotenent Alexandru Drăghici, 
ministrul Afacerilor Interne, într-o informare adesată lui Emil Bodnăraş „Ca urmare 
a apariţiei decretului 410/1959, care reglementează regimul mănăstirilor 
aparţinând cultelor religioase din Republica Populară Română, în rândul 
călugărilor şi a călugăriţelor din mănăstirile ortodoxe s-au manifestat două curente 
distincte: unii care vor să părăsească mănăstirile de bună voie, înţelegând just 
prevederile decretului, iar o altă categorie care se opune ieşirii din mănăstiri, 
aceştia fiind şi cei care lansează zvonuri duşmănoase împotriva prevederilor 
decretului"45. Este evident că o parte a acestui document trebuie privită cu 
suspiciune, sau cel puţin cu rezerve interpretative asupra formulei „unii vor să 
părăsească mănăstirile de bună voie”, mai ales că se vor înregistra numeroase 
refuzuri privind ieşirea din mănăstiri.

Impactul avut de Decretul 410, asupra monahismului românesc a fost 
catastrofal. Aceasta deoarece el a golit practic mănăstirile de călugări şi călugăriţe, 
începând prigoana chiar şi asupra patriarhului care, din acel moment, trebuia mai 
întâi slăbit, desigur în ceea ce construise pe acest plan până atunci, ca apoi să devină 
vulnerabil46. în urma Decretului s-au desfiinţat 62 de mănăstiri şi schituri în întreaga 
ţară. La 31 martie 1960 mai funcţionau 132 de mănăstiri ortodoxe, faţă de 224 câte 
funcţionau la 1 ianuarie 1959. Rezultă deci, că până la 28 octombrie 1959, în numai 
10 luni, s-au desfiinţat alte 30 de aşezări monahale. Şi numărul vieţuitorilor a scăzut 
dramatic, de la 6.014, la 1 ianuarie 1959, la 1.456 după Decret. O notă a Securităţii 
preciza că un număr de 1.775 călugări părăsiseră de bunăvoie mănăstirea47. Iată că 
monahismul, avangarda, în acest caz mult pătimitoare în apărarea Bisericii proprii, a 
fost desfiinţat. „Armata Domnului”, care a servit ca tampon de rezistenţă în anii

44 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. III, E1BMBOR, Bucureşti, 1994, p. 
484, 505, 506; Idem, „Şi-a făcut Biserica datoria?”, p. 5; George Stan, Părintele Patriarh ..., p. 53.

45 C. Aioanei, Cr. Trancotă, „Contra „armatei negre a călugărilor şi călugăriţelor””, în MI, an 30, 
1996, nr. 2, p. 18. Au fost mulţi dintre cei care au îndemnat la refuz, în ceea ce priveşte viaţa monahală. 
Printre aceştia s-au numărat: Gherasim Cristea -stareţ la Căldăruşani, Veronica Constantinescu, stareţă 
la Agapia, Nichita Elena şi Josefina Mihaela, monahii la Văratec, Serafima Scurtu, monahie la Agapia, 
Harisia Săvescu, monahie la Răteşti, Constantin Apetrei, stareţ la Sihăstria.

46 Bartolomeu Anania, „Amintiri despre Patriarhul Justinian”, p. 1, sau în BOR, an. 125, 1998, nr.
1-6, p. 122.

47 C. Aioanei, Cr. Trancotă, „Contra „armatei negre”, nr. 1 (346), p. 8; Ovidiu Bozgan, Stat, 
ortodoxie şi catolicism în România comunistă..., p. 22; Cristian Vasile, „Mănăstirile în perioada”, p. 170.
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1948-1959, scut de apărare a Bisericii, întărirea credinţei şi evlaviei creştine, a fost 
aruncată în izbeliştea vântului ca un lucru nefolositor48.

în ceea ce priveşte impactul avut de acest decret asupra monahismului din 
Transilvania, desprindem următoarea situaţie, detaşată evident dintr-o statistică 
elaborată pentru întreaga situaţie a monahismului autohton, atât în privinţa 
numărului vetrelor monahale, cât şi al vieţuitorilor49. Statistica indică numărul de 
mănăstiri existente înainte de emiterea Decretului 410, apoi numărul celor 
desfiinţate ca urmare a acestuia, dar şi situaţia existentă în primăvara anului 1960. O 
situaţie similară ne este prezentată în privinţa trăitorilor din aceste aşezări monahale, 
vizându-se astfel o comasare a acestora şi o diminuare vizibilă a numărului acelora 
care au ales acest mod de viaţă creştină.

Mănăstiri 
existente la 
31.03.1960

Mănăstiri 
desfiinţate de 
la 01.01.1929 

până la 
31.03.1960

Mănăstiri 
existente la 

apariţia 
decretului 
410/1959

Eparhia Mănăstiri 
existente la 
01.01.1959

3 7Sibiu 710
3 1Oradea 44

556Cluj 10

Monahi care 
conform 

decretului 
410/1959

Monahi scoşi 
din mănăstiri 

de la
01.01.1959 

până la
01.03.1959

Monahi 
exitenţi la 

01.03.1959.

Eparhia Număr de 
monahi 

existenţi la 
01.01.1959

Vor Vor
rămânefi

scoşi
Sibiu 20 51 17 3471

Oradea 2 2810
Cluj 40 585 45 35

48 Ioan Dură, Monahismul românesc în anii 1948-1989. Mărturii ale românilor şi consideraţii 
privitoare la acestea, Editura Harisma, Bucureşti, 1994, Prefaţă de Pr. Mina Dobzeu, p. 8.

Constantin Aioanei, Frusinica Moraru, „Biserica Ortodoxă Română în luptă cu „diavolul roşu”, 
în AB, an 12 (51), 2001, nr. 1-3, p. 92.
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I. 4. Viaţa monahală transilvană şi „ atacul" Securităţii
După preluarea puterii de către regimul totalitar, mănăstirile din spaţiul istoric 

al fiecărei provincii româneşti au intrat sub directa observaţie a organelor de 
Securitate. Chiar de la crearea acestei instituţii s-au strâns periodic materiale 
referitoare la activitatea mănăstirilor, şi s-a propus desfiinţarea unora, sau o mult mai 
atentă supraveghere a altora.

Vieţuitorii mănăstirilor erau atenţi supravegheaţi, urmărindu-se inclusiv 
trecutul lor. De pildă, nu trebuie uitat faptul că o eventuală simpatie politică, 
anterioară datei de 23 august 1944, era considerată de noua putere ca fiind 
„legionară”, tocmai pentru o eventuală supradimensionare a cazului şi a unei arestări 
mai permisive, şi implicit a unei condamnări mai uşoare. Tocmai de aceea, măsurile 
luate împotriva oamenilor Bisericii vor fi dublate de măsuri împotriva mănăstirilor şi 
schiturilor, precum şi a vieţuitorilor din ele, consideraţi ca fiind factori primejdioşi. 
De altfel, acuzele de „legionar” (cuvânt folosit dincolo de sensul lui real) sau 
„element subversiv” au stigmatizat majoritatea călugărilor şi călugăriţelor care s-au 
opus odiosului regim comunist.

Pentru a ne putea face o părere a modului în care era privit rolul monahului în 
societatea de tip comunist, notăm doar ce rol avea preotul în viziunea ideologiei 
comuniste din România, rol care, prin extrapolare, poate fi atribuit şi monahilor, în 
special ieromonahilor. însăşi ministrul Cultelor din acea vreme, Staneiu Stoian, 
menţiona în 1949 că „preotul, dincolo de slujirea la altar, este şi cetăţean şi ca atare 
el este dator a urma cu stricteţe legile statului, a demasca pe uneltitorii împotriva 
regimului pe care poporul muncitor prin lupte şi jertfe de muncă ... l-a creat”50.

Apoi, nu trebuie uitat faptul că, în urma înlăturării ierarhilor din scaune, prin 
cunoscuta metodă a „pensionării forţate”, a determinat ca unele mănăstiri şi schituri 
să devină, pe lângă locul de surghiun sau de recluziune monastică a persoanelor 
urmărite, şi locuri în care Securitatea îşi avea, fireşte, informatorii săi bine aleşi. 
Astfel, pe baza legii promulgate la 30 mai 1947, mai ales prin articolul 7 al acesteia, 
se menţiona că „arhiereii vicari, episcopii, arhiepiscopii şi mitropoliţii Bisericii 
Ortodoxe Române deveniţi improprii funcţiei lor, din cauza unor invalidităţi fizice 
sau de altă natură...au dreptul la îngrijire şi întreţinere într-una din mănăstiri” . 
Desigur, că pe acest fond, nu se putea vorbi în mănăstirile respective de o 
desfăşurare în linişte a vieţii călugăreşti.

Viaţa mănăstirească a intrat relativ repede în atenţia organele de control ale 
Securităţii, fapt evidenţiat şi din documentele păstrate în Arhivele acesteia. încă din 
1945 mănăstirile deveneau un real pericol pentru noul regim, deoarece se bucurau, în 
concepţia autorităţilor comuniste, de o bună dotare materială şi de un evident

50 Stanciu Stoian, „Discurs cu ocazia deschiderii cursurilor Institutului Teologic Universitar din 
Bucureşti”, în BOR, an. 67, 1949, nr. 1-2, p. 23; George Enache, Ortodoxie şi putere politică..., p. 27.

1 Ioan Dură, „Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române îndepărtaţi din scaun”, p. 35; Felix Dubneac, 
Evocări şi mărturisiri din urmarea lui Hristos, Editura Gândire şi Artă, Detroit, U.S.A., 1993, p. 148.
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progres economic ,Mănăstirile, în marea lor majoritate, au fost înzestrate cu 
întinderi de pădure şi alte terenuri, prin legea publicată în Monitorul Oficial nr.6 
din 20 martie 1937... unele mănăstiri au şcoli de economie casnică şi gospodărie, 
ateliere de ţesut, orfelinate etc.'\ care dau posibilitatea membrilor acesteia să 
desfăşoare diferite activităţi subversive şi chiar să recruteze tineri (30-40% din 
numărul călugărilor şi călugăriţelor sunt tineri, cu vârsta sub 30 de ani) din sate, care 
la rândul lor sunt supuşi „unei puternice propagande mistice”52. Aşadar, numărul 
mare de călugări şi de candidaţi la călugărie îngrijora organele de partid, care 
constatau uneori chiar şi sprijinul ierarhiei locale, care în mod regulat participă la 
diferite hramuri ale mănăstirilor (cum a fost cazul sărbătorii Adormirii Maicii 
Domnului, din 15 august 1950) „pentru a le da mai multă solemnitate ... astfel la 
Rohia-Someş a fost Nicolae Colan al Clujului, Ia Miercurea Ciucului, Nicolae Bălan 
al Ardealului”53 motiv pentru care membrilor acestora (sprijinitori şi ei, după cum 
am văzut, ai monahismului românesc în general şi a celui din propriile eparhii în 
special), li s-au întocmit fişe personale, bine documentate ale acestora, de către 
DGSP locală, în văditul scop ca la un anumit moment să îi poată acuza sau cel puţin 
şantaja54.

Informaţii importante despre monahismul transilvănean ne sunt oferite de două 
documente, ambele datate la 10 noiembrie 1948. La acea dată monahismul din 
Transilvania avea următoarele mănăstiri şi schituri, cu sau fără vieţuitori:

- jud. Alba: Rîmeţ cu 7 vieţuitori, Obreja cu 3 vieţuitori
- jud. Braşov: Sâmbăta de Sus cu 3 vieţuitori
- jud. Cluj: Strâmba fără trăitori, Fântânele-Tiha Bârgăului cu 1 vieţuitor, 

Cioasă (?)cu 1 vieţuitor
-jud. Bihor: Izbuc cu 2 vieţuitori;
-jud. Maramureş: Moisei cu 4 vieţuitori, Izvor (Dragomireşti) cu 4 vieţuitori;
- jud. Someş: Nicula - 4 vieţuitori, Rohia - cu 3 vieţuitori, Poptelec şi 

Strâmbu, ambele fără vieţuitori. în schimb, la acea dată, judeţul Hunedoara era 
prezentat ca fiind lipsit de viaţă monahală şi de mănăstiri. Cu siguranţă unele 
mănăstiri, spre exemplu Prislopul, era considerată ca fiind aferentă localităţii din 
apropiere, Silvaşu de Sus, deservită de un preot de mir.

52 Adrian Gabor, Adrian Nicolae Petcu, „Monahismul românesc”, p. 123; Cristina Păiuşan, Radu 
Ciuceanu, Biserica Ortodoxă..., doc. 169, p. 324; George Stan, Părintele Patriarh..., p. 101.

53 Cristina Păiuşan, Radu Ciuceanu, Biserica Ortodoxă Română sub regimul comunist..., doc.
103, p. 198.

54 Idem, doc.l, p. 37-42, doc. 4, p. 48-49, doc. 21, p. 75-76. Documentul menţionat era intitulat 
Darea de seamă întocmită de „ Victor” privind organizarea şi activitatea Bisericii Ortodoxe Române. 
De o atenţie deosebită se bucurau mănăstirile şi vieţuitorii din ele (documentul următor, datat la 6 
februarie 1946, era o notă informativă privind activitatea clerului la mănăstirile Cemica şi Antim). 
Ierarhia ortodoxă transilvăneană era şi ea atent urmărită. Astfel, la 9 martie 1948, era definitivată fişa 
personală (doc. 21) a mitropolitului Nicolae Bălan, de către DGSP. Cu o fişă asemănătoare era 
„înzestrat” şi călugărul Bartolomeu Anania, conform fişei datată la 28 ianuarie 1949 (doc. 48, p. 109- 
110).
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Chiar dacă numărul de mănăstiri şi cel de vieţuitori din Ardeal era extrem de 
redus, „încât nu se poate vorbi de o aşezare monahală mai întinsă” se ridica 
problema privitoare la posibilităţile lor de supraveghere, avându-se în vedere în 
special amplasamentul lor55.

Referirile la mănăstiri şi viaţa monahilor şi monahiilor sunt o constantă în 
documentele şi notele informative ale Securităţii. Din cercetarea documentelor 
provenite din Arhivele fostei Securităţi a Statului, ne putem da seama de suspiciunea 
şi ostilitatea cu care a fost privită Biserica lui Hristos, deoarece aceasta yprin preoţi 
şi călugări întreţinea în masa oamenilor simpli o atmosferă mistică şi plină de 
superstiţii şi o încurajare a elementelor subversive ascunse sub haina monahală”. 
Suspiciunea că de fapt călugării, datorită doctrinei lor mistico-idealiste, sunt împinşi 
la „ostilităţi împotriva bazelor materialist didactice ale Republicii noastre” era un 
motiv suficient ca reprezentanţii monahismului să fie urmăriţi, şicanaţi, umiliţi şi 
arestaţi56. De altfel, după cum vom vedea cu un alt prilej, monahilor arestaţi le-au 
fost aduse acuze hilarii şi puerile.

într-o epocă în care Biserica Ortodoxă Română era considerată unul dintre 
„duşmanii interni” ai regimului comunist, ministrul de Interne, Alexandru Drăghiciu, 
declara că „armata neagră a călugărilor reprezenta un duşman redutabil, ce trebuia 
anihilat”, după cum rezultă dintr-un raport strict secret”, din 6 octombrie 1958. 
Este un referat al DGSP, semnat de Alexandru Drăghici, privind activitatea de natură 
contrarevoluţionară din cadrul mănăstirilor în cursul anului 1958, în care monahii 
erau acuzaţi că ,junt potrivnici regimului şi ajută din schiturile şi mănăstirile lor pe 
partizanii anticomunişti din munţi ... urmărind să sădească în sufletele oamenilor 
neîncrederea în regimul nostru”57, fapt pentru care se propune „demascarea unor 
eventuale acte imorale a elementelor duşmănoase şi chiar intentarea unor procese 
demascatoare”, desigur pe seama călugărilor. Acest lucru ar uşura rapida epurare a 
monahilor, de unde şi posibilitatea unei schimbări a destinaţiei clădirilor din 
mănăstiri. După scoaterea călugărilor din mănăstiri, clădirile ar putea fi utilizate 
pentru „case de naşteri, spitale, cluburi, case de odihnă şi şcoli”58.

55 Cristina Păiuşan, Radu Ciuceanu, Biserica Ortodoxă..., doc. 312, p. 88-93, doc. 32, p. 94, doc. 
121, p. 244; Augustin Faur, „Monahismul românesc şi reorganizarea lui”, în ST, an 2, 1950, nr. 3-6, p. 
304.

56 C. Aioanei, Cr. Trancotă, „Contra „armatei negre”, nr. 1 (346), p. 4, Cristina Păiuşan, Radu 
Ciuceanu, Biserica Ortodoxă Română sub regimul comunist, p. 25. A se vedea în acest sens doc. nr. 79, 
p. 147-153, din lucrarea citată. Astfel, la 30 septembrie 1949, între notele Serviciului de Culte şi Secte 
ale Direcţiei Generale a Securităţii/Siguranţei Poporului (mai departe vom cita DGSP), este menţionat 
faptul că „mănăstirile ortodoxe constituie cuiburi de activităţi contrarevoluţionare, sub masca legală a 
monahismului şi prezentând greutăţi în ceea ce priveşte pătrunderea informativă şi chiar trecerea la 
acţiune”.

57 Constantin Aioanei, Frusinica Moraru, „Biserica Ortodoxă”, p. 87; Cristian Vasile, 
„Mănăstirile”, p. 166.

58 Adrian Nicolae Petcu, „Chestiunea monahală în Republica Populară Română”, p. 55; Cristina 
Păiuşan, Radu Ciuceanu, Biserica Ortodoxă, doc. 169, p. 321-331. Redăm pe larg o parte a
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Mai multe dintre referatele DGSP-ului înaintau o serie de propuneri ce vizau 
desfiinţarea totală sau parţială a monahismului românesc. Cu siguranţă ele au 
constituit doar un preambul al decretului de Stat 410/28 decembrie 1959, care va 
pune definitiv în aplicare aceste propuneri. De pildă, la 20 iunie 1955, printr-un 
referat al Direcţiei Inspecţii din Ministerul Afacerilor Interne, se aduc argumente 
privind activitatea ostilă din mănăstiri şi date privind numărul lor, la care se adugă 
eventualele măsuri, apoi nota DGSP din 25 martie 1949, chiar de praznicul Bunei- 
Vestiri, opinia ca „locuitorii mănăstirilor să fie comasaţi într-un număr redus de 
lăcaşuri ... pot lucra mai bine în atelierele în curs de înfiinţare de către Patriarhie 
etc”; apoi referatul elaborat de Direcţia a IlI-a a DGSP, din 22 octombrie 1955, 
privitoare la problema mănăstirilor din Republica Populară Română propunea: fie 
desfiinţarea mănăstirilor, fie concentrarea călugărilor în câteva mănăstiri mari, fie 
scoaterea maselor de „sub influenţa mănăstirilor” precum şi posibilităţi limitate de 
tundere în monahism; un alt referat al DGSP-ului, din 6 octombrie 1958, facea astfel 
de propuneri, structurat pe trei direcţii, cu avantajele şi dezavantajele fiecăreia: 
interzicerea de înfiinţare a noi mănăstiri, reducerea numărului celor deja existente, 
limită de vârstă impusă celor ce doresc să intre în monahism59. însă cele mai 
„documentate” sunt notele ce aparţin Departamentului Cultelor, datate la 28 august 
1958 (nota secretarului general al Departamentului Cultelor D. Dogaru privind 
măsurile de limitare ale monahismului ortodox din România), respectiv 6 septembrie 
1958 (nota secretarului general al Departamentului Cultelor privind problema 
reorganizării monahismului ortodox), care conţin măsurile de limitare a 
monahismului ortodox şi mai ales de reorganizare a acestuia. Ambele fac parte din 
ultima grupă a documentelor descoperite în arhivele fostei Securităţi, înainte de

documentului menţionat, pentru a ne face o părere a modului în care, la momentul respectiv era privit 
monahismul românesc. Se menţionau următoarele: din materialele informative şi de anchetă pe care le 
deţin organele M.A.I., rezultă că încă după primul război mondial mănăstirile au constituit puternice 
focare de activitate legionară ... sprijinind şi propagând ideile acestora; C. Aioanei, Cr. Trancotă, 
„Contra „armatei negre”, în MI, an. 30, 1996, nr. 1 (346), p. 4. Tot Alexandru Drăghici atrăgea atenţia că 
„tolerarea pe mai departe a numărului mare de elemente legionare şi reacţionare în mănăstiri, unde 
numărul călugărilor se înmulţeşte ... reprezintă un pericol social”.

59George Enache, „Rugul Aprins”, în DI, an 7, 2002, nr. 11 (75), p. 53; C. Aioanei, Cr. Trancotă, 
„Desfiinţaţi mănăstirile” - un ordin care nu a mai sosit”, în MI, an 32, 1988, nr. 8 (377) p. 29; Cristina 
Păiuşan, Radu Ciuceanu, Biserica Ortodoxă..., doc, 154, p. 288-301, doc. 61, p. 119-121, doc. 155, p. 
302-305, doc. 169, p. 331. Astfel se propunea (în doc. 169): să fie interzis cu desăvârşire să se mai 
înfiinţeze noi mănăstiri şi schituri; apoi să se închidă toate mănăstirile şi schiturile înfiinţate după 23 
august 1944 şi în acelaşi timp să fie redus la jumătate numărul şi aşa destul de mare al mănăstirilor, 
urmând să fie desfiinţate 50% din ele; să se interzică intrarea în monahism a elementelor tinere, fixându- 
se limita de vârstă de ia 50 de ani în sus. în acelaşi timp era acuzată şi conducerea Bisericii, care, potrivit 
referatului, ar fi avut cunoştinţă despre activităţile subversive din mănăstiri, dar le-a tolerat, neluând nici 
o măsură.
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promulgarea Decretului 410, care practic a încercat să nimicească în însăşi structura 
sa monahismul românesc60.

Astfel, Direcţia Regională a Securităţii Poporului Braşov primea printre 
sarcinile pentru perioada 7 noiembrie-30 decembrie 1949, „adâncirea informativă în 
mediul mănăstirii Sâmbăta de Sus”, unde a trăit şi Arsenie Boca, atent supravegheat 
de organele de Securitate, în timp ce aceeaşi direcţie DRSP Oradea, primea pentru 
perioada menţionată, sarcina „unei pătrunderi infonnative în profunzime în mediul 
mănăstirilor Bixad şi Moisei”61. Se pare că cea mai atent supravegheată a fost 
mănăstirea Sâmbăta de Sus, deoarece un referat al DGSP menţiona faptul că la 
această mănăstire „din raionul Făgăraş, între anii 1945-1948, s-au întâlnit legionarii, 
mănăstirea fiind loc de găzduire pentru aceştia. Arsenie Boca, vieţuitor al acestei 
mănăstiri, la fel ca Andrei Făgeţeanu de la mănăstirea Govora (jud. Vâlcea), erau 
atent supravegheaţi, fiind bănuiţi de legături cu legionarii. Mai mult, se consemna că 
la Sâmbăta de Sus, se realiza pregătire paramilitară, învăţând - pe alţii - cum să 
mânuiască pistolul, şi să folosească terenul în caz de luptă cu organele de Stat. Tot 
aici au fost ascunse bijuteriile legionarului Nichifor Crainic, descoperite de organele 
de Stat în anul 1956”. Tocmai de aceea se înainta o propunere cu mănăstirile care 
trebuiau în mod necesar evacuate: schitul Izbuc cu cei doi vieţuitori şi mănăstirea 
Moisei din Maramureş cu 4 călugări62. De altfel, schitul Izbuc-Bihor a fost în atenţia

60 Ibidern, doc. 167, p. 317-319, doc. 168, p. 319-320. Spicuim din indicaţiile primului document: 
„propunem cu toată prudenţa să se urmărească şi să se realizeze următoarele: să se oprească înfiinţarea 
de noi mănăstiri şi schituri; să se reducă treptat numărul actual al acestora; să se îngusteze baza 
economică a mănăstirilor; să se examineze situaţia unor categorii de vieţuitori şi să se treacă la 
excluderea celor necorespunzători; admisibilitatea în mănăstiri trebuie restrânsă prin aplicarea condiţiilor 
din regulament şi introducerea condiţiei majoratului; să nu fie sfinţiţi diaconi sau preoţi în mănăstiri 
decât călugării care îndeplinesc condiţiile de studii cerute preoţilor de mir; să se sprijine plasarea în 
câmpul muncii a acelor călugări care doresc să iasă din mănăstiri; să se desfăşoare o muncă de sănătoasă 
îndrumare şi orientare a călugărilor şi călugăriţelor prin reorganizarea programului cursurilor monahale; 
să se interzică vagabondajul, restrângându-se ieşirea călugărilor din mănăstiri”. Celălalt document 
declina responsabilitatea unui monahism „docil” pe seama ierarhiei superioare. Astfel „propunem să se 
ceară Bisericii Ortodoxe următoarele: Sinodul şi episcopii să-şi asume personal responsabilitatea pentru 
noile admiteri în monahism; episcopii să controleze ca noii candidaţi să îndeplinească toate celelalte 
condiţii cerute de regulament şi canoane; să se evite admiterea minorilor; numărul noilor admişi să ţină 
seama de posibilităţile de întreţinere pe care le au mănăstirile şi de nevoile reale ale Bisericii; să se 
reducă numărul schiturilor şi mănăstirilor prin concentrarea călugărilor în mănăstirile cu posibilităţi de 
cazare; să se excludă din monahism toţi călugării, care, prin trecutul lor sau prin atitudinea lor politică de 
azi, nu au nimic în comun cu călugăria; să nu fie hirotoniţi preoţi şi diaconi călugări care nu au studiile 
necesare preoţilor de mir; Biserica Ortodoxă Română să facă o analiză a nevoilor reale de călugări şi a 
posibilităţilor de întreţinere a acestora; să se înceteze acţiunea de recrutare a noi călugări şi călugăriţe.”

61 Adrian Nicolae Petcu, „Securitatea şi cultele în 1949”, în voi. Partidul, Securitatea şi cultele..., 
p. 199, 200; Idem, „Biserica Ortodoxă Română în timpul patriarhului Justinian”, p. 42. Părintele Arsenie 
Boca l-a adăpostit, în iama 1944-1945, Ia mănăstirea Sâmbăta de Sus pe profesorul Nichifor Crainic.

6_ Cristina Păiuşan, Radu Ciuceanu, Biserica Ortodoxă..., doc. 169, p. 325; doc. 61, p. 199-122. 
Nota Informativă din 25 martie 1949 (doc. 61), făcea referire la problema mănăstirilor din Republica 
Populară Română. Menţionăm faptul că în amintitul document se făcea referire şi la numărul 
aşezămintelor monahale, 206 la număr, şi al vieţuitorilor 5.564, din întreaga ţară. De asemenea erau
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Securităţii încă din timpul activităţii episcopului martir Nicolae Popovici. Acesta, cu 
prilejul unei procesiuni la mănăstire, în mai 1950, la care au luat parte aproximativ 
1.000 de credincioşi, spunea în predica sa : ,„Astăzi conducătorii nu sunt alături de 
Dumnezeu şi nici nu cred în El, acestor oameni nu le vor reuşi planurile lor, căci 
fără Dumnezeu nu se poate face nimic”63.

Surprinzător este însă faptul că nu se înaintase aceeaşi cerere şi pentru 
mănăstirea Sâmbăta de Sus, probabil aceasta putea fi mai uşor controlată de 
Securitate, urmărindu-se eventualele legături ale vieţuitorilor cu partizanii din munţi. 
Desigur, marele sprijin pe care aceste mănăstiri l-au oferit, prin călugării săi, a fost 
acela de a acorda hrană sau adăpost, chiar dacă temporar, fie membrilor grupurilor 
de rezistenţă, fie celor care doreau o izolare totală sau parţială în vederea unei 
sustrageri de la urmărirea efectuată de organele de securitate.

Se pare că mănăstirea de la Sâmbăta de Sus intrase de timpuriu în atenţia 
organelor de control ale puterii totalitare. Numai aşa ne putem explica o notă 
aparţinând Poliţiei orăşeneşti Făgăraş, datată la 21 iulie 1946, care amintea că „în 
comuna Sâmbăta de Sus, jud. Făgăraş, vin în pelerinaj săteni şi orăşeni de prin 
judeţele Ciuc şi Trei Scaune, în afară de cei din împrejurimi, ca să asculte cuvântul 
stareţului sau preotului Arsenie Boca ... preotul le spune, printre altele, să nu voteze 
guvernul actual ... el susţine că comuniştii sunt contra Bisericii ... mai suntem 
informaţi că sus numitul preot este în strânsă legătură cu elementele reacţionare 
moniste”, pentru ca Inspectoratul Regional de Poliţie Braşov să revină, la 26 august 
1946, asupra cazului Arsenie Boca, absolvindu-1 de culpa „propagandei maniste”, 
dar etichetându-1 ca legionar, căci „A militat în Mişcarea Legionară ... şi face 
propagandă religioasă la mănăstirea Sâmbăta de Sus, unde este vizitat de foarte 
multă lume ... zvonindu-se chiar că preotul Arsenie are darul de a vindeca (pe cei 
suferinzi) ...în predicile sale către populaţie întrebuinţează expresii cu subînţeles 
religios, care ar putea fi interpretat şi în sens politic, aşa de exemplu expresia „lupii 
vor fi sfâşiaţi de către oile atacate ” care se poate interpreta că cei credincioşi, deşi 
puţini la număr, nu vor fi suprimaţi de puterea numerică a celor lepădaţi de 
credinţă, atât timp cât vor fi strânşi în jurul Bisericii”64.

însă nu doar mănăstirile ardelene, menţionate de noi până acum, au intrat sub 
atenta supraveghere a organelor de Securitate. Şi mănăstirea Rohia era atent 
monitorizată, datorită activităţii a doi călugări, ieromonahul Galaction Gavrilă 
Danciu şi a ieromonahului Ilarion Butcure, care - conform notei informative - 
„doreau să facă la schitul Strămbu din apropiere, un nucleu de propagandă al 
Oastei Domnului pentru împrejurinF65. De asemenea erau atenţi supravegheaţi

menţionate şi alte mănăstiri propuse spre evacuare. Noi am amintit doar cele aferente arealului ardelean, 
ca parte integrantă a studiului nostru.

63 George Enache, Ortodoxie şi putere politică.... p. 224.
64 Cristian Vasile, Biserica Ortodoxă Română în primul deceniu comunist..., p. 107-108.
65 Cristina Păiuşan, Radu Ciuceanu, Biserica Ortodoxă..., doc. 159, p. 310. Este vorba de o notă 

informatică, datată la 29 noiembrie 1956, privind activitatea unor călugări pe raza comunei Rohia.
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călugării care colindau satele îndemnându-i pe credincioşi să ia calea mănăstirilor. 
Aşa a fost, în Ţara Haţegului, călugărul Stelian Manolache (ieromonahul Dometie de 
mai târziu), care în decurs de numai doi ani a convins 20 de tineri să îmbrăţişeze 
viaţa monahală66.

Mai mult, n-au lipsit nici cazurile incendierii unor aşezăminte monahale de 
către executanţii dictaturii comuniste, ca, de exemplu, schitul „Sfânta Treime” din 
marginea satului Suciu de Sus, din Marmureş. Aşezat în poiana Breaza, schitul era 
ctitoria preotului dr. Florea Mureşan, fost profesor de Teologie la Cluj şi protopop 
de Cluj, care, după doi ani de detenţie la Canal, a fost numit preot paroh la Suciu de 
Sus. Acolo, a ridicat, pe terenul donat de un credincios al parohiei, Pavel al lui 
Armindon, între anii 1956-1957, schitul amintit mai ales că „ în locul celor 150 de 
mănăstiri şi schituri distruse de Bucow trebuie să construim şi noi - spunea părintele 
Florea - măcar una”. La 2 iunie 1958 preotul a fost arestat (decedând în temniţa de 
la Aiud, în anul 1961, după ce fusese condamnat la 25 de ani de închisoare), iar cu 
această ocazie schitul a fost incendiat împreună cu cele două camere de locuit 
aferente, imediat după arestarea ctitorului acestei aşezări67. Pe locul vetrei aşezării 
monahale, după evenimentele din decembrie 1989 se va ridica, după cum vom vedea 
cu un alt prilej, un nou aşezământ.

De asemenea a fost închisă şi mănăstirea Prislop, care alături de Sâmbăta de 
Sus, au fost în această perioadă puncte de referinţă ale monahismului transilvănean. 
Aici, în aceste vetre monahale, viaţa spirituală din perioada comunistă a cunoscut 
una din cele trei mari direcţii, care practic au menţinut viaţa creştină în România. 
Aceste direcţii au fost: „Rugul Aprins” de la mănăstire Antim din Bucureşti, ctitorit 
de Daniil Tudor; mişcarea de la Sâmbăta de Sus, mutată apoi la mănăstirea Prislop, 
iniţiată şi condusă de părintele Arsenie Boca; iar cea de a treia a fost la mănăstirea 
Slatina, din Moldova, mutată mai apoi la Sihăstria68. Aceasta era imaginea 
monahismului transilvănean în anul Decretului de Stat 410, cu centre îmbogăţite 
spiritual, cum au fost Sâmbăta şi Prislopul, şi cu altele capabile să îndeplinească 
aceeaşi menire. Dar, autorităţile comuniste aveau alte planuri.

II. Perioada 1959-1989

După cum am relatat în subcapitolul anterior, pentru întreaga perioadă 
deceniului şase, al secolului al XX-lea, mănăstirile ortodoxe au reprezentat, cel puţin 
în viziunea autorităţilor, un adversar statornic al autorităţilor comuniste. Decretul 
410, a fost un act evident de represiune religioasă, deoarece a vizat constrângerea

a

66 Cristian Vasile, „Mănăstirile în perioada comunistă”, p. 167.
67 Gavril Burzo, .Aspecte din prigoana împotriva Bisericii”, în TR, an. 139, 1991, nr. 25-28, p. 3; 

Idem, „Mănăstirea Sf. Treime din comuna Suciu de Sus, judeţul Maramureş, Eparhia Maramureşului şi 
Sătmarului”, în TR, an 147, 1999, nr. 5-8, p. 3; Ioan Dură, Monahismul românesc..., p. 78.

68 Antonie Plămădeală, „Rugul aprins-moment de spiritualitate românească”, în Saeculum, serie 
nouă, an MII, 1995, nr. 3-4 (12), p. 122.
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unor activităţi pur religioase, afectând implicit viaţa Bisericii, a lăsat urme adânci în 
viaţa monahismului românesc, şi deşi a încercat o desfiinţarea a monahismului, 
acesta a supravieţuit, evident cu multe sacrifici, regimului totalitar ateu. Din păcate 
odiosul Decret 410 a fost urmat de alte măsuri la fel de drastice şi punitive, 
îndreptate în mod direct asupra reprezentanţilor vieţii monahale în general şi deci, 
implicit, şi asupra celui transilvănean. Menţionăm doar măsurile luate în perioada de 
teroare ateistă, instaurată între 1959-1964, când în mod oficial nu s-a mai permis 
primirea în mănăstiri a noi tineri călugări, întreaga viaţă mănăstirească fiind 
supravegheată cu multă atenţie de către organele de securitate ale statului. Nu au 
lipsit nici arestările din rândurile reprezentanţilor monahismului autohton, cărora le 
vom dedica un subcapitol aparte, axat desigur doar pe monahii ardeleni, cunoscuţi cu 
numele.

Poate una dintre cele mai fine analize a modului în care sistemul totalitar a ştiut 
să trateze Biserica, pe toată perioada existenţei sale, a fost surprinsă de istoricul 
Alexandru Duţu. Acesta menţiona faptul că, dacă în prima sa etapă, mai precis între 
1948-1963, regimul a încercat să izoleze Biserica, întemniţând fără nici o remuşcare 
pe opozanţii sistemului şi controlând din punct de vedere economic şi politic toată 
activitatea religioasă, în perioada următoare, din 1963 spre 1980, acesta a limitat în 
mod constant prezenţa socială, culturală a Bisericii. Ultima fază, din 1980 spre 1989, 
regimul a încercat, fără însă a reuşi, chiar lichidarea Bisericii ca instituţie69.

Informaţiile referitoare la viaţa monahală din teritoriul transilvănean pentru 
această perioadă nu sunt extrem de bogate. Aceasta pentru că, pe de o parte, în acest 
răstimp monahismul transilvănean nu se putea bucura de un număr mare de 
mănăstiri şi vieţuitori, iar pe de altă parte, sursa documentară este destul de săracă, 
dacă ne referim exclusiv la acest subiect.

Iată, de pildă, care era statistica monahismului ardelean, în studiile publicate, 
care vizau acest subiect. Pentru anul 1979, Arhiepiscopia Sibiului avea o singură 
mănăstire, la Sâmbăta de Sus cu 17 călugări Prislopul, aparţinând acum de Episcopia 
Aradului, avea, în 1980, 18 vieţuitori, iar Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi 
Clujului avea, în 1981, viaţă mănăstirească la Nicula şi Rohia. Episcopia de Alba 
Iulia avea, în anul 1982, 50 de maici şi surori la mănăstirea Râmeţ, 12 călugări la 
mănăstirea „Sf. Ilie” de la Topliţa, 2 vieţuitori la schitul Afteia din apropiere de 
Cugir, schitul „Sf. Ioan Botezătorul” din Alba Iulia lipsit de vieţuitori şi schitul 
Poşaga din Munţii Apuseni, cu un singur vieţuitor. Lipsită de viaţă monahală era şi 
Episcopia Oradiei, conform studiului elaborat în 1982 . Aşadar, viaţa monahală cea

69 Alexandru Duţu, „Orthodoxie et totalitarisme”, în Sud-Estul şi contextul european, Buletinul 
Institutului de Studii Sud-Est Europene, VII, Bucureşti, 1997, p. 62; Ioan Dură, Ierarhi ai Bisericii..., p. 
36.

70 ***, „Monographies. La Mitropolie de Transylvanie et de l’Archevechi de Sibiu, în ROC. 
Romanian Orthodox Church News, IXe Annee, No. 4, Octobre-Decembre 1979, p. 72; Idem, „ 
Monographies. La Mitropolie de Banat et de l’Archevechi de Timişoara”, în ROC, Xe Annee, No. 2, 
Avril-Juin, 1980, p. 52; Idem, „Monographies. Archeveche orthodoxe roumain de Vad, Feleac et Cluj”,
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mai bine conturată era, la momentul respectiv, în Episcopia de Alba Iul ia, care 
număra 2 mănăstiri, 3 schituri, cu un total de 15 călugări şi 50 de călugăriţe, în timp 
ce Episcopia Oradiei şi Arhiepiscopia de Cluj apar, cel puţin la nivel oficial, lipsite 
de vieţuitori.

Bineînţeles, în comparaţie cu numărul mare de aşezări monahale de astăzi, 
numărul celor din perioada de care ne ocupăm pare foarte redus. Insă, nu trebuie 
uitat faptul că nici situaţia la nivelul întregii Patriarhii Române nu era mai bună. 
Astfel, în 1987, pe întreg cuprinsul Patriarhiei Române funcţionau un număr de 130 
aşezăminte monahale cu 2.072 monahi şi monahii71, în timp ce doi ani mai târziu 
mai funcţionau doar 100 de mănăstiri şi schituri, dar cu un număr de 2.800 de 
vieţuitori72. Pentru spaţiul transilvănean situaţia nu putea fi mai bună, mai ales că, 
potrivit statisticii aferente anilor anteriori numărul mănăstirilor şi al celor care trăiau 
în ele era în vădită scădere. Consemnăm, de pildă, mănăstirile deschise şi active, 
pentru acel an, în care numărul monahilor şi monahiilor scădea, prin grija 
autorităţilor: Prislop (jud Hunedoara); Râmeţ (jud. Alba); Rohia (jud. Maramureş); 
Sâmbăta de Sus (jud. Braşov); Topliţa (jud. Harghita); Izbuc (jud.Bihor), Nicula 
(jud. Cluj), Bixad (jud. Satu Mare). Prin urmare, şi în acest caz utilizarea aceleiaşi 
tehnici, de către aparatul opresiv de stat, ca şi în perioada premergătoare Decretului 
410, anume diminuarea numărului de mănăstiri, combinată cu o comasare a 
vieţuitorilor în lăcaşurile rămase.

Cu toate acestea, nu putem fi de acord cu unele afirmaţii ale istoricilor de peste 
hotare, care au scris despre impactul avut asupra monahismului de regimul totalitar 
ateu. De pildă, Olliver Gillet, menţionat de noi şi cu un alt prilej, afirmă că 
„mănăstirile, care, până la sfârşitul anilor 1950, rămăseseră departe de scena 
politică şi deveniseră centre de opoziţie, au fost transformate în adevărate 
cooperative meşteşugăreşti. Călugării au fost transformaţi în muncitori pentru a 
împiedica astfel dezvoltarea unei gândiri religioase indezirabile şi pentru a exploata 
aceste mase umane în profitul prosperităţii socialiste”1*. Probabil s-a uitat că după 
decretul 410, autorităţile comuniste au folosit pentru recluziunea monastică a 
ierarhilor ortodocşi, depuşi din treaptă chiar unele mănăstiri74. Amintim pentru

în ROC, Xle Annee, No.2, Avril-Juin, 1981, p. 34; Idem, „Monographies. Eveche d'Alba Iulia”, în ROC, 
Xlle Annee, No.l, Janvier-Mars, 1982, p. 37, 41; Idem, „Monographies. Eveche d'Oradea”, în ROC, 
Xlle Annee, No.3, Juillet-Septembre, 1982, p. 44; Ioan Dură, Monahismul..., p. 21-25.

xxx, Biserica Ortodoxă Română. Monografie Album, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987, p. 2.

7‘ xxx, Fidelitate şi înnoire. Realităţi contemporane din viaţa Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 1989, p. 21.

7 Ollivier Gillet, Religie şi naţionalism..., p. 72.
Ioan Dură, „Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române îndepărtaţi din scaun”, p. 55. Alte mănăstiri şi 

schituri, „utilizate” de sistemul totalitar în acest sens au fost: Căldăruşani, Cemica, Schitul Maicilor, 
Neamţ, Agapia, Cheia, Cozia, Curtea de Argeş, Ciorogârla, Topliţa, „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din 
Huşi, Horaiţa, Dragoslavele (a fost locul de surghiun al patriarhului Justinian pentru o perioadă de şase 
luni, în urma protestului său la darea decretului abuziv de desfiinţare a mănăstirilor şi indirect a
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spaţiul transilvănean mănăstirea cu hramul „Sfanţul Ioan Botezătorul”, din Alba 
Iulia, unde au avut domiciuliul forţat Policarp Moruşca şi Veneamin Nistor, 
respectiv mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, unde în ultimul deceniu 
comunist, a fost forţat să se retragă din „grija” autorităţilor, Nicolae Mladin, fostul 
mitropolit al Ardealului.

După 1964 organele de Stat îmblânzesc prigoana (căci, cel puţin în viziunea 
Securităţii, inamicul nu trebuia să dispară, pentru că el îi legitima existenţa, de aceea 
acesta trebuia doar demoralizat, dezinformat)75, iar o parte din monahi, ieromonahi 
sau chiar rasofori izgoniţi, sunt reprimiţi discret în mănăstiri. Acest fapt nu trebuie să 
ne surprindă, deoarece mănăstirile reprezentau şi monumente de artă, deci trebuiau 
să fie vizitate de turiştii străini. însă, mai rar se fac tunderi în monahism şi hirotonii 
ale monahilor. O statistică a anului 1973 prezintă următoarea situaţie a 
monahismului românesc: 2068 de vieţuitori, dintre care 575 de călugări şi 1493 de 
călugăriţe, locuind în 114 aşezăminte monahale, adică 57 de mănăstiri, 37 de schituri 
şi 20 metocuri. în schimb monahii şi monahiile menţionate aveau terminată şcoala 
elementară, urmând şi diferite cursuri şi în cadrul şcolilor monahale, prin care şi-au 
însuşit şi o temeinică pregătire teologică, trăind astfel într-un autentic duh creştin, în 
viaţă de obşte76. De pildă, este semnificativ că în 1985, mănăstirile româneşti şi-au 
dublat numărul vieţuitorilor în comparaţie cu anul 1961, când s-a făcut vizibil 
efectul Decretului 410.

Faptul că reprezentanţii vieţii monahale, şi implicit mănăstirile, erau atent 
supravegheate este evidenţiat de Decretul 334/1970 privind organizarea şi 
funcţionarea Departamentului Cultelor. Acest decret prevedea atribuţii care denotă 
controlul exercitat de stat asupra vieţii religioase, instituţia având drept de control şi 
supraveghere a unităţilor de cult şi a mănăstirilor77.

O altă statistică, apărută de această dată în străinătate, dar citând surse din ţară, 
menţiona faptul că în România anului 1987, funcţionau 109 mănăstiri, în care 
vieţuiau 3.200 de călugări şi călugăriţe, cu remarca diminuării numărului de monahi 
în raport cu cel de monahii. Mai mult, la momentul respectiv, în România 
mănăstirile şi-au găsit integrarea legală în sistemul social al ţării, tocmai pentru că 
sunt obşti de muncă bine organizate, în diferite domenii78.

Cu toată această „intrare în legalitate”, oarecum forţată şi „acceptată” de 
autorităţile statului pe fondul unui context internaţional favorabil credinţelor

monahismului). Aşadar, 13 mănăstiri şi 3 schituri făceau parte integrantă din spaţiul concentraţionar 
românesc şi se aflau sub stricta şi directa supraveghere a Securităţii.

75 Eugen Negriei, Literatura română sub comunism, Editura Fundaţia Pro, Bucureşti, 2003, p. 13.
76 Timotei Seviciu, Reorganizarea vieţii monahale..., p. 631; loan G. Coman, „Importanţa şi 

sensul desăvârşirii în monahism”, în Studii Teologice (ST)., an. 7, 1955, nr. 3-4, p. 217.
77 xxx, Viaţa religioasă în România (coordonator Adrian Lemeni), Bucureşti, 2005, p. 10.

Tomâs Spidlilc, „Monachesimo e reliogiosita popolare in Romania”, în La Civiltă Catolica,
1987, p. 237-246, apud „Monahismul şi religiozitatea populară în Romania”, în MMS, an. 65, 1990, nr. 
1-3, p. 166.
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religioase în general şi Ortodoxiei româneşti pe plan naţional şi chiar pe fondul 
persecuţiilor îndurate de reprezentanţii îngereşti, în mănăstirile transilvănene s-au 
format vieţuitori cu o trăire duhovnicească aparte. Aceştia au reuşit nu doar să 
devină modele de urmat, dar mai ales să orienteze şi pe alţii, indiferent de statutul 
lor: laici sau monahi. Ei constituie generaţia de aur a monahismului din timpul 
regimului totalitar. De aceea, amintim măcar o parte dintre aceştia, chiar dacă unii 
dintre ei vor apărea şi în alte părţi ale lucrării noastre. Aşa au fost de pildă: 
arhimandritul Serafim Popescu de la Sâmbăta de Sus, protosinghelul Teofil 
Părăianu de la aceeaşi mănăstire, ieromonahul Arsenic Boca de la mănăstirea 
Prislop, arhimandritul Serafim Man de la mănăstirea Rohia, monahul Nicolae 
Steinhardt de la mănăstirea Rohia, arhimandritul Justinian Chir a, tot de la 
mănăstirea Rohia, arhimandritul Cleopa Nanii de la Nicula, arhimandritul Dometie 
Manolache şi ieromonahul loachim Popa, ambii de la mănăstirea Râmeţ, 
arhimandritul Emilian Antal de la mănăstirea „Sf. Ilie” din Topliţa, monahiile 
Vichentia Păn>an şi Ierusalima Ghibu, aparţinând mănăstirii Râmeţ*9. Evident, şirul 
celor menţionaţi poate continua, înregistrând alte nume la fel de semnificative pentru 
a creiona o imagine completă a monahismului din perioada menţionată. însă, cel mai 
important lucru este faptul că monahii formaţi în perioada amintită au constituit 
modele de urmat şi pentru generaţiile de monahi atraşi de viaţa călugărească după 
Decembrie 1989, fiindu-le acestora călăuze şi povăţuitori pentru propăşirea lor 
duhovnicească.

Aspects of Orthodox Monastic Life in Transylvania During the Communist 
Regime. After the inauguration of the totalitarian and atheistic regime in Romania, 
the life of our forefathers' Church had to face new challenges orchestrated by the 
“red devii ” The Church was gradually deprived of its rights and freedom, so that 
people could be “set free ” from the influence of Christian life and spirituality. 
Unfortunately, not even monasticism managed to escape from vehement communist 
persecution; i.e. monks and nuns were forced to live in a limited number of 
monasteries, as many of them were being closed down; they were also being kept 
under surveillance by the authorities, they were arrested, interrogated, slandered, 
all this culminating with the State Decree no. 410/1959. Nevertheless, due to the tact 
and clear-sightedness of some hierarchs, such as Patriarch Justinian, Romanian 
monasticism in general, including the Transylvanian one, has managed to survive 
the communist steamroller and has flourished aga in after Decern ber 1989.

79 loanichie Bălan, Convorbiri duhovniceşti, vol.I-630p, şi vol.II-808p, Editura Episcopiei 
Romanului şi Huşilor, Huşi, 1984, 1988, p.485-490 (vol.I), 767-77l(vol.II), 557-56l(vol.l), 761- 
767(vol.II), 756-761(vol.II), 552-557(vol. I).
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Ontologia ordinii morale în lumina învierii 
la Sfântul Maxim Mărturisitorul

Asist. Univ. Drd. Maria-Otilia OPREA

înrădăcinat prin credinţă şi trăire în Părintele tuturor luminilor (Iac 1, 17), 
Sfanţul Maxim - veritabil Mărturisitor şi fiu al Luminii (In 12, 36), continuă să 
lumineze lumea şi de dincolo de lume cu penetrantele raze ale cuvintelor sale 
concentrate într-o operă de o valoare inestimabilă. Primindu-le, acestea ne deschid 
ochii minţii spre realităţile veşnice, ne iniţiază în tainele cerului şi ale pământului, ne 
ajută să escaladăm meterezele neştiinţei şi să străbatem vălurile până la templul de foc 
al Adevărului.

în viziunea maximiană Adevărul nu este altul decât Hristos, identificat cu tot 
ceea ce este Frumos, Bun, Drept, Iubit, înţelept, Dumnezeiesc, Veşnic. Adevărul 
este totodată Lumină şi Viaţă, Lumină care luminează inclusiv întunericul 
fantomatic al existenţei - operă a libertăţii umane falsificate - şi Viaţă care 
transformă moartea în somn al privegherii şi îi trezeşte pe cei vii prin nimicirea 
monştrilor cuibăriţi în sufletele lor. între Lumină şi Binele dumnezeiesc etern există 
o tainică identitate (In 3, 21), aşa cum există o unitate fatală între întuneric şi răul 
satanic. De aceea, cine nu declară moarte morţii şi păcatului se complace într-o 
infernală lume a tenebrelor, lipsită de tot ceea ce este luminos, bun şi adevărat, lume 
în care Hristos - Adevărul sacrificial şi pascal prin excelenţă - nu mai este coborât 
de pe cruce, căci inima înrăită nu acceptă să-I slujească drept mormânt al învierii. în 
consecinţă, negarea Unicei Valori veşnice, indiferenţa faţă de Izvorul inepuizabil de 
viaţă şi iubire, generează pierderea unităţii lăuntrice şi dizolvarea ordinii morale 
interioare, cu grave repercusiuni în ordinea creaţiei.

Ordinea morală - conjugarea dorului dumnezeiesc cu deprinderea virtuţii
prin luptă

Ordinea se bazează pe relaţie, relaţia fiind întotdeauna dialogală şi liber 
comunicaţională. în raportul chip-Arhetip, insul singularizat şi împătimit nu îl poate 
percepe pe Dumnezeu drept Factor şi Reazem imuabil al sensului existenţei, ci 
numai fiinţa umană care binevoieşte să fie înălţată la maxima ei vocaţie, la scopul 
pentru care a fost zidită: de a revela în nesfârşită ascensiune comorile harice ale

431



STUDII ŞI ARTICOLE

naturii necreate, prin acte creatoare, spre slava lui Dumnezeu şi fericirea făpturii. 
Persoana nu este deci un centru de iniţiativă propriu firii şi nici rezultatul unei 
predestinaţii totale. In fiecare dintre noi trebuie să se reveleze persoana aşa cum a 
revelat-o Hristos: cu capacitatea spirituală de a enipostazia liber o altă fire decât cea 
proprie (II Pt 1,4).

Ontologia ordinii morale la Sfanţul Maxim priveşte mai întâi acea dorinţă 
nesfârşită a lui Dumnezeu de a lucra pururea şi în toţi Taina întrupării Sale, de a-Şi 
face sălaş în fiinţa noastră, sfinţind-o şi luminând adevărul ei ultim prin învierea 
conştiinţei la o nouă viaţă, la un mod de existenţă teandric. La aceasta ne ajută, apoi, 
cu prisosinţă, fericitul dor după Dumnezeul Care ne doreşte nebuneşte, graţie 
faptului că „Cel care a adus la subzistenţă toată firea cu înţelepciune şi a sădit în chip 
ascuns în fiecare dintre fiinţele raţionale, ca primă putere, cunoaşterea Sa, ne-a dat şi 
nouă, ca un Stăpân prea darnic, după fire, dorul de El, împletind cu aceasta în chip 
natural puterea raţiunii, ca să putem cunoaşte cu uşurinţă modurile împlinirii dorului 
şi ca nu cumva, greşind, să nu nimerim la ceea ce luptăm să ajungem”1. Numai iubirea 
lui Dumnezeu, nebună în debordanta ei revărsare, a putut crea, prin Duhul dătător de 
viaţă, subiecte libere după chipul libertăţii dumnezeieşti, conştiente şi responsabile de 
actele lor, capabile de a deveni prin har, printr-o mişcare neîngrădită, asemenea 
Creatorului lor. Această mişcare este susţinută, în concepţia maximiană, de impulsul 
interior spre Dumnezeu imprimat dintru început fiinţei umane, nu în sensul unui 
determinism, ci în sensul unei autodeterminări, ca acceptare voioasă a invitaţiei 
Stăpânului la Ospăţul împărăţiei.

Graţie respectului inviolabil faţă de făptură Sa, Dumnezeu evită să i Se descopere 
prin „tunete şi fulgere” pentru a nu o forţa prin dovezi constrângătoare să se mişte în 
direcţia plăcută Lui. El grăieşte conştiinţei tăcând, iar această tăcere divină grăitoare 
este percepută şi înţeleasă doar de „cel ce are urechi de auzit” (Mt 13,9). „Şi dacă 
înţelege, desigur că şi iubeşte pe Cel pe care-L înţelege. Iar dacă îl iubeşte, desigur că 
şi pătimeşte tensiunea spre El ca spre Cel iubit”2. Prin urmare, mişcarea nu e oarbă sau 
inconştientă, ci e generată de iubirea faţă de Cel înţeles şi, implicit, de înţelegerea 
Celui iubit. «Pătimirea» binecuvântată a iubirii de Dumnezeu este rodul strălucirii 
Binelui suprem în om, pătimire «nepătimaşă» în acelaşi timp, întrucât îi conferă 
acestuia o sensibilitate spirituală tot mai sporită şi mai curată însoţindu-1 dincolo de 
insuficienţa celor văzute şi pieritoare, „la Acela în vederea Căruia a primit dorul”3. 
Pentru Sfântul Maxim năzuinţa spre Dumnezeu ca cel mai înalt Bun e cea care 
asigură raţiunii veracitatea, iar raţiunea care se străduieşte să cunoască pe Cel dorit şi 
modurile în care se poate ajunge la El e cea care aduce dorului statornicia.

A fi «după chip» înseamnă, înainte de toate, a tinde spre propriul Model. Omul 
e «icoana creată», «reflexul» naturii divine, proiect dinamic, permanent în tensiune

Sfanţul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, 124, trad. rom. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, în 
P.S.B. 80, E1BMBOR, Bucureşti, 1983, p. 306.

■ Ibiclem, 7b, p. 74.
3 Ibidem, 124, p. 307.
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spre absolut, în dorinţa de a înfăptui asemănarea, de a crea valori cu care îmbogăţindu- 
se să îmbogăţească şi pe alţii. Ca «imago Trinitatis», reflectând plenitudinea 
Prototipului, dar şi incognoscibilitatea Fiinţei dumnezeieşti, fiinţa umană - în 
integritatea ei: trup şi suflet - nu se poate concepe în afara relaţiei de comuniune cu 
bunătatea infinită a Dumnezeului-Treime. «Simplitatea» şi «unitatea» ei reflectă 
simplitatea divină, Tatăl fiind principiul unităţii; «bunătatea» exprimată în 
«deprinderea virtuţilor» reflectă bunătatea divină, Fiul fiind manifestarea bunătăţii; iar 
eliberarea omului de „însuşirea puterilor împărţite după fire”4 reflectă activitatea de 
unificare operată de Duhul Sfânt. Participarea la viaţa dumnezeiască ar fi, prin 
urmare, imposibilă dacă n-am poseda ceva din ceea ce corespunde Celui participat.

în consonanţă cu alţi Sfinţi Părinţi (Sfanţul Irineu, Sfântul Grigorie Palama), 
Sfântul Maxim atribuie şi trupului calitatea de chip. într-adevăr, fiecare facultate a 
spiritului uman reflectă chipul, dar acesta este în mod esenţial întregul uman centrat 
pe spiritual, a cărui proprietate este să iasă din sine pentru a regăsi în sine pe Cel ce îi 
este mai intim decât îşi este el sieşi. Insuflarea chipului dumnezeiesc în Adam 
reprezintă deschiderea omului spre Dumnezeu prin suflet şi o anumită legătură cu 
Dumnezeu prin raţiunea care tinde la o cunoaştere infinită, dar şi prin virtuţile, 
arătate parţial prin trup şi dornice după binele la fel de infinit al comuniunii cu 
Dumnezeu. Adevărul că natura umană nu este o natură închisă în ea însăşi, adică 
atrofiată, ci deschisă unui măreţ orizont soteriologic, este întărit şi de Părintele 
Stăniloae cu analogii din lumea fenomenală: „în firea omului e sădită trebuinţa şi 
capacitatea comunicării cu Dumnezeu, cum e sădită în firea ochiului capacitatea să 
vadă lumina deosebită de el”5.

Remarcăm întâi identificarea «chipului» dumnezeiesc al omului cu binele sădit în 
firea lui, bine începător căruia îi este inerentă aspiraţia spre binele desăvârşit - unirea 
cu Dumnezeu, aspiraţie ce se împlineşte prin conjugarea puterii naturale cu puterea 
lui Dumnezeu. în calitatea sa de «latenţă sufletească», de «virtualitate morală», 
binele este o „energie care ne însoţeşte peste tot”6 şi care cheamă fiinţa umană să se 
înalţe din suferinţa cea de pe urmă, suferinţa morţii, prin mişcarea ei voită de la 
Dumnezeu ca Bine la Dumnezeu ca Ţintă. Un corelativ al realităţii de faţă ar fi, se 
pare, conceptul paulin despre legea dumnezeiască înscrisă în inimă (Rom 2, 14-15), 
lege care nu există prin sine şi de sine, ci e dată de Legiuitorul suprem, dependentă de 
voinţa Lui, Acesta adresându-Se şi facându-Se străveziu prin ea, ca şi prin legea scrisă 
pe table sau pe hârtie, doar celor ce stau în dialog constant şi gradual cu El.

Raportarea naturală la bine ar fi identică cu acel apriorism moral kantian care nu 
gândea omul fără o „conştiinţă axiologică primară”1 structurantă pentru ordinea 
interioară a fiinţei şi în stare de a distinge „ceea ce este moral de aprobat şi lăudabil

4 Ibidem, 64, p. 183.
5 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, „Note” h Ambigua, PSB cit., p. 143.
6 Prof. Dr. Ilie Bădescu, Teoria latenţelor colective, Editura Isogep-Euxin, Bucureşti, 1997, p. 30.
7 Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran, Bazele axiologice ale binelui, Editura Omniscop, Craiova, 1996, p.

13.
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şi ceea ce este moral de dezaprobat şi condamnabil”8. Se impune aici distincţia între 
moralitatea naturală şi moralitatea câştigată prin biruinţa asupra impulsurilor contrare 
firii. Prima este inferioară ca valoare celeilalte, caracterizându-se prin nesiguranţă şi 
instabilitate, pentru că în spatele conduitei morale nu se ascunde nicidecum o forţă 
puternică de decizie, iar binele este săvârşit fără efort deosebit, fără antrenare 
continuă în lupta pe care ar reclama-o, de pildă, o natură individuală înclinată spre 
rău. Agentul moral nu este un automat, iar acţiunea lui nu e determinată cu necesitate 
de un principiu moral intrinsec constituţiei sale. Şi chiar dacă lucrează binele prin fire, 
împrejurările defavorabile sunt cele care-i oferă prilejul de a deprinde virtutea, ca pe 
o a doua fire, printr-o voinţă statornică. „Virtutea -
obişnuieşte să lupte cu firea”9 când este zămislită de o raţiune dreaptă şi când rodeşte 
la rândul ei „raţiunea ascultătoare de Dumnezeu”10 ce dirijează pe fiecare spre acel 
Bine intuit de funcţia contemplativă a sufletului, adică spre Raţiunea ipostatică divină. 
Viziunea Mărturisitorului uneşte nu numai raţiunea cu făptuirea, virtutea nefiind 
altceva decât raţiunea dusă la scopul ei, dar şi contemplaţia cu judecata privitoare la 
făptuire.

constată Sfântul Maxim -

Ordinea lăuntrică - rodul sinergiei dintre raţiune, minte, inimă şi harul 
Duhului Sfânt

Ordinea morală priveşte atât aspectul exterior, cât şi interior al fiinţei umane. 
Interesant e locul pe care îl ocupă raţiunea în ordinea morală maximiană. Intr-un 
pasaj din Ambigua este menţionată ca regulator în mişcarea trupului prin reţinerea 
acestuia de la pornirea spre cele necuviincioase11, iar în altă parte i se atribuie rolul 
de preot care luminează şi face ordine în casa sufletului, dezvăluindu-i „voile şi 
gândurile necurate împreună cu faptele vinovate” şi arătându-i în chip înţelept 
„modurile convertirii şi ale curăţirii”12.

Fiecare gând întipărit în minte anunţă de altfel ordinea viitoare13 aşa cum 
vesteşte însuşi Mântuitorul în Predica de pe Munte: „Căci unde este inima ta, acolo va 
fi şi comoara ta” (Mt 6, 21). Aparenta confuzie între minte şi inimă nu trebuie să ne 
deruteze. în dubla sa funcţie de cunoaştere (în special intuitivă) şi de voinţă (dorinţele 
profunde), nous-ul a fost desemnat metaforic de Sfinţii Părinţi şi prin termenul biblic 
de «inimă». Sfântul Grigorie Palama socoteşte «inima» nu doar organul cel mai 
lăuntric al trupului, dar şi centrul de întâlnire între trup şi suflet, organul conducător 
aflat la hotarul între Dumnezeu şi om în care mintea trebuie să pogoare pentru a

8 Leo Polak, „L’autonomie et Ies h&eronomies theologique, physique, sociologique”, în Travaux 
du IX-eme Congres internaţional de philosophie, X, I-ere pârtie, p. 3, apud Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran, 
op. cit., p. 14.

9 Sfanţul Maxim Mărturisitorul, op. cit., 29, p. 138.
10 Ibidem, 23, p. 123.
11 Ibidem, 10, p. 106.
12 Ibidem, 24, p. 124.
13 Ibidem, 83, p. 216.
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experia acolo harul dumnezeiesc. Aşadar, pentru întâlnirea reală a lui Dumnezeu este 
absolut necesar ca înţelegerea şi simţirea să alcătuiască un tot unitar.

Nu putem deci detaşa mintea care se înalţă spre Dumnezeu de persoana umană 
integrală - aşa cum face Varlaam de Calabria — fără a risca o abstractizare a ei. Doar 
în adâncul inimii, profunzime indefinibilă a trupului şi a sufletului, mintea se poate 
adânci în adâncurile de taină ale Dumnezeirii. Această concepţie, potrivit căreia inima 
- transfigurată de har - constituie sediul simţirii duhovniceşti, izvorul tuturor puterilor 
sufleteşti, este prezentă şi la predecesorii isihaştilor bizantini (Sfântul Macarie 
Egipteanul) sau la marii mistici sirieni orientali (Ioan din Daliata, Isaac Şirul). Sfântul 
Maxim, comentând Psalmul 41,9: „Adânc pe adânc cheamă în glasul căderilor apelor 
Tale”, stabileşte o corespondenţă între mintea sau spiritul omenesc şi înţelepciunea 
lui Dumnezeu. Mintea poate fi numită «adânc», însă nu ca adânc prin sine, ci ca una 
ce a fost creată pentru a îmbrăţişa Adâncul unic dumnezeiesc, deci ca „loc al 
Adâncului”, locul înţelepciunii divine fiind mintea curată14, mintea care progresează la 
nesfârşit în cunoaştere şi în iubire. „Ea e adânc prin act, nu după fire - explică 
Părintele Stăniloae. E adâncă prin voinţa lui Dumnezeu şi prin voinţa ei de a sluji ca 
loc al Adâncului dumnezeiesc...”. Iată „marea taină a capacităţii minţii create de a 
primi pe Dumnezeu în ea şi a însuşirii lui Dumnezeu de a Se face încăput de 
minte”15.

Afirmaţiile maximiene construiesc, se pare, o nouă armă împotriva 
origenismului care consideră mintea de aceeaşi esenţă cu Dumnezeu, nemaivăzând 
în om o alteritate personală înzestrată cu liber arbitru şi suveranitate, capabilă de a se 
angaja pe drumul actualizării minţii sale ca adânc cuprinzător al Adâncului 
dumnezeiesc, şi nici în Dumnezeu o Persoană distinctă de persoana creată, în stare 
oricând să creeze ca loc al Lui o minte personală infinit însetată de El.

Făptura raţională şi cuvântătoare dobândeşte neschimbabilitatea morală numai 
după depăşirea tuturor celor „de la mijloc, în care se ascundea odinioară primejdia 
de a greşi în privinţa cunoaşterii”16. Nestatornicia morală s-ar datora greşelilor de 
cunoaştere în drumul parcurs de minte de la lucrurile create la Dumnezeu. 
Imposibilitatea de a mai greşi este dăruită minţii din clipa când Adevărul divin 
contemplat îi copleşeşte toate lucrările prin experierea Lui directă, fără nimic la 
mijloc, însă fără a se produce o asimilare reciprocă confuză între cele două realităţi 
ontologic diferite. Aceasta e forma supremă în care Se poate comunica Dumnezeu 
făpturii, adică înţelepciunea, şi totodată forma cea mai înaltă prin care făptura poate 
ajunge la înţelepciune, purtată prin contemplaţie de către minte.

Dar până a ajunge aici e necesară făptuirea17, deoarece mintea nu primeşte 
raţiunea naturală neînsoţită de pruncii virtuţilor. în plus, raţiunea nu constituie numai

14 Ibidem, 179, p. 349.
15 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, „Note...”, p. 349. , ... . p_
16 Sfanţul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, 63, in Filocaha, voi. III, trad. rom. 

Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Sibiu, 1948, p. 371.
17 Ibidem, 64, scolia 25, p. 416.
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temelia firii, nu este numai organul care pune rânduială în suflet şi în trup, ci are şi o 
funcţie cognitivă. Exigenţa raţiunii ca temelie a firii este aceea de a lucra conform ei. 
Ca organ de cunoaştere raţiunea e identificată cu „puterea văzătoare a sufletului” 
care, văzând în ce direcţie tinde firea, evită „să se folosească în chip contrar de 
puterile naturale”18.

Raţionalitatea sufletească posedă deci atât o latură activă numită raţiune sau 
prudenţă, ca una ce chibzuieşte drept asupra celor ce sunt de făcut, cât şi o latură 
contemplativă reprezentată de minte sau de înţelepciune, prin care lucrurile sunt 
cunoscute în profunzime19. Prin această terminologie Sfântul Maxim îndreptăţeşte pe 
Sfântul Grigorie să considere raţiunea şi contemplaţia ca mijloace de înălţare spre 
Dumnezeu, punctul de plecare fiind fapta virtuoasă, iar piscul - stăruinţa în adevăruri 
care procură sufletului plăcerea faţă de ele, lupta împotriva atracţiei lucrurilor fiind 
suspendată. La polul opus se află omul a cărui minte rătăceşte aiurea şi se mişcă spre 
patimi şi simţuri şi spre cele supuse simţurilor, ca singura alternativă existentă din 
moment ce s-a abătut de la mişcarea spre Dumnezeu cea după fire şi a refuzat 
„bunătăţile naturale”20 care umplu viaţa tuturor celor ce o trăiesc cu Dumnezeu. Viaţa cu 
Dumnezeu şi în Dumnezeu e viaţa cerută de natura umană, actualizarea tensiunii 
icoanei spre original, a chipului spre «obârşia» sa21. Nu e suficientă aşadar cugetarea 
dreaptă, căci ea nu reuşeşte de una singură o atingere simplă a lui Dumnezeu, 
generatoare de ordine şi pace lăuntrică, ci îl deduce pe Acesta indirect - din creaturi - 
recurgând întotdeauna la complicate operaţii raţionale.

„Mintea " şi „raţiunea ”, identificate în cele din urmă de Sfântul Maxim în una 
şi aceeaşi „facultate deiformă şi dumnezeiască”22, conduc „în chip firesc spre Prima 
Raţiune pe cei raţionali”23, având un rol moral opus pasiunilor şi mijlocind, prin urmare, 
lucrarea lui Dumnezeu în fiinţa umană. Firea se întăreşte şi devine incoruptibilă când 
raţiunea predomină în ea, când „vigoarea minţii” nu e slăbită de poftă şi mânie, 
slăbire ce afectează întregul uman. Fermitatea raţiunii se cere împletită cu o voinţă 
tare, în sensul că amândouă reuşesc să fructifice „raţiunile dumnezeieşti inarticulate 
de Dumnezeu în chip natural în fire”24. Deşi constitutive făpturii umane, aceste 
sclipiri divine în raţiunile firii nu anulează acţiunea de corupere a voii. Luminozitatea 
lor poate fi micşorată sau învăluită în întunericul ignoranţei sau neglijenţei vinovate, 
dar niciodată aruncată în inexistenţă, deoarece nici o existenţă umană - individuală în 
acest caz, ca una ce şi-a pierdut personalitatea - n-ar putea subzista fără a fi susţinută 
de acestea.

18 Idem, Ambigua, 13, p. 115.
19 Ibidem, 11, p. 108-109.
20 Ibidem, p. 110.
21 Paul Evdochimov, L ’Orthodoxie, Neuchâtel, 1959, p. 82-83.
22 Sfanţul Maxim Mărturisitorul, op. cit., 7h, p. 89.
23 Idem, Scurtă tâlcuire a rugăciunii „ Tatăl nostru", în Filocalia, voi. II, trad. rom. Pr. Prof. Dr. 

Dumitru Stăniloae, Sibiu, 1947, p. 273.
24 Idem, Ambigua, 7i, p. 89.
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Raţiunea cunoscătoare stă în legătură şi cu ţesătura de raţiuni ontologice ale 
lucrurilor, având menirea să le definească, să le adune în sine şi să le dirijeze spre 
Dumnezeu, iar contemplaţia să le înţeleagă finalitatea25 prin punerea lor în relaţie cu 
Creatorul lor. Acesta este circuitul ordinii morale autentice, pilonul de referinţă 
pentru exteriorizarea interiorităţii umane, cât şi pentru interiorizarea exteriorităţii 
creaturale fiind de-a pururi Dumnezeu. Raţiunea şi contemplaţia nu se exclud, nici 
nu se opun, ci formează un tot unitar pecetluit cu pecete de sus şi cu rol de sfetnic în 
„deprinderea atotnepătimaşă şi învârtoşată în bine”26. în universul moral raţiunea nu 
este deci un organ de experienţă exclusiv, aşa cum susţineau filosofii antici. Pentru 
Socrate, de pildă, ştiinţa binelui conducea implicit la facerea binelui. Filosofia 
creştină defineşte omul moral ca „om raţional”, însă raţiunea nu are un caracter de 
exclusivitate, ci e completată de har. Dacă prin ea se cunosc „raţiunile lucrurilor”, tot 
prin ea se cunosc şi „raţiunile virtuţilor”, iar „cel ce s-a înălţat la raţiunea virtuţilor nu 
va mai cunoaşte câtuşi de puţin poziţia celor fără raţiune” sau „a celor contrare 
raţiunii”27. Cu alte cuvinte, părţii raţionale din om i se cuvine fireasca supunere faţă 
de Raţiunea dumnezeiască, ca să stăpânească netulburată peste partea neraţională. 
Respectarea acestei ordini aduce rânduială în toate, alungă răul din făptură şi orice 
putere care atrage spre rău28.

într-adevăr, raţiunea naturală pătrunde la raţiunile virtuţilor, dar nu e în măsură să 
ajungă la „cauza lor — Dumnezeu”29. Ea nu încheie experienţa, ci şade smerită la 
picioarele minţii - „tronul lui Dumnezeu în om”. Deprinsă cu făptuirea, mintea 
înaintează la dreapta judecată, prin care ostenitorul poate deosebi virtutea şi păcatul, 
iar învăţată să contemple înaintează spre cunoştinţa raţiunilor fiinţelor netrupeşti şi 
trupeşti până la cunoştinţa de Dumnezeu30. Tot ceea ce ţine de partea superioară a 
sufletului — contemplaţie, raţiune, voinţă etc. — este concentrat de Sfântul Maxim în 
noţiunea de «intelect»31, cuprinzătoare a teoreticului şi a practicului, a cunoaşterii 
discursive şi intuitive.

Simţurile trupeşti - icoane ale puterilor sufleteşti
Având „ca putere mintea, ca mişcare cugetarea şi ca efect înţelegerea”32, sufletul 

are în concepţia maximiană un rost deosebit în păstrarea unităţii trupului, prin el 
mădularele care-i slujesc felurit fiind armonizate şi însufleţite. Prin virtuţile săvârşite 
trupul capătă, graţie mijlocirii sufletului, străvezime pentru Dumnezeu şi,

25 Ibidem, 10, p. 107.
Idem, Răspunsuri..., 64, scolia 27, p. 416.

27 Ibidem, 64, p. 399.
^ Idem, Capete despre dragoste, II, 83, în Filocalia, voi. II, trad. cit., p. 72. 
~Q Idem, Răspunsuri..., 64, scolia 25, p. 416.
3J Idem, Capete despre dragoste, II, 26, p. 59.

* Idem, Ambigua, 10, p. 107.
3- Ibidem, 77, p. 198.
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înfrumuseţat cu „înfăţişări dumnezeieşti”33, coboară astfel în sine „toată frumuseţea 
dumnezeiască, pe cât e cu putinţă”34. Şi cum, conform principiului dostoievskian, 
„ceea ce nu e frumos, ucide”, sufletului i se poate imprima prin mijlocirea trupului 
cufundat în senzaţii pătimaşe un chip pământesc sau, mai bine zis, masca frumuseţii 
demonice, înşelătoare şi mincinoasă. Experienţa simţuală nu e totuşi lipsită de valoare. 
Pentru Sfanţul Maxim, simţurile trupeşti sunt „îndrumătoare elementare” sau „icoane 
ale puterilor sufleteşti”, sufletul având puterea să Ie acomodeze progresiv lucrării 
duhovniceşti, să perceapă prin ele raţiunile din lucruri şi să fie purtat de ele „după 
legea lui Dumnezeu”35. Ideea că fiecărui simţ sensibil îi corespunde un simţ 
duhovnicesc a fost preluată de Sfanţul Maxim probabil de la Origen, care afirmă în „De 
principiis” că existenţa acestor simţuri constituie o dovadă despre lumea nevăzută36. 
Marea deosebire între cei doi gânditori stă în faptul că Sfântul Maxim atribuie 
simţurilor trupeşti posibilitatea de transfigurare şi îndumnezeire, pe când Origen, 
bolnav de nostalgia anamnetică platonică, le crede bune de lepădat. în realitate „nici 
mintea nu e rea, nici înţelegerea cea după fire, nici lucrurile, nici simţurile (....)”, ci 
„patima asociată la înţelesul cel după fire”37.

Relaţia dintre faptele libere şi conştiente ale omului şi legea morală
însăşi stabilitatea lucrurilor e dascăl moralităţii voluntare38, pe care o îndeamnă să 

se menţină ferm în poziţia binelui hotărât, prin împotrivirea faţă de orice tentaţie a 
schimbării. Şi nu e cu neputinţă, căci Dumnezeu a sădit în fiecare dacă vrea puterea 
spre mântuire39. Ordinea morală a lumii presupune existenţa unor valori morale, 
acestea din urmă fiind impuse de legi morale. Garantul cel mai sigur al respectării 
ordinii morale este, pentru Sfântul Maxim, «conştiinţa» morală sau cugetul, care 
„insuflă omului hotărârea dumnezeiască”40, dându-i cele mai bune sfaturi şi 
slobozindu-1 de monştrii care populează de cele mai multe ori abisurile ascunse ale 
inimii. De aceea a şi fost numită «ochi», «lumină», «sfetnic», «putere» generatoare de 
virtuţi.

Marea descoperire că morala nu trebuie căutată în exterior, ci în omul însuşi, şi 
că trăirea ei e condiţia moralităţii publice, a facut-o Socrate însuşi, însoţit însă de 
eroarea, denunţată de altfel de Aristotel, de a fi transformat prin maieutica sa virtutea 
în ştiinţă. Dar nici primul, nici cel de-al doilea n-au dibuit forul specific al experienţei 
şi judecăţilor morale. Porunca legii a descoperit-o şi Socrate în sinea omului, dar

33 Ibidem, 12, p. 110.
34 Ibidem, 94, p. 240.
35 Jbidem, 83 a, p. 218-219.
36 Origen, Scrieri alese: Despre principii, trad. rom. Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae, Bucureşti,

37 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Capete despre dragoste, II, 15, p. 57.
38 Idem, Ambigua, 28, p. 134.
39 Ibidem, 30, p. 143; v. Idem, Cuvânt ascetic, în Filocalia, voi. II, trad. cit., p. 33.
40 Idem, Capete despre dragoste, III, 80, p. 94.

1982, jx 51.
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drumul către ea avea să fie luminat şi arătat lumii mult mai târziu, prin cuvintele 
sintetizatoare ale Apostolului neamurilor din Rom. 2, 14-15. Acest fapt a dat de 
gândit nu numai Sfinţilor Părinţi, ci şi filozofilor (Kant, de pildă, cu a sa «raţiune 
practică»), poeţilor şi scriitorilor (V. Hugo, P. Bourget), Dostoievski fiind cel care a 
exprimat cel mai elocvent, în romanele sale, superioritatea cugetului faţă de raţiune 
în stabilirea judecăţilor morale. Chiar dacă uneori raţiunea discursivă se pretinde 
învingătoare, cugetul rămâne în trezvia lui permanentă un martor fidel al faptei, ca pe 
urmă să se erijeze în neînduplecat judecător şi îndrumător spre reparaţia morală prin 
ispăşire (cazul lui Rascolnicov).

Catalogarea faptelor ca bune sau rele, atât în domeniul vieţii individuale, cât şi 
al celei sociale, nu este opera arbitrarului sau a raţionalului, ci corespunde unor legi 
care asigură ordinea morală, cu o fundamentare mai profundă a moralităţii decât 
fundamentarea pe natura umană mărginită şi creată. Fiinţa sau ontologia moralităţii ar 
sta tocmai în relaţia dintre faptele libere şi conştiente ale omului şi legea morală . Legea 
poruncilor, accentuează Sfântul Maxim, este pentru cei care se mişcă prin fire, 
nicidecum pentru Cel Nemişcat, Care are prin fire stabilitatea42. Ea e expresia 
Binelui dumnezeiesc etern care alege după bunul plac un mod de a împărtăşi şi 
creaturii din viaţa de comuniune intratreimică personală. în al său „Cuvânt ascetic”, 
Sfântul Maxim menţionează că poruncile sunt păzite doar de „dreapta credinţă’ , 
credinţă înţeleasă ca iubire lucrătoare, nu în sens scolastic ca „adeziune raţională” la 
adevărurile divine revelate, şi cu atât mai puţin în sensul de trunchiere sau micşorare 
a deplinătăţii adevărului, lucru înfăptuit de ereticii şi antihriştii zilelor noastre, care 
amăgesc pe alţii şi pe ei înşişi că ei deţin întreg adevărul. Devierea de la dreapta 
învăţătură îşi găseşte un ecou într-o deviere şi de la dreapta trăire. Credinţa dreaptă 
hotărăşte însă „alegerea cuminte a celor bine cugetate şi buna judecată ce arată, prin 
cunoştinţa adevărată, Adevărul însuşi, ca pe o lumină atotstrălucitoare” .

Aspectul teandric al realizării ordinii morale personale şi comunitare
Adevărul ca lumină cheamă la răspuns întunericul minţii umane care-L neagă, 

căci ca Unic Adevăr are dreptul să revendice şi să judece. Şi El judecă fiindcă doreşte 
să restabilească echilibrul zdruncinat al ordinii morale, restabileşte fiindcă iubeşte pe 
cel pe care-1 ceartă (Evr.12,6) şi iubeşte fiindcă iartă pe cel ce a introdus haosul în 
creaţia Sa, dacă se întoarce. Numai Adevărul Judecător şi iubitor este Adevăr 
adevărat.

Făcătorul firii este, în viziunea maximiană, şi „Dătătorul ajutorului celui după

41 Mitr. Dr. Nicolae Mladin, Prof. Diac. Dr. Orest Bucevschi, Prof. Dr. Constantin Pavel, Prof. 
Diac. Dr. loan Zăgrean, Teologia morală ortodoxă, voi. I, E. I. B., Bucureşti, 1979, p. 74-75.

42 Sfanţul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, 4, p. 51.
43 Idem, Cuvânt ascetic, p. 2.
44 Idem, Ambigua, 10, p. 108.
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lege”45, ca Unul ce nu împovărează viaţa omului cu reguli de care El Se detaşează, 
asistând cu satisfacţie cum acesta le împlineşte volens-nolens întocmai. De altfel 
nimeni nu-şi este suficient sieşi, ci fiecare are nevoie de o „bună înrâurire”46, care 
lucrează diferit de la caz la caz. Aşa de pildă, modurile naturale de actualizare pasivă 
sau activă a raţiunii firii omeneşti ca suflet şi trup pot fi înlocuite de iconomia 
dumnezeiască printr-un mod mai presus de fire fără să schimbe firea, lucrare numită de 
Sfântul Maxim „înnoire” sau „tăierea unei căi noi”47, prin care firea creată nu e alterată 
în ceea ce are propriu, ci desăvârşită prin deschiderea ei către Dumnezeu, cu Care nu 
stă în contradicţie. Sinergia presupune aşadar o pasivitate activă a fiinţei umane, în 
stare de a-şi însuşi şi a valorifica lucrarea lui Dumnezeu asupra ei, cu specificarea că 
iniţiativa divină precede în ordinea existenţială pe cea umană, iar iniţiativa umană 
preîntâmpină în ordinea morală pe cea divină, prin acceptare sau refuz.

Sfântul Maxim precizează că suntem mişcaţi spre cele bune, dacă voim 
desigur, nu doar de Dumnezeu, ci şi de slujitorii Lui, Sfintele Puteri48, care ne sar în 
ajutor când se pare că puterea noastră a ajuns la limită. De fapt „Domnul ne-a dăruit 
poruncile pentru şi potrivit cu facultăţile sufletului”49, astfel încât mişcarea acestuia 
împotriva firii este pe bună dreptate „patimă de ocară”50. Omul ar avea o 
responsabilitate morală primară în raport cu putinţa de a face să rodească „seminţele 
naturale” care îl mişcă spre cele bune de data asta din interior şi care în limbaj 
modem sunt acele «latenţe difuze» ce conferă normei caracter general, iar 
sentimentului un caracter comun identitar şi prin care „<ordinea socială bazată pe 
virtuţi”51 se poate oricând realiza. Aceasta pentru că „opera legii naturale este relaţia 
gnomică unanimă a tuturora faţă de toţi”52. După Sfântul Maxim Mărturisitorul voinţa 
gnomică este modul în care fiecare subiect uman înţelege să facă uz de voinţa sa 
naturală, ca dorinţă fiinţială spre bine. Şi cum natura umană şi voinţa naturală sunt 
aceleaşi în toţi oamenii, modelarea voinţei gnomice de către fiecare numai după 
raţiunea de a fi a naturii, prin săvârşirea tuturor virtuţilor morale şi a iubirii agapice mai 
ales, va naşte o singură voinţă personală unanimă, caracteristică tuturor oamenilor, de a 
lucra exclusiv binele.

45 Ibidem, 41, p. 154.
46 Ibidem, 10, p. 107.
47 Ibidem, 114, p. 291.
48 Idem, Capete despre dragoste, II, 32, p. 62.
49 Ibidem, 1,79, p. 50.
50 Ibidem, 1,35, p. 41.
51 Prof. Dr. Ilie Popescu, op. cit., p. 32.
52 Sfanţul Maxim Mărturisitorul, Iubirea şi înfrăţirea tuturor oamenilor întreolaltă - imperativul 

fundamental al oricărei legi, trad. rom. Pr. Prof. loan I. Ică, în M. A., XXX, nr. 9-10, 1985, p. 606-607.
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Rolul Sfintei Scripturi şi lucrarea legii harului

Demn de remarcat este faptul că Dumnezeu nu dă propriu-zis porunci, ci 
lansează apeluri: „Ascultă, Israele...” sau ,JOacă vrei să fii desăvârşit...” (Mt 19, 21). 
Vocea Lui exercită o adiere uşoară la urechea sufletului niciodată irezistibilă , 
evitând să domnească peste voinţa umană, facultate care de altfel nici nu suferă 
sclavia, este liberă şi întemeiată pe independenţa raţiunii, singurul ei stăpân fiind 
omul54. Dispoziţia gnomei se consolidează treptat în bine prin legea scrisă, care, după 
eliberarea simţirii de iraţionalitate prin legea naturii, creează şi obişnuinţa de a iubi 
ceea ce este drept.

Sfanţul Maxim vede în Scriptura Vechiului şi a Noului Testament trei nivele ce 
corespund celor trei trepte ale urcuşului spiritual: cuvântul care îndrumă, conţinutul 
duhovnicesc cunoscut prin trăire şi conţinutul viitor care se proiectează la orizontul 
acestei vieţi vremelnice. Dacă Vechiul Testament se deschide către Hristos şi se 
împlineşte în El, Noul Testament intră deja în Eshaton, anunţând lumea celei de-a 
doua veniri a lui Hristos. Formele literare diferite şi perspectivele particulare ale 
Evangheliei, în cvadrupla sa înfăţişare, demonstrează neputinţa ei de a revela adecvat 
tainele dumnezeieşti. De aceea cititorul trebuie să înţeleagă Sfânta Scriptură în mod 
spiritual, convins că exprimarea ei provizorie nu îşi află adevărata semnificaţie decât în 
şi prin Cuvântul veşnic55. Dinamismul Scripturii, care se face după măsura fiecăruia 
taip (literă) sau duh (conţinut), este urmat de lucrarea legii harului ce înalţă natura, 
prin raţiunea mai presus de fire, spre îndumnezeire. Legea harului e „legea 
duhovnicească a iubirii”56 care transcende naşterea, coruperea, moartea trupească, 
spaţiul şi timpul, şi prin care Dumnezeu înfiază pe toţi cei care părăsesc pentru El, 
încă din această viaţă, cele stricăcioase.

Ordinea naturii şi ordinea personală. Măreţia şi riscul libertăţii umane
Ca „parte a lui Dumnezeu prin însăşi raţiunea după care a fost creat”57, omul 

posedă capacitatea de a se ridica deasupra condiţiei lui naturale, urcuş ce preschimbă 
natura în persoană. Aceasta este o distincţie fundamentală în teologia maximiană, 
urmată de altele similare, ca: mişcare şi energie, voinţă naturală şi voinţă gnomică, 
chip şi asemănare.

în sistemul neoplatonic, unde toate fiinţele sunt de aceeaşi esenţă cu Unul, nu 
avem de-a face cu o existenţă personală, ci doar cu ideea de om sau de existenţă

53 Paul Evdokimov, Iubirea nebună a lui Dumnezeu, trad. rom. de Teodor Baconsky, Editura 
Anastasia, Bucureşti, 1994, p. 33.

54 Sfanţul Grigorie de Nyssa, Catechese de la Foi, DDB 1978, p. 80, apud Pere Georges Leroy, 
„La presence du mal et de la mort dans la cr&ition”, Contacts, Revue Franţaise de l’Orthodoxie, nr. 135, 
France, 1986, p. 187.

55 Sfanţul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, 83, p. 216.
56 Ibidem, 20, p. 120.
57 Ibidem, 7 d, p. 81.
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comună a omenirii. Poziţia Sfanţului Maxim e însă personalistă. Iniţial pare ciudat şi 
de neconceput ca omul să pătrundă în sfera Necreatului, din moment ce distanţa şi 
diferenţa între Necreat şi creat este infinită58. Dar acest lucru nu-1 mână pe Sfântul 
Maxim să-şi dezmintă convingerea care constituie apogeul întregii sale doctrine cu 
privire la demnitatea fiinţei umane. în conformitate cu tradiţia ortodoxă de Răsărit, el 
prezintă legăturile între cele două categorii ale existenţei: divinul şi lumescul, într-o 
îndoită manieră, adică uneori străine una de alta, alteori în strânsă legătură - prin 
medierea omului, ceea ce îl fereşte de pericolul dualismului, fie filosofic, fie gnostic.

Faptul că omul a fost făcut ca o „părticică” din Dumnezeu nu-i o calitate 
suficientă, căci neînsoţită de participarea la slava divină, aceasta rămâne fără sens. 
Scopul omului lămureşte mai bine poziţia Sfântului Maxim despre intimitatea între 
om şi Dumnezeu. „Asemănarea” depinde de libertatea personală şi, prin urmare, 
aparţine categoriei de persoană. Persoana nu este ceva completat în prealabil. Mai 
degrabă, ea se caracterizează prin năzuinţa şi efortul de a-şi depăşi firea. 
Personalitatea înseamnă transformarea mişcării în energie, a voinţei naturale în voinţă 
gnomică, a chipului în asemănare, rezultatul fiind dialogul cu Dumnezeu «faţă către 
faţă».

J. M. Garrigues surprinde foarte bine corectura pe care Sfântul Maxim o aduce 
acelui «existenţialism» radical al Sfântului Grigorie de Nyssa şi dualismului platonic 
al lui Evagrie. Pentru Sfântul Maxim, omul nu e decât libertate: dacă persoana este 
ireductibilă la natură, fiinţa nu este pur şi simplu convertibilă în libertate. Din acest 
motiv păcatul nu are încărcătura tragică şi cvasi necesară ca la Sfântul Grigorie de 
Nyssa, care nu distingea în om chipul de asemănarea cu Dumnezeu, estimând că 
liberul-arbitru personal al asemănării conţine prin el însuşi toate virtualităţi le chipului 
lui Dumnezeu. Sfântul Maxim deosebeşte însă ordinea naturii (chipul) - cuprinsă 
între existenţă şi existenţa veşnică în Dumnezeu - de ordinea personală 
(asemănarea), care gravitează în jurul libertăţii umane personale, capabilă să imite 
bunătatea şi înţelepciunea personală divină59.

Persoana este esenţial legată de moralitate. Ca existenţă conştientă de sine, ea 
nu este un instrument pasiv în mâinile unei forţe care o depăşeşte, ci toate actele la 
care ea recurge pornesc dintr-o decizie a voinţei care a ales una dintre două sau mai 
multe posibilităţi date. Orice alegere presupune luarea unei atitudini şi orice atitudine 
implică răspundere, mai cu seamă în perspectiva consecinţelor. Fapta nu rămâne 
delimitată în timp; ea creează fenomenul întinderii, inserând trecutul în prezent şi 
repercutându-se asupra viitorului. De aceea e necesar, pentru a preveni o posibilă 
dărâmare a ordinii morale viitoare, ca ea să fie raportată întotdeauna la legea morală 
şi să izvorască - conform reflexiei maximiene - dintr-o judecată sănătoasă şi o 
chibzuinţă temeinică.

58 Ibidem, 7 e, p. 79.
59 Juan-Miguel Garrigues, Maxime Le Confesseur. La charite, avenir divin deVhomme, Theologie 

historique, 38, Editions Beauchesne, Paris, 1976, p. 91-92.
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Spiritul uman este susţinut în lumea valorilor de puterea libertăţii. Privată de 
libertate virtutea îşi pierde esenţa, spune Origen. Iar Sfanţul Vasile cel Mare zice: 
„Virtutea provine de pe urma alegerii voluntare, nu de pe urma necesităţii. Iar voinţa 
nu depinde decât de noi şi ceea ce depinde de noi este libertate. Acela care întreabă 
pe Creator de ce nu ne-a făcut impecabili de la natură, nu face altceva decât să prefere 
fiinţa fără raţiune creaturii raţionale, fiinţa inertă şi imobilă creaturii active şi libere”60.

Libertatea e în primul rând opera harului care menţine deasupra lumii, pentru a 
nu cădea sub lume, pe cel ce acceptă ca voinţa sa de a fi stăpân pe el însuşi să fie 
«împărăţită» de Dumnezeu. Prin aceasta, subliniază Sfântul Maxim, nu se produce o 
„suprimare a libertăţii” ci, dimpotrivă, „întărirea ei în fixitate”61, adică în neclintirea în 
bine, dat fiind făptui că în ea este implicată şi putinţa căderii. Implicaţia ei ontologică 
cea mai profundă este dezvăluită de Dostoievski atunci când indică tentativa de a pune 
capăt existenţei prin auto-anihilare ca expresie „supremă” a libertăţii umane de a se 
afirma. Faptul că existenţa continuă în ciuda ameninţării ucigaşe este dovada 
ontologică a realităţii că omul nu este fundamentul ultim al fiinţei. Paradoxul libertăţii 
este admirabil ilustrat de Părintele Stăniloae, în sensul că orice om are dreptul „să-şi 
afirme libertatea renunţând în acelaşi timp la ea într-o anumită măsură şi să aprobe 
continuu, prin libertatea sa, renunţarea la libertate”62.

Acte morale în sine sunt actele ce au la bază voinţa liberă şi care sunt destinate 
unui scop anume, primar în intenţie şi ultim în executare. Maxima generală a oricărei 
morale este „Fă binele şi înlătură răul”, binele fiind înţeles variat, în funcţie de ceea ce 
omul concepe ca valoare. Pentru creştin însă ordinea morală are la temelie Revelaţia 
divină şi a face binele este sinonim cu a împlini legea dumnezeiască, fapta purcezând 
din gândul statornicit în însuşi Izvorul Binelui, în Dumnezeu, ca «ultimul Bun 
dorit»63.

Scopul acţiunii morale, devenit motiv al voinţei, poate fi deviat prin mijloacele 
nepotrivite folosite pentru a ajunge la el sau chiar prin mijloace bune ce nu corespund 
în materie de conţinut cu el. Scopul faptei, pentru a nu da greş, trebuie relaţionat cu 
scopul originar al făpturii umane înseşi. A-şi păstra finalitatea înseamnă pentru om a- 
şi respecta şi proteja fiinţa iconică, iar a-şi îndeplini scopul înseamnă a-şi ridica fiinţa 
sa simplă, prin acţiune contemplativă şi contemplaţie activă la starea de îndumnezeire. 
Schimbarea finalităţii deschide porţile nefiinţei, ale morţii definitive, ale discordiei şi 
ale anarhiei.

încă din clipa în care a fost creat primul om a fost avertizat de posibilitatea 
bifurcării voinţei înăuntrul libertăţii sale. Conştientizarea că poate deveni un rege 
tragic, înzestrat cu extraordinara capacitate de a-şi folosi libertatea chiar împotriva

Sfanţul Vasile cel Mare, „Quod Deus non est auctor malorum”, P.G., XXXI, 345 B, apud Pr. 
^r°f Br. Constantin Galeriu, Jertfa şi răscumpărare, Editura Harisma, Bucureşti, 1992, p. 70.

62 Sfanţul Maxim Mărturisitorul, op. cit., 7 c, p. 75.
Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, voi. I, EIBMBOR, Bucureşti,

1978, p. 413.
63 Sfanţul Maxim Mărturisitorul, op. cit., 71, p. 98.
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Celui Ce-1 crease, n-a fost însă îndeajuns. Pierderea comuniunii directe cu 
Dumnezeu, în planul interiorităţii, a evoluat treptat de la pofta de confruntare, trufia 
unei biruinţe şi îndrăzneala de a obţine „fără Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu” 
până la pasul prezumat decisiv.

Căderea a fost cădere din adevăr, din spirit, din libertate şi har. De aceea a fost 
absolută nevoie ca însuşi Cuvântul lui Dumnezeu, prin Care şi după modelul Căruia 
am fost creaţi, să devină „aluatul care dospeşte toată frământătura” firii noastre, spre a 
o transfigura. Ca Principiu Absolut al ordinii morale, El ne-a reintegrat în lumea 
valorilor sfinte, ne-a răscumpărat din „vieţuirea deşartă” (I Pt 1, 18) dintr-o existenţă 
goală de sens şi de adevăr, scoţându-ne din umbra păcatului şi a morţii cu Lumina 
atotputernică a învierii Sale.

în loc de concluzie

Complexa reflexie maximiană se arată a fi de o uimitoare actualitate şi 
durabilitate în timp, mai cu seamă acum când lumea în care „supravieţuim” s-a 
îndepărtat până la ruptură de unitatea organică pnevmatic-interioară a existenţei, 
sacrificând, în schimbul unui hedonism demonic şi al unei senzualităţi polimorfe, 
unitatea fiinţei umane şi alungându-L pe Dumnezeu din friabilele ei cadre de „viaţă”. 
Oare mai putem vorbi, în virtutea intenţionalităţilor originare înscrise în natura umană, 
de o identitate autentică de gândire şi voinţă la nivel familial, comunitar, naţional, 
etnic? Peste tot ne întâmpină parcă refuzul de către om al „chipului lui Dumnezeu” şi 
al ontologiei teandrice, mai bine zis, dezastruoasa instalare egoist-autonomă în 
umanul pur. Nu e deci de mirare că în locul valorilor şi virtuţilor morale îşi fac 
apariţia negaţiile lor: inexistenţa, haosul, confuzia, deznădejdea sinucigaşă, 
absurditatea, non-sensul, viciul, etc. O singură cale există însă spre refacerea unităţii 
interioare şi a centralităţii cosmice pnevmatice: cea pe care a propovăduit-o Sfântul 
Maxim până la sânge. Şi anume: întoarcerea în spaţiul eclesial al iubirii universale şi 
al optimismului asigurat de certitudinea învierii.

Moral Order Ontology in the Light of Resurrection, in St. Maximus the 
Confessor's work. The work of St. Maximus the Confessor, which is mainly 
Christological, is the most appropriate answer lo issues concerning the meaning of 
our existence in general, the rationality of life and the world. The Way, the Truth and 
the Life were revealed in the embodied Logos in the indissoluble unity of the 
Archetype revealed in Jesus Christ and in the reality of our existence in God's image 
and likeness. The moral order is the dynamic order of salvation, which, in order to be 
plenaty requires a double movement: the movement of God towards man, through 
which man becomes able to share in the order of Trinitarian life; and the movement

64 Idem, Răspunsuri..., p. 12.
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of man towards God according to our Creator's will but only as an expression of our 
own free will. The yearning of man for God is the response to God's Iove for us 
through the permanent theopathic ability — with Christ through the Holy Spirit — of a 
virtuous life, in which the mind, the heart and divine grace co-work to materialize the 
integral moral order (in our bodies, souls, communities, and in the universe). Moral 
deeds must b always in accordance with the moral law — as spiritual law of Iove, 
which is no constraint, but a privi lege for human beings, as it expresses divine will 
that wishes only what is good. Human ontology is iconic and it concems the relation 
through which man becomes ontologically united with his eternal Archetype. The 
willing appropriation of the filial tropos of the Son of God coincides with the self- 
accomplishment of humanity that claims the hypostatic unification of the image, of 
the likeness with the Archetype in order to recover the iniţial deifying likeness. 
Therefore, there is a risk tofall into anthropocentric and cosmocentric humanism — a 
renewal of the Fall - because, ifman loses his existenţial center, he is condemned to 
self-destruction. The only salvation is Christ, the Sacrificial Tnith, the One who 
bridged the gap between man and God through the inauguration of the Resurrection 
order.



Ce este Biserica Veche Catolică?

Drd. Emanuel-Pavel TĂVALĂ

în a doua jumătate a secolului al XlX-lea situaţia internă a Bisericii Romano- 
Catolice era destul de încordată, iar în momentul în care papa Pius al IX-lea a 
proclamat enciclica „Pastor aetemus”, situaţia a devenit şi mai gravă. Biserica 
Romano-Catolică se afla în această situaţie datorită nemulţumirii membrilor săi faţă 
de noile dogme care au fost promovate în cursul secolului al XlX-lea. Dintre aceste 
dogme, cele referitoare la infailibilitatea papei şi la primatul jurisdicţional al acestuia 
au fost cele care au accentuat situaţia gravă în care se afla Biserica romană. Toate 
acestea au fost găsite de o parte a membrilor săi ca fiind fără vreun suport biblic şi, 
în consecinţă, inacceptabile ca dogme. în aceste condiţii, credincioşii în frunte cu 
păstorii lor, care nu au acceptat aceste dogme, s-au despărţit de Biserica Romei. 
Această acţiune s-a produs cu o putere mai mare în Germania şi datorită activităţii 
istoricului bisericesc Ignaz von Dollinger (1799-1890) de la Miinchen, care s-a 
transformat curând în conducătorul celor nemulţumiţi, în jurul său strângându-se şi o 
serie de alţi profesori de teologie şi preoţi din Germania, dar şi din Elveţia (cum este 
cazul lui Eduard Herzog, de la Luzem)1. Această grupare de clerici şi laici contestau 
noile dogme şi hotărârile promovate de Conciliul 1 Vatican, cerând în schimb 
păstrarea adevăratei credinţe catolice. Toţi episcopii de la care ei sperau să 
primească ajutor s-au supus în cele din urmă papei, chiar dacă nu erau de acord cu 
dogmele promovate de acesta, în special cu cea legată de infailibilitatea papală. în 
aceste condiţii, cei care nu erau de acord cu aceste dogme, s-au văzut nevoiţi să se 
grupeze în cadrul unei aşa-zise „Biserici de necesitate” (Notkirche), luându-şi 
numele de „vechi-catolici”, spre deosebire de „noii-catolici”, acre au acceptat 
dogmele promovate de Conciliul I Vatican. începutul a fost foarte greu pentru ei, 
nefiind întotdeauna sprijiniţi de autorităţi, care uneori le-au permis să folosească 
bisericile romano-catolice, dar alteori îi catalogau drept sectă.

Centrele mişcării vechi-catolice au fost oraşele Miinchen şi Koln, aici fiind 
organizate diverse Comitete ale mişcării. La 26 august 1870 a fost publicată la 
Nurenberg o declaraţie de protest a vechilor-catolici faţă de inovaţiile papale. Un an

1 Dr. loan Vasile Leb, Orthodoxie und Altkatholizismus. Eine hundert Jahre okumenische 
Zusammenarbeit (1870-1970), Presa Universitară Clujeană, Cluj, 1995, p.7.
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mai târziu s-au întrunit la Miinchen în cadrul Primului Congres Vechi-catolic peste 
300 de delegaţi din Germania, Elveţia şi Austria, care au hotărât reeditarea 
declaraţiei de protest faţă de papalitate şi organizarea unei Biserici de necesitate 
(Notkirche), astfel fiind începută organizarea vechi-catolicismului. Un an mai târziu 
(1872), a avut loc un alt congres la Koln la care s-a discutat posibilitatea întocmirii 
unui Statut pentru organizarea parohiilor.

Problema cea mai mare era că, pentru păstrarea catolicităţii, ei trebuiau să 
deţină succesiunea apostolică, şi să o poată transmite mai departe. în aceste condiţii 
au trebuit să-şi aleagă un episcop pentru hirotonirea căruia au primit ajutor din 
partea Arhiepiscopiei de Utrecht, care se desprinsese de Roma încă din secolul al 
XVlII-lea. în aceste condiţii s-au pus bazele Uniunii de la Utrecht.

Uniunea de la Utrecht cuprinde 9 Biserici, care sunt organizate pe sistem 
episcopal-sinodal în graniţele câte unui stat şi fiind autonome din punct de vedere al 
administraţiei interne, dar având un organ central reprezentat de către Conferinţa 
Internaţională a episcopilor vechi-catolici. în ordinea devenirii lor ca membre ale 
acestei Conferinţe Bisericile membre sunt Bisericile Vechi-Catolice din Olanda, 
Germania, Elveţia, Austria, Cehia, Statele Unite şi Canada, Croaţia, Polonia şi 
Slovacia.

Biserica Veche Catolică din Olanda este continuatoarea Bisericii de la Utrecht, 
fondată în secolul al VlII-lea de către Sf. Willibrord şi organizată ca o arhidioceză în 
1559. Această Biserică, slăbită de Reformă şi de războiul olandez împotriva Spaniei, 
pentru dobândirea independenţei, a trebuit să îşi găsească un mod de viaţă în noua 
republică în care religia oficială era cea calvină. A devenit o chestiune de dezbatere 
între Roma şi Utrecht, dacă această Biserică ce era condusă de un Vicar apostolic era 
o Biserică misionară sau o continuatoare a vechiului scaun episcopal afectat de 
schimbările politice din Olanda2. în cele din urmă legăturile între Roma şi Utrecht au 
fost rupte, odată cu apariţia în cadrul dialogului bilateral a unor suspiciuni de 
Jansenism. După o lungă vacanţă de scaun la Utrecht, a fost ales un nou arhiepiscop 
în persoana lui Comelius van Steenoven, în 1723, alegerea fiind făcută de Biserica 
locală. Hirotonirea s-a făcut de către episcopul Dominique Varlet în 1724 şi 
dezaprobată de papa Benedict al XlII-lea în 1725. Biserica de la Utrecht a continuat 
pe linia tradiţiei tridentine intitulându-se totodată Biserica Romano-Catolică a 
Clerului Vechi Episcopal (The Roman Catholic Church of the Old Episcopal 
Clergy). Scaunele episcopale de la Utrecht, Haarlem şi Deventer au avut în toată 
această perioadă continuitate, funcţionând în paralel cu ierarhia superioară catolică, 
instituită de către Papa Pius IX, în 1853.

Bisericile Vechi Catolice din Germania, Elveţia şi Austria au apărut ca urmare 
a refuzului reprezentanţilor lor de a accepta cele două dogme emise de Conciliul I 
Vatican din 1870 referitoare la jurisdicţia universală a episcopului Romei şi

2 C.B. Moss, The Old Catholic Movement. Its Origins and History, The Episcopal Book Club, 
USA, 1977, p. 161.
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infailibilitatea sa în chestiuni dogmatice şi morale. Fiind excomunicaţi, episcopii 
respectivi şi-au organizat Bisericile conform noilor realităţi şi nedependenţei faţă de 
Papă3. Protestul a fost pus în legătură încă de la început cu intenţia de reformă şi de 
unitate pe bazele vieţii şi credinţei Bisericii primare nedivizate. In Germania şi 
Elveţia structura organizatorică a noilor Biserici s-a finalizat din 1874, respectiv 
1876, dar pentru Biserica Veche Catolică din Imperiul Habsburgic a fost imposibilă 
realizarea structurilor administrative, deoarece autorităţile civile nu au permis 
hirotonirea unui episcop, astfel încât conducerea era girată de către un administrator 
care îşi avea locul la Viena (din 1897). După căderea Imperiului Habsburgic s-au 
creat două Biserici în Austria şi Cehoslovacia, în 1924, respectiv 1925, fiind 
hirotoniţi şi doi episcopi pentru cele două Biserici. Cea din Cehoslovacia era 
preponderent de origine germană, iar membrii ei au trebuit să părăsească Boemia în 
1945. Cei care erau vorbitori de limba cehă au continuat să formeze Biserica de aici, 
încercând să reprezinte o Biserică ce păstrează tradiţia Sf. Chirii şi Metodie şi a lui 
Jan Huss4.

Bisericile Vechi Catolice de origine slavă nu s-au format ca urmare a deciziilor 
Conciliului I Vatican, dar ca dorinţă a lor de a avea o identitate distinctă de Biserica 
Romano-Catolică, în spiritul Bisericii de dinainte de 1054. O serie de mici 
comunităţi poloneze au emigrat în America, o parte dintre aceste persoane alegând la 
Chicago un episcop, Antony Kozlowsky, care a fost hirotonit la Berna şi ulterior, 
împreună cu Biserica sa, a fost inclus în Uniunea de la Utrecht. In acelaşi an şi alte 
comunităţi poloneze s-au unit prin strădania lui Francsizek Hodur, care devine după 
moartea episcopului Antony Kozlowsky, urmaşul acestuia în 1907. In zilele noastre, 
Biserica Catolică Naţională Poloneză are 4 dioceze în America şi 1 în Canada. După 
Primul Război Mondial această Biserică a început o misiune în Polonia, care atunci 
se bucura de dobândirea independenţei. Aici a fost instituită o episcopie misionară în 
1924, care în 1951 a devenit o Biserică autonomă, care în zilele noastre are trei 
dioceze.

în fosta Iugoslavie o Biserică Veche Catolică este organizată printre croaţi în 
1923, iar un an mai târziu a fost hirotonit, la Utrecht, şi un episcop în persoana lui 
Marko Kalogera. în 1933, din cauza unei schisme a acestei Biserici, a fost întreruptă 
comuniunea avută până atunci cu Uniunea de la Utrecht. Istoria acestei organizaţii 
ecleziale, în cadrul căreia existau două grupuri rivale, este foarte tumultoasă, 
legăturile ei continuând să existe cu alte organizaţii, aşa-zise Vechi-Catolice, dar 
care nu fac parte din Uniunea de la Utrecht. în Croaţia a continuat să existe o 
Biserică Veche Catolică, membră a Uniunii de la Utrecht, cu foarte puţine parohii

3 Die Christkatholische Kirche der Schwciz in Geschichte und Gegenwart, Benzinger Verlag,
1978, p.22.

4 Urs von Arx, „The Old Catholic Churches of the Union of Utrecht” în Paul Avis (ed.), The 
Christian Church-An introduction to the Major Traditions, Editura Speck, Anglia, 2002, p.159.
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însă, care a existat fără a fi păstorită de episcop până în 1974, după pierderile mari 
suferite la nivel naţional după Al Doilea Război Mondial5.

în anul 2000 a luat fiinţă în Slovacia o mică structură a Bisericii Vechi- 
Catolice, recunoscută ca membră a Uniunii de la Utrecht. Alte organizaţii ecleziale 
vechi catolice există şi în Italia, Franţa sau în Scandinavia, dar acestea nu au o 
structură sinodală, nefiind conduse nici de către un episcop, fiind sub îndrumarea 
Conferinţei Episcopilor Vechi Catolici.

Dar încă nu am spus cum s-a format Uniunea de la Utrecht! Aceasta s-a format 
la data de 24 septembrie 1889, când cei trei episcopi olandezi care formau Biserica 
de aici, precum şi episcopii vechi-catolici din Germania şi Elveţia au declarat că 
Bisericile reprezentate de ei sunt în deplină comuniune. Acest fapt era doar 
încoronarea tuturor acţiunilor de până atunci, începute cu hirotonirea primului 
episcop german vechi catolic, de către un episcop olandez. în ceea ce priveşte 
relaţiile cu Elveţia, acestea au fost mai reci la început, datorită întârzierii 
implementării unor reforme serioase în Biserică, aşa cum ar fi: renunţarea la 
celibatul obligatoriu sau formarea sinodului eparhial dintr-o majoritate laică, 
episcopul de la Utrecht a refuzat hirotonirea primului episcop vechi catolic elveţian, 
acest lucru fiind făcut de către episcopul din Germania. După consolidarea 
Bisericilor din Germania şi Elveţia şi după elaborarea învăţăturii acestei Bisericii în 
cadrul a trei Congrese Vechi-Catolice la Munchen (1871), Cologne^ (1872) şi 
Constanz (1873), dorinţa unei comuniuni depline a fost evidentă. în 1890 şi 
episcopul din Austria a intrat în cadrul Uniunii de la Utrecht, aşa cum vor face toţi 
ceilalţi reprezentaţi ai Bisericilor naţionale amintite mai sus6.

Din cadrul Uniunii de la Utrecht au fost excluşi prin ruperea comuniunii, doi 
episcopi: Amold Matthew ( în 1913) şi episcopul polonez Marko Kalogera (în 
1933).

Odată structurată din punct de vedere administrativ, Biserica Veche-Catolică a 
început să îşi dezvolte şi învăţătura de credinţă, care în cele din urmă, în ceea ce 
priveşte ecleziologia, s-a dovedit a fi foarte apropiată de cea a Bisericii Anglicane, 
dar şi de cea a Bisericii Ortodoxe.

Teologii vechi-catolici au spus de la început că Bisericile care vor face parte 
din comunitatea Bisericii Vechi-Catolice trebuie să fie în continuitate cu o entitate
eclezială, care să aibă rădăcinile sale în Biserica unică a primului mileniu creştin 
care recunoaşte sinoadele ecumenice şi hotărârile acestora. Astfel, Biserica Veche- 
Catolică poate fi văzută ca şi reprezentantă a Bisericii catolice unice în partea de vest 
a Europei.

Dacă ne întrebăm ce este Biserica Veche-Catolică, uzăm de o întrebare care are 
de-a face cu ecleziologia acestei Biserici. Identitatea Bisericii Vechi-Catolice este 
prezentată în preambulul Statutului adoptat de către episcopii Bisericilor membre ale

5 Ibiciem, p. 163.
C.B. Moss, op.cit. > p.166.
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Uniunii de la Utrecht, care vorbeşte despre temeiurile ecleziologice ale acestei 
Uniuni7.

în acest Preambul se afumă că: Uniunea de la Utrecht este o Uniune a
Bisericilor şi a episcopilor acestora, care doresc să menţină şi să perpetueze credinţa, 
misiunea şi structura Bisericii unice din primul mileniu creştin. La 24 septembrie 
1889, la Utrecht au fost adoptate 3 documente ce formează împreună „Convenţia de 
la Utrecht”:

Declaraţia, Acordul şi Regulamentul

în Declaraţia de la Utrecht, fundamentală pentru doctrina Bisericii Vechi- 
Catolice, este afirmată credinţa exprimată de Biserica întreagă prin cele 7 sinoade 
ecumenice. Este de acord cu întâietatea de onoare a episcopului Romei ca primul 
între egali, dar resping dogmele promovate de Conciliul I Vatican, care reprezintă o 
îndepărtare de la doctrina Bisericii Primare. Totodată Uniunea de la Utrecht va face 
tot ceea ce este posibil pentru a fi depăşite diviziunile din cadrul Bisericii şi pe baza 
credinţei Bisericii Primare nedivizate, să ajute la crearea unităţii şi comuniunii cu 
alte Biserici.

Aşadar Bisericile membre ale Uniunii de la Utrecht doresc păstrarea şi 
transpunerea în viaţa Bisericii a credinţei Bisericii ecumenice cea Una din primul 
mileniu. Comuniunea Bisericilor membre este exprimată prin comuniunea existentă 
între episcopii lor. Biserica Veche-Catolică ia în calcul şi existenţa unei Biserici 
Universale sub o posibilă conducere a episcopului Romei, aceasta însemnând chiar 
unitatea cu Roma, dar nu renunţând la credinţa Bisericii Primare.

Relaţia cu Biserica Romano-Catolică a celui de-al doilea mileniu este ruptă. 
Vechii-catolici se văd în raport cu Biserica Romano-Catolică ca şi o Biserică „de 
necesitate” (Notkirche) sau folosesc termenul de Mişcare Veche Catolică pentru a 
sublinia caracterul provizoriu al organizării ecleziale Vechi-Catolice, în cadrul 
Bisericii Catolice. Chiar de la înfiinţare, din 1871/2 a existat o relaţie specială cu 
Biserica Ortodoxă şi cu cea Anglicană.

Relaţia cu Biserica Anglicană, în special cu Biserica Angliei şi cu Biserica 
Episcopală din SUA, a dus Ia acordul de la Bonn din 1931 şi automat la 
„intercomuniune” între anglicani şi vechi-catolici, iar din 1958 este utilizat termenul 
de „comuniune deplină”. Dialogul de dinainte de realizarea Acordului de la Bonn a 
fost unul intens. Pentru vechii-catolici, calea spre comuniunea eclezială a fost 
deschisă odată cu recunoaşterea validităţii hirotoniilor anglicane şi a succesiunii 
apostolice a acestei Biserici. Pe baza acordului de la Bonn, vechii-catolici au intrat şi 
în comuniune cu Biserica Lusitană din Portugalia, Biserica Episcopală Reformată 
din Spania şi cu Biserica Filipineză Independentă.

7 Urs von Arx / Maya Weyermann (ed.), Statut der internationalcn altkatholischen 
Bischofskonferenz. Offizielle Ausgabe in Jtinf Sprachen Beiheft IKZ91 (2001).

8 http://www.ulrechterunion.org/english/ibc_foundationsl .htm.
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Dialogul s-a intensificat şi între vechii-catolici şi Biserica Ortodoxă. între 1975 
Şi 1987, dialogul cu toate Bisericile Ortodoxe a dus chiar la formularea unei serii de 
concluzii, care au fost publicate, fiind în număr de 26, acestea trebuind urmate 
înainte de o comuniune deplină, dar după acest moment nu s-a mai înregistrat nici un 
progres vizibil9.

Sursele ecleziologiei vechi-catolice trebuie căutate în Sf. Tradiţie ce a fost 
continuată încă din Biserica Primară. Apelul permanent la Biserica Primară nu 
reprezintă o dorinţă de restaurare anacronică a trecutului, ci reprezintă un punct de 
referinţă. în opoziţie cu o ecleziologie ce este structurată în jurul primatului unei 
persoane, Biserica Veche-Catolică accentuează mai mult autonomia locală a 
Bisericii, condusă de un episcop, ce acţionează în baza hotărârilor unui sinod, din 
care fac parte şi laici. Ca persoane botezate, toţi participă la viaţa Bisericii, conform 
chemării fiecăruia. Biserica Primară, la care se face des trimitere, cuprinde toate 
sursele pe care se fundamentează Biserica: Sf. Scriptură, Sf. Tradiţie, Simbolurile de 
credinţă, cum este cel de la Niceea sau Crezul apostolic, hotărârile dogmatice ale 
celor 7 sinoade ecumenice şi dogma trinitară şi hristologică. Ecleziologia vechi- 
catolică nu porneşte de Ia Sf. Scriptură, ca de la o sursă izolată, ci ca de la un 
principiu, de la Biserica primară unde toate elementele amintite mai sus sunt 
indisolubil legate. Atâta timp cât ecleziologia vechi-catolică are ca bază Biserica 
primară, acum ea depinde de teologia şi reflexia teologică şi de contextul socio
cultural din zilele noastre, care sunt mult diferite faţă de cele din primul mileniu 
creştin. Ca rezultat există elemente de continuitate şi discontinuitate, analogii şi 
diferenţe. Ca un exemplu, ar putea fi luat cazul unui sinod diocezan al Bisericii 
Vechi-Catolice cu clerici şi laici, delegaţi ai parohiilor, acesta nereprezentând o 
restaurare a nici unui fel de sinod al Bisericii Primare , dar se aseamănă cu sistemul 
parlamentar din statele modeme.

„Declaraţia de la Utrecht”, semnată de cei 5 episcopi la vremea respectivă, nu 
trebuie înţeleasă ca şi crearea unei alte confesiuni. Documentul adresat Bisericii 
Romano-Catolice, şi trimis şi conducătorilor Bisericii Ortodoxe şi celei Anglicane, 
cuprinde o serie de principii potrivit cărora îşi desfăşoară activitatea episcopii. La 
început au ei au folosit dictonul Sf. Vincenţiu de Lerin, care spunea: „Credinţa 
catolică este cea ţinută pretutindeni, întotdeauna şi de către toţi”. în acest fel ei au 
continuat cum că păstrează credinţa Bisericii Primare, aşa cum este formulată în 
cadrul sinoadelor ecumenice şi de hotărârile dogmatice ale acestor sinoade, ţinute în 
Biserica creştină nedivizată a primului mileniu. Declaraţia acceptă primatul de 
onoare al episcopului Romei, ca primul între egali, precum şi alte învăţături, cum ar 
fi primatul jurisdicţional, contravenind învăţăturilor Bisericii Primare.

9 Dr. Ioan Vasile Leb, Ortodoxie şi vechi-catolicism sau ecumenism înainte de mişcarea 
ecumenică, Presa Universitară Clujeană, Cluj, 1996, p.17 ş.urm. (Trebuie spus că aceasta este lucrarea 
de doctorat a autorului şi aici pot fi găsite informaţii complete asupra dialogului purtat între Biserica 
Ortodoxă şi cea Veche-Catolică, precum şi poziţiile fiecărei Biserici Ortodoxe naţionale în parte în 
acordul acestui dialog.).
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Treptat, Declaraţia, care e semnată de fiecare episcop nou, în numele Bisericii 
sale, a devenit ca o mărturisire de credinţă, nu în ultimul rând pentru că vechilor- 
catolici li s-a cerut un astfel de document.

Un alt text, a cărui importanţă a fost greu acceptată, a fost Acordul de Ia 
Utrecht şi el aprobat în 1889. Acesta vine să scoată mai bine în evidenţă 
ecleziologia Uniunii de la Utrecht.

Un al treilea text ce stă la baza Bisericii Vechi-Catolice este „Regulamentul 
de la Utrecht”10, care cuprinde reglementările Conferinţei Internaţionale a Bisericii 
Vechi-Catolice. Acordul şi Regulamentul au fost revizuite ultima dată în anul 2000, 
fiind parte a unui nou Statut al episcopilor vechi-catolici, uniţi în cadrul Uniunii de 
la Utrecht. Declaraţia de la Utrecht nu a fost niciodată revizuită.

What is the Old Catholic Church? In the second half of the 19,h century, the 
internai situation of the Roman Catholic Church was aggravating and it became 
worse when pope Pius IXproclaimed the encyclical “Pastor aeternus ”, followed by 
other encyclicals. This situation became unacceptable and some of the Roman- 
Catholic believers with their priests separated themselves from the Church. After a 
while the Old Catholic Church appeared, i.e. a group of self-governing naţional 
churches, united by their acceptance of the Declaration of Utrecht (1889) as their 
dogmatic basis. The Old Catholic Movement is a revolt against the claims of the 
Papacy. There are three dijferent groups in the Union of Utrecht: The Old Catholic 
Church of Holland, which was separated from Rome by the consecration of 
Archbishop Steenoven (1724); the Old Catholic Churches of Gennany, Switzerland 
and Austria, for the most part, German speaking, which were formed after the First 
Vatican Council; The Old Catholic Churches of Slavonie nations like the Czech 
Republic, Slovakia, Serbia, and Poland, but also the new communities in America or 
other parts of the world. The identity of the Old Catholic Churches of the Union of 
Utrecht is presented in the preamble to the Statute of the bishops united in the 
International Bishops ’ Conference of the Union of Utrecht on “the ecclesiological 
foundations of the Union of Utrecht ”, but the main three documents of the Union 
are: The Declaration of Utrecht, the Agreement of Utrecht and the Regulation of 
Utrecht.

10 Urs von Arx / Maya Weyermann (ed.), Statut der internaţionalen altkatholischen 
Bischofskonferenz. Offizielle Ausgabe in funf Sprachen, Beiheft IKZ 91 (2001).
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Sfânta Euharistie
şi pregătirea pentru împărtăşirea euharistică 

după I Corinteni 11, 23-32

Pr. Drd. Ioan VOINEAG

Epistola I Corinteni a Sfanţului Apostol Pavel este considerată ca fiind o 
scriere cu caracter preponderent disciplinar1, prin care „Apostolul neamurilor” 
încerca, pe de o parte să restabilească ordinea şi disciplina în Biserica din Corint, 
grav afectate de grupările rivale care apăruseră şi care contestau autoritatea 
apostolului, sau de abaterile de Ia normele vieţii creştine, iar pe de altă parte să 
răspundă întrebărilor care frământau pe creştinii de aici.

Cu toate acestea, Epistola cuprinde şi fragmente cu caracter doctrinar de mare 
profunzime teologică, referitoare Ia: Euharistie (/ Co 10, 14-22 şi 11, 17-34), 
învierea Domnului şi învierea noastră (/ Co 15, 1-58), secţiuni ce oferă modele 
apostolice de cateheză dogmatică2. în ceea ce priveşte Sf. Euharistie, putem spune că 
în I Corinteni (10, 14-22 şi 11, 17-34) Sf. Apostol Pavel ne oferă o sinteză 
cuprinzătoare a întregii învăţături euharistice a Noului Testament3. De realitatea şi 
semnificaţia profundă a acestei Sfinte Taine se leagă însăşi existenţa Bisericii ca trup 
tainic al Domnului (/ Co 12, 27), căci Euharistia este taina prezenţei permanente a 
lui Hristos în lume.

1. Contextul în care se dezvoltă dogma euharistică în epistola I Corinteni
încă de Ia început, trebuie să precizăm faptul că Sf. Apostol Pavel nu îşi 

propune ca în această Epistolă să expună pe larg dogma euharistică, cu toate 
implicaţiile sale dogmatice şi morale. El abordează această temă în I Corinteni 
tangenţial, în două contexte diferite:

Mai întâi, atunci când răspunde unei întrebări puse de corinteni privind 
consumarea cămurilor provenite de Ia jertfele păgâne - aşa numitele „idolotite” - ca

' Studiul Noului Testament, pentru Institutele Teologice, Bucureşti, 1983, p. 1.32.
2 Idem, p. 168.
3 Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, Comuniunea credincioşilor cu Hristos şi întreolaltă prin Sf. 

Euharistie după I Corinteni 10, 14-22, în Persoană şi comuniune, Prinos de cinstire Preotului Profesor 
Academician Dumitru Stăniloae (1903-1993, Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe Sibiu, 1993, p. 421.
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şi participarea creştinilor la ospeţele sacrificiale păgâne4. Cu acest prilej, Sf. Pavel 
arată că Sf. Euharistie este, în acelaşi timp, taina şi jertfa prin care se realizează în 
mod real şi profund comuniunea credincioşilor cu Hristos şi întreolaltă5. Euharistia 
garantează menţinerea unităţii Bisericii din toate locurile şi timpurile „pentru că este 
o singură Pâine, noi toţi, deşi suntem mulţi, suntem un trup; căci toţi ne împărtăşim 
din unica Pâine” (/ Co 10, 17).

Dogma euharistică este abordată apoi, pentru a doua oară în aceeaşi Epistolă, în 
contextul în care autorul vorbeşte despre participarea creştinilor la adunările 
liturgice, grav afectate de comportamentul nepotrivit al unor corinteni care, prin 
slăbiciunile şi păcatele lor, produceau dezordine şi neorânduială: „Şi aceasta 
poruncindu-vă (se referea la secţiunea anterioară n.n.), nu vă laud, fiindcă voi vă 
adunaţi nu spre mai bine ci spre mai rău, căci (yap) mai întâi aud că atunci când vă 
adunaţi în Biserică (adică la acele adunări constituite pentru celebrarea cultului care 
se deosebesc de cele obişnuite, cu caracter nesacramental)6 între voi sunt dezbinări, 
şi în parte cred. Căci trebuie să fie între voi şi eresuri, ca să se învedereze între voi 
cei încercaţi” (/ Co 11, 17-19).

Adunările de cult aveau caracter liturgic - sacramental, căci atunci se săvârşea 
Sf. Euharistie - actul central şi culminant al cultului - şi avea loc agapa, ca masă a 
dragostei creştine7. Practic, actul liturgic (Cina Domnului) şi agapa formau o unitate 
desăvârşită atât în ceea ce priveşte desfăşurarea, cât şi în ceea ce priveşte 
semnificaţia lor: prin Euharistie se realizează unirea (comuniunea) creştinilor cu 
Hristos şi întreolaltă, iar agapa (comuniunea la mese) reprezenta „dovedirea practică 
a unităţii”8.

Deci, cei care participau la agapă, implicit participau şi la Cina Domnului şi 
invers, iar comportamentul oricărui creştin prezent trebuia să fie atent cenzurat şi 
adaptat la atmosfera de sacralitate creată prin actul liturgic.

Ce se întâmplase în Corint? Autorul face următoarea afirmaţie: „Când vă 
adunaţi, deci, laolaltă nu se poate mânca Cina Domnului, căci şezând la masă, 
fiecare se grăbeşte să ia mâncarea sa, încât unuia îi este foame, iar altul se îmbată” (/ 
Co 11,20-21). Ce ar trebui să înţelegem prin aceste cuvinte?

Marea majoritate a exegeţilor sunt de părere că dezbinarea din Corint era 
produsă de creştinii bogaţi care, deşi aduceau pentru agapă mai multă mâncare - din

4 Ibidem, p. 422.
5 O excelentă interpretare a textului din I Co 10, 14-22 găsim la Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, art.

cit., p. 423-433.
6 Noul Testament, ediţie revizuită, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, 

Bucureşti, 1995, p. 290.
7 în ceea ce priveşte locul agapei în raport cu Sf. Euharistie (Cina Domnului), în primii ani ai 

Bisericii nu exista o rânduială exactă: ea putea avea loc fie înainte, fie după, fie în timpul Cinei: vezi 
Diac. Prof. N.I. Nicolaescu, „Actualitatea Epistolei /-a către Corinteni, a Sf. Apostol Pavel”, în ST III 
(1951), nr. 3-4, p. 185. Pentru comunitatea din Corint, Cina Domnului avea loc după agapă (cf. I Co 11, 
20-21) - vezi Pr. Dr. Ioan Mircea, Dicţionar al Noului Testament, Bucureşti, 1955, p. 22.

G. Stahlin, Die Apostelgeschichte (Das Neue Testament Deutsch), Gottingen, 1978, p. 56.
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care trebuiau să ia apoi şi creştinii săraci, care nu aduceau nimic - mâncau ei înşişi, 
iar ceilalţi plecau flămânzi9. De asemenea, se pare că cei bogaţi obişnuiau să se 
întâlnească, mai devreme, în sufragerie, iar cei săraci care ajungeau mai târziu - 
după ce îşi împlineau obligaţiile faţă de stăpânii lor - se opreau în atrium-ul 
exterior10. în Corint existau ambele categorii de credincioşi: atât oameni înstăriţi, 
precum Gaius (Rom 16, 23; I Co 1, 14), Titus Iustus (FAp 18, 7), Crispus (FAp 18, 
8), cât şi săraci, sau sclavi (/ Col, 26; 7, 21-23).

Concluzia ce se impune este cât se poate de clară: dezordinea din Corint era 
produsă de cei bogaţi care, îmbuibându-se sau chiar îmbătându-se, nesocoteau pe cei 
săraci (care uneori rămâneau flămânzi)11. Lucrurile sunt şi mai grave când ne 
gândim că aceşti oameni (bogaţii), sătui şi plini de must, trebuiau să participe apoi la 
Cina Domnului.

Apostolul insistă asupra faptului că este vorba de „Cina Domnului”, nu de o 
cină obişnuită, şi a te comporta ca şi când ceremonia n-ar fi decât un banchet 
extraordinar, unde se satisfac propriile pofte, sau unde unii membri sunt trataţi cu 
indiferenţă şi lipsă de respect, înseamnă a profana Cina sacră1'. Nu poţi să participi 
şi la Cina Domnului şi la masa demonilor (/ Co 10, 21); nu este suficient să rupi 
legătura cu ceremoniile păgâne, dacă atunci când participi la Cină rupi legătura cu 
Biserica (cu ceilalţi membri ai Bisericii)13. Comuniunea cu Dumnezeu nu se poate 
realiza decât dacă există comuniune (unitate) şi iubire între toţi membrii Bisericii; o 
unitate în iubire, căci „Dumnezeu este iubire” (I In 4, 8). Pe de altă parte, păcatul 
rupe comuniunea atât cu Dumnezeu, cât şi cu ceilalţi .

Acesta este motivul pentru care Sf. Pavel, supărat, spune: „N-aveţi, oare, case 
ca să mâncaţi şi să beţi? Sau dispreţuiţi Biserica lui Dumnezeu şi ruşinaţi pe cei ce 
nu au? Ce să vă zic? Să vă laud? In aceasta nu vă laud” (I Co 11, 22).

Prin urmare, problema pe care voia să o rezolve Sf. Pavel era pe de o parte 
socială (conflictul dintre bogaţi şi săraci), iar pe de altă parte moral-religioasă, 
pentru că la Cina Domnului nu poţi participa plin de păcate, fără evlavie şi smerenie, 
sau fără sentimentul sincer al iubirii frăţeşti creştine. Atmosfera nepotrivită care se 
crea în comunitate afecta grav sacralitatea Cinei Domnului.

9 Charles H. Talbert, Reading Corinthians: A Litterary and Theological Commentary on I and 2 
Chorinthians, Crossround, New York, 1989, p. 73.

10 Ibidem, p. 75.
11 Jerome Murphy O’Connor, St. Paul's Corinth, Willmington, del Michael Glazier, 1983, p. 156.
12 James Moffat, The first Epistle of Paul to the Corinthians, London: Hodder and Stoughton 

Limiten, 1959, p. 164.
13 Ibidem.
14 Sf. loan Gură de Aur identifică patru păcate care caracterizau pe unii dintre creştinii bogaţi din 

Corint, din pricina cărora ei riscau să transforme Cina sacră comună într-o cină particulară: mâncau peste 
măsură, erau lacomi la băutură şi ajungeau la beţie, ruşinau pe cei săraci şi batjocoreau însăşi Biserica. 
Vezi: Comentariile sau Explicarea Epistolei I către Corinteni A celui între sfinţi părintelui nostru loan 
Chrisostom, traducere din limba elină de Arhim. Theodosie Athanasiu, Bucureşti, 1908, p. 367-369.
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Pentru a îndrepta starea de fapt din Corint, Sf. Pavel prezintă mai întâi 
învăţătura despre Sfânta Euharistie (Cina Domnului) accentuând sfinţenia şi 
importanţa ei, iar apoi avertizează asupra pericolului în care se găsesc toţi aceia care 
produc dezbinare în Biserică şi participă cu nevrednicie la ea.

2. Rolul tradiţiei în viaţa Bisericii

în primul rând, Sf. Pavel vorbeşte despre originea Cinei, făcând referire la 
întemeietorul ei, Mântuitorul Iisus Hristos: „Căci de la Domnul am primit ceea ce v- 
am dat şi vouă ...”(/ Co 11, 23a). în această scurtă expresie se lămureşte clar cum 
este înţeleasă Tradiţia (Sfânta Tradiţie) în limbaj noutestamentar.

„în sens general, tradiţie este ceea ce se transmite de înaintaşi urmaşilor, ceva 
ce se predă de către unii şi se primeşte şi se păstrează de către alţii care la rândul lor, 
o vor preda urmaşilor lor”15. Prin urmare, tradiţia se referă la „a primi” şi „a preda”, 
„a transmite” mai departe. De altfel, pentru „a primi” se foloseşte verbul 
7rapataxjiPâvco, care înseamnă a primi ceva de la cineva16 (I Co 15, 3: a primi o 
tradiţie legată de învierea lui Hristos), iar pentru „a transmite” se foloseşte verbul 
7iapa5i5coţn = a preda mai departe posterităţii, a transmite altora prin succesiune .

Din punct de vedere creştinesc, tradiţia sau predania are următoarele sensuri:
a) acţiunea de a primi ceva de la cineva, adică fie de la Mântuitorul Iisus 

Hristos (I Co 11, 23 a) fie de la un alt apostol, sau ucenic al său (II Tim 2, 2);
b) acţiunea de a transmite mai departe ceva; a preda18;
c) obiectul, sau conţinutul tradiţiei - care este însuşi Mântuitorul, persoana, 

istoria vieţii Sale şi învăţătura Sa19.
în felul acesta, prin „tradiţie” înţelegem „învăţătura Domnului, transmisă 

Bisericii prin Sfinţii Apostoli ... Dar Hristos n-a predat Bisericii Sale numai 
învăţătura Sa, El S-a predat pe Sine însuşi. Şi învăţătura Sa nu este niciodată 
despărţită de El însuşi... Adevărul pe care-1 mărturiseşte Biserica nu este un simplu 
dat teoretic, ci este însuşi Hristos - Adevărul (In 14, 6)... Tradiţia este, deci, tot una 
cu prezenţa şi lucrarea continuă a lui Hristos în Biserică, prin harul Său. Şi, de fapt, 
harul nu este altceva decât Hristos care ni se împărtăşeşte, ca dar, în Biserică”20. Prin 
primirea tradiţiei evanghelice cu credinţă, cei convertiţi de apostoli îl primeau de 
fapt pe Hristos însuşi (Col 2, 6); cu alte cuvinte, El era „predat” lor şi ei erau predaţi

15 Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, „Tradiţie şi contemporaneitate”, în Iisus Biruitorul IX (1998), nr.
19, p. 1.

16 A. Bailly, Dictionnaire Grec-Francais, Edition revue par L. Sechan et P. Chantraine, 
professeurs â la Faculte de Lettres de Paris, Hachette-Paris, p. 1467.

17 Ibidem, p. 1461.
18 Pr. drd. Liviu Vâlcea. „Tradiţia orală şi redactarea Evangheliilor sinoptice”. O 48 (1996), nr. 3-

4, p. 6.
19 P. Grelot, „La Tradition apostolique”, Revue Biblique 99 (1992), nr. 1, p. 173.
20 Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, „Tradiţie şi contemporaneitate”, în foaia, Iisus Biruitorul 9 (1998),

nr. 20, p. 1.
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Lui21, iar această unitate dintre Hristos şi Biserică se realizează deplin prin şi în Sf. 
Euharistie.

Vorbind despre aceasta, Părintele Dumitru Stăniloae scria: „Tradiţia ca 
explicare mereu îmbogăţită a aceluiaşi Hristos nu se poate despărţi de primirea Lui 
ca şi conţinut neschimbat al Tradiţiei, de curgerea aceluiaşi har al Lui; sau de 
primirea aceleiaşi persoane a Lui în Biserică prin Sfintele Taine şi prin cuvântul 
explicativ despre El”22.

Textul din I Corinteni 11, 23 a conţine toate aceste trei elemente ale Tradiţiei 
noutestamentare:

a) Sf. Pavel a primit acest tezaur „de la Domnul” (arco tou Kupiou) şi, astfel, se 
consideră o verigă de legătură în lanţul tradiţiei, arătând şi 
izvorul ei (Gal I, 11-12) . Deşi nu a făcut parte din grupul apostolilor care au 
participat la Cina cea de Taină, Sf. Pavel s-a bucurat de o descoperire la fel de 
directă precum ceilalţi, iar descoperirea făcută lui de Domnul este la fel de reală şi la 
fel de completă. De altfel, Euharistia a fost actul de cult fundamental promovat de 
toţi apostolii în fiecare comunitate întemeiată de ei.

b) Sf Pavel, asemeni celorlalţi apostoli, a transmis mai departe această Tradiţie 
multora, inclusiv corintenilor: „(...) am primit ceea ce v-am dat şi vouă (...)” (J Co 
11,23 a). La fel, în / Col5, 3: „v-am dat ceea ce şi eu am primit”.

c) Obiectul Tradiţiei este Hristos însuşi, el vorbind aici de Sf Euharistie, care
este - după cum va arăta în continuare - trupul şi sângele Mântuitorului Iisus

Hristos. Apostolul, transmiţându-le învăţătura şi practica euharistică, nu făcea decât 
să-L transmită corintenilor pe Domnul însuşi, ca o prezentă vie şi reală a lui Hristos 
în Biserica Sa.

După ce face această afirmaţie necesară (/ Co 11, 23 a), Sf Pavel face un pas 
mai departe, vorbind despre Sfânta Euharistie în sine.

aici că Hristos este

3. învăţătura despre Sfânta Euharistie (I Co 11, 23 b-26)
îndepărtând orice fel de suspiciune în legătură cu Cel care a instituit „Cina 

Domnului” şi modul în care aceasta a ajuns să fie practicată şi în Corint, „Apostolul 
neamurilor” prezintă dogma euharistică, zicând: „...Că Domnul Iisus, în noaptea în 
care a fost vândut, a luat pâine şi mulţumind, a frânt şi a zis: Luaţi, mâncaţi acesta 
este trupul Meu care se frânge pentru voi. Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea. 
Asemenea şi paharul, după Cină, zicând: Acest pahar este Legea cea Nouă întru 
sângele Meu. Aceasta să faceţi ori de câte ori veţi bea, spre pomenirea Mea” (/ Co 
11,23b-25).

Pr. drd. Liviu Vâlcea, art. cit., p. 7.
22 Pr. Prof. Dr . Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, ediţia a 11-a, voi. I, Bucureşti,

1996, p. 45.
23 «Pr. Drd. Liviu Vâlcea, art. cit., p. 8.
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Prin urmare, Cina a fost instituită de „Domnul Iisus în noaptea în care a fost 
vândut...”. Este vorba de Joia Mare, când are loc Cina cea de Taină, în timpul căreia 
Mântuitorul a întemeiat Sfânta Euharistie. Aparent, Sf. Pavel nu cunoaşte un alt mod 
de a data Cina cea de Taină decât „în noaptea în care a fost vândut” Domnul24. 
„Noaptea” la care se referă nu este alta decât cea de dinainte de răstignire, când 
evangheliştii sinoptici relatează că Iisus a luat Cina cu ucenicii Săi (Mt 26, 26-29; 
Mc 14, 22-25; Lc 22, 17-20)25. Autorul aminteşte de aceea noapte din două motive 
principale: pe de o parte pentru că la Cina Domnului, ca şi la Cina cea de Taină, 
lucrează şi se predă Acelaşi Hristos Domnul, iar pe de altă parte pentru că în acea 
seară Mântuitorul a predat ucenicilor această Taină, spre a o săvârşi, fără ca apoi să 
mai adauge ceva26.

întâlnim pentru a patra oară în Noul Testament, cuvintele de instituire ale Sf. 
Euharistii, cu specific paulin. Textul este aproape identic cu cel din Luca 22, 19-20, 
semn că Sf. Luca, ucenic al Sf. Pavel, a preluat cu fidelitate acest moment al Cinei 
celei de Taină, probabil inspirându-se din 1 Corinteni 11, 23b-25, şi l-a fixat in 
Evanghelia pe care a scris-o.

Din textul în discuţie, se poate observa că Sf. Pavel este foarte exact în 
exprimare şi vorbeşte ca şi când ar fi fost martor la eveniment. El insistă asupra 
momentelor: „a luat pâine şi, mulţumind, a frânt şi a zis...”. De unde a preluat 
apostolul această imagine atât de exactă? Se poate răspunde că, deşi s-a bucurat de o 
descoperire specială din partea Mântuitorului (Gal 1, 12), totuşi o sursă principală a 
fost pentru el şi Tradiţia, viaţa cultică a Bisericii, practica ei liturgică.

Aceste elemente au reprezentat fundamentul pe care, mai târziu, s-a format 
Sfânta Liturghie. Din păcate, în Noul Testament nu s-a păstrat descrierea cu mai 
multe amănunte a ritualului „Cinei Domnului”, însă practicarea Euharistiei, după 
modelul oferit de Mântuitotul, face parte din structura de bază a celei dintâi 
comunităţi creştine, formată din „Rămăşiţa” poporului Israel (Is 11, 12), adunată în 
jurul Apostolilor (FAp 2,42)27.

Cuvintele din I Co 11, 23b-25, care concordă cu relatarea instituirii Sf. 
Euharistii de către evangheliştii sinoptici (Mt 26, 26-29; Mc 14, 22-25; Lc 22, 16-20), 
ne arată că la Cina cea de Taină, Domnul a prefăcut cu adevărat pâinea dospită 
(aptoi;) în însuşi trupul Său (acopct), iar vinul în însuşi sângele Său, rostind pentru 
fiecare o rugăciune specială (suxapiciriaou;) şi împărtăşind apoi cu fiecare pe 
ucenici- . De aceea, Euharistia devine în creştinism slujba de mulţumire prin 
excelenţă adusă lui Dumnezeu de către întreaga Biserică. Relatarea paulină a Cinei 
celei de Taină nu exclude, ci implică acea „binecuvântare” pe care a arătat-o 
Mântuitorul asupra pâinii şi vinului, despre care scriau evangheliştii sinoptici:

The Interpreter’ s Bi, voi. X, Abigdon Nashville, 1980, p. 136.
C.K. Barrett, A. Commentary on the First Epistle to the Corinthians, A. Black, London, 1992, p. 266. 

*6 Comentariile ..., p. 371.
‘7 Pr. Prof. Ioan Bria, Credinţa pe care o mărturisif, Bucureşti, 1987, p. 156.
"8 Diac. Prof. N.l. Nicolaescu, op. cit., p. 188.
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„...luând pâine şi binecuvântând, a frânt ...” (Mt 26, 26); „asemenea şi paharul”
după ce au cinat... ” (Lc 22, 20; I Co 11, 25), adică tot aşa, la fel cum procedase cu 
pâinea: „a binecuvântat şi mulţumind le-a dat lor”29. Această „binecuvântare” nu era
o simplă împlinire a prescripţiei iudaice în legătură cu desfăşurarea cinei, ci era un 
act prin care avea loc prefacerea elementelor euharistice în trupul şi sângele 
Domnului. în sens liturgic, binecuvântare înseamnă invocarea harului lui Dumnezeu 
asupra cuiva sau ceva30. Binecuvântarea aparţine lui Dumnezeu (Mt 25, 34; Gal 3, 8) 
şi prin ea Hristos transmite harul şi darurile Sale. Nicolae Cabasila spune că 
„sfinţirea elementelor euharistice are loc în urma rugăciunii... deoarece Euharistia 
este la fel de mare ca şi celelalte Taine, unde rolul principal îl are rugăciunea...”31. 
„Mulţumirea” (Euharistia) despre care vorbeşte Sf. Apostol Pavel (/ Co 11, 24) 
implică: binecuvântare şi rugăciune, adică cele două elemente care au intrat în 
practica liturgică încă de la început, fiind prezente până astăzi.

Preluând acest gest al Mântuitorului, Biserica din toate timpurile a înţeles că 
prefacerea elementelor euharistice are loc în urma rugăciunii de invocare a Duhului 
Sfanţ (epicleza), act de maximă importanţă în desfăşurarea Sfintei Liturghii, 
rugăciune însoţită de binecuvântarea lui Dumnezeu prin preotul slujitor. După 
prefacere, Mântuitorul nu mai oferă apostolilor pâine şi vin , ci însuşi trupul şi 
sângele Său, care se jertfesc tainic pentru mântuirea noastră şi se oferă spre mâncare 
şi băutură32.

Tot din pasajul euharistie din I Corinteni mai reiese ideea că: pe de o parte, Sf. 
Euharistie a fost instituită în două etape distincte şi succesive (mai întâi a 
binecuvântat pâinea, apoi vinul), iar pe de altă parte se evidenţiază cele două 
momente deosebite din desfăşurarea Cinei: momentul prefacerii şi cel al 
împărtăşirii33. Fiecare dintre etapele şi momentele amintite sunt prezente în Sfânta 
Liturghie, Sfânta Euharistie săvârşindu-se după exemplul şi îndemnul Mântuitorului 
de la Cina cea de Taină: „Aceasta să faceţi întru pomenirea Mea” (I Co 11, 24-25; 
Lc 22,19).

a) Sfânta Euharistie - trupul şi sângele Domnului
Mântuitorul lisus Hristos, la Cina cea de Taină, în urma prefacerii elementelor 

euharistice, oferă Sfinţilor Apostoli spre împărtăşire trupul şi sângele Său; se oferă 
pe Sine însuşi. De aceea, se vorbeşte despre prezenţa reală sacramentală a 
Mântuitorului în Sf. Euharistie.

“9 Charles Hodge, An Exposition of the First Epistie to the Corinthians, Michigan, 1965, p. 222.
30 Ion Bria, lisus Hristos, Bucureşti, 1992, p. 151.
31 Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii şi Despre viaţa în Hristos, trad. Pr. Prof. 

Dr. Ene Branişte şi Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae, Bucureşti, 1992, p. 72.
3* Diac. Prof. N.l. Nicolaescu, op. cit., p. 188.
33 Ibidem.
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Sf. Apostol Pavel foloseşte expresia „Domnul Iisus” (o Kupioq Irjaouc;), pentru 
a arăta că este vorba de persoana istorică reală a lui Iisus Hristos34. Domnul este la 
fel de real în Euharistie precum a fost la instituirea ei. De altfel, această idee este 
scoasă în evidenţă şi de expresiile: „(...) acesta este trupul Meu (...)”, „(...) este 
Legea cea nouă întru sângele Meu (...)”, sau mai exact: „(...) acesta este sângele
Meu (...)” (Aic 14,24).

în Euharistie, Hristos este prezent „cu trupul Său luat din Fecioara Maria, 
răstignit pe cruce, înviat, înălţat la cer şi tronând de-a dreapta Tatălui”35. Sfântul 
Simeon Noul Teolog spune: „După ce Cuvântul lui Dumnezeu s-a întrupat o singură 
dată din Fecioara Maria şi s-a născut din ea trupeşte în chip de negrăit şi mai presus 
de cuvânt, întrucât nu se mai poate întrupa sau naşte trupeşte iarăşi din fiecare dintre 
noi, ce face? Ne împărtăşeşte spre mâncare trupul Său preacurat, pe care l-a luat din 
trupul neprihănit al Preacuratei Născătoare de Dumnezeu Maria, născându-se din ea 
trupeşte. Şi mâncând acest trup al Lui, fiecare avem în noi, întreg, pe Dumnezeu Cel 
întrupat, pe Domnul nostru Iisus Hristos, pe însuşi Fiul lui Dumnezeu şi Fiul 
Preacuratei Fecioare Maria, care şade de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl”36. Hristos 
este „cu adevărat prezent în trupul Său neprihănit şi sângele Său preţios, în trupul 
adevărat şi sângele adevărat, cu care a pătimit, cu care a înviat, în trupul slăvit şi 
transfigurat al acestei învieri”37. Prin urmare, cuvintele de instituire trebuiesc 
înţelese în sens propriu, în sens literar, fără nici un fel de interpretare. Ele sunt în 
deplină concordanţă cu ceea ce spunea tot Mântuitorul după minunea înmulţirii 
pâinilor şi săturarea color 5000 de bărbaţi: „Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât 
din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta va fi viu în veci. Iar pâinea pe care Eu o 
voi da pentru viaţa lumii este trupul Meu (r\ oap£ pou eoni) = este carnea Mea) ... 
Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în 
ziua cea de apoi” (In 6, 51.54).

Părintele Stăniloae spune că „cel mai hotărâtor argument pentru sensul literal al 
cuvintelor Domnului este că aşa le-au înţeles apostolii şi ucenicii lor , precum ne 
arată Apostolul Pavel şi istoria Bisericii de la începuturile ei”38.

Sfântul Pavel subliniază acest adevăr când zice: „Cine mănâncă pâinea şi bea 
paharul Domnului cu nevrednicie, vinovat este Trupului şi Sângelui Domnului” (I 
Co 11,27); nu spune că este vinovat faţă de pâine şi vin.

Din momentul prefacerii pâinii şi vinului în Trupul şi Sângele Domnului, cele 
două elemente materiale încetează să mai existe. De aceea, prin Euharistie, omul

34 Hâns Conzelmann, A Commentaiy of the First Epistle to the Corinthians, Fortress Press, 
Philadelphia, p. 197.

35 Prof. Dumitru Stăniloae, Teologia Euharistiei. în O 21 (1969), p. 343-344.
36 Sf. Simeon Noul Teolog, Cuvântare morală, în Filocalia, voi. VI, p. 158.
37 Nicolae Arseniev, „Sens de 1'Eucharistie selon l'Eglise Ortodoxe”, în Revue Apologetique, tome 

LXIV, 1937, p. 704.
38 Pr. Prof. D. Stăniloae, „Dumnezeiasca Euharistie în cele trei confesiuni”, în O 5 (1953), nr. 1, p. 52.
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participă la firea omenească îndumnezeită a lui Hristos (cele două firi se păstrează 
unite şi neconfundate) şi intră în comuniune deplină cu Dumnezeu .

La Cina cea de Taină, Mântuitorul se exprimă foarte clar şi exact: „acesta este 
(xouxo pou activ) trupul Meu; acesta este (touto pou activ) sângele Meu (/ Co 11, 
24; Mt 26, 26. 28; Mc 14, 22. 24; Lc 22, 19). în nici un caz nu se poate spune că 
acestea (pâinea şi vinul) „simbolizează”, sau „cuprind”, sau „reprezintă” trupul şi 
sângele Domnului, cum sunt înţelese în teologia protestantă.

Prin urmare, caracterul de Taină al Euharistiei este cât se poate de evident, 
fiind reliefat, în acest context, atât de Mântuitorul (/ Co 11, 23-26), cât şi de Sfântul 
Pavel (I Co 11,27).

b) Sfânta Euharistie - jertfa Legii celei Noi
Caracterul de jertfă al Sf. Euharistii este scos în evidenţă, în acest context, de 

două ori: o dată de Mântuitorul lisus Hristos, care „mulţumind, a frânt şi a zis: Luaţi 
mâncaţi acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi ... Acest pahar este Legea 
cea nouă întru sângele Meu (...)” (/ Co II, 24-25) şi o dată de Sf. Pavel, care 
explică zicând: „Căci (yap) de câte ori veţi mânca această pâine şi veţi bea acest 
pahar, moartea Domnului vestiţi (...)” (I Co II, 26). Evangheliştii sinoptici sunt mai 
compleţi, zicând că trupul „se frânge pentru voi” (Lc 22, 19), iar sângele „pentru 
mulţi se varsă spre iertarea păcatelor” {Mt 26, 28; Mc 14, 24).

Expresiile: „se frânge”, „se varsă”, „sânge”, „moarte”, sau „Legea cea nouă 
întru sângele Meu” şi „se varsă spre iertarea păcatelor” au caracter sacrificial-cultic, 
scoţând în evidenţă ideea de jertfă liturgică. Dacă cultul Vechiului Testament avea la 
bază sacrificii animale repetabile, cultul Noului Testament are la bază jertfa unică a 
Mântuitorului lisus Hristos, care se actualizează prin Sf. Euharistie.

Mântuitorul, vorbind despre trupul Său care „se frânge” şi sângele Său care „se 
varsă”, se raportează direct atât la jertfele obişnuite, cât şi la mielul pascal, a cărui 
jertfă reprezenta centrul cultului iudaic şi de care se leagă şi contextul în care El 
rostea aceste cuvinte40. De aceea, Sf. Pavel spune: „Paştile nostru, Hristos, pentru 
noi s-a jertfit” (/ Co 5, 7). în sens prefigurativ, jertfele Vechiului Testament 
preînchipuiau jertfa Mântuitorului prin care omul, în mod real şi deplin, este eliberat 
de păcat şi intră în legătură cu Dumnezeu41. Hristos, care era „Mielul Iui Dumnezeu 
Cel ce ridică păcatul lumii” (/«, 29), se aduce pe Sine jertfă pentru iertarea păcatelor 
întregului neam omenesc, devenind totodată „Agneţul” (agnus = miel) euharistie, 
care stă în faţa Tatălui în permanentă stare de jertfă {FAp 5, 6).

39 Stylianos Papadopulos, „Teologie şi limbaj”, trad. de Pr. Dr. Ilie Frăcea, în RT9 (1999), nr. 4,

40 Jerom Juvenalie Ionaşcu, „Hristos - Jertfa Pascală”, în foaia lisus Biruitorul 10 (1999), nr. 17,

41 Pr. Prof. Dr. Abrudan şi Diac. Prof. Dr. Emilian Comiţescu, Arheologie biblică-Pentru 
Facultăţile de teologie. Bucureşti, 1994, p. 246-247.

p. 37.

p. 4.
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Totodată, însuşi faptul că Apostolul vorbeşte separat despre „sânge” şi „trup” 
arată caracterul de jertfa al Sf. Euharistii şi relaţia sa actuală cu jertfa de pe Cruce 
unde, prin , junghierea” Victimei, sângele curge din răni, separându-se de trup42.

Moartea lui Hristos a fost un sacrificiu „pentru voi”, adică pentru toţi, ceea ce 
înseamnă că este un sacrificiu răscumpărător - pe de o parte (Rom 3, 24), dar şi un 
sacrificiu preoţesc - pe de altă parte (II Co 5, 21)43. Această jertfa se aduce „spre 
iertarea păcatelor” şi are caracter universal, devenind jertfa a Legii celei Noi. De 
altfel, însuşi caracterul de taină al Sf. Euharistii îl implică pe acela de jertfa, căci „a 
te împărtăşi ceremonial din ceea ce s-a jertfit, înseamnă a participa la actul sacrificial 
şi la tot ceea ce implică acest act”44.

Profetul Maleahi spune că Domnul nu va mai primi jertfe de la evrei, ci de la 
Răsărit până la Apus se va aduce o jertfa curată (Mal 1, 10, 11). Aceasta nu poate fi 
jertfa de pe Golgota, adusă într-un singur loc, nici jertfa de rugăciuni adusă de evrei, 
ci este jertfa cea nouă întemeiată şi adusă de Hristos, jertfa ce se va perpetua în 
istorie până la sfârşitul lumii45. Prezentele „se dă”, „se frânge”, „se varsă” arată că 
este vorba de o jertfa prezentă, de jertfa euharistică prin care Domnul a săvârşit 
anticipat, în chip nesângeros jertfa de pe cruce46.

Pentru creştini, jertfa se săvârşeşte chiar în momentul sfinţirii; nu înainte şi nici 
după ea şi, de aceea, putem spune că este o jertfa adevărată: este jertfa Mielului lui 
Dumnezeu, care s-a adus o dată (pe cruce)47. Jertfa însăşi constă din prefacerea 
pâinii în Mielul înjunghiat48.

Sf. Apostol Pavel, vorbind despre sângele euharistie, spune: „Acest pahar este 
Legea cea nouă întru sângele Meu (...)” (I Co 11, 25), ceea ce înseamnă că Noul 
Legământ încheiat de Dumnezeu cu oamenii s-a realizat prin şi în Hristos şi a fost 
pecetluit cu sângele Lui. Dacă Legământul sinaitic fusese pecetluit cu sângele 
viţeilor (leş 24, 1-8), Legământul Nou a fost pecetluit cu sângele Domnului.

Prin jertfa lui Hristos, întreaga umanitate se sfinţeşte şi se uneşte cu Dumnezeu; 
cu sângele Domnului se împacă întreaga fire cu Dumnezeu şi se realizează în mod 
desăvârşit mântuirea universală49. Prin Sf. Euharistie, Hristos moare aici şi acum 
pentru mine şi păcatele mele; Sângele Său îmi spală păcatele, mă curăţeşte şi mă 
sfinţeşte, iar trupul Său mă îndumnezeieşte. De aceea, cei care se împărtăşesc sunt 
adevăraţi hristofori = purtători de Hristos, sau teofori = purtători de Dumnezeu.

4~ Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, Comuniune..., p. 422.
43 Hans Conzelmann, op. cit., p. 198.
44 Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, Comuniune..., p. 422, apud E.B. Allo, Soit Paul. Premiere Epître 

aux Corinthiens, col. Etudes Bibliques, Paris, 1934, p. 239.
45 Pr. Prof. D. Stăniloae , Dumnezeiasca Euharistie..., p. 76.
46 Ibidem.
47 Nicolae Cabasila , op. cit., p. 79.
48 Ibidem.
49 Pr. Prof. Dr. Dumitru Abrudan şi Diac. Prof. Dr. Emilian Comiţescu , Arheologic..., p. 259.
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c) Sf. Euharistie „ vesteşte ” moartea lui Hristos
Dacă, dintre sinoptici, numai Sf. Luca redă, după formula de instituire 

referitoare la pâinea euharistică, şi cuvintele lui Iisus: „Aceasta să faceţi spre 
pomenirea Mea” (Lc 22, 19b), la Sf Pavel acest îndemn al Mântuitorului apare de 
două ori, şi după formula pentru pâine şi după cea pentru pahar (/ Co 11, 24b, 25b). 
Mai mult decât atât, Apostolul ţine să explice că Sf. Euharistie este o „vestire a 
morţii (şi, desigur, a învierii) Domnului: „Căci, (yap) de câte ori veţi mânca această 
pâine şi veţi bea acest pahar, moartea Domnului vestiţi, până când va veni (I Co 11, 
26).

Potrivit acestui îndemn - poruncă primit de la Mântuitorul, Sfinţii Apostoli au 
înţeles că Sf Euharistie trebuie să devină o permanenţă în viaţa liturgică a Bisericii 
din toate timpurile, ceea ce s-a şi întâmplat.

Sf Euharistie se aduce „spre pomenirea Mea” (1 Co 11, 24-25), adică „spre 
pomenirea” Mântuitorului, Cel care a instituit-o. întâlnim aici expresia: ei<; xf|v £ţu]v 
ctvapvr)otv = „spre (întru) pomenirea Mea”, expresie care nu poate avea sensul de 
„comemorarea Mea”, „simpla mea amintire”. Termenul de avapvrjau; indică 
acţiunea de a readuce în memorie50, a aduce aminte, a pomeni. Dar, această „aducere 
aminte”, sau „pomenire” presupune o prezenţă reală sacramentală ; prezenţa 
persoanei pe care o pomenim. Anamneză este „un act în care persoana, sau fapta 
comemorată este făcută prezentă, actuală, este adusă actual în planul de aici şi 
acum”52.

Din punct de vedere teologic , această aducere aminte (anamneză) are mai 
multe sensuri: 53

1) Euharistia este o aducere aminte liturgică a Cinei celei de Taină , când 
Mântuitorul a întemeiat această Sfântă Taină, lăsând porunca de a o săvârşi „până 
când va veni” (I Co 11, 26). Pe baza acestor temeiuri, Biserica a primit puterea de a 
preface pâinea şi vinul în trupul şi sângele lui Hristos.

2) Euharistia este aducere aminte de Hristos şi lucrarea Lui, este taina şi trăirea 
prezenţei Fiului lui Dumnezeu care s-a coborât din cer şi S-a întrupat, pentru ca în 
Sine să ne înalţe la cer54. Euharistia ne aduce aminte de persoana divino-umană a 
Mântuitorului şi, mai mult decât atât, îl re-aduce pe Hristos, real, aici şi acum.

3) în Euharistie, Biserica vesteşte moartea Domnului şi mărturiseşte învierea 
Lui, întrucât legătura dintre Golgota şi Cina cea de Taină este neîndoielnică (.Lc 22, 
15)55. „Hristos a instituit la Cina cea de Taină, ca o aducere aminte sacramentală a 
jertfei Sale de înjunghiere pe cruce, când a luat asupra Sa păcatele lumii şi le-a

50 A. Bailly, Dictionnaire.p. 131.
Joachim Jeremias, TheEucharistic ..., p. 237.

52 W. Jardine Grisbooke, „Oblation at the Eucharist”, în Studia Liturgica III (1964), p. 230. 
Alexandre Schmemann, Euharistia - Taina împărăţiei\ trad. de Pr. Boris Răduleanu, Editura

Anastasia, p. 205.
54 Ibidem.
55 Ibidem.
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răscumpărat prin suferinţă şi moarte. Jertfa adusă odată pe Golgota se actualizează 
veşnic în Euharistie (...)” 6.

Sf. Apostol Pavel întăreşte această idee, spunând: „Căci (yap) de câte ori veţi 
mânca această pâine şi veţi bea acest pahar, moartea Domnului veţi vesti, până când 
va veni” (I Co 11, 26). Cuvintele acestui verset, deşi erau considerate la început ca 
fiind „ale Domnului” - în Liturghia din Siria fiind transpuse la persoana I57 - aparţin 
autorului Epistolei şi scot în evidenţă faptul că Euharistia este o „aducere aminte” a 
patimilor, jertfei şi morţii Domnului. După Nicolae Cabasila, pomenirea patimilor 
era mai necesară decât pomenirea altor minuni ale Domnului pentru că prin ele - şi 
nu prin minuni - s-a săvârşit mântuirea noastră58. Şi cum moartea s-a făcut spre 
înviere, cele două evenimente sunt strâns unite între ele şi în anamneza euharistică.

Sf. Liturghie nu este doar o comemorare a acestor evenimente întâmplate 
cândva, în istorie, ci este participarea la aceste evenimente, care devin contemporane 
cu noi. Celebrarea Euharistiei în Biserica primară era o anamneză, sau o 
comemorare a morţii şi învierii lui Hristos, dar şi un mijloc de unire a credincioşilor 
cu Hristos Cel prezent şi o aşteptare a venirii Lui viitoare59.

4) Sfânta Euharistie ne aduce aminte de împărăţia lui Dumnezeu, adică să o 
recunoaştem ca o realitate prezentă în mijlocul nostru, pentru că atunci, la Cina cea 
de Taină, Hristos a arătat-o şi a încredinţat-o (Lc 22, 29-30)60. Prezenţa 
Mântuitorului certifică prezenţa împărăţiei lui Dumnezeu; ceea ce se săvârşeşte 
astăzi este ceea ce s-a săvârşit atunci, căci astăzi noi suntem adunaţi în aceeaşi 
împărăţie, la aceeaşi Cină săvârşită de Hristos cu „cei pe care i-a iubit până la 
sfârşit” (In 13, l)61. La Cina cea de Taină, Mântuitorul a instituit Euharistia ca Taină 
a Bisericii în care se descoperă împărăţia lui Dumnezeu.

în felul acesta, actul memorial - liturgic este simultan comemorare, prezenţă şi 
anticipare, el concentrând lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu în tripla ei 
dimensiune: trecută, prezentă şi viitoare şi se poate afirma că „în Euharistie este 
concentrată toată mântuirea noastră pentru a ne-o însuşi în mod personal ... 
Euharistia, unindu-ne cu Hristos, ne face asemeni Lui, imprimând şi în noi starea 
capabilă de jertfă, puterea învierii şi a slavei veşnice ... Prin Euharistie devenim 
concorporali cu Hristos (Ef 3, 6), se extinde în noi starea de mântuire, de înviere şi 
de slavă efectuată de Hristos în umanitatea asumată de El”62.

56 Ibidem, p. 201.
57 Hans Conzelmann, op. cit., p. 201.
58 Nicolae Cabasila, op. cit., p. 37.
59 Prof. D. Stăniloae, „Teologia Euharistiei”, p. 344.
60 Alexandre Schmemann, op. cit., p. 205.
61 Ibidem, p. 206.
62 Prof. D. Stăniloae, „Teologia Euharistiei”, p. 344.
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Cuvântul oaâKiţ (ori de câte ori) folosit în versetele 25 şi 26 nu este paulin, ci 
este preluat din tradiţie63, arătând prezenţa permanentă a Euharistiei în viaţa creştină 
de pretutindeni, atât ca act în sine, cât şi ca semnificaţie.

d) Sf Euharistie şi împărăţia lui Dumnezeu
Sf. Euharistie îl ancorează pe credincios în eshaton, devenind „icoană a 

lucrurilor viitoare eshatologice, căci „de câte ori veţi mânca această pâine şi veţi lua 
acest pahar, moartea Domnului vestiţi până când va veni” (/ Co 11, 26), adică până 
Ia Parusie, până la judecata din urmă . între împărăţia lui Dumnezeu şi Biserică 
există, practic, identitate: cel ce devine membru al Bisericii (al trupului tainic al 
Domnului) intră în împărăţie şi de aceea, acolo unde este Biserica este şi împărăţia 
Cerurilor65. Prezenţa împărăţiei în lume este dată prin însăşi prezenţa 
Mântuitorului66, prezenţă care devine reală prin şi în Sf. Euharistie. Cel care 
participă la Sf. Euharistie şi apoi se împărtăşeşte cu Hristos Cel euharistie, participă 
la comuniunea cu Dumnezeu din împărăţia Sa.

Săvârşind Euharistia, Biserica se pune într-o stare de aşteptare escatologică (/ 
Co 16, 22: „Maran atha! Domnul vine!”); o aşteptare ce recheamă împărăţia lui 
Dumnezeu „până când va veni” (1 Co 11, 26). Este starea pnevmatologic-nupţială a 
Bisericii (FAp 22, 17) ce-şi aşteaptă Mirele, de a cărui prezenţă se bucură liturgic, 
fâră să înceteze să invoce venirea desăvârşită a acestei împărăţii (Mt 6, 10).

Desăvârşita unire eshatologică cu Hristos care va fi este implicată în unirea 
prezentă cu EI. Prezenţa Lui de acum nu se deosebeşte de cea eshatologică, decât 
prin faptul că acum ea ni se dăruieşte sub chipul pâinii şi vinului, pe când atunci se 
va realiza unirea deplină cu El într-un cosmos transfigurat, unde Dumnezeu va fi 
„totul în toate” (/ Co 15, 28)67.

De altfel, Sf. Pavel foloseşte expresia cifpi ou cu subjonctivul aorist şi fără av- 
care întotdeauna are în vedere perspectiva finalului eshatologic . Expresia ctxpi ou 
eXOrj = până când va veni, în mod evident joacă un rol de „Maran atha” a Liturghiei, 
prin care Biserica se roagă pentru venirea eshatologică a Domnului . Aşadar, 
credincioşii din Corint, prin împărtăşanie, intrau în împărăţia lui Dumnezeu şi 
pregustau astfel bunătăţile Ierusalimului celui ceresc.

63 C.K. Barrett, op. cit., p. 270.
64 Pr. Dr. Iosif Olariu, Epistolele Sfântului Apostol Pavel către: Romani, Corinteni, Galateni şi 

Caransebeş, 1913, p. 355.
65 Pr. Prof. D. Belu, „împărăţia lui Dumnezeu şi Biserica”, ST 18 (1956), nr. 9-10, p. 544.
66 Ibidem, p. 546.
67 Prof. D. Stăniloae, Teologia Euharistiei, p. 345.
68 Joachim Jeremias, The Euharistie Words of Jesus, London, SCM Press, 1966 p. 118.
69 C.K. Barrett, op. cit., p. 271.

Efeseni,
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4. Pregătirea pentru împărtăşirea Euharistică (/ Co 11,27 - 32)

După ce a prezentat învăţătura creştină despre Sf. Euharistie, accentuând 
sfinţenia ei, Sf. Apostol Pavel abordează problema pregătirii pentru împărtăşirea 
euharistică. Fiind vorba de trupul şi sângele Domnului, împărtăşirea nu se poate face 
oricum, ci fiecare creştin va trebui să dea dovadă de o pregătire deosebită, o 
pregătire care îl face pe acesta vrednic pentru a primi Sfintele Taine.

In ce constă această pregătire, este arătat de Apostol în pericopa pe care o vom 
analiza în continuare (I Co 11, 27-32). Subliniem faptul că ideile întâlnite aici 
aparţin autorului, ele nemaifacând parte din ceea ce se primise „de la Domnul” (/ Co 
11, 23b-25). De altfel, comentariul Apostolului a început cu versetul 26.

Sf. Pavel începe prin a prezenta un aspect negativ al vieţii creştine din Corint, 
vrând parcă să scoată în evidenţă gravitatea împărtăşirii cu nevrednicie: „Astfel, 
oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi 
vinovat faţă de trupul şi sângele Domnului” (I Co 11,27).

Cuvântul „coate” de la început, tradus cu „astfel” , înseamnă: „rezultă că”70, iar 
în acest context marchează începutul unei concluzii. Fiind însoţit şi de av, exprimă 
ideea unor consecinţe71. Prin urmare, după ce a prezentat dogma euharistică, Sf. 
Pavel trage concluziile practice, în special pentru cazul concret din Corint.

Aceste cuvinte sunt în concordanţă cu adevărurile cuprinse în versetele 
anterioare: pâinea şi paharul (conţinutul paharului = vinul) euharistice nu sunt pâine 
şi vin obişnuite, ci sunt trupul şi sângele Domnului, ceea ce scoate în evidenţă, din 
nou, caracterul sacramental al Euharistiei. Cel ce primeşte Sf. împărtăşanie - şi în 
primii ani ai creştinismului toţi membrii Bisericii se împărtăşeau de fiecare dată când 
participau la „Cina Domnului” - „cu nevrednicie” nu se face vinovat faţă de pâine şi 
vin, ci „faţă de trupul şi sângele Domnului”, adică faţă de Hristos însuşi.

Ce înseamnă această „nevrednicie” (ava^iox;)? Cum devine creştinul 
„nevrednic” faţă de trupul şi sângele Domnului?

In primul rând, Sf. Pavel are în vedere nevrednicia corintenilor, care era 
generată de păcatele care îi caracterizau pe unii dintre creştinii de aici, în special, 
lipsa iubirii frăţeşti creştine72. Acest păcat, la care se adăugau şi altele, avea ca efect 
distrugerea unităţii eclesiale. Deci, aveau de suferit însuşi Hristos şi Biserica Sa, 
ceea ce se putea numi un adevărat sacrilegiu. Dacă „Dumnezeu este iubire” (/ In 4, 
8) şi dacă „Cea mai mare poruncă a Legii este să iubeşti pe Domnul Dumnezeu ...» 
iar a doua, la fel de mare, să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Mt 22, 37- 
39), în concepţia Sf. Pavel „orice poruncă ar fi, se cuprinde în acest cuvânt: Să 
iubeşti pe aproapele Tău ca pe tine însuţi” (Rom 13, 9). Este vorba de una dintre

70 Ibidem, p. 272.
71 A. Bailly, op. cit., p. 2190.
‘ Fericitul Augustin, comentând versetul 27, spune că Apostolul îndeamnă aici, indirect, la iubire 

şi unitate (Sermones, 227, 272), iar Sf. Ignatie - care numea Euharistia „sărbătoarea iubirii” - arată că 
cel ce participă la ea trebuie să dea, în primul rând, dovadă de iubire.
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virtuţile care stau la baza vieţii creştine autentice şi din care izvorăsc apoi faptele 
bune (în cazul concret, dacă ar exista acest sentiment, atunci cei bogaţi ar fi mai 
atenţi faţă de ceilalţi creştini).

însă, creştinul poate deveni „nevrednic” şi din alte pricini, nu numai din cauza 
lipsei iubirii. Mult mai multe sunt păcatele care îl fac pe creştin nevrednic de Hristos 
şi de Biserică. Această idee este sugerată mai ales de versetul următor, care îi are în 
vedere nu numai pe cei din Corint cu păcatul lor, ci pe orice creştin cu păcatele 
sale73: „Să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din 
pahar” (I Co 11,28).

Aceste cuvinte se găsesc în strânsă legătură cu versetul anterior (v. 27), 
prezentând soluţia îndreptării. Se foloseşte particula Se (însă), care indică opoziţia 
faţă de propoziţia anterioară74, unde se vorbise de „nevrednicie”. Aceeaşi particulă 
introduce răspunsul la înţelegerea firească care se impune: ce ar trebui făcut pentru 
ca nimeni (orice creştin) să nu fie „nevrednic”?

Sf. Pavel foloseşte imperativul, căci o altă cale nu există: „să se cerceteze 
(SoKipct^ETco) omul pe sine (...)”, sau cum ar spune în alt loc: „Cercetaţi-vă pe voi 
înşivă..., încercaţi-vă pe voi înşivă” (II Co 13, 5). Este vorba de examenul de 
conştiinţă făcut cu pocăinţă, adică de Sf. Taină a Spovedaniei, la care îndeamnă şi 
Sf. lacob: „Mărturisiţi-vă unul altuia păcatele şi vă rugaţi unul pentru altul, ca să vă 
vindecaţi (...)” (Iac 5, 16). Această „cercetare de sine”, făcută de fiecare, în taină, 
singur, fără martori75, trebuie să fie extrem de serioasă şi ea are în vedere atât 
identificarea păcatelor, oricât de mici ar fi ele, cât şi mărturisirea lor. Orice păcat — 
nu numai lipsa iubirii - îndepărtează pe om de Dumnezeu; rupe legătura dintre om şi 
Dumnezeu. în concepţia iudaică, bine cunoscută autorului Epistolei, această legătură 
se relua prin aducerea sacrificiului pentru păcat, act ce presupunea mărturisirea 
păcatelor (Lev 4, 5; 5, 12; 6, 1-7). Sf. Euharistie este jertfa cea fără de sânge care se 
aduce spre iertarea păcatelor şi implică mărturisirea lor prealabilă. Prin urmare, 
înainte de împărtăşirea euharistică, fiecare credincios va trebui „să se cerceteze pe 
sine”, să îşi mărturisească păcatele şi astfel să se curăţească de orice întinăciune 
sufletească şi trupească , dând dovadă de căinţă şi îndreptare (I Co 11, 31-32).

în tradiţia Bisericii, tradiţie confirmată aici de Sf. Pavel, Sf. împărtăşanie s-a 
acordat numai după mărturisirea păcatelor şi numai celor ce erau puşi la mărturisire, 
sub canon de penitenţă77.

Pentru a se face şi mai bine înţeles, autorul continuă: „Căci, cel ce mănâncă şi 
bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind trupul Domnului” (I Co 
11,29).

73 Comentariile..., p. 376.
74 A. Bailly, op. cit., p. 2190.
75 Comentariile..., p. 377.
76 Diac. Prof. N.I. Nicolaescu, op. cit., p. 189. ^ D/~D/Iftccv
77 Pr. Prof. D. Stăniloae, „Mărturisirea păcatelor şi pocăinţa în trecutul Bisericii , BOR (1955), nr.

3-4, p. 244.
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Se revine la ideea din versetul 27, pe care o mai motivează o dată. De altfel, se 
foloseşte prepoziţia yap (căci) - care introduce, aici, un motiv sau o afirmaţie 
suplimentară, dată deja în versetul 2778. împărtăşirea cu nevrednicie, adică fără 
sentimentul sincer al iubirii, dar mai ales fără acea „cercetare de sine” (spovedanie), 
aduce după sine „osândă”. Substantivul Kpipa (osândă), fiind fără articol, înseamnă 
„judecată”, indicând judecata lui Dumnezeu79, judecată în urma căreia păcătosul 
(nevrednicul) primeşte pedeapsă (versetele 30 şi 32). Nu este vorba de judecata 
veşnică, ci de o judecată imediată80, care aduce după sine neputinţă, boală, sau chiar 
moarte (versetul 30).

Versetul 29 este o repetiţie a ideii din versetul 27, unde se spunea că cel ce se 
împărtăşeşte cu „nevrednicie va fi vinovat faţă de trupul şi sângele Domnului”. 
Cuvântul „SiaKpivcov” (nesocoteşte) se traduce prin: a separa, a face distincţie între 
un lucru şi altul (/ Co 4, 7); a estima corect8'. Deci, în contextul prezent, acest 
termen ar putea să însemne: a nu face distincţie între trupul Domnului şi pâinea 
obişnuită; a nu aprecia corect pe Hristos euharistie; a nu cinsti aşa cum se cuvine Sf. 
împărtăşanie; a nu face distincţie între „Cina Domnului” şi o cină obişnuită; a te 
comporta la Cina „Domnului” ca la o cină oarecare unde se satisfac nevoile 
trupului82.

Repercusiunile unui comportament nepotrivit al corintenilor se putea vedea 
uşor, ceea ce arată că Dumnezeu a judecat şi a pedepsit: „De aceea, mulţi dintre noi 
sunt neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit” (I Co 11, 30). Dacă, atunci când 
vorbise despre jertfele idoleşti, amintise fapte din trecutul iudeilor şi pedepsele din 
pustiu (/ Co 10, 1-10), acum le aşează în faţă fapte concrete trăite de cei din Corint83. 
„Osânda” grea despre care vorbea mai înainte (versetul 29) a adus cu sine şi pedepse 
trupeşti: neputinţe, chinuri de moarte, căci „gândiţi-vă cu cât mai aspră va fi 
pedeapsa cuvenită celui ce a călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu şi a nesocotit 
sângele Testamentului cu care s-a sfinţit şi a batjocorit duhul harului” (Evr 10, 29). 
în condiţiile în care viaţa creştină era intensă şi energică, judecata şi pedeapsa lui 
Dumnezeu se revărsau cu repeziciune asupra celor păcătoşi . Astfel, necredinţa, 
minciuna, sau orice păcat greu - cum era cel al corintenilor - se pedepsea aspru 
(FAp 5,1-3; ICo 5, 5; 11,30).

78 C.K. Barrett, op. cit., p. 273.
79 Charles Hodge, op. cit., p. 233.
80 Hans Conzelmann, op. cit., p. 202.
81 Charles Hodge, op. cit., p. 233.

“ Comentând versetul 29, Sf Ioan Pustnicul spunea: „Dacă te vei împărtăşi aşa nevrednic fiind, te 
vei face vinovat trupului şi sângelui Domnului şi te vei împărtăşi spre osânda şi munca ta, făcându-te al 
doilea Iuda şi asemeni cu evreii”, cf. Sf Ioan Pustnicul, Carte folositoare de suflet, p. 55; iar Sf Ioan 
Gură de Aur afirma: „Că precum iudeii au împuns trupul Domnului nu ca să-I bea sângele ci ca să-l 
verse, aşa şi tu te vei socoti, pentru nevrednicia ta, că verşi sângele Domnului cel fără de moarte, iar nu 
ca să-l bei”, cf. Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia XVII la I Corinteni, în Pr. Prof. D. Stăniloae, Mărturisirea 
păcatelor..., p. 245.

83 Comentariile ..., p. 378.
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Concluzia ce se impune este firească şi simplă: „Căci de ne-am fi judecat noi 
înşine, nu am mai fi judecaţi (de Dumnezeu n.n.)” (/ Co 11,31). Se revine la ideea 
din versetul 28, fiind vorba de judecata personală, de propria analiză a vieţii, de acea 
„cercetarea de sine”. Dacă ne-am judeca noi înşine şi am elimina păcatul, atunci n-ar 
mai fi nevoie ca Dumnezeu să ne judece şi să ne pedepsească pentru el. De data 
aceasta, Sf. Pavel vorbeşte la persoana I plural, cele spuse fiind valabile chiar şi 
pentru el însuşi84. Este vorba de un adevăr valabil pentru toţi creştinii din toate 
locurile şi timpurile.

Comuniunea cu Dumnezeu este un lucru posibil nu numai pentru cei care „se 
judecă pe sine”, sau cei care „se cercetează pe sine”, ci şi pentru cei care deja 
fuseseră pedepsiţi: „Dar fiind, judecaţi de Domnul, suntem pedepsiţi, ca să nu fim 
osândiţi împreună cu lumea” (I Co 11, 32). Deci, cei ce suferă (versetul 30) au fost 
judecaţi de Domnul şi pedepsiţi pentru păcatele lor. Ca părinte sufletesc, Sf. Pavel le 
spune că, de fapt, aceste pedepse — în pedagogia divină — au rolul de a elimina 
pedeapsa veşnică; ei îşi primesc aici şi acum pedeapsa pentru păcate, nemaifiind 
nevoie să sufere dincolo85. Scopul unei astfel de pedepse nu este distructiv, ci 
educativ. Pe aceia pe care 
dându-le posibilitatea de a se căi, de a-şi recunoaşte păcatele, de a le mărturisi şi de 
a-şi îmbunătăţi comportamentul faţă de Dumnezeu şi semeni. „Lumea” despre care 
vorbeşte Apostolul - care va fi osândită — este lumea celor păcătoşi, a celor 
nevrednici8 , lumea celor care vor fi osândiţi pentru veşnicie.

Prin urmare, există o şansă şi pentru creştinii din Corint, care până atunci s-au 
împărtăşit cu nevrednicie fie din pricina păcatelor care îi caracterizau pe mulţi, fie 
din pricina păcatelor personale. Toţi aceştia, fie pedepsiţi de Dumnezeu, fie încă 
nepedepsiţi, au datoria de a se îndrepta grabnic şi de a se încadra în normele pe 
le presupune viaţa creştină autentică, cu toate imperativele sale.

5. Concluzie (/ Co 11,33 - 34)

După ce a vorbit despre Sf. Euharistie şi pregătirea pentru împărtăşirea 
euharistică, Sf. Apostol Pavel revine la ideea iniţială de la care pornise şi pe care o 
argumentase: dezordinea de la agapele creştine, care afectau negativ şi „Cina 
Domnului”, trăgând totodată concluzia practică: „De aceea, fraţii mei, când vă 
adunaţi ca să mâncaţi, aşteptaţi-vă unii pe alţii, iar dacă îi este cuiva foame, să 
mănânce acasă, ca să nu vă adunaţi spre osândă. Celelalte le voi rândui când voi 
veni” (ICo 11,33-34).

Formula concluzivă coaie (de aceea, aşadar) leagă versetele 22-32 cu versetul 
287. Apostolul se adresează părinteşte, spunându-le „fraţii mei” (a6eXcpoi pou) — ca

Domnul îi iubeşte, pe aceia îi pedepseşte (Evr 12, 6),

care

84 Pr. Dr. Iosif Olariu, op. cit., p. 357.
85 Ibidem.
86 Charles Hodge, op. cit., p. 234.
87 Pr. Dr. Iosif Olariu, op. cit., p. 357.
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în I Co 1, 10 şi, prin urmare, sfatul său porneşte dintr-o mare convingere că ceea ce 
îi învaţă le este de mare folos.

Se foloseşte din nou imperativul: „aşteptaţi-vă unii pe alţii”, adică luaţi masa 
toţi o dată, nu pe rând, în ordinea venirii. Agapa nu este un prilej de a astâmpăra 
foamea , ci este o modalitate ca membrii Bisericii, pătrunşi de sentimentul sincer al 
dragostei frăţeşti şi în unitate deplină, să primească trupul şi sângele Domnului spre 
unirea cu Hristos şi întreolaltă. Este evident raportul dintre agapă şi Euharistie: 
agapa (care în Corint se desfăşură înaintea Cinei Domnului) pregătea cadrul cel mai 
potrivit pentru ca Euharistia să fie primită cu vrednicie de fiecare în parte şi, astfel, 
să-şi cunoască finalitatea deplină. De aceea spune că: „dacă îi este cuiva foame, să 
mănânce acasă Dacă agapa nu este primită în felul acesta, poate deveni prilej 
de păcat, care aduce după sine osânda: „ca să nu vă adunaţi spre osândă”.

Prin „celelalte” care vor fi rânduite cu un alt prilej, ar trebui să înţelegem, în 
primul rând şi alte sfaturi în legătură cu agapele şi Sf. Euharistie88. Probabil au mai 
existat şi alte greşeli pe această temă, dar considerate de Apostol de mai mică 
importanţă decât cele tratate, pe care le va lămuri când va ajunge personal în 
mijlocul comunităţii89 (se pare că această vizită era programată foarte curând, cf. / 
Co 4, 19; 16, 5-9).

Verbul Siaxa^opai (a rândui) evidenţiază clar autoritatea Apostolului în faţa 
corintenilor, autoritate exercitată de orice Apostol în Biserica lui Hristos90. Numai cu 
o astfel de autoritate au putut Sfinţii Apostoli să îşi împlinească misiunea 
încredinţată lor de Mântuitorul Iisus Hristos, care le-a poruncit: „Mergând, învăţaţi 
toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, 
învăţându-i să păzească toate câte v-am poruncit vouă (...)” (Mt 28, 19-20). 
Predicare Evangheliei lui Hristos şi învăţarea, prin toate mijloacele posibile, a 
modului în care trebuie trăită ea în viaţa de fiecare zi erau cele două coordonate 
principale ale activităţii Sfinţilor Apostoli. Creştinismul este adevăr şi viaţă, 
împletind în mod desăvârşit dreapta învăţătură şi adevărata trăire.

Aşa şi-a înţeles Sf. Apostol Pavel misiunea şi tot aşa îl îndemna pe unul dintre 
ucenicii săi: „Propovăduieşte cuvântul, stăruieşte cu timp şi fără timp, mustră, 
ceartă, îndeamnă cu toată îndelunga răbdare şi învăţătura (...)” (II Tim 4, 2). 
Fragmentul euharistie din Epistola I Corinteni demonstrează acest adevăr cum nu se 
poate mai bine.

6. încheiere

Din fragmentul euharistie cuprins în I Corinteni 11, 23-32 se degajă uşor ideea 
că Sf. Apostol Pavel este mult preocupat de menţinerea unităţii eclesiale, care era 
pusă în pericol de starea de fapt din Corint. De altfel, această grijă a autorului se

88 Pr. Dr. Iosif Olariu, op. cit., p. 358.
89 C.K. Barrett, op. cit., p. 276.
90 Charles Hodge, op. cit., p. 236.
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poate constata încă de la începutul Epistolei, unde vorbeşte despre dezbinările care 
apăruseră între credincioşii corinteni, pe motivul că unii sunt ai Iui Apollo, alţii ai lui 
Petru, iar alţii ai lui Pavel (I Co 1, 12). El arată că toţi creştinii sunt ai lui Iisus 
Hristos, deoarece în numele Lui toţi s-au botezat şi pe El îl predică toţi misionarii (/ 
Co 1, 13). Biserica este una singură, „căci precum trupul unul este şi are mădulare 
multe, iar toate mădularele trupului, multe fiind, sunt un trup, aşa şi Hristos” (I Co 
12, 12); „Iar voi (toţi creştinii n.n.) sunteţi trupul lui Hristos şi mădulare (fiecare) în 
parte” (I Co 12, 27). De aici rezultă şi necesitatea unităţii depline dintre creştini, căci 
dacă între membrii Bisericii nu există unitate, atunci are de suferit însăşi Biserica, 
adică Hristos însuşi.

Sf. Euharistie este acea Sf. Taină, instituită de Mântuitorul Iisus Hristos în Joia 
Mare, prin care se realizează unirea (comuniunea) reală şi deplină dintre Hristos şi 
credincioşii Săi şi care garantează unitatea bisericii. însă această unire nu se poate 
realiza decât numai dacă există unitate de credinţă şi de viaţă între toţi membrii 
Bisericii. Euharistia devine Taina Comuniunii numai în măsura în care membrii 
Bisericii înţeleg ei înşişi să fie uniţi în modul cel mai deplin şi să păstreze permanent 
această unitate. La realizarea unităţii desăvârşite trebuie să îşi aducă aportul fiecare 
credincios în parte şi toţi laolaltă, în trupul lui Hristos.

Realitatea concretă din Corint arăta că nu putea fi vorba de unitate, atât pe 
motive doctrinare, cât şi pe motive morale (existau cele trei grupări rivale şi se 
constata un real conflict între bogaţi şi săraci la agapele ce însoţeau Cina Domnului). 
Era semnul lipsei de iubire atât faţă de Hristos şi adevărul Său, cât şi faţă de ceilalţi. 
Situaţia nu se putea schimba decât dacă întreaga comunitate dădea dovadă de iubire 
deplină, atât pe plan vertical, cât şi pe plan orizontal. Este vorba de acea „credinţă 
lucrătoare prin iubire” (Gal 5, 6). Prin iubire, Biserica mulţumeşte lui Hristos pentru 
iubirea adusă de EI până la suprema ei formă, aceea de jertfă, arătată faţă de întregul 
neam omenesc. La iubirea arătată de Hristos trebuie să se răspundă tot prin iubire 
(faţă de EI şi ceilalţi). Unirea cu Hristos, prin Sf. Euharistie nu se dobândeşte în mod 
individual, ci în comuniune cu ceilalţi credincioşi91.

Starea morală în care se găseau mulţi dintre credincioşii Corintului (lipsa iubirii 
la care se adăugau şi alte păcate) îi arăta a fi „nevrednici” faţă de Hristos şi Biserica 
Sa. Remediul indicat de autor este unul singur: mărturisirea păcatelor, care implică 
în sine lepădarea de orice păcat, şi hotărârea fermă de a duce o viaţă morală 
autentică, plină de iubire şi fapte bune. Păcatul îl face pe creştin nevrednic faţă de 
trupul şi sângele Domnului, adică faţă de Hristos - şi implicit faţă de Biserica Sa. 
Păcatul afectează şi relaţiile dintre creştini, făcând imposibilă realizarea unirii 
depline cu Hristos şi întreolaltă. Comuniunea cu Dumnezeu, prin Sf. Euharistie, se

91 „Unirea deplină în care ne trage Hristos cu Sine prin prelungirea Sa cu trupul Său în noi, 
înseamnă şi o unire a noastră cu ceilalţi credincioşi, în care se prelungeşte Hristos cu acelaşi trup al Său. 
De aceea, Euharistia este şi actul de realizare şi sporire continuă a unităţii depline a Bisericii, ca trup 
extins al lui Hristos (...)” - cf. Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, Teologia Dogmatică..., voi. III, p. 62.
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realizează numai în măsura în care între toţi membrii Bisericii există unitate de 
credinţă, iubire frăţească şi fapte bune.

în felul acesta, cu dragoste părintească şi cu tact pastoral, Sf. Apostol Pavel îi 
luminează pe corinteni asupra înţelegerii adânci a Sf. Euharistii şi îi îndrumă pe 
calea unei vieţi creştine autentice, garantând linişte şi rânduială în Biserică. 
Fragmentul din I Corinteni 11, 23-32 oferă elemente multiple şi valenţe nebănuite 
atât pentru doctrina euharistică a Bisericii, cât şi pentru spiritualitatea creştină din 
toate timpurile. Se observă şi aici relaţia strânsă dintre învăţătură şi faptă; dintre 
adevărul creştin şi trăirea lui în Biserică.

The Holy Eucharist and the Preparation for the Final Eucharistic According 
to I Corinthians 11:23-32. Saint Paul develops in I Cor. 11:17-32 the Eucharistic 
doctrine in context, in an attempt to restore order in the Church of Corinth, severely 
affected hy deviations from Christian ethics: the sacredness of the Holy Eucharist is 
in danger, because of the wrong behavior, especially that of the rich Christians, 
enslaved by sins, such as disdain, intoxication. The author has a twofold approach: 
first, he maintains that the Holy Eucharist is a Holy Sacrament of the Church, being 
instituted by the Savior Jesus Christ on the Great Thursday, and is the essence of the 
public worship; then, he reveals its true significance and theological value. Four 
features of the Eucharist are underlined: it is a sacrament, a sacrificiul act, it is 
anamnetic and eschatological. In the same time, the Christian preparation for 
receiving the Eucharist is emphasized. The preparation involves a good analysis of 
one’s deeds, i.e. the Holy Sacrament of Confession, because on the contrary one 
might be unworthy of receiving the Eucharist, which entails the punishment of God. 
Follomng this doctrine guarantees both: the keeping of the ecclesial unity and the 
progress on the way of Christian fulfillment.



Mântuitorul nostru Iisus Hristos - Euharistie 
- ieri, azi şi în veci Acelaşi

Drd. Stelian GOMBOŞ

Motto: Euharistia este împlinirea iconomiei mântuirii, a iconomiei iubirii lui 
Dumnezeu faţă de oameni şi a unirii Sale cu noi. Dacă Fiul lui Dumnezeu a voit să 
vină atât de aproape de oameni încât să Se unească cu ei, ca singur mod al 
mântuirii şi îndumnezeirii lor, El nu Se putea mulţumi să se întrupeze numai ca un 
om cu intenţia de a rămâne separat de ceilalţi, ci ca să meargă mai departe, 
întrupăndu-Se aşa zicând în toţi oamenii, neîmpiedicându-i de a rămâne persoane 
deosebite şi neîncetând de a rămâne El însuşi o persoană deosebită pentru 
practicarea iubirii desăvârşite. El trebuie să vină în noi, dar nu o singură dată, ci 
mereu, deci pe de o parte trebuie să fie în noi, pe de alta să rămână deosebit de noi 
şi mai presus de noi, ca să poată veni mereu într-un mai mare grad in noi, spre 
sporirea continuă a relaţiei de iubire, spre alimentarea iubirii, care se arată şi prin 
unirea trupului nostru cu Trupul şi Sângele Său preacurat. Un prieten, deşi ţi-a 
devenit interior prin faptul că ţi s-a 
interioritatea lui în tine .

dăruit o dată, ţi se dăruieşte mereu, sporind

O latură esenţială a calităţii omului de „chip al lui Dumnezeu” este eternitatea, 
veşnicia pe care Dumnezeu nu o creează experimental, pentru a-şi verifica puterile şi 
capacităţile, ci pentru a-1 aduce pe om la existenţă pentru care fapt acesta se va 
bucura în mod deosebit. Astfel el devine subiect plin de potenţialitate şi capabil de a 
intra în comuniune cu Persoanele Sfintei Treimi. Dumnezeu cheamă persoana umană 
la Sine, dar, în acelaşi timp, o şi aşteaptă şi o împuterniceşte spre a împlini această 
misiune, ca o dovadă constantă a iubirii pe care i-o poartă. Tocmai de aceea se 
vorbeşte în teologia ortodoxă de o chenoză, de o aplecare, pe care Dumnezeu o 
trăieşte faţă de om şi faţă de lume: o chenoză arătată prin crearea din nimic a unei 
lumi mărginite şi prin manifestarea permanentă a iubirii Sale faţă de acesta'; o

1 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi. 3, ediţia a 11-a, EIBMBOR, 
Bucureşti, 1997, p. 64.

2 Idem, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu. Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1987, p. 240; 
Părintele Galeriu, Jertfă şi răscumpărare, Editura Harisma, Bucureşti, 1991, p. 50.
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chenoză a Fiului în întrupare; chenoza Sfanţului Duh care „coboară la nivelul nostru, 
pentru a ne ridica la nivelul de parteneri ai lui Hristos”3. Iubirii lui Dumnezeu, însă, 
nu i se răspunde cu aceeaşi sinceritate căci, iată, viaţa de care omul trebuia să se 
bucure îi apare acum ca suferinţă. Prin moartea prealabilă a sufletului, trupul este 
obligat să cunoască stricăciunea. Se începe o luptă de fărâmiţare a elementelor 
componente ale persoanei umane. îşi schimbă principiile şi modul de raportare faţă 
de adevăr. Trupul apare ca o închisoare a sufletului, ca o modalitate de pedepsire a 
lui, iar partea spirituală nu reprezintă decât partea poftitoare, uneori inexistentă, a 
omului, care îşi reduce dimensiunea existenţei sale doar la aspectul trupesc4.

în aceste condiţii, persoana umană este pusă să trăiască în mod paradoxal 
raportul dintre nemurirea pe care o moştenea prin creaţie de la Dumnezeu şi moartea 
născută prin săvârşirea în deplină libertate a păcatului. Cuviosul Siluan Athonitul 
zice că, după ce a pierdut fericirea Raiului, Adam a fost pătruns de o puternică 
părere de rău, plângerea sa fiind plină de amărăciune: „sufletul meu tânjeşte după 
Domnul şi îl caut cu lacrimi, cum să nu-L caut? Când eram cu El, sufletul meu era 
vesel şi liniştit, şi vrăjmaşul n-avea intrare la mine; dar acum duhul cel rău a pus 
stăpânire peste mine, şi el tulbură şi chinuie sufletul meu, de aceea sufletul meu 
tânjeşte după Domnul până la moarte, şi duhul nu se avântă spre Dumnezeu şi nimic 
de pe pământ nu mă poate veseli, şi sufletul meu nu vrea să se mângâie cu nimic, ci 
vrea să vadă din nou pe Domnul şi să se sature de El. Nu-L pot uita nici măcar 
pentru un singur minut, sufletul meu se chinuie după El, şi de mulţimea întristării 
plâng şi suspin. Miluieşte-mă, Dumnezeule, pe mine zidirea Ta cea căzută”5. în 
manifestarea acestei dureri, omul nu s-a redus doar la partea spirituală a fiinţei sale, 
ci s-a folosit şi de lucrurile din creaţie cu care a intrat în contact şi la a cărei 
existenţă, sau la menţinerea şi îngrijirea ei, şi-a adus şi el aportul. Astfel se poate 
vorbi de jertfele animale şi materiale prin care care omul încearcă să găsească un 
înlocuitor al morţii sale6.

Referindu-ne, în câteva rânduri, la rolul jertfelor Vechiului Testament şi cele 
ale religiilor necreştine, vom preciza faptul că prima jertfa la care face referire 
Sfânta Scriptură este cea a lui Cain şi Abel, care au adus ofrandă lui Dumnezeu, unul 
din „roadele pământului” (Fac 4, 3), altul „din cele întâi născute ale oilor sale şi din 
grăsimea lor” (Fac 4, 4), din rodul lucrurilor mâinilor lor, jertfa ce reprezintă efortul 
muncii depuse de ei. Din acestea reiese că Dumnezeu îngăduie jertfa, ba mai mult, 
pe cea a lui Abel o primeşte. Sfanţul Ioan Hrisostom, făcând referire la jertfa adusă 
de Cain şi Abel, spune că Dumnezeu primeşte jertfa nu în virtutea unei necesităţi, ci

3 Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi. 2, ediţia a Il-a, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, p. 203.
A se vedea diferitele concepţii filozofico-religioase care încearcă să distrugă unitatea persoanei 

umane, pe care o reduc doar la o componentă fiinţială, în defavoarea celeilalte.
Cuviosul Siluan Athonitul, între iadul deznădejdii şi iadul smereniei, ediţia a IlI-a, trad. Diac. 

Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, 2000, Sibiu, p. 191.
A se vedea studiul foarte interesant, intitulat „Actualitatea jertfei Mântuitorului Hristos”, 

elaborat de către Drd. Nicolae Răzvan Stan, AB XV/LIV (2004), nr. 10-12, p. 55-69.
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în baza recunoştinţei pe care omul o manifestă faţă de El7. Iar în alt loc, spune că 
Dumnezeu a permis jertfele sângeroase ca un mijloc de pedagogie divină pentru a 
păstra în conştiinţa poporului ales nădejdea după venirea lui Mesia şi pentru ca ei să 
nu îmbrăţişeze de la popoarele vecine credinţele idolatre .

Omul este lăsat ca prin jertfă să dea lumii, care îi fusese pricină de cădere, o 
altă întrebuinţare. Dacă prin folosirea ei în mod pătimaş, Adam şi Eva s-au 
îndepărtat de Dumnezeu, acum prin reîntoarcerea acestora sub forma jertfei omul 
încearcă să-şi repare greşeala: „El trebuia să le jertfească, să le distrugă ca semn că, 
în faţa majestăţii divine vătămate de el, înţelege acum să-şi arate dezrobirea de 
lumea simţurilor şi alipirea de voia lui Dumnezeu”9. Alexis van der Mensbrugge, 
episcop de Meudon, prezintă jertfele Vechiului Testament ca fiind de patru feluri: 
jertfe de adorare (holocaust); darul de hrană; jertfe de pace, ca act de mulţumire, şi 
jertfa de ispăşire pentru păcatele săvârşite, trăsătura comună a acestora constituind-o 
prezentarea înaintea lui Dumnezeu a unei victime care a fost junghiată în prealabil, 
deoarece evreii nu considerau că aduc drept ofrandă cadavrul victimei, ci sângele 
acesteia, „chintesenţa vieţii ei”10. Actul principal al jertfei nu era arderea, ci curgerea 
sângelui, deoarece se credea că „viaţa a tot trupul este în sânge” (Lev 17, 11), iar 
odată cu sângele se aduce ca dar lui Dumnezeu viaţa animalului respectiv , tocmai 
de aceea fiindu-le interzis să consume sânge (Lev 17, 12). în acest context, V. 
Jankelevith spune că jertfa nu se aduce spre moarte, ci spre viaţă “.

Sfânta Scriptură face referire la o serie de jertfe: atât sângeroase, cât şi 
nesângeroase, dar omul nu a urmărit tot timpul ca prin acestea să se pună în legătură 
cu Dumnezeu. Sfanţul Iustin Martirul şi Filozoful vorbeşte şi despre un alt fel de 
,jertfe, tămâieri şi libaţiuni” pe care unii oameni le-au adus diavolului, care i-a 
înşelat spre aceasta13.

Istoria religiilor ne prezintă în mod limpede evoluţia pe care a cunoscut-o jertfa 
în cadrul fiecărei religii. Nu vom analiza în mod amănunţit această realitate, ci doar 
vom spune că jertfa a cunoscut la unele popoare o dureroasă deviere de la conţinutul 
ei real, ajungându-se până la sacrificiul uman14. Se ştie că religia vechilor mexicani

7 Sfanţul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere (I), XVIII, 5, PSB 21, trad. Pr. D. Fecioru, 
EIBMBOR, Bucureşti, 1987, p. 216.

8 Idem, XXIV Omilie despre Epistola I către Corinteni, X, 17, apud Pr. Dr. Petre Vintilescu, 
Sacrificiul religios ca principiu al Liturghiei, Bucureşti, 1927, p. 44.

Pr. Dr. Petre Vintilescu, op. cit., p. 38.
10 Alexis van der Mensbrugge, episcop de Meudon, „Teologia Jertfei Euharistice în lumina Sfintei 

Scripturi şi a Sfinţilor Părinţi”, MO (1968), nr. 7-8, trad. Paraschiv V. Ion, p. 575.
" Pr. Dumitru Soare, „Ideea de sacrificiu în religiile monoteiste”, ST (1959), nr. 1-2, p. 38.
12 V. Jankelevitch, Le pur et I ‘impur, Flammarion, Paris, 1960, p. 268.
13 Sfanţul Iustin Martirul şi Filozoful, Apologia a doua, V, trad. Pr. Prof. Olimp Căciulă, în voi. 

Apologeţi de limbă greacă, PSB 2, EIBMBOR, Bucureşti, 1980, p. 81.
4 „Ba unii au ajuns până la atâta necredinţă şi nebunie, încât junghie şi aduc până şi pe oameni ca 

jertfă falşilor lor zei, ale căror chipuri şi forme sunt chiar oamenii. Slugi ale diavolului, ei nu văd că 
victimele junghiate sunt arhetipuri ale zeilor plăsmuiţi şi închinaţi de ei, cărora le aduc ca jertfe pe
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îşi concentrase cultul pe acest sacrificiu. Victima era aleasă dintre sclavi, prizonieri, 
femei şi copii, iar jertfa era adusă în condiţii de groază. Pentru a arăta cruzimea 
cultului este de ajuns să spunem că în faţa intrării în curtea templului exista o 
enormă piramidă de cranii omeneşti, numărul lor fiind estimat la 136000l5. La vechii 
peruvieni, pe lângă jertfele nesângeroase şi cele animale exista şi sacrificiul uman, 
care se săvârşea în anumite împrejurări, ca de exemplu: când un incaş era grav 
bolnav, unul din fiii săi era sacrificat soarelui; la urcarea unui rege pe tron se jertfea 
un copil; când murea un incaş, îi erau arse soţiile, sacrificându-se în acelaşi timp şi 
alte persoane16. Sacrificiul uman a fost practicat şi de egipteni, istoria mărturisind că 
Amenofis al Il-lea a adus ca jertfă zeului Amon şapte şefi sirieni17.

Ar mai fi multe exemple de prezentat dar, făcând o comparaţie între aceste 
jertfe şi cele din Vechiul Testament, putem spune că dacă cele ale popoarelor păgâne 
se bazează pe disperarea haotică a omului fără de nădejde, la aceste popoare ideea 
unei jertfe supreme era privită în mod vag, altele necunoscând deloc o asemenea 
concepţie. Idolul izolează persoana umană de perspectiva sensului şi a vieţii, 
obligându-1 pe închinător la autodistrugere18. Dar cu toate acestea, atât jertfele 
poporului ales, cât şi cele ale popoarelor păgâne, nu au puterea să stabilească 
comuniunea reală cu Dumnezeu. Persoana umană rămâne pe mai departe întinată, 
bolnavă spiritual şi fizic, supusă morţii, păcatul strămoşesc continuând să fie prezent 
în fiinţa ei. Chiar actul propriu-zis de aducere a jertfei dezvăluie caracterul egoist pe 
care-1 dă păcatul, deoarece omul rămâne în continuare duplicitar, dorind să ofere 
prinosul său lui Dumnezeu, dar să rămână legat de patimile sale: „Dumnezeu voieşte 
ca să intre la El ca jertfa credinciosul însuşi. Dar credinciosul nu poate intra la

oameni. Ei aduc aceleaşi aceloraşi, sau, mai bine zis, pe cele mai bune, celor mai rele. Căci jertfesc cele 
însufleţite celor neînsufleţite şi aduc pe cele cuvântătoare, celor nemişcate. Sciţii numiţi taurieni aduc... 
ca jertfe, pe cei scăpaţi de nauffagii şi pe toţi dintre elinii pe care-i prind, manifestându-şi lipsa de 
credinţă împotriva oamenilor de aceeaşi fire şi dând astfel pe faţă cruzimea zeilor lor... Căci şi egiptenii 
aduceau odinioară Herei astfel de jertfe sângeroase, iar fenicienii şi cretanii îmblânzeau pe Cronos prin 
jertfele lor de copii. Romanii de odinioară cinsteau şi pe Jupiter, numit Latiar, prin jertfe de oameni...” 
(Sfanţul Atanasie cel Mare, Cuvânt împotriva elinilor, 25, în Scrieri I, PSB 15, trad. Pr. Prof. Dumitru 
Stăniloae, E1BMBOR, Bucureşti, 1987, p. 57-58).

15 Diac. Prof. Dr. Emilian Vasilescu, Istoria Religiilor, ediţia a 111-a, Editura Didactică şi 
Pedagocică, R.A., Bucureşti, 1998, p. 56-57.

16 Ibidem, p. 60. 
îbidem, p. 107.

18 „El (omul religiilor) a rămas prins în puterile naturii, în spiritul lumesc, fără a putea cunoaşte 
spiritul absolut, care este mai presus de lume. în starea aceasta fiind, el consideră puterile naturii ca 
emanaţiuni ale divinităţii şi îşi face zei, care sunt puteri reale, daimonia, iar nu numai ficţiuni ale 
imaginaţiei şi minţii sale. Ca natura acestor zei ai păgânismului corespunde şi adorarea lor, adică cultul, 
pe care diferitele popoare ale lumii vechi l-au perfecţionat în proporţie cu progresul dezvoltării lor 
intelectuale. Dar, deoarece atributele şi fiinţa divinităţii se fuziona panteistic cu puterile şi fiinţa naturii 
însăşi, şi Dumnezeu cel personal şi infinit a rămas necunoscut conştiinţei religioase a păgânismului, de 
aceea şi formele cultului în religiile păgâne au primit un caracter cu totul cosmic, lumesc. Zeii au fost 
reprezentaţi în obiecte ale naturii, în figuri de oameni şi animale, sau şi în exemplare vii din regnul 
animal” (B. Mangâru, „Cultul mozaic faţă de cultele păgâne ale antichităţii”, BOR (1913), nr. 1, p. 38).
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Dumnezeu decât ca jertfa curată. Bunurile oferite ca jertfă, pe de o parte, 
mult mai puţin decât cel ce oferea; pe de altă parte, acela nefîind curat, nici bunurile 
care-1 reprezentau pe el nu erau curate. Aceeaşi necurăţie îl făcea pe credincios să nu 
se jertfească el însuşi. Şi chiar dacă ar fi voit, nu ar fi avut intrare la Dumnezeu, fiind 
necurat. A intra la Dumnezeu înseamnă a muri total, deşi nu fizic, modului egoist de 
viaţă, înseamnă a se înălţa la un mod total deosebit de cel egoist, lumesc, la un mod 
superior acestuia, la un mod de puritate totală, de iubire neumbrită de egoism. Dar 
această depăşire a egoismului nu o poate realiza nimeni numai prin sine însuşi. Şi 
nimeni nu se poate transpune în starea deplină de jertfâ,^având parte de acest egoism 
moştenit, numit de către creştinism păcatul strămoşesc” .

Prin faptul că preoţii Vechiului Testament aduceau jertfe de animale în fiecare 
zi, iar arhiereul doar o singură dată pe an, la sărbătoarea numită Ziua împăcării, se 
scoate în evidenţă faptul că nu numărul jertfelor este important, ci calitatea acestora, 
o singură jertfă putând realiza adevărata împăcare şi comuniune cu Dumnezeu, iar 
aceasta este jertfa deplină a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos , căci: 
,xjertfa lui Iisus Hristos e plenitudinea jertfei nu numai pentru că ea e în stare să 
topească tot fondul de păcat din natura omenească, ci şi pentru că ea este capabilă să 
obţină iertarea de la Dumnezeu pentru toţi oamenii, fără ca acesta să mai ceară 
fiecăruia o suferinţă echivalentă pentru păcatul din el”21. Sau, după cum spune 
Sfanţul Apostol Pavel: „EI nu are nevoie să aducă zilnic jertfe, ca arhiereii: întâi 
pentru păcatele lor, apoi pentru ale poporului, căci El a făcut aceasta o dată pentru 
totdeauna, aducându-Se jertfă pe Sine însuşi. Căci Legea pune ca arhierei oameni 
care au slăbiciune, pe când cuvântul jurământului, venit în urma Legii, pune pe Fiul, 
desăvârşit în veacul veacului” (Evr 7, 27-28).

Aşadar, cu jertfa lui Hristos se pune capăt tuturor sacrificiilor. Ea are putere 
universală şi deschidere faţă de toţi oamenii. Referitor la această problemă, Papa 
Leon cel Mare spune că Mântuitorul Iisus Hristos „a fost nu în templu şi înăuntrul 
zidurilor, ci afară din cetate, pentru ca toate jertfele preînchipuitoare să ia sfârşit, 
pentru ca să se rânduiască o nouă jertfă pe un altar nou şi pentru ca Crucea lui Iisus 
Hristos să nu fie altarul templului, ci altarul lumii”22.

Vorbind, în cele ce urmează, de Jertfa unică şi deplină a Domnului şi 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, vom zice că dacă jertfele care au precedat venirea 
Mântuitorului nostru constituie, de fapt, înclinarea plină de iubire pe care Creatorul o 
manifestă faţă de zidirea Sa: „De data aceasta nu omul, ci Dumnezeu oferă victima, 
în loc ca omul să întâlnească pe Dumnezeu, oferindu-i ceva din ceea ce el are mai de

erau cu

19 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, „Legătura dintre Euharistie şi iubirea creştină”, ST (1965), nr. 1-2,

20 Idem, Iisus Hristos sau restaurarea omului, ediţia a Il-a, Editura Omniscop, Craiova, 1993, p. 

2‘ Ibidem, p. 254.
‘ Cuvântarea despre patima Domnului, VII, apud Pr. Dr. Petre Vintilescu, op. cit. p. 45.

p. 8-9.

244-245.
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preţ, Dumnezeu vine la el, jertfind pe Fiul său”23. împlinindu-se ceea ce era vestit, 
simbolurile nu-şi mai găsesc rostul. Omenirea intră intr-o nouă perioadă: cea a 
sensului şi a vieţii. Nu mai există teroare, nu mai există reţinere nici haos, nici robie, 
căci prin Hristos fiinţa umană descoperă adevărata dimensiune a jertfei: „Sacrificiul 
creştin s-a împlinit o singură dată, pe Golgota, şi S-a sacrificat însuşi Fiul lui 
Dumnezeu, iar această jertfă supremă a făcut inutile toate jertfele păgâne, care sunt 
înlocuite prin repetarea la infinit, sub formă nesângeroasă, a jertfei de pe cruce, în 
Sfânta Euharistie. Sublimarea jertfei păgâne şi caracterul ei deosebit sunt evidente... 
Jertfele din cultul iudaic, îngăduite de Dumnezeu ca un pogorământ, ca o concesie 
făcută acestui popor, n-au servit decât ca preînchipuire a jertfei ispăşitoare, aceea a 
Domnului nostru Iisus Hristos”24. în subcapitolul intitulat „Euharistia ca Jertfă şi ca 
Taină”, din tratatul său de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Părintele Dumitru 
Stăniloae ne spune că „dacă prin Taină Dumnezeu ne împărtăşeşte lucrarea Sa, ca 
har şi ca dar, iar prin jertfă noi oferim lui Dumnezeu cele ale noastre şi însăşi fiinţa 
noastră, în Euharistie se întâlnesc aceste două mişcări: de la noi la Dumnezeu şi de la 
Dumnezeu la noi, în modul cel mai complex şi mai accentuat. Euharistia se 
constituie din numeroase simţiri, acte şi semnificaţii ce pornesc de la noi spre 
Dumnezeu şi de la Dumnezeu spre noi, întocmai ca o faţă umană care se constituie 
din întâlnirea într-un desen complex a nenumărate linii ce vin din noi, din natură şi 
de sus, ca să-i dea direcţia spre cer, spre exterior şi spre interior. Aspectul de Jertfa şi 
cel de Taină al Euharistiei sunt nedespărţite. Chiar ca Jertfa ea este o Taină, căci 
dăruindu-ne lui Dumnezeu ne înălţăm şi ne împărtăşim de sfinţirea şi de 
binecuvântarea Lui. Şi chiar Taina este o Jertfa, căci trupul Domnului care ni se dă 
este în stare de trup jertfit şi înviat şi ne imprimă starea de jertfa, prin care ne 
înălţăm şi înaintăm spre înviere”25.

Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că Fiul lui Dumnezeu, pentru a ne da nouă 
biruinţa asupra tuturor lucrărilor diavolului şi pentru a ne scoate de sub stăpânirea 
morţii, S-a făcut „om deplin”, luând o fire fără de păcat, dar, în acelaşi timp, a luat şi 
afectele (ta pathi) care se transmit în mod natural fiecărei persoane, pentru ca şi 
acestora să le dea capacitatea de a-şi schimba lucrarea de naştere a păcatului în cea 
de naştere şi cultivare a virtuţilor. „în felul acesta deşărtându-şi acelea deplin în El 
veninul stricăcios al răutăţii lor, l-a ars ca printr-un foc, nimicindu-1 cu totul din fire. 
Aşa a dezbrăcat, în vremea morţii pe cruce, căpeteniile şi stăpâniile, întrucât a rămas 
neînfrânt de dureri. Mai bine zis, s-a arătat înfricoşat împotriva morţii, a scos din fire 
latura de durere a trăsăturii pătimitoare de care fugind omul cu voia, din pricina

23 Georges Gusdorf, L'experience humaine du sacrifice, Paris, 1948, p. 105.
24 Diac. Prof. Dr. Emilian Vasilescu, op. cit., p. 406.
25 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi. 3, ediţia a Il-a, Bucureşti,

1997, p. 71-72.
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laşităţii, ca unul ce era tiranizat pururi fără să vrea de frica morţii, stăruia în robia 
plăcerii, numai şi numai pentru a trăi”26.

Unirea cu Hristos în Euharistie este „o unire deplină tocmai pentru că El nu 
mai este lucrător în noi numai prin energia adusă în noi de Duhul Său, ci cu Trupul 
şi cu Sângele Lui, imprimate în trupul şi în sângele nostru. Iar unde este Trupul şi 
Sângele Său e prezent şi lucrător în mod deplin însuşi subiectul lor. Deci însuşi 
subiectul lui Hristos, ca subiect al Trupului şi Sângelui Său, se face prin Euharistie 
subiect direct al Trupului şi Sângelui nostru cu care sunt unite intim Trupul ^i 
Sângele Său, care au dat prin aceasta calificarea lor trupului şi sângelui nostru...
Iar unirea deplină în care ne atrage Hristos cu Sine prin prelungirea Sa cu Trupul Său 
în noi, înseamnă şi o unire a noastră cu ceilalţi oameni, în care s-a extins Hristos prin 
acelaşi trup al Său. Din această pricină, Euharistia este aceea care constituie Biserica 
ca trup extins al lui Hristos, desăvârşind, în sensul acesta, lucrarea de încorporare a 
oamenilor în Hristos ca membri ai Bisericii, Euharistia fiind cea care încheie şi 
desăvârşeşte înnoirea şi sfinţirea fiecăruia dintre noi. De aceea cultul ortodox este o 
desfăşurare liturgică a vieţii lui Hristos, concentrată în Cina cea Taină, în jertfa Sa 
cea fără de sânge perpetuată în Biserică prin prezenţa Sa făgăduită până la sfârşitul 
veacurilor, adică până în pragul împărăţiei. Biserica şi liturghia reprezintă eternitatea 
în temporalitate şi temporalitatea în eternitate, pentru că Hristos le uneşte în Sine pe 
amândouă. Ceea ce este natural devine suprafiresc, iar ceea ce este suprafiresc 
preface ceea ce este natural. Elementele naturale ale vieţii, pâinea şi vinul, se 
enipostaziază în persoana lui Hristos. în liturghie, noi trăim viaţa Iui Hristos ajunsă 
la culmea ei îndumnezeită, în Cina cea de Taină, când ne rugăm să fim părtaşi Ja 
cină: „Cinei Tale celei de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi părtaş mă primeşte...
«Şi ne învredniceşte să aflăm har înaintea Ta, ca să fie bineprimită jertfa noastră şi să 
se sălăşluiască Duhul cel bun al harului Tău peste noi, peste aceste daruri puse 
înainte şi peste tot poporul Tău”29. După ce preotul reproduce cuvintele de instituire 
a tainei împărtăşirii pe care le-a pronunţat Hristos la Cină: „Luaţi, mâncaţi..., beţi 
dintru acesta toţi...” şi le arată valoarea lor de anamneză, aşa cum le-a poruncit 
Hristos Apostolilor: „Aceasta să o faceţi întru pomenirea Mea”, ajunge la cel mai 
tensionat şi sublim moment al liturghiei pe care Dumnezeu a binevoit s-o primească 
din mâinile sacerdotale, la epicleza prefacerii darurilor. în timp ce credincioşii ÎL 
laudă şi-I mulţumesc lui Dumnezeu, cântând: „Pe Tine Te lăudăm...”, preotul 
pronunţă deosebita rugăciune pentru readucerea Cincizecimii în Biserică, deoarece

i
Mitropoliei Ardealului, Crişanei şi Maramureşului, Sibiu, 1991, p. 259).

27 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, op. cit., voi. 3, p. 82.
28 Liturghiei Bucureşti, 1974, 416 p., p. 75.
29 Ibidem, p. 18, (Rugăciunea punerii înainte).
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Cincizecimea Duhului constituie esenţa şi viaţa Bisericii: „Doamne, Cel ce ai trimis 
pe Preasfântul Tău Duh, în ceasul al treilea, Apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu-L 
lua de la noi, ci ni-L înnoieşte nouă, celor ce ne rugăm Ţie”. Printr-o întreită 
invocare se confirmă unitatea lucrării treimice, în evenimentul Cincizecimii. Apoi 
urmează epicleza: „încă aducem Ţie această slujbă duhovnicească şi fără de sânge, şi 
Te chemăm, Te rugăm şi cu umilinţă la Tine cădem; trimite Duhul Tău cel Sfanţ 
peste noi şi peste aceste Daruri, ce sunt puse înainte. Şi fa, adică, pâinea aceasta, 
cinstit Trupul Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstit Sângele 
Hristosului Tău, prefacându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Amin” . 
întreitul „amin” ne indică fenomenul invizibil al participării Sfintei Treimi la acest 
moment culminant, al prefacerii, întrucât puterea dumnezeiască este comună tuturor 
ipostaselor, dar lucrarea de transformare este atribuită Sfântului Duh, ca într-o 
Cincizecime permanentă. Această lucrare a Duhului este o culme pe care o atinge 
lucrarea Sa sfinţitoare, prin Trupul şi Sângele lui Hristos, ridicând la puritatea 
originară şi chipul deiform al credinciosului. împărtăşirea se face în urma 
mărturisirii de credinţă în dumnezeirea lui Hristos, în prezenţa Sa reală: „Cred că 
Acesta este însuşi Preacurat Trupul Tău şi Acesta este însuşi scump Sângele Tău”, 
iar scopul suprem este iertarea păcatelor şi viaţa de veci, tămăduirea sufletului şi a 
trupului31. Elementele nu conţin dumnezeirea, ci sunt transformate, în trupul şi 
sângele îndumnezeit. Fenomenul acesta de transformare este explicat concis de către 
Sfântul Ioan Damaschin: „Duhul Sfânt se revarsă şi împlineşte ceea ce este mai 
presus de orice cuvânt şi orice cugetare”. După împărtăşanie, întreaga Biserică a 
credincioşilor cântă: „Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel 
ceresc...”, ceea ce aduce cu sine „umplerea de bucurie şi veselie a sufletelor... 
Euharistia, binecuvântare şi mulţumire, ne deschide perspectiva luminoasă a 
învingerii morţii, făcând din moarte trecere la o viaţă nouă. De aceea împărtăşirea 
este echivalentă cu dobândirea nemuririi”32.

Potrivit spuselor Părintelui Stăniloae „în Euharistie, omul renăscut în Hristos şi 
întărit prin Duhul Sfânt nu se mai uneşte cu Hristos Care Se naşte şi moare pentru 
păcatele noastre, ci cu Hristos Care moare la sfârşitul activităţii Sale, pentru a învia 
la viaţa eternă. Euharistia sădeşte astfel în noi puterea pentru a preda total existenţa 
noastră lui Dumnezeu, spre a o primi umplută de viaţa Lui eternă, asemenea lui 
Hristos, prin înviere. Euharistia nu este atât pentru viaţa reînnoită de pe pământ, 
după asemănarea vieţii de pe pământ a lui Hristos, ci mai ales pentru viaţa de veci... 
în mod principal Euharistia se dă pentru viaţa de veci, deci pentru ridicarea deasupra 
vieţii pământeşti... Euharistia e forţa unui agent magnetic ce lucrează în viaţa 
noastră pământească atrăgând-o spre ea; e steaua polară ce călăuzeşte corabia vieţii

30 Ibidem, p. 122-125.
31 Ceaslov, ediţia a IlI-a, EIBMBOR, Bucureşti, 1979, p. 647.
32 Pr. Prof. Nicolae C. Buzescu, „Lucrarea Duhului Sfanţ în Sfintele Taine”, O XXXI (1979), nr.

3-4, p. 577-578.
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noastre pe valurile existenţei pământeşti; e fermentul sau aluatul care preface viaţa 
noastră pământească treptat în viaţa de veci. Viaţa cea nouă din Botez, ce urmează

poate exista fără perspectiva şi arvuna vieţii de vecimorţii omului vechi, 
susţinută de Euharistie. De aceea Euharistia se dă îndată după Botez şi după 
Mirungere. Viaţa cea nouă de pe pământ n-ar avea nici un rost şi nici o putere fără 
perspectiva şi arvuna învierii”3 .

Trebuie concluzionat şi remarcat faptul că Hristos este Jertfa cea vie, plină de 
iubire căci, spre deosebire de jertfele care s-au adus de-a lungul timpului în cadrul 
fiecărei religii, aşa cum am mai spus, Jertfa lui Hristos se distinge prin faptul că este 
plină de viaţă. El se aduce pe Sine ca Jertfa vie, conştient fiind de alegerea pe 
face. Dacă în cadrul religiilor respective actul de jertfă se petrecea contrar 
instinctelor animalelor sau voinţei persoanelor ce urmau a fi sacrificate, Hristos se 
aduce jertfă în mod liber, din proprie iniţiativă. Caracteristicile firii 
acţionează în mod contrar faţă de voinţa Persoanei Fiului lui Dumnezeu care a 
enipostaziat-o, ci ambele firi (umană şi divină) sunt unite în lucrarea divino-umană 
care se face spre mântuirea lumii şi slava lui Dumnezeu34. Prin aceasta Mântuitorul 
Hristos dă jertfei o nouă dimensiune, cea de dăruire spre viaţă. El ne arată că omul 
nu se întâlneşte cu Dumnezeu numai prin moarte, ci şi prin viaţă, şi de aceea întreaga 
existenţă trebuie orientată în vederea realizării acestui fapt .

Sfânta Scriptură aduce o serie de referiri despre cele câte a suferit şi îndurat 
Domnul nostru Iisus Hristos pentru mântuirea noastră: S-a născut într-o iesle săracă 
{Lc 2, 7); Irod a căutat să-L omoare când a fost prunc (Mt 2, 13); nu S-a dat înapoi 
de la munca trupească {Mc 6, 3); era foarte sărac (Mt 8, 20); a suferit foamea, setea 
şi oboseala (Mt 21, 18); a fost batjocorit de conaţionalii Săi (Mt 9, 34) etc., dar pe 
toate acestea El le-a biruit, descoperindu-ne tuturor adevărul în care trebuie trăită 
existenţa: „A fost ispitit (Mt 4, 1-11) şi a învins ca să ne dea nouă biruinţă şi să dea 
firii putere de a învinge pe duşman, pentru ca firea învinsă odinioară să învingă pe 
învingătorul de altă dată prin aceleaşi ispite, prin care a fost învinsă... în Domnul

nu

care o

umane nu

33 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, op. cit., voi. 3, p. 57-58.
34 Am spus „lucrarea divino-umană” pentru a arăta că lucrarea divină conlucrează cu cea umană în 

Persoana Fiului lui Dumnezeu: „Lucrarea omenească nu are un rezultat deosebit. Ea e cinstită şi înălţată 
la maximum pentru că Cuvântul lui Dumnezeu Şi-o face lucrarea Lui. Firea omenească a fost creată 
astfel de Dumnezeu Cuvântul, ca lucrarea ei să poată fi lucrarea Lui. Nu „ca om separat lucrează şi 
pătimeşte Hristos cele omeneşti, ci însuşi Fiul lui Dumnezeu Se coboară la calitatea de Subiect (suport 
activ şi pătimitor) al lor. Astfel omenescul n-ar fi mântuit. Dar Fiul lui Dumnezeu rămâne totodată şi 
subiect al celor dumnezeieşti. El le uneşte fără să le confunde. El trăieşte cele omeneşti penetrate de cele 
dumnezeieşti. Fiul lui Dumnezeu însuşi rabdă „ca un om” patima crucii, dar o rabdă cu putere 
dumnezeiască, deci în mod pur, fără nici un pic de cârteală; rabdă ocările ca un om, dar cu curăţie 
dumnezeiască desăvârşit iertătoare. întinde mâna spre ochii orbilor, simţind mişcarea ei ca un om şi 
simţind-o şi ei ca pe a unui om, dar comunică prin ea puterea dumnezeiască. E slab şi e tare în acelaşi 
timp, fără ca slăbiciunea să micşoreze tăria şi nici tăria să micşoreze slăbiciunea’ (Pr. Prof. Dr. Dumitru 
Stăniloae, nota 637, la Sfanţul Maxim Mărturisitorul, Scrieri, partea a Il-a, PSB 81, trad. D. Stăniloae, 
EIBMBOR, Bucureşti, 1990, p. 300).

35 Pr. Dr. Petre Vintilescu, op. cit., p. 44-45.
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afectele fireşti nu precedau voinţa. în El nu se poate vedea nimic silit, ci toate sunt 
de bunăvoie. Dacă a voit a flămânzit, dacă a voit a însetat, dacă a voit i-a fost frică, 
dacă a voit a murit”36. Sfântul Ioan Casian, făcând o paralelă între ispitirea cu care 
diavolul a încercat pe Adam şi cea faţă de Hristos, spune că prin Hristos noi am 
dobândit puterea de a refuza păcatul, putând să trăim în deplinătatea slujirii lui 
Dumnezeu: „Păstrând fără stricăciune chipul şi asemănarea cu Dumnezeu, El a 
trebuit să fie ispitit de aceleaşi patimi de care a fost ispitit şi Adam, pe când păstra 
încă neatins chipul lui Dumnezeu, adică de lăcomia de mâncare, de slava deşartă, de 
trufie, dar nu s-a rostogolit în cele în care a căzut Adam, după ce şi-a pătat chipul şi 
asemănarea cu Dumnezeu, a cărui poruncă a călcat-o. Trecut fiind prin aceste 
încercări, El ne învaţă prin exemplul Său cum trebuie să învingem şi noi pe cel ce ne 
ispiteşte. Şi de aceea se spune că Adam acela şi Adam Acesta, acela fiind primul 
pentru prăbuşire şi moarte, iar Acesta primul pentru înviere şi viaţă”37. Răspunsul 
dat de Hristos celor trei ispitiri făcute de diavol se prezintă ca un rezumat al luptei pe 
care Fiul lui Dumnezeu a dus-o pentru a înfrânge plăcerea ce se instalase în firea 
omenească datorită păcatului38. „Hristos însă a biruit şi ţi-a deschis calea spre 
biruinţă. El a biruit postind pentru ca şi tu să ştii „să învingi acest neam de demoni 
cu post şi cu rugăciune” (Mc 9, 29). Atunci când i s-au oferit toate împărăţiile lumii 
cu mărirea lor, nu le-a primit pentru ca şi tu să ieşi biruitor împotriva măreţiei 
ispititoare a acestei lumi, nesocotind-o”39.

Şi totuşi, după toate acestea, Iisus Hristos nu trebuie abordat ca un simplu om. 
Hristos şi-a activat, prin firea umană, puterea dumnezeiască. El săvârşea şi minunea 
de a înmulţi pâinile când a considerat binevenit acest lucru, dar răbda şi foamea când 
socotea că aceasta este necesară pentru eliberarea umanului, prin răbdare, de această 
slăbiciune şi pentru a se solidariza din compătimirea cu oamenii şi a dobândi iertarea 
lor de la Tatăl, pentru păcatele lor şi a le comunica şi lor asigurarea iertării, prin 
pătrunderea în inima lor”40.

în decursul vieţii Sale pământeşti, Fiul lui Dumnezeu curăţă umanitatea de 
toate patimile egoiste, de toată umbra păcatului, întărind-o în săvârşirea binelui. Prin 
Domnul nostru Iisus Hristos se eliberează toate părţile, toate componentele firii: 
trupul, sufletul, sensibilitatea, mintea, voinţa etc., căci pe toate acestea le-a avut şi 
El, şi prin toate şi-a arătat iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. Iisus Hristos 
purifică etapele vieţii umane, omul putând ca în orice perioadă a vârstei sale să-L

36 Sfanţul loan Damaschin, Dogmatica, III, trad. D. Fecioru, Bucureşti, 1938, p. 217-218.
37 Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovniceşti, V, 6, 1-2, Scrieri alese, PSB 57, trad. Prof. Vasile 

Cojocaru şi Prof. David Popescu, EIBMBOR, Bucureşti, 1990, p. 380.
51 Pr. Dr. Vasile Citirigă, Antropologia hristologică in teologia ortodoxă, voi. I, Editura Ex Ponto, 

Constanţa, 2003, p. 229.
39 Origen, Omilii la cartea Ieşirii, II, în Scrieri alese, 1, PSB 6, trad. Pr. Prof. T. Bodogae, Pr. Prof. 

N. Neaga şi Zorica Laţcu, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, p. 67.
Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Editura Mitropoliei 

Olteniei, Craiova, 1987, p. 326.
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slujească pe Dumnezeu. Omenirea nu mai este înrobită şi constrânsă de păcat, 
faptele nu se mai prezintă ca manifestări inevitabile ale acestuia, căci prin Fiul lui 
Dumnezeu ea este eliberată şi restabilită în modul autentic de viaţă: „Căci dăruind 
firii prin patimi nepătimirea, prin osteneli odihna şi prin moarte viaţa veşnică, a 
restabilit-o iarăşi, înnoind prin privaţiunile Sale trupeşti deprinderile firii şi 
dăruindu-i acesteia prin întruparea Sa harul mai presus de fire, adică îndumnezeirea. 
Făcutu-s-a deci Dumnezeu om cu adevărat şi a dat firii o altă obârşie pentru o a doua 
naştere, obârşie care o duce prin osteneală şi durere spre plăcerea vieţii viitoare” . 
Referindu-ne la Domnul nostru Iisus Hristos ca biruitor al morţii observăm faptul că 
după ce învinge toată ispitirea diavolului care încerca să-L atragă în mrejele plăcerii, 
Mântuitorul Hristos merge mai departe în manifestarea iubirii faţă de Dumnezeu şi 
de oameni, neînfricoşându-Se nici de moarte, pentru ca ajungând la capătul drumului 
existenţei pământeşti să poată spune fără ezitare: „Părinte, în mâinile Tale 
încredinţez duhul Meu” (Lc 23, 46). Prin aceasta descoperindu-se, de fapt, sensul şi 
rostul întregii jertfe pe care Hristos a împlinit-o de la Betleem la Golgota, acela de a 
fi introdus fiecare din noi pe acest drum al sosirii sigure înaintea lui Dumnezeu: 
„Pentru ei Eu mă sfinţesc pe Mine însumi, ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr” (In 17,

Aici trebuie reţinut faptul că acesta este (şi) sensul permanentei jertfe 
euharistice în care Hristos - Marele Arhiereu, aduce şi „Se aduce jertfa Tatălui ca 
om, dar nu în mod juridic, ci El ne deschide prin aceasta calea Ia Tatăl. Deci pentru 
aceasta se pune El la dispoziţia noastră în Euharistie: ca odată cu Sine să ne ofere şi 
pe noi Tatălui. Căci, întrucât la Tatăl nu putem intra decât în stare de jertfa curată, 
starea aceasta de jertfa curată n-o putem dobândi decât numai din starea de jertfa 
curată a lui Hristos, Care în sensul acesta Se aduce continuu Tatălui, pentru a ne da 
puterea să ne aducem şi pe noi cu Sine. „Aşadar în Hristos câştigăm putinţa de a 
veni în faţa lui Dumnezeu, căci ne învredniceşte de acum de privirea Lui, ca unii ce 
suntem sfinţiţi”; sau „Căci totdeauna şi în mod sigur noi vom fi primiţi favorabil de 
Tatăl, dacă Hristos ne introduce ca Preot Ia El” (zice Sf. Chirii de Alexandria în 
Catehezele sale). Dacă Hristos ne aduce ca jertfe nu ca pe nişte obiecte, ci ca 
persoane, deci ca jertfe care ne aducem şi noi pe noi înşine. Aceasta trebuie să o 
facem noi printr-o viaţă trăită pentru Dumnezeu şi moartă patimilor care ne leagă de 
lume, sau ne închid în noi înşine: „Murind lumii prin mortificarea trupului, noi trăim 
pentru Dumnezeu prin viaţă evanghelică şi, ridicându-ne prin jertfa Duhului, noi 
vom răspândi o mireasmă bineplăcută şi vom afla intrare la Tatăl prin Fiul” (zice 
acelaşi Sfânt în aceeaşi lucrare). Dar puterea pentru această viaţă de jertfă o luăm din 
starea de jertfa în care ne transpunem cu Hristos în Euharistie. Astfel prin faptul că 
Hristos ne ia şi pe noi ca să ne aducă, prin împreuna noastră jertfire cu Sine, jertfa 
Tatălui, se produce o uniune strânsă între jertfa Lui şi jertfa noastră, în sensul că

19).

41 Sfanţul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, 61, Filocalia 3, trad. Pr. Prof. Dr. 
Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, Bucureşti 1999, p. 313.
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jertfa noastră face parte din jertfa Lui, şi jertfa Lui din jertfa noastră, sau noi suntem 
în El, cel ce Se aduce, şi El în noi care ne aducem: „După ce S-a sculat din morţi 
Emanuel, noul rod al omenirii întru nestricăciune, S-a suit la cer, ca să Se arate acum 
pentru noi în faţa lui Dumnezeu şi Tatăl (Evr. 9, 24), nu aducându-Se pe El însuşi 
sub vederea Lui (căci este pururi împreună cu El şi nu este lipsit de Tatăl ca 
Dumnezeu), ci aducându-ne în Sine sub vederea Tatălui, mai vârtos pe noi cei ce 
eram în afara feţei şi sub mânia Lui din pricina neascultării lui Adam”; sau: „Fumul 
ce se ridică din Miel dimineaţa şi spre seară e un tip al Celui ce dimpreună cu noi şi 
din mijlocul nostru Se înalţă spre Tatăl întru miros de bună mireasmă, aducând 
împreună cu Sine şi viaţa celor ce au crezut în El”. Aceasta se datorează mai ales 
faptului că El a devenit prin întrupare ipostasul nostru fundamental. Jertfa Lui nu e 
jertfa pentru El, ci pentru noi. Dar pentru aceasta trebuie să ne însuşim jertfa Lui cea 
pentru noi, ca şi El să-şi însuşească jertfa noastră în mod actual, aducând-o ca jertfa 
a Lui. Mireasma jertfei Lui devine astfel mireasma jertfei noastre, şi mireasma jertfei 
noastre, mireasma jertfei Lui. „Căci în Hristos este aducerea noastră şi prin El ne 
apropiem noi cei întinaţi. Dar ne îndreptăm prin credinţă şi ne oferim Tatălui spre 
miros de bună mireasmă, nemaiavându-ne pe noi înşine, ci pe Hristos în noi, buna 
mireasmă duhovnicească”... Nu exista nici o separaţie individualistă între jertfa lui 
Hristos şi jertfa noastră. E o întâlnire deplină între Hristos şi noi, o comunicare 
intimă în dispoziţia de jertfa şi în starea de jertfa a Lui şi a noastră. Deci pe de o 
parte, ne oferim lui Dumnezeu, dar, pe de alta, ne ia Hristos şi ne încadrează în 
jertfa Lui, sau actualizează jertfa Lui pentru noi, ca jertfa a noastră adusă de El, sau 
face a Lui jertfa noastră. „Fiecare îşi oferă viaţa sa ca dar Dumnezeului 
atotstăpânitor”. Dar ea e încadrată de Hristos în jertfa Lui, oferind-o ca o rodire a 
jertfei Lui pentru noi, ca o actualizare a ei1. Această jertfa permanentă, euharistică 
fiind o încununare şi o extindere peste timp şi spaţiu a jertfei de pe Golgota, 
existând o reală şi pnevmatică legătură între ele, masa sfântului altar devenind 
Golgota cea duhovnicească a acestei Sfinte Jertfe care se petrece la fiecare 
Dumnezeiască Liturghie, în cadrul căreia Hristos moare de atâtea ori pentru 
recapitularea şi reaşezarea noastră în comuniune cu Dumnezeu-Tatăl, prin Fiul în 
Duhul Sfânt, acesta fiind, deci, motivul şi scopul realizării acestor jertfe în, de către 
şi cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Existând, aşadar, o strânsă corelaţie între moartea, jertfa şi, nu în ultimul rând, 
jertfa euharistică trebuie să pomenim, aici, în acest context şi de slujirea arhierească 
a lui Iisus Hristos şi, referindu-ne la direcţiile acestora, teologia ortodoxă a stabilit că 
sunt în număr de trei, şi anume:

1. Spre Dumnezeu-Tatăl, împlinindu-se întreaga dreptate faţă de El. Noi nu 
putem să intrăm în legătură cu Dumnezeu atâta timp cât autoritatea Lui faţă de noi 
rămâne deteriorată, iar dacă totuşi am fi introduşi într-o astfel de relaţie, neîmplinind 
nici o dreptate pentru păcatul anterior, am continua pe mai departe să ne împotrivim

4~ Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă..., p. 73-74.
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măreţiei şi slavei Sale43. De aceea şi noi trebuie să trăim o anumită suferinţă care să 
ne trezească la adevărata cunoştinţă faţă de dependenţa de Dumnezeu şi la 
reorientarea comportamentului nostru potrivit acestei relaţii .

2. Spre oameni, direcţie unită cu cea spre Dumnezeu, în sensul că în timpul 
pregătirii jertfei pentru dăruirea ei înaintea Creatorului, întreaga omenire cunoaşte o 
transformare interioară, o schimbare ontologică în bine: „Manifestând prin jertfă 
voinţa de a se dărui cu totul lui Dumnezeu, natura omenească se reface chiar prin 
aceasta din starea sa bolnavă. Sunt două aspecte nedespărţite ale jertfei. Un părinte 
se bucură de fiul care se reîntoarce la respectul faţă de el, nu pentru că îşi vede prin 
aceasta onoarea restabilită, ci pentru că în acest respect ce i-1 acordă copilul din nou, 
vede restabilite resorturile morale şi chiar ontologice în fiinţa copilului” .

3. Spre Sine însuşi, deoarece o trăieşte în mod liber şi conştient, umanitatea Sa 
ridicându-se la treapta maximă de desăvârşire, dar devenind şi mediu de sfinţire a 
celorlalţi oameni: „Dar dacă noi ne mântuim întrucât ne însuşim starea de jertfa şi 
viaţă nouă la care a ajuns prin ea trupul lui Hristos, acest trup jertfit şi înviat capătă o 
importanţă centrală, permanentă, în mântuirea noastră, înţeleasă ca fiind curăţie de 
păcate şi ca ieşire din păcat sau din duşmănia faţă de Dumnezeu, şi ca participare la 
viaţa dumnezeiască”46.

Prin moartea pe care o primeşte, Hristos distruge în mod deplin şi definitiv 
toată potenţialitatea pătimitoare a afectelor din umanitatea Sa, biruindu-le pe acestea 
în totalitate. Puterea Ipostasului divin acţionează în acest sens, dar în conformitate cu 
libertatea firii umane care nu se săvârşeşte şi nici nu doreşte păcatul, ci se deschide 
prin conlucrare: „Hristos înlătură afectele în umanitatea Sa, suferindu-le până la 
capăt cu tărie pe cele de durere şi refuzând cu aceeaşi tărie pe cele de plăcere; El le 
biruieşte cu contribuţia umanităţii Sale, întrucât aceasta are în nepăcătuirea ei şi în 
faptul că este a ipostasului divin, puterea de a le suporta pe unele şi refuza pe altele 
până la capăt, istovindu-le puterea, prin puterea lui de răbdare sau de refuz’ 
Mântuitorul Iisus Hristos îşi „pune sufletul” (In 10, 17), în sensul că, cu voia Lui, 
sufletul se desparte de trup. El nu trăieşte disperarea omului în faţa morţii. El intră în 
hăurile iadului şi porţile lui se sfărâmă de la sine şi nu pot dăinui în prezenţa vieţii; 
demonicul se risipeşte ca fumul şi se topeşte ca ceara în prezenţa Sfanţului” . In 
timpul despărţirii trupului de suflet, moartea nu-şi manifestă lucrarea stricăciunii 
sale faţă de acesta, căci chiar şi neînsufleţit el rămâne pe mai departe trupul Fiului

43 Idem, Iisus Hristos sau restaurarea omului, p. 268-269.
44 Ibidem, p. 271.
45 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxa, voi. 2, ediţia a Il-a, 

E1BMBOR, Bucureşti, 1997, p. 88.
46 Ibidem, p. 89.
47 Idem, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, p. 187. .
48 Paul Evdokimov, Femeia şi mântuirea lumii. trad. Gabriela Moldoveanu, Editura Chnstiana, 

Bucureşti, 1995, p. 261.
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lui Dumnezeu49 Cel viu. Hristos primeşte să I se despartă sufletul de trup, dar 
avându-le unite cu Sine, ele rămân pe mai departe vii. Ele sunt păstrate în această 
despărţire pentru ca toată separarea produsă de păcat să fie adunată şi să ia sfârşit 
odată cu învierea Sa: „în moartea Mântuitorului, dumnezeirea rămâne unită cu 
sufletul, pe de o parte, şi cu trupul, pe de altă parte. Păcatul, care este îndepărtare de 
Dumnezeu şi moarte a sufletului, adusese moartea omului, separare în trupul şi 
sufletul său. Dumnezeirea rămâne unită în moarte cu sufletul uman al lui Hristos. 
Este simbolul biruirii păcatului pentru omenirea întreagă. Dumnezeirea rămasă unită 
cu trupul separat este simbolul vieţii redobândite prin moarte şi începutul refacerii 
amestecului, dintre trup şi suflet, ca înviere a omului păcătos”50. Despre prezenţa 
vieţii în trupul lui Hristos, chiar şi după despărţirea sufletului de El, vorbesc toţi 
Sfinţii Părinţi. Sfanţul Grigorie de Nyssa, Sfanţul Maxim Mărturisitorul şi Sfântul 
Ioan Damaschin mărturisesc acest adevăr prin compararea trupului Mântuitorului 
Hristos cu o momeală care este pusă în „undiţa dumnezeirii”, de care apropiindu-se 
moartea spre a-1 consuma primeşte deodată cu acesta şi viaţa care vine din Persoana 
Fiului lui Dumnezeu, viaţă ce se transmite tuturor celor peste care moartea avea 
stăpânire51. Sfântul Grigorie de Nyssa spune că moartea a fost acceptată de Fiul lui 
Dumnezeu odată cu primirea Sa de a Se întrupa. El nu se dă înapoi de la nici o 
treaptă a existenţei, ci pe toate le primeşte, ca pe toate să le orienteze către 
Dumnezeu. Dacă s-ar fi rezumat doar la naşterea omenească, iar moartea ar fi 
refuzat-o, Hristos nu ar fi arătat solidaritate faţă de om şi faţă de întreaga lume. Ori 
omenirea nu avea nevoie nici de problematizări filozofice şi nici de vizite lipsite de 
conţinut, ci de vindecare, de viaţă. Domnul nostru lisus Hristos vine şi se identifică 
cu fiecare dintre noi, oferindu-ne ajutorul şi vindecarea atunci când am rămas fără 
soluţii şi fără nădejde, şi aşa, în culmea disperării umanităţii, Se apleacă asupra 
noastră pentru a ne scoate din păcat, „apropiindu-Se atât de tare de moarte încât a 
atins-o cu mâinile sale, pentru a reda naturii, prin trupul Său începătura învierii”'". 
Prin jertfa lui Hristos se descoperă, în acelaşi timp, măreţia iubirii lui Dumnezeu faţă

49 „Chiar dacă a murit ca om, şi chiar dacă Sfanţul lui Suflet S-a despărţit de trupul Său prea curat, 
totuşi dumnezeirea nu S-a despărţit de cele două, adică de suflet şi de trup, şi astfel nici unicul Ipostas nu 
S-a despărţit de cele două ipostasuri. Căci trupul şi sufletul au avut de la început, în acelaşi timp, 
existenţa în Ipostasul Cuvântului, şi cu toate că în timpul morţii a fost despărţit sufletul de trup, totuşi 
fiecare a rămas, având existenţa în unicul Ipostas al Cuvântului. Astfel, unicul Ipostas al Cuvântului a 
fost şi Ipostasul Cuvântului şi a sufletului şi a trupului. Niciodată, nici sufletul, nici trupul n-au avut un 
ipostas propriu, altul decât ipostasul Cuvântului. Ipostasul Cuvântului a fost totdeauna unul şi niciodată 
două. Prin urmare, Ipostasul lui Hristos este unul întotdeauna. Chiar dacă spaţiul sufletului s-a despărţit 
de trup, ipostatic, însă, era unit prin cuvânt” (Sfanţul Ioan Damaschin, op. cit., III, p. 228-229).

50 PS Prof. Dr. Irineu Slătineanul, lisus Hristos sau Logosul înomenit. Editura România Creştină, 
Bucureşti, 1998, p. 96.

51 Sfanţul Grigorie de Nyssa, „Marele cuvânt catehetic sau despre învăţământul religios”, 24, în 
Scrieri, partea a Il-a, PSB 30, trad. Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae, EIBMBOR, Bucureşti, 1998, p. 321; 
Sfântul Maxim Mărturisitorul, „Răspunsuri către Talasie”, 64, p. 368; Sfântul Ioan Damaschin, op. cit., 
II, 27, p. 228.

2 Sfântul Grigorie de Nyssa, op. cit., p. 357-358.
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bucură omul atunci când îşi raportează viaţa lade om şi demnitatea de care se 
Dumnezeu: „Căci Hristos, încă fiind noi neputincioşi, la timpul hotărât a murit 
pentru cei necredincioşi. Căci cu greu va muri cineva pentru un drept; dar pentru cel 
bun poate se hotăreşte cineva să moară. Dar Dumnezeu îşi arată dragostea lui faţă de 
noi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoşi” CRom 5, 
6-8).

în comparaţie cu moartea celorlalţi oameni, care este un fapt inevitabil, 
moartea lui Hristos este un act al voinţei. Chiar dacă a fost primită din veşnicie, ea 
rămâne tot o manifestare a libertăţii Sale permanente. în ceilalţi moartea era 
nedespărţită de fiinţa lor, a făcut corp comun cu aceasta: lua naştere în ea, creştea cu 
ea, pentru ca în final să o distrugă. Nimeni nu putea să o îndepărteze din interiorul 
său. La Hristos, însă, moartea este exterioară fiinţei Sale, nu vine din interior, ci din 
exterior, din interiorul fiinţei noastre. De aceea ea îşi pune în lucru toată 
amărăciunea, toată însingurarea, toată durerea etc., concentrând în sine moartea 
întregii lumi, pentru a pune stăpânire şi pe Hristos. Dar dacă pe omul de rând îl 
zdrobeşte, îl doboară la pământ, acesta pierzându-şi cunoştinţa în momentul apariţiei 
ei, întâlnirea cu Hristos este o întâlnire faţă către faţă. El nu cade sub biruinţa 
acesteia, ci, rămânând conştient, o primeşte în Sine şi o opreşte acolo pentru ca, 
trăgând-o din interiorul tuturor persoanelor umane, să o lase în singurătatea-i 
specifică şi s-o întoarcă în neantul din care a luat naştere53. Tocmai de aceea Hristos 
se prezintă în mod simultan atât ca jertfă, cât şi ca Arhiereu care aduce şi primeşte 
această jertfă, dar şi ca împăratul care domneşte de-a dreapta Tatălui: „Jertfa L-a 
făcut pe Hristos ca om atât Arhiereu cât şi împărat, care domneşte de-a dreapta 
Tatălui. Ca arhiereu este Slujitor al cortului nefăcut de mână omenească. Acest cort 
nu poate fi decât umanitatea Sa, în care S-a sălăşluit Fiul lui Dumnezeu şi care este 
treapta cea mai înălţată către Dumnezeu, fără să fie ea însăşi Dumnezeu. Căci omul 
chiar şi ca trup însufleţit este templul al lui Dumnezeu (/ Co 3, 16; 6, 19). Prin om 
sfinţeşte Dumnezeu toată creaţia şi toată creaţia aduce laudă conştientă lui 
Dumnezeu. Dar Hristos nu numai slujeşte lui Dumnezeu Tatăl în umanitatea Sa, ca 
un templu menit să cuprindă toată umanitatea, ci şi împărăţeşte în ea, după ce a 
ridicat-o în Sine la dreapta Tatălui, umplându-o şi pe ea de Slava Sa de Fiul Tatălui, 
având legată de ea toată umanitatea. Iar, având umanitatea ca templu în care slujeşte 
şi împărăţeşte plin de slavă, umplându-o şi pe ea de slava sa, S-a făcut Mijlocitor 
între ea şi Dumnezeu Tatăl”54. Demnitatea arhierească este unită permanent cu cea 
împărătească, Hristos rămânând împărat al lumii chiar şi în momentele de extremă 
suferinţă şi umilire pe care le trăieşte ca om. „Pentru aceasta Scriptura spune în 
Cântarea Cântărilor: „Ieşiţi şi vedeţi, fiicele Ierusalimului, pe împăratul Solomon 
încoronat cu cununa cu care l-a încununat mama Lui” (Cântarea Cântărilor 3, 11).

53 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului..., p. 317-319. 
Idem, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, p. 357-358.
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Şi cununa era o taină: este dezlegarea păcatelor şi nimicirea sentinţei de 
condamnare”55.

Scopul ultim a jertfei Mântuitorului - prin asumarea patimilor şi a morţii pe 
cruce, şi prin realizarea jertfei euharistice este acela al dobândirii libertăţii şi al 
eliberării noastre, care, după Sfanţul Grigorie de Nyssa, are trei aspecte, şi anume: 
Primul aspect al eliberării este înlăturarea divizării între trup şi suflet. Sufletul 
purificat străbate un trup devenit uşor şi liber, nesupus trebuinţelor şi afectelor. 
Această intimitate a sufletului cu trupul transfigurează în compusul uman dorinţa, 
tensiunea şi energia. Prin nepătimirea desăvârşită, omul devine egal cu îngerii. 
„Nepătimirea nu constă aici, ca la Platon şi Plotin, dintr-o renunţare la corp, ci dintr- 
o sublimare a pasiunilor unui corp care-şi găseşte semnificaţia sa originară de 
instrument şi transparent al spiritului”. „Cuvântul nu poate să vrea ca viaţa drepţilor 
să fie sfâşiată de un dualism. Ci când zidul răului va fi doborât, sufletul şi trupul se 
vor uni într-o armonie superioară. Dacă Dumnezeirea este simplă, fără compoziţie şi 
formă, omul de asemenea trebuie, prin această împăcare în sine, să se întoarcă la 
bine, să redevină simplu şi curat, pentru ca să devină cu adevărat unul. Astfel, 
interiorul ascuns devine acelaşi cu exteriorul văzut, şi exteriorul văzut, cu interiorul 
ascuns”. Transparenţa aceasta fizică va coincide însă cu puritatea morală şi cu 
sinceritatea deplină faţă de semeni. In această transparenţă se va cunoaşte omul pe 
sine aşa cum este şi se va arăta altora aşa cum este. Iluzionarea şi ipocrizia vor 
dispărea.

Al doilea aspect al acestei eliberări este unificarea trecutului şi viitorului, adică 
a amintirii şi speranţei. Conştiinţa temporală era mereu sfâşiată prin dorinţă, pe de o 
parte, şi prin regret, remuşcări, pe de altă parte”. Acolo, conştiinţa eliberată de 
aceasta continuă în nesatisfacere „lasă în urmă dorinţa... pentru că posedă tot ce 
speră; ocupată astfel deplin în bucuria de binele obţinut, ea exclude amintirea din 
mintea ei”. „Datorită purităţii dobândite, sufletul intră în raport strâns cu Dumnezeu, 
cu mediul său propriu. El nu mai are trebuinţă de mişcarea dorinţei... cel ce 
locuieşte în întuneric încearcă nostalgia luminii. Dar, pentru cel ce intră în lumină, 
bucuria urmează dorinţei”. „Devenit asemenea lui Dumnezeu... Care nu cunoaşte 
dorinţa pentru că nici un bine nu-I lipseşte, sufletul... părăseşte mişcarea şi chiar 
dorinţa, care n-are loc decât când lucrul dorit nu este prezent”. Această dorinţă 
pământească se transformă „în mişcarea şi lucrarea iubirii (Agapitiki kinisis), 
conformându-se obiectului etern prins şi găsit”. Această unificare a dinamismului 
eu-lui într-un prezent, în care fuzionează şi se identifică trecutul şi prezentul, 
amintirea şi speranţa, este eternă prezenţa în Dumnezeu, Care posedă ceea ce voieşte 
şi voieşte ceea ce posedă”.

Prin această dublă unificare, sufletul atinge unitatea profundă a simţurilor şi a 
înţelegerii (al treilea aspect). Cunoştinţa şi iubirea devin una. A-L simţi şi a-L

55 Sfântul Chirii al Ierusalimului, Cateheze, XII, 17, trad. Pr. Prof. Dumitru Fecioru, EIBMBOR, 
Bucureşti, 2003, p. 201-202.
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cunoaşte pe Dumnezeu vor fi unul şi acelaşi lucru. Unificarea întregului dinamism 
uman necontenit sporită ne revelează aspectul cel mai profund al spiritului ca 
libertate. Căci libertatea e posibilitatea infinită a spiritului curat, mereu reînnoit, de a 
depăşi necontenit finitudinea sa. Libertatea este urcuşul continuu spre Dumnezeu, 
originea infinită şi necondiţionată a spiritului uman. Libertatea este, pe de o parte, 
modul de realizare al naturii noastre, pe de alta, este în esenţa ei experienţă a 
infinitului. Aceasta pentru că natura umană este în acelaşi timp finită şi infinită. Este 
finitul deschis infinitului. Este finită când stă nemişcată în sine, şi este infinită în 
mişcarea ei spre Dumnezeu, prin libertate. „Natura îngerilor şi a sufletelor, zice 
Sfanţul Grigorie de Nyssa, nu cunoaşte limită şi nimic nu o împiedică să progreseze 
la infinit”. Urmează de aici că natura nu e ceva terminat, ci, datorită libertăţii, ceva 
în curs de a se face, o capacitate dinamică nesfârşită. „Creatura nu e în bine decât 
prin participare; ea nu a început numai odată să existe, ci în fiecare moment se 
observă cum începe, din cauza creşterii ei perpetue”. Natura umană şi asemănarea ei 
cu Dumnezeu sunt de aceea una, căci amândouă înseamnă elanul spre infinit. 
„Virtutea are un singur hotar: lipsa de hotar. Cum ar ajunge deci cineva la marginea 
căutată, când nu află o margine?”

Chiar faptul că natura umană e făcută să participe la Dumnezeu, şi Dumnezeu 
nu are sfârşit, arată că ea, prin dorinţă, sau în creşterea ei, nu are un sfârşit. „De 
aceea, Binele fiind infinit în natura lui, participarea la el va fi şi ea, în mod necesar, 
infinită în mişcarea ei, deci capabilă să se lărgească la infinit”. Deci pe drept cuvânt 
natura umană trebuie definită ca tensiune infinită. „A voi să tindă mereu spre o 
desăvârşire mai mare, e desăvârşirea însăşi a firii umane”. Ea are în acelaşi 
experienţa infinitului şi a finitului, adică în fiecare clipă există o distanţă infinită 
între capacitatea noastră de infinit şi existenţa noastră realizată. Mereu 
conştiinţa ambelor acestor lucruri. Căci distanţa parcursă de noi, oricât ar fi de mare, 
rămâne minimă în raport cu infinitul. Natura umană călătoreşte veşnic pe distanţa 
dintre finit şi infinit, dar este lansată prin dorinţă şi printr-un fel de experienţă 
înaintea finitudinii sale în lăuntrul infinitului, fără să cuprindă însăşi esenţa lui. Ceea 
ce ea a obţinut nu e niciodată totul, dar e începutul totului, „mereu începutul 
infinitului”.

„Condiţia acestor experienţe ale infinitului e recunoaşterea deosebirii 
neconfundate între natura divină, infinită ca act, şi natura umană, infinită în potenţă 
dar în acelaşi timp trăirea unei nepăsări, a unei participări a naturii umane la cea 
divină, a unei uniri neamestecate. Dacă esenţa omului e să fie infinitul în devenire, 
fuziunea sa cu infinitul ar distruge această esenţă, care nu e plenitudinea în sine, sau 
infinitul în act, ci participarea la plenitudinea divină ca deosebită de ea. în calitatea 
lui de creatură a lui Dumnezeu, omul e deosebit de Creator, dar şi unit cu El; întrucât 
e chipul creat al modelului necreat şi întrucât, ca să poată creşte liber în Dumnezeu, 
a fost făcut schimbabil, pe când Dumnezeu este neschimbabil. Natura umană trebuie 
să se realizeze deci prin mişcarea sa liberă, urmându-şi direcţia autentică. Mişcarea 
aceasta liberă spre sursa ei, căutată ca scop, îi dă semnificaţia adevărată. în această

avem
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mişcare creatura îşi învinge mereu fînitudinea, adică limita atinsă. Dar dacă sufletul 
nu obţine niciodată plenitudinea, ci e mereu în mers spre ea, nu cumva aceasta face 
cu putinţă fericirea? Dacă eu-ul nu parvine niciodată să se experimenteze ca realizat, 
ci e mereu în curs de realizare, nu produce aceasta o disperare? Sfanţul Grigorie de 
Nyssa afirmă, dimpotrivă, că tocmai acest urcuş neîncetat, care e o creaţie continuă, 
alungă monotonia şi disperarea. Acest urcuş neîncetat întreţine o fericire continuă, 
care se opune „saturării” origeniste, care a făcut sufletele să iasă plictisite din starea 
de fericire de la început şi care ar putea să le facă să repete mereu această ieşire după 
ce au ajuns din nou în ea...”56.

Cât priveşte extinderea Jertfei lui Hristos, aceasta nu se reduce doar la oamenii 
care au trăit în perioada respectivă. Ea depăşeşte timpul şi spaţiul, cuprinzând în sine 
întreaga omenire. Umanitatea şi cosmosul primesc din Jertfa lui Hristos puterea 
realizării unităţii şi trăirii în comuniune. „De aceea, fie că ne gândim la întinderile 
cereşti, ori la adâncimile subpământene, ori la amândouă laturile orizontale, gândul 
nostru întâlneşte pretutindeni pe Dumnezeu, singurul care ne apare în toate colţurile 
universului şi singurul care ţine lumea în viaţă”57. Făcând o comparaţie între jertfele 
Vechiului Testament şi cea a lui Hristos, putem spune că aceasta din urmă este 
unică şi are o valoare desăvârşită, şi pentru faptul că se prelungeşte peste timp şi 
spaţiu şi culminează cu cea euharistică din cadrul Sfintei Liturghii, şi, de asemenea, 
pentru alte câteva motive, cum ar fi:

a) Este jertfa unui om care este conştient de aceasta, pe când animalele nu sunt
conştiente.

b) Hristos Se aduce pe Sine însuşi, nu pe altcineva, prin urmare, este şi 
Arhiereu şi jertfa.

c) Jertfa lui Hristos este adusă din dragostea Sa desăvârşită faţă de semeni şi de 
Dumnezeu. Este o jertfă lipsită de păcat şi de egoism personal.

d) Hristos nu este doar om, ci şi Dumnezeu, jertfa Sa primind, în consecinţă, o 
valoare infinită58.

Prin viaţa cât şi prin moartea Sa, Mântuitorul Iisus Hristos a descoperit 
omenirii direcţia spre care trebuie dusă existenţa. Dacă naşterea o primesc toţi 
oamenii, fără a-şi exprima dorinţa în acest sens, iar moartea vine ca un fenomen 
inevitabil, împotriva voinţei noastre, Domnul Hristos ne deschide prin viaţa, jertfa şi 
învierea Sa noile dimensiuni de trăire a adevărului. Pentru El viaţa pământească nu 
este obligatorie, nimeni nu-L forţează să o accepte, ci Se face om din proprie 
iniţiativă. Nici moartea nu-i este impusă, căci faţă de Hristos existenţa umană nu 
manifestă nici o lege. Atât în actele săvârşite în viaţa pământească, cât şi în cele din 
moarte, El se manifestă mai presus de orice lege, toate fiind împlinite în mod liber. 
Datorită şi prin jertfa Domnului Hristos dobândeşte valoare şi jertfa noastră, căci

56 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă..., p. 297-299.
57 Sfanţul Grigorie de Nyssa, op. cit., 32, p. 330.
58 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, p. 357.
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unind-o cu aceasta putem să ne împărtăşim şi noi de viaţa pe care Hristos a adus-o. 
Omul nu mai este singur, lucrurile pe care el le face nu se mai prezintă ca nişte 
căutări, ca nişte încercări, ci devin fapte pline de conţinut. Lucrarea, voinţa, raţiunea 
etc. au fost păstrate în firea omenească a lui Hristos tocmai pentru a fi sfinţite, 
sfinţenie accesibilă şi nouă. Sfanţul Chirii al Alexandriei spune că Fiul lui 
Dumnezeu, însuşind firea umană, a învrednicit-o să primească Duhul Sfanţ care era 
unit cu Sine, pentru ca din umanitatea şi moartea Sa să vină la toţi oamenii . Prin 
jertfa pe care persoana umană o realizează în viaţa şi moartea sa se deschide acestei 
primiri.

Referindu-ne, în câteva cuvinte, Ia jertfa noastră cea împreună cu Hristos şi 
pentru Hristos trebuie să remarcăm faptul că apropierea lui Hristos faţă de om capătă 
o sensibilitate în moartea pe care Acesta o suportă pentru noi: „Mai mare dragoste 
decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. Voi 
sunteţi prietenii Mei” (Ioan 15, 13-14). în întâlnirea deznădejdilor şi durerilor 
omenirii cu bucuria şi viaţa dăruită de Hristos se constituie baza jertfei noastre. Prin 
patima Sa, Hristos se uneşte cu noi într-un mod cu totul deosebit. Suferă, ca şi noi, 
sau mai bine zis împreună cu noi, transmiţându-ne, totodată, puterea şi iubirea jertfei 
Sale, pentru a învinge pătimirea noastră păcătoasă: „Pătimirea Lui până la moarte 
pentru noi, ne comunică o putere, care ne face şi pe noi să murim poftelor egoiste şi 
durerilor de pe urma lor, sau omului cel vechi şi egoist al nostru. Avem aici un sens 
pozitiv al morţii noastre şi al morţii Lui: e moartea grijii de sine” . Primirea jertfei 
lui Hristos nu înseamnă o simplă acceptare teoretică, ci o transpunere reală a ei în 
viaţa noastră. Iisus Hristos este înaintemergătorul nostru la Tatăl (Evr 4, 14; 6, 20), 
prin Jertfa Sa deschizându-ne tuturor drumul înaintării spre împărăţia Cerurilor. 
Activitatea Lui nu se prezintă ca o ispăşire juridică, ca o răscumpărare generală, ce 
acţionează asupra omului indiferent de voinţa sau de lucrarea acestuia, ci, 
dimpotrivă, fiind mântuiţi în mod obiectiv, trebuie să accedem şi noi subiectiv spre 
opera realizată de Fiul lui Dumnezeu. A refuza respectiva participare înseamnă 
închidere faţă de tot ce a făcut Hristos. El este înaintemergătorul nostru către Tatăl, 
dar şi Cel care, prin Duhul Sfânt, ne atrage în urcarea noastră, dar depinde de fiecare 
în parte dacă prin faptele sale se prezintă ca o jertfa „întru miros de bună mireasmă” 
înaintea lui Dumnezeu: „Numai devenind şi noi jertfe sfinte intrăm la Tatăl, adică în 
comuniunea cu EI. Dar numai în Hristos putem noi intra în această comuniune cu 
Tatăl. în aceasta se arată extinderea jertfei sfinţite şi sfinţitoare a lui Hristos în noi, 
pentru a ne face şi pe noi, nu fără colaborarea noastră, jertfe sfinţite şi, întrucât 
Hristos ca jertfă e totodată şi preot, preoţi în strânsă unire cu El” .

59 Sfanţul Chirii al Alexandriei, Despre Sfânta Treime. VI. ta Scrieri, partea a III - a, PSB 40, trad. 
Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, ElBMBOR, Bucureşti, 1994, p. 240-242.

60 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 342.
61 Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi. 2, p. 98.

491



STUDII ŞI ARTICOLE

Reprezentarea acestei suferinţe a Fiului atât în faţa Tatălui în cer, cât şi între 
oameni, prin Euharistie, purifică în om păcatul printr-o influenţă spirituală, 
duhovnicească nu fizică, dar, totodată, este ispăşitoare în faţa Tatălui, deoarece 
produce puterea care dărâmă în calea omului respectiv drumul spre Dumnezeu. 
Oarecum, suferinţa lui Iisus Hristos s-a coborât în omul respectiv fără ca el însuşi să 
sufere, dar facându-şi în el efectele unei suferinţe efective”6 .

Subliniind faptul că Dumnezeiasca Euharistie creează şi dezvoltă comuniunea 
dintre noi şi Dumnezeu, cât şi dintre noi şi semenii noştri, părintele Stăniloae 
reuşeşte să scoată foarte bine în evidenţă acest lucru precizând că „precum nu există 
o separaţie individualistă între jertfa mea şi a lui Iisus Hristos, aşa nu există nici între 
jertfa mea şi a celorlalţi. De aceea, Euharistia este a Bisericii, a comunităţii. Iar 
comunitatea bisericească s-a oferit nu numai prin pâine, ci prin toate rugăciunile ei, 
prin toate declaraţiile ei de predare lui Dumnezeu, declaraţii în care se exprimă 
simţirile ei: „Pe noi înşine şi unul pe altul, şi toată viaţa noastră lui Hristos 
Dumnezeu să o dăm”. Ea se ridică spre unificarea cu Hristos prin rugăciunile de 
cerere a Duhului Sfânt, când preotul spune: „Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi 
şi peste aceste daruri ce sunt puse înainte”. Duhul preface jertfa de pâine şi de vin a 
comunităţii, a vieţii ei, în jertfa lui Hristos, în trupul Lui jertfit, pe care Hristos îl 
aduce Tatălui, dar apoi îl dă spre mâncare şi băutură comunităţii, pentru a se umple 
şi ea şi mai mult de trupul Lui jertfit. în scopul acesta a prefăcut pâinea şi vinul în 
Trupul şi Sângele Său, aducându-se Tatălui şi împărtăşindu-Se credincioşilor sub 
chipurile acestora. Trupul Său personal jertfit se întâlneşte cu trupul Său tainic, 
jertfit în pâinea şi în vinul euharistie. Trupul jertfit al Domnului în Euharistie e 
numai trupul Lui, dar are în El darul comunităţii, sau jertfa ei ca să o prezinte astfel 
în Sine, şi pe aceasta Tatălui. Comunitatea, deşi prezentă ca jertfa în pâinea 
prefăcută în trupul Lui, nu se confundă totuşi cu trupul lui Hristos cel personal, ci 
rămâne mai departe într-un raport dialogic cu El, ca rezervă infinită de daruri. 
Comunitatea şi-ar pierde în cazul confundării în Hristos cel personal caracterul 
comunităţii de persoane, depersonalizându-se. Credincioşii păstrează totdeauna 
conştiinţa că prin Hristos se aduc şi ei înşişi, deşi se aduc prin puterea lui Hristos, şi 
prin aceasta şi Hristos. îi aduce însă în jertfa Lui, ca persoane distincte, nu ca obiecte 
amalgamate. Mai ales în momentul împărtăşirii, comunitatea, deşi strâns unită în El

62 Idem, Iisus Hristos sau restaurarea omului, p. 254: „El nu repetă jertfa sa, pentru că Jertfa Lui 
este desăvârşită; pe de altă parte, această jertfă are o eficienţă, sau chiar o actualitate permanentă, căci 
calitatea Lui de Arhiereu n-ar putea funcţiona fără jertfă. Nici El însuşi nu oferă alte jertfe, pentru noi, 
nici altcineva, căci aceasta ar însemna că El sau un altul poate aduce jertfă mai înaltă, că jertfa Lui nu 
este desăvârşită. Dar dacă jertfa Lui n-ar rămâne permanentă, ar exista ceva mai înalt decât starea de 
jertfă şi calitatea Lui de Arhiereu ar fi depăşită. în acest caz, eficienţa permanentă a jertfei Sale ar avea 
un caracter juridic, ceea ce nu ne-ar putea desăvârşi continuu. Dar noi ne desăvârşim întrucât ne însuşim 
şi noi o stare permanentă de jertfă, o depăşire continuă de noi înşine. Şi o astfel de stare noi nu ne-o 
putem însuşi decât din Hristos, suprema şi permanenta jertfă prin El însuşi. Pe de altă parte, Hristos n-ar 
putea fi un arhiereu pasiv, prin simplu titlu, lipsit de o activitate mijlocitoare” (Idem, „Jertfa lui Hristos 
şi spiritualitatea noastră prin împărtăşirea de ea în Sfânta Liturghie”, O (1983), nr. 1, p. 109).
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de mai înainte, primeşte numai trupul lui Hristos. Căci totdeauna Hristos rămâne 
distinct de ea ca Cel ce Se împărtăşeşte. Unitatea cu Hristos trece prin diferite 
gradaţii, dar totdeauna persoanele credincioşilor rămân distincte, ca partenere ale 
dialogului şi ca cele ce se împărtăşesc de Hristos, nu ca cele care se dau unele altora 
spre împărtăşire, sau ca cele care se împărtăşesc în vreo anumită privinţă de ele 
însele. Iar aceasta se întâmplă şi cu comunitatea: oricât de unită ar fi cu Hristos, 
totdeauna cea care se împărtăşeşte de Hristos, şi Hristos, Cel care Se dă spre 
împărtăşire. Niciodată comunitatea nu se 
personal distinct al credinciosului şi faptul că se împărtăşeşte numai de Hristos şi nu 
şi de comunitate este afirmat în cuvântul preotului de la împărtăşanie: „Se 
împărtăşeşte robul lui Dumnezeu (N), cu cinstitul trup şi sânge al Domnului şi 
Dumnezeului nostru Iisus Hristos”.

Ca în toate Tainele, aşa şi în Euharistie, prin Taină se inaugurează o relaţie 
personală sau o treaptă nouă a relaţiei personale a lui Hristos cu fiecare persoană, 
deşi aceasta are loc în cadrul comunităţii, într-o legătură a fiecărei persoane cu 
celelalte. Harurile Tainelor se dăruiesc persoanelor, pentru că lor li se încredinţează 
răspunderea pentru actualizarea şi dezvoltarea lor, prin eforturile unei vieţi de jertfă, 
din puterea lui Hristos. Dialectica asumării noastre ca jertfă în Hristos şi menţinerii 
noastre distincte se concretizează şi în faptul că, pe lângă prescura din care se ia 
agneţul, ca trupul viitor al lui Hristos, credincioşii aduc şi prescurile din care se iau 
părticelele care sunt aşezate în jurul agneţului, împreună cu ale sfinţilor şi a Maicii 
Domnului. Practica miridelor nu e pomenită înainte de sec. XI. Se ştie dinainte de 
acel timp că se pomeneau simplu numele celor ce o cereau, după producerea 
darurilor. Aceasta înseamnă că jertfele credincioşilor se considerau şi atunci că sunt 
asumate de Hristos în jertfa Lui. Dar mai târziu, pentru a se evita ideea 
depersonalizării jertfelor credincioşilor, s-a socotit necesar să se precizeze şi 
persistenţa lor ca persoane în aducerea jertfei lor, punându-se părticelele lor lângă 
agneţ. în sensul acesta, Sfântul Chirii al Alexandriei ne vede, pe de o parte, incluşi 
ca jertfe în Hristos, pe de alta, afirmă deosebirea jertfelor noastre, de jertfa lui 
Hristos. El redă faptul dialectic că cei ce se jertfesc unii altora, sau unii pentru alţii, 
pe de o parte converg între ei, pe de alta se disting, sau mor loruşi, numai unei 
existenţe individualiste, separate, şi nu de tot, nu unei vieţi de săvârşire a binelui, 
expresie a responsabilităţii personale. „Aşadar, şi noi în Hristos ne vom opri de la 
străduinţele pământeşti, împlinind sabatismul spiritual. Dar nu ne vom opri de la 
faptele sfinţite, adică de la datoria de a aduce lui Dumnezeu jertfe duhovniceşti şi 
daruri spirituale. Ci, păşind pe urmele lui Hristos, după cum s-a scris (/ Pt 2, 21), ne 
vom jertfi pe noi înşine”... Aşadar, este de remarcat faptul că nu numai Hristos Se 
aduce pe Sine şi aduce comunitatea ca jertfă, ci şi comunitatea, aducându-se ca jertfa 
din puterea jertfei lui Hristos, îl aduce pe Hristos. Prin aceasta se afirmă şi mai mult 
persistenţa comunităţii ca comuniune de persoane şi reciprocitatea dintre Hristos şi 
comunitate în aducerea jertfei. „încă aducem Ţie această jertfă cuvântătoare şi fără 
de sânge şi cerem şi Te rugăm şi cu umilinţă la Tine cădem: Trimite Duhul Tău cel

ea e

împărtăşeşte de ea însăşi. Caracterul
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Sfanţ peste noi şi peste aceste daruri ce sunt puse înainte!” Aceasta arată că 
momentul aducerii lui Hristos ca jertfa coincide cu momentul prefacerii darurilor. 
Dar arată şi că aducerea jertfei implică şi o anumită sfinţire a comunităţii prin 
pogorârea Duhului Sfânt, deci un aspect de Taină. Credincioşii se aduc pe ei, oferind 
pâinea şi vinul amestecat cu apă, care reprezintă însăşi substanţa lor. Intenţia de a se 
aduce pe ei înşişi în aceste daruri se arată şi prin rugăciunile cu care însoţesc această 
aducere, care exprimă mai clar însăşi dăruirea lor duhovnicească. Pentru că cel ce se 
roagă, se dăruieşte lui Dumnezeu. Mai trebuie amintit că substanţele destinate să se 
prefacă în trupul credincioşilor sunt în acelaşi timp substanţele principale din care s- 
a constituit şi trupul lui Hristos: pâinea, vinul şi apa. Ele se prefac la Liturghie în 
mod instantaneu în trupul şi sângele lui Hristos şi, pe calea aceasta, în trupul şi 
sângele credincioşilor. Unirea comunităţii cu Hristos în rugăciune sporeşte puterea 
duhovnicească prin care se săvârşeşte această prefacere. Căci totul se înduhovniceşte 
din puterea trupului înduhovnicit al lui Hristos.

Totuşi, întrucât sfinţirea deplină depinde de împărtăşirea de jertfa, se 
intercalează o distanţă între momentul prefacerii sau al realizării Euharistiei ca jertfa 
şi cel al împărtăşirii, sau al realizării ei ca Taină. Acest spaţiu e umplut de rugăciuni, 
pentru pregătirea credincioşilor în vederea împărtăşirii cu trupul şi cu sângele 
Domnului. Dar persistarea aspectului de jertfa şi în aspectul de Taină e indicat de 
însuşi faptul că credincioşii se împărtăşesc sub chipul pâinii şi vinului, şi preotul 
declară la fiecare credincios că se împărtăşeşte de trupul şi de sângele Domnului, dar 
şi de frângerea trupului imediat înainte de împărtăşire şi de rostirea concomitentă a 
cuvântului: „Se sfărâmă şi Se împarte Mielul lui Dumnezeu, Cel ce Se sfărâmă şi nu 
Se desparte, Cel ce Se mănâncă pururi şi niciodată nu Se sfârşeşte, ci pe cei ce se 
împărtăşesc îi sfinţeşte”. Chiar sfinţirea credincioşilor ce se împărtăşesc este un act 
împărtăşirii de jertfa, însemnând o şi mai deplină transpunere a credincioşilor în 
starea de jertfa din puterea jertfei lui Hristos. Propriu-zis, de-abia prin actul 
împărtăşirii credincioşilor se încheie Euharistia ca jertfa şi ca taină, căci abia acum 
se înfăptuieşte scopul ei de jertfă adusă Tatălui, dar şi pentru sfinţirea 
credincioşilor, abia acum se rosteşte numele fiecărui credincios, ca la toate Tainele. 
Frângerea trupului dinainte de împărtăşire duce la capăt o frângere începută la 
proscomidie, care reprezintă naşterea Domnului, şi arată că încă în ea 
implicată destinaţia Lui pentru Cruce şi pentru împărtăşire. Această rânduire a Lui 
de la naştere ca să fie jertfit, îl arată că nu e în stare de jertfă numai în timpul 
răstignirii, ci şi după înviere şi înălţare, ca să ne putem împărtăşi de El în stare de 
jertfă, pentru a ne însuşi şi noi această stare. De aceea credincioşii ortodocşi se 
apropie de trupul jertfit al Domnului după un anumit post, reprezentând dispoziţia 
lor spre jertfă. Din această învăţătură a Părinţilor bisericeşti despre starea de jertfă a 
lui Hristos după înviere a rezultat şi ideea lui Nicolae Cabasila că momentul aducerii 
Iui Hristos ca jertfă coincide cu prefacerea darurilor, întrucât trupul lui Hristos, care 
ia în acel moment locul pâinii, e un trup jertfit al Lui”... Dar afirmă şi o împărtăşire 
de Hristos cel jertfit şi înviat în viaţa viitoare, pe care o anticipează împărtăşirea în

era
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timpul de acum cu acelaşi Hristos. în această împărtăşire etemă se încheie iconomia 
mântuirii, ca unire etemă a oamenilor cu Dumnezeu în Hristos. Euharistia în viaţa de 
veci este, ca încoronare a iconomiei dumnezeieşti, acea unire desăvârşită între 
creaţie şi Hristos, în care „Dumnezeu va fi totul în toate” (/ Cor 15,28)” .

Revenind, puţin, la tema morţii şi a jertfei, Sfântul Chirii al Alexandriei a făcut 
o comparaţie între moartea pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a primit-o pe 
Golgota şi moartea pe care o primim noi la Botez, spunând că dacă prima a fost 
plină de durere,
patimile sale: „Hristos a primit în preacuratele Lui mâini şi picioare cuie şi a suferit 
cu adevărat, iar mie îmi dăruieşte, fără să sufăr, fără să mă doară, mântuirea prin 
participarea la durerea Sa”64. Moartea începută în Botez trebuie continuată, dar nu ca 
o moarte faţă de omul vechi, care a murit pentru totdeauna la Botez, ci ca o moarte 
de „predare continuă lui Dumnezeu împreună cu Hristos”65. De acum jertfa noastră 
se uneşte cu cea a lui Hristos şi primeşte puterea pe care aceasta i-o revarsă prin 
harul dumnezeiesc. Taina Mirungerii, ca „Cincizecime” personală a creştinului, 
întăreşte în întregime fiinţa omenească în vederea realizării unei dăruiri cât mai 
complete, iar Taina Spovedaniei retrăieşte transformarea morţii omenirii întregi pe 
care Hristos a împlinit-o pe Cruce, în ascultarea „de voia Tatălui”. Dacă atunci 
Mântuitorul a adus oamenilor viaţa, prin Spovedanie noi ne prezentăm cu moartea 
păcatelor noastre pentru a primi învierea dăruită de Hristos”66. Dar şi Căsătoria, 
Preoţia şi Maslul transpun în starea de jertfa pe cei ce le primesc. Căsătoria, ca o 
comunicare în iubire a soţului şi a soţiei, împreună cu copiii, descoperă în fiecare 
membru noi sensuri de plinire a jertfei. Ea pregăteşte profunzimile persoanei spre a 
primi în ele rădăcinile convingerii de dăruire lui Dumnezeu. Te simţi mai dinamic în 
înaintarea către altarul cel ceresc, când în prealabil te-ai oferit prin iubirea, munca şi 
atenţia ta soţiei şi copiilor. Preoţia, ca Taină rezervată doar celor cu vocaţie spre 
aceasta, face pe primitor responsabil nu numai de jertfa sa, ci şi de a credincioşilor 
pe care el îi învaţă, sfinţeşte şi conduce pe calea mântuirii. Maslul, prin rugăciunile 
înălţate către Dumnezeu Tatăl - Doctorul sufletelor şi al trupurilor, obţine pentru cel 
bolnav harul sfînţitor pentru a putea ca şi prin neputinţa trupească suportată fără 
cârtire, să-şi prezinte iubirea faţă de Dumnezeu67.

de-a doua este fără durere, cu toate că şi noi participăm lacea

63 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi. 3..., p. 77-78.
64 Sfanţul Chirii al Ierusalimului, op. cit..., Cateheza a Il-a mistagogică, 5, p. 349.

Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, op. cit., voi. 3, p. 32.
66 Christos Yannaras, Libertatea Moralei, trad. Mihai Cantuniari, Editura Anastasia, Bucureşti,

2004, p. 150-151.
67 „Toate Tainele au nu numai caracter de taină, ci şi de jertfă. Căci în toate Hristos Se dă pentru 

noi şi ne dă împreună cu Sine Tatălui, dar ni Se dă şi nouă. în Botez El ne sădeşte o viaţă nouă capabilă 
să se jertfească lui Dumnezeu cu El. în Mirungere ne dă puterea înaintării în virtuţi, care sunt forme de 
autojertfire. Pocăinţa e harul iertării care se întâlneşte cu renunţarea noastră la plăcerile egoiste. Preoţia e 
consacrarea celui ce se hirotoneşte lui Dumnezeu şi puterea pentru o viaţă închinată Lui şi Bisericii. 
Căsătoria e un dar al iubirii şi dăruirii adevărate, îmbinată cu o frânare a egoismului” (Pr. Prof Dr. 
Dumitru Stăniloae, op. cit..., p. 72).
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Şi, totuşi, un loc cu totul deosebit îl ocupă Taina Euharistiei, care este o 
încoronare, o culminare a tuturor celorlalte Taine, implicând în sine „puterea morţii 
depline faţă de existenţa separată de Dumnezeu”68. Prin împărtăşirea cu Trupul şi 
Sângele lui Hristos, creştinii, aşa cum a scris Părintele Stăniloae, participă la Jertfa 
pe care Acesta a adus-o pentru noi, dar şi la învierea Lui. Chiar în rugăciunea 
epiclezei, rostită de către preot în cadrul Sfintei Liturghii, se cere ca Duhul Sfanţ să 
vină nu numai peste darurile de pâine şi de vin ce se vor preface în Trupul şi Sângele 
Mântuitorului Hristos, ci şi peste noi, spre a fi sfinţiţi şi pentru a putea participa la 
această sfântă jertfa: „Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi şi peste aceste Daruri ce 
sunt puse înainte”69. Aşadar, prin aducerea de pâine şi de vin, creştinii prezintă 
înaintea lui Dumnezeu jertfa muncii lor, iar prefacerea acestora în Trupul şi în 
Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, pe lângă prezenţa reală a Fiului lui Dumnezeu 
în daruri şi în comuniunea eclezială, sau realitatea vie şi puterea veşnică a Jertfei lui 
Hristos ce se transmite Bisericii prin Euharistie, se deschide credincioşilor 
perspectiva de se împărtăşi, prin Duhul Sfânt, de Paştile lui Hristos, de a interioriza 
viaţa lui Hristos şi de a se oferi Tatălui70. Prin Euharistie noi nu ne prezentăm 
înaintea lui Dumnezeu în mod personal şi nici lipsiţi de Hristos. Nimeni nu poate să 
săvârşească jertfa euharistică numai pentru el, deoarece nici Hristos nu a adus o 
jertfa diferită pentru fiecare în parte. El este ieri şi azi şi în veci Acelaşi pentru toţi, 
iar atunci când dorim să ne unim cu El, să ne manifestăm Jertfa faţă de El, sau să-L 
revelăm a fi lucrător în noi, trebuie mai întâi să realizăm o comuniune vie, în 
sinceritatea iubirii cu toţi semenii noştri. „Astfel, prin faptul că Hristos ne ia şi pe 
noi ca să ne aducă, prin împreuna noastră jertfire cu Sine, jertfa Tatălui, se produce o 
uniune strânsă între Jertfa Lui şi jertfa noastră, în sensul că jertfa noastră face parte 
din jertfa Lui, şi jertfa Lui din jertfa noastră, sau noi suntem în El, Cel ce Se aduce şi 
El în noi care ne aducem”71.

împuterniciţi fiind cu Harul Sfintelor Taine şi uniţi fiind cu Hristos prin Sfânta 
Euharistie, creştinii continuă să-şi manifeste dragostea faţă de Dumnezeu prin 
săvârşirea virtuţilor. Asceza, ca luptă permanentă ce se duce împotriva 
autonomismului, egoismului şi orgoliului personal, înduhovniceşte fiinţa umană şi îi 
oferă demnitatea stăpânirii de sine. Persoana care şi-a exercitat voinţa prin post, 
rugăciune, milostenie, cultivarea smereniei şi altele descoperă în străfundurile sale 
capacităţi noi de raportare la Dumnezeu. Sufletul şi trupul trăiesc împreună dorinţe şi 
sentimente, neopunându-se nici unul funcţiei pe care celălalt o reprezintă. Chiar dacă 
la prima vedere această luptă de renunţare şi de încălcare, de tăiere a voii apare ca o 
îngrădire a libertăţii omului, analizată după conţinutul şi rezultatele ei, asceza

68 Ibidem, p. 56.
69 Liturghier..., p. 153.
70 Phillippe Ferly, Jesus notre Paque, theologie du mystere pascal. Edition de centurion, Paris, 

1977, p. 107 apud Drd. Nicolae Răzvan Stan, „Actualitatea Jertfei Mântuitorului”, AB XV/LIV (2004), 
nr. 10-12, p. 68.

71 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 73.
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creştină reprezintă „lupta omului cu propria-i natură, cu moartea care s-a amestecat 
cu natura”'2, realizând, de fapt, deschiderea faţă de libertatea cea adevărată care se 
găseşte doar la Dumnezeu. Efortul pe care noi îl depunem pe parcursul luptei 
duhovniceşti nu poate fi catalogat drept chin şi nici autoflagelare, deoarece toate 
aceste acte şi fapte se prezintă ca nişte trepte cu ajutorul cărora jertfa vieţii noastre se 
ridică la Dumnezeu, iar atunci când le împlinim nu suntem condamnaţi şi nici 
abandonaţi sub povara obligativităţii lor. Dumnezeu respectă libertatea omului şi 
primeşte darul pe care fiecare persoană poate să-l aducă: unul mai mult, altul 
puţin, şi aurul, smirna şi tămâia magilor (Mt 2, 11), dar şi cei doi bani ai văduvei 
(Mc 12, 42-44)73.

De reliefat faptul că măreţia jertfei noastre nu constă în meritele personale pe 
care încercăm să ni le pretindem, ci în sinceritatea şi disponibilitatea cu care ne 
deschidem împreună lucrării cu Dumnezeu. Dacă ar fi să împlinim singuri această 
jertfă, ar însemna să nu ne prezentăm cu nimic înaintea lui Dumnezeu, căci fără 
ajutorul Lui nu se poate face nimic. Dar El vine în ajutorul „slăbiciunii noastre” 
(Rom 8, 26) şi ne învredniceşte de bucuria roadelor. La început mai puţin, dar 
perseverând şi nedespărţindu-ne de ajutorul acordat, putem ajunge să ne prezentăm 
cu jertfe curate. De aceea precizează Sfanţul Marcu Ascetul că trebuie să oferim ca 
jertfă lui Hristos orice gând care ne apare în minte, chiar în momentul în care ia 
naştere74. Numai oferindu-ne lui Dumnezeu cu tot ce avem fiecare, cu gândul, cu 
mintea, cu sufletul, cu trupul, cu familia, cu bunurile etc. putem să ne arătăm trăitori 
şi următori ai lui Hristos.

Aşadar, în vremurile de astăzi, când suferinţe şi necazuri foarte multe şi foarte 
variate cum ar fi neajunsurile şi sărăcia, bolile şi singurătatea, nedreptatea, patimile 
şi violenţa şi multe altele încearcă să cuprindă sub aripa lor nefastă cât mai mulţi 
semeni, este foarte necesară o revenire şi o reorientare sinceră a existenţei noastre 
către Dumnezeu. Singur aflându-se omul nu poate să depăşească zidul deznădejdilor 
pe care suferinţele şi greutăţile i-1 aduc înainte şi astfel se loveşte continuu cu 
renunţarea şi cu cedarea. în aceste condiţii durerea şi necazul îşi amplifică

mai

72 Christos Yannaras, op. cit., p. 114.
73 Sfanţul Chirii al Ierusalimului spune că iubirea faţă de Dumnezeu trebuie să fie manifestată în 

mod permanent. Nici strâmtorările şi nici moartea nu trebuie să ne schimbe acest comportament: 
„Domnul a fost răstignit; ai primit mărturiile! Ai în faţă locul Golgotei. Scoate strigare de laudă, pentru 
că te găseşti lângă El. Caută să nu-1 tăgăduieşti cumva în vreme de persecuţie. Nu te lăuda 
numai în timp de pace, ci aceeaşi credinţă să ai şi în vreme de prigoană. Să nu fii în timp de pace prieten 
al lui Iisus, iar în timp de război, duşman! Acum primeşti iertarea păcatelor tale şi harurile darului 
duhovnicesc ale împăratului. Când va veni războiul, luptă cu bărbăţie pentru împăratul tău! Iisus cel fără 
de păcat a fost răstignit pentru tine, şi tu să nu te răstigneşti pentru Cel ce s-a răstignit pentru tine? Prin 
răstignirea ta nu-i faci nici un dar lui Iisus, deoarece tu eşti cel care ai primit înainte harul, ci reîntorci 
harul primit, plătind datoria Celui care 
Ierusalimului, op. cit., XIII, 23, p. 206).

74 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Rugăciunea lui Iisus şi experienţa Duhului Sfânt, ediţia a Il-a, 
trad. Maria-Comelia Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 2003, p. 35-36.

cu crucea

S-a răstignit pentru tine pe Golgota” (Sfanţul Chirii al
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dimensiunile, lucrarea şi roadele negative în sufletul uman, ajungând uneori chiar la 
groază şi disperare. Individualismul şi autonomismul nu fac decât să ne introducă în 
izolarea tragediei personale. Dar prin Hristos şi de la Hristos primim şi noi puterea şi 
capacitatea de a învinge toate dezamăgirile pe care ni le aduc înainte. El nu a fost o 
victimă în faţa morţii, a strâmtorărilor şi a batjocoririlor ce i s-au adus, ci un biruitor, 
Singurul biruitor adevărat (şi) asupra vieţii. în mod liber primeşte moartea: „Eu îmi 
pun sufletul, ca iarăşi să-l iau. Nimeni nu-1 ia de la Mine, ci Eu de la Mine însumi îl 
pun. Putere am Eu ca să-l pun şi putere am iarăşi să-l iau” (In 10, 17-18), pentru ca 
nici un om să nu mai fie sclavul ei, ci în toţi să se trezească dorinţa de dăruire, în 
mod liber, înaintea lui Dumnezeu.

Trebuie, foarte bine, reţinut faptul, că ,jertfa lui Hristos nu se reduce la un 
simplu exemplu de comportare socială, ci se distinge prin superioritatea absolută şi 
puterea desăvârşită pe care Fiul lui Dumnezeu i-o imprimă”75. în urma unirii cu 
Hristos, ia naştere şi în noi manifestarea iubirii Sale faţă de lume. Prin mine Hristos 
îl iubeşte pe semenul meu şi acela primeşte iubirea mea care îşi are sursa în Hristos. 
Prin această iubire şi prin puterea lui Hristos ajungem fiecare din noi, într-o măsură 
mai mare sau mai mică, să ne dăruim ca jertfe vii. Dar, precum Jertfa lui Hristos n-a 
fost despărţită de înviere, tot aşa nici jertfa noastră nu rămâne străină de viaţa pe 
care El ne-o oferă. Şi să nu uităm faptul că fără de jertfa lui Hristos, îndeosebi cea 
euharistică, nu putem face nimic. Tocmai de aceea se cere împlinită şi împărtăşită.

Jesus Christ, Our Savior, The Same, Eucharisticy Yesterday, Today and For 
Ever. In this study I wanted to present the role, the place and also the value and the 
topical interest of Our Lord' s sacrifice - started with His birth in the manger of 
Bethlehem and ended with His ordeal, sujferance and death on the Cross. But what I 
wanted to point out the most is the strong connection between Jesus' sacrifice on the 
cross and the Eucharistic one - the latter being regarded as a success and a climax 
over time and space because Jesus Christ - the Redeemer - is sacrificed and 
sacrifices Himself evety time during the Holy Liturgy, the target coinciding with His 
sacrifice on the cross, i.e. our redemption firom the degenerate state which we are 
living in, controlled by sins, death and darkness, but also the restoration of the 
communion between man and God. This is why I emphasized that Jesus' sacrifice on 
Golgotha moved till the end of times on the Golgotha that lies in our Holy Churches 
- The Holy Table of the Altar where Christ is sacrificed and sacrifices Himself The 
Holy Bread and Wine change or consecrate into The Holy Gifts - The Holy Body 
and The Holy Blood of Our Savior Jesus Christ. Another thing that is worth 
mentioning here is the importance of a mutual relation that should exist between 
Our Lord's Sacrifice and our personal one- the one we should bring in order to 
accomplish the communion between us and Christ, but in the same time we should

75 Drd. Nicolae Răzvan Stan, op. cit., p. 69.
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regard it as respect (veneration and gratitude) to The Ho/y Trinity. As a conclusion, 
we have to keep veiy clear in mind that Jesus Christ's Sacrifice cannot he reduced to 
a mere example of social behavior, but on the contrary it can be distinguished 
through the absolute superiority and the consummated power which the Son of God 
brings along. As a result of our union with Christ, the manifestation of His Iove 
towards people is conceived in us. Through me, Jesus loves myfellow and myfellow 
receives my Iove which has its source in Jesus Christ. By this Iove and by the power 
of Christ,
well as Christ's Sacrifice was not separated by His Resurrection, in the same way 
our sacrifice cannot be separated by the life He offers us. Let us not forget that 
without Jesus Christ's Sacrifice, especially the Eucharistic one, we can do nothing. 
This is exactly why this sacrifice must be carried out and shared.

less, each of us comes to abnegation as living sacrifices. But asmore or



Elemente de filantropie şi asistenţă socială în Europa 
secolului al XlX-lea

Pr. Drd. Florin BENGEAN

Introducere
Asistenţa socială este o realitate la fel de veche ca istoria umanităţii, cel puţin 

din două motive: în primul rând, toate colectivităţile au avut în componenţa lor 
indivizi care, din cauze genetice, naturale sau sociale, s-au aflat în imposibilitatea de 
a-şi satisface trebuinţele prin mijloace proprii; în al doilea rând, în nici un tip de 
civilizaţie nu a lipsit total grija faţă de membrii aflaţi în dificultate. Astfel, sărăcia, 
dizabilităţile, existenţa orfanilor şi a copiilor abandonaţi, a bătrânilor bolnavi şi fără 
sprijin familial sunt probleme vechi de când lumea, pe care omenirea a încercat, de-a 
lungul istoriei, să le rezolve apelând la diverse structuri şi mecanisme interne de 
reglaj, unele spontane, iar altele instituţionalizate. Cu toate acestea, apariţia unei 
profesii centrate pe „tratarea maladiilor sociale” în mod ştiinţific şi sistematic este un 
fapt relativ recent: primele decenii ale secolului XX sunt martorele creării sistemelor 
naţionale de asistenţă socială şi, implicit, ale construirii identităţii profesiei de 
asistent social.

După apariţia creştinismului, vreme de aproape două milenii, ocrotirea 
persoanelor, a grupurilor şi comunităţilor aflate în situaţii problematice a fost 
preocuparea exclusivă a Bisericii, statele neimplicându-se în domeniul social decât 
cu funcţii represive. Din zorii creştinismului şi până prin secolul al XlX-lea, 
asistenţa socială practicată de instituţiile şi ordinele religioase a fost principalul 
punct de sprijin pentru săraci şi pentru celelalte categorii defavorizate. în unele 
perioade ale Evului Mediu şi apoi în epoca avântului capitalist, au existat iniţiative 
asistenţiale avându-i ca promotori fie pe indivizii bogaţi ataşaţi valorii creştine a 
carităţii, fie comunităţile rurale şi urbane, utopiştii şi industriaşii convinşi de 
eficienţa economică pe termen lung a îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale 
salariaţilor lor1. Trebuie precizat, de asemenea, că însăşi puterea politică din anumite 
ţări (în special din cele protestante) a manifestat un oarecare interes pentru 
problemele sociale, însă dintr-un alt unghi şi din alte motive decât cele ale Bisericii.

George Neamţu, Tratat de Asistenţă Socială, Editura Polirom, Iaşi, 2003, p. 120.
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începuturile creştinismului au fost marcate de prigoana practicată deopotrivă de 
autorităţile imperiale şi de religiile concurente, astfel încât primii creştini au trebuit 
să se preocupe mai mult de supravieţuirea comunităţilor lor decât de implicarea în 
misiuni sociale. Abia după oficializarea creştinismului ca religie de stat a fost 
posibilă, sub ocrotirea împăraţilor romani, de la Constantin cel Mare şi până la 
Iustinian, înfiinţarea câtorva instituţii asistenţiale. Funcţionând autonom sau în 
interiorul aşezămintelor religioase, respectivele instituţii se bucurau de suportul 
material şi de îndrumarea spirituală a Bisericii, prin episcopi, educatori religioşi şi 
duhovnici.

Indiferent de beneficiarul lor, acţiunile asistenţiale ale Bisericii s-au întemeiat 
în primul rând pe o concepţie „pozitivă” despre sărăcie. Ţinând de o ordine socială 
pe care Dumnezeu a creat-o, existenţa bogăţiei şi a sărăciei reprezenta un fapt 
normal în lumea feudală şi chiar un fapt pozitiv în multe privinţe: pe de o parte, a te 
naşte şi a trăi în sărăcie reprezenta o şansă pentru dobândirea vieţii veşnice după 
moarte; pe de altă parte, sărăcia dădea şansa celor bogaţi de a practica milostenia, 
caritatea, fără de care nu puteau spera la salvarea sufletelor lor. Aşadar, nu numai că 
sărăcia nu era considerată o problemă, ci, dimpotrivă, ea era idealizată, valorizată în 
termeni pozitivi. în planul relaţiilor sociale şi politice, această concepţie conducea la 
justificarea ordinii sociale existente şi la absolvirea statului de orice responsabilitate 
faţă de supuşii săi săraci. Odată cu destrămarea sistemului feudal din economia 
Europei Occidentale (începând cu secolul al XV-lea) şi cu apariţia raporturilor de 
muncă specifice capitalismului - raporturi între patron şi salariat 
creştere a mobilităţii populaţiei şi naşterea unei noi categorii de săraci: oamenii din 
mediul rural lipsiţi de pământ sau de alte mijloace materiale şi care caută în oraşe o 
slujbă pentru a-şi asigura subzistenţa. „Deposedaţii”, cei „fără stăpân” şi „fără 
meserie” îngroaşă rândurile sărăcimii oraşelor. Nobilimea se simte din ce în ce mai 
puţin responsabilă faţă de populaţia de pe domenii, iar puterea regală (statul) caută 
să pună în sarcina Bisericii obligaţia de a-i asista pe săraci*-. Mănăstirile, bisericile, 
spitalele şi alte instituţii întreţinute de către Biserică deveniră reţeaua naţională de 
asistenţă a săracilor. Totuşi, responsabilitatea lor era morală, şi nu contractuală, ca 
aceea care exista între şerbi şi nobili. întrucât economia liberală ce se năştea nu 
oferea practic nici o şansă de supravieţuire celor care nu aveau un loc de muncă şi un 
salariu, singura lor speranţă o reprezenta caritatea creştină.

Cu toate că Ia începutul epocii modeme sărăcia nu era considerată încă o 
problemă socială, ci doar una moral-religioasă, puterea politică percepea totuşi ca pe 
un fapt deosebit de grav creşterea populaţiei urbane sărace, aflată în căutare de 
slujbe şi nevoită să cerşească. Această masă umană reprezenta o ameninţare fără 
precedent pentru ordinea socială, aşa încât statul s-a simţit dator să reacţioneze. 
Pentru a-şi justifica măsurile represive contra săracilor, statul avea nevoie de o 
schimbare de optică în privinţa interpretării creştine a sărăciei. De la imaginea

se observă o

2 fbidem, p. 121.
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pozitivă pe care o avea în Evul Mediu timpuriu, la sfârşitul acestei epoci, sărăcia nu 
mai era văzută ca o şansă şi o virtute, ci, dimpotrivă, ca un rezultat al leneviei, ca o 
greşeală morală şi chiar ca o crimă şi o subversiune ce trebuie reprimate. Renaşterea 
contribuie şi ea la ştergerea „pozitivităţii mistice” a sărăciei, iar Reforma lui Luther 
şi a lui Calvin îi retrage sărăciei sensul său absolut. în aceste condiţii, secolele XIV- 
XVII vor cunoaşte dezvoltarea unei legislaţii menite să reducă mobilitatea socială şi 
să pedepsească vagabondajul şi cerşetoria. Lăsând pe seama Bisericii sarcina 
asistenţei sociale propriu-zise, statul se dedică unei „asistenţe represive”, derivate 
din datoria lui de a apăra pacea şi statu-quo-ul.

în ţările catolice şi în lumea ortodoxă, în pofida unor încercări de reconsiderare 
a statutului moral al sărăciei şi al carităţii, Biserica va continua să practice şi să 
propovăduiască un comportament asistenţial faţă de săraci, rămânând până în secolul 
al XlX-lea cel mai important actor cu responsabilităţi sociale. Doctrina creştină 
tradiţională a continuat să influenţeze spiritul prestaţiilor sociale şi după secularizare, 
demonstrând adânca ei înrădăcinare în conştiinţa colectivă3. Insistând asupra 
insuficienţei şi slabei eficienţe a acţiunilor particulare de ajutorare a celor năpăstuiţi, 
criticând formele de asistenţă care nu fac decât să întreţină starea de mizerie şi 
observând că, adesea, sărăcia se conjugă cu viciul şi imoralitatea, Biserica şi statul 
deopotrivă vor percepe sărăcia ca pe o problemă socială şi ca pe o ameninţare la 
adresa ordinii instituite. în consecinţă, nu se va mai pune problema ajutorării 
săracilor, ci aceea a transformării lor în elemente inofensive pentru ordinea socială. 
Pentru aceasta, Biserica şi statul au ajuns la crearea unor instituţii (ca spitalul public 
şi azilul) specializate în internarea şi ţinerea sub control a celor mai săraci şi mai 
vicioşi indivizi4.

Elemente asistenţiale în secolul al XlX-lea în Europa
Revoluţia franceză antrenează o criză profundă a sistemului de ajutor care 

predomina în societatea tradiţională. Spitalul este lipsit de o mare parte a resurselor 
sale prin secularizarea bunurilor Bisericii. Criza instituţiilor religioase merge în 
acelaşi sens. Ajutorul muncitorilor, afectat de dislocarea organizaţiilor corporative, 
nu-şi găseşte adevărata compensaţie în noua politică a Adunărilor. Pe de o parte, 
Comitetul pentru cerşetorie al Adunării constituante afirmă că nu există datorie mai 
importantă pentru noua societate, fondată pe un contract între oamenii liberi, decât 
eradicarea sărăciei. Pe de altă parte, filozofia socială a Revoluţiei dezvoltă o cu totul 
altă perspectivă valorizând libertatea individului, autonomia sa necesară, 
emanciparea sa, măsurată prin retragerea statului. în practică, Comitetul pentru 
cerşetorie, inspirându-se din reflexiile anterioare ale lui J. Necker, îi ajută pe infirmi 
şi bătrâni, dă de lucru săracilor valizi şi reprimă cerşitul şi pomana. Atunci când

3 Ibidem, p. 122.
4 Ibidem, p. 123.
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atelierele de caritate sau de ajutor sunt depăşite de numărul săracilor, chestiunea 
asistenţei se politizează. Comitetul recomandă vânzarea în mici loturi a bunurilor 
naţionale, căci accesul la proprietatea individuală pare cea mai bună modalitate de a 
se feri de sărăcie5. Dar Adunarea Constituantă este frânată de grija sa de a nu aduce 
atingere dreptului de proprietate. Dacă Adunarea legislativă proclamă dreptul la 
muncă şi la asistenţă, realizările concrete nu merg deloc mai departe. Mai ales pe 
plan local s-au creat jbirouri de binefacere” şi societăţi filantropice graţie iniţiativei 
municipalităţilor şi a societăţilor populare. Acest efort nu compensează dispariţia 
ajutoarelor tradiţionale.

Creşterea populară, războiul, voinţa Convenţiei montagnarde de a organiza o 
adevărată politică a ajutoarelor publice impun în mod oficial dreptul la asistenţă în 
Constituţia din 1793. împărţirea bunurilor naţionale îi avantajează de acum înainte 
pe „cei mici”. Marea - Carte a Binefacerii naţionale înţelege să protejeze 
persoanele în vârstă, mamele, văduvele, orfanii. Spitalele şi pomenile sunt înlocuite 
de îngrijiri şi un ajutor la domiciliu. Această politică este rapid ipotecată prin 
inflaţie, de războiul care rezervă ajutoarele familiilor soldaţilor patrioţi, prin reacţia 
termidoriană care antrenează abandonul politicii naţionale de binefacere.

Odată mişcarea populară învinsă, opţiunea „liberală” este cea care învinge în 
filozofia notabililor de la începutul secolului al XlX-lea. Aceeaşi mişcare de 
respingere a politicilor costisitoare dezvoltate de marile monarhii ale secolului al 
XVIII-lea se desfăşoară în Europa. Dar elitele nu au deloc sentimentul că sunt 
retrograde. Dimpotrivă, chestiunea socială este trecută prin filtrul teoriilor 
economice cele mai moderne. Se multiplică anchetele în zonele de umbră ale 
societăţii. Toate soluţiile examinate sunt raportate la calcule riguroase de 
rentabilitate care, micşorând costul metodelor de luptă împotriva sărăciei, trebuie în 
acelaşi timp să o trateze mai uşor. Acest demers s-a elaborat pe etape de la sfârşitul 
secolului a XVIII-lea sub influenţa economiştilor englezi. T.R. Malthus şi Nassau 
Senior afirmă că orice ajutor prelungit al statului duce la pierderea libertăţii. în 
lucrarea sa, Essai sur le principe de population (1798), Malthus afirmă că legea 
săracilor încurajează menţinerea activităţilor nerentabile în detrimentul unei mai 
bune utilizări a mâinii de lucru. Legea „produce” suprapopulaţia care ea însăşi 
explică sporirea mizeriei. Reintroducerea muncii în mecanismele asistenţei trebuie 
să permită politicii sociale să se finanţeze ea însăşi.

Chestiunea socială este atunci circumscrisă unui teren îngust. Politica socială îi 
priveşte de fapt pe copiii abandonaţi, pe nevoiaşi, pe bolnavii incurabili, pe invalizi, 
pe bătrâni, care nu mai sunt capabili să-şi câştige existenţa prin muncă. Dincolo de 
aceasta trebuie dărâmat un întreg sistem de asistenţă care se sprijină pe spitalul 
general, pe taxele al căror cost „exorbitant” este datorat unei politici de primire 
tolerante. Filantropii şi economiştii pledează pentru „extemalizarea din spital”. Ei

5 Francis Demier, Istoria politicilor sociale, Europa, sec. XIX-XX, Institutul European, Iaşi, 1998,
p. 13.
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sunt de acord şi cu introducerea, acolo unde este posibil, a formelor de muncă chiar 
rudimentare în instituţiile de asistenţă tradiţională6. Taxa engleză a săracilor 
simbolizează toate defectele vechiului sistem de asistenţă. în 1775 taxa se ridica la 2 
milioane de lire, în 1831 ea atinge 7 milioane şi ameninţă să antreneze o revoltă a 
contribuabililor. Prelevarea este totuşi foarte inegală, după parohii. în anumite 
cazuri, sistemul a evoluat spre o subvenţie săptămânală pentru lucrătorii agricoli şi 
familiile lor, subvenţie proporţională cu preţul grâului. Este vorba despre 
„Speenhamland System”, larg răspândit în sudul Angliei. Cultivatorii înstăriţi sunt 
constrânşi să se folosească de asistaţi. Cum orice parohie trebuie să-şi hrănească 
săracii, ea îndepărtează din toate puterile pe noii veniţi. Se votează în 1834 o lege 
care îi determină pe săraci să extindă limitele suferinţei înainte de a solicita o 
asistenţă. Un „test” permite filtrarea severă a celor care au dreptul la aceasta. Taxa 
este de acum înainte prelevată în cadrul mai vast al unei „uniuni” de parohii. Fiecare 
uniune este supusă unui comitet de supraveghere format din curatori numiţi de toţi 
contribuabilii taxaţi. Comitetul gardienilor fixează taxa, controlează distribuirea 
ajutoarelor, sub autoritatea centrală a trei comisari din Londra. Parohiile nu mai 
trebuie să acorde ajutoare săracilor valizi. Ajutoarele nu mai sunt distribuite după 
preţul grâului şi numărul copiilor. în 1838 legea se extinde în Irlanda.

Odată cu ocupaţia franceză, laicizarea şi centralizarea binefacerii au progresat. 
Ca şi în sistemul francez, o parte a săracilor este aruncată spre depozitele de cerşit, 
plasate în sarcina comunelor sau statului atunci când acestea sunt slăbite. Dar 
structurile tradiţionale de asistenţă publică centrate pe comună, ospiciile şi comisiile 
de asistenţă publică girate de municipalităţi se menţin.

Operele de caritate creştină, eclipsate sub ocupaţia franceză, îşi restabilesc 
influenţa după 1815 în ţările în care ponderea statului este foarte limitată, 
închisoarea-manufactură triumfa în Flandra şi în Brabant sub influenţa guvernului 
austriac şi în tradiţia caselor de corecţie urbane care funcţionau din secolul al XVII- 
lea. Operele private de caritate creştină se reconstituie, mai ales filantropia 
penitenciară. Autonomia comunală din 1836 pune în sarcina comunelor întreţinerea 
săracilor de către ospicii şi birourile de binefacere. O filantropie mixtă asociază 
iniţiativa catolică privată şi municipalităţile: este cazul Societăţii de filantropie din 
Bruxelles, creată în 1828.

Există o mare diferenţă între proiectul liberal, coerent, eficace în teorie şi 
realitatea reformelor întreprinse la începutul secolului al XlX-lea. Proliferarea 
sărăciei dejoacă toate proiectele optimiste. Până în 1830 se trăise într-o ficţiune: 
sărăcia este rezultatul subdezvoltării economice a vechii societăţi. Progresul va 
diminua mizeria. Nimic din toate acestea. în 1840, schimbarea de proporţii a 
revoluţiei industriale se însoţeşte de o stagnare, chiar de o scădere a salariului, mai 
ales în sectoarele ameninţate de mecanizare. Buzunarele sărace constituie în oraşele 
manufacturiere, dar şi în marile capitale pline de migratori, elemente de destabilizare

6 Ibidem, p. 16.

504



Elemente de filantropie şi asistenţă socială în Europa secolului al XlX-lea

care în orice moment pot aluneca spre calea revoluţionară. în 1840, după J.B. 
Marbeau, inventatorul creşelor, Franţa ar avea 250000 de cerşetori, 1,8 milioane de 
nevoiaşi, 3 milioane de indivizi înscrişi la birourile de binefacere şi 6 milioane de 
francezi, adică 1/6 din populaţie are nevoie de ajutoare7. Această nouă situaţie 
multiplică întrebările catolicilor sociali francezi asupra supravieţuirii unei societăţi 
liberale abandonate pieţei, industriei concentrate, marilor oraşe. Trebuie păstrate 
marile echilibre protejându-se societatea rurală, mai stabilă. Această idee este 
împărtăşită şi de mulţi socialişti care opun bolii şi mizeriei urbane proiectul unei noi 
comunităţi inspirate dintr-un creştinism al originilor şi fixate în afara oraşului.

Leon al XlII-lea (1878-1903), nu este, la drept vorbind, un papă al 
compromisurilor: el rămâne certat cu monarhia italiană, îl obligă pe Bismarck să fie 

puţin intransigent în relaţiile sale cu clerul catolic şi aminteşte cu plăcere că 
Dumnezeu este singurul izvor al puterii”. Dar în acelaşi timp el acceptă „<? libertate 
sănătoasă şi legitimă”, îi îndeamnă pe catolici să accepte regimurile existente pentru 
a-şi spori influenţa asupra acestora şi le recunoaşte (acolo unde Biserica nu este 
.persecutată”) dreptul de a lua parte la treburile statului. în Franţa, această atitudine 
deschide calea spre o aderare la republică, a cărei iniţiere, aprobată prin enciclica In 
mijlocul preocupărilor din 1892, este datorată cardinalului Lavigerie. Aceasta nu 
vrea să spună totuşi că Biserica s-a convertit la liberalism, şi cu atât mai puţin că 
încurajările venite de la vârf au convins masa catolicilor să treacă de partea 
democraţiei. în ciuda eforturilor făcute de abatele Lemire şi de Marc Sangnier, 
alegerile din 1898 anunţă prima încercare de înfiinţare în Franţa a unui partid 
democrat-creştin, în timp ce, odată cu afacerea Dreyfus, se adânceşte alianţa dintre 
lumea catolică şi conservatorismul cel mai radical8.

Interesul manifestat de Biserică pentru „chestiunea sociala marchează în 
acelaşi timp trezirea conştiinţei catolice în faţa problemelor ridicate de exploatarea 
muncitorilor industriali, evocată în marea enciclică Rerum novanim (1891), dar şi o 
respingere confirmată a modernităţii. în fapt, cercetările întreprinse pentru 
dezvoltarea unui catolicism social (în Germania de Monseniorul Ketteler, în Anglia 
de cardinalul Manning, în Belgia de şcoala din Liege'\ în Elveţia legate de Uniunea 
catolică de studii sociale din Fribourg, în Franţa de Albert de Mun şi Rene de la Tour 
du Pin) se bazează pe o viziune paseistă asupra societăţii, chiar dacă ajung la un 
rechizitoriu sever împotriva capitalismului liberal. Catolicii sociali provin adesea din 
rândurile aristocraţiei funciare şi visează o întoarcere la vechea lume patriarhală 
bazată pe corporaţii. Altfel spus, ei caută sprijin în rândul maselor populare pentru a 
lupta împotriva ordinii instaurate de burghezia liberală şi anticlericală. Aceasta 
înseamnă că simpatia lor pentru cei exploataţi şi pentru victimele revoluţiei 
industriale nu este sinceră, nici că nu sunt animaţi de o adevărată dorinţă de

mai

nu

1Ibidem, p. 19.
Serge Berstein&PierTe Milza, Istoria Europei, volumul 4, Institutul European, Iaşi, 1998, p. 271.
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reformă9. Pur şi simplu, această dorinţă se înscrie într-o perspectivă total diferită de 
idealurile pe care se sprijină democratizarea societăţilor europene. Tot la probleme 
sociale se referă şi enciclica La civilta cattolica. Enciclica Graves de comuni, emisă 
de papa Leon XIII (1878-1903), recunoaşte mişcarea democrat-creştină dar îi 
limitează raza de acţiune. în plus, atrage atenţia că însuşi termenul „de democraţie 
creştină nu sună bine pentru mulţi dintre cei cu scaun la cap, pentru că văd în spatele 
lui ceva ambiguu şi periculos. Se tem de el nu doar dintr-un singur motiv: aceasta 
deoarece ei cred că ar fi un paravan pentru un ţel politic prin care poporul să fie adus 
la putere prin actuala formă de guvernare fără a se mai căuta alte soluţii”. Este, prin 
urmare, un îndemn la rămânerea în starea de „corporatism”. Papa a fost un teolog şi 
un umanist. încă înainte de a deveni papă şi-a arătat angajarea socială din funcţia de 
legat papal în Benevent şi Perugia. Ca papă, s-a ocupat insistent de relaţiile dintre 
Biserică şi societatea modernă.

Partidul Socialist Creştin, organizat de Karl Lueger, a reprezentat prima 
încercare a Bisericii de a se alătura maselor, mai democratică - şi mai demagogică - 
decât Centrul, echivalentul său german. Socialismul creştin făcea apel la 
religiozitatea tradiţională a ţăranilor, eliberându-i de dependenţa faţă de moşier; mai 
mult, în ciuda ostilităţii ţăranilor faţă de oraş, el îi aducea mai aproape de prăvăliaşii 
şi meşteşugarii ameninţaţi de dezvoltarea marii industrii. în realitate, Partidul social- 
creştin era versiunea austriacă a Partidului radical din Franţa (sau chiar al 
radicalismului englez al Iui Lloyd George), numai că el colabora cu biserica, în loc 
să militeze împotriva ei10. Scopul său era acela de a-1 apăra pe „omul de jos” de 
marile companii şi de sindicate, de bănci şi lanţurile de magazine, ca şi de marile 
moşii şi de agricultura mecanizată. El încerca să devieze pasiunile politice tot mai 
fierbinţi către direcţii neprimejdioase pentru Biserică: era antiliberal, antievreiesc, 
antimarxist, anticapitalist. Liderii mişcării ştiau exact ce doresc: deşi făceau apel la 
sentimente viscerale, mai ales la antisemitism, erau convinşi că vor putea 
întotdeauna controla pasiunile pe care le treziseră. Lueger declara: „Eu hotărăsc cine 
e evreu”, protejând cu fermitate pe toţi evreii care se ţineau departe de liberalism şi 
de marxism. Ignaz Seipel, unul din liderii de mai târziu, spunea despre 
antisemitismul partidului său: ,JE pentru drojdia societăţiiNu ştia că drojdia avea 
să îi ucidă într-o zi succesorul. Socialismul creştin era o încercare de a ajunge la 
straturile inferioare ale societăţii, fără ca cei care o făceau să se murdărească. Ca 
partid al „<oamenilor de jos”, el era imperial ,prin numiresuporterii săi cunoşteau 
valoarea obiceiurilor arhiducilor. Austriecii tradiţionalişti s-au arătat mai întâi şocaţi 
de demagogia socialist-creştină; iar în anii ’90, Francisc Iosif a refuzat de patru ori 
să îl confirme pe Lueger ca primar al Vienei. în 1897, el a fost acceptat, iar dinastia 
a recunoscut că îşi găsise un aliat nou11.

9 Ibidem, p. 272.
10 A.J.P. Taylor, Monarhia habsburgică 1809-1918, Editura Allfa, Bucureşti, 2000, p. 151.
11 Ibidem, p. 152.
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Pius al X-lea admite supravieţuirea unor organisme de cercetare, cum ar fi Ies 
Semaines sociales, dar mai ales a sindicatelor catolice care, în Germania, cunosc 
deja un adevărat succes12. Discrepanţa tot mai mare dintre bunăstarea industriaşilor 
şi condiţiile mizere de trai ale muncitorilor a dus la accentuarea nemulţumirilor în 
rândurile acestora din urmă. Dar orăşenii săraci aveau şi alte motive de nemulţumire. 
Maşinile din fabrici impuneau un ritm de muncă mai rapid şi un consum de energie 
mai mare decât în deceniile anterioare. Munca devenise mult mai grea. Această 
schimbare a făcut ca femeile şi copiii să întâmpine dificultăţi din ce în ce mai mari în 
prestarea unei munci în industrie. Ca urmare, venitul familial scădea uneori 
considerabil. Oscilaţiile accentuate din domeniul afacerilor în primele două secole de 
industrializare au agravat problemele financiare. între anii 1840 şi 1870 inflaţia a dus 
la creşterea accentuată a preţurilor. începând din acest moment, vreme de două 
decenii depresiunea economică a făcut ca un mare număr de muncitori să-şi piardă 
slujbelelj. Clasa muncitoare a reacţionat la aceste probleme într-o varietate de forme. 
Cartierele au căpătat o anume identitate, oferind sprijin moral şi un program de 
activităţi pentru timpul liber, unele utile, altele cât se poate de dăunătoare. Dintre 
acestea, întâlnirile de la cârciumi au devenit extrem de populare în rândul clasei 
muncitoare. Nemulţumiţi de condiţiile de lucru din industria urbană, muncitorii au 
ripostat prin crearea unor instituţii oficiale, ca societăţile de ajutorare şi sindicatele.

în epoca modernă timpurie, de regulă, statul considera ilegale sindicatele şi 
grevele. în anii 1820, Anglia a început să reducă aceste restricţii, dând muncitorilor 
dreptul de a se organiza, dar nu şi de a face grevă. în cele din urmă, în 1876, 
Parlamentul a ridicat şi această restricţie impusă activităţii sindicale. Doisprezece ani 
mai târziu, Franţa anula şi ea legile care interziceau greva. între timp, Austria şi 
Olanda au legalizat sindicatele, acest exemplu fiind urmat şi de Germania în 1890.

în cea de-a doua jumătate a secolului al XlX-lea muncitorii nu s-au limitat doar 
să lupte pentru intrarea în legalitate a sindicatelor. Ei au găsit modalităţi de formare a 
unor asociaţii mai puternice decât în primii ani ai mişcării muncitoreşti. în trecut, 
existaseră sindicate ce includeau doar muncitorii calificaţi într-o anumită meserie. 
Acum, muncitorii încep să înfiinţeze organizaţii deschise lucrătorilor dintr-o întreagă 
industrie, de pildă căile ferate. în urma acestor evoluţii, muncitorii s-au constituit 
curând ca forţă socială majoră, îndeosebi în cele două ţări mai puternic 
industrializate din Europa. Clasa muncitoare germană s-a întărit şi a devenit deosebit 
de agresivă. Ei îi revine meritul de a fi creat cea mai puternică mişcare socialistă din 
Europa. Forţa clasei muncitoare britanice a crescut şi ea rapid. în 1900, muncitorii 
din Anglia şi-au ales primul reprezentant în Parlament14. în 1906, ei au format 
Partidul Laburist, ceea ce le-a permis să-şi exprime punctul de vedere în guvernarea 
statului.

Serge Berstein&Pierre Milza, op. cit., p. 273.
John R. Barber, Istoria Europei Moderne, Editura Lider, Bucureşti, 1998, p. 252. 
Ibidem, p. 253.
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în Germania, sindicalismul a cunoscut un început dificil, dar foarte devreme a 
căpătat un caracter politic clar. Primele organizaţii structurate s-au dezvoltat la 
începutul deceniului 1860, mai întâi în Saxa, apoi în alte state germane, şi se bazează 
pe vechile practici asociative (breslele medievale) rămase încă în vigoare în anumite 
profesii. Casele de ajutor reciproc ale minerilor se bucurau de o recunoaştere legală, 
iar în Prusia, o lege din 1854 i-a obligat pe muncitorii din mină să adere la aceste 
organizaţii care îi asociau încă pe patroni şi pe muncitori. După realizarea unificării, 
care extinde legislaţia prusacă pe întreg teritoriul Reich-ului, mişcarea sindicală se 
dezvoltă în strânsă legătură cu social-democraţia15. Grupate în 1875 în mişcarea 
yisindicatelor libere”, organizaţiile muncitoreşti depind în majoritate de Partidul 
Socialist şi îşi duc lupta într-o perspectivă unitară care asociază scopurilor 
economice pe termen scurt şi un plan politic vizând cucerirea puterii şi 
transformarea societăţii. Primele urmăresc un compromis cu clasele conducătoare, 
ceea ce corespunde tendinţelor reformiste, majoritare în social-democraţia germană, 
iar al doilea ilustrează intenţia liderilor sindicali de a păstra o oarecare distanţă faţă 
de partidul socialist. în 1905, în ciuda opoziţiei aripii de stânga a partidului, aceştia 
reuşesc să-şi impună independenţa, iar în anul următor ei înlătură definitiv ideea de 
grevă generală. Grupaţi în „Uniunea generală” pe care o conduce Karl Legien, 
„sindicatele libere''' numără în 1914 mai mult de 2,5 milioane de muncitori şi dispun 
de un aparat administrativ puternic: 15000 de salariaţi permanenţi, mai multe ziare, 
sute de cooperative, case de şomaj, birouri de plasare etc. în total, în Germania 
există împreună cu sindicatele creştine mai mult de 4 milioane de sindicalişti, afiliaţi 
la organizaţii care, chiar dacă şi-au pierdut caracterul revoluţionar şi de acum înainte 
favorizează integrarea maselor în societate (acestea sunt bineînţeles naţionaliste şi 
imperialiste), constituie totuşi grupuri de presiune extrem de eficace16. ,JvîodeluP' 
german are o puternică influenţă asupra mişcării muncitoreşti austro-ungare şi în 
special asupra celei din Europa de est.

în Anglia, workhouses-urile sunt denunţate de C. Dickens şi T. Carlyle pentru 
inumanitatea lor. în 1844, într-o Prusie în care coexistă patemalismul pre-industrial 
şi liberalismul manchesterian, K. Rodbertus avertizează elitele înspăimântate de 
revolta ţesătorilor din Silezia de un nou pericol social. Atunci se naşte în Prusia o 
„Asociaţie centrală pentru ameliorarea bunăstării lucrătorilor” cu ziarul său ,,L’ Ami 
des travailleurs”. Fondată în 1844 de către fabricanţi şi funcţionari, ea pledează în 
favoarea dezvoltării cercurilor locale, a economiei şi educaţiei populare. La cotitura 
anilor 1840, în Franţa liberalii împărtăşesc neliniştea catolicilor sociali. Un 
economist liberal al Academiei ştiinţelor morale ca Adolphe Blanqui, condamnând 
energic „caritatea legală” şi „taxa săracilor”, pledează în favoarea unei căi franceze 
originale în materie de politică socială. O asemenea poziţie, împărtăşită de numeroşi 
„observatori sociali”, stabileşte limitele veleităţilor de ruptură cu politica socială

15 Serge Berstein&Pierre Milza, op. cit., p. 237.
16 Ibidem, p. 238.
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tradiţională şi impune adaptări numeroase la economia politică engleză. In restul 
Europei continentale, dezbaterea rămâne sufocată de greutatea arhaismelor sociale şi 
a autorităţilor tradiţionale. în statele pontificale, în Spania Bourboniilor restauraţi, 
caritatea creştină, asortată unei ordini sociale foarte conservatoare, oferă exemplul 
cel mai desăvârşit dar şi cel mai criticat al formelor obişnuite de asistenţă. Acestea 
mai păstrează încă mulţi adepţi printre elitele funciare, care le consideră drept cea 
mai bună apărare împotriva egalităţii drepturilor, dar şi faţă de tutela unui stat 
centralizat17.

în Anglia, schema liberală antietatistă găseşte o mai mare coerenţă pentru că 
este sprijinită de un progres economic mai net decât în Europa continentală. 
Caracterul disuasiv al workhouses-urilor este imediat. Chiar din 1834, taxa scade de 
la 170 milioane de franci Ia 158, apoi la 118 în 1835. Legea săracilor rămâne mai 
puţin riguroasă decât s-a spus. Ajutoarele la domiciliu sunt acordate săracilor valizi 
în caz de urgenţă. De fapt, trei sferturi din săraci sunt ajutaţi în afara workhouses- 
urilor în mijlocul secolului al XlX-lea. în 1867 apare o reţea de infirmerii de cartier. 
Foarte criticat, în special de către Dickens, pentru umilinţele pe care cei ajutaţi le-au 
suportat, sistemul englez pare a-şi fi constituit o reţea de siguranţă care i-a 
împiedicat pe săraci să moară de foame într-o perioadă de mutaţii economice crunte 
pentru ei. El suportă puţine evoluţii în secolul al XlX-lea, căci rămâne mijlocul de 
păstrare al stabilităţii sociale într-o evoluţie economică punctată de profunde 
Politica socială a Franţei, „engleză” în discursul responsabililor, rămâne încă foarte 
apropiată de ceea ce era înainte de 1789.

în ciuda judecăţilor asupra costului excesiv al politicii sociale, ansamblul 
cheltuielilor rămâne extrem de redus şi terenul socialului strict delimitat: lipsurile, 
copiii abandonaţi, bătrâneţea asociată deznodământului. în perioadele de criză, 
şomajul care ameninţă ordinea socială suscită punerea în aplicare a atelierelor de 
caritate. Ponderea acestor cheltuieli „sociale” nu reprezintă mai mult de 0,3% din 
venitul naţional. în aceste cheltuieli, finanţarea statului apare derizorie pentru că 
se îngrijeşte decât de 3% din cheltuielile de asistenţă. Puterea publică se mulţumeşte 
atunci cu o acţiune de reglementare şi control. Cheltuielile sunt în mod esenţial 
asigurate de judeţe şi comune (45%); de fapt, efortul cel mai semnificativ provine 
din dotările private: 52% din cheltuieli.

Spitalele, care îi primesc pe nevoiaşii bolnavi, ospiciile în care sunt plasaţi 
bătrânii, infirmii, copiii abandonaţi şi găsiţi, birourile de binefacere, 
parţial rolul fostelor birouri parohiale ale Vechiului Regim, rămân armătura esenţială 
a politicii sociale a secolului al XlX-lea. în Franţa, conducerea ospiciilor şi a 
spitalelor a fost încredinţată autorităţilor comunale. Statul nu mai girează decât un 
număr mic de instituţii specializate ca acelea de surdo-muţi şi orbi. Legea din 30 
iunie 1838, inspirată de doctorul Ferrus, a instituit spitale particulare pentru alienaţi. 
Spitalele îşi extrag cea mai mare parte a resurselor din fundaţiile permanente

crize.

nu

care reiau

17 Francis Demier, op. cit., p. 20.

509



STUDII ŞI ARTICOLE

alimentate de donaţii testamentare. Sistemul a fost slăbit de vânzarea bunurilor 
instituţiilor caritabile, dar încetul cu încetul, spitalele îşi regăsesc proprietăţile şi 
rentele. Acest mijloc de finanţare rămâne totuşi precar faţă de nevoile instituţiei 
spitaliceşti, cu atât mai mult cu cât randamentul economic al patrimoniului spitalelor 
este foarte modest.

Pivotul sistemului de asistenţă socială rămâne „spitalul general”. O evoluţie 
lentă tinde să opună spitalul, ospiciului, dar numai în comunele cele mai importante 
şi mai bogate. Spitalul se medicalizează, se elaborează o nouă ştiinţă terapeutică. 
Ospiciul păstrează o dimensiune penală moştenită de la politica de încarcerare din 
epoca clasică. Spitalul rămâne sursa esenţială de asistenţă. în 1840, când spitalele 
cheltuiesc anual pentru ajutoarele publice 49 de milioane de franci, birourile de 
binefacere nu cheltuie decât 9. în zorii anului 1848, în Franţa, există 1338 de spitale 
şi ospicii cu venituri foarte inegale. 5% din spitale posedă trei sferturi din resurse. 
Regiunile cele mai bine dotate sunt cele mai puternice din punct de vedere economic 
şi cele a căror încadrare religioasă este cea mai pronunţată. Spitalul este înainte de 
toate o instituţie urbană şi apoi pariziană. între 1800 şi 1850, au fost create nu mai 
puţin de treizeci de spitale. Filantropii foarte critici faţă de cheltuielile de spitalizare 
îndeamnă la externaiizare18. Birourile de binefacere, create în 1796 cu scopul de a 
organiza la domiciliu asistenţa săracilor, au fost alipite administraţiei municipale. 
Ele găsesc resurse într-o taxă pe spectacole, în donaţiile particularilor şi în 
subvenţiile municipalităţilor. Parisul posedă un birou pentru fiecare arondisment. 
Aceste birouri distribuie pâine, supă, lenjerie, uneori mobilă, cearşafuri. Câţiva 
medici dau consultaţii şi efectuează vaccinări gratuite. Progresiv, birourile de 
binefacere au devenit pivotul muncitoresc al unei asistenţe foarte variate acordate 
săracilor. Aceasta merge de la plasarea copiilor ucenici până la înhumarea gratuită, 
trecând prin distribuirea picioarelor de lemn sau reducerea dreptului de patentă. O 
reţea complexă de instituţii vechi şi modeme, religioase şi laice, încearcă să ajute, să 
stăvilească, să controleze şi să moralizeze societatea săracilor. Societatea 
filantropică, lansată de B. Delessert în 1800, încearcă să-i ajute pe nevoiaşi şi îşi 
fixează ca obiectiv să aducă ajutoare temporare muncitorilor graţie dispensarelor şi 
cantinelor sale. Ea vrea să le inculce şi simţul economiei. Numeroase societăţi 
fondate de donatori „generoşi” pun în aplicare în 1840 dispensare sau mici ospicii 
care oferă ajutor medical gratuit, distribuie lenjerie, supă, pâine. Cerşitul este 
reprimat în continuare: închisorile pentru cerşetorie şi casele de refugiu îi tratează 
încă pe săraci prin încarcerare.

„Turnurile” bisericilor, dispozitiv principal care primeşte sub anonimat copiii 
abandonaţi, sunt suprimate treptat. Primele creşe sunt create de F. Marbeau în 1844, 
sălile de azil primesc copiii nevoiaşi până la 6 ani. Atelierelor de lucru municipale li 
se adaugă cele care erau conduse de călugări, filantropii interesându-se de coloniile 
agricole pentru tinerii nevoiaşi inspirate de exemplele olandeze şi belgiene. în 1818,

18 Ibidem, p. 23.
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generalul Van den Bosh a fondat în Olanda o societate de binefacere finanţată de 
acţionarii filantropi şi ajutată de guvern. Ea are ca scop deversarea în coloniile 
agricole a excesului de populaţie, săracă a oraşelor. Mişcarea a eşuat în Franţa, dar 
suscită un nou interes în 1848 când se încearcă crearea coloniilor agricole în Algeria.

Prevederea modernă împotriva nefericirii sociale
Persoanele de vază de la începutul secolului al XlX-lea încearcă să promoveze 

noi forme de asistenţă. în centrul acestei schimbări: mişcarea asociativă şi ideea 
unei auto-asigurări pentru a face faţă întâmplărilor vieţii. Foarte vechi, fenomenul 
se dezvoltă într-un mod nou în societăţile de ajutor mutual. Casele de pensii, cele de 
economii sunt tot atâtea instituţii care intră în noua logică a prevederii individuale. 
Chiar ideea unei politici sociale extinse la condiţiile de muncă sau de salariu nu 
poate să prindă contur la începutul secolului al XlX-lea. Singurele legi semnificative 
sunt cele care interzic munca copiilor, dar aceste legi limitează problema la 
prezervarea copilăriei, a „rasei”, cum se spunea atunci. La sfârşitul secolului al 
XVIII-lea, în Anglia au fost înfiinţate primele case de economii, cu scopul de a primi 
economiile muncitorilor. O lege din 1830 încurajează casele de economii care aduc 
un profit de 4% în timp ce bonurile regale oferă 2 sau 3%. Pentru filantropi, acest 
sistem de prevedere trebuie să aducă siguranţă săracilor, permiţându-le să deţină la 
sfârşit o mică proprietate. Dar progresele caselor de economii sunt lente. în toate 
ţările Europei, multe sunt în deficit. Mai ales clasele populare au recurs din plin Ia 
casele de amanet. Existau 24 înainte de 1790 şi vor fi 46 sub a Il-a Republică. 
Numai cea din Paris reprezintă jumătate din operaţiunile de împrumut pe amanetare. 
Slabele rezultate obţinute de casele de economii determină notabilităţile să 
încurajeze, după modelul englez, casele de pensii, casele de prevedere sau de ajutor. 
La jumătatea drumului între casele de economii şi tutela patemalismului tradiţional, 
aceste organisme depind înainte de toate de iniţiativa patronilor din industrie. 
Eficacitatea lor în Franţa progresează mult mai încet decât în Anglia sau în Belgia. 
Casele se alimentează, cel mai adesea, nu din cotizaţii regulate, uneori imposibil de 
extras din salarii, ci din reţineri accidentale. Muncitorii rămân sceptici faţă de 
schema de auto-asistenţă a burgheziei moderniste.

Adevărata noutate a anilor 1840 constă în progresul societăţilor de ajutor 
mutual. Ele au luat cea mai mare amploare în Anglia. în 1773, Camera comunelor 
încurajează printr-un bill asociaţiile de binefacere mutuală, Friendly Societies . 
Aceste societăţi asigură ajutoarele cele mai diverse: asigură cheltuielile pentru 
înmormântare, ajutoare în caz de boală, de infirmitate sau de văduvie, bătrâneţe, 
furnizează combustibil, haine, alimente, unelte, oferă copiilor o educaţie potrivită, 
ajută la emigrarea în Statele Unite. Societăţile care asigură pensiile viagere trebuie să 
fie certificate prin lege şi trebuie să ţină tabele ale bolii şi mortalităţii. în Franţa,

19 Ibidem, p. 28.
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societăţile mutuale sunt asigurate de cotizaţiile muncitorilor, adesea îmbogăţite cu 
subvenţiile de origine patronală sau municipală. Succesul lor ţine de fapt de 
ambiguitatea lor. Ele sunt în acelaşi timp rezultatul reformismului notabililor - ei 
văd în aceasta un adevărat plan împotriva sărăciei care îi pun pe săraci în situaţia de 
a se lipsi de ajutoare - şi punctul de plecare a unei noi reforme de solidaritate între 
muncitori. Obiectivul lor este de a garanta, în caz de boală, o alocaţie zilnică, în loc 
de salariu. Ele se îngrijesc de cheltuielile pentru medic, de medicamente şi acordă 
văduvelor un ajutor temporar. Există societăţi de indivizi, adesea de origine 
religioasă, dar şi societăţi profesionale. Printre cele din urmă, unele sunt foste case 
de prevederi patronale. Altele au fost fondate chiar la iniţiativa muncitorilor. 
Numeroase societăţi se năruie sub cheltuieli de boală şi văd diminuându-se numărul 
membrilor lor. Măririle necesare de cotizaţie, în general destul de ridicate, limitează 
experienţa la clasa muncitoare mai înstărită. Cea mai mare parte vehiculează o 
ideologie moralizantă, care respectă ordinea20. Pensiile sunt deja plătite celor care 
lucrează în arsenale în marină sau funcţionarilor. Numeroase întreprinderi au adoptat 
un mod de prevedere obligatorie pentru alimentarea unei case de pensii. Grija 
filantropilor liberali de a-i îndrepta pe muncitori mai ales spre asigurarea de boală, 
mai accesibilă este evidentă. în Belgia, în 1850, Adunarea votează o lege constituind 
casele de pensii. De la acea dată, în Belgia, căile ferate organizate în societate de stat 
au pus în practică o vastă societate de ajutor mutual. Fiecare companie minieră 
belgiană a creat pentru muncitorii săi case de ajutor în caz de boală, apoi toate 
societăţile s-au reunit într-o casă de prevederi sociale care are în vedere cazurile de 
infirmitate şi acordarea de ajutoare văduvelor şi orfanilor. Instituţii similare există în 
Olanda, în Prusia, în Elveţia şi în Italia.

Anul 1848

Revoluţia din 1848 arată cu claritate inadaptarea operelor de binefacere la 
societatea industrială. Marile şantiere de modă veche, deschise de guvern la Paris şi 
la Lyon, au concentrat nemulţumirea în loc să o dilueze. Numeroasele societăţi de 
caritate, cea mai mare parte creştine, au fost copleşite, mijloacele lor fiind prea 
limitate şi ideologia lor moralizantă în contratimp cu dinamica revoluţionară. 
Asistenţa tradiţională s-a făcut ţăndări şi o nouă generaţie se confruntă cu chestiunea 
socială, considerată de acum înainte într-un mod mult mai global, cu voinţa de a nu 
separa sărăcia şi munca, asistenţa şi organizarea producţiei. Numeroasele idei ale 
filantropilor au fost reluate dar numai sub formă de componente; sistemele sunt 
măturate, incapabile să aducă răspunsuri mişcării populare. O idee se impune din 
1848 la 1851: protecţia socială trebuie să fie o afacere colectivă care implică statul, 
îşi face loc ideea unei asigurări mutuale la scara corpului social. Pentru L. Blanc,

20 Ibidem, p. 29.
21 Ibidem, p. 32.
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care prezidează comisia din Luxemburg, noul „Parlament al muncii”, prevederile 
generalizate trebuie să substituie asistenţa ocazională. Dacă revoluţia arată şi 
slăbiciunea sistemelor de protecţie socială în Germania, în Austria şi în Italia, a 
contrar io, societatea engleză, mai matură din punct de vedere economic, pare să fi 
găsit un echilibru relativ în structurile suple ale unei auto-asistenţe, care ţine deja în 
mare parte de puterea mare a sindicatelor şi de eficacitatea formelor de protecţie 
oferite de o societate în care cadrul religios rămâne foarte puternic. După iunie 1848, 
republicanii albaştrii, legitimiştii, democrat-socialiştii sunt convinşi că asistenţa şi 
prevederea nu mai pot fi lăsate la întâmplare, pe seama iniţiativei private. Această 
nouă idee a unei concepţii intervenţioniste a statului apare şi în proiectul de medicină 
gratuită, apărat atunci de doctorul Levy la Adunarea din 1851: „Statului şi nu 
comunelor trebuie să le revină tutela bolnavilor, a bătrânilor şi a orfanilor”. Articolul 
8 al Constituţiei celei de a Il-a Republici stabileşte: „Republica trebuie să asigure 
printr-o asistenţă fraternă existenţa cetăţenilor nevoiaşi fie procurându-le resurse, fie 
oferindu-le ajutor celor care nu sunt capabili să lucreze”.

Legea din 22 aprilie 1850 asupra curăţării locuinţelor insalubre 
antrenează amestecul puterilor publice în gestiunea patrimoniului imobiliar 
împotriva proprietarilor. Legea din 2 ianuarie 1851 stabileşte asistenţa judiciară, cea 
din 24 iulie 1851 reformează administraţia caselor de amanet.

Legea din 7 august 1851 constrânge spitalele urbane să primească persoanele 
din mediul rural. Legea din 10 ianuarie 1849 organizează Asistenţa publică la Paris, 
cu un director numit de ministru, şi creează pentru Franţa un consiliu al Asistenţei 
publice şi comitetele regionale însărcinate cu supravegherea muncii şi a instituţiilor 
de caritate. în acelaşi moment sunt fondate creşele publice. Proiectul unei mari case 
de pensii nu este nou, dar criza îi dă o nouă deschidere pentru că sistemul anterior de 
pensii este distrus de criza mutualelor, care şi-au pierdut cotizanţii. Casa naţională 
de pensii, în ciuda obiecţiilor lui Thiers şi graţie sprijinului catolicilor sociali, este 
creată pe 25 iunie 1850. Casa naţională de pensii este deschisă oricărei persoane care 
doreşte să-şi constituie o pensie. Punerea în practică a regimului de pensii se sprijină 
totuşi pe salariile mici. Fără îndoială, legea Casei naţionale de pensii nu răspunde 
exact nevoilor muncitorilor, dar, în ciuda insuficienţelor, ea nu le aduce nici 
prejudicii deoarece dă prioritate prevederii asupra asistenţei. Legea societăţilor de 
ajutor reciproc lasă să se întrevadă un „sechestru” al guvernului pe instituţiile de 
binefacere. El se accentuează sub al doilea Imperiu, cu un caracter mai represiv, mai 
ales precauţii juridice şi poliţieneşti în privinţa caselor de ajutor reciproc care ar 
putea favoriza „autonomia populară”. Casele de pensii, contrar caselor de economii, 
nu ofereau depunătorului nici un drept de supraveghere până la scadenţă. Ele au 
creat depunătorilor un sentiment de abdicare care era contrar dorinţei de control şi de 
participare care se manifesta la muncitori. Aceasta explică preferinţa lor pentru 
mutualismul tradiţional şi eşecul unei tentative precoce a unui Stat-providenţă 
autoritar.
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în Germania, elanul revoluţionar din 1848 confirmă respingerea opţiunii 
liberale. Se intenţionează să se promoveze o „monarhie-providenţă” capabilă să 
organizeze o adevărată colaborare între „coroană” şi proletariat împotriva burgheziei 
liberale. Dar politica socială germană este încă ezitantă şi influenţa economiştilor 
liberali, importantă. Pentru a face faţă unei probleme sociale de mari dimensiuni, 
sistemul legii engleze a săracilor este introdus atunci în numeroase oraşe mari 
industriale. în 1853 este pus în practică la Elberfeld un sistem de asistenţă care va 
deveni un model pentru numeroase oraşe germane. Dar în Germania, după Revoluţia 
din 1848, soluţia este căutată pe latura mai ales a reglementărilor. Consiliile de 
corporaţie se organizează pentru a stabili arbitraje privind orele de muncă, 
salariile şi condiţiile de lucru. Este înfiinţat un birou al inspectorilor de manufacturi 
şi fondurile de asigurări se multiplică pentru a acoperi cheltuielile de boală. Toate 
aceste măsuri acoperă mai ales mica producţie artizanală. Marea întreprindere 
rămâne încă supusă iniţiativelor paternalismului patronatului. în opoziţie cu o 
Anglie în care liberalismul are suficientă vitalitate pentru a invita muncitorii să-şi 
asigure ei înşişi propria securitate, Franţa şi Germania, din cauza profunzimii 
crizei pe care o traversează, sunt înclinate, la mijlocul secolului, să reintroducă o 
responsabilitate colectivă a statului faţă de soarta muncitorilor. înaintarea 
devine foarte nesigură. în Franţa, primele rudimente ale Statului-providenţă îşi leagă 
soarta de un stat autoritar care nu va ajunge să stăpânească problematica mediului 
muncitoresc. în Germania, „monarhia-providenţă” nu este încă decât un proiect22.

Asigurările sociale germane

Legile bismarckiene, stabilind regimuri obligatorii de asigurare pentru boală, 
accident, pensii, propun Europei muncitoreşti un model inedit de protecţie. 
Bismarck, foarte uimit de Comuna din Paris şi confruntat cu o afirmare rapidă a 
socialismului german, a fost repede convins de necesitatea unei politici mult mai 
intervenţioniste într-o societate încercată de schimbările capitalismului. Cotitura este 
făcută în 1879, când alegerile aduc în Reichstag o majoritate conservatoare. în 1880, 
bismarckismul şi-a găsit imaginea definitivă. Cancelarul gândeşte că, mai mult decât 
„legile de fier” care lovesc sindicatele şi organizaţiile socialiste, se impun noi 
drepturi sociale pentru a nu acorda drepturi politice mai largi. Trebuie reduse 
inegalităţile economice pentru a păstra inegalitatea puterii politice. Chiar dacă 
Bismarck se referă la un creştinism vag, nu există preocupări morale care să justifice 
în profunzime o reformă socială acordată de sus, de atotputernicul stat. Numeroşi 
tehnocraţi apără ideea unei intervenţii necesare a statului în societate. în 
Reichstag, partidele conservatoare legate de protestantism şi ostile liberalismului s- 
au aliat la Zentrum, care numără în rândurile sale pe baronul von Ketteler, un 
partizan hotărât a unei foarte largi extinderi a protecţiei sociale.

22 Ibidem, p. 37.
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Chiar din 1878 există o inspecţie obligatorie a fabricilor. Legea din 15 iunie 
1883, completată în 1892, instituie un regim de asigurare de boală, alimentat de 
plăţile obligatorii ale muncitorilor şi funcţionarilor care câştigă mai puţin de 2500 de 
franci pe an. Două treimi din asigurare este alimentată de muncitori şi o treime de 
patronat. Ea acordă gratuitate îngrijirilor şi a spitalizării, plata în bani a jumătate din 
salariu timp de 26 de săptămâni. Asigurarea este obligatorie, dar legea lasă să 
subziste casele de boală întemeiate de muncitori, sau de patroni; ea nu creează case 
oficiale decât acolo unde lipsesc. Muncitorii pot face parte dintr-o casă privată, 
dintr-o casă regională, dintr-o casă de corporaţie. Asigurarea nu este administrată de 
stat, ci de asociaţiile corporative alese în proporţie de două treimi de muncitori, iar o 
treime — de patroni23. Asigurarea în caz de accident, instituită printr-o lege din 6 
iulie 1884, finanţată numai de patronii organizaţi în case de ajutor reciproc, oferă 
dreptul la ajutoare în bani putând să urce până la două treimi din salariu. Sistemul 
pus în practică este destul de îndepărtat de schema etatistă a lui Bismarck. 
Descentralizat, el nu conferă statului decât un rol de control în ultimă instanţă şi 
acesta din urmă nu apare ca un veritabil arbitru al intereselor. Patronatul cotizează 
destul de puţin dar controlează totuşi organizaţia, destul de variată de la o regiune la 
alta. Prezenţa muncitorilor în organismele de gestiune apare chiar după 30 de ani un 
progres important. Pe 22 iunie 1889, Bismarck, cu votul pentru asigurarea de 
bătrâneţe-invaliditate, îşi reia proiectul de ataşare a muncitorilor la stat. Cotizaţiilor 
acumulate şi vărsate în aceeaşi măsură de muncitori şi patroni, statul german adaugă 
partea sa de finanţare şi se îngrijeşte de cheltuielile de gestiune.

Statul german, autoritar şi antidemocratic, a ştiut să încredinţeze parţial 
administraţia asigurării asiguraţilor înşişi, ceea ce condamnă rapid o mişcare 
mutualistă care de altfel nu fusese niciodată foarte puternică. începând din anul 1890 
casele de gestiune a asigurărilor fac un loc mai mare reprezentanţilor muncitorilor şi 
joacă chiar un rol de arbitraj în conflictele din sânul întreprinderilor. Majoritatea 
claselor conducătoare europene consideră că intervenţia statului german, pe teren 
social, nu este decât expresia arhaismului unei puteri autoritare. Faptele însă dezmint 
catastrofismul liberal. începând cu 1890, Reich-ul include familiile fără a mări 
cotizaţiile. „Modelul” german găseşte imitatori mai mult sau mai puţin fideli în 
nenumărate sisteme de protecţie socială: în Italia, în Suedia, în Austro-Ungaria, în 
Cehoslovacia. Dar condiţiile istorice care au înclinat în favoarea „soluţiei germane 
nu se regăsesc peste tot în Europa. Liberalismul social rezistă în marile naţiuni . în 
1892, asigurarea de boală este extinsă la servitori şi la muncitorii agricoli. în 1913,
13 milioane de persoane beneficiază de asigurarea de boală. Funcţionează o asistenţă 
asigurată de un întreg ansamblu de opere caritabile înrădăcinate în viaţa asociativă şi 
religioasă germană. în anul 1897 este înfiinţat Caritasverbandfir das katholische 
Deutschland, 50 de ani după Innere Mission, operă protestantă. Caritasverband, cu

23 Ibidcm, p. 40. 
Ibidem, p. 42.
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L. Werthmann în frunte, este aproape de Arbeiterwohl, care adună industriaşii 
catolici germani. Ascensiunea rapidă a socialismului german, în ciuda panopliei 
legilor bismarckiste, poate fi considerată drept semnul eşecului proiectului politic al 
cancelarului. Dar acesta nu poate fi judecat numai la acest nivel. Germania nu 
cunoaşte echivalentul sindicalismului revoluţionar francez. Succesul economiei 
germane, posibilitatea integrării sindicatelor într-un sistem extins de convenţii 
colective demonstrează că primele jaloane ale Statului-providenţă nu vin prin 
deducţie din eficacitatea economică a capitalismului (aşa cum gândeau liberalii), ci 
se impun ca o componentă a puterii sale.

Marea Britanie este încă departe de a dispune spre 1870 de un sistem foarte 
eficace de protecţie socială. Carenţele sale evidente apar în timpul crizelor 
economice. Filantropia privată, foarte dezvoltată, îşi împarte cu misionarii săi marile 
oraşe pentru a moraliza grupurile sociale cele mai sărace. La cotitura anilor 1880, 
legea săracilor cunoaşte ea însăşi o evoluţie reală. în 1886, J. Chamberlain, în 
fruntea Biroului administraţiei locale - înlocuieşte Biroul legii săracilor din 1871 - 
incită municipalităţile să ofere de lucru şi ajutor săracilor, să asiste copiii, în afara 
poor-houses-urilor (case ale săracilor). Spre 1900, dispensarele, ajutoarele familiale, 
vizitele medicilor sunt de acum cheltuielile cele mai importante ale legii săracilor. 
Poor-houses primesc mai ales invalizi bolnavi şi vagabonzi. Marea Britanie 
victoriană, încercată de criză, rezistă încă sistemului de intervenţie a statului. Clasele 
populare au recurs din plin la companiile de asigurări şi depind în esenţă de reţeaua 
de ajutor reciproc din Friedly Societies. Mişcarea sindicală engleză, foarte puternică, 
este până la sfârşitul secolului un obstacol în faţa tentaţiilor etatiste. Trade-uniunile 
funcţionează de fapt ca societăţi de ajutor reciproc. Cotizaţiile ridicate care le sunt 
plătite servesc şi ca ajutor în caz de boală şi de şomaj.

în Franţa, al II-lea Imperiu, care a lezat libertăţile, a discreditat ideea de 
intervenţie a statului. în numele apărării libertăţilor politice, se stabileşte un consens 
subtil între conservatorii sociali şi republicani, care s-au despărţit clar de moştenirea 
lor din 1858. Republica, doritoare să cucerească satele, ca şi mediile de afaceri, 
confundă categoric libertatea politică, libertatea economică şi libertatea socială. 
Chiar dacă are nevoie de voturile ţăranilor, partidul republican nu poate să neglijeze 
voturile muncitorilor din oraşe. O aripă radicală grupată în jurul lui Clemenceau cere 
anchete asupra condiţiei muncitorului în criză. Franţa republicană, contrar 
Germaniei, caută consensul mai puţin în ideea de securitate socială cât în democraţia 
politică, promisiune a accesului fiecăruia la proprietate şi siguranţă în independenţă. 
Răspunsul la chestiunea socială în absenţa legilor importante - legea din 1872 care 
protejează copiii de munca precoce se mulţumeşte de fapt să reia spiritul legii din

se limitează la încurajarea unui mutualism 
democratizat şi republican graţie acordării dreptului de reuniune şi de asociere25. De 
la începutul secolului al XlX-lea, una din grijile majore ale patronatului a fost de a

1841 extinzându-1 femeilor

25 Ibidem, p. 46.
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ţine pe loc un muncitor care, la cea mai mică criză, la prima solicitare care ^ 
salariu sau de serviciu, a fost întotdeauna tentat să îşi schimbe întreprinderea, oraşul 
sau cartierul. Singurul răspuns eficace a fost de a pune în practică o po îtica s®cia 
în întreprindere. Dacă muncitorul o părăseşte, el îşi pierde toate avantajele. Acesta 
este şi un răspuns la ameninţarea de intervenţie a statului. Patemalismul 
întreprinderii este foarte vechi, mai ales în uzinele mari: metalurgie, mine, chimie şi 
uneori textile. El a luat forme din ce în ce mai variate în a doua jumătate a secohi ui 
al XlX-lea şi apare atunci drept mijlocul privilegiat de a moraliza, de a fixa mana 
lucru şi de a-i acorda calificative. . ..

în Franţa, iniţiativele patronatului catolic au fost înlocuite cu instituţii mspirate 
de F. Le Play şi Societatea sa de economie socială (1856), apoi de Uniuni pentru 
pacea socială (1872). Critic la adresa societăţii liberale şi individualiste, reacţionar 
sensul strict, el predică colaborarea claselor, restaurarea m ca ru ^ socie_ • 
industriale a unui fel de „neofeudalism” care face din întreprinderea înscrisa i 
tiparul vechii societăţi rurale un spaţiu ierarhizat. Patronul a uce | ^
protecţia sa în schimbul ascultării. Filantropia alsaciană constituie o altă soluţie 
patronală la chestiunea socială. Ea se înscrie în oraş, în oraşe e munci oreş 1 
textilistul J.H. Dollfus a creat în 1853 Societatea oraşelor muncitoreşti, cupon 
500 de case individuale -, şi înţelege prin şcoală locuinţa sociala, casele 
economii, instituţii de igienă socială, adaptarea muncitorului la condiţiile tehnice ale 
unei industrii şi ale unei societăţi modeme . în Franţa, departe e emocr ţ 
politică afişată de Republică, se organizează în umbra marii uzine a cărei g1^11 
creşte, locuinţe muncitoreşti, magazine comerciale, săli de azil, sisteme e pensiiş 
de asigurare în caz de boală, îngrijiri medicale. în Europa, „mo e u 
însoţeşte peste tot dezvoltarea marii întreprinderi. „Neglijenţa g o a ş 
intervenţionismul social al marii întreprinderi îşi găsesc limitele a cotitura am or 
1890, care reprezintă un deceniu major în evoluţia politicii sociale a Europei Ch 
dacă mica întreprindere continuă să joace un rol fundamental, se ezvo ta a unei 
industrie mai capitalistă în care statutul salariatului nu mai apare ca un moment a 
vieţii profesionale înaintea unei posibile „instalări”, ci ca un destin ura î .

Ca şi în anii 1840, se descoperă o sărăcie proliferantă intr-un moment m 
care capitalismul îşi schimbă dimensiunile. în Franţa, anchete e 1C1U u.‘ e 
muncă, mărturiile fraţilor Bonneff (Viaţa tragică a muncitorilor), arată asprimea 
muncii, alimentaţia insuficientă şi alcoolismul care distrug de acum inain e spahiu 
neorganizat al periferiilor. în Anglia, o treime din clasele populare trăieşte intr-o 
sărăcie teribilă. Dincolo de chestiunea socială identificată cu chestiunea 
muncitorească, se pune problema mai generală a situaţiei femeilor şi a copi u ui, 
teren pe care rolul statului pare crucial deoarece natalitatea şi emogra ia sun 
chestiuni naţionale. Se conştientizează limitele unei filantropii private care nu se 
ataşează decât de recuperabili şi care abandonează statului, în revanş , inva 1 u ,

26 Ibidem, p. 47.
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incurabilul, „deşeul” social. Aceste mutaţii socio-economice se traduc printr-o criză 
a liberalismului clasic şi alimentează un revizionism liberal favorabil intervenţiei 
statului. Economiştii Europei sunt atenţi la „socialismul tribunei” german şi la 
realizările eficace ale bismarckismului social. Noul papă Leon al XlII-lea înţelege să 
se îndrepte spre o viguroasă recucerire a lumii muncitoreşti. în ochii săi, lupta 
împotriva socialismului ateu trece printr-o critică a liberalismului responsabil de 
disoluţia legăturilor sociale.

Sfârşitul secolului: căutarea păcii sociale

Chiar din anii 1880, în Regatul Unit, credinţa în auto-asistenţă este contestată 
progresiv de ideea de acţiune colectivă. Apare o convergenţă între curente de idei de 
origini diferite. Instituţiile reformiste fac presiune asupra comisiilor regale şi 
comitetelor Tezaurului care lucrează asupra chestiunii sociale.

în Belgia se organizează o mişcare de reacţie împotriva liberalismului. 
Societate de morală publică creată în 1880 şi animată de avocatul Mussche, Liga 
naţională belgiană pentru triumful ordinii şi al religiei, de origine catolică şi animată 
de contele d’ Oultremont de Presles, ajută societăţile muncitoreşti şi înţeleg să 
restaureze „armonia socială”. V. Brants, discipol al lui Le Play, profesor la 
universitatea catolică din Louvain şi animator al Societăţii de economie socială, 
pledează de acum înainte în favoarea organizării unui Minister al Industriei şi al 
Muncii27.

în Franţa, tradiţia liberală, deşi solid instalată, este pusă la încercare. Ralierea 
catolicilor francezi la Republică, voinţa lor (în spiritul enciclicei Rerum novanim) de 
a apăra o politică socială activă pentru a recuceri mediul muncitoresc, întăresc un 
curent conservator din punct de vedere politic, dar internaţionalist din punct de 
vedere social. Este decisivă apariţia unei mişcări reformatoare în sânul partidului 
republican, dominat până atunci de idei liberale. Viaţa socială nu este numai luptă şi 
concurenţă, ci şi solidaritate. Dacă egalitatea economică este imposibilă, un program 
de asigurări obligatorii trebuie să asigure muncitorilor un minim social. In stânga 
radicală, la socialiştii independenţi ca A. Millerand, se degajă un „al treilea 
partid” al reformei sociale. Scopul său este de a arăta că Republica nu poate 
asigura pacea socială decât printr-o politică de intervenţie a statului.

Până în 1905 reformele engleze rămân blocate. Din 1906 în 1914, partidul 
liberal se converteşte la ideea unei intervenţii sociale a statului, considerată 
atunci drept un mijloc privilegiat de a extinde libertăţile. Aripa activă a partidului, cu 
W. Churchill, D. Lloyd George, sprijinită pe un curent reformator în care îl întâlnim 
pe Beveridge, reuşeşte să obţină o majoritate legislativă câştigată de reforme. 
Şomajul şi grevele impun votul unei pensii de bătrâneţe non-contributivă, finanţată 
de buget şi destinată persoanelor de peste 70 de ani care nu au 32 de lire venit pe an.

27 Ibidem, p. 51.
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în 1911-1912, liberalii la putere fac să se voteze cu sprijinul Partidului laburist şi a 
trade-uniunilor şi împotriva corpului medical, The National assurance act (1911) 
acoperind boala şi şomajul. Lloyd George anchetase el însuşi în legătură cu 
asigurările bismarckiste şi se convertise într-un mod foarte pragmatic la virtuţile 
obligaţiei. Mai mult decât un adevărat „plan de sănătate” sau un instrument de 
luptă împotriva şomajului, planul lui Lloyd George este mai întâi un plan 
împotriva sărăciei. Indemnizaţia de bătrâneţe nu-i vizează în rest decât pe nevoiaşi 
şi nu este contributivă. Acest plan permite în acelaşi timp claselor populare să se 
elibereze de legea săracilor şi de un pauperism devastator, plagă a societăţii 
britanice28.

O cotitură importantă este realizată în 1898, când, după modelul german, este 
votată o lege a accidentelor de muncă, care introduce în Franţa principiul 
riscului profesional. Incapacitatea permanentă oferă dreptul la o rentă de două 
treimi din salariu, moartea la o rentă a soţului/soţiei de 20% din salariu. Chiar din 
1891, M. Rouvier depune o propunere de lege asupra pensiilor muncitoreşti, 
proiect blocat de patronatul căruia îi este teamă de asigurarea obligatorie. în 
ce-i priveşte pe muncitori, aceştia vor să se constituie pensii fără reţineri dintr-un 
salariu care nu asigură decât strictul necesar. în ciuda acestor greutăţi, legea este 
votată pe 5 aprilie 1910: vârsta pensionării este fixată la 65 de ani, pensia este 
constituită din plăţile obligatorii ale asiguraţilor care câştigă mai puţin de 3000 de 
franci pe an, din contribuţiile echivalente ale patronilor, din alocaţiile viagere ale 
statului. în opoziţie cu legea germană, străinii sunt excluşi din acest sistem . Legea 
este un eşec. Opoziţiei patronale i s-a alăturat o puternică opoziţie muncitorească. La 
începutul secolului XX, numai 10% din salariaţii bărbaţi beneficiază de un regim de 
pensii.

Franţa dezvoltă o panoplie de legi de asistenţă care, cu toate că sunt decalate în 
report cu logica modernă a asigurării sociale, aduc un ajutor celei mai sărace 
fracţiuni a salariaţilor: asistenţa medicală gratuită pentru cei mai săraci (15 iulie 
1893), protecţia socială a bătrânilor şi infirmilor (14 iulie 1905), asistenţa copiilor 
abandonaţi, un ajutor acordat familiilor numeroase după al patrulea copil (14 iulie 
1913), repausul de 4 săptămâni după naştere cu indemnizaţia compensatorie a 
pierderii salariului (19 iunie 1913). Dincolo de stat, există şi o politică socială locală 
în care operele private şi acţiunea municipală acţionează adesea împreună.

Bilanţul social al începutului de secol rămâne scăzut în comparaţie cu ambiţiile 
curentului reformator. Majoritatea patronatului luptă cu hotărâre împotriva 
intervenţionismului statului, cu convingerea că singura politică socială viabilă este a 
sa. Lumea muncitorilor este foarte divizată şi ideea unui al treilea drum reformist 
capabil să asigure mai multă bunăstare muncitorilor se loveşte de sindicalismul

2* Ibidem, p. 54. 
“9 Ibidem, p. 55.
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revoluţionar. Acesta din urmă încurajează patronatul să conteze pe un câmp al fricii 
şi din 1906 pe represiune.

Partidul radical şi clasele de mijloc au jucat un rol important în eşecul unei noi 
politici sociale. încercând cu aripa sa stângă şi cu reformatorii să privilegieze o 
alianţă cu muncitorii şi să promoveze o legislaţie socială mai avansată, partidul 
radical dă înapoi fiindu-i teamă de dinamica revoluţionară şi pentru că baza sa 
socială, mica întreprindere, refuză să vadă statul social pătrunzând în sfera micii 
producţii30. Chiar dacă a conceput o legislaţie uniformă statul se grăbeşte să 
multiplice derogările care videază legea de conţinut.

în loc să se îndrepte spre Statul-providenţă, Statul francez rămâne înainte de 
toate apărătorul proprietăţii, a unei proprietăţi democratizate care constituie încă un 
orizont privilegiat pentru cimentarea Republicii şi oferirea unei anumite siguranţe 
unei largi fracţiuni din clasele populare, dar mai ales unei părţi a clasei de mijloc.

Modelul german care constă în aplicarea unui regim de asigurare în caz de 
boală şi bătrâneţe obligatoriu a fost urmat de mai multe ţări. Din 1888, Austria imită 
modelul Germaniei, urmându-i Danemarca în 1891-1892, Belgia în 1894, 
Luxemburg în 1901. în toate cazurile, există cotizaţiile reunite ale salariaţilor şi ale 
patronilor. Legea funcţionează numai pentru salariaţii care au venituri mici. 
Obligaţia cotizării arată că este vorba despre corectarea cu precizie a defectelor 
liberalismului31. în Belgia, presiunea socialistă şi cea a marilor greve care izbucnesc 
în martie 1886 impun o schimbare a politicii sociale. Clasa politică aplică o legislaţie 
socială: reglementarea duratei muncii copiilor (1889), locuinţele sociale (1887), 
protecţia copiilor săraci (1912), dar şi legi represive împotriva activismului 
muncitoresc. în 1887 se pun în practică organisme de arbitraj paritar: consilii ale 
industriei şi muncii.

Precum am spus, din 1888, Austria imită modelul Germaniei, şi introduce un 
regim de asigurare socială în caz de boală şi bătrâneţe obligatoriu. Asigurările 
sociale au apărut încă de la sfârşitul secolului XIX, având ca scop susţinerea 
financiară a persoanelor ce nu realizează venituri dintr-o activitate proprie, din cauza 
pierderii locului de muncă sau din cauza pierderii temporare sau definitive a 
capacităţii de muncă. Astfel, prin diferite legi au fost reglementate asigurările de 
boală şi de şomaj, pensiile, asigurările în caz de accidente etc. Sistemul asigurărilor 
are la bază contribuţia financiară a indivizilor şi redistribuirea fondurilor astfel 
obţinute în folosul celor care se află în situaţii problematice. Aşadar, cotizanţii 
primesc, atunci când au nevoie, ajutoare proporţionale cu contribuţia lor şi cu 
dimensiunile trebuinţei.

în multe ţări fenomenul cel mai frecvent este cel al aplicării regimului de 
indemnizaţie de accidente de muncă, care recunoaşte existenţa unui risc profesional.

30 Ibidem, p. 56.
31 Ibidem, p. 57.
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Austria a preluat acest fenomen în 1889. în Austria, asigurarea este girată de 
organizaţii corporative.

La 1 mai 1890 s-a sărbătorit sub forma unor adunări şi plimbări, pentru prima 
dată în Austria o zi de pauză de lucru. Sfârşitul secolului XIX a adus şi egalitatea în 
drepturi pentru femei. Cea mai cunoscută luptătoare pentru emanciparea femeilor din 
Austria a fost vieneza Roşa Mayreder.

în decembrie 1917 a fost înfiinţat pentru prima dată în istoria statului austriac 
un minister pentru asistenţă socială, care însă nu a luat măsuri determinante în acest 
domeniu. Aşa se face că abia politicienii social-democraţi ai Primei Republici, 
precum Ferdinand Hanusch si Julius Tandler, au preluat sarcina de a crea un sistem 
închegat de asistenţă socială.

Perioada dualismului austro-ungar cuprinde o jumătate de secol şi se 
caracterizează printr-o intensificare continuă a politicii de deznaţionalizare a 
românilor din Transilvania şi din toate celelalte teritorii de sub coroana ungară. 
Aspectele acestei politici sunt extrem de variate, ele cuprinzând absolut toate laturile 
principale ale vieţii sociale. Toate pârghiile de care dispunea statul: administraţie, 
justiţie, biserică, şcoală, armată, poliţie, ansamblu economic, colonizările, aşa-zisa 

apropiere socială” precum şi o serie de măsuri abuzive, represive şi de intimidare 
sunt utilizate de către regimul maghiar în sensul deznaţionalizării cât mai grabnice a 
românilor şi a tuturor celorlalte naţionalităţi nemaghiare.

Politica de maghiarizare forţată şi artificială a românilor este continuată şi 
înăsprită an de an de către guvernele maghiare. în scopul maghiarizării copiilor ai 
căror părinţi nu le puteau asigura întreţinerea, ori nu le puteau da îngrijirea necesară 
(precum şi orfanilor între 3-6 ani), se aduce legea XV din 1891, privind azilele de 
copii, aşa numitele kisdedov - uri. în aceste zile, ocupaţia copiilor - spunea legea - a 
căror limbă maternă nu e limba maghiară, trebuie să fie legată cu introducerea în 
cunoştinţa limbii maghiare ca limbă a statului. Ba mai mult, scopul acestor şcoli era 
acela de a trezi şi dezvolta în sufletele copiilor sentimente de alipire la patria 
maghiară şi conştiinţa că aparţin la naţiunea maghiară3'. Replica arăta că în fond, era 
vorba de „o fabrică de desnaţionalizare în stil mare” iar metoda putea fi calificată 
drept ienicerească, scopul „adevărat şi clar” fiind acela de a lipsi pe copii de limba 
părinţilor lor, în speranţa de a-i putea astfel maghiariza. S-au desfăşurat 
adunări de protest ale românilor. Dintre ele amintim pe cea de la Băseşti, a 
alegătorilor români din cercul Cehului Silvaniei, din 14 februarie 1891, la care a 
participat şi liderul român George Pop de Băseşti, ca şi aceea de la Cluj din 26 
februarie 1891, condusă de Iuliu Coroianu.

în parlament, în camera magnaţilor, contra proiectului de lege au vorbit iarăşi 
cei doi mitropoliţi Miron Romanul şi Ioan Vancea şi episcopii Victor Mihali şi Ioan 
Meţianu, precum şi superintendentul saşilor G.D. Teutsch. Ioan Meţianu spunea

numeroase

3‘ Societatea cultural-ştiinţifică „George Bariţiu”, Istoria României, Transilvania, voi. II (1867- 
1^47), Editura George Bariţiu, Cluj-Napoca, 1999, p. 120.
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limpede că poporul român vede în acel proiect o tendinţă de maghiarizare forţată. 
Protestul lor ca şi al românilor ardeleni n-a fost însă luat în seamă, deoarece 
guvernele maghiare nu aveau nici un fel de scrupule în promovarea maghiarizării 
prin orice mijloace. O importanţă deosebită o prezintă şi legile şcolare. Ce se 
urmărea de fapt prin aceste legi şcolare. Una se referea la îmbunătăţirea salariilor 
învăţătorilor din şcolile susţinute de stat şi alta la raportul de drept şi salariile 
învăţătorilor din şcolile comunale şi confesionale. Scopul lor principal era 
maghiarizarea naţionalităţilor. întregul proces de învăţământ a fost reorganizat astfel 
încât predarea limbii maghiare devenea obligatorie încă din primul an de şcoală, 
numărul orelor la această limbă crescând an de an33. Se ştie că salariile învăţătorilor 
din şcolile româneşti erau asigurate de biserici şi de congregaţii prin contribuţia 
directă a cetăţenilor români, în sumă de până la 800 coroane anual. Pentru şcolile 
maghiare de stat, legea Apponyi stabilea un salariu de 1000-1200 de coroane, ceea 
ce crea din capul locului o discriminare flagrantă faţă de populaţia de altă 
naţionalitate, care contribuia şi ea din plin la formarea bugetului, dar nu beneficia de 
sprijin decât într-o proporţie extrem de scăzută faţă de contribuţia lor. Legea preciza 
însă că vor putea beneficia de un ajutor de stat şi învăţătorii din şcolile confesionale, 
cu condiţia însă ca aritmetica, geografia, istoria (maghiară) şi constituţia să fie 
predate în mod obligatoriu în limba maghiară, ceea ce însemna că pentru limba 
română mai rămânea desenul, cântul şi alte câteva obiecte neesenţiale34. Totodată 
şcolile acestea erau obligate să-şi înainteze spre aprobare, adică spre cenzurare, 
planurile de studii, orarul lecţiilor, manualele şcolare, cărţile de citire şi materialul 
didactic auxiliar.

în Transilvania, protecţia copiilor orfani şi abandonaţi era o problemă de stat 
riguros organizată. în diferite localităţi funcţionau sedii orfanale, centre de 
organizare a protecţiei copiilor orfani şi abandonaţi. Pentru copiii găsiţi şi declaraţi 
din oficiu părăsiţi, consideraţi „copii naturali ai patriei”, s-au înfiinţat mai multe 
aziluri. în Transilvania azilurile erau organizate pe baza sistemului închis de ocrotire 
(internarea în sediul azilului) şi pe baza sistemului deschis (plasarea copiilor în 
familii numite „familii crescătoare”). Până la 2 ani, copiii erau crescuţi în institut 
(sediul azilului); după aceea, erau plasaţi în familii crescătoare ce formau de obicei 
colonii. Părinţii crescători primeau ajutoare materiale pentru copii şi erau în 
permanenţă supravegheaţi de sora de ocrotire din azil. Când era posibil, copiii sub un 
an erau plasaţi împreună cu mama lor în familii înstărite. Copiii neplasaţi în familii 
erau crescuţi în continuare în institut35.

Prin Codul civil austriac, introdus în Transilvania în 1853, completat cu legi şi 
decrete ale Dietei în perioada 1867-1919, s-au adăugat noi reglementări cu privire la 
extinderea relaţiilor de familie prin adopţiune, ocrotirea mamei şi copilului, ocrotirea

33 Ibidem, p. 123.
34 Ibidem, p. 124.
35 Elena Macavei, Familia şi Casa de copii, Editura Litera, Bucureşti, 1989, p. 39.
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copilului orfan şi abandonat. Dar populaţia românească din Transilvania a fost 
defavorizată juridic şi, mai mult, s-a urmărit sistematic deznaţionalizarea copiilor 
români internaţi în aziluri. în Transilvania funcţionau mai multe societăţi de 
binefacere: Societatea femeilor israelite (1830), Societatea Crucea Albă (1885) în 
Arad, aceasta din urmă a devenit prin reorganizare Liga pentru apărarea copilului 

transforma în Federaţia reuniunilor de patronaj pentru prevenirea 
decăderii morale a tineretului şi pentru salvarea copilului abandonat . Sub 
patronajul Astrei, înfiinţată în anul 1861 la Sibiu, vor desfăşura acţiuni filantropice 
reuniunile femeilor române: din Braşov, Sibiu, Lugoj, Blaj, Cluj, Beiuş. Acestea vor 
forma în anul 1913 Reuniunea femeilor române din Ardeal ce va deveni, după 1918, 
Reuniunea femeilor din România. Din iniţiativa reuniunilor de femei şi a secţiei 
feminine a Astrei, s-au strâns fonduri pentru înfiinţarea şcolilor de fete cu scopul 
pregătirii lor pentru viaţa de familie, pentru naşterea, creşterea şi educaţia copiilor. 
Unele şcoli, ca cele din Braşov, Sibiu, aveau internat cu locuri rezervate pentru 
orfane. Periodic, în cadrul secţiei medicale şi a serbărilor Astrei, cu sprijinul 
reuniunilor de femei, se organizau „expoziţii de copii”, stimulându-se preocuparea şi 
dăruirea pentru buna creştere a copiilor în familie, se organizau conferinţe pe teme 
de îngrijire şi educare a copiilor. Reuniunile de femei iniţiau acţiuni de sensibilizare 
a opiniei publice pentru a contribui, prin donaţii, la întemeierea azilurilor şi 
orfelinatelor37. Prin publicaţiile Astrei, se făceau apeluri pentru donaţii, se publicau 
confirmările donaţiilor, se publicau constant articole instructive cu privire la 
creşterea şi educarea copiilor.

Funcţionau numeroase orfelinate şi aziluri în Sibiu (1876), Cluj (1872), Arad 
(1873), Oradea (1887), Braşov (1877), Alba Iulia, Dej, Târgu-Mureş, Gherla, Lugoj, 
Beiuş. La Sibiu funcţiona încă din 1761 un azil numit Theresianum.

în Transilvania aflată sub dominaţia austro-ungară, cele mai multe aziluri erau 
plasate la confluenţa zonelor etnografice româneşti şi maghiare, urmărindu-se de 
fapt deznaţionalizarea copiilor. în primii ani după realizarea statului naţional unitar 
român, din cele 17 aziluri maghiare statul român le-a preluat pe cele din Arad, Cluj, 
Oradea, Târgu-Mureş, Timişoara. O problemă stringentă a fost recâştigarea copiilor 
înstrăinaţi prin maghiarizare.

în primele decenii ale secolului al XX-lea, s-a realizat unificarea legislativă a 
României reîntregite. Ca urmare a măsurilor de organizare administrativă centrală, s- 
a înfiinţat, în anul 1920, Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Prevederilor Sociale. 
Direcţia de prevederi şi ocrotiri sociale din cadrul ministerului coordona activitatea 
de asistenţă şi ocrotire socială. Prin Legea Oficiului naţional al invalizilor, orfanilor 
şi văduvelor de război din 1920 a luat fiinţă, la Iaşi, Societatea pentru ocrotirea 
orfanilor de război cu filiale în toate judeţele38. Legea Oficiului naţional din 1920

(1906) şi se va

36 Ibidem, p. 40.
37 Ibidem.
38 Ibidem, p. 41.
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reglementa juridic, parţial, drepturile orfanilor: dreptul de a fi primiţi în orfelinat, 
dreptul de a fi şcolarizaţi, dreptul de a fi scutiţi de taxe; de aceste drepturi beneficiau 
însă numai copiii legitimi şi cei legitimaţi, copiii naturali şi cei adoptaţi nu aveau 
aceste drepturi. Sub supravegherea societăţilor de binefacere se asigura asistenţa şi 
ocrotirea socială în instituţii şi la domiciliu prin acordarea diferitelor ajutoare.

La cotitura secolului, în toată Europa se îmbogăţeşte panoplia legilor sociale. 
Vechi practici se modernizează ca în Italia unde casele de amanet şi-au pierdut 
caracterul religios pentru a deveni laice. La Milano casele de amanet s-au 
transformat în bancă populară. Fenomenul cel mai frecvent este cel al aplicării 
regimului de indemnizaţie de accidente de muncă, care recunoaşte existenţa unui risc 
profesional: Germania (1884), Austria (1889), Norvegia (1894), Marea Britanie 
(1897), Franţa şi Italia (1898), Olanda (1899). în Germania legea completată în iunie 
1900 aduce indemnizaţia cea mai mare şi spre deosebire de Franţa, se extinde la 
toate sectoarele activităţii economice. în această ţară, ca şi în Austria, asigurarea este 
girată de organizaţii corporative, în Italia printr-o Casă naţională de stat. Progresul 
cel mai important are loc în domeniul asigurării medicale şi într-un grad mai redus în 
cel al pensiilor. Cu excepţia Angliei, experienţele asigurării împotriva şomajului 
a Elveţiei şi apoi a Germaniei, au eşuat39. Din 1897, la Liege, municipalitatea 
subvenţionează sindicatele care practică asigurarea împotriva şomajului. Dar aceste 
prime progrese spre „asigurările sociale” sunt rezervate mai ales sectorului marii 
întreprinderi.

în concluzie putem spune că gestul caritabil, indiferent de palierul social la care 
se produce, se justifică, primordial, prin raţiuni religioase. El poate funcţiona ca un 
element eficace de menţinere a solidarităţilor sociale, la diferite paliere, dar aceasta 
nu influenţează motivaţia fundamental religioasă care îl comandă. La rândul ei, 
această motivaţie trimite explicit la nevoia de mântuire în viaţa ce va să vie, fără a 
mai trece prin gândirea părinţilor bisericii despre utilitatea socială a „pomenii”. 
Lumea nu a teoretizat gestul caritabil. Ea l-a înfăptuit adesea în contul şi întotdeauna 
în spiritul bisericii, astfel încât însăşi filantropia nu se detaşează fundamental de 
justificarea religioasă a grijii şi iubirii pentru celălalt. Milostenia este aşadar un gest, 
o atitudine, cu valoare esenţialmente religioasă. Aceasta rămâne intactă indiferent 
dacă pomana pleacă direct din mâna bunului creştin către cel nevoiaş sau dacă ea se 
redistribuie prin intermediul bisericii ca instituţie. în egală măsură însă, valenţele 
sociale ale gestului caritabil îl recomandă ca susceptibil de a contribui la realizarea şi 
menţinerea solidarităţii corpului social la cele mai diferite niveluri ale acestuia. 
Astfel încât ceea ce pentru noi astăzi pare să se înscrie într-o ordine politică sau 
socială clară, era cândva reflexul religios ale unei lumi în care laicitatea era doar un 
veştmânt, nu o stare de spirit. Filantropia circumscrie o seamă întreagă de atitudini în 
registrul compasiunii în faţa oricărui tip de vulnerabilitate umană. Ea înseamnă simţ 
al dreptăţii, înţelegere, răbdare şi justiţie inclusiv pentru cei mai umili dintre supuşi,

, cea

39Francis Demier, op. cit., p. 58.
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iertarea adversarilor politici şi a prizonierilor de război, ocrotirea şi ajutorarea 
orfanilor, văduvelor şi a săracilor. în toate aceste situaţii însă ea îşi păstrează 
valoarea soterică. Buna ocârmuire şi operele de binefacere sunt atuurile pentru ziua 
Judecăţii Ultime. Astfel cercul se închide, iar iubirea de oameni (milostenia, 
milosârdia, cum apare
atunci când fundamentează gestul politic, o face din perspectivă religioasă.

echivalent slav în documentele româneşti) chiar şiea cu un

Philanthropic and Social-Work in Nineteenth-century Europe. Social work is 
as old as the history of humanity. There are at least two facts that support this 
statement: first, all communities contained individuals, who owing to genetic, 
natural and social elements, were not able to satisfy their needs on their own; then, 
all civilizations care more or less for those in need. Thus, poverty, disabilities, 
orphans and abandoned children, sick old people with no familial support are 
centwy-old problems humanity has been Uying to solve for ages, by using various 
internai regulating spontaneous or institutionalized structures and mechanisms. 
Nevertheless, the profession of those providing ‘‘treatment for social maladies is 
rather young: the first decades of the 2&l centuiy witnessed the development of the 
first public assistance naţional systems, and implicitly the emergence of a new 
profession, that of social worker.



Dualismul liturgic - un fel de crux interpretum 
Problema modului de unire 

a sinaxei/a adunării euharistice cu Euharistia

Pr. Drd. Nichifor TĂNASE

l.Liturghia - Spiritualitate şi comuniune, urcuş individual şi urcuş liturgic
Părintele Dumitru Stăniloae referindu-se la caracterul hristologic şi bisericesc 

al misticii ortodoxe afirmă: „Nimeni nu poate înainta spre unirea mistică cu 
Dumnezeu păşind pe o altă cale decât Hristos şi nimenea nu poate ajunge la această 
unire dincolo de Hristos. Iisus Hristos este puntea întinsă de la Dumnezeu până pe 
tărâmul umanităţii noastre, prin ipostasul Său cel unul care întruneşte şi natura 
dumnezeiască şi pe cea omenească”1.

în slujba acestui progres spiritual stă ierarhia şi întrucât această ierarhie e 
osatura Bisericii2. Ţinta ultimă a întregii ierarhii este îndumnezeirea celor ce se 
mântuiesc. „Mistica liturgică e suportul misticei pure, iar ierarhia e cadrul ei”. 
Aşadar există în Biserică o ierarhie bazată pe gradele de sfinţenie. Dar şi aceasta are 
lipsă de Sf. Taine. Urcuşul duhovnicesc, chiar dacă duce pe cineva până la imediata 
apropiere de Dumnezeu în cer, este un urcuş înlăuntrul Bisericii.

După Sfântul Grigorie de Nyssa, Moise intrând în lumina din interiorul 
tenebrelor divine de pe Sinai, vede „cortul imaterial” ca model al templului sau al 
Bisericii, iar acest cort zice el, este însuşi Logosul. Dar atunci însuşi Iisus Hristos 
este Biserica şi înaintând spre El înaintăm spre Biserica cerească, prin cea 
pământească fâcută după aceea.

' Dumitru Stăniloae, Ascetica şi Mistica Bisericii Ortodoxe., E1BMBOR, Bucureşti 2002, p. 50-51.
2 R. Sinkewicz evidenţiează contradicţia dintre sacramentalismul ierarhic riguros al lui Teolipt al 

Filadelfiei şi harismatismul antiierarhic al Sfântului Simeon Noul Teolog (cf. Telipt al Filadelfiei 
Cuviosul şi Mărturisitorul, Cuvinte duhovniceşti, imne şi scrisori, studiu introductiv şi traducere: diac. 
loan 1. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu 2000, p. 51, nota 129). Părintele Ică jr. îl consideră pe Teolipt 
„propagator al unei versiuni unice în felul ei de isihasm chinovit, bazat pe o sinteză originală între 
mistica evagriană şi cea simeoniană... pe un solid fundament eclezial, liturgic şi sacramental explicit 
afirmat” (op. cit., p. 70-71). Pe de altă parte, „întreaga viaţă a lui Simeon constitue ilustrarea conflictului 
dintre un profet şi preoţi, dintre eveniment şi instituţie” (apud, John MeyendorfT, Sfântul Grigorie 
Palamas şi mistica ortodoxă, traducere Angela Pagu, Editura Humanitas, Bucureşti 2007, p. 58).
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Astfel, caracterul bisericesc al misticii se identifică cu caracterul ei
ridicat la starea de „minte pură” şi dehristocentric. Chiar cel 

» contemplaţie "fără simboluri nu a părăsit cadrul ierarhic al Bisericii în sens larg 
Şi nu q sărit dincolo de Hristos şi de Taine*.

Rugăciunea permanentă a creştinului ca persoană aparte presupune o încălzire 
prealabilă şi des repetată a lui prin rugăciunea făcută împreună cu alţii. De 
spiritualitate ţine în mod necesar comuniunea. Viaţa fiecăruia sporeşte în legătură cu 
a4ii> îi vine de la alţii. Spiritualitatea aceasta vie, creând comuniunea, se întreţine / 
primeşte în Liturghia ortodoxă o pecete proprie.

„Chiar dacă, spune Părintele Stăniloae, există şi 
credincioşilor spre Dumnezeu prin curăţirea de patimi, prin dobândirea virtuţilor şi 
prin contemplarea raţiunilor creaţiei, acest urcuş n-ar putea avea loc dacă n-ar fi 
ajutat de un urcuş liturgic spre Dumnezeu, care se înfăptuieşte de fiecare împreună 
cu obştea celorlalţi credincioşi. Acest urcuş e susţinut de Hristos Cel înviat şi unit cu 
credincioşii prin Sfânta împărtăşanie”*.

Astfel, Sfânta Liturghie poate fi socotită şi ca un mijloc de transcendere a 
oamenilor de la viaţa închisă în egoism şi în lume la viaţa de comuni(-une)care, ca 
împărăţie a Lui. Iar comuniunea realizată între credincioşi în ambianţa Sfintei 
Treimi este una cu împărăţia Sfintei Treimi. în atmosfera spirituală a Sfintei 
Liturghii se prelungeşte atmosfera Noului Testament, trăită în preajma Mântuitorului 
de Simţii Apostoli. Cine rămâne în izolare şi nu trăieşte în comuniunea împărăţiei, 
care pe pământ are forma Bisericii şi se trăieşte în gradul suprem în Liturghie, nu are 
parte de mântuire. Liturghia înseamnă în greceşte slujire comună .

în acest context poate fi uşor sesizată importanţa prezenţei comunităţii - 
„sfinţirea treptată a credincioşilor ca pregătire pentru Sfânta împărtăşanie”- dar şi 
contribuţia acesteia la săvârşirea Tainei Euharistiei: „Faptul acesta se concretizează 
în prescurile pe care le aduc credincioşii, din care preotul scoate Sfântul Agneţ, care 
se va preface în Trupul jertfit al lui Hristos şi părticelele aşezate în jurul lui,

ce s-a

urcuş individual alun

care

3 D. Stăniloae, op. cit., pp. 61-65. Evagrie a putut să redacteze tratatul său Despre rugăciune 
folosind doar câteva aluzii la Scripturile Sfinte, dar fără nici o referire la Iisus, Fiul lui Dumnezeu Cel 
întrupat. Discipol al Iui Origen, el transformase profetismul monahilor într-un intelectualism spiritualist, 
care avea la bază concepţia neoplatonică despre divinitatea naturală a intelectului (/zows) uman (cf. J. 
Meyendorff, op. cit., p. 29-30). Pentru mesalieni unicul mijloc de luptă împotriva diavolului este 
rugăciunea, adică un efort specific uman, care atrage după el iertarea. Pelagianismul, de 
minimaliza rolul harului şi exalta eficacitatea decisivă a efortului uman în practicarea virtuţilor 
(condamnaţi la Efes în 431). Mesalianismul şi neoplatonismul formează cele două ispite extreme şi 
opuse ale tradiţiei spirituale a Răsăritului creştin potrivit lui Meyendorff (ibidem, p.32). Diadoh al 
Foticeei este important pentru noi datorită modului în care tradiţiile aparent divergente ale 
evagrianismului şi mesalianismului (Omiliilor Macariene) converg în gândirea lui: „Spiritualitatea lui 
este una a inimii, fără a fi materialistă, şi a minţii, fără a fi intelectualistă” (Andrew Louth, Originile 
tradiţiei mistice creştine. De la Platou la Dionisie Areopagitul, Editura Deisis, Sibiu 2002, p. 172).

4 D. Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune in Liturghia ortodoxă., EIBMBOR, Bucureşti, 2004, p. 7-8.
5 Ibidem, p. 9-10, 16.

asemenea
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reprezintă vieţile lor jertfite ce vor fi sfinţite şi unite prin alăturarea lor la jertfa lui 
Hristos. Aşa cum fără prescurile credincioşilor, fără vinul adus de ei, nu se poate 
săvârşi Taina Euharistiei, aşa nu se poate săvârşi Liturghia fără mărturisirea credinţei 
lor prin cântări de cerere, de laudă, de mulţumire”6.

De asemenea, în viziunea Bisericii Ortodoxe, „săvârşirea Sfintei Liturghii are 
ca obiect - spune Nicolae Cabasila - prefacerea darurilor de pâine şi vin în 
dumnezeiescul Trup şi Sânge, iar ca scop, sfinţirea credincioşilor, care prin aceasta, 
dobândesc iertarea păcatelor şi moştenirea împărăţiei cerurilor; iar ca mijloace, care 
pregătesc şi înlesnesc împlinirea acelui efect şi acelui scop, sunt rugăciunile, 
cântările, citirile din Sfânta Scriptură şi, în general toate cele ce se săvârşesc şi se 
rostesc, cu sfântă rânduială, înainte şi după sfinţirea darurilor”7.

Precum observă şi liturgistul german J. Kramp, Cabasila distinge un scop 
direct, apropiat sau imanent (epyov) şi unul indirect, mai depărtat sau transcendent 
(TeXoq) al Liturghiei. Cel dintâi este sfinţirea darurilor, adică a elementelor 
euharistice, care se prefac în Sfântul Trup şi Sânge, iar cel de-al doilea este sfinţirea 
credincioşilor, prin împărtăşirea lor cu Sfintele Taine. Acesta din urmă, deşi 
dependent de cel dintâi, este totuşi scopul principal şi ultim al Liturghiei. Cu alte 
cuvinte, în slujba Sfintei Liturghii trebuie să deosebim de o parte jertfa, prin care se 
sfinţesc darurile, iar de alta, taina, prin care se sfinţesc credincioşii, împărtăşindu-li- 
se efectele jertfei. Jertfa, odată adusă, pentru a-şi împlini sensul ei, trebuie 
consumată prin împărtăşire8.

Astăzi, când în general, la Liturghie se împărtăşesc numai liturghisitorii, 
împărtăşirea credincioşilor de rând nu mai constituie un scop permanent, ci unul 
ocazional şi, deci, secundar al Liturghiei. La originea ei şi în constituţia ei însă, 
Liturghia nu se poate concepe fără împărtăşirea credincioşilor, bineînţeles a celor 
pregătiţi şi vrednici. Taina era adică organic şi inseparabil legată de jertfi; 
împărtăşirea credincioşilor constituia o parte integrantă şi esenţială din rânduiala 
Sfintei Liturghii. Acest aspect îl scoate în evidenţă însăşi alcătuirea ei, care 
presupune şi implică împărtăşirea credincioşilor, prin texte categorice: Să luăm 
aminte sfintele sfinţilor, Cu frică de Dumnezeu şi cu credinţă şi cu dragoste să vă 
apropiaţi ori ectenia de mulţumire publică pentru împărtăşire, rostită de diacon, însă 
ca din partea poporului: Drepţi primind (care am primit - peTa^aPovxeq) 
dumnezeieştile... ale lui Hristos taine, cu vrednicie să mulţumim Domnului. Care 
este sensul şi raţiunea de a fi a unor asemenea texte liturgice dacă nu împărtăşirea 
tuturor membrilor Bisericii?9

6 Ibidem, p. 663-665.
7 Nicolae Cabasila, Tâlcidrea dumnezeieştii Liturghii, E1BMBOR, Bucureşti 1997, p. 7.

Ene Branişte, Explicarea Sfintei Liturghii după Nicolae Cabasila, în N. Cabasila, op. cit., p. 198. 
A se vedea şi textul rugăciunii a doua pentru credincioşi: Dă lor (...) cu nevinovăţie şi fiară de 

osândă să se împărtăşescă cu Sfintele tale Taine (...); rugăciunea dinainte de împărtăşire: „Ia aminte, 
Doamne Jisuse Hristoase (...) şi ne învredniceşte prin mâna Ta cea puternică, a ni se da nouă preacurat
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Aşa se face, de exemplu, că Liturghia darurilor mai înainte sfinţite, care la 
originea ei nu este decât o simplă slujbă mai solemnă, a putut primi numele de 
liturghie, deşi în rânduiala ei nu există o sfinţirea a darurilor, acestea fiind mai 
înainte sfinţite.

Deci, în fiinţa şi în menirea ei, Liturghia nu este ceva rezervat exclusiv 
preotului sau credincioşilor izolaţi.

2. Preoţia şi Jertfa supremă

a) Cele trei direcţii ale slujirii arhiereşti a lui Hristos
Slujirea de Arhiereu prin care Se aduce ca jertfă pe Sine însuşi e îndreptată în 

mod direct spre Tatăl. Totuşi implică în ea şi o direcţie îndreptată spre oameni, 
întrucât vrea să încadreze şi pe oameni în ea, deci cuprinde în ea şi o direcţie 
îndreptată spre aceştia. Iar întrucât în acest scop Hristos aduce ca jertfă firea umană 
asumată de El, slujirea aceasta are şi o direcţie şi un efect îndreptat spre aceasta. 
Aceste trei direcţii sunt atât de implicate una în cealaltă, încât e cu neputinţă să fie 
separate10.

Manifestând prin jertfă voinţa de a se dărui cu totul lui Dumnezeu, natura 
omenească se reface chiar prin aceasta din starea sa bolnavă.

Astfel importanţa centrală permanentă a trupului lui Hristos depinde de 
identificarea Lui ca Arhiereu cu calitatea Sa de jertfă. De arhierie e legată deci 
poziţia de autojertfire. Aşa cum Cuvântul întrupat e Cuvântul în Persoană sau 
vorbitor aşa este El şi Jertfa în Persoană, Jertfa care Se jertfeşte, „Jertfa vie”, cum se 
spune într-un tropar bisericesc. Calitatea simultană de Arhiereu şi de jertfă nu sunt 
asociate accidental cu Persoana Sa, ci sunt expresia Persoanei Sale înseşi ca Fiu al 
lui Dumnezeu întrupat pentru noi. Dacă omul e făcut în general să fie jertfă vie 
adusă de el însuşi lui Dumnezeu, Ipostasul întrupat al Cuvântului realizează prin 
excelenţă această calitate, fiind jertfa supremă şi Arhiereu suprem prin excelenţă. 
Sfântul Chirii din Alexandria zice: „Trebuie să ştim că nici despre Fiul însuşi, 
Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, nu s-ar spune că slujeşte ca preot (icpEpate'oaeiv) şi 
că ar fi în starea liturgică, dacă nu s-ar înţelege că S-a făcut ca noi ... Iar aceasta este

Trupul Tău şi cinstitul Sânge şi prin noi la tot poporu/”, Dumnezeiasca Liturghie după Sfântul Ioan Gură 
de Aur, în Liturghier, EIBMBOR, Bucureşti 2000, p. 147, 172-173.

10 D. Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi. II, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, p. 87. Sfinţii 
Părinţi au accentuat atât de mult efectul jertfei îndreptat spre restaurarea, sfinţirea şi îndumnezeirea firii 
omeneşti în Hristos şi prin ea în toţi cei ce cred în El.

Aceasta s-a făcut din opoziţie faţă de teologia catolică, care afirma că păcatul n-a slăbit şi n-a 
strâmbat firea omenească, ci L-a jignit numai pe Dumnezeu, deci jertfa nu are ce să îndrepteze în firea 
noastră, ci doar să înlăture supărarea lui Dumnezeu cel jignit, ca firea să fie iarăşi admisă în relaţie cu El 
şi împodobită cu etajul darurilor supranaturale; sau, din opoziţie faţă de teologia protestantă, care 
recunoaşte că prin păcat nu numai că Dumnezeu a fost jignit, ci şi firea noastră e alterată atât de total 
încât nu mai poate fi vindecată, ci ajunge să se obţină, prin ispăşirea vinei în faţa Lui, promisiunea 
restaurării ei în viaţa viitoare.
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golirea (chenoza). Căci Cel ce Se afla în chipul şi egalitatea Tatălui, Căruia îi stau 
înainte şi Serafimii de sus, Căruia îi liturghisesc (îi aduc slujba sfântă) mii şi mii de 
îngeri, când S-a golit pe Sine se spune că S-a şi arătat liturghisitor al celor sfinte şi al 
Cortului adevărat. Atunci S-a şi sfinţit cu noi Cel ce-i mai presus de toată zidirea. 
„Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce se sfinţesc, dintr-unul sunt toţi. Pentru care pricină nu 
Se ruşinează să-i numească pe ei fraţi, zicând: Vesti-voi numele Tatălui, fraţilor Mei 
(Evr 2, 11, 12; Ps 21,23)11.

în opera închinare în Duh şi Adevăr, Sfântul Chirii dezvoltă ideea că noi nu 
putem intra la Tatăl decât ca jertfa curată. Jertfa e necesară pentru comuniune. Jertfa 
e animată de tendinţa după comuniune; e renunţare la sine, de dragul celuilalt; e 
uitare de sine din iubirea faţă de celălalt. Astfel comuniunea e rezultatul jertfei. Dar 
din cele spuse rezultă că şi Tatăl avea o lipsă de jertfa noastră pentru restabilirea 
comuniunii între noi şi El. Nu de o jertfa pentru satisfacerea onoarei Lui, ci pentru a 
ne deschide comuniunii cu El, renunţând la noi înşine şi văzându-L pe El în toată 
mărirea Lui.

Sfinţirea nu este o operă a lui Dumnezeu îndreptată spre un obiect pasiv, ci 
răspunde unei aspiraţii a subiectului uman. în acest sens am vorbit de o corelaţie 
între preoţie şi lucrarea sfinţitoare a lui Dumnezeu. Aceasta este preoţia şi jertfa 
noastră din puterea şi după asemănarea preoţiei şi jertfei lui Hristos12.

b. Preoţia lui Hristos în Biserică prin preoţia slujitoare
Ca ipostas divin întrupat şi deci ca trup ipostaziat în Dumnezeu, Hristos însuşi 

continuă să fie în ea Arhiereul care Se oferă pe Sine ca jertfa în continuare. El nu 
aduce jertfa numai pentru Sine, sau numai corpul Său personal, ci şi corpul Său 
tainic în lăuntrul căruia se află trupul Său personal.

în cazul Său este o identitate între jertfitor şi jertfa13. La această stare de jertfa 
continuă şi de jertfitor continuu ne atrage Hristos şi pe noi. El nu ne jertfeşte ca 
obiecte, ci ne atrage la o autojertfire ca subiecte, la o autodăruire activă şi la o 
rămânere în ea, împărtăşindu-ne de starea Lui de jertfa, în care El, de asemenea, nu 
este obiect pasiv, ci dăruitor. împărtăşindu-ne deci de jertfa Lui, nu ne împărtăşim 
numai de jertfa, ci şi de jertfitor. Prin aceasta devenim noi înşine nu numai jertfe, ci

11 Jbidem, p. 90.
12 Ibidem, p. 92-93, 98. Nu lumea are să o aducă omul în primul rând lui Dumnezeu ca jertfă, în 

calitatea lui de preot, ci pe sine însuşi.
13 Ibidem, p. 152-154. ceea ce înseamnă că însăşi Persoana Sa e jertfă benevolă, că jertfa e 

persoana care se jertfeşte, că nu se poate distinge între pasivitatea jertfei şi spontaneitatea sau dispoziţia 
activă a jertfitorului. Acelaşi este activ ca jertfitor şi pasiv ca jertfă, mai bine zis, primitor al stării de 
jertfă; Acelaşi susţine în mod activ ca jertfitor starea Sa pasivă sau receptivă de jertfă. El Se predă activ 
şi susţine activ starea Sa pasivă sau receptivă de dăruire. îmbinarea paradoxală de activ şi pasiv sau 
receptiv în starea de jertfă continuă, identică cu jertfitorul, înseamnă că în jertfa de Sine jertfitorul 
continuă să susţină activ dăruirea Sa, împlinirea voii Celui căruia 1 S-a dăruit; să fie întreg pentru Acela, 
să nu fie în nici un fel pentru Sine.
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şi jertfitori sau preoţi ai jertfei noastre în acest sens restrâns. Numai aşa jertfa noastră 
e întru miros de bună mireasmă, pentru că e ca şi a Lui - însăşi persoana noastră e în 
starea de jertfă, de autodăruire voluntară, de menţinere activă în stare „pasivă de 
predare lui Dumnezeu şi semenilor.

Deci, pe de o parte Hristos ne aduce ca jertfe în calitate de Arhiereu împreună 
cu jertfa Sa, pe de alta, ne dăm noi înşine Lui ca jertfă, nu suntem numai pasivi în ea, 
ca să ne aducă lui Dumnezeu şi Tatăl.

Dar această jertfă n-o poate aduce orice credincios, căci în acest caz nu s-ar mai 
arăta că ea e adusă „pentru toţi”, ci fiecare ar aduce-o pentru sine. Ea trebuie să fie 
adusă de unul pentru toţi, reprezentând pe Hristos, Care, ca unul, Se aduce jertfă 
pentru toţi. Acesta e preotul, slujitor al Bisericii, cu răspundere pentru o comunitate. 
Prin aceasta se arată în acelaşi timp conştiinţei credinciosului că el are nevoie de 
Hristos ca Mijlocitor. Preotul simbolizează pe Hristos ca Mijlocitor, simbolizează 
faptul că omul nu poate intra prin sine în relaţia iubitoare nesfârşită cu Dumnezeu.

Preoţii sunt rânduiţi de Dumnezeu asemenea lui Hristos, ca chipuri vizibile ale 
lui Hristos, sau ca organe ale Lui14. Respingând preoţia slujitoare a Bisericii, 
concepţia protestantă a respins necesitatea împărtăşirii noastre de jertfa lui Hristos şi 
deci necesitatea prezentării ei în continuare în Biserică, deci şi pe Hristos în această 
stare de jertfă.

Preotul este şi mijlocitor al lui Hristos, dar este şi membru al Bisericii ca trup al 
lui Hristos. Nici un slujitor al altarului nu se singularizează^ nu devine substitut 
văzut exclusiv al unicului cap, Hristos. Mijlocirea trebuie luată mai mult ca 
ocazionare, ca mediere străvezie, decât ca împropriere personală de către slujitor a 
darului de la Hristos şi ca transmitere în felul acesta, la credincioşi. Deci mijlocirea 
preotului nu e identică cu o substituire a lui Hristos; preotul nu a devenit un alt 
Hristos. Puterea lui Hristos lucrează prin preot, mai bine zis prin actul Iui, care nu e 
propriu-zis al lui, ci al Bisericii, fără să devină puterea preotului15.

Subiectivitatea umană trebuie să se identifice cu obiectivitatea Iui Hristos. De 
aceea, în Biserică văzutul fiind transfigurat e mai mult decât văzut, fără să fie 
desfiinţat ca văzut, în felul acesta şi obiectivul din Biserică e un obiectiv pnevmatic, 
şi nu e ca atare numai pentru subiectivitatea noastră.

14 Ibidem, p. 155-157. Preoţia ca activare în planul sensibil a preoţiei nevăzute a lui Hristos, 
mijlocirii Lui către Dumnezeu, e un dar al lui Dumnezeu. Credincioşii au mereu nevoie de preotul 
vizibil, deosebit de ei, pentru că au mereu nevoie de Hristos, ca Mijlocitor. Omul nu-şi răpeşte mântuirea 
de la Dumnezeu, cum ar fi în cazul când s-ar face el însuşi preot. Nici comunitatea nu o poate răpi, ca să 
dea preoţia de la sine. Precum Hristos a fost trimis de Tatăl ca Mijlocitor, aşa preoţii. De aceea ei 
primesc de la Hristos Duhul Său, ca Hristos să săvârşească prin ei lucrarea Sa de mântuire. „Precum M-a 
trimis pe Mine Tatăl şi Eu vă trimit pe voi... Luaţi Duh Sfânt; cărora le veţi ierta păcatele, iertate vor fi, 
iar cărora le veţi ţine, ţinute vor fi” (In 20, 23). Sau: „Eu v-am ales pe voi şi v-am pus pe voi, ca să 
mergeţi şi roadă să aduceţi şi roada voastră să rămână” {In 15, 16).

15 Ibidem, p. 159-161. De ce a ales Dumnezeu o anumită persoană ca, prin rugăciunile ei, însoţite 
de rugăciunile comunităţii, să ocazioneze pogorârea Duhului? Pentru că trebuia să aleagă pe unul, ca să 
facă vădită slujirea de Mijlocitor obiectiv al lui Hristos.

sau a
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Redus la o pură subiectivitate schimbătoare şi capricioasă, eu însumi nu mai 
sunt sigur de mine, odată ce nu mai însemn nimic nici pentru altul. Eu ştiu că exist şi 
capăt siguranţa mântuirii pentru viaţa veşnică prin faptul că Fiul lui Dumnezeu S-a 
făcut om, sau semen al meu, şi că mă uneşte cu Sine nu individual, nu lucrând în 
interiorul meu pur subiectiv, ci în „corpul” umanităţii, care constă din suflete 
îmbrăcate în trupuri. El mă pune prin aceasta în lumină nouă şi pe mine însumi şi dă 
consistenţă sigură realităţii mele, constituită din suflet şi trup şi activată şi realizată, 
în actele de relaţie cu ceilalţi oameni. Eu devin real la maximum în Hristos, pentru 
că toţi sunt reali în El16.

Duhul, ca ipostas al întregii Dumnezeiri împărtăşite făpturii, e dăruit Bisericii 
în calitatea ei de trup unitar.

Duhul e întreg în fiecare persoană din Biserică, dar numai întrucât acea 
persoană se menţine ca mădular al Bisericii, adică întrucât se află în Biserică, unde 
sunt activate toate darurile Duhului, ca ipostas unitar şi infinit de bogat. Sfântul 
Vasile cel Mare zice: Duhul ţine legate între ele mădularele prin darurile care se 
intercondiţionează. Toate mădularele înzestrate cu daruri diferite completează prin 
aceasta corpul lui Hristos.

Fiecare mădular al Bisericii e avizat la celelalte şi responsabil faţă de ele, 
pentru că e avizat la Biserică ca întreg şi obligat faţă de ea, având prin aceasta acces 
la Duhul întreg şi fiind obligat să ajute la actualizarea Lui. Dator să ajute la activarea 
lui Hristos întreg, prin Biserică. De aceea se spune despre Hristos - Se sfarmă şi Se 
împarte Mielul lui Dumnezeu, Cel ce Se sfarmă şi nu Se desparte. Propriu-zis, 
fiecare participă la Duhul şi la Hristos întreg.

Fiecare dar se cere după celelalte daruri, pentru că în el e acelaşi Duh, Care ţine 
în acel dar tendinţa după unirea cu celelalte daruri. «Darul» nu are numai o adresă 
verticală, ci şi una orizontală, unificatorie17.

c. Caracterul duhovnicesc al preoţiei slujitoare creştine şi preoţia generală
Pentru actualizarea jertfei lui Hristos pentru diferitele comunităţi, singura „prin 

care” pot aduce şi creştinii jertfa de laudă, sunt necesari preoţii. Dar aceşti preoţi 
trebuie să efectueze şi o împreună-aducere duhovnicească a lor cu Hristos, împreună 
cu credincioşii. Jertfa lui Hristos nu lucrează magic, pentru că nu îşi produce efectul 
numai prin sângele vărsat odinioară, asemenea sângelui animalelor, ci umple şi pe 
cei ce se împărtăşesc de El de aceeaşi putere de aducere a lor lui Dumnezeu.

întrucât au comun cu credincioşii aducerea lor duhovnicească din puterea 
jertfei lui Hristos, slujitorii creştini nu mai sunt separaţi de credincioşi în modul în 
care erau preoţii din legea veche sau cei păgâni. Toţi creştinii sunt în acest sens o 
„preoţie împărătească” (/ Pt 2, 9). Dar jertfele creştinilor sau ei înşişi ca jertfe, 
trebuie să se alăture jertfei lui Hristos. Căci numai prin Hristos ca jertfa pot intra şi

16 Ibidem,p. 167-168.
17 Ibidem, p. 212-213.
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ei ca jertfa la Tatăl. O iniţiativă a lor în jertfire e necesară, căci dacă ar fi făcuţi jertfa 
cu sila, nu s-ar sfinţi în lăuntrul lor, cum nu se sfinţeau păgânii sau evreii.

Preoţii nu aduc numai jertfele şi rugăciunile lor personale,^ ci ale comunităţii ca 
întreg şi ale tuturor credincioşilor, alăturate la jertfa lui Hristos .

3. Experienţa Bisericii în Euharistie
Teologul laic Alexei S. Homiakov (1804-1860), pentru noua sa abordare 

eclesiologică traducea cuvântul „catolic” prin slavul „sobornicească”. El derivă din 
rădăcina „s-br”, a aduna. Homiakov defineşte Biserica plecând de la adunare, de la 
comunitatea episcopilor, preoţilor şi poporului în totalitatea sa. Prin aceasta el se 
ridică împotriva unei eclesiologii care împarte Biserica într-o Biserică învăţătoare şi 
una ascultătoare. Fiindcă întreaga Biserică este o singură adunare.

Potrivit părintelui G. Florovsky, Biserica e experiabilă ca realitate sacramentală 
în Euharistie: „în Euharistie se revelează nevăzut, dar real, plinătatea Bisericii... De 
aceea, în orice Liturghie e prezentă şi ia parte în chip mistic, dar real, întreaga 
Biserică. Săvârşirea Liturghiei este oarecum o întrupare înnoită a lui Dumnezeu. în 
ea îl vedem pe Dumnezeul-Om ca întemeietor şi Cap al Bisericii şi împreună cu El 
întreaga Biserică. în rugăciunea euharistică Biserica se vede şi se cunoaşte pe sine ca 
Trupul unic şi întreg al lui Hristos”19.

în toamna anului 1979, teologul romano-catolic Yves Congar încheia o sesiune 
a Societăţii „Kanon” cu o conferinţă în care prezenta eclesiologia euharistică drept 
învăţătura originară catolico-ortodoxă despre Biserică în trăsăturile ei esenţiale. E 
recunoscută spontan drept originară, o eclesiologie dată la o parte pentru mai mult de 
o mie de ani.

După părintele N. Afanasiev adunarea euharistică e Biserica întreagă şi nu o 
parte a ei. Nu există Biserici parţiale. Relaţia Bisericilor locale întreolaltă nu e cea a 
însumării unor elemente diferite, ci aceea a identităţii lor. De aceea, Bisericile locale 

pot fi adunate într-o sumă. De fapt, în eclesiologie unu plus unu e întotdeauna 
unu. Orice Biserică locală manifestă întreagă plinătatea Bisericii lui Dumnezeu. Prin 
aceasta categoria experienţei a devenit hotărâtoare şi pentru eclesiologie. Concret 
experiabilă e doar Biserica locală care săvârşeşte Euharistia, nu Biserica universală, 
care nu se întâlneşte nicăieri în cultul divin.

Biserica Ortodoxă a accentuat aspectul eclesial al Euharistiei: Euharistia poate 
fi săvârşită numai în prezenţa întregului popor al lui Dumnezeu dintr-un anume loc, 
popor constând din întâi-stătător (episcop/ preot) şi, mai cu seamă, laici. Există în 
orânduirea canonică a Biserici Ortodoxe un indiciu limpede ce sugerează unitatea 
principială a comunităţii întregi în Euharistie: la un singur altar poate fi săvârşită în

nu

D. Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi. IU, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, p. 106-107. 
Karl Christian Felmy, Dogmatica experienţei eclesiale, Editura Deisis, Sibiu 1999, p. 210-212.
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fiecare zi numai o singură Euharistie, după cum orice preot poate săvârşi Liturghia 
numai o singură dată pe zi20.

Mulţi teologi ortodocşi consideră de neconceput posibilitatea celebrării 
Liturghiei fără prezenţa credincioşilor laici. Iar acolo unde totuşi se întâmplă 
aceasta, cu gândul mereu la faptul că Liturghia este o celebrare comunitară, se 
vorbeşte de o împreună-slujire cu îngerii, care, potrivit credinţei Bisericii Ortodoxe, 
are loc la orice celebarea a Liturghiei.

Accentuarea aspectului de „mysterium tremendum” (taină înfricoşătoare) a 
favorizat foarte devreme individualizarea împărtăşirii. în faţa tendinţei tradiţionale 
spre o împărtăşire tot mai rară, pentru Afanasiev Euharistia nu este - aşa cum o 
considera teologia scolastică - una dintre cele şapte Taine din Biserică, ci Taina 
Bisericii. Ea trebuie înţeleasă în mod eclesial, iar nu individualist. „Unirea cu 
Hristos e unirea cu toţi credincioşii şi unirea cu toţi credincioşii e unirea cu El”. De 
la Sfanţul Ignatie, părintele Afanasiev a preluat ideea unităţii Euharistiei în Biserica 
locală şi respingerea oricărei celebrări euharistice private, casnice sau speciale. 
„Săvârşirea Euharistiei da un mic grup de creştini e o lezare a unităţii Bisericii 
locale, deoarece împarte Trupul unul şi Potirul unul al Domnului”. Cel care oferă 
oferă e întotdeauna unul singur, însă toţi concelebrează cu el. El aducea 
«mulţumirea» (eucharistia), la care participau toţi. Nici poporul lui Dumnezeu nu 
putea săvârşi fără el lucrarea sfântă, nici el nu putea săvârşi lucrarea sfântă fără 
popor, fiindcă nu numai el, ci toţi erau preoţi ai Dumnezeului Celui Preaînalt. In 
eclesiologia euharistică slujirea stă în serviciul comunităţii care trăieşte din 
Euharistie. Astfel, „acolo unde este episcopul, acolo trebuie să fie şi mulţimea 
credincioşilor, aşa cum unde e Hristos, acolo e şi Biserica universală”21.

Părintele Schmemann defineşte Euharistia ca sacramentul bucuriei. El afirmă, 
de asemenea, că există o înţelegere fundamental greşită - înţelegerea „liturgică” a 
liturghiei. Ea constă în reducerea liturghiei la categoriile „cultice”, definirea ei ca act 
sacru de cult, diferit, ca atare, nu doar de zona „profană” a vieţii, ci şi de toate 
celelalte activităţi ale Bisericii înseşi. Dar nu aceasta este semnificaţia originară a 
cuvântului grecesc leitourgia. El a desemnat iniţial o acţiune prin care un grup de 
oameni devine corporativ, cea ce nu fusese înainte, când erau o simplă adunare de 
indivizi. Tot aşa cum creştinismul poate - şi trebuie - să fie considerat sfârşitul 
religiei, la fel liturghia creştină în general şi Euharistia în particular sunt, într-adevăr, 
sfârşitul cultului, al actului religios „sacru" izolat de, şi opus vieţii „profane” a 
comunităţii. Euharistia este intrarea Bisericii în bucuria Domnului ei, chemarea 
însăşi a Bisericii, leitourgia ei esenţială, sacramentul prin care ea „devine ceea ce 
este”22.

20 Ibidem,p. 213-215.
Ibidem, p. 215-219. La Sfântul Ignatie, Biserica locală şi adunarea euharistică sunt identice. 

Astăzi, Biserica locală este dieceza, adunarea euharistică este parohia.
^ Alexander Schmemann, Pentru viafa lumii. Sacramentele şi Ortodoxia, EIBMBOR, Bucureşti,

2001, p. 26-27.
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Liturghia ortodoxă începe cu doxologia solemnă: „Binecuvântată este 
împărăţia...”. Ni s-a vestit destinaţia, am zis „amin” acestei vestiri - noi suntem 
ecclesia, răspunsul la această chemare. Aceste este într-adevăr unul dintre cele mai 
importante cuvinte din lume, pentru că el exprimă acordul Bisericii de a-L urma pe 
Hristos în înălţarea Lui la Tatăl. în El putem spune „amin” lui Dumnezeu sau mai 
degrabă El este „Aminul” nostru către Dumnezeu şi Biserica este un „amin” către 
Hristos23.

Creştinii apuseni, spune părintele Schmemann, sunt atât de obişnuiţi să distingă 
Cuvântul de sacrament, încât poate fi dificil pentru ei să înţeleagă că, în perspectivă 
ortodoxă, liturghia Cuvântului este tot atât de sacramentală pe cât de „evanghelic” 
este sacramentul. Sacramentul este o manifestare a Cuvântului. Evanghelia nu este 
numai o „consemnare” a învierii lui Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu este eterna 
venire la noi a Domnului înviat. De aceea, în liturghie citirea Evangheliei este 
precedată de „Aliluia”, de cântarea acestui misterios cuvânt „teofor”, care este 
salutul plin de bucurie al celor care văd venirea Domnului, care cunosc prezenţa Lui 
şi care-şi exprimă bucuria la această slăvită parousia. „Iată-L”, ar putea fi cea mai 
potrivită traducere a acestui cuvânt intraductibil.

Euharistia este sacramentul unităţii. Noi suntem cuprinşi în Euharistia lui 
Hristos şi Hristos este Euharistia noastră - Fiinţa Euharistică desăvârşită. Noi ştim că 
adevărata viaţă este „euharistică”, că am fost creaţi ca slujitori ai sacramentului 
vieţii, ai transformării ei în viaţă-în-Dumnezeu24.

Episcopul Ioannis Zizioulas accentuat faptul că putătorul slujirii nu porneşte 
autoritatea slujirii şi harisma ei pentru sine, ci pentru comunitate ca „dar pentru 
alţii”. La polul opus, celebrarea euharistică condusă de un prezbiter a putut renunţa 
în denaturarea ei medieval-occidentală chiar şi la concelebrarea laicilor. De aceea, 
după Zizioulas nu este vorba de ce anume dă hirotonia unui preot, ci în ce relaţie îl 
pune ea cu comunitatea. Hirotonia este înţeleasă drept constitutivă pentru 
comunitate, iar această comunitate, ca şi „comuniune” a Duhului, e înţeleasă prin 
natura sa ca esenţă ralaţională. Fără noţiunea de „relaţie” slujirea preoţească îşi 
pierde atât caracterul de harismă a duhului, adică de parte a „comuniunii Lui, cât şi 
de slujire (<diaconia). O astfel de viziune depăşeşte şi opoziţia între o înţelegere pur 
ontologică şi un afuncţională a slujirii preoţeşti în Biserică. Cât timp epreot, acesta 
nu se mai poate înţelege în el însuşi. în această situaţie existenţa e determinată de 
participare, iar nu de «ontologie» sau «funcţie» .

Zizioulas re interpretează şi noţiunea de „preot”: „Adevărata semnificaţie 
istorică originară a termenului preot e aceea că dacă Hristos (unicul Preot) devine în 
Duhul Sfânt o comunitate (trup al Său, Biserica), în existenţa istorică de aici şi acum 
preoţia Sa e închipuită şi realizată ca o comunitate euharistică, în care „chipul’ Său e

23 Ibidem, p. 31.
24 Ibidem, p. 36-38,40-41, 45 şi 52.
25 K.Ch. Felmy, op. cit., p. 225-227.
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capul acestei comunităţi, care aduce darurile euharistice cu şi pentru comunitate şi în 
numele ei. în felul acesta comunitatea însăşi devine preoţească în sensul lui 1 Pt 2, 
5-9... în întâlnirea simultană „epi to auto” (în acelaşi loc) a tuturor stărilor şi 
cinurilor comunităţii”26.

4. Euharistiei „Taină a adunării” şi împărtăşirea continuă

Dintre trăsăturile esenţiale ale Euharistiei face parte şi caracterul ei de „Taină a 
adunării”. Celebrantul vorbeşte în numele adunării (persoana întâi plural), nu numai 
al său propriu şi nu numai pentru sine, ci ca „gură a Bisericii”, respectiv ca „limbă a 
comunităţii bisericeşti”, al cărei „Amin” e constitutiv pentru celebrarea euharistică. 
Mai cu seamă împărtăşirea - în principiu a întregului popor, nu numai a câtorva inşi 
izolaţi - e din nou parte integrantă constitutivă a dumnezeieştii Liturghii. Canonul 9 
apostolic interzice expres participarea la dumnezeiasca Liturghie, fără a lua parte la 
împărtăşanie. Toţi, inclusiv laicii, concelebrau Liturghia ca preoţi27.

Exact aşa cum este cu neputinţă ca Euharistia să fie săvârşită fără slujitorul 
hirotonit, tot aşa nu poate fi săvârşită fără adunarea poporului lui Dumnezeu din 
acelaşi loc, fără întreaga comunitate. Exemplul contrar cel mai extrem l-a oferit 
episcopul Teofan Zăvorâtul, canonizat de Biserica Ortodoxă Rusă în anul 1988. 
Timp de 22 de ani el a săvârşit dumnezeiasca Liturghie într-o izolare completă, în 
ultimii 11 ani chiar zilnic. Biografii episcopului nu s-au scandalizat de acest fapt, 
păreau conştienţi de caracterul comunitar al Liturghiei, când se refereau la 
„împreună-slujirea îngerilor” la Liturghiile săvârşite de acesta.

Sfântul Ioan Gură de Aur avertiza: Sunt împrejurări în care preotul nu se 
deosebeşte de cel care e supus lui, ca de pildă atunci când este vorba de 
împărtăşirea cu înfricoşătoarele Taine. Cu toţii suntem vrednici de ele deopotrivă, 
nu ca în Vechiul Testament, unde preotul mănâncă ceva, iar poporul altceva, şi unde 
poporului nu-i este îngăduit să aibă parte de ceea ce preotul avea parte. Acum nu-i 
aşa; ci tuturor ni se dă un singur Trup şi un singur Potir. Şi în rugăciuni poporul 
conlucrează mult, cum poate să vadă fiecare...

Iar la săvârşirea înfricoşătoarelor Taine însuşi preotul se roagă pentru popor 
şi poporul se roagă pentru preot, pentru că vorbele «Şi cu duhul tău» nu înseamnă 
altceva decât aceasta. Rugăciunile de mulţumire sunt şi ele comune, pentru că nu 
numai preotul aduce mulţumire, ci poporul întreg. Abia după ce a primit mai întâi 
răspunsul de la popor şi are consimţământul că toate cele săvârşite sunt într-adevăr 
lucru «vrednic şi drept», preotul începe mulţumirea2*.

Motivele pentru raritatea tot mai crescândă a primirii împărtăşaniei stau, 
potrivit lui K. Felmy, în surpraaccentuarea caracterului înfricoşător al cultului şi în 
înţelegerea acestuia ca dramă cultică. Această evoluţie echivalează cu o

26 lbidem, p. 228.
27 lbidem, p. 255-257.
28 Sfanţul Ioan Gură de Aur, In epist. II ad Cor. Hom. XVIII 3. PG 61,527. (cf. ibid., p. 256-257).
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individualizare care începe deja cu separaţia dintre „Liturghie” şi „Euharistie la 
Sfanţul Chirii, care le explică în cateheze mistagogice diferite" .

Sfanţul Iustin pusese un accent puternic pe „Amin”-ul comunităţii care prin 
„Amin” participă constitutiv la înălţarea rugăciunii euharistice. Deşi 

participarea întregii comunităţi la cultul divin era constitutivă, încă din perioada 
preconstantiniană s-a ajuns la o poziţie specială, marcată şi spaţial, a celebranţilor în 
adunarea (sinaxa) cultică. Săpăturile de la Aquileia au permis recunoaşterea urmelor 
unui grilaj între spaţiul rezervat clericilor şi cel rezervat laicilor. Din predicile 
Sfanţului Ioan Hrisostom poate fi dedusă existenţa unei perdele fixate de stâlpii unui 
baldachin (ciborium) şi care era trasă la anumite momente ale slujbei. Se pare că 
încă de pe timpul Sântului Ioan Hrisostom anumite rugăciuni erau rostite în taină, 
prin aceasta ele vor fi pierdute pentru laicii credincioşi30.

Secolul IV e marcat în istoria teologiei de două fenomene diametral opuse, pe 
de o parte, de o întoarcere reflexivă la Sfânta Scriptură. Pe lângă aceasta există însă 
şi puternice tendinţe de elenizare care marchează atât noţiunile luptelor trinitar - 
hristologice, cât şi înţelegerea cultului divin. Cultul divin devine un „mysterium în 
sensul strict. La origine, actele explicate „mistic” erau în realitate gesturi pur 
practice, susţine Felmy: în Biserica veche însă actele pur practice erau parte 
componentă esenţială a cultului divin, o expresie a caracterului corporal şi a unui 
materialism al mântuirii necesar faţă de tendinţele spiritualiste eretice .

acest

29 Karl Christian Felmy, De la Cina de Taină la Dumnezeiasca Liturghie a Bisericii Ortodoxe. Un 
comnetariu istoric, Editura Deisis, Sibiu 2004, pp. 83 şi 74: Conţinutul celei de a V-a „cateheze 
mistagogice” e Euharistia ca Sinaxâ şi tratează caracterul ei de jertfă, caracterul ei eclezial şi anamnetic, 
precum şi comuniunea cu îngerii în cultul divin ceresc. Cu alte cuvinte, cateheza a V-a tratează toate 
temele tâlcuirii Liturghiei de mai târziu.

30 Ibidem, p. 127-128. Iustinian (527-565) în Novela 137 din ultimul an a! domniei sale, a interzis 
tuturor episcopilor şi preoţilor pe temeiul textului de la 1 Co 14, 16 („dacă vei binecuvânta cu duhul,

răspunde omul simplu «Amin» la mulţumirea ta, de vreme ce el nu ştie ce zici’) şi de la 
Romani 10, 10 („căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturiseşte spre mântuire ) să 
rostească în taină „rugăciunea de la sfânta proskomide" (anaforaua) sau rugăciunea de la Botez.

31 Ibidem, p. 70-73 şi 105: Cel mai vechi manuscris al Liturghei bizantine. Codex Barberini gr. 
336 atestă faptul că la început Liturghia propriu-zisă a Constantinopolului a fost Liturghia Sfântului 
Vasile. încă de pe timpul Sfântului Nichifor 1 Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului (806-815), 
Liturghia Sfântului Ioan Hrisostom era săvârşită numai în zilele de lucru, Liturghia Sfanţului Vasile 
săvârşindu-se duminica şi în sărbători. în afara Constantinopolului, Liturghia Sfântului Ioan Hrisostom a 
rămas în general necunoscută până în secolul IX. Practica actuală este atestată la Constantinopol 
începând din secolul XII, iar începând din secolul XIII şi în Ierusalim.

cum va
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5. Asceză şi Liturghie. Nominalism32 liturgic - asceză fără Euharistie 
versus formalism sau magism euharistie - Euharistie fără asceză.

Reafirmarea sensului pascal - eshatologic al Duminicii la „colivari”33 era 
strâns acompaniată de redescoperirea sensului de comuniune euharistică al 
Liturghiei şi de apologia împărtăşirii continue/frecvente (synechds, sychna) ca 
realizare concretă a acestor sensuri într-un etos pascal - eshatologic - euharistie. 
Cele două tabere îşi disputau două concepţii despre Tradiţie: una „teoretică”, alta 
„pragmatică”. Grupul tradiţionalist al „colivarilor” susţinea respectarea strictă a 
„teoriei” din prescripţiile canonice scrise şi vorbesc limpede despre o împărtăşire 
continuă a credincioşilor. „Anticolivarii” pragmatici apărau legitimitatea 
acomodărilor şi „practicilor” sacramental-liturgice create în timp şi devenite

32 Nominalism (sau terminism) = doctrină filosofică după care nu este conceptul nu este decât un 
nume şi care susţine că în mod efectiv nu există decât indivizii la care trimit aceste nume (termeni). 
Nominalismul conducea spre un scepticism al cunoaşterii. Thoma de Aquino îi numeşte „platonicieni” 
pe toţi adepţii, într-o formă sau alta, ai doctrinei platoniciene a ideilor, conform căreia ideile universale 
au o existenţă reală, premergătoare lucrurilor individuale. Denumiţi şi reales sau realistae, gânditorii 
scolastici din acest curent teoretizau, în nuanţe diferite, pre-existenţa reală a universalului faţă de lucruri 
(universale ante rem), în opoziţie cu nominaliştii sau terminiştii (nominales, terministae), care erau de 
părere că noţiunile desemnate prin semnele verbale sunt deduse din realitatea lucrurilor. Thomas de 
Aquino, De ente et essentia. (Despre fiind şi esenţă), ediţie bilingvă, Traducere, introducere şi 
comentarii de Eugen Muntean, Editura Polirom, Iaşi 1998, p. 124, n. 72. Relaţia istorică a realiştilor 
scolastici cu gândirea lui Platon nu este directă, ci mediată pe de o parte de neoplatonismul augustinian 
şi, pe de altă parte, de una din şcolile de gândire arabo-iudee, al cărei reprezentant foarte cunoscut era 
Avicebron. A se vedea şi William Ockham, Despre universalii, ediţie bilingvă, Traducere din latină de 
Alexander Baumgarten, comentarii, note şi studiu de Simona Vucu, Editura Polirom, Iaşi 2004: 
Universaliile nu sunt decât în suflet şi nu în lucrul exterior, p. 97) „universaliile nu sunt în lucruri, nu ţin 
nici din afară de esenţa lucrurilor, ci sunt doar nişte semne în care se indică lucrurile din afară” (p. 101). 
Concepţia lui William Ockham este una nominalistă: Ti. Universalul nu este o substanţă. T2. Nu există 
decât substanţe singulare. Singularul include în mod esenţial universalul şi e mai mult decât acesta, 
adică singularul este un întreg, din care universalul e doar o parte. (Ibidem, p. 146-147).

33 împărtăşirea continuă cu Sfintele Taine. Dosarul unei controverse - mărturiile Tradiţiei, 
Studiu introductiv şi traducere diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu 2006, p. 20. Este vorba de 
faimoasa ceartă în jurul „colivelor” sau „pomenirea” morţilor. în anii 1754-1755 monahii de la chitul 
athonit Aghia Ana au început, beneficiind de importante donaţii ale creştinilor greci înstăriţi din Levant 
(mai ales din Smyma), construcţia unei noi biserici mai mari. Pentru a termina mai repede construcţia, 
munceau şi în zilele de sâmbătă, zile în care o parte din monahi erau obligaţi să se ducă la târgul 
săptămânal din centrul peninsulei, Karyes, pentru a-şi vinde produsele şi a cumpăra cele necesare pentru 
subzistenţă. în aceste condiţii s-au văzut obligaţi să mute pomenirile decedaţilor familiilor donatoare - 
peste 12.000 de nume! - din ziua rezervată tradiţional parastaselor, sâmbăta, în ziua de duminică. 
Această adaptare liturgică a fost promt denunţată de ierodiaconul Neofit Kavsokalivitul ca o gravă 
inovaţie dogmatică şi o încălcare inacceptabilă a tradiţiei ortodoxe. Plângerea morţilor şi comemorarea 
lor cu colive, simbol al trupului mort, contravin Constituţiilor Apostolice (V, 20; VII, 24) şi sunt 
incompatibile cu caracterul pascal-resurecţional al Duminicii - zi a învierii şi bucuriei. Polemicul Neofit 
i-a taxat pe adversari drept „Defăimători ai învierii”, iar aceştia l-au acuzat pe Neofit de recădere în 
iudaism, iar pe adepţii şi ucenicii săi îi numeau în batjocură „sâmbătari” sau „colivari”.
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„tradiţii” şi susţineau ca împărtăşirea credincioşilor să se facă mai rar după o 
îndelungată pregătire ascetică individuală34.

în faţa simptomelor de îngrijorătoare decadenţă religioasă şi afazie teologică, 
precum şi a limitelor programului „iluminismului ortodox”, „colivarii” vor opune un 
program de „trezie” şi „luminare” ortodoxă prin recuperarea existenţială la nivelul 
etosului a experienţei liturgico - ascetice - mistice aflate în inima Tradiţiei Bisericii. 
„Colivarii” din a doua generaţie — ca mitropolitul Macarie al Corintului şi Nicodim 
Aghioritul — vor articula un vast program de recuperare enciclopedică şi ancorare 
duhovnicească a întregii Tradiţii într-un context inevitabil modem, propunându-şi să 
cucerească pentru Ortodoxie interioritatea şi subiectivitatea indivizilor.

Cum s-a putut vedea deja, controversa „colivelor” a fost dublată de o dispută 
„euharistică”. Plecând de la două opuscule ale unui oarecare Petru Mansur, Neofit a 
început să susţină următoarea teorie euharistică: după epicleză şi sfinţirea Darurilor 
la Liturghie, Trupul euharistie al lui Iisus Hristos prezent pe sfintele altare nu este 
trupul slăvit, viu, însufleţit şi incoruptibil al Domnului de după înviere, ci trupul său 
coruptibil, sensibil şi muritor de la Cina cea de Taină dinainte de jertfa; acesta trece 
printr-o moarte reală fiind sfărâmat în mod real pe sfântul disc şi zdrobit de dinţii 
celui ce se cuminecă; îngropat în cel care se împărtăşeşte, învie tainic în cel care se 
cuminecă şi se amestecă cu sufletul său comunicându-i incoruptibilitatea învierii, 
primind însă doar o părticică a Pâinii sfinţite cel care se cuminec^primeşte doar o 
parte a trupului lui Hristos, de aici necesitatea împărtăşirii continue .

Majoritatea Părinţilor greci ai Bisericii afirmă natura înviaţă, şi ca atare 
incoruptibilă, a Trupului euharistie al lui Hristos prezent ca atare în întregime în cea 
mai mică părticică şi caracterul spiritual al jertfei euharistice. Fundamentul ultim al 
teoriei coruptibilităţii Trupului euharistie era o concepţie riguros realistă şi 
pragmatică despre prezenţa Trupului şi Sângelui lui Hristos în Euharistie: Trupul 
euharistie al lui Hristos făcut prezent în mod real prin epicleză pe sfântul disc este 
supus ruperii şi suferă astfel o stricăciune obiectivă; ca atare el nu poate fi în acel 
moment un corp incoruptibil, ci devine abia în momentul împărtăşirii. Pentru a 
explica aporia Trupului euharistie în acelaşi timp înviat şi coruptibil altfel decât 
postulând o prezenţă reală în Euharistie a Trupului lui Hristos în două forme 
succesive: iniţial coruptibil, apoi incoruptibil, singura soluţie teologică de salvare a 
simultaneităţii a fost şi este cea scolastică a postulării distincţiei între substanţă şi 
accidenţi şi astfel implicit teoria transsubstanţierii: Trupul euharistie al lui Hristos e

34 Ibidem, p. 22-23. Tradiţia ideală devenea „inovaţie” - colivarii vor fi stigmatizaţi drept 
„conservatori” şi „reacţionari” anacronici, antieuropeni şi filootomani, în opoziţie făţişă faţă de 
europenismul, iluminismul şi republicanismul modem.

35 Ibidem, p. 24-25. Atanasie a identificat, în jurul anului 1767, sursa bizantină târzie a acestei 
teorii şi a demonstrat caracterul apocrif al opusculelor atribuite lui Petru Mansur. Iniţiator al acestei 
teorii a fost un oarecare Miron Sikyditis sau Mihail Glykas din secolul XII. Secretar al împăratului 
Manuel I Comnenul, acesta fusese orbie parţia în urma unui proces de necromanţie; căzut în dizgraţie s-a 
făcut monah şi teolog, fiind autorul unor răspunsuri la 98 de aporii biblice.
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incoruptibil şi înviat în substanţa sa, dar coruptibil şi degradabil în accidenţii vizibili 
şi palpabili sensibil ai Pâinii şi Vinului36.

«Manualul» anonim din 1777 - operă a lui Neofit Kavsokalivitul are un dublu 
obiectiv: demonstrativ-polemic (apodictic-dialectic). Refuzul chemării la Masa lui 
Dumnezeu e o pseudo-evlavie.. scopul punerii la încercare de sine nu este de a ne 
autorespinge şi ţine la distanţă, ci de a ne face încercaţi şi vrednici. împărtăşirea nu 
are apoi drept criteriu desăvârşirea sau nedesăvârşirea - în sensul că desăvârşiţii s-ar 
putea împărtăşii oricând, iar cei nedesăvârşiţi maximum de două-trei ori pe an - 
întrucât ea este în primul rând leac pentru cei bolnavi şi merinde de drum; ca atare 
este necesară mai mult pentru cei nedesăvârşiţi37. Simpla asistenţă la Liturghie nu e 
suficientă, pentru că de Mântuitorul trebuie să ne atingem ca femeia cu scurgerea de 
sânge. Refuzul de a ne atinge de El din evlavie e refuzul lui Petru de a se lăsa spălat 
pe picioare de Hristos; nu e refuzul centurionului roman care a (acut aceasta pentru 
că era păgân, ci cel vinovat al gadarenilor. Oprirea Măriei Magdalena de a se atinge 
de trupul Domnului înviat era pentru că nu primise pe Duhul Sfânt; asemenea lui 
Toma, noi toti trebuie nu doar să ne atingem de coasta Lui, ci şi să bem din Sângele 
ţâşnit din ea38.

Nu pustnicii şi Maria Egipteanca dau Bisericii regula, ci chinoviţii asemenea 
awei Apollo, care se cuminecau zilnic. Toţi credincioşii aduc prin preot („Ţie îţi 
aducem”) Jertfa euharistică în care Sângele lui Hristos se varsă pentru toţi: a nu-1 bea 
înseamnă că Hristos moare degeaba dacă nu se împărtăşeşte din ea nimeni dintre 
credincioşi, împărtăşirea doar a preotului neschimbând situaţia. Exclamaţia preotului 
Ia liturghiei: Sfintele sfinţilor! invocată ca pretext în sprijinul regulii împărtăşirii rare 
se cere şi ea interpretată corect: nu numai credincioşi, ci şi preotul care strigă trebuie 
să fie sfânt; în faţa realităţii trebuie depăşită ipocrizia dublului standard şi atunci fie 
să nu se împărtăşească nici preotul, fie să-i împărtăşească pe cei care, deşi 
nedesăvârşiţi, s-au curăţit prin pocăinţă. Creştinii sunt numiţi aici „sfinţi” nu într-un 
sens etic-ascetic subiectiv deplin, fiindcă nu sunt desăvârşiţi, ci într-unul 
sacramental obiectiv, în virtutea sfinţeniei harului pe care l-au primit la Botez şi a 
credinţei ortodoxe sfinte pe care o mărturisesc39.

în Carte folositoare de suflet despre împărtăşirea continuă din 1783, Nicodim 
Aghioritul în cuvântul către cititori schiţează o comparaţie între atitudinea creştinilor 
faţă de Euharistie şi cea a evreilor în pustie faţă de mana care le cădea din cer de la 
dumnezeu: în timp ce 40 de ani evreii au mâncat zi de zi din această mană, deşi ea 
era doar o umbră şi prefigurare a Euharistiei viitoare, creştinii de acum, care au prin

Ibidem, p. 26-27. Volens-nolens ortodoxul conservator Atanasie din Păros e nevoit să accepte şi 
să susţină o teologie euharistică de tip tomist, pur scolastică!

37 Ibidem, p. 105-111.
38 Ibidem, p. 138-152. Faptul de a nu rămâne neîncetat în Hristos, ci de a vărsa sângele Lui 

celor ce L-au răstignit, şi astfel lucrul să apară drept junghiere, iar nu o jertfă? Căci şi aceia
împungeau, dar nu ca să bea, ci ca să verse, spune dumnezeiescul Hrisostom, p. 154.

39 Ibidem, p. 154-160 şi 168-173.

asemenea
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Euharistie însăşi realitatea prezenţei lui Dumnezeu, se împărtăşesc doar o dată 
de două-trei ori pe an, deşi cei din vechime se împărtăşeau de două-trei ori pe 
săptămână sau chiar zilnic. Cauza adevărată a acestei atitudini inacceptabile nu este 
evlavia, ci nepăsarea şi răul obicei al creştinilor care, asemenea evreilor în pustie, 
nostalgici după cărnurile Egiptului, preferă lui Hristos şi virtuţilor plăcerile 
trecătoare ale lumii40.

Principalul argument în favoarea unei împărtăşiri continue (synechos) îl oferă 
rugăciunea „Tatăl nostru” prin poziţia ei în cadrul Liturghiei între sfinţirea Darurilor 
şi împărtăşirea de Ele. „Tatăl nostru” e un rezumat al credinţei, prin cererile sale e o 
epitomă a vieţii practice a creştinului, iar prin ecfonisul trinitar e o concentrare a 
vieţii contemplative şi eshatologice în vederea lui Dumnezeu. în trei feluri se 
numeşte pâinea „spre fiinţă”. Mai întâi, «pâine spre fiinţă» (arton epiousion) se 
numeşte această pâine obişnuită, hrană trupească, care se amestecă în fiinţa 
trupului nostru ca trupul să crească şi să aibă putere, ca să nu moară. De aceea se 
cuvine să cerem numai hrana necesară, să căutăm numai pâinea cea spre fiinţă şi nu 
cele prisositoare. „Blestemat să fie omul care-şi pune nădejdea în om, se sprijină pe 
un trup omenesc şi a cărui inimă se depărtează de Domnul. Şi binecuvântat fie omul 
care se încrede în Domnul şi nădejdea lui va fi Domnul” (Ier 17, 5-7). în al doilea 
rând, „pâine spre fiinţă” este cuvântul lui Dumnezeu, precum spune dumnezeiasca 
Scriptură: „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui 
Dumnezeu” (Dt 8, 3; Mt 4, 4). Să nu moară sufletul nostru de foamea cuvântului 
vieţii, înainte să moară trupul, cum a păţit Adam fiindcă a călcat porunca 
dumnezeiască. Acest al treilea fel de pâine spre fiinţă e cu atât mai necesar decât 
primul, pe cât mai necesară decât viaţa trupului e viaţa sufletului. în al treilea rând, 
„pâine spre fiinţă” e Trupul şi Sângele Domnului, care se deosebeşte tot atât de mult 
de cuvântul lui Dumnezeu, pe cât se deosebeşte soarele de raza lui4 . împărtăşirea 
continuă/ frecventă („dă-ne-o nouă astăzi”) cu Sfintele Taine nu e, aşadar, decât 
consecinţa logică a celei de a patra cereri a Rugăciunii Domnului.

Sfântul Ioan Casian (+ 430) în prima convorbire cu ava Isaac “ despre Pâinea 
spre fiinţă sau de toate zilele, arată că „Pâinea noastră cea spre fiinţă (epiousion) dă- 
ne-o nouă astăzi” înseamnă calitatea nobleţei şi fiinţei ei, prin care e mai presus de 
toate fiinţele, iar în înălţimea măreţiei şi sfinţirii ei întrece toate făpturile; iar cea de- 
a doua exprimă însuşirea folosului şi utilităţii ei. Căci atunci când spune „cea de 
toate_zilele”, arată că fără ea n-am putea duce nicio zi viaţa duhovnicească. Iar când 
spune „astăzi” arată că trebuie luată în fiecare zi (cotidie esse summendum) şi că 
dăruirea ei de ieri nu e de ajuns dacă nu ne-ar fi dată în chip asemănător şi astăzi.

împărtăşirea frecventă nu e un privilegiu al preoţilor; acesta se referă doar la 
săvârşirea Liturghiei, al cărui scop e sfinţirea Darurilor şi împărtăşirea

sau

40 Ibidem, p. 179-182.
42 ^ConvorbitiU cu^Părinţidin Egipt, PL49, 794-796; apud împătăşirea.p. 395.
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credincioşilor. Iar acei preoţi, care nu-i împărtăşesc pe creştinii care vin la 
dumnezeiasca Cuminecătură cu evlavie şi credinţă, sunt judecaţi ca nişte ucigaşi, 
cum stă scris la proorocul Osea: ,JPreoţii au ascuns calea, au făcut omoruri în 
Sichem şi au făcut fărădelege în poporul Meu” (Os 6, 9). Diavolul încearcă să ne 
ţină la distanţă de Masa Domnului ca să murim de foame duhovnicească. Trebuie să 
ne trezim din indolenţă şi nesimţire şi să ieşim din nominalismul liturgic (părintele 
Ică jr.) prin care nu facem altceva decât să ne lipsim de harul ceresc43.

Motivele invocate pentru respingere sunt o serie de posibile consecinţe la care 
s-ar putea ajunge prin practicarea împărtăşirii frecvente: banalizarea Euharistiei 
înţelese ca „pâine obişnuită”; punerea între paranteze a condiţiilor stricte de punere 
la încercare a curăţiei conştiinţei în apropierea de Sfintele Taine, stabilite de Sfinţii 
Părinţi: estomparea distincţiei între clerici şi laici; şi, mai ales, confuzia deliberată 
dintre „încontinuu” şi „frecvent” sau, mai bine zis, nedeterminarea lor.

Acuzele de influenţă romano-catolică asupra lui Nicodim Aghioritul şi Neofit 
Kavsokalivitul în ce priveşte tema împărtăşirii frecvente, reafirmate ca ipoteză de 
maximă probabilitate în 1969 de Ch. Tzogas sunt contrazise de analiza comparativă 
a surselor44.

In Biserica minoritară a începuturilor avem de a face cu o spiritualite 
euharistic-ascetic-martirică extrem de incandescentă şi exigentă. Toţi cei botezaţi 
participau şi se împărtăşeau la Liturghia duminicală, care şi-a păstrat mult timp 
unicitatea şi prestigiul pascal-eshatologic. Euharistia li se trimitea şi celor absenţi. 
Mai mult creştinii luau şi acasă Euharistia pentru a se împărtăşii fie în caz de 
necesitate (arestare, persecuţie, călătorii, boală).

Modificări importante au survenit în secolul IV odată cu oficializarea 
creştinismului în noua eră constantinopolitană şi apariţia marilor comunităţi 
constituite în majoritate din păgâni integraţi în Biserică după o sumară cateheză şi a 
căror viaţă spirituală era relaxată şi deficitară. Doar monahi, care apar acum, 
continuă creştinismul integral al epocii apostolice, atât în practicile lui liturgice - 
Liturghiile comunitare doar sâmbăta şi duminica -, cât şi etosul lui ascetic martiric - 
cu împărtăşiri private zilnice. Viaţa liturgică a parohiilor urbane începe de acum 
înainte să fie dominată de fenomenul invers proporţional al înmulţirii Liturghiilor şi 
răririi împărtăşirilor: Liturghii zilnice şi împărtăşiri ocazionale45.

43 Ibidem, p. 244-245. Nicodim dialoghiază astfel: „Vreau să vă întreb aceasta: Dacă în timpul 
Cinei de Taină unul dintre Apostoli ar fi spus: Azi nu mă împărtăşesc!, ce ar fi spus oare Domnul? Cu 
siguranţă, mi se pare, că i-ar fi spus ceea ce i-a spus şi lui Petru la sfânta spălare: „Dacă nu te spăl, nu ai 
parte cu Mine”, In 13, 8, p. 282.

44 Ibidem, p. 59-60. Preoţii apuseni celebrează obligatoriu mesa în fiecare zi şi se împărtăşesc 
încontinuu. Există însă o lucrare a lui Molinos Breve trattato della cotidiana comunione, traducere 
italiană a unui original spaniol (apărut în 1675) publicată la Veneţia în 1685, lucrare fără nici o referire 
la sfintele canoane.

45 Cf. prezentările de sinteză ale părintelui Ică jr. din articolele „Communion fr^quent” din 
Diclionnaire de Theologie Catholique III/2 (1923), col. 515-552 (E. Dublanchy) şi Diclionnaire de 
Spiritualite II (1953), col. 1234-1292 (J. Duhr), apud Ibidem, p. 64.
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Divorţul în Liturghie dintre Jertfa şi Taină, între sacrificiul euharistie şi 
împărtăşirea din el a credincioşilor şi monahilor neclerici era complet în Evul 
Mediu. Accentul pus pe curăţire a dus inevitabil la rărirea împărtăşirilor şi la o nouă 
spiritualitate euharistică centrată pe penitenţă şi pe o devoţiune faţă de prezenţa reală 
a lui Hristos în Euharistie care a început să fie adorată vizual, expusă unei veneraţii a 
privirii, unei atitudini contemplative, nu unui consum sacramental. Liturghia însăşi 
pierzându-şi caracterul de comuniune în favoarea celui de alegorie rituală a vieţii iui 
Iisus Hristos46.

Sensul pledoariei euharistice a „colivarilor” este sesizat în echilibrul menţinut 
cu grijă între asceză şi Liturghie, între Spovedanie şi împărtăşire, între care aceştia 
refuză să opteze unilateral. Astfel, prima practică - tipic răsăriteană - pune accentul 
pe pregătirea ascetică prealabilă prin Spovedanie şi post, rigorismul ascetic ducând 
la o asceza fără Liturghie şi o supralicitare a valorii substitutive a anaforei. Cea de-a 
doua — tipic occidentală şi adoptată de teologii ortodocşi din diasporă — insistă pe 
Euharistie fără asceză, minimalizând importanţa pregătirii ascetice, a Spovedaniei şi 
a postului duce la banalizare şi formalism, la magism euharistie, al căror exces se 
manifestă în laxism ascetic şi insolenţă faţă de sacralitatea Euharistiei. Cele două 
excese simetrice ale împărtăşirii rare şi dese, individuale şi colective, se alimentează 
, justifică şi susţin reciproc, ambele invocă abuziv în sprijinul lor afirmaţii ale 
părinţilor „colivari”, fără a sesiza natura exactă a pledoariei lor de echilibru ascetico- 
euharistic47.

6. Liturghie spirituală şi o spiritualitate liturgică. Stratum monastic
Liturgistul rus Alexander Schmemann48 pleacă de la premisa unei opoziţii 

principiale între spiritualitatea euharistică originară de tip comunitar-eclesiologic şi 
eshatologic, pe de o parte şi spiritualitatea monahală ulterioară, individuală, 
penitenţială şi terapeutică, pe de altă parte şi militează pentru restaurarea celei dintâi 
împotriva celei din urmă. Părintele Stăniloae, însă, postulează din contră 
convergenţa şi unitatea de principiu în Ortodoxie a celor două aspecte într-o 
Liturghie spirituală şi o spiritualitate liturgică.

Dilema nu ar fi, aşadar, împărtăşirea deasă sau rară (o falsă dilemă), ci 
privativă sau corporată, gest de pietate individuală, de recompensare a „vredniciei 
eforturilor personale cu „premiul” euharistie sau act eclesiologic de constituire şi 
manifestare a Bisericii ca Trup al lui Hristos. Originea acestei crize e identificată în 
„privatizarea” pietistă de tip monahal a actului împărtăşirii şi pierderea sensului 
comunitar al Liturghiei şi cuminecării şi degradarea Euharistiei la rang de simplă 
Taină, vehicol de comunicare a harului.

1,6 Ibidem, p. 62-63.
47 Ibidem,p.l\-12.
48 Alexander Schmemann, Euharistia Taina împărăţiei (1984); trad. rom. Editura Anastasia, f.a.
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Relaţia monahismului cu actul central al cultului creştin - Euharistia - va 
ilustra această evoluţie. Iniţial regula a fost participarea călugărilor la Euharistia 
Bisericii. In acelaşi timp, sunt indicaţii foarte timpurii despre păstrarea darurilor de 
către eremiţi şi despre împărtăşirea cu ele. „Căci toţi câţi vieţuiesc ca monahi în 
pustiu unde nu este preot ţin Cuminecătura acasă şi se împărtăşesc ei înşişi. Iar în 
Alexandria şi Egipt, spune Sf. Vasile, chiar şi fiecare laic are, cum au majoritatea, 
Cuminecătura în casa lui şi se împărtăşeşte”(Epistola 93)49. Practica păstrării 
elementelor sfinte acasă şi practica propriei împărtăşiri e confirmată prin mărturii 
din Biserica primară şi probabil că nu a fost ceva nou în această practică. Dar 
motivele în fiecare caz au fost complet diferite. împărtăşania individuală în Biserica
primară a fost un fel de prelungire în zilele săptămânii a împărtăşirii duminicale în 
adunarea euharistică a Bisericii50. Dar fără să se observe, primirea împărtăşaniei a
fost subordonată evlaviei individuale.

Anahoreţii, care nu mai ieşeau niciodată din chilia lor, puteau primi Euharistia 
adusă fie de un înger, cum era cazul avei Anuf în toate zilele, fie de un preot care 
venea la el din când în când. Astfel, un avă Ioan a primit timp de trei ani de zile în 
fiecare duminică Sfintele Taine şi, ca şi ava Anuf, trăia şi fizic din ea, fiindcă nu mai 
gusta altă mâncare. Cunoaştem, de asemenea, un avă Marcu Egipteanul care a rămas 
treizeci de ani fără a-şi părăsi chilia şi la care un preot venea din când în când să 
săvârşească Euharistia. Deşi se separau de comunităţile ecleziale, anahoreţii egipteni 
nu dispreţuiau nicidecum Tainele Bisericii. Iar când s-au înmulţit în Sketis, ca şi în 
Nitria şi în Kelia anahoreţii şi-au avut bisericile şi preoţii lor. Iar în aceste biserici 
din deşert, ca şi în celelalte, privarea de împărtăşanie era una din pedepsele aplicate 
pentru păcatele grave51. într-o zi la o întâlnire cu sfântul Antonie cel Mare, acelaşi 
avă Macarie îi atrage atenţia Sfântului că nu există Liturghie în Sketis. Nu ştim care 
a fost răspunsul Sfântului Antonie. După cum notează istoricul Socrate în a sa Istorie 
bisericească, „toate bisericile lumii, afară de cele ale Romei şi Alexandriei, 
celebrează Sfintele Taine în fiecare sâmbătă”. El adaugă că până şi egiptenii care 
locuiesc lângă Alexandria şi cei din Tebaida urmează acest obicei, dar nu această 
particularitate: la ei Euharistia e celebrată seara, după prânzul obişnuit. La 
Tabennesi, Sfântul Pahomei se ducea sâmbăta şi duminica cu fraţii la biserica din 
sat. Cu privire la dubla celebrare euharistică de sâmbăta şi duminica, Sozomen, de 
exemplu, spune: „Monahii se împărtăşesc cu Sfintele Taine în prima şi ultima zi a 
săptămâni”52.

49 Sfanţul Vasile cel Mare, Despre Sfântul Duh. Corespondenţă (Epistole) - Scrieri partea a treia - 
în PSB 12, E1BMBOR, Bucureşti 1988, p. 269-270. în vremuri de persecuţie unii erau nevoiţi, în absenţa 
unui preot liturg, să ia cuminecătura cu mâna proprie.

50 Alexander Schmemann, Introducere în Teologia Liturgică (1966), Editura Sofia, Bucureşti
2002, p 202-203.

51 Lucien Regnault, Viaţa cotidiană a Părinţilor deşertului în Egiptul secolului IV, ediţia a Il-a, 
Editura Deisis, Sibiu 2004, p. 182-183.

52 Ibidem, p. 178-180.
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Biserică, ci în chilii (Vecernia sinaită a Awei Nil). Important e aceas a 
tradiţiei liturgice a Bisericii cu o regulă ascetică particulară. a a in
regula monastică a căpătat un caracter liturgic . .. ••ntr.tîn

Aşadar, primirea împărtăşaniei a fost separată de ritmu isencn 
ritmul vieţii ascetice individuale. Am menţionat deja exemp e e 
împărtăşire individuală de către eremiţi din Sfintele Daruri păstrate pen ru a 
şi, de asemenea oficierea unor liturghii private, dacă se pot numi aşa, 1 
anahoreţilor care nu doreau să întrerupă singurătatea. alf.C t- • 
monahismului în oraşe şi dezvoltarea Tipicurilor monahie, .ambele pract^ au 
dispărut. Dar principiul iniţial a rămas: concepţia împărtăşim ca mdelemic 
ascetică, ca act individual legat de nevoile individuale ori de starea spirituala

Importantă e apariţia ideii de împărtăşire frecventă sau rară, o idee care: nu * 
era legată de regula de rugăciune a Bisericii, dar mai imporţan es e s 
locului Euharistiei în întreaga structură a vieţii liturgice. Practica*oficieri! zilinu* 
Liturghiei (devenită regulă în mănăstirile secolului VIII-IX) era privita pur ş P 
ca una dintre slujbele acestui ciclu al liturghiei timpului. Dar aceasta 
implica primirea zilnică a împărtăşaniei, care era determinata .e V*! . . j
individual. Euharistia zilnică era prilejul acordat fiecăruia pentru a-şi stabili p P 
ritm individual. Cu alte cuvinte, oficierea Liturghiei a ajuns să ie înţe e 
ca ceva axiomatic şi natural. în adoptarea sa mai târzie de către îsenci e par > 
ea a condus la o separare treptată a Liturghiei de adunare, la o înţe egerea a 
ca un serviciu oficiat de către cler şi care nu cerea în mod necesar pa îcip 
tuturor54.

nu

Fără a dezvolta această idee, putem spune că acest stratum monastic potrivit lui 
Schmemann este legat de una din cele mai profunde transformări petrecute vreodată 
în pietatea liturgică, anume separarea Euharistiei de semnificaţia ei eshatologică şi 
eclesiologică55.

7. Dualismul liturgic - sinaxă / Euharistie şi mişcarea liturgică.
Reînvierea unei conştiinţe liturgice, a unui interes nou şi în fapt teologic faţă de 

tradiţia liturgică a însoţit reînviorarea eclesiologiei. în scopul de a înţelege cultul ca 
ceva mai mult decât un „cult public”, necesar a vedea şi a percepe Biserica ca ceva

53 A. Schmemann, op. cit., p. 204-205.
54 Ibidem, p. 270-273.
55 Ibidem, p. 274.
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mai mult decât o „societate de credincioşi”. Această reînviere ori mişcare liturgică56. 
începe aproape simultan în diferite părţi ale lumii creştine în anii următori primului 
război mondial. Esenţa sa rezidă în adevărata descoperire a cultului ca viaţă a 
Bisericii, act public ce actualizează etern natura Bisericii ca Trup al lui Hristos, cult 
conceput ca o veşnică autorevelare a Bisericii. Este o întoarcere prin cult la Biserică 
şi prin Biserică la cult57.

Departe de a adera la un arheologism ciudat care consideră restaurarea cultului 
în „puritatea sa primitivă” panaceu pentru toate bolile contemporane, fondatorii 
acestei mişcări au declarat în mod repetat că în ochii lor cultul ortodox mărturiseşte 
despre „marea rugăciune liturgică” a Bisericii primare. „Biserica Ortodoxă, scrie, 
Dom Olivier Rouseau un istoric catolic al mişcării liturgice, a păstrat spiritul liturgic 
al Bisericii primare şi continuă să trăiască prin acesta şi să primească viaţă din acest 
izvor”58.

Săvârşirea Euharistiei este plasată în cadrul liturghie timpului, astfel încât 
nefiind legată nici determinată în mod esenţial de timp, este „corelativă” timpului. 
Acest lucru este observat chiar mai clar în ciclul săptămânal, unde Euharistia are 
propria sa zi - ziua Domnului ori duminica. Este evident că euharistia (elementul 
sacramental) şi liturghia timpului (elementul nesacramental) nu coexistă în mod 
simplu, ci sunt unite. Euharistia este actualizarea unicului, singurului şi 
irepetabilului eveniment şi esenţa Tainei constă, întâi de toate în posibilitatea 
cuceririi timpului, adică în manifestarea şi realizarea unui eveniment aparţinând 
trecutului în toată realitatea şi eficacitatea sa veşnică şi supratemporală. Ea este în 
esenţă independentă de zi ori ceas, ne introduce şi încorporează într-o realitate care 
nu este supusă în nici un fel timpului. „Cinei Tale celei de Taină astăzi, Fiul lui 
Dumnezeu, părtaş mă primeşte...”, deşi este îndeplinită ca o repetare în timp, ea 
manifestă o realitatea irepetabilă şi supratemporală59.

Există o tendinţă crescândă de a reduce întreaga viaţă liturgică a Bisericii doar 
la Euharistie, o evidentă reînviere euharistică exprimată în special în practica desei 
împărtăşiri. Pe de o parte avem pericolul reducerii întregii vieţi liturgice la o singură 
Taină însoţită de o corespunzătoare neglijare a celorlalte elemente ale ei. Pe de altă 
parte, avem lărgirea conceptului de taină, astfel încât include întreg cultul, acest

56 Pentru o analiză şi istorie generală a mişcării liturgice: Dom O. Rousseau, Histoire du 
Mouvemeni Liturgique, Paris, Les Editions du Cerf, 1945; J.H. Srawley, The Liturgical Movement, 
London, A.R. Mowbraz, 1954; L. Bouyer, La Vie de la Liturgie, Paris Les Editions du Cerf, 1956.

57 A. Schmemann, Introducere..., p. 52-53.
58 Dom.O. Rousseau, op. cit., p. 198. Cf. Alexander Schmemann, op. cit., p. 55.

A. Schmemann, op. cit., p. 88-90. Pe de altă parte, cel de-al doilea domeniu liturgic al Bisericii 
poate fi numit „liturghia timpului” deoarece aici timpul nu este un cadru extern obişnuit, ci într-un 
oarecare sens chiar obiectul cultului, principiul ce defineşte conţinutul său. Nu a fost întâmplător că 
dezvoltarea ciclului anual a început cu disputele asupra datei Paştelui. Această legătură clară şi 
intenţionată a cultului cu timpul constitue unul dintre elementele caracteristice ale vieţii liturgice a 
Bisericii. Timpul este un principiu îmbinând ambele domenii liturgice mai sus menţionate într-o singură 
structură unificată sau tipic.
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concept conduce la o ambiguitate teologică periculoasă şi lipseşte Taina e 
unicitatea sa în viaţa liturgică a Bisericii60.

înainte de secolul IV, conform lui Duchesne61, au fost doar rugăciuni private. 
Semnificaţia revoluţiei liturgice a secolului al IV-lea rezidă în mod precis din faptul 
că prin monahism aceste rugăciuni particulare au fost încorporate în cultul oficial al 
Bisericii. Din rugăciuni ale persoanelor şi grupurilor separate din Biserică, ele au 
devenit rugăciunea Bisericii. Cultul timpuriu pre-niceean este astfel opus celui care 
ia formă după Constantin.

G. Dix62 crede că Biserica primară nu avea şi nu putea să aibă vreo liturghie a 
timpului deoarece prin chiar natura sa cultul acestei era eshatologic. Nu putea 
exista o slujire divină înrădăcinată în timp, având legătură cu timpurile şi ceasurile 
vieţii oamenilor, deoarece Biserica însăşi se considera o ieşire din timp, o renunţare 
la lumea aceasta care trăieşte din timp şi este subordoantă acestuia. La baza teoriei 
lui Dix stă afirmarea naturii complet eshatologice a Bisericii şi Euharistiei. Lumea 
lui Constantin a dat naştere în Biserică unei idei noi, ideea sfinţirii timpului, ceva 
complet străin de Biserica primară, reprezentând un colaps al experienţei 
eshatologice a Euharistiei.

Teoria acestuia este contrazisă de C.W. Dugmore63 care tratează despre inflenţa 
sinagogii asupra serviciului divin. Cultul evreiesc poate fi caracterizat ca o liturghie 
a timpului; el este stabilit în relaţie cu ciclurile zilnic, săptămânal şi anual. De aceea 
e firesc a presupune aceeaşi structură a cultului primilor creştini. Deşi nu respinge 
dualismul liturgic al iudeo-creştinismului, Dix neagă în mod categoric existenţa sa în 
perioada când Biserica rupea toate legăturile directe cu Templul şi sinagoga .

Dualismul liturgic şi-a găsit expresia în structura dublă a adunării euharistice — 
în unirea sinaxei cu Euharistia în sensul real al cuvântului. Sinaxa — conform teoriei 
general acceptate - a păstrat structura adunării din sinagogă, în care citirea şi 
explicarea în predică a Scripturii a ocupat poziţia principală. Partea euharistică a 
păstrat forma şi ordinea mesei pascale evreieşti, Kiddush. în acest fel, dualismul 
liturgic a fost transpus într-un cult creştin unificat. Problema modului de unire a

60 Ibidcm, p. 91-93. Teologia liturgică cunoscută sub numele de Mysterienlelîre şi care este legată 
de numele lui Dom Odo Casei şi de centrul liturgic benedictin de la Maria Laach poate fi luat 
exemplu tipic al celei de a doua tendinţe. Contribuţiile acestui centru în opera renaşterii liturgice din
Apus sunt enorme şi trebuie salutate de toţi. Dar plasând conceptul de taină (ţiuorripiov) în >------
întregii sale teorii despre cult, Dom Odo Casei nu a reuşit să-l definească în aşa fel încât să traseze o 
linie clară între cultul sacramental şi nesacramental. Dimpotrivă, pare a amesteca totul într-o 
terminologie misteriologică generală. întregul cult apare ca o manifestare şi expresie a tainei
(|!U0Tf|piOV).

1 L. Duchesne, Origines du culte chretien, Paris, E. de Boccard, 1925, p. 469; Schmemann, p. 95.
62 G. Dix, The Shape of the Liturgy, Westminster, Dacre Press, 1945, pp. 326,265; Schmemann, p. 96.
63 C.W. Dugmore, The Influence of the Synagogue on the Divine Office, Oxford University Press, 1944.
64 A. Schmemann, op. cit., p. 112. Conform teoriei pe care Dix şi alţii au apărat-o, tot ceea ce 

Biserica a moştenit graţie originilor ei evreieşti s-a păstrat în noul cult mai presus de toate în adunarea 
euharistică, care a devenit apoi singura formă a cultului creştin adevărat.

ca un

centru
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sinaxei („liturghia catehumenilor”, în terminologia noastră) cu Euharistia a ajuns să 
reprezinte pentru liturgişti un fel de crux interpretum. „Cum şi de ce au devenit ele o 
singură liturghie?”, întreabă renumitul liturgist englez Srawley. Un proces pe care îl 
consideră incomplet până în secolul IV - sinaxa şi Euharistia puteau fi şi într- 
adevăr au fost oficiate separat*5.

8. «Reducţia eshatologică» şi liturghia timpului - kairos şi „perfectul
profetic”

Oscar Cullman a tratat despre conceptul timpului în cartea sa Hristos şi timpul. 
EI prezintă deosebirea esenţială dintre înţelegerea liniară, specific iudaică, a timpului 
şi conceptul ciclic elenistic. Conform concepţiei evreieşti, eshatologia nu semnifică 
o renunţare la timp ca la ceva corupt, nici o victorie asupra timpului, nici o ieşire 
afară din el. Dimpotrivă în această concepţie timpul însuşi poate fi descris ca 
eshatologic, evenimentele îl transformă în proces sau istorie şi îl orientează spre un 
eshaton, spre consumarea sa într-un eveniment final revelând întregul său înţeles. 
Eshatonul este deci nu un sfârşit, ci împlinirea a ceea ce s-a dezvoltat în timp, a 
acelui fapt căruia timpul i-a fost intrinsec subordonat ca mijloc şi care are sfârşit. 
Timpul, în acest sens, este definit prin mişcarea sa către împlinirea planului ori 
intenţiei lui Dumnezeu pentru lume, care se va întâmpla în timp şi prin timp, prin 
mişcarea sa în direcţia zilei Domnului. Liturghia timpului în iudaism este expresia 
acestei teologii biblice şi de fapt eshatologice a timpului. Ea începe cu 
binecuvântarea împărăţiei lui Yahve spre care este îndreptat timpul şi este în 
întregime un cult al Dumnezeului istoriei, al Dumnezeului mântuirii. Aceasta este 
liturghia timpului, dar nu timpul natural ori ciclic, nu acel timp care este imanent în 
lume, determinând-o şi conţinând-o pe aceasta în propriu său ritm ciclic, suficient 
sieşi. Este timpul eshatologic transparent, timpul în care şi peste care Dumnezeul viu 
al lui Avraam, Isaac şi Iacov veghează permanent şi care revelează semnificaţia sa 
reală în împărăţia lui Yahve, „împărăţia tuturor veacurilor”.

Dar aceeaşi înţelegere a timpului, aşa cum Cullman a demonstrat-o foarte bine, 
stă la baza concepţiei creştine nou-testamentare. Diferenţa dintre creştinism şi 
iudaism nu constă în înţelegerea ori teologia referitoare la timp, ci în concepţia lor 
despre evenimentele prin care acest timp este măsurat în mod spiritual. Timpul 
iudaic este eshatologic în sensul că el este încă îndreptat spre venirea lui Mesia şi a 
împărăţiei mesianice. Conform timpului creştin, Mesia a venit deja, este deja 
descoperit, împărăţia lui Yahve este aproape. Dacă eshatologia tf^ebuie înţeleasă 
doar prin prisma viitorului, atunci, cum spune Cullman «afirmarea necondiţionată a 
eshatologiei creştinismului timpuriu» este greşită: «Etalonul său nu este ceva care 
urmează să vină în viitor, ci Acel Unul care deja a venit...» 66. Evenimentul care

65 Ibidem, p. 112-114.
66 Oscar Cullman, Le Christ et le Teps, Paris, Delachaux et Nestl6, 1947, trad. engl. Philadelphia, 

Westminster, 1951, p. 108.
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zilei Domnului nu semnifică nici sfârşitul, nici frângerea absurdă inc gohrea 
timpului. Timpul devine cu adevărat real, capătă o intens.tate ncuă ş. deoseb.tă^el 
devine timpul Bisericii: timpul în care mântuirea dat pnn 
realizată.

In lumina acestei eshatologii (nu ca identică pur şi simplu cu renunţarea la 
lume) trebuie să înţelegem caracterul eshatologic al noului cult şi, mai presus de 
orice, al Euharistiei. Evenimentul care este actualizat în Euharistie este un eveniment 
al trecutului, cercetat în cadrul categoriilor timpului, dar datorită semnificaţiei lui 
eshatologice un eveniment care are loc etem. Această împărăţie mesianică ori viaţă 
în eon este actualizată — devine reală — în adunarea Bisericii, în SKKĂtjoia, când
credincioşii vin împreună să fie împărtăşiţi din trupul domnului. Euharistia este deci 
manifestarea bisericii ca noul eon, este participarea la împărăţie ca parousia, ca 
prezenţă a Domnului înviat şi Dătător de viaţă. Nu este repetarea apariţiei ori 
veniri Lui în lume, ci ridicarea Bisericii la parousia Sa, participarea Bisericii la slava 
Lui cerească. Gândirea creştină târzie va începe să interpreteze natura Tainei -a 
acestei repetări a irepetabilului - prin concepte împrumutate din filosofia greacă.

Euharistia ori Cina Domnului este de asemenea actualizarea noului eon în cel 
Euharistia este parousia, prezenţa şi arătarea lui Hristos care este „acelaşi, 

ieri, astăzi şi în veci” (Evr 13, 8). Cu alte cuvinte, eshatologia Euharistiei nu este^ 
renunţare la lume, nu este evadare din timp (ceea ce ar putea face pe preot să 
săvârşească singur Liturghia fără lume/ credincioşi). Biserica este aşezată în lume 
cu scopul de a o mântui pe aceasta prin plenitudinea ei eshatologică, prin parousia 
lui Hristos. Dacă Biserica ar fi o izbăvire de lume, atunci noul ei cult ar fi suficient, 
mai mult, el ar fi singurul conţinut şi scop al întregii vieţi a Bisericii. Aşa-numita 
eshatologie a renunţării la lume a fost probabil susţinută de către creştinii izolaţi 
(compară „să vină împărăţia Ta şi să tracă această lume...” din Didahie). Liturghia 
timpului (acum identificată ca vechiul cult iudaic) a fost deci păstrată într-un fel din 
necesitate — ca o completare a Euharistiei (ca afirmare a realităţii lumii), fără care 
aplicarea Euharistiei la timp sau la orice sfinţire a vieţii acestei lumi ar fi incompletă. 
Euharistia

vechi.

înlocuieşte liturghia timpului deoarece prin natură ea este 
manifestarea în acest eon a unui alt Eon, este împărtăşirea credincioşilor în viaţa 
veşnică. Ea nu poate desfiinţa liturghia timpului (implicit şi prezenţa credincioşilor 
ca sinaxă) pentru că atunci timpul ar fi golit şi privat de semnificaţie, nu ar fi nimic 
altceva decât intervale între celebrările Euharistiei67.

în anamneza din anaforaua Liturghiei Sfanţului Ioan Gură de Aur se aminteşte 
nu numai de trecut ci şi de viitor: ,^4ducându-ne aminte de această poruncă 
mântuitoare şi de toate câte s-au făcut pentru noi: de cruce, de mormânt, de

nu

67 A. Schmemann, op. cit., p. J 20-125.
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învierea cea de-a treia zi, de înălţarea la cer, de şederea de-a dreapta Tatălui şi de 
cea de-a doua venire întru slavă, ale Tale dintru ale Tale Ţie îţi aducem de toate şi 
pentru toate...”6*. Arhimandritul Kiprian (Kem), unul din importanţii comentatori ai 
liturghiei din secolul nostru, scrie: „în anamneza euharistică se şterg graniţele dintre 
trecut, prezent şi viitor... în Liturghia noastră noi pomenim şi viitorul”. 
Arhimandritul Kiprian vede aici o corespondenţă cu „perfectul profetic” al 
profeţilor Vechiului Testament. Mai importantă decât amintirea viitorului luată în 
sine, este pentru Zizioulas schimbarea pe care o primeşte amintirea trecutului prin 
amintirea viitorului înserată în el. în acţiunea euharistică evenimentele trecutului 
sunt primite înnoite în mod eshatologic de la Dumnezeu. Amintirea trecutului, scrie 
Zizioulas, dinamitează problematica scolastică clasică privitoare la semnificaţia de 
memorial a Euharistiei. Ea nu este comemorarea euharistică a unui eveniment din 
trecut. Euharistia ca anamneză nu se înrădăcinează în trecut - în crucea lui Hristos 
— ci în viitor, în înviere şi în împărăţia ce va veni69.

Nu numai anamneza este eshatologică, ci şi adunarea. Biserica locală este 
adunarea eshatologică a poporului lui Dumnezeu. Această imagine despre Biserică - 
subliniază Ioannis Zizioulas - „nu este împrumutată din istorie, ci din starea 
eshatologică a adunării bisericii « în acelaşi loc»10, pentru a participa la viaţa 
veşnică a lui Dumnezeu aşa cum este ea oferită la masa euharistică”. Caracterul 
teofanic al Liturghiei e limpede mai ales în vohodurile dumnezeieştii Liturghii: 
Dumnezeu vine în cuvântul Său - acesta e Vohodul Mic. Dumnezeu vine, Se arată 
„ca să se junghie şi să se dea mâncare credincioşilor” (Imn heruvimic din Sâmbăta 
Mare) - acesta e Vohodul Mare. Şi Dumnezeu vine împreună cu îngerii Săi. Graniţa 
între cer şi pământ este suprimată. Ea se vede deja în ordinea părticelelor simbolice 
de la proscomidia dumnezeieştii Liturghii, când pe discul euharistie este adunată 
Biserica întreagă71.

Aşadar, adunarea euharistică a bisericii dintr-un anume loc este, pe de parte, 
Biserica întreagă în plinătatea ei „catolică”, „sobornicească”, dar în aşa fel încât în 
acelaşi timp ea se transcende pe sine. Liturghia este deopotrivă semn al asumării şi 
transfigurării şi prefacerii lumii. Numai atunci când Biserica lasă în Euharistie 
această lume şi se ridică la masa lui Hristos în împărăţia Sa, se întâmplă ca ea să 
vadă cerul şi pământul ca pline de slava Sa şi pe Dumnezeu care a umplut cu El 
însuşi toate lucrurile72.

68 Lilurghier, ed. cit., p.162.
69 Karl Christian Felmy, De la Cina de Taină..., p. 258-259.
70 Ibidem, p. 260. Aluzie la epi to auto (Ignatie, Eph V, 3; XII 1; Mgn VII, 1 sq; cf. şi 1 Co 14, 23,

Unitatea dintre Biserica cerească şi cea pământească în dumnezeiasca Liturghie a fost 
evidenţiată îndeosebi în predicile liturgice ale harismaticului părinte Ioan din Kronştadt, Liturghia - 
cerul pe pământ. Cugetări mistice despre Biserică şi cultul divin ortodox, Editura Deisis, Sibiu 2002.

72 Felmy, op. cit., p. 262-264.

FA 2, 1).
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Jean-Yves Lacoste pledează pentru o fenomenologie liturgică a umanităţii 
omului. Statutul de apatrid al acestuia - dat ca posibilitate iniţială - arată că pământ 
şi lume cele două feţe antagoniste ale locului, sunt limitele topologice ale putinţei 
noastre de a fi. Noi putem refuza să existăm în aceste moduri - trimiterea circulară 
de la lume la pământ şi de la pământ la lume, care uneşte ateismul existenţial cu un 
păgânism existenţial - o vom face atunci când vom decide să intrăm în liturghie, ea e 
prezentă imemorial - neliniştea predispune satisfacţiei eshatologice. Pentru omul 
care fiinţează liturgic, lumea încetează de a mai fi un orizont, subminarea 
topologicului de liturgic nu poate fi deci gândită aici decât în termenii eschaton-ului. 
Ordinea simbolicului este alta decât cea a fiinţei. Dar această redistribuire insinuează 
într-un mod real (dar anticipat şi incoactiv) „datul” eshatologic al experienţei, 
ordinea simbolului ne e deci străină de ordinea ontologică, e realitatea „fiinţei care 
nu e încă”, care n-ar putea „fi” în limitele lumii, dar care se poate realiza aici în 
măsura în care e simbolizată aici™.

Este îngăduit omului să-şi supradetermine liturgic fiinţarea-sa-aici. Liturghia 
deschide calea unei inversiuni a raportului de inerenţă: omul care se odihneşte cu 
totul în Dumnezeu scapă dominaţiei lumii, luându-i lumii statutul său de orizont de 
netrecut. Zăvorârea e o lucrare liturgică, un „antrenament” la existenţă, un existenţiel 
şi nu de un existenţial, simbolic vorbind, locul său e un ne-loc. Liturghia insinuează 
că dialectica lumii şi a pământului nu poate fi întregul adevăr al locului, îi revine 
esenţial faptul de a fi o fiinţare-în faţa-lui-Dumnezeu, realitatea ei dovedeşte omului 
că nu e constrâns să existe în unica modalitate a Dasein-ului sau în cea a 
„muritorului”. Liturghia e o un mod de a fi, în care lumea nu se interpune între 
Dumnezeu şi om şi în care prezenţa lumii şi prezenţa lui Dumnezeu ne sunt co- 
donate. Lumea
prezenţe „kenotice” şi al sacramentului74.

Prin „viaţă” înţelegem aici mai întâi sfera evidenţei antepredicative, realul în 
însuşi actul apariţiei, înainte de judecata predicativă. „Viaţa” are, aşadar, drept loc 
dimineaţa experienţei, recucerită prin asceză filozofică. Viaţa este aurora perpetuă, 
eternă tinereţe a începutului. Viaţa înţeleasă ca nemijlocire totală - fără ca nici o 
mediere să nu se interpună între acest act şi coştiinţa care-1 surprinde. Spre deosebire 
de manifestarea iniţială „lumii vieţii”, câmpul liturghiei este guvernat de o 
cunoaştere. între lumea vieţii şi câmpul liturgic domneşte deci un răstimp cognitiv. 
Nemijlocitul menţine Absolutul în inevidenţă. Potrivit conceptului husserlian, viaţa e 
atee. Şi în acest fel, lumea vieţii e ceea ce trebuie depăşit pentru ca omul să poată 
face faţă lui Dumnezeu. Liturghia ne constrânge să admitem însă că experienţa 
antepredicativă ne menţine în necunoaşterea a ceea ce e mai fundamental sau a 
originarului. Dimensiunile lumii vieţii nu sunt cu siguranţă dimensiunile integrale

nu e câmpul unei teofanii, ci al clar-obscurului şi încă al unei

73 Jean-Yves Lacoste, Experienţă şi Absolut. Pentru o fenomenologie liturgică a umanităln 
omului, Editura Deisis, Sibiu 2001, p. 29, 31 (n. 20), 37 şi 36 (n. 24).

74 Ibidem, pp. 38-40,48-49 şi 51.
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ale experienţei. Liturghia n-are deci nici un statut existenţial, afară de cel pe care i-1 
poate oferi precar o „nelinişte” total absentă din textul lui Heidegger. Iniţial, omul 
nu e oare decât începutul lui însuşi? se întreabă Lacoste. în fapt, Liturghia nu e o 
posibilitate între toate cele care i se oferă eului şi care vor servi pentru a mă defini, 
dar nu pentru a determina acel ceva prin care sunt uman. Liturgic omul debordează 
ceea ce este el iniţial; limitele existenţialului nu sunt limitele umanităţii sale75.

Liturghia ce apare în fapt ca o punere în paranteze a lumii şi a pământului 
(constituţia „ne-locului” liturgic). în sens stric cei care stau liturgic în faţa 
Absolutului nu au nimic şi nu-şi pot împropria nimic; omul este gol, şi pentru că 
actul său de prezenţă nu face decât să-l pună la discreţia darurilor pe care poate doar 
să le aştepte în răbdare, trebuie spus că el este sărac şi, mai cu seamă, că e sărac la 
modul definitiv. Reducţia liturgică76 nu-l ucide pe om\ din contră, ea dovedeşte că

75 J.Y. Lacoste, Experienţă..., p. 132-136.
76 Pentru a obţine, prin „reducţie fenomenologică”, „fenomenele”, însuşi „psihicul pur”, se 

procedează în două etape: 1) operarea unei eTcoxn sistematice şi radicale, 2) recunoaşterea, înţelegerea şi 
descrierea multiplelor «apariţii» a ceea ce nu mai desemnează «obiecte», ci «unităţi de sens», în aşa fel 
încât descrierea fenomenologică se va diviza în două părţi: descrierea «noesei» sau vizatul subiectiv al 
experienţei - şi descrirea «noemei» sau obiectul vizat în experienţă. (Edmund Husserl, Conferinţe 
pariziene şi alte scrieri filosofice, Traducere, note, postfaţă şi comentarii de Alexandru Boboc, Editura 
Paideia, Bucureşti 1999, p. 161-162).

Intuirea esenţei - „esenţa percepţie” (sau percepţia ca esenţă), nu esenţa percepţiei - nu-i un fel de 
percepere, ci sesizarea datului, aprehenderea lucrurilor într-o modalitate originară. Esenţa nu e ceva 
transcendent conştiinţei pure, după cum nu este nici imanentă conştiinţei. De aceea nu vorbim despre 
„fiinţa esenţei”, ci de ,fiinţă-esenţă'\ adică nu fiinţa ca abstracţie a esenţei, ci esenţa însăşi ca fiinţă, 
ceea ce e posibil doar prin reducţia fenomenologică. Husserl însuşi scria: Orice trăire, care are 
caracteristica proprie intenţionalităţii, anume aceea a unei fiinţe-conştient-obiectuală (eines- 
Gegenstăndlichenbewusst-Seins), a fiinţei asupra căreia e orientată, o numim trăire intenţională. 
(Edmund Husserl, Filosofia ca ştiinţă riguroasă, Traducere, postfaţă, note şi comentarii de Alexandru 
Boboc, Editura Paideia, Bucureşti 1994, p. 86-86, n. 45-46).

Aşadar, esenţa (Eidos) este un „obiect de un fel deosebit” şi concentrează astfel, tripticul fiinţă- 
esenţă-fenomen în formulele: fiinţă-fenomen şi fenomenul-fiinţă. (Ibidem, p. 92, n. 65).

Suspendarea judecăţii este „o stare a intelectului prin care nici nu negăm, nici nu afirmăm un 
lucru”. Este vorba de «oprirea aprobării», care în gândirea greacă era redată prin eTtoxh (lat. assensionis 
retentio, Cicero, Lucullus, cartea II, cap. 19, 59); alţi sceptici (Timon, şcolarul lui PyrThon) 
întrebuinţează în acelaşi sens cupaoia (apţinerea de la vreo afirmaţie): „scepticul nu hotărăşte asupra 
viitorului; el arată numai ceea ce i se pare în momentul în care vorbeşte”. (Ibidem, p. 122-123).

Lumea vieţii (Lebenswelt) e domeniul prepredicativ. Heidegger critică la fenomenologia existentă 
faptul că îi rămâne ascunsă viaţa actuală care se scurge. El numeşte încercarea de a scoate lumea din 
paranteză un avort, căci fără lume (Weltbezung) viaţa nu este comprehensibilă. Nu Ego-ul trebuie 
sesizat, ci viaţa. Critica filosofică dimpotrivă necesită „intrarea în vivacitatea vieţii înseşi". Viaţa nu 
este sesizată prin ancorarea în subiect. Facticitatea este caracteristică pentru caracterul de fiinţă al fiinţei 
„noastre” „proprii” aflată-în-deschis. Aceasta nu este prezentă într-o intuiţie, „ci fiinţa-în-deschis 
(Dasein) îşi este ei înseşi deschisul (Da) în Cum-ul (Wie) fiinţei sale proprii”. (Walter Biemel, 
Heidegger şi fenomenologia, în Edmund Husserl «Criza umanităţii europene şi filosofia», Traducere, 
note şi comentarii de Alexandru Boboc, Editura Paideea, Bucureşti 2003, p. 180-183).

în reducţie se face abstracţie de realitatea conştiinţei. „Trăirea reală este eliminată pentru a 
dobândi absolutul pur. Sensul reducţiei este astfel tocmai de a nu mai face uz de realitatea

552



Dualismul liturgic - un fel de crux interpretum

omul poate supravieţui atunci când sunt desfăcute legăturile care-1 unesc cu lumea, 
atunci când nimic nu mai e cu adevărat la dispoziţia omului. Şi dacă e adevărat că 
experienţa liturgică îi permite omului să acceadă la ceea ce îi este cel mai proj?r iu, 
va fi adevărat să spunem că reducţia liturgică pune între paranteze neesenţialul .

Problema ipseităţii e în fond o problemă eshatologică. împlinirea omului nu 
este deductibilă. Raportul omului cu fiinţa sa este deci marcat de o penurie, sau de o 
sărăcie: el nu posedă ceea ce este şi nu este în mod definitiv el însuşi. Nu suntem 
astăzi nici la originea noastră, pe care o barează mundaneitatea noastră, nici la 
sfârşitul nostru. Existăm între creaţie şi lume. Existăm între origine şi sfârşit, între 
creaţie şi împărăţie. Dialectica lumii şi a creaţiei trebuie aşadar lărgită într-o 
dialectică a creaţiei, a lumii şi a împărăţiei. Ispita oricărei filozofii a istoriei, spune 
Lacoste, e întotdeauna de a produce propria sa eshatologie şi această ispită este cu 
atât mai vie atunci când filozofia îşi fixează drept sarcină împroprierea conţinutului 
relaţional al anticipărilor teologice ale sfârşitului8.

Umanitatea omului ne-a apărut ca o problemă eshatologică. Omului îi revine să 
fie făgăduit lui Dumnezeu şi să existe la modul chemării. Istoriei îi aparţine faptul de 

putea înregistra decât neîmplinirea acestei făgăduinţe. Manifestăndu-se ca om, 
Dumnezeu îl manifestă de asemenea pe om lui însuşi; şi începând de atunci, cele 
două întrebări care ne interesează (cine este dumnezeu şi cine este omul?) nu pot 
decât să primească un răspuns solidar. Putem vorbi de o perihoreză hristologică a 
întrebărilor, pentru a defini arătarea reciprocă a omului prin Dumnezeu şi a^ lui 
Dumnezeu prin om. Dumnezeu şi omul ne sunt accesibili în Hristos într-un câmp 
concret de analogie. Antropofania e inseparabilă de teofanie. Fiinţarea-spre- moaite 
încetează la Paşte să deţină ultimul secret al fiinţei. Trupul Celui înviat e de acum 
liber de orice obiectivitate. Nimeni nu-L poate vedea pe Cel înviat dacă acesta nu se 
lasă văzut. Prezenţa nu este o fiinţare-aici, ci un dar al prezenţei. Raţiunea 
descriptivă e scoasă din joc. Teologia ţine de viaţă şi de moarte. înaintea teologiei 
viaţa se lasă gândită în orizontul morţii. La Paşte moartea se lasă gândită în orizontul 
vieţii. îi revine aşadar teologiei să desfăşoare logica unei existenţe spre moarte care 
să nu fie o fiinţare pentru moarte79.

Prezentul e construit ca amintire a viitorului. Unei atari structuri temporale îi 
vom da numele de kairos. Faţa primă şi necesară pe care ne-o oferă timpul este cea a 
lui chronos: cea a unui proces determinat de nerepetabilitatea a ceea ce se petrece în 
el şi prinsă integral în orizontul morţii. Pe de altă parte, kairos-ul nu se înrădăcinează 
în timpul prezent. Kairos-ul este abolirea distanţelor temporale. E realitatea exclusiv 
teologică a timpului. Kairos-ul nu este eshaton-ul, ci un prezent integral preocupat

a nu

intenţionalului. Ea este inaptă de a determina pozitiv fiinţa conştiinţei . nu con(*uce $
mai departe, căci aici interesează tocmai existentia şi nu essentia. {Ibidem, p. 200- ).

78 Jean Yves Lacoste, Timpul-ofenomenologie teologică, Editura Deisis, Sibiu 2005, p. 140-141 şi 139.
79 Ibidem, p. 195-197 şi 199.
80 Vezi supra notele 69 şi 70.
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de amintirea lui Dumnezeu şi speranţa parusiei Lui. Ordinea kairologică rupe 
ordinea cronologică permiţând făgăduinţelor lui Dumnezeu să răsune aici şi acum şi 
omului să poată răspundă la ceea ce i se spune. Dimensiunea kairologică a 
prezentului nu putea fi gândită decât în ordinea darului. Va fi apoi posibil să 
interpretăm timpul Bisericii (spaţiu eclezial al memoriei) drept cel al unui mod 
particular al prezenţei lui Dumnezeu şi să atribuim experienţei euharistice funcţia 
unui focar de temporalizare pentru timpul istoriei împlinite81.

In timp ce, în ciuda incognito-ului kierkegaardian, logica hristologică e o 
logică a manifestării (între absenţă şi parusie), logica sacramentală e o logică a 
disimulării, care ascunde eshatologicul sub „speciile” neeshatologicului. Ordinea 
sacramentală ne învaţă pur şi simplu să nu asociem fără să reflectăm prezent şi 
prezenţă. Duhul face din prezentul nostru kairos-ul care ne permite să hotărâm ce 
anume suntem; iar logica sacramentală este ea însăşi o kairo-logică, o suspendare a 
distanţelor istoriei în beneficiul unei singure experienţe fondatoare prin medierea 
Duhului. Realitatea paradohală a unei experienţe constituite ca nonistorialitate, ne 
este manifestată prin teologia Euharistiei. Nu există anamneză fără un prezent 
structurat ca epicleză. Prezentului conştiinţei îi răspunde fiinţarea în prezenţă a 
trecutului. Experienţa euharistică radicalizează mizele timpului Bisericii: ultimul 
sens teologic al fiinţării-în-lume apare ca un joc liturgic. Totalitatea definitivă a 
Bisericii nu este aici vizibilă, iar totalitatea ei empirică e absentă. Şi totuşi 
totalitatea e cea care dă sensul oricărei adunări particulare. Oamenii care se adună 
pentru a-şi aminti de legământul pecetluit pe Golgota nu se pot absolvi de orice 
particularitate şi de orice istorie, pentru a reprezenta un universal abstract şi fără 
sânge. Adunarea liturgică se propune drept loc mundan al recapitulării sau, dacă 
vrem, drept icoană istorică a unei totalităţi eshatologice82.

Orice Sfântă Taină ne permite şi «reducţia eshatologică» în care din real nu 
transpare mai mult decât realitatea sa definitivă. Experienţa euharistică este în 
punctul ei cel mai înalt cea a unei asemenea reducţii83.

A Crux Interpretum. Uniting the 
Synaxis/Eucharistic Assembly with the Eucharist The Church hierarchy 
is the spine cord of the Church and it ensures spiritual progress. Its 
ultimate objective is the deification of all those to be redeemed. The 
clerical character of mysticism is identified with its Christocentric 
character. Even the one who has achieved the state of “pure mină” and 
“contemplation ” without the agency of Symbol has remained within the

Liturgical Dualism

81 Ibidem, p. 223-224 şi 227.
82 Ibidem, p. 235-239.
83 Vezi nota 76 (infra).
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and has not gone beyond 
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PF PĂRINTE TEOCTIST PATRIARHUL 

A TRECUT LA CELE VEŞNICE

Biserica Ortodoxă Română - pioasă reculegere la mutarea 
în veşnicie a fericitului întru adormire Teoctist patriarhul

Luni, 30 iulie 2007, Părintele Teoctist, arhiepiscop al Bucureştilor, mitropolit 
al Munteniei şi Dobrogei, locţiitor al Scaunului Cezareei Capadociei şi patriarh al 
Bisericii Ortodoxe Române s-a mutat la Domnul. La nivelul perceperii noastre 
omeneşti, vestea acestui „otpust” a venit pe neaşteptate deşi, în viziune creştină, 
credinciosul trebuie să fie oricând pregătit pentru un astfel de deznodământ, 
deoarece „nimeni nu ştie nici ziua nici ceasul” când acesta s-ar putea produce. 
Chipul luminos şi statura maiestuoasă a fericitului întru adormire părinte al nostru 
Teoctist patriarhul sugerau o longevitate cu adevărat patriarhală, cum de fapt a şi 
fost în realitate. Cei 92 de ani reprezentau mult peste ceea ce, după spusa 
psalmistului este hărăzit omului pe pământ. Dar este adevărat că într-o altă viziune, 
tot biblică şi aceea, vârsta ideală ar fi cea a lui Moise, care a trăit 120 de ani. 
Patriarhul Teoctist lăsa impresia că este pregătit nu neapărat să urce o astfel de 
culme a longevităţii, dar să se apropie de vârsta centenară, nu era exclus. Durata 
vieţii omului este însă în mâna Domnului şi de aceea, în faţa realităţii, rostim cu 
înţeleptul din Biblie: „Iehova natan, Iehova lakah, iehi şem Iehova mevorak” - 
„Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat” (Iov 1,21).

îndată după ce părintele Teoctist, patriarhul şi-a dat obştescul sfârşit, s-au 
împlinit cele scrise în rânduiala pregătirii pentru înmormântarea călugărilor.

Prea Sfinţitul Vincenţiu Ploieşteanul, episcop vicar patriarhal şi secretar al 
Sfântului Sinod, a adus la cunoştinţa membrilor acestui for de conducere al Bisericii 
noastre tristul eveniment, hotărându-se convocarea încă a doua zi a sinodului 
permanent (alcătuit din mitropoliţii în funcţie), pentru stabilirea tuturor detaliilor 
legate de înmormântare şi asigurarea locotenenţei patriarhale.

In seara aceleiaşi zile, sicriul cu trupul neînsufleţit al adormitului în Domnul 
patriarhul Teoctist a fost transportat de la Spitalul Fundeni, din Bucureşti, la 
catedrala patriarhală unde au început să se adune tot mai mulţi locuitori ai capitalei. 
La sosirea cortegiului, Î.P.S. Mitropolit Serafim al Mitropoliei Ortodoxe Române 
pentru Germania, Europa Centrală şi de Nord, P.S. Gherasim, episcopul Râmnicului, 
P.S. Vincenţiu Ploieşteanul, episcop-vicar patriarhal, P.S. Ciprian Câmpineanul, 
episcop vicar patriarhal, P.S. Sebastian Ilfoveanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei

556



Pioasă reculegere la mutarea în veşnicie

Bucureştilor şi P.S. Varsanufie, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, 
împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi au săvârşit trisaghionul, cu stâlpii 
Evangheliei şi ecteniile îndătinate.

Preşedintele României, Domnul Traian Băsescu s-a recules, în particular, 
pentru un scurt moment lângă sicriul întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române.

Pe tot parcursul nopţii de luni spre marţi şi al zilelor şi nopţilor ce au urmat, 
până la ceasul prohodirii, s-au perindat, la catafalcul din catedrala patriarhală, preoţi 
de mir, monahi şi monahii care au citit Psaltirea şi alte rugăciuni din rânduiala 
prohodirii celor adormiţi.

Marţi, 31 iulie, s-a oficiat Sfânta Liturghie de către un sobor de ierarhi, preoţi, 
diaconi, sub protia Î.P.S. Mitropolit Serafim. Un şir neîntrerupt de credincioşi s-a 
perindat prin faţa catafalcului, închinându-se, vărsând lacrimi şi rugându-se pentru 
odihna sufletului celui pe care l-au iubit pentru multa sa bunătate cu care i-a 
înconjurat.

Şi premierul Ioan Popescu Tăriceanu, preşedintele Senatului Nicolae, precum 
Şi Nicolae Văcăroiu, ministrul apărării Teodor Meleşcanu, preşedintele Partidului 
Liberal Democrat Theodor Stolojan au făcut un popas în catedrala patriarhală, în 
semn de omagiu pentru cel mutat la cele veşnice.

în aceeaşi zi s-a întrunit sinodul permanent (alcătuit din mitropoliţii în funcţie), 
care a stabilit ziua de 3 august ca dată a înmormântării. S-a luat decizia de a se 
trimite mesaje, telegrame, scrisori de încunoştinţare despre tristul eveniment tuturor 
întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Surori, ai celorlalte Biserici istorice,din ţară şi 
străinătate, organismelor ecumenice, autorităţilor statele din România, instituţiilor de 
învăţământ şi cultură, armatei. De asemenea, eparhiilor, protopopiatelor, parohiilor 
şi aşezămintelor monahale li s-a făcut cunoscut programul de rugăciune şi pomenire 
ce urma să se desfăşoare pe toată perioada zilelor de doliu.

Sinodul permanent a fost prezidat de înalt Prea Sfinţitul Daniel, arhiepiscopul 
Iaşilor şi mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care, în conformitate cu prevederile 
statutare, a devenit locţiitor de patriarh, până la alegerea noului întâistătător al 
Bisericii Ortodoxe Române.

Dat fiind faptul că sinodul permanent a hotărât ca locul de înhumare să fie în 
catedrala patriarhală, alături de a celorlalţi înaintaşi ce se odihnesc acolo: Miron 
patriarhul (1925-1939), Nicodim patriarhul (1939-1948) şi Iustin patriarhul (1977- 
1939), sicriul cu trupul neînsufleţit al ultimului patriarh, fericitul întru adormire 
Teoctist Arăpaşu (1986-2007), a fost mutat, cu ziua de marţi, în holul Palatului 
Patriarhiei, spre a se permite executarea lucrărilor de pregătire a cavoului. Şirul celor 
veniţi ca să prezinte omagiul a continuat fără întrerupere şi aici. De asemenea, pe 
adresa Patriarhiei Române au început să sosească mesaje de condoleanţe din partea 
autorităţilor naţionale şi a unor Biserici şi Organizaţii Internaţionale.

în dimineaţa zilei de 1 august a fost oficiată din nou Sf. Liturghie de către mai 
mulţi ierarhi, preoţi şi diaconi, în prezenţa credincioşilor şi a reprezentanţilor 
diferitelor instituţii veniţi să se reculeagă şi să transmită condoleanţe.
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în semn de respect pentru Biserica Ortodoxă Română şi faţă de cel care mai 
bine de două decenii s-a aflat pe înalta treaptă ierarhică de slujire ca patriarh, 
Guvernul României a decretat ziua de 3 august ca zi de doliu naţional, când drapelul 
ţării urma să fie coborât în bemă de către toate instituţiile şi autorităţile publice 
centrale şi locale, de sindicate, patronate, instituţii de cultură şi educaţie, misiunile 
diplomatice ale României, etc.

Joi, 2 august, Preşedintele României, Domnul Traian Băsescu a urcat din nou 
Dealul Patriarhiei, depunând în Catedrală, lângă catafalc, Ordinul Naţional „Steaua 
României în grad de Colan” pe care l-a acordat post-mortem celui ce timp de 21 de 
ani a avut un rol însemnat în asigurarea unui climat de apropriere interumană şi de 
consolidare a relaţiilor ecumenice ale Bisericii noastre cu alte confesiuni creştine din 
ţară şi străinătate. La ceremonial au asistat membrii Sfântului Sinod.

Fiind prezenţi de acum în Bucureşti, toţi membrii Sfântului Sinod a avut loc 
întrunirea acestui for bisericesc sub preşedinţia Î.P.S. Daniel, mitropolit al Moldovei 
şi Bucovinei şi locţiitor de Patriarh.

Pe tot parcursul zilei au sosit în capitala României delegaţii bisericeşti din 
străinătate şi ale forurilor ecumenice pentru a lua parte la înmormântarea Patriarhului 
Teoctist.

în ziua de 3 august, decretată, aşa cum am arătat, ca zi de doliu naţional, la ora 
7,00 a început oficierea, în Catedrala Patriarhală, a Sf. Liturghii. Sicriul a fost readus 
aici cu o zi înainte.

La orele 9,00 a început, în Aula Palatului Patriarhiei, Adunarea solemnă de 
comemorare şi omagiere a vrednicului de pomenire Părinte Teoctist, Patriarhul. 
Sanctitatea Sa Bartolomeu 1, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului a dat 
binecuvântarea, după rostirea rugăciunii „împărate Ceresc”, iar Î.P.S. mitropolit 
Daniel al Moldovei şi Bucovinei şi locţiitor de Patriarh a ţinut un scurt cuvânt de 
deschidere.

înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei a invitat apoi pe rând 
oaspeţii care au dorit să transmită mesaje de condoleanţe. Aceste mesaje se publică 
în prezentul număr al Telegrafului Român.

Şirul mesajelor a fost început de Domnul Theodor Baconschi, consilier 
prezidenţial, care a dat citire mesajului de condoleanţe al Preşedintelui României, 
Excelenţa Sa Domnul Traian Băsescu.

Excelenţa Sa, Domnul Adrian Iorgulescu, Ministrul Culturii şi Cultelor a dat 
citire mesajului Primului Ministru, Excelenţa Sa Domnul Călin Popescu Tăriceanu.

Alteţa Sa Regală, Principele Radu Duda a transmis mesajul Majestăţii Sale 
Mihai I, Regele României.

Domnul Prof. Univ. Dr. Ionel Haiuduc, Preşedintele Academiei Române, a 
transmis mesajul acestui înalt for academic al ţării.

Mesajul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova a fost transmis de un 
delegat venit de la Chişinău.

Au urmat apoi mesajele Bisericilor Ortodoxe surori.

558



Pioasă reculegere la mutarea în veşnicie

Î.P.S. Petros, mitropolit de Axomis, a prezentat mesajul P.F. Theodors al II-lea, 
papă şi patriarh al Alexandriei şi al întregii Affici.

Patriarhia Antiohiei şi a întregului orient a fost reprezentată la funeralii de P.S.
transmis mesajul P.F. Ignatie al IV-lea,Episcop Nifon de Philipopolis, care a

1 f — M.™«» •
prezentat mesajul S.S. Theofilos al IlI-lea, patriarhul Ierusalimu ui.

Patriarhia Moscovei şi a toată Rusia a fost reprezentat e c • 
Juvenalie, mitropolit de Krutiţki şi Kolomna, I.P.S. mitropo 1 
Chişinăului, pr. Nicolae Balaşov de la Departamentul pentru Relaţii Externe dia ■ 
Serghie Kuksov, pr. Vădim Gheibas, secretar. Mesajul S S A exe, patna hu 
Moscovei şi a toată Rusia a fost prezentat de conducătorul delegaţiei, mitropolitul
Juvenalie.

Patriarhia Ortodoxă Sârbă a trimis o delegaţie formată din ^•S-^plscf>?^aS!.1^ 
de Srem, P.S. episcop Luchian de Buda şi administrator al par iei ar 
Timişoara, Prot. Vladimir Marcovici din Timişoara şi Pr. Dositei. Mes^ui P.. . 
Pavles, patriarh al Bisericii Ortodoxe Sârbe a fost prezentat de către . . epi

Din partea Patriarhiei Bulgare au fost prezenţi: Î.P.S. Mitropolit Neofit de 
Ruse, care a transmis mesajul P.F. Maxim, patriarhul Bulgariei, . . mi r
Ilarion de Durostorum, P.S. episcop Naum de Agatoniţa, prot. Ivanov şi pr. Petrar 
Totev.

Biserica Ortodoxă a Ciprului — Noua Justiniana a fost reprezentată de L P.S. 
mitropolit Isaia de Tamassos şi Oreina şi de diaconul Eraclidios Kleanthous. I.P.S. 
Isaia a transmis mesajul întâistătătorului acelei Biserici. P.S. Hrisostom al II-lea, 
Arhiepiscop al Ciprului şi Noua Justiniana.

Î.P.S. Hrisostom de Peristarion a codus delegaţia Bisericii Ortodoxe a Greciei 
şi a prezentat mesajul P.F. Hristodulos, episcop al Atenei şi al întregii Elade. Din 
delegaţie au mai făcut parte P.S. Ioannis de Termopile şi Dl. Dimitrios Furlemadis.

Biserica Ortodoxă a Albaniei a fost reprezentată de întâistătătorul ei, P.F. 
Anastasios, arhiepiscop de Tirana, Durres şi a toată Albania, care a prezentat mesajul 
de condoleanţe şi P.S. episcop Nicolae de Kruje.

Din partea Bisericii Ortodoxe a Poloniei au participat Î.P.S. Abel, arhiepiscop 
de Lublin şi Chelm, care a transmis un mesaj, şi preot Petru Kasimski.

Biserica Ortodoxă din ţinuturile Cehiei şi din Slovacia a fost reprezentată de 
întâistătorul ei, P.F. Kristov, arhiepiscop de Praga şi mitropolit al Ţinuturilor Chehiei 
şi Slovaciei, care a transmis mesajul de condoleanţe, de P.S. episcop-vicar Tichon şi 
pr. Cristian Popescu.

P.S. episcop-vicar Arsenie de Joensu a repezentat Biserica Ortodoxă a 
Finlandei şi a transmis mesajul Î.P.S. Leo, arhiepiscop al Kareliei şi a toată Finlanda.

Arhiepiscopia Ortodoxă Română din Detroit - America, aparţinătoare de OCA 
Orthodox Church in America, a fost reprezentată de P.S. Irienu Duvlea, epsicop de
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Dearbom Heigts şi vicar de Detroit, care a transmis mesajul Î.P.S. Arhiepiscop 
Nathaniel, şi diaconul Sebastian Dumitraşcu.

Tot din America, s-a primit un mesaj de condoleanţe din partea Î.P.S. Herman, 
întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din America.

Au participat la funeralii şi au transmis mesaje şi reprezentaţi ai Bisericilor 
Vechiorientale.

Astfel, din partea Bisericii Apostolice Armene a participat Î.P.S. arhiepiscop 
Dirayr Mardikian, conducătorul Biserici Armene din România care a transmis 
mesajul catolicosului tuturor armenilor de la Escimiadzin. Î.P.S. Sa a fost însoţit de 
Î.P.S. Arhiepiscop Grigoris Buniatyan- Biserica Armeană din Ucraina şi Pr. Zareh 
Baronian din Bucureşti.

Şi Catolicosatul Armean al Ciliciei (Liban) a trimis reprezentanţi la Bucureşti. 
Î.P.S. Arhiepiscop Gomisas Ohanian a transmis mesajul de condoleanţe al acestei 
Biserici. A fost însoţit de episcopul Khoren Doghramadjian.

Biserica Coptă a delegat doi reprezentanţi care activează însă în Europa: 
Episcopul Damian al Germaniei şi episcopul Anghelos din Marea Britanie.

La cel mai înalt rang a fost reprezentată la Bucureşti şi Biserica Ortodoxă 
Etiopiană, în persoana S.S. Abuna Paulos, patriarhul acestei Biserici. L-au însoţit 
Î.P.S. Gerima, arhiepiscop etiopian de Ierusalim şi diaconul Mulugeta Bekele.

Biserica Asiriană a Răsăritului a fost reprezentată de Mar Odisho Oraham, 
episcop de Europa şi pr. Stephem Turkhan.

Delegaţia Vaticanului a fost alcătuită din trei înalţi prelaţi: Eminenţa Sa 
cardinalul Walter Kasper, preşedintele Consiliului Pontifical pentru Unitatea 
creştinilor (C.P.U.C.), Ex. Sa Mons. Brian Farrel, secretar al aceluiaşi organism şi 
Excelenţa Sa Monseniorul Jean-Claude Perisset, nunţiul apostolic la Bucureşti. 
Conducătorul delegaţiei, cardinalul W. Kasper a transmis mesajul papei Benedict al 
XVI-lea.

Biserica Anglicană a fost reprezentată de RT. Rev. Christhopher Chessun, 
episcop de Woolich, Rev. Martin Jaqucs, apocrisiarh, capelan al bisericii anglicane 
din Bucureşti şi dr. John Barker, biserica anglicană din Bucureşti.

Consiliul Ecumenic al Bisericilor (C.E.B.) de la Geneva a transmis un 
reprezentant român, în persoana pr. prof. dr. Ioan Sauca, directorul Institutului 
ecumenic din Bossey, care a transmis mesajul acestui for ecumenic.

Celălalt organism ecumenic european şi anume Conferinţa Bisericilor 
Europene (KEK) a fost reprezentată chiar de către secretarul general Venerabilul 
Collin Williams, însoţit de profesorul român pr.dr. Virel Ioniţă, director în cadrul 
acestui organism.

Reprezentantul KEK-ului a fost ultimul vorbitor, întrucât pentru ora 11,00 a 
fost stabilit începutul slujbei înmormântării.

Mesaje de condoleanţe au mai sosit şi din partea altor culte şi organizaţii 
religioase, instituţii publice, instituţii de învăţământ, personalităţi, etc.
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Amintim astfel:
a) Mesaje din partea unor culte şi organizaţii religioase:
Romano-catolici
- U.P.S. Ioan Robu, arhiepiscop şi mitropolit al Arhiepiscopiei Romano- 

Catolice Bucureşti.
- Î.P.S. Jakubinyi Gyorgy, arhiepiscop al Arhiepiscopei Romano-Catolice de 

Alba Iulia.
Greco-catolici
- Î.P.S. Lucian Mureşan, arhiepiscop major de Blaj, P.S. Florentin Crihălmean,

episcop eparhial de Clu-Gherla şi P.S. Virgil Bercea, episcop eparhial de 
Oradea.

Biserica Evanghelica C.A. Sibiu
- Eminenţa Sa Christoph Klein, episcop al Episcopiei Evanghelice C.A. Sibiu. 
Biserica Unitariană din Transilvania
- Eminenţa Sa Szabo Arpad, episcopul Bisericii Unitriene-Cluj Napoca.
Biserica Armeană din România
- Î.P.S. Dirayr Mardichain, arhiepiscop al Bisericii Armene din România şi

Bulgaria.
- Arhim. Zareh Baronian, fost vicar.
Culte neoprotestante
- Dl. Otniel Ioan Bunaciu, Preşedintele Uniunii Bisericilor Baptiste din 

României.
- Dl. Pavel Riviş Tipei, preşedintele Cultului Penticostal din România, 
b) Religii necreştine
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România
- DI. Aurel Vainer, preşedintele Federaţiei
- Dl. Menahem Hacohen, şef rabin al României.

Muftiatul Cultului Musulman din România
- Dl. Iusuf Muurat, Muftin
constituţii de stat centrale
- Guvernul României
- Camera Deputaţilor din parlamentul României.
- Secretariatul de Stat pentru Culte.
- Guvernatorul Bănicii Naţionale
- Ministerul educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
- Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.
- Preşedinţia Consiliului Superior a Magistraturii.
- Agenţia Naţională Antidrog.
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- Comsiai pentru Drepturile Omului a Camerei Deputaţilor.
- Inspectoratul General al Poliţiei.
- Comisia de Retrocedare (culte) a Guvernului României.
- Procuratura Generală a Românie.
- Senatori şi deputaţi din Parlamentul României.
- Primării, Prefecturi, Consilii Judeţene din ţară.
d) Fundaţii şi organizaţii religioase, culturale, sociale.
e) Instituţii de învăţământ
f) Universităţii şi Facultăţii din toată ţară.
g) Credincioşi din ţară şi străinătate.
Slujba înmormântării care aşa cum am spus a început Ia ora 11 s-a desfăşurat în 

catedrala patriarhală, şi au participat toţi reprezentanţii Bisericilor şi organismelor 
ecumenice menţionaţi şi toţi membrii Sfântului Sinod. Au participat de asemenea, la 
funeralii, din partea autorităţilor statului: preşedintele statului, Traian Băsescu, 
primul ministru, Ioan Popescu Tăriceanu, preşedintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, 
foştii preşedinţi ai României, Domnii Ion Iliescu şi Emil Constantinescu, ministru de 
Externe, Adrian Cioroianu, ministrul Culturii şi Cultelor, Adrian Iorgulescu, 
preşedintele P.S.D. Mircea Geoană, preşedintele, P.R.M Comeliu Vădim Tudor, 
Domnul deputat Adrian Năstase şi deputat Gheorghe Funar, principesa Margareta şi 
principele Radu Duda, Dl. Adrian Videanu, primarul general al capitalei, etc.

Presa, posturile de radio şi televiziune au reflectat cu decenţă toată atmosfera de 
doliu şi reculegere din zilele de 30 iulie - 3 august. Excepţiile, regretabile desigur, n-au 
lipsit, dar opinia publică s-a detaşat de agresivitatea şi lipsa de respect afişată.

Protia soborului de ierarhi, preoţi şi diaconi a avut-o Sanctitatea Sa Bartolomeu 
I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. Au rostit cuvântări de omagiere şi 
I.P.S, Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi locţiitor de patriarh şi 
Sanctitatea Sa, patriarhul ecumenic.

Slujba înmormântării a fost cea rânduită pentru călugări.
După încheierea ceremonialului de înmormântare, a avut loc înconjurarea 

catedralei patriarhale, sicriul cu trupul neînsufleţit al patriarhului fiind purtat pe 
umeri de opt arhierei.

înainte de reintrarea în catedrală s-a făcut un popas în faţa intrării, când militari 
ai Regimentului - 30 gardă „Mihai Viteazul” au executat, la fanfară, imnul naţional. 
S-a tras apoi o salvă de trei focuri de armă.

Sicriul a fost readus şi introdus apoi în cripta din interiorul catedralei, care a 
fost pecetluită. Va rămâne acolo până la înălţarea Catedralei „Mântuirii Neamului”, 
când va fi mutat acolo, împlinindu-se astfel o fierbinte dorinţă a celui ce ne-a fost 
păstor şi părinte duhovnicesc, fericitul întru adormire Teoctist, patriarhul.

Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru ABRUD AN



Cuvântul SS Bartolomeu, Patriarhul ecumenic, 
la slujba de înmormântare a PF Părinte Patriarh Teoctist

înalt Prea Sfinţia Voastră, . . .. .
înalt Prea Sfinţite Daniel, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor al 

Scaunului Patriarhal al Prea Sfintei Biserici Române,
Prea iubiţi fraţi arhierei întru Hristos,
Excelenţele Voastre,
Părinţi, fraţi şi fii în Domnul, 
îndurerat popor al lui Dumnezeu,

Adormirea întru Domnul a Patriarhului Teoctist, Prea Iubitul nostru frate în 
Hristos şi împreună-liturghisitor, arhipăstor şi părinte duhovnicesc al 
dumneavoastră, ne-a purtat paşii în România, ţară prietenă. Am venit aici ca să 
aducem mângâierea şi durerea pe care Sfânta Biserică Mare a lui Hristos, Biserică 
Mamă, o încearcă împreună cu Biserica Ortodoxă din România, adică cu 
mitropoliţii, arhiepiscopii şi episcopii, preoţii, diaconii, monahii, monahiile şi 
poporul ei, numit cu Numele lui Hristos. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât relaţii 
trainice au unit Biserica Mamă şi pe noi personal cu ierarhul întâistătător plecat 
dintre noi, părintele dumneavoastră mult iubitor. Totodată, această unitate cu 
Biserica Ortodoxă Română este întărită prin legăturile de nezdruncinat date de 
aceeaşi credinţă în Hristos, de aceeaşi dragoste şi viaţă în Acelaşi Trup al Domnului.

Atunci când ne aflăm în faţa morţii suntem cuprinşi de uimire gândind la taina 
pe care nu au putut să o înţeleagă şi să o dezlege nici filosofii, nici poeţii şi nici 
artiştii, întrucât ea depăşeşte limitele raţiunii umane decăzute. Tot aşa se întâmplă şi 
cu Mari Părinţi ai Bisericii, ca Sfântul Ioan Damaschin care, atunci când vorbeşte de 
Taina Marii Treceri este cuprins de uimire şi se minunează întrebându-se: „Cum 
sufletul este răpit cu putere din trup? Cum legătura preafirească dintre suflet şi trup, 
prin voie dumnezeiască, se desface, făcând să piară împreună-fiinţarea lor şi buna lor 
înţelegere din această viaţă?” De aceea, el strigă: „O, minune! Ce taină este aceasta 
ce s-a făcut cu noi? Cum ne-am dat stricăciunii? Cum ne-am înjugat cu moartea?”

Omul, fiinţa de Dumnezeu zidită şi făcută de însăşi mâna lui Dumnezeu, nu a 
fost creat spre moarte! El a fost creat să se bucure în rai împreună cu toate făpturile 
Domnului şi să preaslăvească pe Dumnezeu Cel în Prea Sfânta Treime lăudat. însă, 
primejdia păcatului, care pândea de aproape, a adus omului moartea, iar Dumnezeu a
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îngăduit aceasta „pentru ca răul să nu rămână fără de moarte”. Iar, Răstignirea şi 
învierea lui Hristos l-a readus pe om la frumuseţea cea dintâi şi la bucuria dintru 
început, dându-i posibilitatea să lepede haina trupului stricăciunii, să îşi depăşească 
condiţia de fiinţă muritoare şi să treacă peste moarte prin înviere.

Astfel, aflându-ne înaintea morţii, ca mădulare ale Bisericii, adică ale Trupului 
înviat al lui Hristos suntem încredinţaţi că există trecere dincolo de această taină care 
nu poate fi înţeleasă cu puterea logicii umane decăzute, dar care poate fi depăşită 
prin credinţa în Hristos Iisus. Moştenirea stricăciunii şi condiţia de muritor, adică 
moartea, poate fi depăşită prin viaţa în Hristos trăită în Biserică, în Trupul lui Hristos 
Cel înviat. Cuvântul Sfanţului Pavel, Apostolul Neamurilor grăieşte lămurit: „Acum, 
Hristos a înviat din morţi fiind începătură a celor adormiţi” (I Corinteni 15, 20). De 
aceea, şi taina morţii se trăieşte ca înviere a sufletului şi trupului nostru întru Hristos 
Iisus şi astfel cei care odinioară se numeau „morţi” acum sunt numiţi „întru Domnul 
adormiţi”. Cu adevărat, aşa-zisa moarte este un somn adânc, iar somnul din viaţa de 
zi cu zi înseamnă a muri câte puţin. în acest duh, Sfântul Maxim Mărturisitorul va da 
mărturia: „Cred că trecerea din viaţa de aici nu trebuie să o numim moarte, ci 
izbăvire de puterea morţii, despărţire de stricăciune, izbăvire din robie, liniştire a 
tulburării, încetare a războiului nevăzut, trecere a zbuciumului, alungare a 
întunericului, alinare a durerilor, amuţire a bombănelilor necuviincioase, potolire a 
arşiţei patimilor, ştergere a ruşinii, scăpare de suferinţă, pieire a păcatului şi, într-un 
cuvânt, scăpare de toate relele şi necazurile”.

Şi acum, când săvârşim slujba de înmormântare a Patriarhului României 
Teoctist, fericitul întru adormire frate al nostru şi adevărat părinte duhovnicesc al 
dumneavoastră, cu adâncă durere pentru despărţire şi pentru faptul că ne simţim ca 
nişte orfani, dar cu bucurie, pentru ridicarea lui la Jertfelnicul cel mai presus de 
ceruri, unde „nu este durere, nici întristare, nici suspin”, ne aducem aminte de 
cuvântul Sfanţului Grigorie de Nyssa: „Sunt durerile naşterii, durerile moşitului 
omului la o altă viaţă”.

în faţa trupului Patriarhului Teoctist ne îndreptăm privirile spre istoria recentă a 
Bisericii Române, care a păşit pe drumul crucii şi al învierii, al muceniciei şi al 
bucuriei. Cu adevărat, viaţa fericitului întru adormire Patriarh Teoctist, fratele 
nostru, a constituit expresia concretă a vieţii şi înaintării Bisericii Ortodoxe din 
România pe calea crucii şi învierii.

Fericitul întru adormire frate Teoctist, care a trăit aproape un veac şi ale cărui 
plete au albit slujind lui Hristos, şi-a trăit viaţa întocmai după cuvântul Apostolului, 
„în multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în tulburări, în 
osteneli, în privegheri, în posturi, în curăţie, în cunoştinţă, în îndelungă-răbdare, în 
bunătate, în Duhul Sfanţ, în iubire nefaţamică, în cuvântul adevărului, în puterea lui 
Dumnezeu; prin armele dreptăţii, cele de-a dreapta şi cele de-a stânga, prin slavă şi 
necinste, prin defăimare şi laudă, ca un amăgitor şi totuşi iubitor de adevăr, ca un 
necunoscut şi totuşi bine cunoscut, ca un muribund şi totuşi trăind, ca un pedepsit, şi 
totuşi nu ucis” (cf. II Corinteni 6, 4-9). Prin toate acestea, patriarhul a râvnit la slava
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lui Dumnezeu şi s-a jertfit să aducă strălucire Bisericii Sale. Viaţa lui a cunoscut 
suişuri şi coborâşuri şi a însemnat multe lupte grele şi jertfire de sine.

L-am cunoscut pe fericitul întru adormire ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe din 
România plin de înţelepciune, cu vastă experienţă în chivemisirea treburilor 
bisericeşti şi cu simţire şi cuget cu adevărat bisericesc! I-am cunoscut dragostea 
pentru bună-rânduiala şi podoaba Bisericii şi respectul faţă de rânduielile canonice şi 
instituţiile bisericeşti aşa cum au fost ele aşezate şi binecuvântate de către Sfinţii 
noştri Părinţi de Dumnezeu purtători! I-am cunoscut cinstirea şi respectul pe care-1 
acorda Bisericii Mame a Constantinopolului şi iubirea în Hristos faţă de persoana 
noastră. De asemenea, l-am cunoscut pe pururea pomenitul frate Patriarh cu sufletul 
plin de bucurie şi nădejde, grăind din prisosul inimii despre învierea Domnului şi 
înălţarea Lui la ceruri. L-am cunoscut şi ca prea bun părinte şi jertfelnic arhipăstor, 
animat de dragoste sinceră faţă de toţi membrii turmei sale fără nici o deosebire, cu 
toate că în viaţa sa a trecut prin multe necazuri şi nenumărate dureri. Pe lângă 
acestea, l-am cunoscut în zile de bucurie şi veselie duhovnicească exprimând în 
cuvânt bogat şi bine alcătuit dragostea care îi covârşea inima.

De aceea, rugăm pe Dumnezeu Cel Sfânt şi fără de moarte, Izvorul vieţii 
noastre, să odihnească sufletul lui în locaşurile drepţilor alături de pururea pomeniţii 
Patriarhi ai României, înaintaşii săi, şi „după cum pe pământ l-a aşezat liturghisitor 
în Biserica Sa, tot aşa să-l arate şi la Jertfelnicul Său Cel mai presus de ceruri . Cu 
acestea, ne rugăm Domnului să binevoiască a trimite Dumnezeiescul Său har peste 
prea iubita Biserică Ortodoxă din România, ca să meargă înainte şi să se întărească 
„în acelaşi cuget şi în aceeaşi înţelegere” (/ Corinteni 1, 10), urmând tradiţiei 
bisericeşti şi modului de simţire şi gândire al Bisericii.

în sfârşit, îndreptându-ne spre fericitul întru adormire Teoctist, fratele nostru 
preaiubit, îl rugăm, aşa cum odinioară Sfântul Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul, 
înaintaşul nostru, a strigat către Sfântul Vasile cel Mare la înmormântarea sa: „De 
acolo, de sus, tu pe toţi ne vezi, o întâistătător dumnezeiesc şi sfânt! Ghimpele dat 
nouă în trup de la Dumnezeu pentru călăuzirea şi învăţarea noastră sau să-l scoţi cu 
rugăciunile tale, sau să ne ajuţi să-l suferim cu răbdare! Ajută-ne ca în viaţa noastră 
să împlinim lucrul cel mai de folos!”

Veşnică să-ţi fie pomenirea mult dorite, prea cinstite şi pururea pomenite frate 
în Hristos Teoctist, Patriarh al preaiubitei Biserici Ortodoxe Române!

SS BARTOLOMEU,
Arhiepiscop al Constantinopolului - Noua Romă şi patriarh ecumenic



Cuvântarea înalt Prea Sfinţitului Daniel, 
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei,

Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române*

Părintele Patriarh Teoctist 
Un arhipăstor harnic şi un om al păcii

Sanctitatea Voastră,
Prea Fericirile Voastre,
înalt Prea Sfinţiile Voastre, Prea Sfinţiile Voastre,
Domnule Preşedinte al României,
Domnule Prim Ministru al României,
Domnule Preşedinte al Senatului,
Domnilor miniştri,
Alteţele Voastre Regale,
Eminenţele şi Excelenţele Voastre, reprezentaţi ai altor Biserici şi culte, 
Distins Corp Diplomatic,
Prea Cuvioşi şi Prea Cucernici Părinţi,
Prea Cuvioase Maici, 
îndurerată familie, 
îndoliată adunare,

Luni, 30 iulie 2007, Hristos-Domnul, Arhiereul Veşnic, a chemat pe Prea 
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist în Casa Părintelui său Ceresc.

Vestea neaşteptată a morţii Părintelui nostru Patriarh Teoctist a produs multă 
durere şi întristare în sufletele tuturor românilor şi străinilor care l-au cunoscut şi 
preţuit. în aceste momente de pământească şi vremelnică despărţire, întru aşteptarea 
învierii celei de obşte, rugăm pe Hristos-Domnul Cel Răstignit şi înviat să 
odihnească sufletul Părintelui Patriarh în corturile drepţilor şi în rândurile sfinţilor 
Săi slujitori, pentru că lumina multă pe care a adunat-o în suflet prin rugăciune şi 
fapte bune a răspândit-o în jurul său prin cuvinte înţelepte şi lucrări sfinte.

Cuvântare rostită la slujba de înmormântare a pururea pomenitului Patriarh al României, Teoctist 
(3 august 2007).
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Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist va rămâne pururea în mintea şi in m,n™ 
tuturor celor ce l-au cunoscut şi au admirat chipul său luminos şi una a ea s 
sufletească. . ,

în cele ce urmează, vom menţiona pe scurt principalele trăsături spirituale ale 
personalităţii sale, ca daruri ale Duhului Sfanţ pe care Arhipăstoru nostru e a 
cultivat şi le-a pus în slujba Bisericii şi a ţării noastre.

1. Un om total dăruit lui Hristos şi Bisericii Sale
Născut în Moldova la 7 februarie 1915, în satul Tocilem, dm

SrSl^uSlel T^: ”
satul natal, muncind împreună cu părinţii săi agricultor!, credmc.oş. şi ham ci,de 
care îşi amintea mereu, mai ales la aniversarea zilei de naştere a Prea Fericiriiii■ _ 
Chiar şi atunci când vârsta sa depăşea pe cea a părinţilor săi, trecuţi e 
la Domnul, Patriarhul îi pomenea adesea cu emoţie profund şi acnr™ ’ ,
multă iubire şi recunoştinţă de fiu, tocmai pentru că prin ei a primi e 
vieţii ca binecuvântare de la Dumnezeu. . „5r:nt;inr

Multă lumină şi frumuseţe sufletească se vedeau în aceast prejuir
devenise Părintele duhovnicesc al tuturor romanilor ortodocşi.de către fiul lor,

Dragostea şi preţuirea sa filială faţă de părinţii după trup se va amplifica prin 
preţuirea pe care o va arăta toată viaţa şi faţă de părinţii duhovniceşti din mănăstirile 
Vorona, Neamţ, Cemica şi Bistriţa, faţă de vrednicii săi profesori de teologie de la 
Bucureşti şi faţă de mulţi părinţi episcopi de la care a învăţat multă înţelepciune. 
Foarte adesea pomenea pe mentorul şi Părintele său duhovnicesc: vrednicul de 
pomenire Patriarhul Justinian Marina, un ierarh luptător care a păstorit cu 
înţelepciune Biserica Ortodoxă Română în cei mai grei ani ai dictaturii comuniste şi 
care a imprimat apoi Bisericii noastre o largă deschidere spre dialog şi cooperare 
interconfesională şi interreligioasă pe plan naţional şi internaţional.

încă din copilărie a început să îndrăgească viaţa monahală, devenind frate de 
mănăstire, în Mănăstirea Vorona din judeţul Botoşani, la vârsta de 14 ani (mai 
1928), ca apoi, la vârsta de 20 de ani, în anul 1935 la 6 august, de sărbătoarea 
Schimbării la Faţă a Domnului, să fie tuns în monahism la Mănăstirea Bistriţa, 
judeţul Neamţ. Doi ani mai târziu, devine slujitor al altarului în 4 mai 1937, când a 
fost hirotonit ierodiacon. După 8 ani, în 25 martie 1945, a fost hirotonit ieromonah. 
Peste cinci ani, în 5 martie 1950, a fost hirotonit arhiereu (episcop-vicar patriarhal).

în 1962, 28 iulie, a fost ales episcop al Aradului; în 1973, 28 ianuarie, a fost 
ales Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei; în 1972, 25 septembrie, a fost 
ales Arhiepiscop al laşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, iar în 1986, la 6 
noiembrie, ales Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi 
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, slujind astfel ca arhiereu timp de 57 de ani. 
Din totalul vârstei sale de 92 de ani, Părintele Patriarh Teoctist a fost slujitor al

care
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altarului timp de 70 de ani (1937-2007). Iată o viaţă de om total dăruită lui Hristos şi 
Bisericii Sale! O mare binecuvântare, dar şi o lucrare misionară deosebit de grea.

2. Un martor şi un mărturisitor al Crucii şi învierii în viaţa Bisericii şi a 
poporului român

Din cei 57 de ani de arhierie sau de episcopat, 40 de ani au fost trăiţi în timpul 
dictaturii comuniste atee când au fost arestaţi şi întemniţaţi, prigoniţi şi 
obstrucţionaţi în lucrarea lor mulţi ierarhi, preoţi, monahi şi credincioşi, în special 
credincioşi intelectuali; atunci au fost închise multe mănăstiri şi schituri, desfiinţate 
unele eparhii, închise mai multe şcoli teologice, iar mai târziu au fost demolate mai 
multe biserici, în special în Bucureşti.

Totuşi, prin harul lui Dumnezeu, suferinţele indurate de mulţi clerici şi 
credincioşi, cu răbdare şi rugăciune, cu smerenie şi speranţă, au devenit seminţe ale 
învierii şi ale înnoirii spirituale, ale unor transformări rapide şi ale unei lucrări 
misionare intense, care s-au văzut mai ales după evenimentele din decembrie 1989 
până astăzi. Mulţi tineri, deşi fuseseră educaţi în şcolile comuniste atee, au devenit în 
mod neaşteptat o forţă misionară creştină. Cum? Ca urmare a rugăciunilor smerite şi 
tainice ale multor bunici şi părinţi, preoţi din parohii, monahi din mănăstiri, ierarhi 
din oraşe care au fost umiliţi, dar nu învinşi.

Toate acestea explică în mare parte zelul misionar tineresc al Patriarhului 
Teoctist şi avântul său pastoral din anul 1990 până astăzi.

3. Un păstor harnic şi un luptător înţelept

Chiar şi în anii de dictatură comunistă, cu răbdare şi înţelepciune, Ierarhul 
Teoctist a restaurant multe biserici şi mănăstiri şi chiar a zidit unele noi în Episcopia 
Aradului, în Mitropolia Olteniei şi în Mitropolia Moldovei şi Sucevei. Pildă în 
această privinţă stă şi biserica din satul Victoria de lângă Botoşani unde locuiesc cele 
mai multe dintre rudele sale şi unde au fost strămutate chiar mormintele părinţilor săi 
Dumitru şi Marghioala. Deşi nu era deloc uşor, chiar în vremurile acelea s-au tipărit 
mii de cărţi de rugăciuni, de calendare, de cărţi liturgice şi iconiţe, precum şi unele 
reviste şi manuale teologice pentru a menţine flacăra credinţei şi a vieţii creştine. 
Desigur, toate acestea nu erau suficiente, dar în comparaţie cu alte ţări aflate sub 
dictatura comunistă ele constituiau, totuşi, o lucrare misionară curajoasă.

In zilele noastre, libertatea religioasă a fost folosită mai ales pentru 
reintroducerea religiei în şcolile publice, reintroducerea învăţământului teologic în 
reţeaua de stat, reactivarea asistenţei religioase a preoţilor de caritate în unităţile 
militare, în spitale şi în penitenciare.

La acestea se mai adaugă multe centre social-caritabile pentru copii, bătrâni şi 
săraci precum şi cabinete şi centre social-medicale. Desigur, un loc aparte îl ocupă şi 
numărul mare de eparhii noi, înfiinţate în ţară şi peste hotare, de biserici în 
construcţie şi restaurare, de mănăstiri şi schituri noi, de şcoli de teologie noi, de
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instituţii culturale şi misionare (presă, radio etc). în toate aceste lucrări, venerabilul 
Patriarh Teoctist a arătat o surprinzătoare tinereţe şi o impresionantă capacitate de 
adaptare, o dinamică viguroasă în receptarea şi promovarea noilor activităţi pastorale 
şi misionare ale Bisericii în societatea românească actuală. Totodată, Patriarhul 
nostru era conştient că mai sunt multe de făcut în comparaţie cu nevoile concrete ale 
Bisericii, atât la oraşe cât şi la sate. El regreta mult că în Bucureşti nu poate începe 
construirea unei noi Catedrale Patriarhale.

4. Un slujitor al unităţii creştine şi al apropierii dintre oameni
Ca orice român bun la suflet şi înţelept, Patriarhul nostru avea o deschidere 

firească şi frumoasă spre dialog şi cooperare cu Bisericile surori şi cu alte Biserici. 
In acest sens, Arhipăstorul românilor ortodocşi continua tradiţia ecumenică a 
Ortodoxiei româneşti care evită atât izolarea, cât şi dizolvarea identităţii proprii. Ca 
atare, Părintele nostru Patriarh Teoctist a promovat permanent dialogul 
interconfesional şi interreligios pe plan naţional şi internaţional. Expresia cea mai 
elocventă a acestui spirit de respect reciproc şi dialog ecumenic a fost vizita Papei 
Ioan Paul al II-lea la Bucureşti în zilele de 7-9 mai 1999, iar apoi, în octombrie 2002, 
vizita Părintelui Patriarh Teoctist la Roma.

Toate aceste relaţii amicale sunt benefice şi pentru modul în care sunt astăzi 
primiţi sutele de mii de români ortodocşi în Italia şi Spania, ţări preponderent 
romano-catolice. Acelaşi adevăr este valabil şi în ţări europene de tradiţie anglicană 
sau protestantă.

5. O lumină pentru lucrarea misionară a Bisericii
Prin tot ceea ce ne Iasă acum ca moştenire spirituală a personalităţii şi 

activităţii sale bisericeşti şi sociale, Părintele nostru Patriarh Teoctist rămâne pentru 
noi o călăuză binecuvântată, un chip luminos şi un suflet mare, răbdător în încercări 
şi iubitor de fapte bune. Mulţimea imensă a celor ce au venit la Bucureşti din ţară şi 
din străinătate ca să-i omagieze memoria este o dovadă în acest sens.

în numele Sfanţului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române mulţumim din inimă 
tuturor celor ce astăzi sunt prezenţi aici pentru a aduce un ultim omagiu Prea 
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, precum şi celor ce au adresat condoleanţe 
Bisericii Ortodoxe Române îndoliate.

Deşi ne despărţim de trupul său, care va fi înhumat aici în Catedrala 
Patriarhală, rămânem uniţi sufleteşte cu Părintele nostru Patriarh prin rugăciune şi 
pomenire, rugând pe Hristos-Domnul să-l ierte de orice a greşit în această viaţă şi să- 
i dăruiască pacea şi fericirea vieţii cereşti din împărăţia Preasfintei Treimi. în acelaşi 
timp, cu smerenie, pocăinţă şi recunoştinţă, să-i cerem Părintelui nostru Patriarh 
Teoctist să ne ierte, pe fiecare în parte şi pe toţi împreună, dacă i-am greşit cu voie 
sau fără de voie, şi să ne ocrotească cu rugăciunile sale din ceruri.
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Mai ales în această perioadă de doliu de 40 de zile pentru Părintele nostru 
Patriarh Teoctist, să rugăm pe Hristos-Domnul, Arhiereul Veşnic, să ne dăruiască 
tuturor, cler şi popor, harul păcii şi al înţelepciunii, al unităţii şi al faptelor bune, ca 
viaţa duhovnicească a Bisericii şi a societăţii să sporească în iubire faţă de 
Dumnezeu şi faţă de aproapele.

Veşnica lui pomenire din neam în neam!

t DANIEL,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh



'■

'

Patriarhul Teoctist
Schiţă biobibliografică

i;
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I1Obârşia şi anii copilăriei
Pururea pomenitul părinte Teoctist — patriarhul s-a născut în 7 februarie 1915, 

la Tocileni, sat din judeţul Botoşani, în familia de ţărani Dumitru şi Marghioala 
Arăpaşu, care au adus pe lume unsprezece copii. Casele binecuvântate cu un număr 
atât de mare de suflete nu erau o raritate, în acele vremuri şi pe acele meleaguri 
încărcate de istorie.

Din botez a primit numele Toader şi fiind al zecelea născut s-a bucurat de 
dragostea maternă dar şi de comuniunea şi ocrotirea frăţească. întrajutorarea 
lege în astfel de familii.

A deprins scrisul şi cititul la şcoala din sat, unde învăţător era fiul preotului. 
Duminica îl asculta la slujbă pe tatăl dascălului. Iată o simbioză care era tradiţională 
la români: Biserica şi şcoala în conlucrare pentru luminarea minţii şi sfinţirea vieţii 
oamenilor.

era

!

Vocaţia preoţească
Cuvântul vocaţie sugerează o „predestinare” nativă, o atracţie spre o anumită 

îndeletnicire. E o chemare de dincolo de circumscrierea noastră personală în istorie, 
în datul existenţial. Domnul i se adresează lui Ieremia cu aceste cuvinte: „Mai 
înainte de a te fi zămislit în pântece... te-am ales şi te-am sfinţit proroc pentru 
popoare” (Ier. 1,5). Trebuie să credem că pentru fiecare dintre noi există o hotărâre 
cerească. Aceasta nu poate fi decât favorabilă nouă pentru că Dumnezeu bun fiind 
nu poate”predestina” pe cineva la rău. Rămâne loc şi pentru contribuţia personală în 
făurirea destinului. Nu putem ignora însă factorii externi, favorizanţi sau din contră 
potrivnici. ;

La vârsta fragedă de numai 14 ani (1928) tânărul absolvent al celor şapte clase 
elementare intră ca frate în mănăstirea Vorona, iar peste 3 ani (1931) se strămută în 
marea lavră a Neamţului. Accentul se punea, în astfel de aşezăminte, pe ascultare, 
adică pe ucenicie. Dar este nevoie şi de luminare, adică de învăţătură. De aceea, în 
1932 s-a înscris la seminarul monahal de la Mănăstirea Cemica, pe care îl va absolvi 
în 1940. între timp a fost călugărit la Mănăstirea Bistriţa (jud. Neamţ) (1938)

571



PF PĂRINTE TEOCTIST PATRIARHUL A TRECUT LA CELE VEŞNICE

Mai ales în această perioadă de doliu de 40 de zile pentru Părintele nostru 
Patriarh Teoctist, să rugăm pe Hristos-Domnul, Arhiereul Veşnic, să ne dăruiască 
tuturor, cler şi popor, harul păcii şi al înţelepciunii, al unităţii şi al faptelor bune, ca 
viaţa duhovnicească a Bisericii şi a societăţii să sporească în iubire faţă de 
Dumnezeu şi faţă de aproapele.

Veşnica lui pomenire din neam în neam!

t DANIEL,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh



Patriarhul Teoctist
Schiţă biobibliografică

:

Obârşia şi anii copilăriei
Pururea pomenitul părinte Teoctist - patriarhul s-a născut în 7 februarie 1915, 

la Tocileni, sat din judeţul Botoşani, în familia de ţărani Dumitru şi Marghioala 
Arăpaşu, care au adus pe lume unsprezece copii. Casele binecuvântate cu un număr 
atât de mare de suflete nu erau o raritate, în acele vremuri şi pe acele meleaguri 
încărcate de istorie.

Din botez a primit numele Toader şi fiind al zecelea născut s-a bucurat de 
dragostea maternă dar şi de comuniunea şi ocrotirea frăţească. întrajutorarea 
lege în astfel de familii.

A deprins scrisul şi cititul la şcoala din sat, unde învăţător era fiul preotului. 
Duminica îl asculta la slujbă pe tatăl dascălului. Iată o simbioză care era tradiţională 
la români: Biserica şi şcoala în conlucrare pentru luminarea minţii şi sfinţirea vieţii 
oamenilor.

era

Vocaţia preoţească
Cuvântul vocaţie sugerează o „predestinare " nativă, o atracţie spre o anumită 

îndeletnicire. E o chemare de dincolo de circumscrierea noastră personală în istorie, 
în datul existenţial. Domnul i se adresează lui Ieremia cu aceste cuvinte: „Mai 
înainte de a te fi zămislit în pântece... te-am ales şi te-am sfinţit proroc pentru 
popoare” (Ier. 1,5). Trebuie să credem că pentru fiecare dintre noi există o hotărâre 
cerească. Aceasta nu poate fi decât favorabilă nouă pentru că Dumnezeu bun fiind 
nu poate”predestina” pe cineva la rău. Rămâne loc şi pentru contribuţia personală în 
făurirea destinului. Nu putem ignora însă factorii externi, favorizanţi sau din contră 
potrivnici.

La vârsta fragedă de numai 14 ani (1928) tânărul absolvent al celor şapte clase 
elementare intră ca frate în mănăstirea Vorona, iar peste 3 ani (1931) se strămută în 
marea lavră a Neamţului. Accentul se punea, în astfel de aşezăminte, pe ascultare, 
adică pe ucenicie. Dar este nevoie şi de luminare, adică de învăţătură. De aceea, în 
1932 s-a înscris la seminarul monahal de la Mănăstirea Cemica, pe care îl va absolvi 
în 1940. între timp a fost călugărit la Mănăstirea Bistriţa (jud. Neamţ) (1938)
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primind numele Teoctist, purtat în istorie de Mitropolitul 
Ştefan voevod.

în 1940 s-a înscris la Facultatea de Teologie din Bucureşti, semn că dorinţa de 
aprofundare a învăţăturii celei folositoare era vie în sufletul tânărului monah, 
hirotonit în 1937 ierodiacon. Şi-a luat licenţa în 1945, slujind în toţi anii de facultate 
ca ierodiacon la catedrala patriarhală.

în martie 1945 revine în Moldova, fiind hirotonit ieromonh la catedrala 
mitropolitană din Iaşi. Păstorea pe atunci pe scaunul lui Dosoftei, Mitropolitul Irineu 
Mihăilescu, mare teolog, ilustru profesor universitar şi ierarh cu o profundă tărie 
duhovnicească, neocolit însă de încercările cauzate de instaurarea comunismului.

Tot în 1945 tânărul ieromonah s-a înscris la o a doua facultate: la cea de Litere 
şi Filozofie, din Iaşi. A frecventat însă numai doi ani (1945-1947), dat fiind faptul că 
deja regimul instaurat în România restricţiona accesul unor persoane, ca cele aflate 
în legătură cu Biserica, în instituţiile de învăţământ, ca şi predarea Religiei în şcoală.

în 1946 a fost hirotesit arhimandrit şi numit exarh al mănăstirilor din 
Arhiepiscopia Iaşilor, sarcină care nu a fost uşoară în condiţiile de care am pomenit.

Cunoscând de acum bine problemele bisericeşti din eparhie, în 1948 a fost 
promovat vicar arhiepiscopesc, rămânându-i în responsabilitate administrarea 
eparhiei, după mutarea la Bucureşti ca patriarh a mitropolitului Justinian Marina 
(care devenise mitropolit al Moldovei în decembrie 1947).

Slujirea arhierească
în martie 1950, Teoctist, vicarul Arhiepiscopiei Iaşilor a fost ales şi hirotonit 

episcop vicar patriarhal, cu titlul „Botoşăneanul”. începea atunci o altă etapă a 
slujirii sale, cea de ierarh, care se va încheia după 57 de ani, în 30 iulie 2007, când s- 
a mutat la Domnul.

Ca episcop vicar patriarhal a devenit secretar al Sfântului Sinod şi i s-a 
încredinţat şi o altă responsabilitate: cea de rector al Institutului teologic Universitar. 
Era, evident, un semn al încrederii de care se bucura din partea patriarhului 
Justinian. Acesta a socotit cu cale ca după ce Facultatea de Teologie a fost eliminată 
din Universitate, Biserica trebuia să-şi asume întreaga responsabilitate pentru buna 
chivemisire a treburilor din acest sector al învăţământului teologic. Autoritatea 
ierarhică putea fi o garanţie a unei bune aşezări a noilor Institute teologice în slujba 
Bisericii, care avea de făcut faţă unor provocări şi dificultăţi, cu care nu se mai 
confruntase până atunci.

După mai bine de 10 ani de activitate în administraţia patriarhală, episcopul 
vicar-patriarhal Teoctist a fost ales episcop al Aradului (iulie 1962), unde va păstori 
mai bine de un deceniu. Era perioada în care patriarhul Justinian şi sinodul Bisericii 
Ortodoxe Române îşi fixaseră ca obiectiv prioritar problema consolidării unităţii 
bisericeşti în învăţătura de credinţă, în cult şi în administraţie. Realizările sale la 
Arad, au fost pe măsura experienţei acumulate la Bucureşti.

l-a „pomăzuit” pecare
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în acest răstimp al păstoririi la Arad, s-a întâmplat vacantarea scaunului de 
episcop la Oradea. Timp de un an de zile, între decembrie 1969 şi decembrie 1970, 
episcopul Aradului a administrat şi treburile eparhiei Oradiei, ca locţiitor de episcop. 
Problemele bisericeşti, în partea de vest a ţării, erau aceleaşi, aşa că ierarhul arădean 
a reuşit să răspundă misiunii ce i s-a încredinţat.

La începutul anului 1973, vacantându-se scaunul de arhiepiscop al Craiovei şi 
mitropolit al Olteniei, episcopul Teoctist a fost ales şi validat pentru acel scaun. îi 
succeda unui ierarh cu temeinică pregătire teologică şi laică, cu o activitate 
meritorie în administrarea tuturor problemelor eparhiale, într-o vreme de 
transformări şi restricţionări pentru Biserică. în cei mai bine de patru ani, cât s-a 
aflat la cârma acelei eparhii, mitropolitul Teoctist s-a străduit să continue munca 
înaintaşului său, care a fost mitropolitul Firmilian Marin. Viaţa mănăstirească, 
învăţământul teologic şi înainte de orice preocuparea pentru o misiune mai eficientă 
în parohii au fost problemele cărora le-a acordat toată atenţia mitropolitul Teoctist.

Schimbările survenite după decesul, în 1977, a patriarhului Justinian, de 
încrederea căruia s-a bucurat mitropolitul Teoctist, au adus în slujirea acestuia din 
urmă noi responsabilităţi. A fost ales arhiepiscop al Iaşilor şi mitropolit al Moldovei 
şi Sucevei. Se reîntorcea pe meleagurile natale şi la un centru eparhial pe care îl 
cunoştea foarte bine din anii când a îndeplinit mai multe ascultări acolo. Instalarea la 
Iaşi a avut loc în octombrie 1977. îi succeda unui mitropolit care înscrise temeinice 
realizări pe toate planurile. Va prelua din acţiunile începute de înaintaş, precum spre 
exemplu restaurarea monumentelor istorice şi de artă bisericească. Mănăstiri şi 
biserici precum Voroneţ, Putna, Tazlău Bistriţa, Slatina, Suceava, Rîşca, Secu, 
Horaiţa, Neamţ, Dobrovăţ, Gorovei, Vorona, Mitropolia Veche, Bărboi, etc. au fost 
restaurate în vremea păstoririi sale în Moldova. Va iniţia alte lucrări precum 
organizarea unor muzee bisericeşti, construirea de biserici, etc.

Cum se întâmplase pe când a fost episcop la Arad, de a trebuit să administreze 
temporar şi eparhia Oradiei, tot astfel şi acum, pe când era mitropolit al Moldovei, i 
s-a încredinţat şi sarcina de locţiitor de mitropolit al Mitropoliei Ardealului. Mai 
bine de un an (iulie 1980 - ianuarie 1982) a administrat şi această eparhie.

Slujirea ca patriarh
în sfârşit, vacantarea scaunului de arhiepiscop al Bucureştilor, mitropolit al 

Munteniei şi Dobrogei şi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, va reprezenta 
ultima demnitate ierarhică la care va fi chemat. Parcursese în aproape patru decenii, 
ca administrator al treburilor bisericeşti, tot rotundul ţării româneşti. îi erau 
cunoscute toate aspectele vieţii religioase şi nu numai. Dar existau acum şi probleme 
noi şi timpurile nu erau deloc favorabile pentru Biserică. Ca un exemplu am aminti 
faptul că timp de patru ani, după vacantarea scaunului de mitropolit al Moldovei, 
acest scaun nu s-a mai completat datorită ingerinţei factorului politic. Era apoi şi 
perioada de extinsă „sistematizare” a Bucureştiului când multe valori patrimoniale,
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între care şi biserici, au fost demolate cu buldozerele. încă pe când era patriarh Justin 
Moisescu se pusese problema chiar 
Bucureştiului, după modelul rusesc, unde sediul Patriarhiei Moscovei a fost mutat 
într-o mănăstire din afara capitalei.

I s-a reproşat, la revoluţie, patriarhului Teoctist faptul că nu s-a opus abuzurilor 
comuniste. El personal şi împreună cu el sinodul Bisericii Ortodoxe Române au 
mărturisit vina de a nu fi avut suficientă fermitate în faţa abuzurilor puterii opresive. 
S-a şi retras din scaun, în urma protestelor vehemente ce s-au organizat. Trecuseră 
însă doar trei ani de slujire patriarhală iar dominaţia comunistă dura de aproape o 
jumătate de secol. Abuzuri, restricţionări, persecuţii, s-au petrecut în toţi acei ani. 
Este de mirare că Biserica din România a supravieţuit totuşi. Se datorează acest 
lucru prioritar Proniei divine, iar apoi evlaviei şi ataşamentului credincioşilor. Se 
mai datorează şi unor intelectuali precum Ioan Alexandru, care la demolarea bisericii 
„Sfânta Vineri” a avut curajul unui gest simbolic: a luat cărămizi din ruinele 
sfântului locaş şi le împărţea trecătorilor. Din păcate, puţini laici au fost alături de 
Biserică în astfel de momente de cumpănă. Dar Biserica n-a reproşat nimănui ci şi-a 
cerut iertare pentru faptul de a fi acceptat uneori îngenunchierea în locul 
sacrificiului. Sacrificii au existat însă şi din sânul ei. Dovadă numele martirilor care 
au murit în închisori ca în vremea persecuţiilor păgâne dintru începuturile istoriei 
creştine.

mutării sediului Patriarhiei, în afaraa

Revenit la cârma Bisericii Ortodoxe Române, patriarhul Teoctist n-a lepădat 
nici o clipă sentimentul căinţei şi al speranţei că Dumnezeu va ocroti şi pe mai 
departe Sfânta Sa Biserică din România.

De îndată după dobândirea libertăţii, Biserica a căutat să-şi redobândească 
locul în societatea românească. A dialogat cu factori responsabili pentru 
reintroducerea predării Religiei în învăţământul preuniversitar, aşa cum a fost de 
secole, până la instaurarea puterii comuniste. Cu tristeţe se poate constat azi că se 
conturează tot mai mult tendinţa de excludere din nou, a acestei activităţi didactice 
din şcoala românească. Este cazul să pomenim şi de reluarea activităţii misionar- 
pastorale a Bisericii în armată, în spitale şi penitenciare.

Au fost reînfiinţate eparhiile desfiinţate abuziv de comunişti şi s-au înfiinţat 
altele noi. Au fost reconstruite, poate puţine dintre bisericile demolate, dar s-au 
construit, într-un număr considerabil, noi lăcaşuri de cult, prin jertfelnicia 
credincioşilor desigur.

Şcolile teologice seminarii şi facultăţi se ridică azi la un număr de 35 primele şi 
15 celelalte.

Biserica şi-a redobândit unele proprietăţi, (pentru altele se mai luptă să le 
dobândească), fapt ce i-a permis implicarea, poate nu în măsură corespunzătoare, în 
lucrarea socială.

O preocupare aparte a avut-o Biserica pentru diaspora românească. S-au 
înfiinţat eparhii în Europa şi America. Există parohii româneşti şi în Asia.
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N-au fost uitaţi fraţii noştri de un sânge, o limbă şi o credinţă cu noi din 
Republica Moldova. Mitropolia Basarabiei, al cărei întâistătător este membru al 
Sfanţului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, este o dovadă în această privinţă.

Relaţiile ecumenice au fost continuate şi amplificate.
Patrimoniul cultural de care dispune Biserica a devenit o preocupare majoră a 

tuturor eparhiilor.
La toate aceste înfăptuiri şi-a adus contribuţia şi patriarhul Teoctist. Le-a 

stimulat şi le-a sprijinit.
Un fapt care i se recunoaşte ca un merit este păstrarea unităţii Bisericii. N-a 

fost nici în această lucrare singur ci în dialog cu ceilalţi membri ai sinodului şi cu 
toţi credincioşii. Desele încercări de destabilizare şi distrugere a Bisericii 
(prozelitism, persecuţii, denigrare) au determinat reacţia de apărare, mai ales din 
partea credincioşilor.

Un eveniment aparte l-a constituit, în vremea păstoririi patriarhului Teoctist, 
vizita papei Paul al II-lea în România şi începerea dialogului teologic cu Biserica 
Romano-Catolică. Lucrurile n-au fost lesne de îndeplinit datorită situaţiilor 
complicate care au dus la despărţirea Bisericii la 1054 dar şi mai târziu la 1700, în 
Transilvania.

Prioritară a fost în atenţia patriarhului Teoctist preocuparea pentru adâncirea 
relaţiilor cu celelalte Biserici Ortodoxe surori.

Nu a fost neglijată aşa cum am menţionat mai sus nici preocuparea pentru 
amplificarea relaţiilor ecumenice cu Biserici rezultate din Reformă, şi desigur cu 
religiile necreştine. Nu ne îngăduie spaţiul să menţionăm toate întâlnirile, vizitele, 
întrunirile interortodoxe şi ecumenice la care a participat personal patriarhul 
Teoctist.

i

:

Pe plan duhovnicesc s-a spus pe bună dreptate că în vremea păstoririi 
patriarhului Teoctist s-a îmbogăţit calendarul cu sfinţi care au fost canonizaţi. Avea 
pilda înaintaşului şi patronului său spiritual, patriarhul Justinian, care a canonizat şi 
el sfinţi şi mărturisitori pentru Ortodoxie.

Urmând aceeaşi pildă a tuturor înaintaşilor, a reeditat de mai multe ori Biblia, 
iar în 1988 a fost tipărită cu binecuvântarea sa o ediţie jubiliară a Bibliei de la 1688, 
Biblia lui Şerban Cantacuzino (text transliterat).

Şi-a editat, în optsprezece volume, cuvântările şi predicile ţinute pe parcursul 
vremii cu titlu sugestiv: „Pe treptele slujirii creştine”.

Este greu să distingi fapte şi evenimente din viaţa lui Teoctist, pe care să şi le fi 
revendicat singur. Toate acestea sunt ale Bisericii, respectiv ale ierarhiei şi ale 
credincioşilor. Aşa le socotea pe toate cele împlinite, în vremea sa, patriarhul 
Teoctist.

Neîndoielnic, el şi-a asigurat un loc binemeritat în istoria Biserici Ortodoxe 
Române, dar mai ales în inima caldă a drept credinciosului popor român.

Judecata aspră ce i s-a făcut în un ele împrejurări a fost compensată prin acte de 
apreciere venite în alte împrejurări. Astfel i s-a acordat titlu de membru de onoare al
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Academiei Române si
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Veşnică pomenire!

Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru ABRUDAN
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Vasile Petrica, Institutul teologic diecezan ortodox-romăn Caransebeş (1865- 
1927). Contribuţii istorice, Editura Episcopiei Caransebeşului, 2005,365 p.

Cum arată în Prefaţă însuşi ÎPS Dr. Laurenţiu Streza, ex-episcop de 
Caransebeş, actualmente Mitropolit al Ardealului, şcolile teologice au o importanţă 
aparte, iar după reactivarea Mitropoliei ardelene a fost posibilă înfiinţarea unui 
Institut teologic la Caransebeş prin demnul ierarh Ioan Popasu. în acelaşi timp, înalt 
Prea Sfinţia Sa apreciază după cuviinţă - ceea ce facem şi noi acum - eforturile 
ştiinţifice ale Pr. Conf. Dr. V. Petrica, protopopul Reşiţei, care prin volumul de faţă 
aşează la îndemâna specialiştilor, şi nu numai, o carte ce se citeşte cu interes, carte 
care se bazează pe materiale de arhivă şi pe tot ce s-a scris până Ia data publicării ei. 
De reţinut că harnicul şi competentul cercetător al istoriei noastre bisericeşti nu este 
la prima încercare.

După cum era de aşteptat, valoroasa carte ce o recenzăm este structurată pe mai 
multe capitole, începând cu Şcoala clericală de la Vârşeţ şi continuând cu apariţia şi 
dezvoltarea Institutului teologic diecezan caransebeşean, prezentat în subdiviziuni 
adecvate şi cu lux de amănunte. Ne sunt înfăţişate programa analitică, biblioteca, 
Institutul teologic pedagogic, preocuparea pentru viitorul teologilor, pe urmă 
Societatea de lectură „Ioan Popasu”, ca şi o serie de medalioane ale profesorilor din 
perioada considerată, după ce anterior s-a reprodus lista cu absolvenţii respectivului, 
aşezământ eclesial. O seamă de ilustraţii, un glosar, o bogată bibliografie, rezumat, 
ca şi un indice de nume întregesc acest remarcabil tom care - cum spuneam - se 
lecturează cu profit intelectual nu doar de teologi, ci şi de orice cititor iubitor de 
istorie ecleziastică autentică.

Este vorba cu adevărat de o lucrare de pionierat şi care, cum subliniază chiar 
autorul în încheiere, se constituie într-un „omagiu adus celor care s-au mistuit pe 
linia învăţământului superior caransebeşean”. Aşteptăm cu vie preocupare şi al 
doilea volum, care va trata răstimpul 1927-1948. Cu acest prilej îl felicităm sincer pe 
vrednicul protoiereu reşiţean, concomitent dascăl universitar la Facultatea de 
teologie Didactică de la Caransebeş (din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din 
Reşiţa), pentru faptul de a fi înzestrat cultura teologică românească cu deosebit de 
preţioase lucrări ce-i fac cinste.

1
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Pr. Prof. Dr. Vasile MUNTEAN
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Conciliu m Quinisexlum. Das Konzil Quinisextum griechisch-deutsch
otm‘ (F““ Chrii"”' 82)’

Pe 27-29 noiembrie 2006, în Istanbul, a avut loc sub patronajul Patriarhiei 
cumemcc un simpozion de istorie bisericească. Reunind savanţi occidentali şi 

ortodocşi greci simpozionul a dezbătut tema „Moduri de comunicare între Roma şi 
. onstarUl™Pol de-a lungul veacurilor”1. Pe 28 noiembrie, papa Benedict XVI, aflat 
in vizita m Fanar, şi patriarhul ecumenic Bartolomeu au primit din partea lui Heinz 

hme profesor luteran de istorie bisericească de la Facultatea de Teologie 
vang e ică m Berlin, şi din partea lui Wilhelm Geerlings, profesor de patristică la 
acu tatea^ e Teologie Romano-Catolică din Bochum, editor al seriei „Fontes 

ns lani - consacrată editării în original şi în traducere a celor mai importante 
creştine antice şi medievale, echivalentul german al faimoasei serii „Sources 

re îennes - ce mai recent rezultat al eforturilor lor ştiinţifice şi editoriale: ediţia 
ra usa şi comentată de profesorul Heinz Ohme a documentelor importantului Sinod 

constantinopohtan din 691-692 .Acest sinod este cunoscut sub numele de „Trullan” 
D e f oltită din palatul imperial în care şi-a desfăşurat lucrările - sau de 

” en^ Q^lsextum , „Cinci-Şase” - întrucât prin promulgarea unui număr 
recor e canoane şi-a fixat drept obiectiv sa completeze opera Sinoadelor 

cumenice constantinopolitane V (553) şi VI (680-681), care au emis doar hotărâri 
dogmatice, nu şi canonice.

Importanţa Sinodului Trullan/Quinisext pentru dreptul canonic răsăritean şi 
sis ematizarea lui este capitală, şi ea explică atenţia care i s-a acordat de savanţi în 
u ime e ouă decenii. Astfel, între 3-6 octombrie 1992, facultatea de drept canonic a 
institutului Pontifical din Roma a organizat un simpozion internaţional cu ocazia 
aniversam a 1300 de ani de la Sinodul Trullan, 692-1992, ale cărui acte au fost 
editate ulterior într-un important volum: The Council ofTrullo Revisited (Kanonika

surse

în cadrul simpozionului de la Istanbul s-au prezentat următoarele comunicări: „Apocrisian 
romani la Constantinopol” (R. Markus, Nottingham); „Sinodul Trullan. Studiu de caz asupra comunicării 
între Constantinopol şi Roma la sfârşitul secolului VII” (H. Ohme, Berlin); „Corespondenţa între papa 
Hadrian şi patriarhul Tarasie” (E. Lamberz, Munchen); „Unitatea în primejdie. Problema "J1*5*1®! 
chirilo-metodiene” (A. Zafraka, Thessaloniki); „Comunicarea între cele două scaune în secolul X ( • 
Pitsakis, Komotini); „Relaţiile romano-bizantine în registrul lui Inocenţiu III” (W. Maleczek, ienab 
„Moduri de comunicare prin venerarea comună a sfinţilor” (S. Paschalidis, Thessaloniki); „Iniţiative 
romane pentru contacte între Constantinopol şi Roma în secolele X1I1-XIV” (L. Pieralli, Vatican), 
„Contacte oficiale şi neoficiale înaintea Conciliului de la Lyon” (A. Alexakis, Ioannina); „Chestiunea 
unirii în timpul papei Martin V” (W. Brandmiiller); „Roma şi Noua Romă la Ferrara şi Florenţa ( • 
Chrysos); „Contacte între cele două tronuri la începuturile stăpânirii romane” (K. Chrysochoidis, Atena), 
„Experienţa întâlnirilor între papi şi patriarhi în epoca recentă” (S. Vamalidis, Thessaloniki).
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6), ed. G. Nedungalt & M. Featherstone, Pontificio Istituto Orientale, Roma, 1995, 
446 p2.

Cel mai important savant actual specialist în Sinodul Trullan este însă istoricul 
bisericesc Heinz Ohme (născut în 1950). Cu ocazia celor noua luni pe care le-am 
petrecut din octombrie 1990 până în iulie 1991 la Erlangen am avut privilegiul de a-1 
cunoaşte personal pe H. Ohme, proaspăt doctor şi asistent al profesorului Karl 
Christian Felmy titularul catedrei de Istoria şi teologia Bisericilor Răsăritene a 
Facultăţii de Teologie Evanghelică a Universităţii din Erlangen (în 2007 profesorul 
emerit Felmy a fost primit în Biserica Ortodoxă). Participând la seminarul superior 
cu doctoranzii condus de profesorul Felmy ( la aşa-numitele Vachendorfskoe 
Soglasie iniţiate de predecesoarea lui Felmy la catedra din Erlangen, profesoara 
Fairy von Lilienfeld), am avut ocazia de a cunoaşte personal preocupările ştiinţifice 
ale dr. Ohme. Sobru , dar şi jovial , extrem de riguros şi de bine informat cu privire 
la istoria şi actualitate Bisericilor Ortodoxe, el se distingea prin accentul pragmatic 
pe care îl punea în discuţii cu privire la interpretarea fenomenului Ortodoxiei în 
Occident, dar nu numai aici. Trebuie depăşită aici, pleda el, fixarea romantică, 
estetico-sentimentală, pe mistică şi cult; Ortodoxia este nu doar o societate mistică 
invizibilă, ci şi una concretă şi ca atare guvernată de reguli şi norme. Dimensiunea 
canonică este una constitutivă pentru Ortodoxie şi este inacceptabilă ignorarea sau 
marginalizarea ei, ca şi a raţiunii, doar din reacţie faţă de pervertirea lor în juridismul 
şi scolasticismul occidental latin pătrunse şi în teologia academică ortodoxă în 
secolele XVII-XX. Orientate de aceste consideraţii de principiu, cercetările sale se 
concentrau asupra analizei şi interpretării tradiţiei canonice a Bisericii vechi şi 
celei bizantine.

Sub conducerea profesorului K. Ch. Felmy, specializat în istoria liturghiei 
ortodoxe, H. Ohme susţinuse în 1989 la Universitatea din Erlangen3 o remarcabilă 
teză de doctorat pe tema Sinodului Trullan publicată în chiar lunile în care m-am 
aflat la Erlangen sub titlul Das Concilium Quinisextum und seine Bischofsliste. 
Studien zum Konstantinopolitaner Konzil von 692 (Arbeiten zur Kirchengeschichte

il

:

:

a

2 Pe lângă textul complet al canoanelor în originalul grec - în ediţia iezuitului P. Ioannou din 1962 
— şi în traducere latină şi engleză (p. 41-186), volumul conţine următoarele studii: „Canoanele Sinodului 
Trullan în novelele lui Leon VI” (Sp. Troyanos); „Bisericile imperiului şi Bisericile dintre barbari” (V. 
Peri); „Transmiterea şi importanţa canoanelor Sinodului Trullan în dreptul canonic occidental 
(Landau); „Ecumenicitatea Sinodului Trullan” (N. Dură); „Cler căsătorit şi celibat în legislaţia Sinodului 
Trullan” (G. Psitakis); „Aşa-numitele canoane antiromane ale Sinodului Trullan ’ (H. Ohme); şi 
„Discursul catolicosului armean Sahak III din 691 şi câteva documente armene anexe la Sinodul 
Trullan” (M. van Esbroeck).

3 Tot la Universitatea Friedrich-Alexander din Erlangen dr. H. Ohme şi-a susţinut în 1995 
monumentala teză de abilitare consacrată unei excepţionale analize a semnificaţiilor noţiunii de „canon” 
în primele patru secole - publicată sub titlul: Kanon ekklesiastikos. Die Bedeutung des altkirchlichen 
Kanonbegriffes (Arbeiten zur Kirchengeschichte 67), Walter de Gruyter, Berlin - New York, 1998, 668 
p. -, pe baza căreia a devenit profesor de istoria Bisericii răsăritene la Facultatea de Teologie 
Evanghelică a Universităţii din Berlin, unde funcţionează şi astăzi.
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56), Walter de Gruyter, Berlin - New York, 1990, 423 p. Lucrarea este cea mai 
pertinentă investigaţie istorică existentă în literatura de specialitate actuală. Plecând 
de la editarea critică a listei semnăturilor celor 227 de episcopi participanţi la sinod 
(p. 145-170), meticulos examinată ca sursă pentru istoria şi geografia bisericească a 
epocii, savantul german - care a mai publicat de atunci opt studii speciale pe 
probleme de detaliu legate de acelaşi Sinod Trullan - a ajuns la o serie de importante 
rezultate ştiinţifice privitoare la acest eveniment bisericesc de la sfârşitul secolului 
VII.
* ^n'n0dU ”Trullan” a fost convocat în 691-692 de împăratul Iustinian II. Născut 
in 669, acesta era fiul lui Constantin IV Pogonatul (Bărbosul, 668-685), eroul 
respingem asaltului arab împotriva Constantinopolului (asediat din 674 până în 678) 
şi cel care a convocat Sinodul VI Ecumenic (680-681), care a depăşit în Răsărit criza 
monote ismului şi a realizat astfel reconcilierea religioasă între Constantinopol şi 
Roma pe baza diotelismului hristologic. Constantin VI decedând inopinat pe 10 iulie 

A T;arStă doar ^ de an'> Pe tr?nuI din Constantinopol a urcat fiul acestuia, în
num?’ ^ ard» Iustinian II. în prima sa domnie, care a durat zece ani (685- 

~ tan‘|ru împărat a încercat cu rezultate schimbătoare, alternând succesele cu 
m angen e, să consolideze militar poziţiile imperiului împotriva arabilor în Asia 

îca şi a slavilor şi bulgarilor în Balcani. în 691-692, noul Iustinian a convocat în 
Constantinopol, în aceeaşi sală boltită în care se ţinuseră cu zece ani înainte lucrările 

ino u ui VI Ecumenic, un sinod de 227 de episcopi. întrucât pe rol nu s-a aflat o 
procedură juridică, un proces, nu au existat procese verbale, de la Sinodul „Trullan'’ 
pastran u-ni-se doar un discurs solemn al episcopilor adresat bazileului ( logos 
prosp one(ikos), 102 canoane , precum şi o listă cu numele şi titulatura episcopilor 
care au semnat documentele sinodului. în discursul solemn Iustinian II e elogiat de 
episcopi pentru că a convocat un „sfanţ sinod ecumenic” cu scopul de a pune capăt 
ezor inilor din poporul lui Dumnezeu în condiţiile în care ultimele Sinoade 
cumenice (din 553 şi 681) nu s-au îngrijit şi de promulgarea de canoane care să 

reglementeze viaţa creştină. Această lacună fiind completată acum, bazileul e rugat 
e episcopi să semneze promulgarea lor ca odinioară Teodosie I cel Mare hotărârile 

„ino ^.U1 ® Ja Constantinopol din 381. Evocarea lui Teodosie I si paralela sugerată 
intre Sinoadele constantinopolitane din 381 şi 692 nu era deloc întâmplătoare sau 
sunp u retorică, ci reflectă un tip de gândire ecleziologică Reunite în absenţa unei 

e egaţn o icia e a Romei, ambele reuniuni erau de fapt sinoade imperiale răsăritene. 
■ rtCj0nS1. era. ms^ această absenţă nu afecta în principiu ecumenicitatea unui 

s nod, întrucât acordul Romei putea fi obţinut ulterior (se ştie că Sinodul din 381 a 
Ca al n"lea Ecumenic abia în 451 de Sinodul IV Ecumenic de la 

rnnc ^n)‘ D.ir! c**227 de episcopi prezenţi in sala boltită a palatului imperial din 
687 cî m*10130 m Â 'î? dirJtre ei participaseră şi lâ Sinodul VI Ecumenic din 681- 
rprnnncn.frCaU aSt 6 ^lz*c *n mod v*z'bil continuitatea cu un sinod ecumenic
Datriarhiile n’ recf^tat ca atare; ^3 ţineau de patriarhia Constantinopolului, 
patriarhiile orientale erau şi ele reprezentate, iar 10 episcopi veneau din Ibricul
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oriental aflat din punct de vedere ecleziastic sub jurisdicţia nemijlocită a scaunului 
Romei şi deci a papei.

în ciuda eforturilor lui Iustinian II, nici un papă - nici Sergiu I (687-701), nici 
loan VII (705-707), nici Constantin I (708-715), care a vizitat chiar Constantinopolul 
în 710 — nu a vrut să-şi pună semnătura pe actele Sinodului Trullan. Se întocmiseră 6 
exemplare oficiale cu 6 liste de semnături, câte unul pentru împărat şi pentru cei 
cinci patriarhi ai „pentarhiei”,
Tesalonicului, Corintului, Ravennei şi Sardiniei pentru semnătura ulterioară. Aşa 
cum a arătat H. Ohme, motivele refuzului au fost de ordin procedural, dar 
procedurile nu erau simple formalităţi de secretariat, ci aveau semnificaţii 
ecleziologice ale căror implicaţii au fost remarcate. Pe lângă faptul că în sinodul din 
691-692 n-au existat dezbateri reale, canoanele elaborate anterior fiind doar aprobate 
şi semnate de episcopi — sinodul funcţionând astfel nu atât ca un autentic 
„concilium” al Bisericii, cât ca un „consilium principis”, un consiliu imperial 
obiecţia principală a Romei era legată de faptul că pe lista de semnături împăratul 
semnase pe primul loc, rezervând papei doar locul al doilea. (în actele Sinodului VI 
Ecumenic din 681 pe primul loc semnaseră legaţii papei Agaton, urmaţi de împăratul 
Constantin IV. Zece ani mai târziu, în 692 , personajul principal al Sinodului 
imperial Trullan era bazileul, secondat de reprezentanţii „tetrarhiei patriarhilor 
răsăriteni. Şase decenii mai târziu, la sinodul „ecumenic” iconoclast de la Hieria din 
754, vor lipsi şi reprezentanţii „tetrarhiei” patriarhale, în centru stând exclusiv 
bazileul iconoclast Constantin V Copronimul înconjurat de 332 de episcopi; Sinodul 
VII Ecumenic de la Niceea, 787, a revenit însă la formula protocolară „clasică” din 
680-681 pentru un „sinod ecumenic”, cea a „sinergiei” între papă şi împărat, 
patriarhii răsăriteni şi episcopi). De asemenea, mitropoliţii din Iliricul oriental aflaţi 
pe teritoriul Imperiului cu capitala la Constantinopol şi fiind politic supuşii 
bazileului de aici, dar care bisericeşte erau supuşi jurisdicţiei papei de Ia Roma, 
amestecaţi în listă cu cei aflaţi sub jurisdicţia Constantinopolului, mitropolitul 
nou-înfiinţatei arhiepiscopii autocefale Nea Iustinianopolis pentru ciprioţii refugiaţi 
în Hellespont din faţa ocupaţiei arabe semnând chiar înaintea mitropolitului 
Tesalonicului, vicarul Romei în Iliric. Nici un papă nu a vrut să accepte astfel de 
modificări ale ordinii canonice şi în primul rând nu era dispus să-şi pună ulterior 
semnătura în urma celei a bazileului, sancţionând astfel implicit ideea şi precedentul 
unui „sinod ecumenic” ca sinod pur imperial-episcopal.

Cu toate insistenţele lui Iustinian II, papa Sergiu I a refuzat să semneze actele. 
Furios, bazileul a poruncit în 695 protospatharului Zaharia, exarhul Ravennei, să-l 
aresteze şi aducă la Constantinopol - ca odinioară Teodor Caliopas pe papa Martin I 
în 653 operaţiunea a eşuat lamentabil datorită revoltei romanilor, Zaharia scăpând 
de linşaj doar ascunzându-se în dormitorul papei, care l-a salvat de mânia 
cetăţenilor. Iustinian II n-a mai apucat să reacţioneze, pentru că spre sfârşitul anului 
695 a fost detronat de o mişcare populară, tăindu-i-se nasul (de aici şi supranumele 
lui Iustinian II, „Rinotmitul”, „Nas tăiat”) şi fiind trimis în exil în Crimeea, în

i
cu locuri libere lăsate episcopilor Romei,

I
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erson ( ocu unde fusese exilat şi murise în 655 papa Martin I). După un exil de 
zece ăm,, m septembrie 705 lustinian II, însetat de răzbunare, a revenit pe tron cu 
ju oi*u azan or şi bulgarilor, a doua sa domnie de şase ani fiind o perioadă de 
umpli ta şi sângeroasă teroare împotriva adversarilor săi. lustinian II a încercat să-şi 

âsigure acum sprijinul papei onorându-1 în exces. Papa Constantin I a fost invitat la 
s arşiţu ui 10 la Constantinopol şi la Nicomidia, unde a avut parte de primiri 
^an,.10fSe’ a. Nicomidia, bazileul încoronat i s-a prosternat până la pământ 
aru an u-i piciorul, duminica următoare papa celebrând Liturghia şi împărtăşindu- 

se cu imp râtul, care l-a rugat să se roage pentru păcatele lui. Nici acum papa n-a 
semnat insa, dar conflictul cu imperiul s-a stins (el va reizbucni odată cu criza 
iconoc astă, când Leon III va scoate Iliricul oriental de sub jurisdicţia papei 

ecan u su cea a patriarhului ecumenic). Un an mai târziu domnia sângeroasă a 
in us iman ^ a luat sfârşit, fiind răsturnat şi executat în decembrie 711, capul său 

hind plimbat m tot imperiul, ajungând inclusiv la Ravenna şi Roma. Toată lumea a 
rasurlat uşurata. Dintre toate sursele doar „Liber pontificalis” îl laudă pe crudul tiran 
ca pe un împărat foarte ortodox, foarte evlavios şi umil (!) şi deplânge moartea acestuia. * y b

La cincisprezece ani de la publicarea monografiei sale istorice de la Erlangen, 
Heinz Ohme, acum profesor titular la Berlin, prezintă în volumul 82 al seriei „Fontes 
Christiani” o ediţie cu traducere germană a „Logosului” episcopilor (p. 160-293) şi a 
celor 102 canoane (p. 168-293), prefaţate de un amplu studiu introductiv (p. 9-157). 
Textul este cel pregătit de profesorul H. Ohme şi de asistentul său, dr. R. Flogaus, 
pentru prestigioasa serie „Acta Conciliorum Oecumenicorum” şi el aduce unele 
îndreptări faţă de cel editat anterior în 1962 de iezuitul P. Ioannou şi reeditat în 1995. 
Pe lângă textul grec critic şi atenta lui traducere germană, noutatea ştiinţifică 
principală este dată însă de lectura sistematică a conţinutului canoanelor trullane (p. 
35-157).

ee canoane ale Sinodului Trullan constituie cea mai importantă 
co î îcare şi sistematizare a dreptului canonic răsăritean; faptul poate fi uşor 
o servat din faptul ca avem de-a face cu un plan organizat: canoanele 1-2 confirmă 
ca normative canoanele Sinoadelor Ecumenice şi locale anterioare şi a 13 Sfinţi 

annţi, canoane care alcătuiesc corpusul clasic al dreptului canonic ortodox; 
canoane e 3-39 privesc disciplina clerului; 40-49, disciplina monahilor şi vieţii 
mona a e, iar 50-102, disciplina şi viaţa poporului creştin. Este vorba de un efort 
aprecia î e a redefini şi sistematiza dreptul canonic pentru noua societate 

îzan ina, e tip medieval acum, ivită din colapsul societăţii greco-romane clasice 
"r?,!? ^adramaticflor crize prin care a trecut întreg bazinul mediteranean între 

.• oi a i ^ -Care aU *mP‘ns Irnperiul Roman de Răsărit, asaltat în acelaşi timp de 
Hin rrivs6 S ^ ^ mar&‘nea catastrofei, ameninţându-1 cu dispariţia. Revenindu-şi 
Sinodul Tnin31^30*12^ duPă. a^e standarde, societatea bizantină primeşte de la 

an şi o nouă disciplină a vieţii bisericeşti. Iată cum se prezintă în

582



RECENZII

această perspectivă canoanele trullane în propunerea de lectură sistematică a 
acestora oferită de profesorul din Berlin:

— canoane pentru eliminarea supravieţuirilor formelor de viaţă păgână prin: 
interzicerea magiei (61), jocurilor (62), mimilor (51), focului de lună nouă (65), 
obiceiurilor păgâne la jurişti (71), jurămintelor păgâne (94), artei erotice şi
pornografiei (100);

— canoane de delimitare faţă de iudaism, armeni şi alte erezii: împotriva 
relaţiilor cu evreii (11), a celebrării Euharistiei numai cu vin, fără apă (32), a preoţiei 
ereditare armene (33), a modificării monofizite a textului Trisaghionului (81), a 
jertfelor animale practicate de armeni (99), a martirologiilor neaprobate (63), a 
căsătoriilor mixte (72) şi reguli de reprimire a ereticilor în Biserică (95);

— canoane pentru sfinţirea vieţii: pentru frecventarea regulată a liturghiilor 
duminicale (80), interzicerea postului de sâmbăta şi duminica în Păresimi cu 
mâncărurile interzise în acele zile (55-56) şi precizarea timpului ruperii postului în 
Săptămâna Mare (89). în ce priveşte viaţa conjugală: interzicerea căsătoriei în caz de 
rudenie spirituală (53), fixarea gradelor de rudenie de sânge care interzic căsătoria 
(54), despre divorţ (87), interzicerea răpirii mireselor (92), statutul căsătoriei a doua 
în cazul dispariţiei şi reapariţiei primului soţ (93), interzicerea avortului (91), 
interzicerea prostituţiei şi proxenetismului (86), a ţinerii de cârciumi de către clerici

bărbaţi-femei (77), interzicerea jocurilor de noroc (50), a 
spectacolelor publice în Săptămâna Luminată (61), a obiceiului lăuziei Maicii 
Domnului (79) şi a părului lung la bărbaţi (96);

— canoane pentru separaţia între sacru şi profan: interzicerea consumului de 
sânge (67), a distrugerii cărţilor sfinte (68), a agapelor în biserică (74), a cârciumilor 
în incinta bisericilor (76), a folosirii bisericilor drept staule pentru animale (88), a 
profanării locurilor sfinte (97), a reprezentării crucii pe pavajul bisericilor (73) şi a 
reprezentării lui Iisus ca miel, iar nu cu faţă umană (82);

-canoane pentru reglementarea cultului: frecvenţa şi conţinutul predicii (19), 
învăţarea pe de rost a Crezului (78), interzicerea ofrandelor de struguri (28), de lapte 
şi de miere la Euharistie (52), zilele de celebrare a Liturghiei Darurilor mai înainte 
sfinţite (57), interzicerea de a da Euharistia morţilor (83), a îngenuncherii duminica 
(90), a primirii Cuminecăturii nu 
autocuminecării laicilor (58), a botezului în paraclise private (59), a învăţăturii 
publice de către laici (64), a intrării laicilor în altar (69), a vorbirii femeilor în 
biserică la slujbe (70); reguli privitoare la cântarea cultică (75), la botezarea copiilor 
în caz de incertitudine cu privire la botezul lor (84) şi la slujbele săvârşite în 
paraclise private (31);

— canoane privitoare la constituţia ierarhică a Bisericii: a) despre laici: li se 
interzice autocuminecarea (58), învăţătura publică în biserici (64), intrarea în altar 
(69), iar femeilor, vorbirea în biserică la slujbe (70); b) rangul (7) şi numărul 
diaconilor într-un oraş (16); c) despre episcopi: li se interzice să înveţe în alte eparhii 
(20) şi se precizează statutul episcopilor refîigiaţi din faţa invaziilor barbare (37) şi

{

!

1
!
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/
(9) şi a băilor comune

\

direct în mână, ci în vase speciale (91), a
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apartenenţa eparhială a comunităţilor rurale (25); se interzice episcopilor participare 
consP,r^î11 ( )> se precizează raportul între averea episcopului şi cea a Bisericii 

ierarhia scaunelor episcopale care să o urmeze pe cea a oraşelor în sistemul 
a mimstrativ (38), rangul arhiepiscopului Bisericii autocefale a Ciprului retras în 

e espont in aţa invaziei arabe împreună cu o parte a comunităţii sale (39), 
ecven a sinoa elor mitropolitane (8) şi ordinea celor cinci patriarhii din sistemul 

„pentarhiei (36);
canoane privitoare la reglementarea vieţii monahale: vârsta la care pot fi 

primiţi cei ce vor să intre în mănăstire (40) şi când anume se poate retrage monahul 
!n S* astr,e ( O» faptul că oricine poate intra în monahism ca stare de pocăinţă, 
m î erent ce ar fi făcut (43); sancţionarea concubinajului monahilor (44); 
interzicerea hainelor monahale luxoase la tunderea maicilor (45); interzicerea ieşirii 
mona i or şi monahiilor din mănăstiri; numai în caz de necesitate şi cu însoţitor (46); 
in erzicerea înnoptării monahilor şi monahiilor sub acelaşi acoperiş (47); intrarea în 
mănăstire a soţiei celui ales episcop (48); interzicerea secularizării mănăstirilor (49);

_.canoane Puitoare la reglementarea vieţii clericilor: care sunt femeile care 
po trai in casele clericilor (5); interzicerea practicii dobânzilor de către clerici (10); 
c encn să nu se tundă ca laicii (21); interzicerea simoniei la hirotonie (22) şi la 
savarşirea a tor Sfinte Taine (23); spectacole interzise pentru clerici şi monahi (24); 
uniforma clericilor (27); condiţiile schimbării eparhiei de către clerici (17) ; legarea 
permanentă a clericilor refugiaţi de comunităţile lor (18); vârsta hirotoniei: preotul 

"U ■ (14)’ iPodiaconul 20 (15); posturile sunt valabile şi pentru clerici
} c sat°ria a doua a clericilor e impediment pentru preoţie (3); interzicerea 
legaturilor clericilor cu monahii (4), a căsătoriei clericilor după hirotonie (6), a 
continuăm căsătoriei pentru cei aleşi episcopi (7), soţiile acestora trebuind să intre în 
mănăstire (48), precum şi interzicerea celibatului forţat pentru clerici (8, 13, 30) 
(canoane e 13 şi 55 condamnă explicit, cu excomunicare, practicile romane ale 
celibatului clericilor şi postului de sâmbătă, fără să fie însă vorba de o voinţă 
exp îcită de delimitare de Biserica Romei, aşa cum vor fi exploatate ele după 
schisma din 1054);

-în fine, canonul ultim, faimosul 102, reglementează modalitatea de aplicare 
concretă a sancţiunilor prevăzute de canoane în practica pastorală a penitenţei.

î erUdiţia ^ so^ditatea proprie ştiinţei germane, profesorul Heinz Ohme - 
unu m cei mai reputaţi specialişti actuali în istoria dreptului canonic bizantin - 
res î uie in volumul de faţă accesul ştiinţific la textul şi contextul unuia din 
monumente e otărâtoare din sistemul canonic al dreptului bisericesc ortodox.

ecenta sa pu licaţie privitoare la Sinodul Trullan constituie de acum înainte un 
Io!???111 dC iucru lndisPensabil şi pentru teologii ortodocşi, care datorează astfel 
recunoştinţă^0 ^er^n nu d°ar admiraţie pentru lucrul bine făcut, ci şi

Arhid. Prof. Ioan I. ICĂ jr
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Bogdan-Aurel Teleanu, „Metaforă şi misiune — Valorificarea literaturii laice 
in predica românească”, Editura Trinitas, Iaşi, 2007,364 p.

Pornită din nevoia de a descoperi literaturii teologice bogăţia pe care a preluat- 
o din tezaurul de limbă română al literaturii naţionale, această teză de doctorat, 
realizată de Dl. Bogdan Teleanu, este răspunsul cel mai amplu al relaţiei limbă- 
comunicare omiletică-popor drept măritor care constituie de sute de ani cheia 
omiliei populare, a acelei predici care a făcut din poporul român un popor al 
rezistenţei liturgice împotriva falselor umanisme propuse de diferitele culturi politice 
şi fals democratice prin care s-au impietat adâncimile de limbă bisericească şi 
cultură morală ale Ortodoxiei româneşti.

Pornind de la adevărul, deplin consemnat în Sfânta Scriptură, că „valorificarea 
literaurii laice în predică reprezintă o strategie omiletică ce depinde de contextul 
cultural în care-şi desfăşoară activitatea predicatorul creştin, fiind utilizată deseori pe 
parcursul misiunii de propovăduire în lume a învăţăturii creştine (Mt 28.18-20), 
inclusiv de către predicatorii români. în cazul acestui tip de valorificare, criteriul de 
selecţie se întemeiază pe cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, conform căruia 
omul bun din comoara lui cea bună le scoate pe cele bune; pe când omul rău din 
comoara lui cea rea le scoate pe cele rele (Mt 12, 35)” (cf. p. 15), autorul a 
desfăşurat o cercetare bazată pe o informare impresionantă, una dintre 
caracteristicile unui astfel de demers de istoria Omileticii româneşti.

Prima parte a lucrării este dedicată de autor cercetării resorturilor care privesc 
„Tradiţia valorificării omiletice a literaturii laice în predica românească pornind de 
la două dimensiuni ale realităţii prezente în practica Ortodoxiei româneşti. 
literatura laică, instrument auxiliar al predicii” (a. Atitudinea clerului faţă de 
cultura laică; b. Teorii omiletice româneşti privind utilizarea culturii literare ca sursă 
de inspiraţie omiletică;c.Obiecţii în privinţa valorificării omiletice a culturii laice; d. 
Patriarhii Bisericii Ortodoxe Române şi valorificarea omiletică a culturii literare 
laice), (p. 19-35) şi „Valorificarea omiletică a literaturii laice, misiune culturală a 
Bisericii”(a.Misiunea culturală a Bisericii; b. Exemplu de misiune culturală a 
Bisericii; c. Apostolatul), (p. 36-42). Dincolo de elucidările necesare unei astfel de 
contextualizări, ca specialist contemporan unei literaturi române dezarticulate de 
mode şi curente modale postmodemiste, cu o limbă română vulgarizată în text şi 
pretext, stai şi te întrebi :generaţia noastră de cateheţi şi preoţi, de arhierei şi laici 
propovăduitori mass-media, ce fel de literatură vom accesai La rigoare remarcăm o 
descreştere a calităţii omiliilor rostite în arealul misionar parte şi datorită 
schizofreniei de limbă care scurt-circuitează limba pastorală cum, tot la rigoare, 
vedem că singura instituţie care păstrează rigoarea exprimării în limba română 
rămâne limba liturgică a Bisericii. Limba ca instituţie? De ce nu.

Capitolul ce unnează desfăşurării lucrării ne întăreşte convingerea că literatura 
la care face Biserica apel, inclusiv astăzi, n-are a face cu literatura şic-şoc care 
predomină în premierile diferitelor organisme de cultură literară, cuprinsă de
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sindromul unei limbi române stradale trecute în areal academic, baza de citări 
rămânând marea literatură clasică sau, mai corect, a clasicilor limbii române. Partea 
a Il-a a tezei Dlui.Teleanu analizează tocmai „ Preocuparea predicatorilor români 
pentru valorificarea omiletică a literaturii laice" (p. 45-194) din perspectiva a 29 de 
predicatori marcanţi ai literaturii de specialitate din România pornind de la 
preclasicul Sfanţ Ierarh Antim Ivireanu(1650-1716) şi până la autorii moderni de 
omilie românească, parte profesori ai Bucureştiului şi ai Sibiului. Alegerea cu atenţie 
a predicatorilor, cuprinzând toate zonele geografico-culturale ale ţării, diferitele 
abordări omiletice, specifice şcolilor de amvon ale centrelor mitropolitane la care, 
istoric, se subordonează, o absenţă remarcabilă fiind totuşi lipsa unor predicatori cu 
adevărat populari dar la care teologia academică a dezvoltat, multă vreme, o reacţie 
adversă, de genul Părintelui Iosif Trifa sau a Părintelui Nicodim Măndiţă, fac din 
demersul autorului unul reuşit. El constituie fundamentul celei de-a III-a părţi mari 
a lucrării: „Teme din creaţia literară românească preluate în predica românească” 
(p. 196-304). Dimensiunile acestor teme sunt reliefate din valoarea tematică pe care 
o dezvoltă. Valoarea religioasă, de exemplu, cuprinde dinspre literatura laică texte 
ajutătoare în misiunea de propovăduire concentrate în alte sub-textualizări: despre 
înviere, despre Dumnezeu, demonologie, Domnul Iisus Hristos, sfinţi şi sfinţenie, 
Sfânta Scriptură, mântuire, suflet, Judecata lui Dumnezeu, rugăciune, preoţi, minuni, 
Biserică, cruce, cinstirea morţilor (p. 199-229). Interesante apar, în acest context al 
valorificării creştine a unor teme de literatură laică,şi celelate subspecii textual- 
valorice: socială (p.229-256), morală (p. 257-284), culturală (p. 285-295) şi valoarea 
ecologică (p.296-303).

Ultima parte a lucrării, a IV-a, „Conceptul de valorificare omiletică a culturii 
literare laice” este o contribuţie majoră la redimensionarea unei posibile polarizări a 
analizei relaţiei literatură laică - literatură religioasă - literatură teologică. 
Subtemele capitolului, „Valoare şi valorificare”, „valorile şi cultura literară”, literatura, 
sursă de inspiraţie omiletică”, „valorificare şi spiritualitate”, „importanţa valorilor”, 
„funcţia virtuţilor în procesul de valorificare”, „puterea de valorificare a credinţei”, 
„predica, o retorică a valorificării” şi „principiul eclesiologic al valorificării” (p. 305- 
344) compun dimensiunile unei analize care dovedeşte, dacă mai era nevoie, 
intedependenţa de text şi discurs între speciile literare analizate, incongruenţelor 
majore de astăzi fiindu-le antidot tocmai congruenţa textualităţii de odinioară.

Noutate şi curaj în cercetarea unui domeniu socotit de teologia „înaltă” drept 
superficial, asiduă raportare la conţinuturile limbii poporului şi la categoriile 
retorico-gramaticale care-1 reprezintă, lucrarea de faţă oferă o sinteză valoroasă, care 
cheamă la adâncirea subiectului inclusiv în ce priveşte literatura teologică (Sfinţii 
Părinţi şi teologii de marcă) şi utilizarea ei practică, la amvon, dinaintea poprului 
binecredincios, beneficiarul bucuros al unor astfel de sinteze atunci când ele se fac 
spre slava lui Dumnezeu şi „creşterea limbii româneşti”.

Pr. Conf. Dr. Constantin NECULA
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Pr. Dr. Constantin Năclad, ,JEducaţia religioasă în cadrul slujirii preoţeşti , 
Ed.Trinitas, Iaşi, 2007, 271 p.

Coordonator al uneia dintre cele mai ample campanii de reasumare de către 
Biserica Ortodoxă Română a obligaţiilor sale de catehizare parohială, Părintele 
Constantin Naclad a oferă specialiştilor români în domeniul catehizării, educaţiei
religioase în general, una dintre cele mai pertinente analize.

Lucrarea se deschide ex abrupto cu o serie de Preliminarii deloc de 
circumstanţă (p. 13-28). Noţiuni de convergenţă a vocabularului scripţuristic la cel 
educaţional-pedologic produc o primă senzaţie de rigoare ştiinţifică, uneori 
exagerată prin termenii unei filosofii a educaţiei care pot fi lesne evitaţi, de dragul 
frumuseţii limbii române (un posibil exemplu sunt termenii de „aprehendare 
substanţială”un fel de mutant al binomului de termeni „înţelegere deplină”, pardoxal, 
el însuşi un pleonasm de predicat logic).

Partea I-a a lucrării ţine tot de introducerea în cercetarea pedagogică, autorul 
propunând o serie de limite ale conceptelor promovate prin cultura teologico- 
catehumenlă. Astfel capitolul „Elemente introductive în educaţia religioasă” (p. 
29-45) dezvoltă această cercetare pe două paliere: Delimitări conceptuale (Nevoia 
de educaţie religioasă; Conţinutul educaţiei religioase:principii educative în Vechiul 
Testament, sensul educaţiei în Noul Testament, educaţia religioasă în epoca 
patristică) şi Relaţia cateheză-edacaţie religioasă, specificitate, complementaritate şi 
finalităţi (complementaritatea catehezei cu educaţia religioasă, finalitatea comună a 
educaţiei religioase şi a catehizării).

Partea a II-a prezintă „O scurtă retrospectivă istorică asupra educaţiei 
religioase”(p. 50-117). Această diagramare porneşte de la Persoana Mântuitorului, 
subcapitolul „Iisus Hristos Educatorul suprem al omenirii”, continuând printr-o 
de analize istorice succinte: „Principii, mijloace şi metode ale catehezei 
Mântuitorului” (Principii; Metode), „Cateheza primelor veacuri creştine şi în 
perioada patristică”, „Impactul şcolilor catehatice în plan educaţional creştin (Sf. 
Chirii, Arhiepiscopul Ierusalimului, reprezentant de frunte a catehezei patristice, 
opera catehetică; principii educative în cateheze), „Repere importante ale catehezei 
post-patristice şi contemporane, în marile confesiuni creştine”, „Educaţia religioasă 
în Biserica Ortodoxă Română - privire generală”, „Secolul XX în misiunea 
catehetică
metodologică dintre actuala pedagogie catehumenală şi geneza ei evanghelico- 
patristică, gnuri ale genului creştin paideic.

Partea a IlI-a, „Ipostaze cu conţinut educativ în exercitarea cultului”(p.
118-187) identifică şi analizează conţinuturile liturgice ale structurilor catehumenale, 
dovedind, pentru cine mai avea nevoie, o dată în plus, că toată structura catehetică a 
mesajului educaţional creştin are fundament, conţinut şi finalitate în dimensiunea 
cultică. Temele sunt reliefate astfel: „ Cultul religios ortodox-conţinut şi 
specificitate”(caracteristicile cultului ortodox), „Forme de concretizare ale cultului şi

sene

Bisericii”, toate evidenţiind în fapt interdependenţa structural-
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conotaţia lor educaţională”(Biserica-prima şcoală în creştinism; Sfânta Liturghie; 
Sfintele Taine (Taina Botezului; Taina Căsătoriei); cântarea şi imnele religioase- 
forme de educaţie; Icoana-o cateheză intuitivă; cultul sfinţilor; ierurgiile bisericeşti), 
„Predica şi cateheza,
„Cateheza'(Structura catehezei; Programul catehetic actual- norme 
„Mijloace individuale de educaţie religioasă” (Educaţia prin Taina Spovedaniei; 
Educaţia prin Taina Sfanţului Maslu; Vizitele Pastorale; Actele de caritate).

Partea a IV-a dezvoltă orizontul aşteptărilor pastoral-misionare legate de 
educaţia religioasă în etapa istorică actuală. Astfel autorul dezvoltă teme subsumate 
modulului de cercetare pe care el l-a numit „Oportunităţile actuale cu privire la 
extensiunea implicării. Aspecte moderne de catehizare în biserică” (p. 188-204). 
Aici el diferenţiază din ansamblul metodic al pastoralei mijloacele specifice 
pastoralei catehumenale: „Dialogul catehetic”, „Biblioteca Parohială”, „Publicaţii 
religioase”, „Mijloacele audio-vizuale”, „Intemetul”. De asemenea defineşte, după o 
atentă analiză, ceea ce noi credem că este fundamentul unei bune practici pastoral 
catehumenale în Ortodoxie: „Personalitatea preotului - paradigmă paideică în actul 
catehetic” evidenţiind principalele linii de forţăale unei construcii pastorale, pornind 
dinspre cel chemat să fie chipul catehumenal al învăţătorului Hristos: preotul.

Ultima parte subsumează sub titlul „Strategii, metodologii şi practici ale 
educaţiei religioase în contemporaneitate” (p. 205-218), pe scurt, cîteva repere 
privind „ Religia în şcoală-privire de ansanblu”, „Reglementări legislative”, 
„Conţinutul orei de religie”. Anexele şi biblografia amplă sunt de asemenea 
remarcabile, conotaţiilor generale asupra lucrării, desprinse din referatele membrilor 
comisiei de doctorat, permitându-ne noi înşine să adăugăm remarca noastră pozitivă 
asupra unei munci încordate şi atente, care, departe de a epuiza subiectul cheamă la 
adâncirea lui.

mijloace colective de educaţie religioasă” ;
şi cerinţe),

Pr. Conf. Dr. Constantin NECULA

Tomas Lehmann (Hg.), Wunderheilungen in der Antike. Von Asklepios zu 
Felix Medicus. Begleitheft zur gleichnamigen Ausstellung der Humboldt- 
Universităt zu Berlin und des Berliner Medizinischen Museums der Charite 
Berliner Medizinisches Museum 10. November 2006 - 11. Mărz 2007, Wulff 
GmbH Druck & Verlag, Dortmund, 2006,138 p. + 69 ilustraţii + CD-Rom

Aşa cum arată subtitlul, acest volum este un caiet care însoţeşte expoziţia cu 
acelaşi titlu precum volumul (Vindecări miraculoase în Antichitate. De la Asclepios 
la Felix Medicus) care a avut loc în Muzeul de Medicină din Berlin între 10 nov. 
2006-11 mart. 2007 şi a fost organizată de Facultatea de Teologie Evanghelică a 
Universităţii Humboldt din Berlin şi de cunoscuta clinică Charite din Berlin.
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Volumul reproduce de asemenea două cuvinte de salut (p. 7-9), anume ale lui 
Fulvio Martusciello, Consilier al regiunii Campania din Italia şi al Domnului Prof. 
Renato Cristin, Directorul Muzeului de Artă italiană din Berlin, rostite cu ocazia 
inaugurării expoziţiei.

Volumul cuprinde şase părţi. Prima parte este formată dintr-un Cuvânt înainte, 
semnat de Prof. Dr. Christoph Markschies, Preşedintele Universităţii Humboldt şi 
Prof. Dr. Thomas Schnalke, Directorul Muzeului de istorie a medicinei Charite din 
Berlin (p. 13-14). A doua parte o constituie Introducerea cu titlul Vindecare (Heil 
und Heilung) în Antichitatea târzie (p. 17-23). Ea reliefează, pe baza mărturiei unor 
autori antici (Rufiis din Efes, Aelius Aristides etc.), faptul că în Antichitate au 
existat, pe lângă medicina ştiinţifică, metode de vindecare bazate pe puteri deosebite, 
de origine umană sau divină. Profesorul Markschies lucrează la un proiect de mare 
anvergură, în care sunt implicaţi mai mulţi specialişti în Antichitate, care poartă titlul 
Heil und Heilung in der Spâtantike şi care implică, printre altele, realizarea unei 
colecţii de documente antice pe această temă.

Partea a treia poartă titlul Akklepios, sanctuare şi culte (p. 25-86) şi cuprinde o 
serie de unsprezece scurte articole. Primele şapte dintre ele sunt semnate de către 
Jiirgen W. Riethmuller şi cuprind informaţii legate de începuturile şi răspândirea 
cultului lui Asclepios în spaţiul mediteranean. Asclepios poate fi încadrat mai 
degrabă în categoria eroilor decât în cea a zeilor. Ca fiu al zeului Apollo şi al lui 
Koronis, fiica regelui tesalean Flegias, Asclepios a venit pe lume ca urmare a primei 
operaţii de cezareană din istoria medicinei executată de către însuşi tatăl său, care 
ucise pe fosta lui iubită, mama lui Asclepios, din gelozie. A învăţat meşteşugul 
medicinii de la un centaur, care l-a crescut. Cultul lui Asclepios îşi are originea în 
Tesalia, de unde s-a răspândit apoi în toată aria mediteraneană, inclusiv la romani 
(care-1 venerau sub numele Aesculap). Sancruarul principal al cultului lui Asclepios 
a devenit cel de la Epidaurus, care însă nu este cel mai vechi dintre ele. Cel de-al 
cincilea articol realizează o descriere a acestui sanctuar, precum şi a celui de la 
Atena. Deschiderea unui nou sanctuar al lui Asclepios era marcată de trimiterea de la 
sanctuarul principal a unui şarpe (neveninos) simbolul lui Asclepios, către noul 
sanctuar. Un sanctuar cuprindea de regulă un altar pentru jertfă, un templu, băi 
precum şi un spaţiu unde bolnavul era aşezat pentru a adormi, teren de sport. Cel de
al şaptelea articol (p. 48-49) descrie acest ritualul incubării, adică al aşezării 
bolnavului în locul pentru somn, în speranţa vindecării. Ritualul era condiţionat de 

post preliminar, abstinenţă sexuală, băi rituale şi o serie de jertfe către Asclepios 
şi fiii şi fiicele acestuia. Bolnavul era aşezat pe o saltea sau o pătură pentru a adormi. 
Vindecarea avea loc în somn şi era de natură miraculoasă. Dacă bolnavul avea parte 
de un vis, atunci se adresa celor specializaţi în interpretarea lor.

Cel de-al optulea articol (p. 50-51), semnat de Tomas Lehman, cuprinde 
traducerea unei inscripţii antice care descrie cazul concret al unui bolnav care a 
apelat la serviciile sanctuarului de la Epidaurus. Textul relevă faptul că pe lângă acte 
pur rituale, precum jertfele, sanctuarele recomandau şi anumite practici care au de-a
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face cu medicina, precum diete, sport, folosirea de produse cu efect dovedit 
farmaceutic. Capitolul al nouălea (p. 52-61), semnat de Thomas Schnalke, cuprinde 
traducerea mai multor inscripţii din jurul sanctuarelor asclepiene, arătând modul în 
care avea loc vindecarea (de regulă printr-o intervenţie chirurgicală realizată de către 
Asclepios însuşi în somn), precum şi anumite caracteristici ale vindecării prin 
intermediul lui Asclepions: acesta nu accepta ca părerea lui să fie pusă la îndoială; 
trebuia neapărat să i se mulţumească, altfel boala putea reveni; el se dovedea a fi 
întotdeauna ultima autoritate în este dedicată în exclusivitate redării unor imagini 
legate de sanctuare de vindecare păgâne sau creştine, precum şi a unor obiecte şi 
statuete legate de acestea.

Partea a cincia este dedicată lui Felix Medicus, cel mai cunoscut sfânt 
vindecător din Apus. O serie de cinci articole, toate semnate de Tomas Lehmann, se 
ocupă de vindecările miraculoase în Antichitatea creştină în general, un scurt istoric 
al sanctuarului de la Cimitile, o scurtă descriere istorică a cultului lui Felix Medicus, 
cazul concret al vindecării lui Theridius, la sanctuarul Sfântului Felix, relatat de 
Sfanţul Grigorie de Tour şi o abordare a subiectului vindecărilor miraculoase în 
somn, care nu lipsesc nici din hagiografia apuseană. Ideea de bază care rezidă din 
această penultimă parte a voiului este aceea că o parte din tradiţiile legate de 
vindecarea miraculoasă păgână au fost preluate sau adaptate de creştinism.

Partea a şasea cuprinde lista bibliografică. CD-ul este excelent realizat, 
cuprinzând în format PDF, principalele imagini şi texte din volum în versiune 
germană şi italiană, precum şi o reconstrucţie virtuală a sanctuarului lui Felix 
Medicus.

Acest caiet mi se pare a fi valoros nu numai din perspectiva informaţiilor pe 
care ni le oferă, ci şi din cel puţin alte două motive: (1) pune în valoare postulatul 
interdisciplinarităţii în studiul teologic; în cazul de faţă avem de-a face cu un volum 
rezultat din eforturile ştiinţifice teologice, arheologice, de medicină şi nu în ultimul 
rând de informatică! (2) arată concret că studiul creştinismului antic poate şi trebuie 
să se ocupe de aspecte care vizează viaţa cotidiană a individului, nu numai 
colectivitatea.

Lect. Dr. Daniel BUDA

Konstantinos Bosinis, Johannes Chrysostomus iiber das Imperium 
Romanum. Studie zum politischen Denken der Alten Kirche, Mandelbachtal - 
Cambridge, 2005, 155p.

Această lucrare este deja cunoscută teologilor români interesaţi de studierea 
Sfântului Ioan Gură de Aur prin intermediul studiului Profesorului Adolf Martin 
Ritter, Sfântul Ioan Hrisostomul şi Imperiul roman în lumina noii literaturi publicat 
în Revista Teologică, anul XIV (86), nr. 4/ 2004, p. 65-78 (tradus de subsemnatul)
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căreia îi este dedică întreagă partea a doua a acestuia. Profesorul Ritter a realizat 
elogioasa prezentare pe baza versiunii greceşti a acestei lucrări a lui Bosinis, 
susţinută ca şi teză de doctorat la Atena şi apoi publicată tot în capitala elenă în anul 
2003. Deşi deja există această prezentare a lucrării lui Bosinis realizată de o 
autoritate mondială în hrisostomologie, totuşi consider că ar fi utilă recenzarea 
ediţiei germane a acesteia, mai ales că Domnia sa a fost prezent la simpozionul 
internaţional dedicat Sfanţului Ioan Gură de Aur, organizat de Facultatea de 
Teologie Andrei Şaguna, cu un valoros referat pe aceeaşi temă. Recenzia mea se va 
raporta mereu însă, aşa cum este firesc, la prezentarea realizată de Profesorul Ritter.

Faţă de versiunea neogreacă a lucrării, cea germană nu mai cuprinde Cuvântul 
înainte semnat de Profesorul N. Matzoukas, îndrumătorul de doctorat al autorului, ci 
doar un propriu Cuvânt înainte (p. VII-V1II) în care mulţumeşte tuturor celor care au 
contribuit, teologic sau tehnic, la realizarea acestui volum.

Cartea cuprinde trei părţi, ultima parte fiind formată din obişnuitul registru şi 
bibliografia detaliată.

Paitea întâi este intitulată Sfântul Ioan Hristostom despre Imperiul Roman (p. 
1-61) şi cuprinde, în afară de o introducere şi concluzie, patru capitole: I. Vacuum
ul; II. Paralelitatea sincronică; III. O KATEXDN şi IV. ROMA ETERNA. încă din 
Introducere (p. 5-7), autorul, a cărei persoană este caracterizată de o vivacitate 
deosebită, ne anunţă într-un fel concluziile studiului său: Sfântul Ioan dă uneori 
cititorului modern impresia că el ar trăi încă într-un oraş grecesc autonom, 
ocupă cu problemele vieţii lui publice într-un mod introvertit. ... Textele Sfântului 
Părinte nu ne permit aproape deloc să aruncăm o privire dincolo de nohg-ul său. ... 
cadrul în care se îmbină relaţiile între indivizi şi grupe într-o viaţă socială bine 
orânduită, este întotdeauna tloXiq-uI. în acest moment este prea devreme să ajungem 
la o concluzie, însă mă văd obligat să spun ceea ce am pe limbă. Imperium 
Romanum caracterizează gândirea politică a Sfântului Ioan Hrisostom prin masiva 
lui absenţă, (p. 6-7; în studiul său, Prof. Ritter redă un citat mult mai lung).

Primul capitol, intitulat Vaccum-ul (p. 9-18) încearcă să identifice motivele 
pentru care Imperiul roman lipseşte din opera Sfanţului Ioan Gură de Aur. Absenţa, 
sau mai bine zis extrem de slaba prezenţă a Imperiului Roman în opera 
hrisosotomică are ceva de-a face cu faptul că Sfântul Ioan nu a ţinut nici un 
panegiric în cinstea împăratului. Doar trei lucrări au fost adresate împăratului (una 
este un apel la iertare către Teodosie - Despre statui; a doua o cuvântare de laudă 
post mortem la adresa aceluiaşi Teodosie; al treilea a fost susţinut în prezenţa 
împăratului Arcadius cu ocazia unei vizite la capela martirului Thomas din Drypia, 
dar acest discurs nu cuprinde nimic neobişnuit faţă de cunoscuţii topoi ai retoricii 
hrisostomiene legaţi de politică, adică subliniază superioritatea slujirii lui Dumnezeu 
faţă de slujirea politică. Motivul principal după Bosinis este tradiţia clasică, scoasă 
în evidenţă în teologia Sfântului Părinte, care îşi are originea...în mare parte în 
oraşul-stat liber şi descrie problemele, idealurile şi viaţa lui. Categoria politică 
centrală a acestei tradiţii nu este Imperiul, o noţiune care autorului nostru îi este
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complet necunoscută, ci noXiq-ul. Basileul, în măsura în care este prezentat pozitiv, 
completează şi lărgeşte această categorie; el însă în nici un caz nu o desfiinţează (p.
16).

Al doilea capitol, Paralelitatea sincronică (p. 19-42) tratează - aşa cum arată 
titlul - paralelitatea sincronică dintre Iisus şi Augustus. Este vorba de coincidenţa 
istorică dintre naşterea Mântuitorului şi răspândirea stăpânirii romane, respectiv 
instituirea celebrei Pax romana. Acest vechi topos creştin îşi are originea la 
apologeţii creştini - Bosinis citează în acest sens pe Meliton din Sardes, Origen şi 
mai ales Eusebiu de Cezarea. Această paralelă sincronică apare şi la Sfântul Ioan 
Gură de Aur, ceea ce arată că antiohianul nu a rămas complet neinfluenşat de 
teologia entuziastă (p. 23). Ea este prezentă în trei locuri, anume în Comentariul la 
Isaia, în panfletul Contra Judaeos et Genţi Ies şi în Omilia la Psalmul 45. Sfântul 
Ioan descrie starea de normalitate în care se trăieşte în zilele sale şi care a făcut 
posibilă răspândirea creştinismului. Această prezentare a Pax Romana în anumite 
pasaje hrisostomiene i-a făcut pe unii să-l considere urmaş pe această linie a lui 
Eusebiu de Cezarea (p. 24), însă Bosinis primeşte această categorizare cu multe 
rezerve.

La Sfântul Ioan nu se găsesc cuvinte laudative deosebite faţă de Imperiul 
roman, ci mai degrabă o schemă retorică de face conparaţie între „înainte”, adică 
înainte de Hristos şi „acum.” Numai în lucrarea Contra Judaeos et Gentiles, 
Augustus apare ca o dovadă, printre multe altele, că unitatea profeţită de Mântuitorul 
în Mt 16, 18 se va realiza (p. 35). Bosinis nu exclude însă o influenţă a lui Eusebiu 
asupra Sfântului Ioan Gură de Aur, poate chiar de natură terminologică (vezi p. 40).

Al treilea capitol este intitulat O KATEXHN (p. 43-52) şi cuprinde explicarea 
textului din II Tes 6-7 despre Taina fărădelegii care nu se poate manifesta în lume, 
datorită celui care-1 împiedică. în opinia Sfântului Ioan gură de Aur, exprimată în 
Omilia IV. 1, acel ceva este Imperiul Roman. Sfântul Ioan stă, prin această 
explicaţie, în linia unei întregi serii de exegeţi creştini (Ipolit, Tertulian, Irineu al 
Lyonului etc.). Bosinis compară textul hrisostomic mai sus amintit cu alte texte 
similare tematic (precum Omilia IV la Geneză şi Omil VI, 1 din De statuis), de 
aceeaşi provenienţă, după care concluzionează: „în dezvoltarea lineară a istoriei, 
Roma reprezintă cu siguranţă un progres, aşa cum o dovedeşte pacea universală şi 
unirea diferitelor naţiuni sub o singură stăpânire. în ciuda evidentei lui superiorităţi, 
în comparaţie cu celelalte regimuri ale trecutului, {Imperium Romanum) rămâne o 
putere pământească care-şi manifestă puterea prin mecanisme de supunere ale 
aparatului de stat.” Sfântul Ioan pare a fi preluat ideea mai vechilor apologeţi despre 
statul roman perceput ca şi magna necesitas care a fost însă prelucrată prin prisma 
umanismului gândirii sale teologice (p. 51).

Ultimul capitol al primei părţi, Roma aeterna (p. 53-58) porneşte tot de la ideea 
politică veche a apologeţilor pentru care, deşi au accentuat în nenumărate rânduri 
loialitatea faţă de Imperium Romanum, Roma non est aeterna. Acest lucru este 
subliniat şi de Sfântul Ioan Gură de Aur. Bosinis se opreşte mai ales asupra Omiliei
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rostite de marele antiohian pe marginea căderii în dizgraţie a lui Eutropius, care a 
fost transformat de către Hrisostom în „simbol al soartei unui întreg sistem politic (p. 
55). Cuvântul de ordine în această omilie este deşertăciunea. Aşadar, pentru Sfanţul 
loan, ca şi pentru apologeţii creştini, Roma cu siguranţă că nu este etemă. „In locul 
politicii oficiale a Romei — adaugă Bosinis — întâlnim la Sfanţul loan ecclesia 
aeterna” (p. 59).

Concluziile acestei prime părţi (p. 59-61) mi se par importante în primul rând 
pentru că subliniază încă odată un principiu ştiinţific folosit de autor în lucrare, 
anume argumentum e silentio. Pentru stăpânirea romană, Sfanţul loan nu a fost în 
nici un caz „Hrisostomos”, în schimb de la Biserică el a primit acest supranume, 
tocmai pentru că a aşezat, în propria lui ordine de valori, Biserica deasupra 
Imperiului.

Partea a doua este intitulată Influenţele clasicismului grec asupra Sfântului lan 
Hrisostom ( p. 64-112) şi cuprinde la rândul ei o introducere, trei capitole intitulate: 
I. Sfântul loan Hrisostomul şi Demostene; II. O comparaţie cu a opta carte din 
Politeia (lui Platon); III. Puncte comune cu cea de-a doua sofistică şi concluzii.

în Introducere, Bosinis observă că în comparaţie cu Fericitul Augustin sau 
Sfântul Ambrozie al Milanului, care au trăit cam în aceeaşi perioadă, pentru Sfântul 
loan textele de inspiraţie politică se află în vechea literatură clasică greacă. Sunt 
anunţate totodată obiectivele acestei a doua părţi: 1) în ce măsură texte ale 
demiocraţiei clasice au contribuit la formarea retorică a Sfântului loan; 2) dacă 
omiliile sale au fost influenţate de autorii care au descris idealul de monarh în 
Antichitate 3) ce fel de relaţie există între Sfântul loan şi mişcarea aticistă din 
Antichitatea târzie şi aşa numita a doua sofistică.

Fiecare din cele trei capitole care urmează, încearcă să răspundă acestor 
obiective. Primul capitol, intitulat Sfântul loan Hrisostomul şi Demostene (p. 71-78) 
compară câteva texte hrisostomiene cu pasaje din opera lui Demostene. Este dovedit 
clar că Sfântul loan a preluat pasaje din Demostene, pe care l-a cunoscut cu 
siguranţă, în cadrul şcolii retorice a lui Libanius. Al doilea capitol realizează o O 
comparaţie cu a opta carte din Politeia (lui Platon) (p. 79-90). Autorul nu doreşte să 
demostreze că Sfântul loan l-a cunoscut pe Platon, ceea ce de mult a fost dovedit, ci 
faptul că Sfântul Părinte foloseşte idei platoniene pentru a moraliza pe creştinii săi 
(p. 84-85). Spre deosebire de Platon, Sfântul loan a fost fascinat de democraţie, nu în 
forma ei politică, ci prin apelul la comunitatea (creştină) să realizeze desăvârşirea 
morală, (p. 89). Cel de-al treilea capitol este în măsură să identifice Puncte comune 
cu cea de-a doua sofistică, existând, în opinia autorului, destule indicii că Sfântul 
loan are acelaşi punct de plecare precum sofiştii romani în chestiuni sociale.

Concluziile finale relevă încă odată faptul că în ordinea de valori 
hrisostomiene, Biserica se află deasupra Imperiului roman. Uneori el schiţează 
Biserica drept o instituţie separată de stat, alteori oferă Bisericii şi statului o unitate 
indisolubilă în misiunea lor de a organiza societatea. La Sfântul loan — iar acest lucru 
este subliniat în repetate rânduri de către Bosinis - graniţa între ideologia politică şi
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ar Putea sansface exigenţele lui, aşa cum rezultă ele din omiliile sale.
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Lect. Dr. Daniel BUDA

Rafaela Cribione, The School of Libanius in Late Antique Antioch, 
Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2007,360 p.

De regulă revistele teologice publică recenzii ale unor cărţi de profil. Am de 
gând să îmansez atenţiei cititorilor Revistei Teologice o lucrare de istorie antică 
târzie, care are ca obiect şcoala retorică a vestitului retor păgân Libabius de la 
Antionia. Motivul recenzării acestei cărţi a cercetătoarei americance de origine 
italiană este legat de faptul că pătrunderea în lumea academică a lui Libanius 
înseamnă inevitabil şi contactul cu unii dintre Sfinţii Părinţi ai epocii.

După obişnuita Prefaţă (p. IX) şi Notă asupra notelor bibliografice şi a 
abrevierilor (p. XI), in Introducere (p. 1-12) autoarea anunţă că principala sursă, 
însă nu şi singura, vor fi scrisorile lui Libanius, o parte din ele traduse la finalul 
volumului Va fi avut în vedere şi contextul în care el a trăit şi activat marele retor, 
astfel încât în final volumul va fi „o reconstrucţie a lumii textelor lui Libanius, care 
iau în considerare nu numai momentul unic în care el a acţionat, ci într-o oarecare 
măsură, dimensiunea colectivă, diacronică a unei persoane, tipul de societate în care 
a trăit, spaţiul comun al acelei culturi şi setul de tradiţii care l-au afectat.”

Autoarea anunţă expres că lucrarea ei va argumenta special împotriva lucrării 
lui Paul Petit, Libanius et la vie municipale ă Antiche au IV siecle apres J. C, Paris, 
1955. Principalele critici aduse acestei lucrări sunt: 1) crede că faptele izolate sunt 
entităţi ireductibile; 2) este prea dependentă de practica educaţională europeană, 
(mai ales franceză) a secolelor XIX-XX, cu un stil rigid. Autoarea pledează pentru 
un stil narativ, plăcut cititorului.Finalul introducerii este dedicat unei descrieri pe 
scurt a capitolelor lucrării.

Capitolul I, Libanius şi retorica la Antiohia (p. 13-41) oferă o evaluare 
preliminară a personalităţii lui Libanius, încercând să-i descopere „viaţa şi 
caracterul (p. 13). în evaluarea vieţii lui Libanius, autoarea promite să fie selectivă 
cu izvoarele, spre deosebire de alţi autori care s-au ocupat de biografia acestui mare 
retor. In opinia ei, G. R. Sievers (în lucrarea Das Leben des Libanius, Berlin, 1868)
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«ajunge la o serie de rezultate valoroase, însă acceptă, cu câteva excepţii, tot ceea ce 
a scris Libanius în cuvântări şi în scrisori.” Ea apreciază şi mai noua lucrare a lui 
Jorit Wintjes (.Das Leben des Libanius, Historische Studien der Universitat 
Wiirtzburg, 2. Rahmen, Westfalia, 2005) drept cea mai scrupuloasă bibliografie a 
acestuia, care indică o bogată bibliografie (nota 2, p. 13) cu meritul de a fi „corectat 
cu succes unele detalii biografice, însă stricta relaţionare pe fapte îi permite cu greu 
să surprindă diferite părţi ale lui Libanius.”

Drept urmare, autoarea se concentrează pe unele detalii biografice şi descrierea 
caracterului lui Libanius. Rămas orfan de tată, a fost crescut de mama sa; nu s-a 
căsătorit niciodată, considerând retorica adevărata lui „mireasă” (Or. 1, 54), în 
schimb a trăit cu o femeie de origine modestă, care i-a dăruit un fiu pe nume Cimon, 
dar care a murit de tânăr. La treizeci de nai, potrivit autoarei, el a experimentat „o 
convertire cvasi-religioasă spre retorică şi a rămas credincios studiilor sale pentru tot 
restul vieţii ... un om al contradicţiilor, convins de valoarea muncii lui, dar având 
uneori îndoială în ce-i priveşte abilitatea” (p. 16-17). Considera că misiunea lui este 
să educe studenţii, cărora le acorda o atenţie deosebită, iar dacă vreunul pleca de la 
el, la un alt retor, era foarte mâhnit. Avea simţul umorului, pe care uneori îl iniţia el 
însuşi. Se amuza de porecla care-i fusese atribuită de „Libanius glumeţul (epichoris) 
şi era surprins că unii îl considerau „supărăcios” (Or. 2, 19-20). Totuţi, consideră 
autoarea, „extrema lui dedicare spre muncă, trebuie să-l fi făcut foarte intolerant faţă 
de trândăvie.” (p. 20).

Subcapitolul ,yAntiohia: un templu al muzelor,” are ca principală sursă Oratio 
11 Antiochikos rostită cu ocazia jocurilor olimpice din anul 356. Pe baza acesteia, 
dar şi a altor surse, încearcă să prezinte oraşul Antiohia ca şi loc de studiu. Libanius 
surprinde faptul că şcolarii petreceau doi sau mai mulţi ani la şcoala lui, fără a pleca 
acasă în vacanţe. El subliniază că simpla prezenţă în Antiohia putea să aibă un rol 
educativ. El arată expres că clima este blândă, risipind temerile unui părinte pentru 
copilul lui. „Asemeni Sfântului Ioan, el considera spectacolele păguboase pentru 
studiul retoricii (Or. 41,9), şi dezaproba pe acei studenţi care după cursuri aveau mai 
mare atracţie pentru cai decât pentru studiu.

Al doilea subcapitol. Şcoala lui Libanius (p. 30-41) încearcă „să prezinte 
situaţia lui Libanios în comparaţie cu a altor profesori prezenţi acolo.” Locaţia şcolii 
s-a schimbat pe măsură ce aceasta a crescut în importanţă şi în numărul de studenţi, 
Erau admiţi numai bărbaţi, deşi în epocă existau femei bine educate, dar numai prin 
intermediul lecţiilor private. Elevii erau de origine nobilă, şi, aşa cum arată sursele, 
unii proveneau din aceeaşi familie, fiind fraţi sau rude.

Libanius lucra ocazional cu profesori de gramatică. Unii studenţi urmau 
gramatica în afara şcolii lui Libanius. Nu se poate concluziona, asemeni lui Pavel 
Petit, că la ţcoala lui Libanius se putea studia gramatica. Petit oferă o listă de 
gramaticieni care ar fi lucrat cu Libanius, însă în ponia autoarei la această concluzie 
s-a putut ajunge numai printr-o interpretare greşită a surselor. în schimb este de 
acord că Libanius a avut asistenţi, numărul lor variind, după numărul de studenţi.

i
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Şcoala lui Libanius a fost singura ce purta numele de „municipală” din oraş. 
Au mai existat şi alte şcoli, însă plătite din fonduri private. Se pare că au mai existat 
şi alţi retori, chiar în Antiohia, concurenţi de-ai lui Libanius, pe care el îi menţinează 
în treacăt. Unul dintre ei a fost Acacius, concurent de-al lui Libanius la ocuparea 
postului de retor al oraşului. Libanius a avut înaintaţi la Antiohia, cel direct 
numindu-se Zenobius, ceea ce arată că tradiţşia şcolii retorice nu începe cu Libanius.

Al doilea capitol Şcoli şi sofişti în răsăritul roman (p. 42- 82) este o prezentare 
a situaţiei şcolilor de retorică din partea de est a romanităţii. Ppincipalele surse 
pentru cunoaşterea acestora rămân tot operele lui Libanius. Atena a rămas pe mai 
departe, până în secolele V-VI, şcoala de retorică cea mai renumită. 
Constantinopolul creştea tot mai mult în importanţă, fiind capabil, datorită 
resurselor, să atragă tot mai mulţi profesori valoroşi. Ar putea fi plasat ca al doilea 
centru ca importanţă, fiind un fel de punct intermediar pentru studenţi, în drumul lor 
spre Atena. Există informaţii despre şcoli de retorică din Lydia, Caria, Lycia, 
Panfilia, Cilicia, Capadocia, Galatia, Bitinia, Paflagonia, Armenia, Siria, desigur, de 
o importanţă ceva mai mică. Libanius şi-a dorit un loc proeminent pentru Antiohia, 
înlocuind
Atena ca loc de atracţie pentru studenţi şi limitând atracţia Constantinopolului, însă 
aceste încercări ale sale au fost adesea frustrante (p. 81). Totuşi el putea fi sigur, 
datorită numeroaselor centre retorice mai mici din regiune, că Antiohia putea fi cel 
puţin al doua staţie în drumul spre Atena. Centrele de retorică mai mici din regiune îi 
avantajau şcoala, căci exista obiceiul ca studenţii să-şi înceapă iniţierea retorică mai 
întâi într-un centru mai mic din regiunea natală, iar apoi să se mute spre unul mai 
vestit. Pentru cei mai râvnitori, punctul final era Atena.

Al treilea capitol, intitulat The NetWork (p. 83-110) tratează componenta etnică 
a studenţilor lui Libanius, de fapt succesul de care s-a bucurat şcoala lui Libanius, 
încât putea spera chiar să detroneze Atena. Unele motive pot fi repede intuite: (1) 
importanţa oraşului atrăgea de la sine pe mulţi tineri; (2) şcoala de la Antiohia era 
renumită, mai ales prin Libaius, dar şi predecesorii lui; (3) clasa înaltă din zonă era 
bucuroasă să-şi ştie odraslele aproape. O altă formăde „publicitate academică” erau 
ebsolvenţii înşişi. In Antichitatea târzie era larg răspândită mentalitatea că cel care a 
pleca la studii trebuie să vină în oraţul natal având cât mai multe cunoştinţe 
acumulate. El urma să dea un examen - dokimasia în faţa propriului său oraş. Acest 
examen „era un test pentru educator şi elev în acelaşţi timp, un mod de a lua o 
decizie în viaţă, iar pentru un sofist tânăr o garanţie de viitori studenţi (p. 85). Există 
dovezi clare că Libanius s-a bucurat şi de suport oficial pentru şcoala sa. 
Guvernatorul provinciei Siria, cu sediul la Antiohia, pe nume Alexandru, un înfocat 
politeist numit în această funcţie în primăvara anului 363 de către Julian, scria lui 
Libanius că face tot ce-i stă în puterea lui (ca şi guvernator) „să ia studenţii de la cei 
ce învaţă în alte părţi şi să-i aducă studenţi împrăştiaţi prin toată Siria.” (Ep. 838, 5, 
p. 89). Răspunsul lui Libanius este unul diplomatic: „Lasă în pace mulţimile de 
oameni şi nu critica pe alţi sofişti, nici nu acuza pe părinţi. în schimb, uită-te la
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tinerii pe care i-ai angajat în ultimul timp ca avocaţi, cheamă-i şi atrage-le atenţia 
când vorbesc” (p. 83). Libanius s-a bucurat mereu de spijin politic, culminând cu cel 
oferit de Julian Apostatul însuşi. Un întreg subcapitol (intitulat Lupta sofiştilor, p. 
91-95) arată că 
influenţă.

lipseau nici jocurile murdare, calomniile, apelurile la trafic denu

Bazinul de receptare al studenţilor era destul de larg, aşa cum arată Oration 62 
(p. 98-99). Un interesant subcapitol poartă numel „Vasile (este vorba de Sfântul 
Vasile cel Mare) ca şi student şi recrutant (p. 100-104). în opinia autoarei Sfântul 
Vasile a fost elevul lui Libanius, nu la Antiohia ci la Constantinopol, pentru o foarte 
scurtă perioadă în anul 348-349. Cei doi au rămas în contact, păstrându-se o 
corespondenţă considerată neautentică.pledează pentru autenticitatea unor epistole, 
mai ales a celor în care Sfântul Vasile îi recomandă studenţi

Nu în ultimul rând, un anume rol a jucat existenţa unei legături între absolvanţi, 
un fel alumni din zilele noastre care păstrau legătura între foştii studenţi, formându- 
se grupuri de influenţă în interiorul căruia puteai intra numai dacă aveai cu membrii 
lui în comun absolvirea aceleiaşi şcoli, dar şi între aceste grupuri şi profesorul lor, 
adică Libanius. Corespondenţa lui Libanius este o dovadă în acest sems.

Capitolul IV este intitulat Admitere şi evaluare (p. 111-137). Admiterea era 
mult mai simplă decât astăzi. Se lua contact cu Libanius, prin intermediul părinţilor, 
rudelor sau prietenilor. Libanius pornea de la ideea că copii moştenesc fără execepţie 
caracteristicile părinţilor, de aceea copiii foştilor studenţi erau primiţi mai uşor. Cei 
dornici a învăţa retorică puteau sosi oricând la Antiohia. Unii erau însoţiţi de 
pedagogul lor. Prima întâlnire a lui Libanius cu studenţii însemna şi stabilirea unui 
diagnostic (evaluare). Impresiile erau împărtăşite apoi părinţilor. De regulă acestea - 
ca şi aprecierile scrise după o perioadă de studiu - erau pozitive.

Capitolul al cincilea, Predând Logoi (p. 137-173), ne dezvăluie ce anume se 
preda la şcoala lui Libanius. Acesta se baza pe cunoştinţele anterioare ale elevilor săi 
In descrierea procesului de învăţământ, el folosea imaginea agricultorului. Acţiunea 
de a semăna - sperein şi a planta - phryteuen o atribuia educatorilor şi părinţilor şi 
erau o condiţie a primirii în şcoală. El se ocupa de exerciţiile prelimiare - 
progymnasta care includeau cultivarea panfletului şi a panegiricului., exerciţii de 
acceptare şi respingere. Nu exista posibilitatea de alegere a cursurilor, ci toţi urmau 
aceeaşi programă.

Exista o cale lungă şi o Cale scurtă spre retorică (cap. VI, p. 174-196) aşa cum 
ele fuseseră formulate de către satiricul Lucian în sec. II d. Hr. Elevii lui Libabius

X

1

urmau una dintre aceste căi, în funcţie de diferite interese sau cauze, printre care nu 
trebuie ignorată aceea a costurilor (subiect tratat într-un sub-capitol separat, p. 183- 
191). De asemena este abordată problema dezertărilor - apostaseis studenţilor spre 
alţi profesori şi cauzele acestora.

Ultimul cspitol intitulat După retorică (p. 197-228) descrie calea
„absolventului” spre locul de muncă dorit. El primea o scrisoare de recomandare de

1
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la Libanius, iar înainte de a primi locul de muncă trecea prin ceea ce noi astăzi 
numim interviu.

Primul apendix (p. 233-321) cuprinde traducerea a 200 de scrisori din cele 
1544 câte a scris Libanius. Au fost selectate spre traducere pentru că în cuprinsul lor 
vorbesc despre activitatea lui didcatică. Acestea au fost principalul izvor pentru 
prezentul volum. Al doilea Apendix (p. 323-327) cuprinde o listă a studenşilor lui 
Libanius, cu câteva informaţii despre ei. Sunt nominalizaţi patruzeci şi şapte de 
studenţi, oferindu-ni-se scurte informaţii despre ei. Al treilea apendix (p. 329-330) 
este o concordanţă între scrisorilor, urmate de o bogată bibliografie (p. 331-346) şi 
un Index locorum (p. 347-354) şi de nume (p. 355-360).

Principala sursă a acestei lucrări a fost opera lui Libanius, însă autoarea 
foloseşte o serie de autori creştini, precum Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie 
de Nazianz, Sfântul Grigorie de Nyssa, Sfântul Grigorie Taumaturgul, Ieronim, 
Sfântul Ioan Gură de Aur, Fotie şi istoricul bisericesc Socrate. Aceasta demostrează 
încă odată, dacă mai ere nevoie, că nu poate fi scrisă o istorie a educaţiei antice tară 
a se avea în vedere sursele creştine.

Intr-adevăr, stilul în care este scrisă lucrarea, este, aşa cum autoarea promite la 

început, frumos şi nerigid. Engleza folosit - deşi cu un evident iz american - poate fi 

cu uşurinţă citită şi de un vorbitor nenativ al limbii lui Shakespeare.

Când am hotărât să recenzez această carte nu mi-am dat seama de actualitatea 
ei în contextul programului ARACIS din România şi al concursului de exceneţă din 
meiudl universitar german. Strategii învăţământului superior - acolo unde ei există 
sau îşi merită acest nume - ar avea ce învăţa de la sistemul de educaţie antic.

Lect. Dr. Daniel BUDA

Preot dr. Pavel Vesa, Episcopii Aradului 1706-2006, Editura Gutenberg 
Univers, Arad, 2007, 360 p.

Editura Gutenberg Univers ne propune, sub semnătura istoricului Pavel Vesa, o 

nouă monografie dedicată exclusiv episcopilor ortodocşi ai Aradului, întregind astfel 

tematica acestui domeniu al vieţii bisericeşti din această parte a ţării. De altfel, însuşi 

autorul şi-a consacrat o parte a cercetărilor sale acestui domeniu, elaborând o altă 

lucrare amplă cu titlul Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi (1706-1918), 

Editura Presa Universitară Clujeană, 2006, 740p.
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Punctul de plecarea în elaborarea acestei lucrări a fost promovarea unui 
program cultural, intitulat sugestiv Personalităţi arădene, care avea ca obiectiv 

major activitatea editorială a respectivelor personalităţi, urmărind însă şi alte 

mijloace care au contribuit la o mai bună cunoaştere a valorilor culturale arădene. 
Deschiderea programului editorial s-a realizat prin lucrarea de faţă, care tratează 

unul dintre sectoarele definitorii ale spiritualităţii arădene, Biserica ortodoxă.
încă de la început, trebuie să consemnăm faptul că episcopii arădeni au fost 

buni organizatori, administratori, conducători politici şi cărturari, înfăptuind prin 

activitatea lor, realizări însemnate pentru Biserică şi Neam. De aceea, în paginile 

monografiei, cei 23 de episcopi titulari şi 2 arhierei vicari sunt prezentaţi pe larg, 
insistându-se pe domeniile în care şi-au făcut simţită prezenţa, idealurile pe care le- 
au împlinit şi uneori speranţele cu care au păstorit în diferite etape ale istoriei noastre 

naţionale. Din punct de vedere etnic 10 din episcopii arădeni au fost sârbi, pentru ca, 
începând din 1829 şi până în prezent toţi să fie de neam românesc. Trei dintre 

episcopii arădeni, Procopie Ivaşcovici, Miron Romanul şi Ioan Meţianu au ajuns 

apoi mitropoliţi ai Ardealului, iar unul, dr. Nicolae Coneanu, mitropolit al Banatului.
Edident, realizarea unei ample monografii, dedicate episcopilor arădeni, a avut 

ca punct de plecare tentativele modeme ale altor cercetători ai trecutului nostru: 
Gheorghe Ciuhandru, Costin Feneşan, Dimitrie Ţichindeal, Ioan Rusu, continuat mai 
apoi prin demersul lui Gheorghe Liţiu, care se opreşte cu cercetarea sa la Andrei 
Magieru, episcopul Aradului, cuprinzând astfel perioada anilor 1706-1950 De 

asemenea, referiri la episcopii Aradului aflăm şi în lucrările datorate istoricilor 
Vasile Mangra, Ioan Lupaş, Ştefan Pop, Ştefan Lupşa, Gheorghe Cotoşman, 
Cornelia Bodea, Mircea Păcurariu, Eugen Cluck, Pavel Beraru, pentru a enumera 

doar o parte dintre aceştia (p. 12).
Lista episcopilor sârbi ai Aradului a fost deschisă de Isaia Diacovici (1706- 

1708), care mutându-se la Arad avea temei juridic pentru înfiinţarea unei noi 
episcopii (care nu înmulţea pe cele admise în 1695), ci lua locul celei de la Oradea,
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al cărei episcop trecuse la uniaţie. Practic, prin investiţiile mobile şi imobile, pune 

bazele episcopiei arădene, chiar dacă nici el, şi nici urmaşul său Ioanichie 

Martinovici (1710-1721), nu au purtat titlul de episcopul Aradului, sau titulatura de 

Arad.

Ceilaţi episcopi sârbi, care au urmat la cârma eparhiei, Sofronie Ravanicianin 

(1722-1726), Vichentie Ioanovici (1726-1731) şi Isaia Antonovici (1731-1748), s-au 

remarcat mai ales prin vizitele canonice, prin înzestrarea materială a episcopiei, dar 

şi prin contemporaneitatea cu unele evenimente majore din istoria religioasă 

zbuciumată a ortodocşilor din această parte a ţării (de pildă, în timpul lui Isaia 

Antonovici, a trecut prin eparhia sa călugărul Visarion Sarai, care, la începutul 

anului 1744, la Lipova, a ridicat o cruce din faţa căreia predica). Deşi a păstorit puţin 

Pavel Nenadovici (1748-1749) s-a opus desfiinţării episcopiei Aradului cu ocazia 

Congresului naţional bisericesc care l-a ales mitropolit al Carloviţului (p.42). In 

schimb, Sinesie Jivanovici (1751-1768) a fost cel mai vrednic episcop de Arad din 

secolul al XVIII-lea, de numele său legându-se biruinţa definitivă a Ortodoxiei în 

Bihor şi Hălmagiu (p.44), având în jurisdicţie 15 protopopiate (semnificativă este 

conscripţia bisericească care reflectă situaţia ecleziastică dintr-un anumit ţinut al 

eparhiei).

Una dintre caracteristicile comune ale ultimilor episcopi sârbi de la Arad, 

Pahomie Cnezevici (1770-1783), Petru Petrovici (1783-1786) şi Pavel Avacumovici 

(1786-1815), a fost lupta pentru apărarea identităţii spirituale ortodoxe pe fondul 

prozelitismului unit, într-un context socio-politic şi economic precar, în concordanţă 

cu schimbările ce se prefigurau în epocă.

Instalarea primului episcop român Nestor Ioanovici (1829-1830), a fost prilejul 

manifestărilor de bucurie la Arad, bucurie continuată mai ales la întronizarea 

următorului arhipăstor, Gherasim Raţ (1835-1850). Acesta a fost direct implicat şi 

întru totul dedicat cauzei românilor din cuprinsul eparhiei arădene în secolul al XIX- 

lea, fiind purtător al acţiunilor lui Andrei Şaguna, cu care a şi rămas în dialog
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epistolar. Prin colaborarea ierarhilor de la Sibiu şi Arad s-au constituit şi cele dintâi 

iniţiative pentru promovarea autonomiei bisericeşti, a românilor faţă de ierarhia 

sârbească mai ales că pentru românii ortodocşi revoluţia de la 1848 a declanşat 

practic procesul de separaţie bisericească şi de organizare a ierarhiei naţionale. S-a 

opus, atât cât a fost posibil, introducerii în administraţia bisericească a limbii 

maghiare (p. 105-106), de numele său Iegându-se şi românizarea centrului eparhial 

cu asesori ce aveau o bună pregătire intelectuală.

Procopie Ivaşcovici (1853-1873), Miron Romanul (1873-1874) şi Ioan Meţianu 

(1874-1898), au fost pe rând episcopi ai Aradului şi ulterior, pentru perioade 

distincte de timp mitropoliţi ai Ardealului. Iar dacă primul ierarh s-a remarcat pe 

plan bisericesc, prin construirea unei noi catedrale, şi pe plan cultural şi şcolar, prin 

abonarea parohiilor la revistele şi ziarele bisericeşti, precum şi utilizarea în şcoli a 

cărţilor tipărite la Sibiu, Miron Romanul s-a făcut apreciat ca profesor la Institutul 

teologic arădean şi ca participant activ la toate mişcările naţionale din vremea sa. 

Ioan Meţianu a urmărit ridicarea morală şi culturală a păstoriţilor săi, potrivit 

viziunii mitropolitului Andrei Şaguna, a cărui colaborator apropiat a devenit (p.140). 

Pentru eparhia arădeană Ioan Meţianu a fost considerat drept al treilea ei ctitor, după 

întemeietorul Isaia Diacovici şi restauratorul Sinesie Jivanovici.

Episcopul de la cumpăna de veacuri, Iosif Ioan Goldiş (1899-1902), s-a 

implicat în sfera didactică, fiind preocupat şi de o bună rânduială a Institutului 

teologic pedagogic (p. 181), în timp ce arhiereul Ioan Ignatie Papp (1903-1925) a 

condus eparhia într-o perioadă în care Biserica era aprig bântuită de silinţele 

guvernului maghiar de Ia Budapesta de a-i ştirbi autonomia şi de a-i răpi şcolile 

confesionale (p. 201). Acesta a rămas în istoria Episcopiei Aradului ca un militant 

activ pentru apărarea dreptului legitim al şcolilor confesionale, crezul său naţional 

fiind ilustrat mai ales la Alba Iul ia când rosteşte „cel ce a înviat din morţi, a înviat 

azi şi neamul românesc.”
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Tânărul episcop dr. Grigorie Comşa (1925-1935) a încercat în cei zece ani de 

arhipăstorire intensificarea vieţii religios morale a credincioşilor, periclitată în urma 

primului război mondial, acţionând pentru întărirea rolului cultural şi educativ al 

Bisericii şi pentru ridicarea de noi lăcaşuri de cult, având drept ideal vizitarea 

canonică a tuturor parohiilor din eparhia sa. S-a dovedit a fi nu doar un precursor al 

ecumenismului ci şi un cărturar, fiind preocupat mai ales teologia practică, în special 

de predica, cateheza şi cuvântarea bisericească.

O deschidere spre ecumenism, mai ales prin legăturile cu Biserica anglicană, a 

avut şi urmaşul său la scaunul arhieresc episcopul dr. Andrei Magieru (1936-1960). 

După terminarea celui de al doilea război mondial, s-a impus doctrinei promovate de 

regimul comunist, mai ales în primii ani de instaurare a acestuia. Mai târziu, după 

1948, s-a văzut nevoit să accepte o politică bisericească de compromis, pentru a 

asigura viaţa bisericească a eparhiei (p. 323). Atitudinea sa faţă de regimul comunist 

se desprinde mai ales din decizia de a rămâne în propria ţară, în loc să prefere un loc 

mai liniştit, Anglia, unde a avut şansa să se stabilească: „trebuie să suferim alături de 

popor” (p. 330).

Monografia dedicată ierarhilor arădeni descrie şi activitatea episcopilor, care au 

păstorit scaunul acestei eparhii: dr. Nicolae Comeanu (1960-1962), actualul 

mitropolit al Banatului, cu o arhipăstorire la Arad de doar un an şi jumătate; Teoctist 

Arăpaşu (1962-1973), fost patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (1986-2007) şi 

dr.Visarion Aştileanu (1973-1984) implicat în sprijinirea cercetărilor arheologice la 

vechile vetre de spiritualitate: Hodoş-Bodrog, Prislop, Streisângeorgiu, Gurasada (p. 

347).

De asemenea, sunt prezentate succint şi monografiile arhiereilor vicari ai 

eparhiei, anume Gherasim Hunedoreanul (1975-1985) şi Emilian Arădeanul (1990- 

1994), cu realizările lor pastorale în viaţa religioasă a credincioşilor din această parte 

a ţării. Şi actualului episcop, dr.Timotei Seviciu, i-a fost dedicat, de autorul
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monografiei, un medalion al împlinirilor sale la aproape două decenii şi jumătate de 

păstorire a eparhiei arădene.

Prin realizarea acestui ample monografii autorul deschide o nouă pagină în 

istoriografia bisericească contemporană, oferind cititorilor prilejul unei revalorificări 

a trecutului nostru spiritual şi naţional. Chiar dacă lucrarea a fost lipsită de un indice 

de nume şi localităţi, care ar fi uşurat munca cititorului specializat în istorie, aceasta 

nu scade valoarea ei deoarece materialul în sine şi mai ales vastul registru 

bibliografic suplinesc ascet lucru. Prin urmare, iată o monografie care trebuie citită.

Dr. Sebastian Dumitru CÂRSTEA

Marius Eppei, Vasile Mangra - Un mitropolit şi epoca sa, Presa 
Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2006, 521p.

La Editura Presa Universitară Clujeană, care ne-a obişnuit până în prezent cu 
editarea unor lucrări de excepţie, a apărut, în anul 2006, sub semnătura tânărului 
cercetător Marius Eppei, o monografie reprezentativă pentru viaţa bisericească din 
Transilvania, care vizează ultima decadă a perioadei medii, din istoria noastră 
naţională. După cum mărturiseşte însăşi autorul, lucrarea îşi propune „să restituie 
perioade, personalităţi ori problematici mai puţin sau deloc cunoscute până acum, 
ocultate sau marginalizate de politica culturală a regimului de până la 1989, de 
ignoranţă sau uitare”. Ampla monografie dedicată lui Vasile Mangra „ierarhul, 
profesorul, omul politic şi de cultură” se înscrie pe această linie, fapt care întregeşte 
lacuna informativă privind activitatea ierarhului menţionat.

Structurată pe şapte capitole lucrarea surprinde etape distincte din viaţa şi 
activitatea mitropolitului Vasile Mangra. Capitolul I dedicat, după cum se şi 
obişnuieşte istoriografiei problemei se ocupă cu: identificarea şi inventarierea tuturor 
interpretărilor „de la abordări punctuale la încercări exhaustive” (p. 9), privind 
activitatea ultimului mitropolit ortodox al Transilvaniei din perioada dualistă, Vasile 
Mangra. Astfel, de la consemnarea pasageră în volumul III, din Enciclopedia 
Română, Bucureşti, 104, la informaţiile oferite de paginile Telegrafului Român (cu 
prilejul diferitelor evenimente) şi calendarul Amicul Poporului pe anul 1919 şi până 
la datele furnizate de Teodor Botiş, Teodor Neş, Roman Ciorogariu, Mircea Bogdan, 
Mircea Păcurariu, Gheorghe Liţiu, Constantin Mălinaş, Pavel Vesa, fără 
menţiona pe autorii care s-au ocupat tangenţial, mai ales de activitatea politică a lui 
Vasile Mangra, întregesc tabloul bibliografic al acestei personalităţi „a cărei figură 
merită să fie reconstituită în toată complexitatea sa, într-o abordare pragmatică,

a mai
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lipsită de patimă şi prejudecăţi ... iar amintirea mitropolitului să fie readusă în 
memoria Bisericii” (p. 16).

Prin capitolul intitulat sugestiv Biografia intelectuală, autorul insistă pe 
formaţia intelectuală a celui care avea să devină mitropolit al Ardealului (p. 21-50). 
Astfel, a studiat la Arad, la Institutul de aici, colaborând, în această perioadă la 
revista Speranţa, până în anul 1871, a cărei redacţie a şi preluat-o, în anul III de 
studii, de la Mihai Sturza. Revista a plăcut însăşi mitropolitului de vrednică 
pomenire Andrei Şaguna, care o recomanda protopopilor, şi, prin ei, întregului cler 
arhidiecezan. Tot în această perioadă Vasile Mangra s-a implicat în bunul mers al 
Asociaţiei naţionale arădene (p. 43), devenind alături de alţi colaboratori 
vicepreşedinte al ei, fiind şi unul dintre colaboratorii organului oficial al eparhiei 
Lumina, editat până la 29 iunie 1875); pe activitatea acestuia la Institutul teologic 
din Arad (p. 51-82). A fost ales, în toamna anului 1875, ca profesor suplinitor, de 
către Consistoriul eparhial, condus de episcopul Ioan Meţianu, predând o serie de 
discipline teologice şi laice. în această postură a editat şi o nouă revistă, Biserica şi 
Şcoala, primind aprobarea oficială pentru tipărire la 24 ianuarie 1877. Consistoriul 
arădean, întrunit în şedinţa plenară la 11/23 iulie 1878, a hotărât ca, pe baza celor 
trei ani de suplinire Vasile Mangra să fie declarat profesor titular la Institutul 
teologic, materiile predate fiind din categoria disciplinelor istorice şi practice. In 
perioada activităţii sale la Arad, Vasile Mangra a ajuns director interimar al 
Institutului, iar mai apoi director al acestei şcoli teologice. înlăturat definitiv de la 
catedră, în anul 1893 (p. 77), a determinat implicarea acestuia în viaţa politică, 
punând la cale organizaţii de manifestări naţionale), precum şi pe activitatea sa 
bisericească (p. 82-98). De pildă, în anul 1879 a fost tuns în monahism la mănăstirea 
Hodoş Bodrog, fiind hirotonit ieromonah la 1 ianuarie 1880. Mai târziu, în 1882 a 
fost numit raportor în Comisia bisericească a sinodului eparhial orădean, pentru ca, 
în 1900 să fie devină vicar episcopal la Oradea).

Capitolul III, Opera, a fost structurat pe patru coordonate: opera teologică 
(primele încercări ale lui Vasile Mangra au apărut în revista Speranţa, pentru ca mai 
apoi să scrie şi în Lumina (aici apare printre altele articolul Biserica română 
ortodoxă şi biserica română papală, în care a realizat un scurt istoric al celor două 
Biserici, de la înfiinţarea lor şi până la mitropoliţii Andrei Şaguna şi Alexandru 
Sterca Şuluţiu), urmată de Biserica şi Şcoala (articolele de aici, la fel ca şi cele 
elaborate de Mangra în prima parte a vieţii, nu ne îngăduie pe deplin încadrarea lor 
în vreun curent istoriografie anume); opera istorică, constantă a sferei de interes a lui 
Vasile Mangra, care încă de la începutul cercetărilor sale şi-a direcţionat atenţia către 
istoria vieţii bisericeşti din comitatele Bihor şi Arad, atrăgând atenţia supra 
necesităţii cercetării istoriei episcopiei Aradului (p. 146). A manifestat interes faţă de 
necesitatea valorificării izvoarelor (p. 147), deşi cele mai multe dintre lucrările sale 
au suport bibliografic provenit din biblioteca sa personală, care, spre sfârşitul anului 
1918, depăşea 2.500 de volume. Dintre lucrările sale consemnăm: Mitropolitul Sava 
Brancovici, Arad, 1906, considerată ca fiind „o pagină de istorie naţională a
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românilor ardeleni în secolul al XVII-lea” (p. 174); Ierarhia şi Mitropolia Bisericii 
Române din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1908, unde autorul reuşeşte să se 
detaşeze de confesionalism, dovedind reale virtuţi de istoric (p. 177), la care se 
adaugă şi altele, unele mai puţin cunoscute cum a fost cea intitulată Ungurii şi 
românii (p. 188); publicistica (angrenarea sa în viaţa socială, politică şi bisericească 
a românilor din Transilvania, şi a celor din părţile Aradului şi Bihorului în special, a 
determinat apelul la presa vremii. Articolele sale le putem subsuma publicisticii 
bisericeşti, istorice şi culturale, toate ilustrând activitatea sa în această direcţie); la 
care se adaugă şi activitatea sa la Academia Română, începută în anul 1891 şi 
finalizată, pe fondul anilor de război, care i-au şi făcut imposibilă participarea Ia 
şedinţele Academiei Române.

Capitolele IV, V şi VI sunt dedicate activităţii sale în calitate de ierarh al 
Transilvaniei. Astfel, despre vicariatul său la Oradea, hotărât în şedinţa din 5 mai 
1900 (p. 221), se vorbeşte pe larg în capitolul V. Alegerea s-a făcut la iniţiativa şi 
mai ales sub protecţia lui Vasile Goldiş, care ruga pe cei avizaţi şi să-i „dea toată 
ascultarea şi supunerea, iar afară din oficiu, stima şi reverenţa cuvenită”. Interesante 
au fost şi poziţiile din presa vremii faţă de alegerea lui Mangra (p. 224), în timp ce 
pe de altă parte 14 deputaţi sinodali au cerut chiar anularea actului electiv (p. 225). 
Atitudinea lor a fost contracarată de reacţiile orădenilor şi a presei locale.

Tot aici sunt descrise pe larg situaţiile conflictuale dintre cele două tabere, care 
aveau în frunte pe Augustin Hamsea, sprijinit de mitropolitul Ioan Meţianu şi Vasile 
Mangra, sprijinit printre alţii de Roman Ciorogariu, pentru alegerea succesorului 
episcopului Vasile Goldiş. Chiar dacă sinodul electoral, întrunit Ia Arad la 12 iunie 
1902, a dat rezultat favorabil lui Mangra, la 17 decembrie 1902 ministrul Cultelor a 
anunţat pe mitropolitul Meţianu că „împăratul nu s-a îndurat a întări alegerea 
vicarului Vasile Mangra”, fiind astfel necesară întrunirea altui sinod electoral (p. 
225).

Prin subcapitolul Viaţa bisericească în părţile Bihorului sunt surprinse aspecte 
ale vieţii bisericeşti de aici, între anii 1900-1916, ca de exemplu: rolul şi 
funcţionalitatea Consistoriului orădean, viaţa culturală, semnificaţia şi importanţa 
bibliotecilor parohiale, acţiunile de contracarare a cultelor neoprotestante. In toată 
această perioadă vicarul Vasile Mangra şi-a coordonat activitatea pe două 
deziderate: ordine şi disciplină.

Prin capitolul următor, Alegerea şi instalarea lui Vasile Mangra ca arhiepiscop 
şi mitropolit al Trasnsilvaniei, ne sunt prezentate realităţile existente, dar şi 
tensiunile, privitoare la alegerea şi instalarea lui Mangra, după trecerea la cele 
veşnice a lui Ioan Meţianu, la 21 iuanuarie/13 februarie 1916. Presa maghiară 
considera că cel mai îndreptăţit să ocupe scaunul mitropoliei de la Sibiu era Vasile 
Mangra (p. 324), în opoziţie vădită cu cea din Transilvania şi cea de dincolo de 
Carpaţi care vedeau în vicarul de la Oradea „omul guvernului prin a cărui 
cetatea însăşi a vieţii noastre naţionale va fi căzut în mâinile duşmanului”(p. 343). 
Insă, cu toate aceste luări de poziţii, la 24 iulie 1916, după cea de a treia şedinţă, în

numire
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urma scrutinului a fost ales noul mitropolit al Transilvaniei, Vasile Mangra. Avea să 
fie hirotomit şi instalat la 16/29 octombrie 1916.

Vasile Mangra - arhiepiscop şi mitropolit al Transilvaniei, constituie capitolul 
VI al monografiei. Arhipăstorirea lui Mangra a debutat într-o perioadă crucială 
pentru viitorul Monarhiei austro-ungare, fapt pentru care şi realizările mitropolitului 
au fost mai greu îndeplinite. Totuşi a reuşi să completeze numărul parohiilor 
vacante, din cele 34 de protopopiate, a obţinut fonduri pentru Biserica strămoşească, 
din partea Ministerului de Culte şi de Instrucţiune Publică (p. 368), a scris şi 
expediat circulare păstoriţilor săi. Unele părţi ale acestui capitol, intitulate sugestiv: 
Zona culturală, Sinodul arhidiecezan ordinar din 1918, Clerul şi războiul ni-1 
prezintă pe mitropolitul Vasile Mangra în centrul evenimentelor, încercând să 
păstreze unitatea internă a Bisericii.

Ultimul capitol, Posteritatea lui Vasile Mangra a fost închinat testamentului 
sau lăsământului lui Vasile Mangra. Din acesta rezultă că o parte importantă din 
averea sa a lăsat-o în grija Bisericii, la fel ca şi bogate sa bibliotecă. în subcapitolul 
încercări de reabilitare a mitropolitului Vasile Mangra (p. 422-433), se prezintă 
odiseea acestuia de la scoaterea numelui său din diptice pe fondul hotărârilor 
Consiliului Naţional Bisericesc din 1919, la încurajările timide de reabilitare din 
partea lui Roman Ciorogariu, de la atacurile venite din partea teologilor uniţi (de 
pildă Nicolae Brânzeu), până la cei care au încercat reabilitarea mitropolitului 
ardelean: Ioan Mangra, Gheorghe Liţiu, Teodor Neş, Ioan Lupaş, Mircea Păcurariu, 
Pavel Vesa şi alţii.

Monografia dedicată mitropolitului Vasile Mangra ne prezintă aspecte multiple 
din viaţa şi activitatea acestuia, oferind celor interesaţi de istoria bisericească prilejul 
de a descoperi noi amănunte şi date interesante privitoarea perioada în care a trăit. In 
acelaşi timp autorul a realizat o expunere concretă a personalităţii lui Vasile Mangra, 
astfel încât delatorii mitropolitului pot găsi sau reformula răspunsuri la multe dintre 
întrebările lor.

Dr. Sebastian Dumitru CÂRSTEA

xxx, Martiri pentru Hristosy din România, în perioada regimului comunist, 
Ei Ortodoxe Române, Bucureşti, 2007, 803 p.

La Editura Institutului Biblic a apărut o amplă monografie dedicată, acelora 

„care au suferit din cauza convingerilor religioase şi al impactului pozitiv, pe care 

(creştinismul) îl aveau asupra vieţii spirituale, culturale şi sociale a credincioşilor”(p. 

5), indiferent dacă aceştia au fost ierarhi, preoţi, monahi şi credincioşi. Importanţa 

monografiei rezultă mai ales din faptul că, prin biografiile realizate pentru martirii
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temniţelor comuniste, se arată încă o dată că pentru regimul comunist credinţa 

creştină a reprezentat un adversar redutabil al inumanei sale filosofii de stat. Tocmai 
de aceea, prin oamenii săi regimul a depus eforturi în sensul de a semăna dezbinarea 

între confesiunile creştine şi de a prigoni credincioşii de toate vârstele, femei şi 
bărbaţi, din diferite categorii sociale (p. 9).

Treptat, după evenimentele din decembrie 1989, s-a simţit în istoriografia 

bisericească şi laică, un interes aparte, manifestat faţă de cei care au trecut, au 

cunoscut sau au murit în timpul gulagului comunist. Prin studiile consacrate acestei 
teme s-a putut afla în mod public cât de mulţi credincioşi ai tuturor confesiunilor 
creştine au ajuns în conflict cu sistemul comunist din cauza credinţei lor în Hristos. 
Astfel, o primă tentativă a aparţinut lui Paul Caravia, Ştefan Iloaie şi Virgiliu 

Constantinnescu care au publicat, ca supliment al revistei bisericeşti „Renaşterea” o 

broşură cu titlul Mărturisitori de după gratii. Slujitori ai Bisericii în temniţele 

comuniste. Demersul lor a fost continuat, sub coordonarea lui Paul Caravia, printr-un 

volum masiv ce cuprindea o listă documentată a slujitorilor de toate religiile. Apoi, 
Vasile Manea avea să scoată o ediţie dedicată exclusiv slujitorilor ortodocşi, ajunsă 

Ia a treia ediţie. Iniţiative identice au avut şi unii autori de confesiune greco-catolică, 
precum Ioan M. Bota, care, în colaborare cu Cicerone Ioniţoiu, a publicat în 2001, a 

treia ediţie a lucrării dedicată slujitorilor catolici, de ambele rituri din România. 
Preocupări identice au fost semnalate şi în Revista Teologică, pentru un spaţiu mai 
restrâns, dedicat unor anumite eparhii sau zone din spaţiul transilvănean.

Lucrarea de faţă ne prezintă însă, într-un număr impresionant de pagini, numele 

martirilor pentru Hristos ucişi în timpul dictaturii comuniste, apartenenţa lor 
religioase reprezentând o trainică legătură între toate confesiunile creştine (p. 11). 
încă de la început, grupul redacţional specifică faptul că “este de presupus că 

toate persoanele ucise prin violenţă au fost cuprinse în această lucrare şi această 

prezentare trebuie considerată a fi un prim pas în cercetarea suferinţelor martirilor

nu
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credinţei din această perioadă, din România”, mai ales că accesul la arhivele fostei 
poliţii politice rămâne anevoios.

Pentru o mai bună argumentarea a numărului martirilor trecuţi în acest volum, 
informaţiile culese din Arhivele Securităţii, în urma cercetărilor de la CNSAS, au 

fost coroborate cu datele din Arhivele Naţionale Istorice Centrale, arhive de familie 

şi arhive confesionale, fiind cercetate şi colecţiile de reviste din perioada interbelică, 
dar şi cele de după 1989, precum Memoria, revista gândirii arestate, Rost, Memento, 
Dosarele Istoriei, Pro memoria. Nu a fost uitată nici literatura memorialistică, 
precum şi materiale de construcţie orală, la fel de importante şi ele.

Insă, trebuie menţionat că pentru realizarea demersului lor autorii biografiilor 
au folosit câteva criterii în selectarea clericilor şi a credincioşilor creştini ca martiri 
şi încadrarea lor în acest volum: a.) stabilirea morţii prin violenţă, survenită într-un 

mod nenatural; b.) ura autorităţilor faţă de credinţa creştină şi Biserică; c.) 
acceptarea conştientă a voinţei lui Dumnezeu de către mărturisitorul creştin, în ciuda 

ameninţării propriei vieţi (p. 22).
Cuvântul introductiv, semnat de istoricul Adrian Nicolae Petcu, surprinde 

retrospectiv câteva aspecte din viaţa Bisericilor creştine din perioada interbelică, 
accentuîndu-se însă cu pregnanţă momentele de după instaurarea regimului totalitar 
ateu. Astfel, pentru perioada interbelică se cunoaşte faptul că Biserica Ortodoxă 

Română a condamnat deschis persecuţia religioasă din Rusia (se preconiza chiar şi 
trimiterea de misionari pentru reevanghelizarea Rusiei pustiită de ateism, desigur în 

eventualitatea unei căderi a regimului sovietic). De asemenea, împotriva 

comunismului a reacţionat şi Biserica Romano-Catolică, atât prin luările de poziţie a 

unor teologi, cât mai ales prin documentele lansate de conducătorii acesteia.
Prin această atitudine Biserica lui Hristos se afla, la instaurarea guvernului dr. 

Petru Groza (6 martie 1945) într-o poziţie defensivă. însă, prin preluarea şi aplicarea 

de către comunişti a modelului sovietic, se presupunea exercitarea unui mare control 
asupra conducerii bisericeşti, fapt pentru care s-a şi încercat prin diferite acte

608



RECENZII

normative reorganizarea ierarhiei ortodoxe: desfiinţarea de unităţi teritorial 
administrative bisericeşti, pensionări forţate ale clerului, crearea de diferite 

formaţiuni politice în care erau încadraţi membrii clerului, presiuni de ordin 

financiar, intimidări personale. Mai mult decât atât, valurile de represiune se 

declanşau pe fondul consolidării Partidului Comunist în stat (p. 31), astfel încât 
închisorile comuniste au devenit în scurt timp locul de „întâlnire” şi „pelerinaj” al 
martirilor creştini.

Privitor la Biserica Romano-Catolică menţionăm faptul că regimul comunist a 

aplicat acesteia un tratament diferit. Astfel, la 22 februarie 1948, în congresul de 

constituire a Partidului Muncitoresc Român, Gheorghiu Dej acuza Vaticanul de 

atitudine imperialistă, apoi, Ia 17 iulie era denunţat Concordatul, în august erau
confiscate şcolile confesionale, iar în septembrie se desfiinţau mare parte din dioceze 

(p. 35). Pentru o limitare a autorităţii Bisericii Romano Catolice s-a încercat chiar o 

realizare a mişcării „anti Pius”, adică de naţionalizare a Bisericii Romano Catolice, 
acesteia de Vatican, în scopul creării Bisericii Catolicemai precis de rupere 

„naţionale”. Ideea însă nu a funcţionat, iar treptat autorităţile comuniste au renunţat 
Ia această mişcare.

în decembrie 1944 s-a încercat de asemenea şi desfiinţarea Bisericii
Evanghelice de Confesiune augustana, ca urmare a aşa zisei colaborări cu Grupul 
Etnic German, o organizaţie de tip nazist, în timpul celui de al II-lea Război 
Mondial. Nici această iniţiativă nu a avut succes.

Lucrarea de faţă cuprinde un număr de peste 240 de martiri creştini care şi-au 

dat viaţa pentru Hristos în timpul persecuţiei comuniste atee. Dintre aceştia 207 sunt 
martiri ortodocşi (96 cu biografiile întocmite), 30 de martiri romano-catolici şi 4 

protestanţi evanghelici.
Din punct de vedere socio-profesional majoritatea sunt clerici: preoţi (59 

ortodocşi (între aceştia fiind socotiţi şi profesorii de teologie hirotoniţi ca preoţi), 20 

romano-catolici, 4 evanghelici), episcopi (6 romano-catolici, 3 ortodocşi), monahi şi
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monahii (1 călugăriţă romano-catolică, 12 monahi şi monahii ortodocşi) dar şi laici 
de diferite orientări profesionale: profesori (2 romano-catolici, 4 ortodocşi), ingineri 
(1 romano-catolic), medici şi avocaţi (3 ortodocşi), jurnalişti (2 ortodocşi), 
comandori de aviaţie şi generali de divizie (2 ortodocşi), tâmplari şi cojocari (1 

romano-catolic şi 1 ortodox), studenţi (6 ortodocşi), agricultori (5 ortodocşi), 
comercianţi (4 ortodocşi), poeţi şi scriitori (2 ortodocşi), filosofi şi sociologi (2 

ortodocşi), maiştrii mecanici (1 ortodocşi) şi angajaţi ai Căilor Ferate (1 ortodocşi).
De asemenea, între paginile 752 şi 772 sunt menţionaţi încă 110 martiri ai 

Bisericii strămoşeşti, lipsiţi însă, de o biografie complexă (surprinde şi aici numărul 
mare de preoţi: 107). Datoria elaborării biografiilor detailate, revine cercetătorilor, 
pe fondul valorificării surselor documentare.

Interesante şi oarecum hilare sunt pentru cititorul acestei ample monografii, 
capetele de acuzare ale martirilor pentru Hristos, prin care cei în cauză au fost 
întemniţaţi, condamnaţi la moarte şi executaţi, încadraţi în lagăre de muncă silnică. 
Menţionăm doar câteva dintre ele: „s-a exprimat nepermis faţă de regimul de 

democraţie populară” (cazul preotului romano-catolic Andrei Hom Despina); refuzul 
de a scrie în „duhul vremii” (Vasile Militaru, poet ortodox); “favorizare la acte de 

trădare” (Ioan Constantinescu, preot ortodox); “activitate intensă împotriva clasei 
muncitoare” respectiv “susţinerea fascismului şi organizarea unei activităţi 
contrarevoluţionare în cadrul asociaţiei Rugul Aprins”(Daniil Sandu Tudor, ziarist şi 
ulterior ieromonah ortodox); “crimă de sabotaj la adresa statului” (Victor Feneşiu, 
comerciant ortodox).

Prin numărul mare de martiri care au suferit în temniţele comuniste s-a 

demonstrat încă o dată, dacă mai era nevoie că “în ciuda celor mai îngrozitoare 

persecuţii creştine din istoria de peste 2000 de ani, în special din cel de al XX-lea 

veac, Biserica întemeiată de Hristos nu a fost învinsă...Această Biserică a înviat... 
(persecuţia n.n) demonstrând vitalitatea ei” (p. 782). Fiecare dintre cei amintiţi în 

paginile monografiei, alături de care se înscriu mulţi alţii, au dovedit că martir se
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numeşte acela care mărturiseşte credinţa în Hristos, acceptând, cu răbdare şi fără 

împotrivire, chiar şi moartea pentru El sau pentru o virtute creştină. Ei, martirii, “au 

făcut credibilă Biserica în faţa lumii, răsplata lor fiind mare în ceruri” (p. 773).

Dr. Sebastian Dumitru CÂRSTEA
Silviu Dragomir, Istoria desrobirei religioase a românilor din Ardeal în 

secolul al XVIII-lea, voi. I, ediţie şi studiu introductiv de Sorin Şipoş, Editura 
Universităţii din Oradea, 2007, 318 p.

O lucrare destinată istoricului unirii religioase a românilor ardeleni cu Biserica 
Romei a apărut de curând la Editura Universităţii din Oradea. Este vorba de o 
reeditare a operei lui Silviu Dragomir, Istoria desrobirei religioase a românilor din 
Ardeal în secolul al XVIII-lea, ediţie îngrijită de Sorin Şipoş, care şi semnează 
studiul introductiv.

Cu siguranţă, Silviu Dragomir a fost un mare istoric al evului mediu, al 
instituţiilor transilvane, al vieţii sociale (cnezi, voievozi), al românilor de la sud de 
Dunăre (vlahii balcanici), al Revoluţiei de la 1848-1849 (mai ales al figurii lui 
Avram Iancu), al Bisericii strămoşeşti în general (p. 7). Teolog, istoric şi slavist de 
prim ordin, profesor al Universităţii din Cluj, Silviu Dragomir a privit cercetarea 
trecutului ca pe o muncă de specialitate extremă, cu o metodologie bine elaborată, 
care privilegia documentul, promovând comparatismul şi criticismul.

Studiul introductiv intitulat sugestiv Silviu Dragomir-istoric al unirii religioase 
este dedicat diferitelor aspecte privind viaţa şi activitatea istoricului în cauză. 
Originea şi formaţia intelectuală (p. 11-15) creionează portretul istoricului născut în 
familia notarului Simion Dragomir, fost membru al protopopiatului de la Ilia şi în 
Sinodul Mitropoliei Ortodoxe de la Sibiu, predilecţia pentru studiu a tânărului Silviu 
Dragomir, consemnarea şcolilor prin care a trecut (cea din Ilia, gimnaziul românesc 
din Blaj, cel sârbesc din Novi Sad, ca bursier al fundaţiei Gojdu).

A încercat să se înscrie la Institutul teologic din Karlowitz, care însă era 
„exclusiv sârbesc, naţional şi greco-ortodox”, reuşind în schimb, şi prin intervenţiile 
mitropolitului loan Meţianu să devină, din toamna anului 1905, student al Facultăţii 
de Teologie din Cernăuţi (p. 13). Aici a obţinut doctoratul, la 21 martie 1910, timp 
de un an frecventând şi cursurile Universităţii de Ia Viena. A intenţionat să urmeze şi 
cursurile Academiei Teologice de la Moscova, fapt neconcretizat. însă, în perioada 
stagiului moscovit, a cercetat intens în arhivele ruseşti, îndeosebi în arhiva 
Ministerului de externe, materialul descoperit aici constituind baza documentară 
pentru două studii importante.

Activitatea didactică desfăşurată de Silviu Dragomir (p. 16-24) prezintă 
realităţi concrete din viaţa sa didactică. Pe de o parte ne este prezentat profesorul de 
la Institutul teologic din Sibiu (obţine postul de profesor titular în urma examenului
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susţinut la 26 august 1913, după ce în prealabil, timp de doi ani, a fost profesor 
provizoriu. A activat la Sibiu până în 1919, în această perioadă fiind ales membru 
corespondent al Academiei Române, la data de 26 mai/ 9 iunie 1916. De asemenea, 
îl regăsim pe profesorul Silviu Dragomir implicat şi în acţiunile care au 
realizarea statului naţional unitar). Apoi, pe de altă parte ne este prezentat profesorul 
de la Universitatea din Cluj (p. 18-24), calitate în care a susţinut prelegeri de istoria 
popoarelor slave a românilor balcanici, precum şi studiul despre Revoluţia de la 
1848. Din această postură devine, în 1923, profesor titular, desfăşurând o bogată 
activitate, pentru ca din 1929, să fie numit membru activ al Academiei Române. 
Activitatea sa didactică a fost întreruptă în anul 1947, în urma pensionării sale 
abuzive, din motive politice, înainte de împlinirea vârstei legale.

Silviu Dragomir şi noile realităţi politice din România anilor 1947-1955. 
Monitorul Oficial din 4 octombrie 1947 publica decizia, semnată de ministrul Ştefan 
Voitec la 2 octombrie 1947, prin care 80 de profesori din învăţământul superior erau 
puşi în retragere din oficiu, cu data de 1 septembrie 1947. Printre aceştia se număra 
şi Silviu Dragomir, eliberat un an mai târziu şi din funcţia de director al Centrului de 
Studii şi Cercetări privitoare la Transilvania.

La 13 august 1948, prin Decretul prezidenţial cu nr. cl544, o parte a vechilor 
membrii ai Academiei Române au fost eliminaţi, printre aceştia fiind consemnat şi 
istoricul Silviu Dragomir. Profesorul a fost arestat la 1 iulie 1949, la Cluj, pentru a 
ispăşi o pedeapsă de şase luni de închisoare corecţională pentru delict la Legea 
Băncilor, la care s-a adăugat şi o amendă, transformată ulterior tot în închisoare. A 
fost însă eliberat abia la 9 iunie 1955, după ce a mai primit şi alte condamnări.

Eliberarea din detenţie. Ani de greutăţi şi sacrificii. După eliberarea din 
detenţie, lipsit de sprijin financiar (statul român îi anulase pensia), Silviu Dragomir 
nu a fost uitat însă de foştii săi studenţi. Constantin Daicoviciu şi Andrei Oţetea au 
intervenit să fie angajat la Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj, primind, tot 
prin ajutorul lui Daicoviciu, o locuinţă civilizată, dar modestă (p. 30). în această 
perioadă istoricul a reluat cercetarea unor teme ca: românii din nordul Peninsulei 
Balcanice în Evul Mediu, Revoluţia de la 1848 din Transilvania, Unirea românilor 
cu Biserica Romei, teme investigate şi în perioada interbelică, subiecte care după 
1948 au fost interzise de către conducerea politică.

La 23 februarie 1962 s-a stins din viaţă, trecând la cele veşnice un om şi un 
patriot. Viaţa istoricului a reprezentat, în egală măsură, un model de demnitate, 
generozitate, cinste şi patriotism.

Cea mai extinsă parte a studiul introductiv (p. 33-95) ne prezintă segmentul de 
timp analizat de Silviu Dragomir, mai precis de la sfârşitul secolului al XVII-lea şi 
prima jumătate a secolului următor (p.34), urmărind elucidarea contextului socio- 
politic şi a cauzelor care i-au determinat pe ierarhii români din Transilvania să-ţi 
părăsească credinţa (p. 35).

în ceea e priveşte începuturile cercetării în tema abordată, acestea pot fi plasate 
îndată după absolvirea cursurilor de la Cernăuţi (p. 36), primul studiu publicat în

dus la
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acest sens fiind „Din istoria luptelor noastre pentru Ortodoxie”, RT 5 (1911), nr. 9, 
urmat de „Alegerea şi numirea episcopului unit Ioan Patachi”, RT 9 (1915), nr. 9, 
care întregesc astfel debutul lui Silviu Dragomir în investigarea unirii.

Apărut într-o conjunctură favorabilă primul volum din Istoria desrobirei 
religioase a românilor din Ardeal, a fost răsplătită cu recenzii favorabile ale lui 
Nicolae Iorga şi Ioan Lupaş, cartea dorindu-se a fi o sinteză obiectivă asupra unirii 
religioase (p. 40). Tocmai de aceea Silviu Dragomir a considerat că ar fi de un real 
folos introducerea în circuitul ştiinţific de informaţii inedite, anume noi documente, 
multe dintre arhive fiind studiate în premieră.

Lucrarea istoricului amintit poate fi urmărită pe mai multe coordonate, autorul 
studiului introductiv sugerând următorul model: începutul unirii religioase: Teofd 
sau Atanasie Angliei? (p. 45-48) unde Silviu Dragomir manifestă serioase rezerve 
despre posibilul rol al lui Teofil în realizarea unirii religioase, dar nu neagă în 
schimb eventualele tratative. Surprinde în acelaşi timp crezul său că rolul lui 
Atanasie a fost nesemnificativ. Asupra acestui ultim aspect avea însă să revină 
câteva decenii mai târziu, arătând că s-a înşelat asupra neimplicării mitropolitului.

Desăvârşirea unirii religioase a românilor (p. 48-53). Prin convocarea 
mitropolitului Atanasie Anghel la Viena s-a desăvârşit momentul crucial de realizare 
a unirii, chiar dacă pe 6 ianuarie 1701, înainte de plecare, a fost convocat un sinod de 
protopopi, unde mitropolitul şi-a manifestat loialitatea faţă de Biserica răsăriteană, 
însă, la Viena cedează presiunilor, săvârşind acel act de trădare faţă de Biserica 
neamului său şi de păstoriţii săi.

Inochentie Micu Klein între credinţă şi naţiune (p. 53-55). Autorul Istoriei 
desrobirei religioase consideră că nemulţumirea credincioşilor faţă de neîmplinirea 
promisiunilor făcute în momentul unirii a constituit principalul motiv al schimbării 
atitudinii Iui Inochentie.

Mişcarea condusă de Visarion Serai - protest românesc sau diversiune 
sârbească (p. 55-59), pentru Silviu Dragomir, călugărul sârb a răsărit „ca din pământ 
pe care nu-1 impune nici o diplomă împărătească”, în opoziţie cu alţi cercetători, care 
îl vedeau trimis aici de mitropolitul sârb Arsenie IV Ioanovici. Istoricii recunosc însă 
unanim rolul său, precum şi măsurile punitive care au urmat acţiunilor sale, venite 
din partea autorităţilor.

Evenimentele din Hălmagiu (p. 59-62). Pentru românii din Hălmagiu, care 
aveau de ales între Mitropolia sârbă de Karlowitz şi Episcopia greco-catolică de la 
Blaj, începutul unirii religioase s-a realizat sub auspiciile Curţii vieneze (p. 60). 
Protestul românilor din 45 de localităţi arată ataşamentul credincioşilor de aici faţă 
de credinţa lor şi de Biserica Ortodoxă.

Volumul al II-lea din Istoria desrobirei religioase a apărut abia în 1930, din 
cauza „preocupărilor ştiinţifice ale catedrei mele universitare” (p. 62). Cuvântul de 
ordine care a stat la baza redactării lucrării este ampla documentare, precum şi 
dorinţa de obiectivitate, iar cronologic această parte a lucrării se referă la 
evenimentele cuprinse între anii 1751 şi 1762. Autorul insistă pe acţiunile

!
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ortodocşilor pentru recâştigarea dreptului de a-şi practica liber credinţa, dar şi reacţia 
autorităţilor vremii.

Prin subcapitolele Călugărul Sofronie-erou sau trădător al românilor ardeleni 
(p. 66-71) şi Generalul Buccow în Ardeal (p. 71-74) sunt reliefate, pe de o parte 
personalitatea călugărului ortodox (evidenţiată şi de alţi istorice, uneori în mod 
diferit. Investigaţiile făcute de Silviu Dragomir în Arhivele Statului din Budapesta şi 
din Viena, dar şi la Muzeul Brukenthal, în colecţia Benigni, i-au permis 
reconstituirea unei părţi din biografia călugărului (p. 67), creionând un tablou veridic 
al mişcării coordonate de acesta), iar pe de altă parte să aprofundeze schimbarea de 
atitudine a generalului Buccow faţă de românii răsculaţi (nu este uitată nici maniera 
dură în care autorităţile au acţionat pentru menţinerea unirii între români, autorul 
manifestându-şi dezacordul de modul în care s-a procedat la „convertirea” românilor 
de către preoţii şi protopopii greco-catolici).

în continuarea studiului introductiv este consemnat faptul că cercetările în 
domeniul unirii religioase a românilor cu Biserica Romei au fost reluate de Silviu 
Dragomir, alături de un colectiv de specialişti (Ştefan Meteş, Ştefan Lupşa, Pompiliu 
Teodor) într-un context politic diferit, şi, în general, neprielnic. însă, din motive 
necunoscute sinteza Românii din Transilvania şi unirea cu Biserica Romei nu a fost 
finalizată, Silviu Dragomir publicând în 1959 un studiu cu acelaşi titlu. Comparativ 
cu lucrările anterioare, specialistul a lărgit baza documentară (p. 76), surse de prima 
mână fiind documentele provenite din Arhiva de Strigoniu, precum şi cele din 
Arhiva Mitropoliei din Blaj.

Pe fondul analizei operei lui Silviu Dragomir consacrate unirii religioase, 
autorul studiului introductiv, Sorin Şipoş, impune, câteva concluzii: predilecţia 
pentru documentul istoric; evitarea disputelor confesionale în favoarea argumentelor 
întemeiate pe izvoare; cercetarea arhivelor unor instituţii publice şi bisericeşti din 
ţară şi străinătate; interesul manifestat în valorizarea informaţiei istorice de sursa 
emitentului de document.

Prin toate acestea se poate concluziona că în istoriografia consacrată unirii 
religioase, lucrarea istoricului Silviu Dragomir se impune, reprezentând o contribuţie 
de referinţă datorită vastităţii materialului documentar utilizat, a analizei atente şi a 
interpretărilor modeme. Acestea sunt imperativele care îl aşează pe Silviu Dragomir 
în categoria istoricilor care furnizează modele demne de urmat. Şi poate mai mult ca 
niciodată testamentul său istoric trebuie reiterat: „am făcut ce-am putut, facă mai 
bine urmaşii”.

Dr. Sebastian Dumitru CÂRSTEA
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Cârd. Christoph Schonborn, Provocări pentru Biserică (Sfide per la 
Chiesa), Edizioni Studio Domenicano 2007,264 p.

Cunoscut cititorului român prin lucrarea remarcabilă „Icoana lui Hristos”, 
publicată la editura Anastasia în anul 1996, în traducerea Pr. Prof. Vasile Raducă, 
cardinalul Schonborn, unul dintre cei mai tineri membri ai Colegiului cardinalilor, îşi 
propune în cartea Provocări pentru Biserică să alizeze câteva teme extrem de 
actuale: Biserica şi societatea, Biserica şi cultura, Biserica şi medicina, Biserica şi 
comunicarea etc.

In loc de introducere, editura publică un interviu luat cardinalului de către d-na 
prof. Maria Concetta Ascher Corsetti, traducătoarea cărţii în italiană din originalul în 
limba germană, interviu intitulat: Cardinalul Dunării. în acest interviu cardinalul îşi 
aminteşte de anii copilăriei şi de părinţii săi, care la începutul lui 1945, când încă nu 
se terminase războiul, s-au mutat din Boemia (Republica Cehă de astăzi) în Austria 
Occidentală, în landul Vorarlberg. Ajungând ministrant la vârsta de 11 ani şi apoi 
devenind membru al Tineretului catolic din parohia sa, la vârsta de 14 ani va avea 
primul contact cu un călugăr dominican, ordin în care va intra mai târziu. Această 
întâlnire i-a provocat o impresie puternică şi, totodată, dorinţa de a urma idealul 
ordinului dominican. La vârsta de 18 ani, după bacalaureat, şi-a început noviciatul 
într-o mănăstire dominicană, desavârşindu-şi mai apoi studiile în filozofie, teologie 
şi psihologie în Germania şi Franţa (Bonn, Regensburg, Viena şi Paris), devenind 
doctor în teologie la Paris în 1974. în anul 1970 a fost hirotonit preot. După o 
perioadă în care a fost duhovnicul studenţilor Universităţii din Graz, a ocupat între 
1975 şi 1991 catedra de dogmatică a Universităţii din Fribourg (Elveţia). în 1991 a 
devenit episcop vicar al Arhiepiscopiei Vienei, iar din 1996 a urmat cardinalului 
Konig, un pionier al ecumenismului, pe scaunul arhiepiscopal al Vienei, demnitate 
pe care o deţine şi astăzi.

Prin cărţile publicate până acum (Icoana lui Hristos, Sofronie, patriarhul 
Iersusalimului, Unitatea în credinţa etc.), arhiepiscopul Vienei s-a dovedit un bun 
cunoscător al Părinţilor Bisericii. El mărturiseşte în interviu că a fost printre puţinii 
tineri dominicani care s-au orientat spre studiul Sf. Părinţi (într-o perioadă când nu 
era la modă acest lucru!) şi că acest pas nu l-a făcut din frică sau din nostalgie, ci din 
dorinţa de a „regăsi o venă fecundă a teologiei şi de a readuce problemele teologice 
la izvorul lor, chiar înainte de disputele (disputationes) medievale şi contemporane” 
(p. 15). Această revenire la izvoare a încercat s-o insufle şi studenţilor săi, 
îndrumând peste 70 de lucrări de licenţă, de la Sf. Irineu şi până la teologul Hans Urs 
von Balthasar. Cardinalul îşi aminteşte cu plăcere şi de munca depusă la elaborarea 
Catehismului Bisericii Catolice, în calitate de secretar al Comitetului de redactare, la 
propunerea cardinalului Ratzinger, actualul papa Benedict al XVI-lea. De neuitat 
rămâne pentru eruditul dominican şi colaborarea cu papa Ioan Paul al II-lea, pentru 

ţinut în 1997 şi exerciţiile spirituale, pornind de la documentul Conciliului II 
Vatican, Lumen Gentium.
care a
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Cardinalul austriac „lupta” cu agenda sa pentru a desfăşură o activitate 
pastorală prodigioasă. El nu numai că predică în fiecare duminică şi sărbătoare, dar 
colaborează şi la un cotidian laic din Austria, comentând Evanghelia zilei, ziar 
publicat săptămânal în 3 milioane de exemplare (aproape jumătate din populaţia 
austriacă!).

Referindu-se la Austria şi la rolul Bisericii austriece, arhiepiscopul vienez 
subliniază deschiderea ţării spre mutliculturalism şi spre pluralismul religios, 
deschidere prezentă încă din secolul al XVII, ca moştenire păstrată de la Imperiului 
habsburgic.

In finalul interviului, referindu-se la eutanasie, cardinalul Schonbom face o 
observaţie evidentă: a ucide o persoană, rămâne mereu o crimă indiferent de 
mijloacele folosite şi-l citează pe cardinalul Konig, care spunea cu puţin timp înainte 
de moarte: „Omul trebuie să moară ţinut de mâna unui confrate şi nu prin mâna unui 
alt om” (Der Mensch soli an der Hand eines anderen Menschen, und nicht durch die 
Hand eines anderen Menschen sterben, p. 39).

în primul capitol al cărţii, intitulat Biserica şi societatea, autorul încearcă să 
analizeze perioada de criză şi de cotitură în care trăim. El afirmă că nu trebuie să se 
facă o diviziune clară între criza prezentă în Biserică şi criza din societate şi remarcă 
imaginea publică a Bisericii pe care mass-media o prezintă doar în latura sa aflată în 
criză. Referindu-se la criza Bisericii - la fel ca şi cea a societăţii 
mare lipsă de claritate. Cardinalul aminteşte şi criticile cu care se întâlneşte un 
episcop în majoritatea parohiilor catolice din vest: desfiinţarea celibatului, hirotonia 
femeii, morala sexuală catolică etc., pe care şi încearcă să le analizeze în acest 
capitol. Deşi recunoaşte că celibatul nu este o problemă dogmatică irevocabilă, 
consideră că schimbarea lui în timpurile noastre ar fi o greşeală, printre altele şi 
pentru faptul că viaţa de familie nu este un spaţiu protejat, aflându-se de asemenea în 
criză. Vorbind despre hirotonia femeii, o problema relativ nouă, autorul afirmă că 
este greşit să se pună semnul egalităţii între a refuza slujirea sacerdotală a femeii şi 
rolul acesteia în Biserică. Tot în acest capitol autorul analizează şi oportunităţile şi 
pericolele pe care le reprezintă noile mişcări spirituale. Fără a nega anumitele 
pericole, cum ar fi greşeala de a confunda calea propriului ordin cu cea a Bisericii, 
cardinalul vede în aceste mişcări „semne ale speranţei”.

O altă tema care ţine de impactul pe care Biserica îl are în Europa (Biserica, 
Europa şi lumea) este tratată în următorul capitol. Autorul remarcă că ceea ce-i 
lipseşte astăzi Europei nu sunt posibilităţile economice, ci forţa credinţei în Iisus 
Hristos şi, ca o consecvenţa, în demnitatea fiecărui om (p. 89). Europa este pentru 
noi nu numai o oportunitate, o ofertă, ci şi o temă, un apel, un strigat pentru a lucra 
împreună, cu răbdare şi fervoare, pentru ca Europa să-şi redobândească propriul 
suflet. Afirmând că Europa nu se reduce la ţările membre ale Uniunii Europene, 
cardinalul subliniază că tocmai diferenţa dintre tradiţiile creştine orientală şi

el constată o
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occidentală ar putea îmbogăţi cultura europeană şi ar deveni baza reînnoirii spirituale 
mult dorite.

Din elaborarea arhiepiscopului vienez nu putea lipsi nici o analiză a relaţiei 
dintre Biserică şi politică. Conform poziţiei cardinalului şi doctrinei sociale catolice, 
„persoana umană transcende toate structurile umane şi sociale”. Autorul afirmă ceea 
ce spunea şi epistola către Diognet, că, noi, creştinii aparţinem atât acestei lumi cât şi 
celei viitoare. El este convins că pentru binele democraţiei, religia are funcţia 
indispensabilă de a salva acea deschidere transcendentală a omului spre stat şi de a 
mărturisi că persoana este ceva mai mult decât un simplu scop pentru întregul 
societăţii. Deşi religia are nevoie şi de dimensiunea socială şi colectivă, ea nu poate 
şi nu trebuie să se confunde cu statul, şi nici statul nu trebuie s-o considere ca fiindu- 
i subordonată.

într-un alt capitol intitulat Biserica şi responsabilitatea socială, cardinalul face 
o analiză a capitalismului şi comunismului, găsind şi singurul element comun al 
celor doua ideologii: nu aspirau doar la putere, ci mai ales la victoria ideilor şi 
speranţelor lor. Nu e vorba doar de o luptă economică, de o luptă pentru putere, ci 
mai ales de o luptă a spiritului. Referindu-se Ia economie, cardinalul remarcă că nici 
un tip al acesteia nu poate prospera fără libertatea pieţei, fără o orientare spre profit 
şi spre succes. Nici piaţa şi nici economia liberă, cu jocul sau de cerere-ofertă nu 
sunt rele în sine. Numai abuzul asupra libertăţii umane este nociv. Aviditatea umană 
şi nedreptatea pot face comerţul şi piaţa de desfacere să fie rele în sine. Cardinalul 
atrage atenţia că în procesul dezvoltării intervin şi cauze religioase, lucru de multe 
ori uitat. Pericolul constă într-un proces de dezvoltare, al cărui învins pare să fie 
chiar omul, care devine un antropomorfism. Aici autorul pune şi întrebarea 
fundamentală, la care încearcă apoi să răspundă: „în ce măsură progresul este în 
serviciul omului şi realizării sale, în ce măsură e în folosul colectivităţii umane şi al 
binelui comun”?

Viitorul economiei noastre europene depinde - conform teologului dominican 
- în mod decisiv şi de modul în care se ştie favoriza dezvoltarea unei persoane 
independente, responsabile şi întreprinzătoare în cadrul familiei, şcolii şi contextului 
social (p. 131).

în capitolul al 6-lea cardinalul Schonbom tratează relaţia Bisericii cu arta. El 
subliniază şi ceea ce au în comun cele două: au nevoie de un spaţiu de seninătate, de 
gratuitate şi pretind o concentrare a simţurilor şi a spiritului. Potrivit eruditului 
dominican funcţia artei nu este de a învăţa sau de a face morală, nici de a şoca sau 
scandaliza, ci aceea de a duce la o emoţie profundă şi pură (p. 151). Arta are mult 
de-a face cu cultura sentimentelor. Referitor la rolul artei cardinalul o citează şi pe 
filozoafa Simona Weil, care spunea că „Adevărata artă recheamă la conversiune”. 
Cardinalul crede că astăzi, mai mult ca oricând, este nevoie de a se face o distincţie 
între căutarea adevărului şi dorinţa de senzaţional, deoarece democraţia are 
de o cultură a sincerităţii.

nevoie
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într-un alt capitol autorul analizează şi raportul dintre Biserică şi comunicarea 
de masa, încercând să ofere şi o etică a acestei comunicări. Deşi o noutate, 
comunicarea digitală este încadrată de către autor între tipurile de schimbări 
accidentale şi nu esenţiale. Arhiepiscopul vienez observă că şi astăzi oamenii mor, 
fără excepţie şi fără diferenţă, fie că trăiesc în epoca de piatră, fie în cea a 
„ciberspaţiului”. Cardinalul se întreabă retoric dacă cu tot progresul, oamenii reuşesc 
să comunice mai bine unii cu alţii, dacă se suportă mai bine unii pe alţii. Măsura 
adevăratului progres constă în reuşita sau nereuşita vieţii omului şi a convieţuirii sale 
cu ceilalţi oameni. Deşi posibilităţile de comunicare 
sunt folosite de către oameni, care, în capacitatea lor de a comunica, nu sunt mai 
evoluaţi decât cei din generaţiile trecute. Cardinalul pune punctul pe i atunci când 
afirmă că lipsa dialogului în contactul direct dintre persoane nu se elimina prin 
sporirea şi globalizarea mijloacelor de comunicare, ci prin creşterea la nivel personal 
a capacităţii de comunicare.

Arhiepiscopul vienez crede că societatea informatică nu reprezintă nici 
revoluţia enormă despre care unii vorbesc, dar nici catastrofa culturală de care unii 
se tem. Potrivit autorului cea mai înaltă exigenţă etică de astăzi trebuie să fie 
recâştigarea liniştii şi interiorităţii. în finalul capitolului autorul subliniază încă odată 
cel mai mare deficit al societăţii mediatice de astazi: pierederea comunicării directe.

Un capitol foarte interesant este dedicat Bisericii şi medicinei. Cardinalul 
abordează probleme cum sunt avortul, eutanasia. Referindu-se la avort, el dă un 
exemplu simplu dar concludent: pe maica Tereza de Calcutta, care deşi s-a pronunţat 
împotriva avortului, n-a organizat nici manifestaţii stradale şi nici n-a cerut 
înăsprirea legislaţiei, dar a întreprins ceva mult mai simplu şi mult mai convingător. 
Ea a cerut să-i fie daţi copiii nedoriţi, care au fost apoi încredinţaţi unor părinţi 
adoptivi, fiind salvate astfel multe vieţi. Concluzia trasă a fost următoarea: propriul 
exemplu rămâne cel mai puternic argument (exempla trahunt)!

Referitor la medicină, autorul afirmă cu convingere că şi aceasta trebuie să 
accepte limitele ei, ca şi toate succesele, recunoscând că boala face parte naturală din 
viaţă, că nu este un defect sau o stare excepţională de depreciere şi că moartea este 
inevitabilă. Potrivit concepţiei creştine exprimate clar de către autor, moartea nu este 
un exitus, ci doar un transitus, nu un sfârşit, ci o trecere, o reîntoarcere acasă (p. 
188).

în mod exponenţial, elecresc

în ultimul capitol autorul face referiri pertinente referitoare la viitorul Bisericii. 
Bineînţeles că din această analiză nu puteau lipsi aprecierile legate de imortalitate, 
considerată astăzi ca fiind „o forma privată de egoism”, o pretenţie arogantă, un 
refuz de integrare într-un întreg. Pentru a combate această percepţie a imortalităţii, 
autorul demonstrează cu ajutorul Bibliei că această credinţă nu este nici asocială şi 
nici nebiblică. Din capitol nu lipsesc exemplele de martiri austrieci (Dollfuss, 
Jăgerstătter, Restituta), care au considerat mai importantă cetăţenia cerească decât 
cea a celui de-al treilea Reich. în mod paradoxal, în această lume stresantă şi grăbită, 
au mai mult timp la dispoziţie cei care trăiesc mai orientaţi spre viaţa veşnică.
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Constatarea că, în ciuda economiei de timp, pe care-o permit maşinile şi aparaturile 
modeme, avem din ce în ce mai puţin „timp”, deriva din faptul ca trăim foarte puţin 
în eternitate!

După această scurtă analiză a capitolelor cărţii arhiepiscopului vienez, în care 
sunt disecate problemele actuale ale Bisericii şi societăţii, multe valabile şi pentru 
societatea românească, nu ne rămâne decât să recomandăm cu căldură lecturarea 
acestei lucrări, nu numai teologilor, ci tuturor celor interesaţi de raportul instituţiei în 
care lucrează (medici, reprezentanţi mass-media, politicieni) cu instituţia divino- 
umană întemeiată de Hristos, Biserica.

Pr. Drd. Alexandru Dan NAN

The Blackwell Companion to Eastern Chritianity, edited by Ken Parry, 
Blackwell Publishing, 2007, 508 p.

în cadrul seriei de lucrări religioase propuse de către celebra editură Blackwell 
a apărut şi ceea ce poate fi numită o scurtă istoriei a creştinismului de sorginte 
răsăriteană şi care continuă, într-un fel, The Blackwell Dictionary of Eastern 
Christianity (1999). Ea apare ca o urmare firească a unei serii de mici enciclopedii - 
căci lucrarea la care ne referim poate fi considerată oricând, atât prin densitatea 
informaţiilor, cât şi prin materialul bibliografic ce însoţeşte fiecare prezentare, o 
enciclopedie - ce îşi propun o familiarizare cu principalele linii şi curente care 
definesc spiritualitatea creştină, şi nu numai. Editorul acestui volum - Ken Parry - el 
însuşi un specialist în creştinismul răsăritean, în cultura şi istoria Bizanţului, precum 
şi în istoria creştinismului din Asia, în special cel din China şi India, a trasat, prin 
intermediul studiilor şi a prezentărilor semnate de specialişti în domeniu, 
principalele linii istorice şi spirituale ale Răsăritului creştin.

Istoria şi spiritualitatea Răsăritului creştin, cu excepţia celei bizantine, a fost 
multă vreme ignorată sau s-a aflat în captivitatea anacronică a vechilor clişee 
identitare de la începutul secolului trecut. Acest fapt se datorează celor două pericole 
care au încercat să o distrugă: Islamul şi comunismul. Marea majoritate a Bisericilor 
creştine s-au aflat secole de-a rândul sub dominaţie otomană, ca ulterior, în special 
după 1948, să intre sub sfera de influenţă exercitată de ideologia comunistă, ce a 
militat pentru distrugerea identităţii creştine a comunităţilor religioase din aceste 
teritorii. Astfel, spiritualitatea atât de bogată şi diversificată a acestor Bisericii, a 
reuşit să se facă cunoscută în Apus destul de greu, manifestându-se cu precădere în 
micile comunităţi locale ce au luat naştere în diasporă, în marile centre ale Europei şi 
Americii.

Cele 24 de studii care alcătuiesc volumul de faţă pot fi structurate în patru părţi, 
avându-se în vedere subiectul abordat. Dacă în primele 14 capitole se insistă asupra 
istoriei creştinismului, accentuându-se în principal latura sa etnică (creştinismul

619



RECENZII

arab, armean, bulgar, bizantin, coptic, etiopian, georgian, grec după 1453, român, 
rus, sârb, siriac, creştinismul răsăritean în USA, China, precum şi o scurtă incursiune 
în istoria Bisericilor unite), începând cu capitolul 15 punctul de greutate este mutat 
pe tradiţia liturgică (poate păstrătoarea cea mai fidelă a mesajului lui Hristos, căci în 
Răsăritul creştin nu s-a făcut niciodată o disociere între lex credendi şi lex orandi), 
fiind prezentate atât tradiţia ortodoxă, cât şi cea orientală. Capitolele 18 şi 19 se 
opresc asupra tradiţiei iconografice şi arhitecturale, iar capitolele 20-23 tratează 
tradiţia haghiografică (ortodoxă, siriacă (cu accentul ei pe un ascetism radical), coptă 
şi armeană). Ultimul studiu este intitulat Sociologiei şi Ortodoxia răsăriteană şi se 
axeaza pe afirmaţia: „creştinismul este o religie liturgică şi Biserica este înainte de 
toate o comuniune de rugăciune” (p. 478).

Din punct de vedere metodologic, fiecare studiu are în partea de început o 
scurtă incursiune în fenomenul încreştinării, fixându-se totodată, acolo unde s-a 
simţi nevoia, şi limitele geografice ale Bisericilor respective (cu preponderenţă 
atunci când s-a tratat Bisericile de sorginte orientală, necalcedoniene). Urmează apoi 
prezentarea epocii Sinoadelor ecumenice şi a contribuţiei episcopilor din teritoriile 
respective la ele, perioada Evului Mediu şi a cristalizării, în special, în cadrul statelor 
cu preponderenţă ortodoxe de astăzi, a principalelor fonnaţiuni statale şi, implicit, a 
unor comunităţi bisericeşti bine închegate. Nu este uitată nici epoca dominaţiei 
otomane, precum nici lupta pentru câştigarea autonomiei şi autocefaliei Bisericilor 
respective. Am putea numi această parte drept cadrul istoric absolut necesar pentru 
cunoaşterea fiecărei Biserici în parte. însă el este imediat urmat de cadrul liturgic 
(care priveşte problemele de ritual, calendar, muzică etc.), nefiind uitat nici 
monahismul (fără îndoială mediul în care s-a păstrat cu fidelitate mesajul 
evanghelic). Poate punctul cel mai important al fiecărei prezentări este situaţia 
actuală a fiecărei Biserici în parte. Cititorul interesat poate găsi aici, atât date 
privitoare la numărul credincioşilor, a locaşurilor de cult, dar şi informaţii despre 
diasporă şi relaţiile ecumenice ale fiecărei Biserici în parte.

Nu vom stărui asupra fiecărui capitol în parte, ci ne vom opri doar asupra 
prezentării Bisericii Ortodoxe Române (p. 186-206), semnate de către Pr. Prof. Dr. 
Mircea Păcurariu. Autorul accentuează, încă de la început, „originile apostolice” ale 
creştinismului pe teritoriul ţării noastre (rezultat în urma predicii Sfântului Apostol 
Andrei şi a lui Filip, după cum menţionează unele mărturii patristice), dar şi a 
predicii Sfântului Apostol Pavel în Peninsula Balcanică. Astfel, Apostolii Andrei şi 
Pavel pot fi consideraţi ca „apostoli ai daco-romanilor” (p. 187). O dată propovăduit, 
creştinismul s-a răspândit treptat în aceste teritorii, în sprijinul acestei ipoteze venind 
o serie de mărturii lingvistice şi arheologice, precum şi un număr destul de însemnat 
de martiri în perioada imediat următoare, cea a persecuţiilor. Numeroasele bazilici 
descoperite atestă o viaţă religioasă vie, iar izvoarele vremii amintesc existenţa unor 
episcopi implicaţi în disputele hristologice ale vremii (în special cei din Scythia 
Minor). Doi dintre cei mai importanţi teologi ai acelor vremuri - Ioan Casian (360- 
435) şi Dionisie Exiguul (460-545) - îşi aveau originile în aceste teritorii. Se poate
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spune că „în teritoriile româneşti încreştinarea nu s-a înfăptuit la o anume dată, din 
ordinul conducătorilor locali, cum s-a întâmplat în teritoriile vecine. După sosirea 
Sfântului Pavel şi a Sfanţului Andrei, creştinismul devine un proces mult mai clar şi 
a durat mai multe secole, fiind rezultatul direct al contactului dintre populaţia geto- 
dacă de aici şi coloniştii romani care au crezut în noua credinţă. Procesul romanizării 
şi cel al încreştinării au fost paralele, născând un nou popor, cel român, care pe drept 
s-ar putea numi, alături de greci, cel mai vechi popor creştin din sud-estul Europei” 
(P- 189).

Partea a doua se opreşte asupra situaţiei Bisericii din aceste teritorii în secolele 
VII-XIV (The Romanian Church in the Seventh to Fourteenth Centuries, p. 189- 
191). Existenţa unor scaune episcopale în teritoriile extracarpatice este reliefată de 
către scrisoarea papei Grigorie IX din 1234, care menţionează activitatea unor 
„pseudo-episcopi de rit grec”, „care nu puteau să fie decât români”, precum şi de 
diploma regelui Bela IV al Ungariei ce aminteşte de „arhiepiscopi şi episcopi”, fără 
îndoială români. Autorul se opreşte apoi asupra istoriei Bisericii Ortodoxe Române 
în secolele XIV-XVIII, prezentând la început situaţia religioasă din Ţara 
Românească şi Moldova, viaţa monahală din aceste teritorii, ca apoi să se oprească 
asupra Transilvaniei, unde credinţa ortodoxă era considerată „tolerată”. Urmează 
apoi perioada 1821-1918, perioadă în care se evidenţiază personalităţile unor ierarhi 
de frunte (Veniamin Costachi în Moldova, Grigorie Dascălul în Ţara Românească, 
Andrei Şaguna în Transilvania), iar în 1885 i se recunoaşte autocefalia din partea 
Patriarhiei ecumenice. Tot acum se pun bazele principalelor şcoli teologice, precum 
şi a revistelor şi periodicelor bisericeşti. Principalul eveniment ce a marcat intervalul 
1918-1944 este reprezentat de hotărârea sinodală de înfiinţare a Patriarhiei Române 
(1925). Este schiţată apoi viaţa bisericească din perioada comunistă (1948-1989), 
una destul de tulbure pentru Biserică, precum şi situaţia actuală din Biserică.

Revenind la lucrare în sine, după cum am subliniat şi la începutul acestei 
prezentări, ea nu este una istorică prin excelenţă, ci capitolele de istorie se împletesc 
cu cele liturgice, haghiografîce, arhitecturale şi iconografice. Prin amploarea 
subiectului pe care încearcă să-l acopere, precum şi prin numărul imens de informaţii 
pe care îl oferă, lucrarea devine un material bibliografic absolut necesar pentru 
oricine doreşte să cunoască şi să aprofundeze viaţa religioasă din Răsăritul creştin.

Dr. Nicolae BROTE



a/v mfmoriam

Părintele profesor SEBASTIAN ŞEBU 
a fost chemat la Domnul

Anii din urmă au fost grei pentru colectivul profesoral al Facultăţii noastre 
de Teologie,„Andrei Şaguna” din Sibiu, nu doar prin prisma schimbărilor induse 
arealului său academic-misionar de noul său statut de facultate de Stat, ci şi din 
prisma încercărilor prin care Dumnezeu ne-a încercat mărturia în nădejdea 
învierii. Pe rând s-au despărţit de noi Părintele loan Popescu, Părintele Alexandru 
Moisin, Părintele Ion Bria, Părintele Aurel Jivi şi Părintele loan N. Floca, fiecare 
dintre ei marcând prin competenţă şi dăruire tezaurul duhovnicesc şi intelectual al 
academismului sibian. Toamna aceasta, începutul de an universitar, ne va afla 
iarăşi încercaţi, dimineaţa zilei de 18 august aducând cu ea trecerea întru 
dimineaţa fără sfârşit a împărăţiei lui Dumnezeu a Părintelui Sebastian Şebu.

Născut la 7 decembrie 1941, în ziua în care 
biserica prăznuieşte pe marele Sfânt al amvonului 
Ambrozie de Milano, „convertitorul”, cum îi plăcea 
Părintelui Sebastian Şebu să-i spună, în localitatea 
Alămor, din părinţii Sebastian şi Maria, oameni ai 
pământului şi ai credinţei, Părintele urmează şcoala 
elementară în satul natal (1948-1955), iar mai apoi, 
marcat de dorinţa de a îmbrăţişa vocaţia preoţească, 
cu toate greutăţile pe care le reprezenta aceasta, mai 
ales în acea perioadî tulbure, urmează cursurile 
Şcolii de cântăreţi bisericeşti şi ale seminarului 
Teologic de la Cluj-Napoca (1955-1960). Acestora 
le urmează anii studenţiei, petrecuţi la, pe atunci, 

Institutul Teologic Universitar Sibiu (1960-1964), ani care-i aduc nu numai 
licenţa pentru care muncise atât, ci şi admiterea la cursurile de doctorat, în cadrul 
Institutului Teologic Universitar de la Bucureşti, unde-şi află îndrumarea 
Părintelui Profesor Nicolae Balca cel care, alături de Părintele Dumitru Călugăr şi 
Părintele Dumitru Belu, va constitui unul din modele de activitate profesorală 
spre care va tinde în permanenţă şi pe care le va propune ca model şi „ucenicilor”
săi.
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Acestei îndrumări profesionale se va adăuga sprijinul Mitropolitului Nicolae 
Mladin şi al Sinodului Mitropolitan care-i vor conferi două burse de specializare. 
Cea dintâi, 1968-1971, va fi aceea de la Viena unde, ca bursier al Arhiepiscopiei 
Catolice de acolo, va beneficia de îndrumarea renumitului profesor Bruno Dreher. 
întreruptă de o scurtă întoarcere în Ţară, doi ani de zile fiind angajat al 
Arhiepiscopiei Sibiului şi Alba-Iuliei, iar de la 1 octombrie 1972 primind 
acceptul de a fi asistent universitar la Institutul şagunian, specializarea sa 
universitară va continua cu o bursă, acordată de „Diakonisches Werk”, la 
Hamburg( decembrie 1973-iulie 1975), unde a lucrat cu Profesorul Hans-Rudolf 
Muller-Schwefe. Din amintirile Părintelui se desprinde această perioadă ca fiind 
una extrem de benefică dar care a fost marcată de presiunea unui viitor incert 
dacă n-ar fi revenit în România, continuarea bursei la Viena fiindu-i suspendată 
în ultima clipă. Au fost anii în care nu doar că a publicat o serie de studii şi 
articole ci a şi muncit pentru finalizarea lucrării sale de doctorat, preocupări şi 
orientări în predica protestantă contemporană din Germania Apuseană. Privite 
din punct de vedere al Bisericii Ortodoxe Române”\ fără îndoială una dintre cele 
mai ample contribuţii la cunoaşterea predicii europene a vremii, şi nu numai, 
semnalul unui discurs extrem de durabil în cunoaşterea şi aprecierea ecumenică a 
tezaurului protestant predicatorial. Memorabile rămân cuvintele de apreciere pe 
care le scria Părintele Nicolae Balca în Prefaţa-referat a lucrării: „...ţinem să 
subliniem că întreprinderea pe care [autorul] a dus-o la sfârşit bun, n-a fost deloc 
uşoară, fiindcă i-a fost necesară o avansată îndemânare şi maturitate metodico- 
ştiinţifică pentru a nu se pierde în încâlcitul stufăriş al orientărilor doctrinare şi 
omiletice ale protestantismului german contemporan şi să ne prezinte în acelaşi 
timp, pe lângă cea ce este negativ în aceste orientări, şi ceea ce este pozitiv, 
aşadar ce este folositor pentru preoţii predicatori ai Bisericii noastre, ştiind că este 
o lege fundamentală a logicii gândirii că, de fapt, în orice negaţie este o afirmaţie. 
(...) Teza de doctorat a Părintelui S. Şebu reprezintă o lucrare uncă în felul ei în 
literatura noastră teologică, ce va produce puternice rezonanţe în spiritul 
propovăduitorilor Cuvântului Iui Dumnezeu din Biserica noastră nu numai 
fiindcă pune şi soluţionează probleme de graniţă din domeniul omileticii, care 
agită predica în lumea apuseană, ci mai ales fiindcă în cuprinsul ei se poate vedea 
că naufragiul doctrinar, aşadar, îndepărtarea predici de la izvorul curat al 
creştinismului primar, al Sf. Apostoli, al Sf. Părinţi, al sinoadelor ecumenice şi al 
Sf. Tradiţii duce la situaţii în care propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu se 
pierde în înţelepciunea trecătoare a lumii acesteia şi devine vânătoare de vânt, 
cum spune înţeleptul biblic”2.

Asistent universitar (1972-1983), suplinind începând cu 1978 catedra de 
Omiletică, Catehetică şi Pedagogie, devenind profesor titular cu 1 octombrie

' Publicată la Sibiu, 1977, 498 p.
" Prefaţă referentului principal la Ediţia cit., p. 303-304.
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1983, Părintele Sebastian Şebu uitat de darul cel mare al preoţiei pe care 
Dumnezeu i l-a îngăduit din 1976. Prezent la multe dintre slujbele Capelei 
mitropolitane, laboratorul de practică omiletică al Facultăţii noastre de Teologie, 
ca şi la altarul Bisericii din Ştrand, cartier la Sibiului, el s-a distins prin aceeaşi 
discreţie şi transparenţă a prezenţei prin care a rămas în sufletul celor care l-au 
cunoscut.

Dintre studiile sale publicate se disting ,forma şi conţinutul predicii 
creştine în primele trei veacuri” (ST, 3-4, 1967, p. 206-221); „<Contribuţia 
Sfântului Efrem Sinii la dezvolatarea predicii creştine” (ST, 7-8, 1967, p. 467- 
481); principii omiletice în opera Fericitului Augustin” (MA, 7-8, 1968, 544- 
560), urmate de o serie de alte studii şi articole publicate în revista Mitropoliei 
Ardealului, Studii Teologice şi Telegraful Român. De asemenae s-a remarcat prin 
contribuţiile aduse în volumele editate de Facultatea de Teologie „Andrei 
Şaguna” în colaborare cu Mitropolitul de veşnică pomenire Antonie Plămădeală, 
un exemplu fiind ,rPropovăduirea Evangheliei în Biserica româna din Ardeal” 
din volumul „Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă”, Sibiu, 1988, p. 
186-2093. Anii de libertate surveniţi după revoluţia din Decembrie 1989, a 
redeschis dinaintea Părintelui orizontul pedagogiei catehetice, care suferise 
enorm în anii din urmă ai comunismului. Autor al unui catehism pentru copii 
Lăsaţi copii să vină la Mine” (cu trei ediţii, 1990, 1992 la Sibiu şi 1994 la 
Bucureşti) părintele a dat semnalul renaşterii pedagogiei „ ştiinţifice” creştin- 
ortodoxe, care avea să aducă sub tipar, într-o colaboarare curajoasă a Părintelui 
cu foarte tinerii săi prieteni Dorin şi Monica Opriş, prima ediţie a unei Metodici 
de predare a religiei, după mai bine de 60 de ani de fracturare a acesteia de alte 
preocupări din sfera catehumenalului, aproape ilegal la vremea comunismului. 
Dreptul de a fi conducător de Doctorate i-a îngăduit să lucreze, împreună cu 
tinerii săi ucenici, în domeniul catehezei mistagogice, istoriei predicii din Ardeal, 
al metodicii catehumenale şi al istoriei pedagogiei din Ardeal, direcţii în care 
Părintele îşi propusese să adâncească cercetarea teologică. Sute de absolvenţi ai 
teologiei, nu doar din Sibiu ci şi din celelalte centre universitare unde şi-a 
profesat vocaţia sa educaţională, datorează iniţierea şi adâncirea în tainele 
pedagogiei şi metodicii creştine în predarea religiei acestui neaşteptat de deschis 
dascăl, mereu gata să sară în ajutorul limpezirii marilor teme care provoacă 
teologia practică românească. Mii de copii înţeleg astăzi mai mult din cele despre 
Hristos pentru că Părintele şi-a dat silinţa ca cei care urcă la catedră să nu se rupă 
de altarul mărturisirii şi al Sfintelor Taine, ci să facă din ora de religie oră de 
primenire a sufletului în Hristos şi în Biserică.

Distincţia sa umană, veselia molipsitoare şi salvatoare din situaţii limită, 
colegialitatea şi camaraderia intelectuală şi duhovnicească au fost câteva dintre

»

3 Date suplimentare a se vedea la Preot Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Dicţionarul Teologilor 
români, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996, p. 433-434.
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Părintele profesor Sebastian Şebu a fost chemat la Domnul

trăsăturile de caracter pe care, fie în serile de Priveghi fie la slujba înmormântării, 
le-au remarcat vorbitorii. Pe rând au adus cuvântu şi rugăciunea lor ca prinos de 
cinstire ÎPS Sa ÎPS Dr. Laurenţiu Streza, coleg şi prieten deopotrivă, PS Sa PS 
Visarion Răşinăreanu, PC Sa PC Pr. Prof. Univ. Dr. Dorin Oancea, Facultăţii de 
Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, PC Sa PC Pr. Prof. Univ.Dr. Dumitru 
Abrudan, Consilier Cultural al Mitopoliei Ardealului, PC Sa PC Pr. Lect. Univ. 
Dr.Mihai Iosu, Vicar al Mitropoliei Ardealului, PC Sa Pr. PC Conf.Univ.Dr. 
Constantin Necula, în numele generaţiei de cateheţi şi omileţi născuţi din 
strădania Părintelui Sebastian Şebu, ca şi de PC Sa PC Pr. Nicolae Creţu, parohul 
parohiei din cartierulsibian Ştrand, precum şi de mesjele rostite de Dl. Klain din 
partea Episcopiei CA Sibiu, PC Sa PC P Prof. Dr.Vasile Leb, din partea Facultăţii 
de Teologie din Cluj Napoca şi PC Sa PC Pr. Dr. Dorin Opriş, din partea 
facultăţii de Teologie din Alba Iulia şi a ÎPS Andrei, Decanul acesteia, ca şi de 
Dl. ProfiDr. Vasile Timiş, reprezentant al unei generaşii întregi de doctori şi 
doctoranzi în teologie crescuţi de Părintele Profesor. Alături de gândurile rostite 
de către ei, celelate, nerostite ale celor prezenţi şi ale celor aflaţi departe.

în anul 2005, când se schiţa şi apoi înfiinţa,, Asociaţia cadrelor didactice 
universitare din domeniul cateheticii şi omileticii” din cadrul Facultăţilor de 
Teologie Ortodoxă din România ne era greu să credem că vom merge mai departe 
fără Părintele Profesor Sebastian Şebu, cel pe care Părintele Vasile Gordon îl 
numea la acea dată „seniorul cateheticii actuale”, de aceea i s-a propus 
preşedenţia de onoare a acestui for lucrativ al ucenicilor săi, în fond. Dispariţia sa 
a lăsat zeci de proiecte numai schiţate în discuţii care nu se vor lua de la noi. 
Rămâne doar ca Dumnezeu să ne îngăduie să nu ruşinăm pe acela care, cu 
răbdare şi efort, ne-a dăruit onoarea de a merge mai departe nu doar în carieră 
universitară ci şi în dezvoltarea proiectului catehetic românesc modem. Mereu 
semnătura sa pe toate lucrările noastre. Părintele Sebastian Şebu!

Fie ca Dumnezeu să-i facă parte cu sfinţii şi să-l odihnească!

Pr. Conf. Dr. Constantin NECULA



Teologul grec DIMITRIOS TSAMIS 

a trecut la cele veşnice

în data de 3 octombrie a.c. a fost condus la locul de veşnică odihnă din 
localitatea Thermi (suburbie a Tesalonicului) unul dintre cei mai prolifici profesori 
de teologie pe care Facultatea de Teologie a Universităţii Aristotel din Tesalonic i-a 
avut până nu demult.

Profesorul Dimitrios Tsamis s-a născut în anul 1937 la Tesalonic (Grecia), şi-a 
petrecut anii copilăriei şi a urmat Şcoala primară la Serres, continuând mai apoi 
studiile la Tesalonic. în anul 1961 a absolvit Facultatea de Teologie din Tesalonic,

■ după care a urmat studii post-universitare (Maşter) 
I în cadrul Universităţii Yale din Statele Unite ale 
1 Americii, absolvite în anul 1965. în anul 1969 a 
-1 devenit doctor în teologie al Facultăţii de Teologie 

din Tesalonic, cu o lucrare despre: „Natura dialectică 
1 a învăţăturii Sfântului Grigorie Teologul”. între 
j 1969-1975 a funcţionat ca cercetător în cadrul 
^ Centrului de Studii Bizantine al Universităţii 

y Aristotel din Tesalonic. în anul 1975 şi-a depus 
candidatura pentru ocuparea unui post de 
conferenţiar, examen pentru care a întocmit o lucrare 
despre: „îndumnezeirea omului potrivit lui Nichita 

, Stithatul”, şi pe care l-a trecut cu succes. Tot în anul 
1975 devine profesor pentru disciplina Patrologie şi 

Literatura Bisericească. Din anul 1982 a funcţionat ca profesor la catedra de Istorie 
Bisericească, Literatura Creştină, Arheologie şi Artă, predând Patrologia şi 
Aghiologia, uneori şi cursuri de Liturgică, în cadrul Secţiei Teologie .

Ca şi profesor s-a distins prin gândirea sa teologică profundă, capacitatea de 
cercetare, dar şi prin harisma didactică cu care era înzestrat. A rămas modest pe 
parcursul întregii sale vieţi, sociabil şi prietenos atât cu studenţii, cât şi cu colegii 
profesori. între anii 1982-1984 a fost decan al Facultăţii de Teologie din Tesalonic.

£1•i.!*■

4 Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii Aristotel din Tesalonic are în componenţa ei 
două secţii, respectiv Secţia Teologie şi Secţia Pastorală, ambele secţii având consilii profesorale 
separate, chiar şi două secretariate separate, în timp ce decanul Facultăţii este unul singur.
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Teologul grec Dimitrios Tsamis a trecut la cele veşnice

Timp de şapte ani, între 1975-1981 a fost administrator al Sfanţului Munte Athos, 
punându-şi amprenta asupra rezolvării diverselor probleme ale comunităţii athonite, 
fie ele de natură administrativ-bisericească sau culturală, etc. Graţie preocupărilor 
sale livreşti, multe manuscrise bizantine sau cărţi unice în perimetrul spiritualităţii 
ortodoxe răsăritene au fost readuse la lumină, iar acolo unde a fost cazul, îndreptate 
şi mai apoi publicate. Dacă ţinem cont de această dimensiune a activităţii sale, 
profesorul Dimitrios Tsamis poate fi pe bună dreptate considerat drept ambasador al 
culturii şi spiritualităţii ortodoxe în întreg spaţiul balcanic şi nu numai. Pe parcursul 
vieţii a fost distins cu mai multe medalii şi premii din partea diferitelor organizaţii 
sau Biserici Ortodoxe din întreaga lume. Dintre Patriarhiile Ortodoxe care i-au oferit 
cele mai înalte distincţii menţionez Patriarhia Rusă şi Patriarhia Georgiei.

Opera profesorului Dimitrios Tsamis însumează treizeci de cărţi şi aproximativ 
o sută de studii. Conţinutul lor reflectă preocupări de patrologie, interpretare a 
Părinţilor Bisericii, literatură bisericească, aghiologie, dar şi istorie bisericească sau 
liturgică. Stăpânind foarte bine limba engleză, profesorul Dimitrios Tsamis a făcut 
multe traduceri în limba greacă. Dintre aceste preocupări cea mai importantă o 
reprezintă traducerea operei integrale a părintelui George Florovsky, care ocupă 
aproape un raft de bibliotecă. Majoritatea cărţilor sale, ca de altfel şi a traducerilor, 
au apărut la vestita editură Pournaras din Tesalonic, editură de referinţă pentru 
cadrele universitare din Facultatea de Teologie de Ia Tesalonic.

Dintre lucrările sale, amintesc: Natura dialectică a învăţăturii Sfântului 
Grigorie Teologul (1969); Desăvârşirea omului după Nichita Stithatul (1971); Ziua 
a opta (1972); Iosif Kalotheou. Cuvântări (1975); însemnări de literatură 
bisericească. Perioada I (sec. TIV), (1976); Iosif Kalotheou. Scrieri (1979); 
Filotheos Kokkinos. Viaţa Sfântului Isidor, Patriarhul Constantinopolului (1980); 
Filotheos Kokkinos. Viaţa Cuviosului Gherman Maroulis (1981); Filotheos 
Kokkinos. Viaţa Sfântului Sava cel Nou (1983); Introducere în gândirea patristică 
(1983, 1990); Literatură bisericească (1983, 1990); Aghiologie (1984, 1985); 
Filotheos Kokkinos. Opere aghiologice, voi. I, Sfinţii tesaloniceni (1985); Liturgica 
(1985, 1987); Muntele Athos. Abordare a istoriei sale recente (1985, 1990); 
Patericul Sinaiului (1988, 1991); Martirologiul Sinaiului (1989); Mitericon. 
Relatări, apoftegme şi vieţi ale Sfintelor maici ale deşertului, ascetelor şi 
cuvioaselor femei ale Bisericii Ortodoxe, voi. I-V1I (1990-1994); Theomitoricon. 
Antologie de texte bisericeşti şi icoane în cinstea Prea Sfintei Născătoare de 
Dumnezeu Mar ia. Portrete, conceperea şi Naşterea Născătoarei de Dumnezeu, voi.
I (1998); Theomitoricon. Antologie de texte bisericeşti şi icoane în cinstea Prea 
Sfintei Născătoarei de Dumnezeu Mana. Intrarea la Templu, Buna-Vestire, 
Născătoarea de Dumnezeu şi Elisabeta, voi. II (2000); Theomitoricon. Antologie de 
texte bisericeşti şi icoane în cinstea Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu Maria. 
Născătoarea de Dumnezeu de la Naşterea lui Iisus Hristos până la începutul 
activităţii sale publice, voi. III (2001); Theomitoricon. Antologie de texte bisericeşti 
şi icoane în cinstea Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu Maria. Născătoarea de

{
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IN MEMORIAM

Dumnezeu de la Naşterea lui Iisus Hristos până la începutul activităţii publice a lui 
lisus şi până la Adormirea ei, voi. IV (2003); Născătoarea de Dumnezeu în evlavia 
ortodoxă şi marile sărbători mariane (1999); Minuni mariane, voi. I, Salvarea 
minunată a Constantinopolului de asedierile barbarilor (626-1422) în izvoarele 
aghiologice bizantine (2003); Născătoarea de Dumnezeu la începutul vieţii publice a 
lui Iisus (2004); Sensul timpului psihologic în gândirea Sfântului Vasile cel Mare 
(2004) etc.

Având o imagine asupra vastităţii operei şi preocupărilor profesorului 
Dimitrios Tsamis devine evident că importanţa contribuţiei cercetărilor sale 
depăşeşte spaţiul Elladei contemporane, fiind, de fapt, de natură panortodoxă.

Distins, calm şi implicat sufleteşte până la finele vieţii sale pământeşti în 
problemele studenţilor şi ale colegilor săi profesori, dascălul de teologie Dimitrios 
Tsamis a plecat alături de sfinţii împărăţiei lui Dumnezeu despre care a dat mărturie 
prin cuvânt şi viaţă pe parcursul întregii sale petreceri pământeşti. Dumnezeu să-l 
odihnească!

Dr. Ştefan TOMA



NORME DE TEHNOREDACTARE

Aceste pagini prezintă norme şi instrucţiuni de care trebuie să ţineţi cont pe parcursul 
pregătirii manuscrisului dumneavoastră. Scopul nostru este acela de a vă pune la dispoziţie 
informaţiile necesare pentru ca manuscrisul pe care îl veţi preda editurii să poată parcurge cu 
succes diversele faze de pregătire editorială. Majoritatea problemelor apar din cauza culegerii 
deficitare, greşelilor de copiere a fişierelor pe dischetă sau CD, lipsurilor (note, trimiteri 
bibliografice, referinţe, anexe, ilustraţii, tabele etc. incomplete), încălcării legii dreptului de 
autor. Ne rezervăm dreptul de a nu publica materialele care nu corespund normelor 
noastre.

Responsabilitatea faţă de opiniile lansate, corectitudinea din punct de vedere a 
învăţăturii ortodoxe de credinţă, precum şi unele atitudini critice revin în totalitate autorului. 
Ele nu reprezintă în nici un fel poziţia Redacţiei sau a Mitropoliei Ardealului. De asemenea, 
lucrările doctoranzilor trebuie în mod obligatoriu să fie însoţite de recomandarea profesorului 
îndrumător.

Norme de redactare:
Fiecare manuscris trebuie să cuprindă numele şi prenumele dumneavoastră, precum şi afilierea 

la unitatea de învăţământ de care aparţineţi. Este indicat să fie menţionată şi adresa dumneavoastră 
(în special cea de e-mail) în vederea realizării unei comunicări mai uşoare.

Fiecare studiu sau articol trebuie să fie însoţit de un scurt rezumat (aproximativ 15 
rânduri) în română şi engleză şi care să evidenţieze principalele idei pe care le-aţi dezvoltat 
pe parcursul articolului. De asemenea titlul studiului va fi tradus şi el.

Materialele vor fi redactate în Times New Roman, caracter de 12, cu diacritice, iar 
notele bibliografice cu caracter de 10, acelaşi font (o versiune gratuită poate fi găsită la 
www.Tavultesoft Kevmanl. Ele vor fi trimise în format digital (pe CD sau pe adresa de e- 
mail a redacţiei revista_teologica@yahoo.com).

Textele în limbile greacă sau ebraică vor conţine toate semnele grafice necesare 
(accente, spirite etc.). Autorii nu vor prelua în nici un caz caracterele respective de la 
„Insert/Symbol”. De asemenea trebuie puse la îndemâna redacţiei fonturile utilizate.

Cum se fac citările?

Se recomandă ca fragmentele preluate de la alţi autori (citatele) să fie evidenţiate prin 
ghilimele, să fie exacte, nemijlocite şi conforme scopului argumentării. Se recomandă 
traducerea citatelor din alte limbi. Se vor folosi ghilimelele: în cazul citatelor din cadrul
altor citate se vor utiliza ghilimelele unghiulare: «...».
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Trimiterile din text se vor face prin note de subsol, unde se vor indica datele la care se 
face trimiterea. Referinţele se vor face astfel:

Titlurile de cărţi şi volume colective se vor scrie cu italice (cursive). Ele vor fi absolut 
necesar însoţite de numele traducătorului (acolo unde este cazul), numele editurii, anul de 
apariţie şi numărul paginii/paginilor de la care se face citarea.

Ex. Pr. Dumitru Stăniloae, Rugăciunea lui Iisus şi experienţa Duhului Sfânt, ediţia a II- 
a, Deisis, Sibiu, 2003.

Titlurile articolelor se vor pune în ghilimele Ele vor fi urmate de indicarea 
numelui revistei sau a volumului colectiv din care fac parte, anul de apariţie, precum şi 
paginilor corespunzătoare citării.

Ex. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, „Noţiunea dogmei” Studii Teologice XVI (1964), 
nr. 9-10, p. 533.

Diac. Ioan I. Ică jr., „Iconologia bizantină între politică imperială şi sfinţenie 
monahală”, în Sfanţul Teodor Studitul, Iisus Hristos prototip al icoanei Sale - tratatele 
contra iconomahilor, Editura Deisis, Alba Iulia, 1994, p. 7.

In cadrul aceleiaşi trimiteri bibliografice se vor folosi virgule, nu puncte. Cele mai 
frecvente prescurtări în cadrul notelor sunt: Idem, Ibidem, cf, v., p., pp., op. cit., art. cit., ş.a., et al.

Punctuaţia în raport cu indicii şi notele se face de regulă astfel: indicele se plasează la umărul 
cuvântului, înaintea semnului de punctuaţie; exemple schematice:

Text1.
Text „citat”1.
Text: „citat [!]/[?]/[...]”'
Excepţii fac citatele de sine stătătoare:
„citat
în ceea ce priveşte prescurtările revistelor şi colecţiilor de specialitate în limbi străine 

se va face apel la cele din IATG2 (.Internationales Abkurzungsverzeichnis fur Theologie und 
Grenzgebiete), Walther de Gruyter, Berlin, New York, 1992), cu indicarea acestora la 
sfârşitul articolului. Pentru biliografia românească se va utiliza prescurtările clasice (O — 
Ortodoxia; ST = Studii Teologice; MA = Mitropolia Ardealului’, RT = Revista Teologică etc.). 
Se cere şi o uniformizare de citare în cadrul pasajelor biblice ce însoţesc citatele.

Pentru o utilizare corespunzătoare a semnelor de punctuaţie pot fi consultate 
următoarele lucrări: îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie, ediţia a V-a, Editura 
Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2001, p. 49-91; Septimiu Chelcea, Cum să redactăm o 
lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în domeniul ştiinţelor socioumane, 
ediţia a IlI-a revăzută, Editura Comunicare.ro, 2005, p. 135-152 etc.

a

[.]/[!]/[?]/[...]'”

REDACŢIA
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Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu (ipsIaurentiu@yahoo.com)
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Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu (dumitru.abrudan@mitropolia-ardealului.ro)
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ICĂ jr, Arhid. prof. DR. IOAN I, Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna”, 
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Sibiureligie,
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Popescu, Lect. dr. sergiu, Facultate de Teologie Ortodoxă, Universitatea din 
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Piteşti
Tănase, Pr. drd. Nichifor, doctorand la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna”, 
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