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t LAURENŢIU
Din mila lui Dumnezeu,
Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului
Iubitului nostru cler, cinului monahal şi
dreptcredincioşilor creştini, har, milă şi pace
de la Dumnezeu Tatăl, iar de la noi,
părintească binecuvântare.
Darurile Naşterii Domnului
„Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că
intru dânsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui drep
tăţii şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă Ţie ” (Troparul
Naşterii Domnului)
Cu harul lui Dumnezeu Cel în Treime, iată-ne din nou în faţa marelui praz
nic plin de lumină al Naşterii Domnului Nostru Iisus Hristos. Bucuriei noastre îi
dăm glas cu toţii în aceste slăvite zile atât în graiurile minunate ale colindelor
noastre strămoşeşti, cât şi în cuvintele de laudă ale imnelor şi cântărilor bisericeşti,
intonate cu emoţia minunii şi cu fiorul tainei vechii noastre credinţe creştineşti:
„Naşterea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru - spunem
răsărit-a lumii lumina
cunoştinţei!”
Praznicul care începe astăzi şi durează până la praznicul Arătării Domnului
Nostru Iisus Hristos la Iordan, este praznicul luminii şi al darului făcut lumii prin
trimiterea în ea a Pruncului Iisus, Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Fecioarei Maria. Aşa
cum văzuse profetul Isaia cu opt sute de ani înainte: „Domnul ne-a dat un semn: Iată
o Fecioară va lua în pântece şi va naşte fiu”, a cărui venire pe lume înseamnă că:
„Dumnezeu e cu noi” (Isaia 7, 14); „Un Prunc s-a născut nouă; un Fiu s-a dat nouă”
(Isaia 9, 5). Şi tot el mai spune că prin venirea Pruncului născut din Fecioară, a lui
Iisus, Fiul lui Dumnezeu, „poporul care şedea în întuneric a văzut lumină mare, şi celor
ce şedeau în laturea şi umbra morţii lumină le-a răsărit” (Is 9, 1; cf. Mt 4, 16; Lc 1, 79).
Creştinismul, aşa cum îl înţelege şi îl trăieşte Biserica Ortodoxă, este religia
luminii: „Dumnezeu este lumină” (1 In 1, 5) şi „Dumnezeu este iubire” (I In 5, 8), adică
dăruire nesfârşită. Este lumină pentru că este iubire şi pentru că este iubire lumi9
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Darurile Naşterii Domnului
nează. Dumnezeu L-a descoperit ca iubire şi ca lumină pe Hristos, Care a şi spus
despre Sine însuşi: „Eu sunt Lumina lumii. Cel ce Îmi urmează nu va umbla în întune
ric, ci va avea lumina vieţii” (In 8, 12). De două mii de ani Lumina lui Hristos lumi
nează tuturor. A luminat lumii întregi şi a luminat şi poporului român. „Lumina ne spune evanghelistul - luminează în întuneric şi întunericul n-a cuprins-o” (In 1,5),nici nu o va cuprinde vreodată.
Iubiţi credincioşi,
V-am amintit toate acestea fiindcă dorim să ne folosim de acest fericit prilej
ca să vă punem la suflet două lucruri de mare însemnătate şi două iniţiative ale
smereniei noastre şi ale Mitropoliei Ardealului. Cel dintâi este acesta:
V-am chemat, cum ştiţi, la începutul binecuvântatului Post al praznicului în
care ne aflăm ca să petrecem acest mare eveniment al creştinătăţii într-un chip mai
adevărat şi mai apropiat de cel în care prăznuiau vechii creştini taina lui minuna
tă. V-am chemat pe toţi, preoţi şi credincioşi, ca începând din anul acesta să să
vârşim dumnezeiasca Liturghie de cu noapte, mai aproape de timpul în care s-a
petrecut minunea dumnezeiască a venirii pe lume a Domnului, însoţită de prive
gherea de noapte a păstorilor şi a îngerilor.
Am considerat important acest lucru nu doar de dragul unei vechi şi vene
rabile tradiţii liturgice creştine. Nu uitându-mă la trecut, ci gândindu-mă la pre
zent şi mai ales la caracterul ceresc şi nepământesc al credinţei noastre, v-am
chemat să restaurăm cu ocazia praznicelor mari această practică a vechilor creştini.
Mântuitorul însuşi înaintea momentelor celor mai importante ale vieţii Sale
a petrecut întreaga noapte în rugăciune, sădind în firea noastră deprinderea prive
gherii şi dându-ne astfel aceste unice momente de vorbire cu Dumnezeu şi prilejuri
fericite de creştere în comuniunea cu El.
Primii creştini, imitând pilda Mântuitorului, obişnuiau să anticipeze şi să aş
tepte fiecare sărbătoare şi fiecare duminică prin priveghere de toată noaptea, care
era împlinită prin săvârşirea dumnezeieştii Liturghii. în felul acesta, ei dădeau
expresie vie credinţei lor - care nu poate să nu fie şi a noastră - că toată viaţa
creştinului este o jertfă, o imitare a vieţii Mântuitorului, un drum, o neîncetată
trecere dinspre noapte spre zi, dinspre întuneric spre lumină, de la păcat spre sfin
ţenie, de la întristare la bucurie, de la foame şi post, la ospăţ şi îndestulare duhov
nicească, de la lume la împărăţie, de la vremelnicie la veşnicie. în timp ce păgânii
şi necredincioşii îşi petreceau - atunci ca şi acum - zilele şi nopţile în excese, desfrâu şi veselii fără de cuviinţă, creştinii au privegheat şi priveghează în post şi rugă
ciune nopţile sfinte care preced întâlnirea la sfintele Liturghii cu Hristos Domnul,
prin Cuvântul, Trupul şi Sângele Său dumnezeiesc.
10
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PASTORALE
în acest fel, noi creştinii priveghind dăm mărturie că nu trăim doar viaţa lumii, ci avem în noi de la Sfântul Botez viaţa lui Dumnezeu, care nu e
ca viaţa lumii. Aşa cum nici pacea, bucuria, iubirea şi fericirea lui Dumne
zeu dăruite nouă în Hristos şi în Biserica Lui nu sunt ca pacea, bucuriile,
iubirile sau fericirile trecătoare, mărginite şi egoiste ale acestei lumi.
Iar acest lucru nu trebuie să-l uităm mai ales în lumea noastră tot mai
secularizată, în care sensul şi trăirea creştinească a sărbătorilor se uită parcă
tot mai mult în favoarea sărbătorilor mincinoase ale consumului, distracţii
lor şi plăcerilor egoiste. La acestea suntem îndemnaţi zi de zi prin massmedia şi reclame de tot felul, care ne ţin legaţi în sclavia simţurilor, iar în
preajma marilor praznice ale creştinătăţii ele ne propun o intensificare ne
bunească a dezmăţului şi desfrâului.
Să ne aducem aminte că Dumnezeu S-a născut în noaptea istoriei,
într-o peşteră şi în loc de leagăn a fost aşezat intr-o iesle sărăcăcioasă. Uitat
de cei bogaţi şi puternici ai poporului lui Israel, Pruncul Iisus este însă recu
noscut de păstorii umili de lângă Betleem şi de regii magi veniţi după stea.
Aceştia au găsit Lumina fiindcă au privegheat nopţile, aşteptând sau călă
torind la lumina stelelor spre Lumina lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu le-a
răsplătit osteneala privegherii şi le-a arătat lor celor dintâi Darul Său cel
mai de preţ pe care ni l-a făcut şi ni-1 face mereu în Fiul Său născut Prunc
din Fecioară în staulul de lângă Betleemul Iudeii.
Să nu uităm deci că viaţa lui Hristos este viaţa noastră, că El ne umple
de toate bucuriile umanităţii Sale îndumnezeite, dacă şi noi păşim pe calea
sfintelor Sale porunci şi dacă ne străduim să trecem sacramental, dar şi
ascetic, prin toate câte a trecut El în timpul vieţii Sale pământeşti.
Cel de-al doilea lucru pe care dorim să vi-l punem la inimă astăzi pri
veşte tot o bucurie.
Este bucuria prăznuirii jubileului împlinirii a două sute de ani de la
naşterea marelui nostru înaintaş, Mitropolitul Andrei Şaguna (1808-1873),
părintele nostru, al tuturor ardelenilor ortodocşi. Acest jubileu a fost ani
versat cum se cuvine în zilele care au precedat nemijlocit praznicul sfântu
lui Apostol Andrei. Mai întâi printr-o sesiune solemnă a Academiei
Române şi apoi printr-un simpozion ţinut la Facultatea de Teologie „An
drei Şaguna” din Sibiu, ale cărui lucrări au fost binecuvântate de prezenţa
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, căruia i s-a decernat cu acest prilej
titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Sibiu. Pentru ca această
bucurie să fie deplină, dorim să o împărtăşim cu toţi fiii noştri sufleteşti.
11
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Meritele excepţionale ale marelui Andrei Şaguna în istoria Bisericii
Ortodoxe a românilor din Ardeal sunt bine cunoscute. Ele pot fi uşor re
zumate într-un singur cuvânt: ÎNVIEREA bisericească şi naţională a românilor ortodocşi după secole lungi de oprimare şi marginalizare. Sub lunga sa
arhipăstorire de 27 de ani, Ortodoxia şi românii din Transilvania au ieşit
din întuneric la lumină, din sclavie la libertate, din moarte la viaţă. Aşa
cum ştiau deja contemporanii săi, marele Şaguna a fost un „bărbat providen
ţial, trimis de Dumnezeu pentru fericirea poporului său” (Nicolae Popea). Şi
într-adevăr, el a fost un adevărat „Moise al românilor”, un nou apostol al
transilvănenilor. Marele scriitor Ioan Slavici scria încă în 1880 despre Şagu
na că „le-a venit ardelenilor ca un om trimis de Dumnezeu”, iar ardelenii de
atunci - strămoşii noştri - „au cunoscut că s-a ivit un Mesia în mijlocul lor”.
De aceea „astăzi chiar - scria tot Slavici - la doar câţiva ani de la mutarea la
Domnul a mitropolitului Andrei - creştinii ortodocşi din Ardeal îl socotesc
între sfinţi”.
Este o bucurie nespusă pentru noi - o bucurie unică într-o viaţă de păstor
- să vă dăm vestea cea bună că Sinodul ierarhilor ortodocşi din Transilvania
socoteşte că de acum putem vorbi despre Şaguna nu numai ca despre mitropo
litul „Andrei cel Mare” al Ardealului, ci şi ca despre „Andrei cel Sfânt” al orto
docşilor de pretutindeni. Pregătirile pentru trecerea Mitropolitului Andrei
Şaguna în rândul sfinţilor Ortodoxiei sunt în plină desfăşurare. Să ne bucu
răm cu toţii!
Dar fiindcă sărbătorim 200 de ani de la naşterea marelui Mitropolit, nu
putem să o uităm nici pe minunata lui mamă. Acum două sute de ani, cu cinci
zile înainte de Naşterea Domnului, pe 20 decembrie 1808, Anastasia Şaguna
(1785-1833) aducea pe lume într-o familie de aromâni din oraşul Mişcolţ (în
nordul Ungariei de azi), un băiat căruia la botez i s-a dat numele Anastasiu.
După 25 de ani, prin intrarea în monahism a tânărului Anastasiu Şaguna,
acest nume i s-a schimbat în Andrei, numele Apostolului românilor. Acestei
mame dârze şi apărătoare eroică prin educaţia ortodoxă a copiilor ei - care i-au
fost luaţi la moartea soţului pentru a fi crescuţi la şcoli ungureşti şi catolice - i1 datorăm românii ortodocşi pe viitorul Mitropolit al Ardealului. Fără veghea
ei neadormită, de înger păzitor, copilul Şaguna putea fi pierdut pentru totdea
una pentru ortodoxie şi pentru românism. Şi fără Şaguna unde am fi fost as
tăzi noi, ortodocşii români din Transilvania? De aceea, aşa cum bine s-a spus,
„amintirea Anastasiei Şaguna trebuie păstrată şi cinstită cu sfinţenie” (Ioan Lupaş).
Fiindcă ea l-a născut de două ori - atât după trup, cât şi după duh pentru cre
dinţa ortodoxă - pe cel ce avea să aducă învierea noastră în veacul acesta.
12
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Iată, iubiţii mei, v-am pus acum la inimă minunatele daruri pe care ni le
aduce acum taina Naşterii lui Dumnezeu ca Prunc în noaptea istoriei şi în să
răcia peşterii şi a ieslei!
Pe de-o parte, privegherea în noaptea sfântă pentru a trăi cu adevărat cu
emoţie şi schimbare a vieţii bucuria întâlnirii cu Domnul întrupat. El se naşte la
fiecare dumnezeiască Liturghie în peştera de taină care e altarul sfintelor noastre
biserici şi vrea să fie primit în ieslea inimilor noastre curăţite şi sfinţite prin post
şi priveghere.
Pe de altă parte, Mitropolitul Andrei cel Mare şi Sfânt, întocmai cu
Apostolii, şi vrednica sa mamă, Anastasia cea sfântă - luptători pentru
ortodoxie! Ce minunate pilde de creştinism autentic şi pentru noi românii
secolului XXI! Cu nimic mai prejos decât sfinţii împăraţi Constantin cel
Mare şi Mama sa Elena, sau decât sfinţii fraţi din Capadocia şi Părinţi ai
Bisericii, Vasile cel Mare şi Grigorie al Nyssei şi sora lor mai mare Macrina!
Iată cuvintele pline de dragoste cu care se adresa marele şi sfântul Mi
tropolit Andrei Şaguna ortodocşilor români din Ardeal, strămoşii noştri, la
Naşterea Domnului din anul 1852:
„Cântarea îngerilor din cer la Naşterea Unuia Născut Fiul Său este temeiul
bucuriei celei mari pe care o simte astăzi tot sufletul creştinesc.
O simţire de mare bucurie se deşteaptă astăzi în sufletul meu, căci simt şi
cunosc mărimea şi sfinţenia Crăciunului. Tot ea mă îndeamnă la întocmirea
acestei epistolii. Ca făcând aceasta să fiu astăzi duhovniceşte între voi şi plin de
bucurie sufletească să prăznuiesc cu voi ziua cea mare şi minunată a Naşterii
Domnului Nostru lisus Hristos. Şi ca să vă trimit şi hrană sufletească, care să
îndulcească zilele voastre pe pământ şi să vă pregătească cale sigură către Impdrăţia lui Dumnezeu.”
Drept-m&ritori creştini,
Noi astăzi ne împărtăşim de darurile cereşti ale bucuriei veşnicei împărăţii
aduse în lume prin întruparea, jertfa şi învierea Fiului lui Dumnezeu. Bucuria
noastră a Crăciunului este darul lui Dumnezeu, dar este în acelaşi timp şi da
rul sfinţilor neamului nostru. Nu putem uita însă că bucuria noastră a fost
preţuită cu sânge, cu scumpul sânge al Mântuitorului, dar şi al mucenicilor
Lui. Nu trebuie să uităm pentru ce şi-au dat viaţa atâţia şi atâţia oameni aleşi
ai poporului nostru. Oare putem rămâne indiferenţi la scăderea demografică
dramatică a populaţiei româneşti? Oare putem ignora distrugerea şi pustiirea
satelor noastre, decăderea morală a societăţii? Oare putem trece cu vederea
criza morală profundă prin care trecem, delăsarea şi laxismul şi indiferenţa
13
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noastră? Pentru că toţi suntem copleşiţi de atâtea greutăţi materiale şi spirituale şi toţi căutăm soluţia care să ne scoată din starea în care ne aflăm, iată, în
aceste zile de sărbătoare, prin pilda vieţii marelui mitropolit Andrei Şaguna,
Biserica vrea să ne îndemne să ne aducem aminte că noi, românii, întotdeauna
am avut necazuri mari în decursul zbuciumatei noastre istorii, dar le-am biruit
pe toate pentru că am avut resorturile, pârghiile unei vieţi interioare bogate,
câştigate prin apropierea de Dumnezeu, prin împărtăşirea de Sfintele Taine,
prin viaţă de asceză, prin paza sfintelor Sale porunci. Străbunii noştri au trecut
peste toate fiindcă au ştiut să trăiască simplu, smerit şi curat ca şi înaintaşii lor
în comunităţi, uniţi jurul preotului şi al ierarhului, participând la Sfânta Li
turghie, păzind poruncile lui Dumnezeu şi ascultând sfaturile duhovnicilor.
Dar noi ne-am depărtat de simplitatea şi curăţia originară a poporului nostru.
Cultura mass-media la care toţi suntem conectaţi ne învaţă cum să trăim, cum
să ne îmbrăcăm, cum să mâncăm, cum să ne vaccinăm, ca să nu ne mai îm
bolnăvim, cum să ne împrumutăm, ca să dobândim şi să dorim mereu bunuri
materiale, făcând din noi nişte oameni însinguraţi, nişte consumatori, nişte
robi ai propriilor noastre plăceri, dar şi ai unor interese atât de străine de
neamul nostru românesc. Aceasta este principala cauză a suferinţei noastre:
depărtarea de Dumnezeu.
Să ne trezim aşadar cu toţii din această amorţire, să alergăm cu tot sufle
tul la Biserică, să urmăm sfinţilor neamului românesc, să ne arătăm toţi copii
ai lui Dumnezeu, fraţi ai lui Hristos, prin gustarea din viaţa Lui prin Sfintele
Taine. Să ne întoarcem la frumuseţea şi curăţia vieţuirii strămoşilor noştri, să
renunţăm la patimile egoiste, omorându-ne „mădularele... cele pământeşti adică:
desfrânarea, necurăşia, patima, pofta cea rea şi lăcomia, care este închinare la idoli
...” (Col. 3, 5-8), lepădând mânia, defăimarea, cuvintele de ruşine, judecarea
aproapelui, pizma şi invidia pentru ca astfel dumnezeiescul Prunc din ieslea
Betleemului să se nască pururi şi să crească în inimile noastre.
Sărbători fericitei
An Nou binecuvântaţi
Intru mulşi şi fericişi anii
Al Vostru arhipăstor
şi rugător fierbinte către Dumnezeu,
t Dr. Laurenţiu Streza,
Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului

t IO AN,
Din mila lui Dumnezeu,
Episcop al Covasnei şi Harghitei
Iubitului nostru cler, cinului monahal şi
dreptcredincioşilor creştini, har, milă şi pace
de la Dumnezeu Tatăl, iar de la noi,
părintească binecuvântare.
„Cu adevărat mare este taina creştinătăţii:
Dumnezeu S-a arătat in trup, S-a îndreptat în Duhul,
a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit intre neamuri,
a fost crezut in lume şi S-a înălţat întru slavă." (1 Tim 3, 16)
Iubiţi fii duhovniceşti,
Cred că evlavia pe care o aveţi v-a adus astăzi la Sfânta Biserică-acum când
prăznuim Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos din Fecioara Maria, moment
de împlinire, de răscruce, dar şi de îndelungă aşteptare a omului căzut în păcat.
Omului îi rămăsese doar o singură nădejde de izbăvire din povara sub
care zăcea-nădăjduia ca Preabunul Dumnezeu, Creatorul său, să-Şi întoarcă
Faţa către el-mai mult n-ar fi îndrăznit să-I ceară însă răspunsul la această
fierbinte dorinţă este aproape de neînţeles la om.
Dumnezeu nu-Şi întoarce doar Faţa mângâierii Sale spre el, ci îşi
întoarce Fiul la om. Iată, cât de mult a iubit Dumnezeu cununa creaţiei Saleomull
Ce este omul? Opera de ţărână a lui Dumnezeu. Dumnezeu însă nu a
făcut statuhnu L*a făcut pe om o statuie de ţărână s-o aşeze în pridvorul
veşniciei, ci a însufleţit-o dându-i suflare de viaţă ca să poată păşi în
împărăţia veşniciei Sale-să intre în comuniunea bucuriei veşnice cu El.
Universul ar fi fost mai sărac fără om, dar Dumnezeu iubeşte comuniunea
sfântă-aşa cum o trăieşte, din veşnicie în veşnicie, în Sfânta Treime. Prin om
Dumnezeu îşi împărtăşeşte iubirea Sa creaţiei Sale văzute. Omul este harfa la
care cântă Dumnezeu, înveselind tot universul creaţiei Sale. Aici pe acest
fir de praf şi-a aşezat Dumnezeu opera iubirii Sale- omul.
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,
15
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Praznicul de astăzi ne pune în faţă momentul şi cele ce s-au întâmplat
când Dumnezeu Tatăl îl trimite în lume pe Fiul Său, Unul-Născut să-l ridice
pe om.
Prin Naşterea Sa din Fecioara Maria, Hristos Domnul experiază taina
creaţiei-taina creării omului din ţărână. Restaurând chipul cel căzut al
omului, îi arată încă o dată că locul lui nu este de a rămâne doar în pridvorul
veşniciei, ci este în Raiul celor Desăvârşiţi şi Sfinţi.
Omul pierduse calea Raiului şi iată, astăzi vedem cum Dumnezeu Tatăl îşi
trimite Fiul să ne arate această cale pierdută de noi.Omul pierduse şi Raiul şi
cărarea lui.
Astăzi nu prăznuim doar o întâlnire cu Hristos, ci ni se descoperă
întreaga lucrare pe care o va face El în lume, pentru a ne întoarce de pe calea
pierzării pe calea mântuirii.
Hristos n-a venit în vizită pe pământ, a venit să împlinească una din cele mai
importante acte de iubire a lui Dumnezeu-iubire ce va fi jertfită, răstignită pentru
noi.
Dar să vedem unde şi când a păşit Fiul lui Dumnezeu pe acest fir de praf
din Univers pe care noi îl numim Pământ. Sfintele Evanghelii ne spun că la
Bethleem, în urmă cu mai bine de două milenii, S-a născut Hristos Domnulaşa cum profeţii Vechiului Testament au vestit poporului lui Israel, ţinând
trează, în conştiinţa lor, neuitarea lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu
de a nu-1 lăsa pe om pradă pentru veşnicie diavolului.
Omul a căzut lăsându-se prins în mrejele păcatului. Ce l-ar fi aşteptat pe
om dacă n-ar fi venit Hristos? Să vedem ce ne spune Sfântul Apostol luda
despre îngerii care nu şi-au păzit vrednicia.
„Iar pe îngerii care nu şi-au păzit vrednicia ci au părăsit locaşul lor, i-a pus
la păstrare sub întuneric, în lanţuri veşnice, spre judecata zilei cele mari.” (luda
1, 6).
Iată deci, ce har fi aşteptat şi pe om de nu s-ar fi întrupat Hristos! Am fi
ajuns în împărăţia lanţurilor nu în împărăţia iubirii lui Dumnezeu.
întruparea Domnului este un act unic ce s-a petrecut în timpul şi spaţiul
creat de Dumnezeu. Fecioara Maria este unica Maică a Fiului lui Dumnezeu,
unică Maică a celor care cred că Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat pentru noi,
pentru a noastră mântuire.
Trăim, iubiţi fraţi, în cel mai binecuvântat loc din Univers-în locul unde
Dumnezeu Şi-a aşezat opera Sa de ţărână-omul; locul unde poate a revărsat
cea mai multă iubire a Sa. Cum răspundem astăzi acestui mare dar al Său? Se
pare că tot mai mulţi ne îndepărtăm de flacăra iubirii Sale. Păcatul îşi face azi
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Cu adevărat mare este taina creştinătăţii
tot mai mult loc în inima omului-suntem tot mai egoişti, suntem tot mai plini
de „eu” şi nu de iubirea lui Dumnezeu şi de suferinţa aproapelui nostru.
Iubiţii mei, un al doilea Bethleem nu va mai fi, o a doua întrupare
nu va mai fi! Trăim încă timpul milei şi mângâierii lui Dumnezeu. Să fim
conştienţi însă, că la a doua venire a lui Hristos, mila şi mângâierea de astăzi
se vor preface în dreptate, va fi ziua când Hristos nu va veni la noi ca ieri în
Betleem-ca Prunc ci ca Nemitarnicul Judecător. Atunci mila ta se va preface în
îndurarea lui Dumnezeu, iar nedreptăţilor tale îi va răspunde dreptatea lui
Dumnezeu.
Iubiţi fraţi şi surori,
Ce prăznuim noi astăzi, frăţiile voastre o ştiu prea bine-Sfânta Biserică ne
pune înaintea noastră icoana Pruncului Ceresc întrupat născându-se din
Fecioara Maria, în peştera din Bethleem. Aici am putea afirma că începe jertfa
de ispăşire pentru păcatele noastre, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe
Care înaintemergătorul Său, Sfântul Ioan Botezătorul ni-L prezintă astfel:
„Iată Mielul lui Dumnezeu Care ridică păcatele lumii,> (In 1,6). Şi profetul Isaia,
adresându-se poporului lui Israel, spune că Mesia va veni şi va fi „ca un miel pe carel duci spre junghiere şi ca o oaie fără de glas, înaintea celor ce o tund, aşa n-a deschis
gura Sa” (Is. 53, 6-7).
Am sărutat cu toţii astăzi icoana Naşterii Domnului şi am văzut peştera
în care S-a născut Hristos, ieslea în care a fost culcat, pe păstorii vestiţi de
îngeri, pe Maica Domnului şi întru smerenia lui, pe Dreptul Iosif, care pentru
o clipă îi va purta de grijă Pruncului Sfânt ce aducea cu sine în lume pacea şi
mântuirea noastră.
Sărutul dat icoanei Naşterii Domnului astăzi înseamnă pentru noi
creştinii ortodocşi o sfântă îmbrăţişare a Pruncului lisus-semnul că îl
primim în inimile noastre, că dorim să rămână în noi, să ne călăuzească
pe calea mântuirii. O, iconoclaştilor, o, necinstitorilor de icoane, de ar veni
azi Hristos, voi nu baţi da o sfântă îmbrăţişare?!
Icoana rămâne pentru noi ortodocşii dulcea sărutare a lui Hristos, a unui
Hristos întrupat, care nu ne arde prin focul dumnezeirii Sale, ci ne lasă să ne
îmbrăcăm în El. Chiar din pruncia noastră-aşa cum le va spune Sfântul Apostol
Pavel galatenilor: „Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat"(Gal
3, 27).
îmbrăcarea în Hristos înseamnă părăsirea lumii păcatului şi intrarea în
Biserica lui Hristos; prin Botez omul primeşte înfierea. „Dar când a venit
plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie...ca să ne
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răscumpere...ca să căpătăm înfierea...astfel, dar, nu mai eşti rob, ci fiu; iar de eşti
fiu, eşti şi moştenitor al lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos.” (Gal 4, 4-6).
Iubiţi fraţi şi surori in Domnul,
De câte ori rostim Crezul noi mărturisim despre două naşteri ale
Domnului nostru Iisus Hristos: din Dumnezeu Tatăl S-a născut fără de mamă,
mai înainte de toţi vecii; din Fecioara Maria, Iisus Hristos S-a născut fără tată,
„la plinirea vremii”, în peştera din Bethleem.
Ca Fiu al Tatălui Ceresc, Hristos este de o fiinţă întru toate egal cu
Dumnezeu Tatăl. Ca Fiu al Fecioarei Maria, Iisus Hristos este Om adevărat,
Fiul Omului, asemenea nouă întru toate, afară de păcat.
Fiul Tatălui este Unicul, Singurul Fiu, este UnuLNăscut al Sfintei
Fecioare Maria.
Aşa cum în viaţa lui Hristos mărturisim două naşteri deosebite, tot aşa şi
în viaţa noastră de creştini vedem două naşteri. Mai întâi naşterea noastră
trupească din părinţi şi a doua naştere este botezul, momentul îmbrăcării
noastre în Hristos.
Suntem fraţilor, astăzi, aplecaţi să prăznuim cum nu se cuvine în ospeţe
ziua noastră de naştere trupească şi să nu ne aducem niciodată aminte în viaţă
de a doua naştere a noastră în Hristos, prin botez, atunci când primim
cetăţenia cea cerească.
Iată cum dorim mai bine a trăi cu lumea nu cu Hristos, Cel Căruia
părintele bisericii şi părinţii noştri ne-au încredinţat încă din pruncie.
Hristos în convorbirea cu Nicodim îi spune: „Trebuie să vă naşteţi de
sus"(In 3, 1)
Să cugetăm dar mai mult la ziua când ne-am născut de sus şi să rămână
în noi dorinţa Celui ce ne-a primit ca fii-să ne întâlnim cu El sus.
Şi chiar de am greşit în viaţa aceasta să nu uităm că lacrimile pocăinţei
noastre cad tot în sus.
Prima naştere a noastră ne leagă de Adam, protopărintele nostru, dar
care a căzut, iar prin a doua naştere, prin botez ne unim cu Cel de al doilea
AdamTiristos.
Omul cel dintâi, luat din pământ, e pământesc; omul cel de-al doilea este
din cer. (1 Co 15, 45). De am rămâne doar la întâia naştere ar fi spre osândire,
iar a doua naştere este spre mântuire.
Botezul nostru creştinesc este o naştere de sus, o naştere din Dumnezeu, o
naştere din „apă şi din Duh”, o naştere din sămânţă dumnezeiască care nu
poate putrezbcum ne spune Sfântul Apostol Petru (1 Pt 1, 23).
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Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,
Biserica noastră strămoşească este „stâlpul şi temelia adevărului” (1 Tim
3, 15). în sânul ei se cuvine să se nască şi să crească „omul cel nou, cel zidit
după chipul lui Dumnezeu în dreptatea şi în sfinţenia adevărului” (Ef 4, 24).
în sânul Bisericii noastre se cade să crească apoi toţi fii neamului nostru
românesc prin fapte bune şi prin virtuţi „făptura cea nouă, până vom ajunge
toţi... la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos”(E/4, 13).
Hristos a venit în lume ca să ne arate că El este Calea, Adevărul şi Viaţa
şi că viaţa nu este un obiect de consum. Viaţa este darul lui Dumnezeu, el nu
se consumă, ci de darul lui Dumnezeu omul se bucură.
Măreţia Celui ce S-a născut astăzi, în peştera Bethleemului, este atât de
mare că mulţi nu o văd nici acum. Prin Hristos, omul nu rămâne în viaţa
aceasta doar o dâră de fum, ci un împreună-lucrător cu Dumnezeu în marea
Sa operă de iubire a creaţiei Sale.
Lângă Hristos Cel născut astăzi, sub ani, timpul se trăieşte ca
transcendenţă nu ca durată a lui, îndreptându-ne, în fiecare clipă, spre timpul
lumii desăvârşite. Vom spune într-o zi şi noi timpul a trecut şi prin Carpaţitimpul s~a născut în Univers şi a fost sfinţit de Hristos prin întruparea Sa,
dând sens timpului căci după odihnă timpul acesta nu se întoarce în haos.
Iubiţi fraţi, să nu lăsăm să ni se pună astăzi alţi ochi ca să vedem altă
lume, o altă Românie; să nu ne pună o altă inimă ca să nu-L mai iubim pe
Dumnezeu şi neamul nostru românesc.
Doar Hristos ne dă ochi şi lumină să-L vedem pe Dumnezeu întru măreţia
Lui.
Dacă ne vom întoarce iar la legea „ochi pentru ochi”, vom lăsa în urma
noastră o lume oarbă.
Cu ochii trupeşti vedem lumea de lângă noi, iar cu ochii sufleteşti putem
vedea lumea nevăzută.
Ca să trecem din tinda veşniciei în Casa lui Dumnezeu, să ne rugăm
fraţilor şi să plângem păcatele ştiute şi neştiute aşa cum fluierul plânge în
cântecele sale durerea lemnului din care a fost tăiat.
Hristos a venit astăzi să stea cu noi o clipă în tinda veşniciei, în tinda
lui Adam.
Noi românii am avut primele şcoli în tinda Bisericii-aici în această tindă
este pictat Raiul şi iadul, aici ne-au învăţat părinţii bisericii pe ce cale să
mergem.
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Tot pe prispa casei se ruga românul cu ochii ridicaţi spre stele „căutânduL pe Dumnezeu printre ele” şi acolo găsindu-L L-a aşezat în icoană, în casă,
aducându-i flori de busuioc.
împărtăşindu-vă cu părintească dragoste aceste gânduri şi sfaturi, rog pe
Bunul Dumnezeu să vă învrednicească, la acest mare praznic al Naşterii Dom
nului Iisus Hristos, de multă sănătate şi multă bucurie duhovnicească.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos,
dragostea lui Dumnezeu Tatăl
şi împărtăşirea Sfântului Duh
să fie cu voi cu toţi.
Al vostru al tuturor de tot binele voitor,
t Ioan,
Episcopul Covasnei şi Harghitei

MITROPOLITUL ANDREI ŞAGUNA
„APĂRĂTOR ŞI PROMOTOR AL
DEMNITĂŢII ROMÂNEŞTI”

„Pe românii ardeleni din adâncul lor somn (voiesc) să-i deştept
şi cu voia către tot ce e adevărat, plăcut şi bun să-i atrag”
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Din trecutul relaţiilor interconfesionale româneşti.
Andrei Şaguna şi Alexandru Sterca Şuluţiu
Prof. dr. Nicolae BOCŞAN
Pr. lect. dr. Gabriel-Viorel GÂRDAN

Relaţiile lui Andrei Şaguna cu ierarhia grecocatolică românească au
avut un curs sinuos, oscilând între cooperare şi confruntare deschisă1. In
cea mai mare parte a perioadei dintre 1850-1872, relaţiile lui Andrei Şagu
na cu ierarhul blăjean au fost tensionate. Disputele au cunoscut apogeul în
deceniul absolutist (1850-1860), când monarhia habsburgică s-a conciliat cu
Biserica Catolică şi a stimulat expansiunea catolicismului în provinciile ră
săritene ale imperiului. Aprobarea înfiinţării unei mitropolii greco-catolice
româneşti încă din 1850, foarte repede în comparaţie cu demersurile identi
ce iniţiate de episcopul Andrei Şaguna din 1849 pentru Biserica Ortodoxă,
cu intenţia mărturisită de episcopul de Oradea, Vasile Erdely, de a bloca
acţiunea Bisericii Ortodoxe Române de restaurare a vechii mitropolii orto
doxe a Transilvaniei, a constituit un prim factor de tensiuni şi dispute.
Circulara episcopului Alexandru Sterca Şuluţiu la urcarea în scaunul Epis
copiei Greco-Catolice, discursul identitar al celor două biserici, care doreau
să se legitimeze în faţa conaţionalilor, au afectat relaţiile dintre cele două
biserici româneşti, în permanentă concurenţă pentru o cât mai mare influ
enţă în societatea românească din Transilvania. încheierea concordatului
dintre Austria şi Sfântul Scaun, avantajele create Bisericilor catolice din
imperiu în chestiunile matrimoniale, situaţia materială mai avantajoasă a
1 O prezentare pe larg a relaţiilor lui Andrei Şaguna cu Biserica greco-catolică şi do
cumentele care o ilustrează, au fost publicate în extensie în voi. Andrei Şaguna,
Corespondenţă, voi. 1/1, ediţie, studiu introductiv şi note de Nicolae Bocşan, Ioan Vasile
Leb, Gabriel Gârdan, Pavel Vesa, Bogdan Ivanov, Editura Presa Universitară Clujeană,
Cluj-Napoca, 2005; studiul Andrei Şaguna şi ierarhii timpului săi, p. 55-88; documentele la p.
317-548 (în continuare, Şaguna, Corespondenţa).
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Bisericii Greco-Catolice, campania gazetei „Gazeta Transilvaniei” împotriva
Bisericii Ortodoxe, ce a provocat circulara lui Şaguna din 1855, prin care a
interzis clerului ortodox abonarea acestei publicaţii şi a calendarelor lui Bariţiu, toate acestea au contribuit la menţinerea unei atmosfere de
neîncredere şi de tensiune între cele două ierarhii. Mai ales scrisoarea pastorală emisă de Alexandru Sterca Şuluţiu ia urcarea în scaunul episcopal,
acuzată de prozelitism de către ierarhia ortodoxă, pentru că a chemat pe
toţi românii la unire bisericească, a provocat o puternică reacţie în Biserica
Ortodoxă2. Consistoriui ortodox de la Sibiu o invoca în 18523, când a respins apelul vicarului greco-catolic, Constantin Alutan, la solidaritate şi
înţelegere pe plan naţional4.
O etapă nouă în relaţiile dintre cei doi ierarhi români s-a deschis oda'
tă cu reinstaurarea regimului liberal în Austria, care a deschis mai mari
posibilităţi de afirmare românilor şi realizarea concretă a egalei îndreptăţiri
a tuturor naţiunilor şi confesiunilor din imperiu, proclamată după revoluţia
paşoptistă, dar nesuficient aplicată în timpul regimului absolutist5.
Susţinător consecvent al noii organizări constituţionale din toamna
anului 1860, Andrei Şaguna a luat iniţiativa solidarizării tuturor românilor
pentru apărarea noii reglementări constituţionale din octombrie 1860 şi
pentru promovarea programului naţional românesc în noul context politic
din monarhie. In acest an Şaguna a reluat legăturile cu Alexandru Sterca
Şuluţiu, convins că „acuma sau niciodată se cere de la noi înţelegere, prive'
ghere şi conlucrare”. Episcopul ortodox a prezentat mitropolitului greco'
catolic propunerea de a trimite o delegaţie românească la Viena, în frunte
cu Alexandru Sterca Şuluţiu, pentru a prezenta împăratului cererile româ'
nilor privind autonomia Transilvaniei şi organizarea acesteia pe baza celor
10 puncte programatice susţinute de episcopul Şaguna în senatul imperial6.

2 Nicolae Popea, Arhiepiscopul şi mitropolitul Andrei baron de Şaguna, Sibiu, 1979, p.
105415.
3 Arhiva Bibliotecii Mitropoliei Ortodoxe Române Sibiu, fond Şaguna, (ABMS, Şaguna),
715. Şaguna, Corespondenţa, p. 318-320.
4 ABMS, Şaguna, 708. Şaguna, Corespondenţa, p. 317-318.
5 Vezi mai sus Simion Retegan, Reconstrucţia politică a Transilvaniei in anii 1861-1863,
Cluj-Napoca, 2004.
6 Andrei Şaguna către Alexandru Sterca Şuluţiu, 4/16 noiembrie 1860, la Ilarion
Puşcariu, Documente pentru limbă şi istorie, tom. I, Sibiu, 1889, p. 347-348. Şaguna, Cores-
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A fost începutul unei fructuoase perioade de conlucrare între cei doi
ierarhi pe terenul politicii naţionale, care s-a consolidat cu ocazia conferinţei regnicolare de la Alba lulia şi a conferinţei naţionale a românilor din
ianuarie 1861, unde a fost desemnat un comitet permanent cu misiunea de
a coordona acţiunea politică a românilor, sub conducerea celor doi ierarhi
în calitate de copreşedinţi.
Cu toate că principiul solidarităţii naţionale a funcţionat, favorizând o
acţiune politică românească mai energică, disfuncţionalităţile din activitatea comitetului permanent şi divergenţele în chestiunile bisericeşti au
afectat uneori manifestarea unitară a acţiunii politice româneşti.
Cu prilejul vizitei la Blaj, din 17-19 mai 1861, Andrei Şaguna a propus
mitropolitului Alexandru Sterca Şuluţiu un acord în problemele religioase
aflate în litigiu'. El a cerut „o învoire durabilă pe baza egalei îndreptăţiri”
între cele două Biserici româneşti. Şaguna avea în vedere o serie de probleme care provocau conflicte sau nemulţumiri în parohii. Astfel, în
chestiunea căsătoriilor mixte, Şaguna a susţinut ca ceremonia religioasă să
se facă de către parohul miresei, după ce au fost îndeplinite formalităţile
prescrise în amândouă bisericile parohiale. Referitor la trecerile religioase,
individuale sau colective, a precizat că acestea se puteau săvârşi numai du
pă îndeplinirea formalităţilor oficiale prescrise. Preoţii care treceau de la o
Biserică la cealaltă trebuiau să prezinte atestat de la arhiereul local, preoţii
pedepsiţi sau suspendaţi într-0 Biserică nu puteau fi primiţi în cealaltă. Da
că Z/3 din locuitorii unei comune treceau la cealaltă confesiune, biserica şi
toate bunurile ei reveneau părţii majoritare, iar minoritatea se afilia la altă
parohie; dacă în comună existau două biserici, fiecare confesiune primea
una. In privinţa slujbelor, Şaguna a susţinut că preoţii celor două confesi
uni nu trebuiau să se amestece între ei cu slujbele, ci fiecare trebuia să se
limiteze la biserica şi credincioşii săi, iar la căsătoriile mixte fiecare putea
apela la preotul său. In privinţa şcolilor mixte, Şaguna a propus mitropoli
tului greco-catolic următoarele: orice şcoală mixtă românească să aibă
caracter confesional, după confesiunea majorităţii locuitorilor comunei.
Şcolile mixte treceau sub autoritatea episcopului şi a protopopului confesi-

pondenţa, p. 327-328. Despre preparativele pentru trimiterea unei deputăţii la Viena vezi
Simion Retegan, op.cit., p. 64-66.
7 Pentru întrevederea de la Blaj, vezi Simion Retegan, op.cit., p. 142.
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unii majoritare în sat, învăţătorii erau numiţi de episcopi, dintre credincioşii confesiunii majoritare, iar elevii care erau în minoritate aveau dreptul la
catehizare în credinţa lor. Şaguna a susţinut mult ideea unui acord între
ierarhi, pe baza punctelor menţionate, convins că numai printr-un asemenea acord, încheiat „pe baza egalei îndreptăţiri în biserică”, înfrăţirea celor
două Biserici putea avea durată, întrucât de ea „va depinde viaţa şi fericirea
noastră naţională”8.
Colaborarea dintre cei doi ierarhi a funcţionat în 1861 pe terenul poli
ticii naţionale, chiar dacă au fost înregistrate unele dificultăţi. La sfârşitul
anului 1861 şi începutul anului 1862, relaţiile dintre cei doi arhierei s-au
deteriorat din cauza unor conflicte locale între reprezentanţii celor două
Biserici. Şaguna a acuzat conflictul de la Bucerdea şi abuzurile săvârşite de
preotul greco-catolic de la Ighiu, nemulţumit şi de faptul că propunerile
sale pentru reglementarea referinţelor religioase nu au avut ecoul aşteptat9.
Mitropolitul greco-catolic s-a apărat cu argumentul că asemenea treceri de
la o confesiune la alta „s-au întâmplat şi până vor exista două confesiuni la
români se vor întâmpla deoarece convicţiunea confesională, durere, la ro
mânii noştri mai niciodată nu joacă întâia rolă în schimbarea confesiunii”.
A transmis lui Andrei Şaguna un apel la înţelegere şi solidaritate, ca „vraj
ba şi neînvoiala preoţilor noştri să nu suferim să degenereze în ură
confesională sau într-o păgubitoare dizarmonie naţională”, conştient că
atâta timp cât vor exista preoţi săraci, „nu vom fi în stare a stârpi excesele
şi conflictele confesionale”10.
In 22 februarie 1862, Alexandru Sterca Şuluţiu a răspuns la propune
rea lui Andrei Şaguna din 21 mai 1861, pentru a încheia o înţelegere între
cele două ierarhii în problema relaţiilor confesionale, declarând că „princi8 Andrei Şaguna către Alexandru Sterca Şuluţiu, Sibiu, 20 mai 1861, concept la
ABMS Şaguna, 1506; originalul la Direcţia Judeţeană a Arhivelor naţionale Alba, fond
Mitropolia Română Unită, Cabinetul Mitropolitului, nr. 719/1861 (în continuare DJAN
Alba); publicată şi de Nicolae Popea, op.cit., p. 120-121. Şaguna, Corespondenţa, p. 353-355.
9 Andrei Şaguna către Alexandru Sterca Şuluţiu, 30 decembrie 1861, la Direcţia Ju
deţeană a Arhivelor Naţionale Cluj, fond Dimitrie Moldovan, nr. 314 (în continuare
DJAN Cluj). (Este o copie anexată la o scrisoare a lui Alexandru Sterca Şuluţiu către Di
mitrie Moldovan din 11/23 aprilie 1862). Şaguna, Corespondenţa, p. 405-407.
10 Alexandru Sterca Şuluţiu către Andrei Şaguna, 3/15 februarie 1862, DJAN Cluj,
fond Dimitrie Moldovan, nr. 314 (este a doua copie anexată la scrisoarea menţionată a lui
Alexandru Sterca Şuluţiu către Dimitrie Moldovan). Şaguna, Corespondenţa, p. 408-412.
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piui egalei îndreptăţiri a naţiunilor şi confesiunilor are cel mai mare apără'
tor în persoana sa”. Prelatul blăjean a mărturisit atunci că, spre deosebire
de ierarhul ortodox, care îşi exprima nestingherit voinţa, în jurisdicţia sa
bisericească existau mai mulţi factori de care trebuia să ţină seama, între
aceştia şi episcopii sufragani. Consultaţi de mitropolit în privinţa înţelegerii
dintre cele două Biserici româneşti, sufraganii săi nu şi-au dat acordul, invocând legislaţia în uz favorabilă catolicismului, ce trebuia respectată până
la noi reglementări. Din cauza opoziţiei episcopilor, Alexandru Sterca Şuluţiu a declinat încheierea unui acord valabil pentru toată Transilvania.
Nu putea să recunoască Bisericii Ortodoxe şi lui Andrei Şaguna decât
dreptul de a cere viitoarei diete şi autorităţilor principatului revocarea legislaţiei discriminatorii şi dreptul la egala îndreptăţire a confesiunii ortodoxe
cu cea greco-catolică şi cu celelalte confesiuni. El a cerut episcopului ortodox să evite conflictele dintre cele două Biserici, până ce dieta Transilvaniei
va reglementa relaţiile confesionale pe baza perfectei egalităţi. „Noi ambii declara Alexandru Sterca Şuluţiu - am încheiat concordia în naţiunea
noastră pentru un scop mai sfânt şi mai sublim naţional, nouă se cade
această concordie ori cu ce preţ a o susţine; să ne ridicăm dară mai sus de
toate aşa, cât toate certele preoţilor şi ale credincioşilor noştri ... să nu poa
tă fi niciodat în stare a surpa şi nimici aurita şi binefăcătoarea concordia şi
amiciţia între capii bisericeşti”11.
Andrei Şaguna nu a împărtăşit optimismul arhiereului blăjean şi a dat
un răspuns sever, neîncrezător în promisiunile mitropolitului greco-catolic.
Pornind de la diferendul dintre credincioşii ortodocşi şi greco-catolici de la
Măgărei, Şaguna acuza Blajul de promisiuni neîndeplinite, deoarece nicio
plângere adresată mitropoliei greco-catolice nu a primit satisfacţie. Acuza
ierarhia greco-catolică de supremaţie în problema căsătoriilor mixte, de fap
tul că a interzis preotului ortodox catehizarea tinerilor de această credinţă
11 Alexandru Sterca Şuluţiu către Andrei Şaguna, 10/22 februarie 1862, DJAN Cluj,
fond Dimitrie Moldovan nr. 314 (este a treia anexă la scrisoarea menţionată a lui Alexan
dru Sterca Şuluţiu către Dimitrie Moldovan); publicată şi de N. Popea, op.cit., p. 123-125.
Şaguna, Corespondenţa, p. 412-414. în scrisoarea adresată lui Dimitrie Moldovan, mitropo
litul greco-catolic deplânge faptul că episcopul ortodox se lasă cuprins în „nişte certe
confesionale între nişte preoţi care nu-şi pot împărţi prescurile sau de o patimă a mâniei
pentru trecerea unor credincioşi de la o confesiune la alta”, care tulbură concordia şi cola
borarea în afacerile naţionale.
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de la gimnaziul din Blaj, că a contestat dreptul episcopiei ortodoxe de a
tipări cărţi bisericeşti în limba română, invocând privilegiul exclusiv al Blajului în această întreprindere şi afirmaţia acesteia că Andrei Şaguna a scos
cuvântul unire din cărţile bisericeşti. Scrisoara episcopului ortodox acuza
în continuare circulara mitropolitului greco-catolic din 1855, pentru că a
identificat Mitropolia Greco-Catolică cu vechea Mitropolie Ortodoxă de la
Bălgrad, că Alexandru Sterca Şuluţiu a primit în biserica sa preoţi ortodocşi pedepsiţi sau credincioşi admonestaţi. Situaţia de la Măgărei aprecia Şaguna - periclita frăţietatea, interesul naţional şi cei bisericesc12.
La sfârşitul anului 1862, relaţiile dintre cei doi ierarhi români au devenit tot mai încordate. A contribuit la aceasta punctul de vedere diferit în
orientarea politică a românilor, în conduita căpeteniilor bisericeşti faţă de
autorităţi. Opiniile celor doi arhierei s-au despărţit în problematica conferinţei naţionale, cerută autorităţilor la sfârşitul anului 1862.
Arhiereii români au cerut întrunirea unui congres naţional13. Autori'
tăţile au aprobat numai o întrunire a reprezentanţilor celor două ierarhii
într-o conferinţă naţională. Opinia publică românească nu a acceptat o
asemenea „adunare octroată”, deoarece nu era reprezentativă. Pentru a
veni în întâmpinarea cererilor formulate de presa românească, Alexandru
Sterca Şuluţiu a propus episcopului ortodox să ceară guvernului întrunirea
unui congres reprezentativ14. Andrei Şaguna a respins propunerile mitropo'
litului blăjean, argumentând că opiniile formulate de „Gazeta
Transilvaniei” sau de „Concordia” nu reprezentau întreaga naţiune. El a
solicitat menţinerea „unei discipline naţionale”, a proiectului de conferinţă
naţională revendicat iniţial, ce a avut la bază modelul din 186ll3.
Cei doi preşedinţi ai Comitetului permanent s-au despărţit în continuare
în problema desemnării delegaţilor la conferinţă, în chestiunea programului şi
a regulamentului acesteia. Mitropolitul greco-catolic a încercat să depăşească

12 Andrei Şaguna către Alexandru Sterca Şuluţiu, 10/22 ianuarie 1863, DJAN Alba,
nr. 746/1863, f. 1-9. Şaguna, Corespondenţa, p. 417-422.
13 Simion Retegan, op.cit., p.188.
14 Alexandru Sterca Şuluţiu către Andrei Şaguna, 19-31 ianuarie 1863, ABMS Şagu
na, 1973. Şaguna, Corespondenţa, p. 423-424.
15 Andrei Şaguna către Alexandru Sterca Şuluţiu, 27 ianuarie 1863, ABMS Şaguna,
1794. Şaguna, Corespondenţa, p. 425-426.
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limitele stabilite de autorităţi acestei conferinţe, în timp ce episcopul Şaguna a
insistat să se menţină cadrele admise de guvernanţi16.
Cu toate dificultăţile ivite, cooperarea dintre cei doi ierarhi a conţinuat cu prilejui conferinţei naţionale din 1863, a cărei rezoluţie a fost
înaintată sub formă de memoriu împăratului. Hotărârile conferinţei, veritabil program naţional românesc, au fost acceptate de către împărat şi
înaintate ca propunere de program pentru viitoarea dietă a Transilvaniei,
convocată la 1 iulie 1863. Colaborarea celor două ierarhii în temeiul principiului solidarităţii naţionale a dat rezultate. Alegerile de deputaţi au
asigurat o majoritate _ românilor în dietă, care au reuşit să legifereze, pentru
întâia oară în istoria Transilvaniei, recunoaşterea naţiunii române şi a confesiunilor ei şi egala lor îndreptăţire cu celelalte naţiuni şi confesiuni ale
Transilvaniei, a limbii române ca limbă oficială a principatului, alături de
limba maghiară şi germană.
Conjunctura favorabilă de care au beneficiat românii în perioada liberală, poziţia lor statornică de susţinere a noii organizări a imperiului pe
baza principiului federalismului istoric, susţinerea fără echivoc a Casei de
Habsburg şi a guvernului liberal, poziţia consecventă a episcopului Şaguna
de loialitate faţă de împărat, au favorizat restaurarea Mitropoliei Ortodoxe
Române în 1864, act care consacra organizarea Bisericii ortodoxe româ
neşti din imperiu ca o Biserică naţională autonomă. Se împlinea un
deziderat al lui Andrei Şaguna, căruia i-a închinat cea mai mare parte a
energiei şi activităţii sale încă din 1849.
Dizolvarea dietei sibiene şi convocarea unei noi diete la Cluj, cu unic
articol pe ordinea de zi dezbaterea uniunii Transilvaniei cu Ungaria, anun
ţa o nouă orientare în politica monarhiei, încheierea compromisului cu
clasa politică maghiară şi pregătirea formulei dualiste. Andrei Şaguna a fost
informat în prealabil de noul curs al politicii vieneze.
Din toamna anului 1865 a început o nouă etapă în relaţiile dintre ie
rarhii celor două Biserici româneşti, caracterizată prin trecerea de la o stare
de încordare la polemică şi confruntare, încheiată cu încetarea oricăror le
gături personale.

16 Schimburile de scrisori pe aceste teme: ABMS Şaguna, 2868, 2865, 2864, 2847,
2876, 3131/18, 2874, 2875. Şaguna, Corespondenţa, p. 427-444.
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In noua conjunctură creată, Alexandru Sterca Şuluţiu s-a adresat mi'
tropolitului Andrei Şaguna, considerând că era necesar „ca naţiunea să
aibă cea mai strânsă şi cordială coînţelegere şi solidaritate”, intr-un mo
ment politic în care era ameninţată autonomia ţării. Scrisoarea insinua şi o
anumită nemulţumire pentru faptul că episcopul Şaguna a fost chemat sin
gur la Viena şi a fost informat despre noua direcţie politică a imperiului.
Pentru liderii politici români s-a ridicat în mod firesc problema atitudinii
politice a românilor faţă de dieta clujeană.
La iniţiativa inteligenţiei române din Blaj, în localitate s-a organizat o
conferinţă ad-hoc, unde s-a discutat atitudinea politică a românilor faţă de
noul curs al politicii imperiale. Participanţii au hotărât organizarea unei
conferinţe naţionale, singura în măsură să hotărască viitoarea atitudine a
românilor, ierarhii să convoace conferinţa naţională fără să mai ceară
aprobarea autorităţilor, deoarece naţiunea a fost recunoscută în dieta ţării.
Alexandru Sterca Şuluţiu a hotărât să convoace conferinţa, împreună cu
Andrei Şaguna, în 20 octombrie 1865, să declare că românii nu vor parti
cipa la nicio negociere până ce naţiunea nu va fi consultată în legătură cu
uniunea1'.
Vădit dezorientat şi tulburat, cum îi trădează scrisoarea, Andrei Şa
guna nu a acceptat propunerile clerului greco-catolic. Motivând haosul din
politica externă şi internă, a declarat că nu voia să lase la voia întâmplări
lor naţiunea ajunsă intr-un moment periculos, mai ales că nu a primit
niciun semnal că ar fi dorită o conferinţă convocată de arhierei. In acele
momente dificile, declara Şaguna, principala sa preocupare era ca „onoarea
şi cauza dreaptă a naţiunii să nu fie compromisă, cel puţin din cauza arhie
reilor”18. Au existat şi alte voci care i-au cerut lui Şaguna să revină, alături
de mitropolitul greco-catolic, în fruntea acţiunii politice româneşti. Spre
exemplu, românii din Braşov i-au cerut lui Şaguna, în 26 septembrie 1865,
să revină în fruntea treburilor naţionale alături de Alexandru Sterca Şulu
ţiu, în calitate de vicepreşedinte al Comitetului permanent românesc.

17 Alexandru Sterca Şuluţiu către Andrei Şaguna, 22 septembrie st.n. 1865, publicată
în „Gazeta Transilvaniei”, 1865, nr. 77; în „Concordia” 1875, nr. 75 (434), p. 307 şi de George Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei, voi. III, p. 320-323. Şaguna, Corespondenţa,
p. 449-452.
18 Andrei Şaguna, Scrisori apologetice, Sibiu, 1867, p. 3-4.
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în realitate, Şaguna s-a îndepărtat şi mai mult de mitropolitul grecocatolic din cauza opiniilor diferite sau contradictorii privind atitudinea ro
mânilor faţă de noile evenimente, încât relaţiile dintre cei doi ierarhi au
ajuns intr-un moment ce nu mai permitea concilierea. Publicarea scrisorii
lui Alexandru Sterca Şuluţiu către Andrei Şaguna, din 22 septembrie 1865,
în „Gazeta Transilvaniei” şi în „Concordia” a agravat şi mai mult disputa.
Bariţiu a explicat mitropolitului blăjean că publicarea scrisorii a fost inter
pretată la Sibiu ca un mijloc de presiune şi răzbunare pentru că mitro
politul ortodox a mers singur la Viena, moment considerat de Blaj ca o
trădare naţională. într-o scrisoare către Bariţiu, despre poziţia lui Andrei
Şaguna, Alexandru Sterca Şuluţiu a criticat ambiţia „omului trufaş”, afec
tat de faptul că nu mai era considerat conducătorul naţiunii, că nu a mai
fost solicitat să preia conducerea afacerilor naţionale, că nu mai avea iniţia
tivă în acţiunea politică românească. Unele ziare au mers mai departe,
acuzând pe Şaguna că ar fi câştigat pentru cauza uniunii Transilvaniei cu
Ungaria19.
Relaţiile tot mai încordate dintre cei doi conducători ai naţiunii au o
explicaţie mult mai complexă decât menţionatele reacţii sau nemulţumiri
personale.
Procesul de laicizare a vieţii politice româneşti a făcut progrese prin
coagularea unei elite laice, cu o structură eterogenă şi cu interese politice
diferite, chiar divergente. în momentul 1865, o pondere însemnată avea
grupul funcţionarilor publici români, legaţi prin interese de cercurile vieneze sau pestane, a crescut ponderea intelectualităţii în viaţa politică a
românilor ca şi impactul presei asupra societăţii româneşti. Poziţiile sale
etnice au făcut ca treptat iniţiativa în politica românilor ardeleni să aparţi
nă preponderent laicilor. Perioada 1865-1869 a fost provocată de transferul
de autoritate şi putere în politica românească de la ierarhii celor două Bise
rici la liderii laici.
în faţa evenimentelor din toamna anului 1865 elita românească s-a
manifestat divizat, în jurul unor centre de putere, dintre care Sibiul şi Bla
jul îşi disputau iniţiativa şi orientarea politică a naţiunii, în absenţa unui
organism central de coordonare, după erodarea şi divizarea comitetului
permanent în jurul acestor centre.
Pierderea iniţiativei politice de către ierarhii celor două Biserici, după
ce au condus timp de şapte decenii acţiunea politică a românilor şi ascen19 Alexandru Sterca Şuluţiu către George Bariţiu, 14/26 septembrie 1865, la George
Bariţiu, op. cic., p. 532-533. Şaguna, Corespondenţa, p. 454-455.
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dentul liderilor laici, tot mai reticenţi la rolul de conducători al ierarhilor,
nu s-a realizat fără convulsii şi mai ales dezorganizare în mişcarea naţională. Presiunea grupărilor politice laice asupra scaunelor episcopale a
provocat o reală criză de conştiinţă pentru arhierei, dar şi pentru unii fruntaşi laici, obligaţi să-şi reconsidere atitudinea faţă de noul curs politic iniţiat
de împărat. Mai ales pentru Şaguna, a cărui orientare prodinastică a constituit o veritabilă ideologie, alegerea unei noi orientări politice prezenta o
adevărată problemă de conştiinţă. El a acceptat poziţia imperială ca o expresie a loialismului faţă de împărat şi a legalismului care ha promovat în
toată activitatea sa. De aceea a acceptat noul regim ca un fapt împlinit şi a
înţeles să acţioneze politic în noul cadru legal.
Alexandru Sterca Şuluţiu a acceptat poziţia grupării laice din jurul
Blajului. Păstrând loialitatea faţă de împărat, a încercat să se opună noului
curs politic. Iniţiativa sa din toamna anului 1865, de a convoca un congres
naţional, a fost urmarea presiunii grupului Bariţiu-Raţiu de a întruni o
adunare românească cât mai reprezentativă. Dezamăgit de cursul eveni
mentelor din imperiu şi de atitudinea conaţionalilor, Şaguna a respins
propunerea colegului greco-catolic, ce contravenea convingerilor sale politice
şi lăsa să se întrevadă o lipsă de realism, deoarece putea ameninţa soarta na
ţiunii în situaţia de confuzie generală ce domina imperiul şi principatul.
Răspunsul negativ al lui Şaguna la apelul lui Alexandru Sterca Şuluţiu,
prezentat de mitropolitul greco-catolic într-o adunare ad-hoc la Blaj, a trans
ferat iniţiativa şi centrul de greutate al mişcării naţionale la Blaj. în 22
octombrie 1865, mitropolitul blăjean a transmis la Sibiu cererile venite „din
toate părţile” pentru trimiterea unei delegaţii la Viena în frunte cu cei doi
ierarhi. Deoarece s-a constatat „retragerea ierarhilor”, la Blaj au fost desem
naţi Bariţiu şi Ioan Raţiu să prezinte împăratului cererile româneşti. Pentru a
da mai mare greutate prezenţei româneşti la Viena, aceştia au cerut arhierei
lor să se pună în fruntea delegaţiei, iar dacă împrejurările nu permiteau, să le
acorde plenipotenţe. Alexandru Sterca Şuluţiu a consimţit şi a dat o astfel de
plenipotenţă20. Şaguna a respins în termeni aspri această iniţiativă, motivând
că nu se încadra între hotărârile oficiale ale reprezentanţilor legitimaţi de
naţiune să ia atitudine. El a declarat că nu recunoaşte decât hotărârile con
sfătuirii deputaţilor şi regaliştilor români la dieta din Cluj, unde a fost
20 „Gazeta Transilvaniei”, XXIX, 1866, nr. 99 din 18/30 decembrie, p. 1.
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adoptat un program propus de Andrei Şaguna, acceptat de toţi participanţii.
După opinia lui Bariţiu, atunci s-a refăcut concordia din sânul inteligenţiei şi
între cei doi arhierei. Consfătuirea de la Cluj s-a declarat, în sensul orientării
politice a lui Şaguna, pentru o manifestare activă „între orice împrejurări” a
naţiunii, ilustrând o orientare tactică spre activism şi legalism. Al doilea
moment invocat ca oficial de Şaguna l-a constituit întrunirea confidenţială
de la Alba lulia, prilejuită de adunarea generală a Astrei, unde s-a hotărât
înaintarea unui memoriu la tron, semnat de cei doi ierarhi după modelul
votului separat al deputaţilor şi regaliştilor români la dieta din Cluj. Şaguna
a acuzat faptul că în locul memoriului aşteptat spre a fi semnat, a primit serisoarea din 22 octombrie 1865 în care s-a afirmat că arhiereii s-au retras, iar
misiunea a fost preluată de doi laici21.
Răspunsul tranşant al lui Şaguna a fost o pledoarie pentru legalism şi
menţinerea în cadrele hotărârilor adoptate de forurile naţionale abilitate,
care erau comitetul permanent şi hotărârile deputaţilor şi regaliştilor români la dieta din Cluj, respectiv ale consfătuirii confidenţiale de la Alba
lulia. Din această perspectivă, el a apreciat iniţiativa Blajului ca o acţiune
unilaterală, în afara hotărârilor din 1861 şi 1863. In loc de a utiliza cadrul
legal - scria Şaguna -, se fabrică plenipotenţele unilaterale, în loc de a mer
ge pe calea probată şi aprobată, unii apucă a se duce „pe calea cea rătăcită a
petiţiei odioase”, care nu făcea decât să se piardă şi puţinul teren legal câş
tigat. Nu era de acord nici cu cele cuprinse în memoriul asumat de Bariţiu
şi Raţiu, deoarece acelea constituiau obiecte ale legislaţiei constituţionale,
nu ale unor petiţii unilaterale. în consecinţă, mitropolitul ortodox a respins
propunerile avansate de ierarhul greco-catolic în 22 octombrie, deoarece nu
erau conforme cu principiile conferinţelor din 1861 şi 1863. De asemenea, a
respins aserţiunea că a părăsit cauza naţională şi a afirmat continuitatea
conducerii acesteia pe baza principiilor stabilite de conferinţele naţionale,
în afara cărora Şaguna nu recunoaşte altele ca legale22.
Discordia dintre cei doi ierarhi s-a transformat într-o polemică publică
acerbă, desfăşurată între „Telegraful român”, „Gazeta Transilvaniei” şi
„Concordia”, pe tema atitudinii politice a românilor şi a legitimităţii celor

21 Andrei Şaguna către Alexandru Sterca Şuluţiu, 20 octombrie/1 noiembrie 1866,
publicată în Andrei Şaguna, Scrisori apologetice, p. 4-11. Şaguna, Corespondenţa, p. 458-462.
22 Ibidem.
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două centre, Blajul şi Sibiul. Polemica s-a declanşat în noiembrie 1866, pri
lejuită şi de publicarea scrisorilor schimbate între cei doi arhierei şi s-a
prelungit până în februarie 1867. Alexandru Sterca Şuluţiu l-a informat
sistematic pe Bariţiu despre această dispută, acesta fiind consilierul şi sfet
nicul mitropolitului greco-catolic în campania declanşată împotriva lui
Şaguna. Intr-o scrisoare către Bariţiu, Alexandru Sterca Şuluţiu vorbea
despre „mişeliile” lui Şaguna în cauza naţională, acuzându-1 că semăna „dis
cordia şi împerechierea între români”, împreună cu organul său de presă. El
a contestat argumentele formulate de mitropolitul ortodox, că trimiterea
delegaţiei române la Viena s-a făcut fără o hotărâre a comitetului perma
nent, motivând că acesta nu mai exista, după recunoaşterea prin lege a
naţiunii române în 1863. „Telegraful român” a acuzat şi faptul că la Blaj s-a
constituit un alt comitet naţional favorabil orientării pasiviste, împărtăşită
de grupul de lideri ce gravitau în jurul mitropolitului greco-catolic. Atât
mitropolitul greco-catolic, cât şi „Gazeta Transilvaniei” au dezminţit mereu
existenţa unui comitet blăjean, cum a fost caracterizată adunarea
inteligenţiei blăjene23.
Polemica dintre cei doi ierarhi a culminat cu scrisoarea din 1 februarie
1867, întinsă pe câteva zeci de pagini, prin care Andrei Şaguna a răspuns
celei trimise de Alexandru Sterca Şuluţiu în 31 decembrie 186624. Scrisoa
rea mitropolitului ortodox conţinea o suită de replici la adresa
mitropolitului greco-catolic, o justificare a întregii sale politici şi o profesiu
ne de credinţă pentru convingerile ce le împărtăşea. Şaguna a mărturisit că
a găsit în scrisoarea colegului blăjean „numai ofense personale”, „urgia care
să arunce între noi prăpastia separării”. Alexandru Sterca Şuluţiu i-a acuzat
pe Şaguna că prin atitudinea sa nu urmărea decât să împiedice întreprinde
rile altora, că nu a acceptat întrunirea congresului naţional, întrucât Blajul
a luat această hotărâre fără a se consulta cu Sibiul. L-a acuzat de ambiţie,
de dictatură autocrată, că fără iniţiativa lui nu permite altora să acţioneze
în cauza naţională, că urmăreşte numai lauda şi gloria numelui său, deran
jat de faptul că Blajul ocupa primul loc în încrederea naţiunii, pe care
Şaguna a pierdut-o deoarece rezultatele politicii sale erau nule.

23 George Bariţiu, op.cit., p. 533-534, 537-538.
24 DJAN Cluj, fond Biblioteca Centrală din Blaj, XII, 303, f. 32-50; publicată şi în
Andrei Şaguna, Scrisori apologetice, p. 11-63. Şaguna, Corespondenţa, p. 466-497.
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Răspunzând acestor acuze ale mitropolitului greco-catolic, Şaguna a
trecut în revistă toate momentele politice sau bisericeşti în care a avut un
rol precumpănitor, din 1848 până în 1865, dar şi manifestările considerate
anti-ortodoxe ale ierarhului blăjean. La rândul său l-a acuzat pe Alexandru
Sterca Şuluţiu că după recunoaşterea prin lege a naţiunii din 1865 a susţinut retragerea arhiereilor de la conducerea mişcării naţionale, ca astfel „să
se scape de ambiţia şi dictatura lui”. L-a acuzat că a identificat cauza naţională cu cea personală, că a convocat unilateral congresul naţional. Şaguna
explica în scrisoare că în 1865 a cerut moderaţie şi prudenţă, că mijloacele
propuse de ierarhul blăjean nu erau realizabile în acel context. El şi-a justificat poziţia în problema convocării congresului şi a răspuns acuzelor
mitropolitului greco-catolic că a lucrat împotriva congresului pentru a-şi
institui propria dictatură. A condamnat polemica „Gazetei Transilvaniei”
cu „Telegraful român” pe tema tacticii românilor şi acuza ziarul braşovean
că prin orientarea sa pasivistă a provocat dezorientare şi confuzie printre
români, că prin aceasta s-a împiedicat exprimarea poziţiei românilor în die
ta din Pesta. Deşi la Alba Iulia s-a realizat concilierea, observa Şaguna, prin
toate demersurile sale - misiunea lui Raţiu la Viena, comitetul blăjean Alexandru Sterca Şuluţiu a urmărit eliminarea Comitetului permanent şi
instaurarea propriului control asupra afacerilor politice. După ce a deţinut
două luni conducerea mişcării naţionale şi a constatat că nu toată naţiunea
îl urmează, s-a adresat din nou mitropolitului ortodox ca să revină în frun
tea treburilor naţionale, spunea Şaguna în scrisoarea sa de răspuns. El
susţinea şi faptul că a tăcut la toate atacurile „Gazetei Transilvaniei”, înce
pute în noiembrie 1866 şi abia ulterior a dat liber „Telegrafului român” să
răspundă ziarului, nu să atace ierarhul.
După părerea lui Şaguna, în perioada cât s-a aflat la conducerea miş
cării româneşti Alexandru Sterca Şuluţiu, cauza naţională a ieşit „de pe
terenul continuităţii legale a comitetului permanent”, care era „efluxul tota
lităţii naţionale” şi s-a dat „spre dispoziţiunea privată a participanţilor”.
Astfel - scria Şaguna - s-a format un precedent în nesolidaritatea naţiona
lă, ce putea să devină fatal sub „dictatura” mitropolitului greco-catolic,
deoarece naţiunea nu recunoştea decât acele fapte care erau efluxul voinţei
sale, stabilite în congres sau comitet. Din atari motive, Şaguna declara că
rămâne pe terenul hotărârilor congreselor şi ale comitetului naţional, care
continua să existe până la constituirea altui organism politic naţional. Mai
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mult, Şaguna acuza pe mitropolitul blăjean că a părăsit poziţia de copreşedinte a comitetului permanent, ieşind „afară de barierele naţiunii prin
colaborare cu unii bărbaţi români particulari: „ai părăsit cu volnicie locul
custodiei ce Ţi-a dat naţiunea spre păstrare şi ai părăsit solidaritatea şi con
tinuitatea lucrărilor noastre naţionale”.
Alexandru Sterca Şuluţiu a răspuns la această lungă scrisoare în 26
februarie 1867 printr-una scurtă, în care considera argumentele lui Şaguna
ca fundamentul unei fortăreţe în care s-a retras, ai cărei pereţi erau consti
tuiţi din cărţi de joc, din sofisme, calomnii, neadevăruri. Cu acest prilej
anunţa că nu va mai continua polemica, pe care nu ar fi declanşat-o dacă
nu era provocat de „Telegraful român”, lăsând pe seama istoriei să judece
faptele. Deplângea însă „că retragerile celora ce până acuma duceau cârma,
neînţelegerile, tăierea în partide, nu atât politice, cât doară confesionale şi
ambiţuirea, tocmai în acele timpuri, se vârî între bărbaţii cei de căpetenie ai
naţiunei, când mai tare se periclita cauza ei, când mai mare lipsă avea de
concordia şi solidaritatea fiilor ei”25.
In 20 februarie st.v. 1867, Şaguna a dat răspunsul final mitropolitului
greco-catolic, în care a comentat punctual observaţiile formulate de acesta
în ultima scrisoare şi a reluat toate acuzaţiile anterioare, încheind: „Ale
xandru, Arhiepiscopul greco-catolic, multe rele mi-au făcut, plătească-i
Domnul după faptele sale”26.
S-a încheiat o polemică ce a afectat solidaritatea şi capacitatea de rezis
tenţă a naţiunii într-un moment dificil pentru viitorul acesteia. Schimbul
de scrisori şi polemica din presă au scos în evidenţă convingerile diferite ale
celor doi ierarhi, bunele lor intenţii în promovarea cauzei naţionale, dar şi
mijloacele diferite ce le aveau în vedere în acest scop, criza ce o traversau
vârfurile elitei bisericeşti ca urmare a confruntării cu inteligenţa laică şi cu
noua clasă politică ce s-a afirmat în societatea românească, inexistenţa unui
organism politic recunoscut şi acceptat, capabil să îşi asume decizia politică
în condiţiile disputelor confesionale şi neacordării discursului confesional
cu cel naţional. In tendinţa de a-şi defini propria identitate, cele două Bise
rici şi-au afirmat, după 1850, caracterul naţional, încununat prin
organizarea mitropoliilor naţionale autonome. Concurenţa în a asuma sieşi

25 George Bariţiu, op.cit., p. 535-537. Şaguna, Corespondenţa, p. 497-499.
26 Andrei Şaguna, Scrisori apologetice, p. 63-72. Şaguna, Corespondent, p. 499-504.
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identitatea naţională ca parte a celei confesionale, absenţa unei legislaţii
reparatorii pentru ortodocşi, asumarea liberalismului în politica naţională
după 1860, susţinut de o nouă elită, laică, toate acestea au generat această
criză în relaţiile dintre cele două ierarhii, cu efecte până târziu în viaţa politică a românilor.
Cristalizarea a două centre de putere în acţiunea politică românească,
cu orientări diferite, neclare între septembrie 1865 - primăvara anului
1867, mai ales în privinţa atitudinii politice faţă de noul regim, a tacticii de
urmat, a conferit celor două opţiuni politice - pasivism şi activism - şi o
conotaţie confesională. Chiar dacă nu poate fi generalizată această tendinţă, tot mai mult pasivismul a fost atribuit grupului de lideri politici care
activau în jurul Blajului, iar activismul a fost asociat grupării sibiene, fidelă
într-o mare măsură liniei şaguniene. Activismul politic românesc, promovat de gruparea de la „Telegraful român”, avea ca fundament ideologic
concepţia legalistă a lui Andrei Şaguna, încrederea acestuia în constituţienalism, în puterea legii şi în ideea reprezentării oficiale a naţiunii prin
organisme legal recunoscute. în mare măsură ideile sale erau tributare libe
ralismului central european, chiar şi celui maghiar, de care s-a îndepărtat în
ideea de naţiune ce a promovat-o, în liberalismul colectiv, ce completa pe
cel individual, asumat de liderii politici maghiari contemporani.
Chiar dacă Şaguna a fost un liberal în practica curentă, a inspirat o
viziune liberală în procesul de organizare a naţiunii, a instituţiilor sale re
prezentative, culturale, politice, bisericeşti sau economice. A utilizat
argumente şi ideile liberale în opera sa de constructivism naţional, atât la
nivelul provinciei bisericeşti, unde Statutul Organic a rămas pilduitor ca
model de construcţie bisericească, cât şi la nivelul acţiunii politice, unde a
ştiut să îmbine principiul libertăţii individuale cu cel al libertăţii colective a
întregii naţiuni şi confesiuni.
Şaguna nu a identificat confesiunea cu naţiunea, cum de altfel nici
Alexandru Sterca Şuluţiu nu a făcut-o. Şaguna a interpretat naţiunea din
punct de vedere al ortodoxiei, văzută ca o parte a chestiunii naţionale, ca
un mijloc de afirmare a ei. El a privit Biserica Ortodoxă ca un edificiu de
apărare şi conservare a identităţii româneşti, de afirmare a unităţii şi soli
darităţii cu ansamblul lumii româneşti. Chiar dacă confesionalismul a
afectat unitatea acţiunii politice, cadrul instituţional creat în jurul celor
două Biserici româneşti a făcut posibilă realizarea autonomiei cultural39
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naţionale şi păstrarea identităţii româneşti, inclusiv manifestarea solidarită
ţii naţionale atunci când momentele o impuneau.
Separarea problemelor politice de cele confesionale nu s-a putut realiza
până la instituţionalizarea dualismului, ceea ce explică lipsa de organizare şi
de unitate din mişcarea naţională românească, slaba ei capacitate de ripos
tă şi de rezistenţă faţă de noul regim. Abia după crearea Partidului
Naţional Român din Transilvania în 1869 şi unificarea lui cu cel din Banat
în 1881, relaţia Bisericii cu acţiunea politică a început să se clarifice, cele
două mitropolii româneşti asumându-şi misiuni specifice, chiar dacă nu în
totdeauna au putut evita angajamentul politic în favoarea cauzei naţionale.
Abstract Şaguna did not identify confession with nation, and neither
did Alexandru Sterca Şuluţiu. Şaguna interpreted nation from an Orthodox perspective, considering Orthodoxy as a part of the naţional issue, as a
means to reaffirm it. He considered the Orthodox Church as a defence
wall for the protection and preservation of Romanian identity, for the affirmation of the unity and solidarity with the entire Romanian world.
Even if confessionalism exerted its influence on the unity of political action, the instituţional framework built around the two Romanian
Churches facilitated the preservation of cultural and naţional autonomy
and of Romanian identity, but also the manifestation of naţional solidar
ity. Political and confessional issues could not be separated until the
institutionalisation of dualism; this explains the lack of organisation and
unity of the Romanian naţional movement, its weak opposition and resistance to the new regime. The situation changed only after the establishment of the Romanian National Party in Transylvania, in 1869 and
its unification with the one in Banat in 1881, the relation of the Church
with political action began to clarify, the two Romanian Metropolitan sees
starting to assume specific missions, even if they were not always able to
avoid political engagement in support of the naţional cause.
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Andrei Şaguna şi Eforia episcopească interimale
(1862-1864)
Cercetător Ana GRAMA

Inventariul Reşedinţei [episcopeşti] compus în Mea iuniu 1861.
„(...) spre ajungerea scopurilor celor sânte bisericesci, şcolari
şi fundaţionali se cer si midiloce banale, precum aceasta
se vede si din faptele Apostolilor cari au întemeiat
Creştinismul,şi banii aceştia (...) trebue sa se admini
stredie si se intrebuintiedie cu frica lui Dumnedieu (...)”.
Andrei Şaguna, 1864

în cadrul lucrărilor celui de al treilea Sinod al Bisericii greco^răsăritene
din Ardeal (1864), tema principală a fost „Regulamentul organisatiunei trebilor
bisericesci, şcolare şi fundationale romane de religia gr.-orientale în statele
austriace”Se avea în vedere atunci pregătirea structurilor viitoarei Mitropolii, a cărei înfăptuire nu mai putea întârzia, conform promisiunilor
imperiale determinate de numeroasele demersuri ale episcopului Andrei
Şaguna. Chestiunea domina întruniri oficiale, corespondenţă, discuţii particulare ale intelectualităţii clericale şi laice, nu mai puţin conştiinţa
colectivă. Fără doar şi poate, de actualitate în epocă era şi ajutorul banal
Cu * se marchează cuvintele scrise în limba germană, cu gotice, traduse aici cu spriji
nul doamnei cercetător arhivist Monica Vlaicu de la Centrul de cultură şi dialog cultural „Fr.
Teutsch” din Sibiu.
între *** sunt transcrise paragrafele inserate din adăugirile laterale,
în afara unor cazuri speciale am eludat „U" final.
1 Actele Sinodului Bisericei greco-reseritene in Ardealu din anulu 1864- Sibiiu, in Tipogra
fia diecesana, 1864. în continuare Actele...
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împărătesc (în bani), cu care românii mai puteau fi mângâiaţi să-şi acopere
nevoi copleşitoare încă, după sute de ani de nedreptăţi, după o revoluţie şi
un război civil sângeros şi la capătul unui deceniu absolutist dur. Şi, fără
doar şi poate, prosperitatea poporenilor urma să aducă cu sine şi creşterea
numărului bunurilor parohiilor, ale întregii Eparhii.
Cu prilejul acestui Sinod, Episcopul Andrei, preşedintele său, simte
nevoia să reînvie atmosfera plină de speranţe de la primele sinoade, care
marcaseră întreaga preoţime, dar şi poporul, toţi socotindu-le victorii de
necontestat, cum au şi fost. în „Cuventul archieresc” rostit atunci, printre
altele, inclusiv un istoric binevenit, se recapitulează tematica întrunirilor
precedente şi se anunţă programul celui de faţă. ANEXA 1.
In timpul desfăşurării acestuia din urmă, în discuţii referitoare la o
multitudine de chestiuni punctuale menite să îmbunătăţească activitatea
Bisericii, se lucrează într-o atmosferă mai relaxată decât la celelalte sinoade,
proiectându-se substructuri instituţionale şi de lucru din ce în ce mai efici
ente, reglementându-se noi raporturi între diverse părţi etc. Delegaţiile sunt
supuse discuţiilor şi se confirmă după reguli stricte, însemnările stenografice
zilnice se verifică riguros, pentru a nu se omite vreo propunere sau vreo
decizie, o modificare acceptată cu majoritate de voturi etc. Iniţiativele unor
participanţi la lucrări îşi găsesc locui în norme şi texte actualizate ca limbaj,
nuanţele contează tot mai mult: intelectualii se încadrează înşişi tot mai
bine în spaţiul novator şi creativ şagunian. De exemplu, o comisie anume
propune ca numele de Sobor să fie înlocuit cu Sinody „Sinedrionul
presbiterilor* să devină „Consistoriul episcopesc”. Iar într-un paragraf anume
(iniţial 116, apoi 122) acesta primeşte o definiţie ca într-un dicţionar de termeni: el este „acea corporatiune ce consta din câţiva membrii distinşi din clerul
eparchial cu carii Episcopul Eparchiei pertractează obiectele bisericesci, spiritua
le, rituale, disciplinare, administrative şi judicialen.
Ovaţiile repetate de la Sinod se dovedesc sincere şi nu semnifică
(doar) adeziuni conjuncturale ori festiviste. Când se invocă atribuţiile pe
care le are un „episcop”, se recomandă tranşant: „după ,Episcopului’ se
adaugă ,si a Consistoriului’” şi astfel, prin voinţa Sinodului, corporaţiunea sus definită este implicată/asociată în mod deschis calităţii
ierarhului de a lua decizii. în ceea ce priveşte schimbarea expresiei care
caracteriza un ortodox, ca pe acela care: „religea sa stramosiasca nici când
nu şi-a părăsit-o”, prea restrictivă, se preferă una care corespundea mai
bine stărilor de fapt şi intereselor comunităţii. Aşa dar, ca o persoană/o
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comunitate să fie ortodoxă, devine necesară doar afirmaţia: „este de religiunea noastră”, chiar dacă a fost cândva obligată să o părăsească. Sigur,
cu toţii erau conştienţi că numeroase grupuri/persoane au fost silite să-şi
lapede credinţa dreaptă, sau au fost atrase prin promisiuni care nu se puteau ignora în acele condiţii, mai ales de către intelectuali, atât de
puţini, de altfel, ajunşi la acest statut tocmai părăsindu-şi, conjunctural
şi adeseori temporar, religia. Dar, dacă în condiţii de libertate îşi recunoşteau sorgintea ortodoxă trebuiau încurajaţi şi nu îndepărtaţi de
activităţile comunităţii prin cine ştie ce formule drastice, defavorabile
intereselor pe termen lung.
Păstrarea variantei iniţiale a calităţii de ortodox har fi exclus dintre
coreligionari pe unul dintre benefactorii Bisericii, creator al Fundaţiei
Tordaiane, Ladislau Tordai, pensionatul „Director al fostei cancelarii
aulice Transilvane”. In numele voinţei sale, în anul 1857, din partea
înaltei Locotiinţe Ce. R. a Ţării se prezintă la Episcopie documentele de
donaţie a 1000 fl. pentru parohia/parohul greco-ortodox din Turda2.
Sility cum însuşi mărturiseşte, să se catolicizeze pentru a urma un colegiu
catolic din Cluj, rămăsese ataşat Bisericii sale. în furtunosul an 1849,
sub numele românesc de Nicolae, un Tordai fusese menţionat printre
funcţionarii de origine română ca născut „la Turda, de 56 ani, absolvent
de fii. şi jurist. Director de protocol în Viena”3, cunoscător al limbilor ro
mână, germană şi latină. în anul 1857 se arată: „(...) suslăudatul Domn
arătând că dânsul au fost născut şi botezat în legea noastră dreptcredincioasă, iară numai în anii juniei sale, când adică vrea a se
primi ca filosof într-o fundaţie din Clujiu au fost silit a părăsi legea,
s-au hotărât a întemeia o fundaţie de 1000 fl. m.c. a căreia dobândă anuală
să se dea preotului slujitoriu în Turda de legea noastră, pentru totdeauna
La data punerii în funcţiune a Eforiei, 1862, situaţia Fundaţiei
pensionatului director de protocol Ladislau Tordai -sigur o cunoştinţă
mai veche şi activă a episcopului Şaguna- este prezentată în secţiunea
„Amanetele depuse la Episcopie”4.
2 Vezi detalii şi îndrumătorul bisericesc, 2009.
3 Studii şi documente privitoare la revoluţia românilor din Transilvania în anii 1848-2849.
Publicate de Silviu Dragomir, Voi. II., Cluj-Sibiu, 1944, p. 149. Vezi şi Vasile Lechinţan,
Dicţionar. Oficiali de stat români din Transilvania (1368'1918), Cluj-Napoca, 2003, p. 342.
4 AMA, Esibite, 1862, Doc. 519.
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în intervenţia de faţă ne
interesează însă cu deosebire o
altă expresie din Proiect, şi
anume aceea care se referă la „o
Eforie”, al cărei nume se propune a fi înlocuit cu „un
7cc
Comitet si o Epitropie”. în aceste
împrejurări am numit noi mo
mentul 1864 ca pe unul de graniţă în evoluţia instituţiei Eforiei/Epitropiei, şi
nu doar în expresia verbală, cu expunerea unor motivaţii logice şi pragma
tice. Mai important este că această mutaţie s-a produs şi la un nivel
organizatoric corespunzător noilor structuri, dar numai şi numai în sensul
creştinismului asumat în toate formele de viaţă a oamenilor. Iată, sumar,
cum se expun temeiurile noii organizări, unde, fiind vorba şi despre subiec
te „fundaţionale”, un întreg capitol este dedicat EPITROPIILOR.
„VI. Despre Epitropii archidiecesani si eparhiali.
§ 156. Fiindcă spre ajungerea scopurilor celor sânte bisericesci, şcolari şi
fundationali se cer si midilâce banale, precum aceasta se vede si din faptele
Apostolilor cari au intemeiat Creştinismul, şi banii aceştia (...) trebue sa se
administredie si se intrebuintiedie cu frica lui Dumnedieu (...) pentru aceea se
asiadia (...) câţiva Epitropi din partea clerului si a poporului, carii vor conduce si
manipula averea miscatore si nemiscat&re a Mitropoliei si a fiecărei Eparhii si
vor purta grija pentru od&re si pretiâsey Biblioteca si fundul instruct, precum si
pentru fundatiunile respective J”\
Conform normelor, la Sinodul din anul 1864 s-au făcut şi „Raporturi despre cele ce s-au întâmplat mai momentos în privinţia Bisericii noastre locale din
Ardeal, de la a. 1860 până astadi”, cum spunea atunci însuşi episcopul. Acesta
este contextul în care se ia în discuţie mai vechiul demers de punere în funcţi
une a Eforiei, din anul 1862. Pentru că una dintre schimbările însemnate
petrecute între Sinodul al II-lea şi cel de al IlI-lea în domeniul organizării bise
riceşti a fost cea de înfiinţare a Eforiei. Fireşte, ea era menită a asigura
prezervarea şi eficientizarea valorilor bisericilor sub controlul unui grup specia
lizat, instituit cu acest scop. Dacă până la acea dată de astfel de probleme se
ocupase episcopul, în vara anului 1862 el se va deroba formal de misiunea gestionar-contabilă pe care şi-o asumase, în condiţii pe care le vom vedea mai jos.
Suficient de importantă pentru a fi discutată pe larg, deşi aparent eclip
sată de chestiuni de mai mare vizibilitate, problema Eforiei a fost probabil
,/

,/v '‘’Ct/'H'/ t^s/ta/C.//f/r]

5 Ibidem, p. 140-141.
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puţin reţinută şi datorită caracterului ei mai închis, ca o chestiune tehnică, de
gestiune, ceea ce îi va determina şi pe unii cercetători6 la a-i da o prea mică
atenţie. Pusă în lucrare în 1 iulie 1862, crearea Eforiei este totuşi bine prezentată la Sinodul din 1864, astfel: „A. Prea Sanda Sa raportează ca o întemplare
însemnata in Biserica nostră din Ardeal ca din îngrigirea pentru pastrarea averei
miscatore si nemişcătore ce pe timpul archipastoriei sale s-au agonisit si carea ca
Eppu au primit, au aflat de necesariu a constitui o Epitropia diecesana interimate
inca in 1. iuliu 1862. si spre acest sfîrşit a ţienea o conferintia cu cei de frunte
Preoţi şi mireni din Sibiu, in urma careia s-au ales (?! nn) de Epitropi interimali P.
Prot. I. Hanea, D. I. Brote proprietariu, D. Petru Roşea senator magistruale in
Sibiiu si li s-au predat prelenga un inventariu si o instrucţiune regulativa tata averea miscatcrre si nemiscat&re a Bisericei nostre din Ardeal, spre păstrare si
manipulare ( ... ). Esc. Sa propune la ordine [de zi] cetirea raportului epitropilor
diecesani despre administrarea fondelor. P. Protopop loan Hanea cetesce raportul
(...)”7. Tot el cere ca în locul Eforiei numite în anul 1862 să se definitiveze
acum una „aleasă”, cu mai multă autoritate şi deci mai independentă de episcop. Greu de înlocuit cu o persoană mai experimentată decât el, insistentă şi
riguroasă, ginerele unei nepoate a fostului episcop Vasile Moga (pe care l-a
urmat în funcţie Andrei Şaguna), şi al protopopului Petru Bădilă, deşi cumnat cu lacob Bologa, loan Hanea, nu devenise, cu certitudine, un adevărat
şagunist! Dar în postpaşoptist îşi va onora corect atribuţiile şi de persoana sa
nu se poate face abstracţie în descifrarea a numeroase episcoade importante
din viaţa Bisericii şi a funcţionării instituţiilor Eparhiei.
La propunerea episcopului se face şi se publică un „Raport despre starea
fondelor” din administrarea Eforiei, reflectând situaţia din perioada iulie
1862 - martie 1864, detaliată pe mai mult de 20 pagini, acel raportul se apro
bă, se fac şi alte propuneri de tipul expunerii structurilor ”Despre Epitropi”
în „Tăierea VI” - o secţiune a documentelor Sinodului.

Dosarul Eforiei din iunie 1862, de care ne vom ocupa în continua
re, are ca temă, cum am văzut deja, o chestiune discutată la Sinodul din
anul 1864. Dar el îşi are originile în câteva evenimente şi particularităţi ale
anului 1859 şi reflectă o situaţie interesantă, complexă, nu în ultimul rând
impresionantă, pe care noi nici n-o vom comenta mult, lăsând să vorbească
6 Exceptăm de la această observaţie pe arhimandritul Eusebie Roşea.
7 Actele..., p. 10, 16 sqq.
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documentele8. Reţinem întâi că acest dosar are două secţiuni, a doua fiind
constituită la rândul său din mai multe componente.
Prima secţiune (A) este o „dechiaratiune”, o „mărturisire” introductivă,
o „espositiune”, adică o expunere din anul 1862 a episcopului Andrei Şaguna,
cu valoare informativă, dar şi deosebit de semnificativă pentru atmosfera
generală de la acea dată, evidenţiată chiar prin informaţii de subtext.
Mărturisirea episcopului, care cuprinde scurte incursiuni în istoria
Eparhiei de la venirea sa în Ardeal (cât „o dare de seamă” succintă) şi ex
punerea procesului de devenire a proiectului Eforiei, detaliază şi o/mai ales
o secvenţă cel puţin incomodă. Este vorba despre atitudinea unor asesori
în două şedinţe consistoriale, petrecute/consemnate în anul ....1859, în 15
ianuarie şi 2 aprilie, când secretar consistorial era Nicolae Popea, asesorii
fiind majoritar mogaiani. De aceea, vom invoca pentru început câteva in
formaţii din consemnările păstrate în Registrul Exhibite ale acelor şedinţe.
In 15 ianuarie, la prima şedinţă din anul respectiv asesorii refuză să valideze
raportul şagunian despre starea fondurilor pentru anul 1858: „purizaţia lui
cea dintâi nu a mulţumit pe prezidiu”. Situaţia rămâne în continuare încorda
tă dacă în martie se mai lucra la acest proiect şi abia în 2 aprilie 1859 se
consemnează stadiul la care s-a ajuns. Detaliile acelei şedinţe sunt măcar
neaşteptate, dacă nu chiar şocante, pentru că acum, la revenirea asesorilor
cu observaţia că situaţia banală de la începutul anului nu era încă rezolvată
(!?), episcopul rezolvă incidentul într-un mod ce-1 caracterizează întru totul.
Pentru a verifica singuri veridicitatea datelor furnizate lor el decide, pe loc,
nici mai mult, nici mai puţin decât să-i ducă pe cei ce erau în dubie în pro
pria sa cameră de lucru (în odaia sa), pentru a număra bani, a verifica
documente, a corobora toate observaţiile lor cu raportul episcopului. La
capătul acestor demersuri neobişnuite (ca un control financiar ?!), asesorii
sunt de acord că raportul episcopului este conform cu realitatea. Dar ... cer
acestuia să-şi asume, răspunderea pentru destinul viitor al valorilor
episcopeşti, în nume personal şi în mod explicit. ANEXA 2
In contextul dat, este imposibil să facem abstracţie de faptul că episo
dul descris mai sus s-a declanşat şi s-a consumat, în cel puţin două
secvenţe, într-un an cu caracteristici deosebite. In anul 1859, pornind de la
8 Concept manuscris Şaguna în AMA, Doc. 518, 1862. Situaţia realităţilor...» Doc.
519, 1862. Ambele reluate cu detalii în registrul Exhibite. Pentru preluarea acestor texte, în
condiţiile speciale în care am lucrat, am folosit ambele surse, probabil cu unele diferenţe
între ele.
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acţiunile unor neprieteni interesaţi de compromiterea sa, asupra episcopului *3
circulau cele mai grave acuze şi se circula zvonul că e pe punctul de a fi scos £
din funcţie ca un trădător al Casei imperiale în războiul în care ea intrase. SC
Unirea Ţărilor Române din acel ianuarie crea şi ea o stare confiizională,
c/>
prin sate românii erau ameninţaţi că vor rămâne fără episcopul lor, „domnul
vostru, Şaguna” etc. Au creat aceste evenimente o spaimă printre unii ase
Vsori, printre fruntaşi în general, că s-ar putea întâmpla ceva dăunător
bunurilor Bisericii ? întâmplările păgubitoare pentru Fondul Catedralei nu £
se petrecuseră în anul 1859. Dar erau ele previzibile? Acţiunilor de la socie <
tatea metalurgică cumpărate de Andrei Şaguna încep a le scădea dramatic 3
valoarea doar peste doi ani şi în cei următori. Ulterior, asesorii nu vor con
testa investiţia pentru că fenomenul era generalizat şi, probabil, şi pentru o
că „Partea cea mai însemnată din perderea ce a suferit fondul biserici catedrale _r>
O
prin aceasta întreprindere nefericită} a refundat-o episcopul Şaguna din al său <—
până se afla în vieaţăn.q Dar, nici aşa Andrei Şaguna nu a renunţat la ideea
că banii nu trebuie să stea pe loc, să nu producă, să nu fie investiţi. In mod
repetat el va indica şi celor mai modeste parohii că dacă deţin oarecari sume
să le dea cu împrumut, „cu folos” deci, după ce se verifică onestitatea şi bo
nitatea debitorilor etc. Sigur, fără a fi o noutate, această practică era de
mare actualitate în epocă, producătoare de venituri ce nu se puteau ignora,
iar un edificator ca episcopul Andrei nu putea să nu adere la o astfel de
atitudine, benefică pentru proiectele sale de construire a bisericilor de zid, a
şcolilor, pentru creşterea veniturilor parohiale şi ale şcolilor etc.
Intorcându-ne la incidentul din anul 1859, reamintim că în faţa fapte
lor asesorii sunt puşi în situaţia de a constata ei înşişi că dreptatea nu era
de partea lor, au greşit şi au exagerat nepermis şi nejustificat bănuindu-1 pe
episcop de negrija bunurilor, vinovată sau nu. La rândul său, făcând public
episodul din anul 1859 în Şedinţa consistorială din iunie 1862, după de trei
ani, Marele Andrei transformă potenţiala ofensă în victorie.
Fig. 1. Chiar şi aşa, episcopul îşi dă seama că cei câţiva colaboratori
care i-au forţat mâna la un moment dat nu erau departe de adevărul că tim
pul nu-i mai permitea să se ocupe suficient de îndelung de contabilitatea
fondurilor, că exercitarea unui control colectiv devenise absolut necesară,
după ce se ştia că e obligatorie. Cum se va vedea în documentele de mai
jos, şi în cele anexate, sub presiunea acestor frământări se va înfiinţa în
9II. Puşcariu, E.M.Cristea şi M. Voileanu, Biserica catedrală..., Sibiiu, 1908, p. 28.
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anul 1862 Eforia, cea constituită la Sinodul din anul 1850 fiind nefuncţională din motive obiective, ne asigură episcopul.
In mărturisirea manuscrisă a ierarhului din anul 1862, care reia multe
fapte şi concluzii din anul 1859, observăm cu interes adăugarea marginală a
cuvântului interimală alături de numele Eforie, ceea ce atrage atenţia asupra
persistenţei unor îndoieli ale autorului şi subliniază intenţia sa de a temporiza o decizie ce putea fi pripită şi dorinţa sa de a pregăti mai bine acest pas
important. Tot aici aflăm, şi simţim, că Andrei Şaguna s-a socotit nedreptă
ţit de cei care i-au pus la îndoială buna credinţă şi a fost ofensat, cu
siguranţă, ceea ce se constată şi din tonul şi anumite accente ale unor fraze.
Să ne reamintim că el nu de mult cumpărase din bani personali edificiul
pentru Seminar, cea mai frumoasă clădire din zonă. Peste puţin va cumpăra
un nou edificiu din banii Tipografiei, iar aceasta din urmă era tot o creaţie
curajoasă a sa, în urmă cu nici un deceniu (1850) cheltuindu-şi banii într-o
iniţiativă productivă pentru ca ei ulterior să producă... alţi bani! Totuşi,
din motive binecuvântate, dar cu o superioritate/generozitate demonstrativă
nedisimulată, ca şi în anul 1859, îi laudă pe preopinenţi pentru interesul
manifestat, ca al unor reprezentanţi responsabili ai comunităţii ortodoxe
ardelene: „mădulari fruntaşi ai cleruluin\
Era totuşi Andrei Şaguna prea intempestiv în gesturi ce trebuiau tra
tate mai gingaş, cum erau cele băneşti ? Mai ales în opinia mogaianilor, mult
prea reţinuţi după exerciţiul lor de lucru în aparatul de decizie al episcopu
lui prepaşoptist Vasile Moga? Pentru că NU avusese astfel de iniţiative
Vasile Moga a fost însă judecat drastic de contemporani şi urmaşi. In ace
laşi timp, i se imputa şi lipsa de rigoare în supravegherea şi conscrierea
fondurilor până la a i se lua dreptul de a le gestiona. Deci românilor nu le
era iertat a pierde vreo ocazie favorabilă pentru o potenţială creştere a bunu
rilor lor, chiar dacă aceasta presupunea numeroase demersuri, căutări,
experienţe etc., dar nici să ignore norme funcţionăreşti-birocratice ce le asi
gurau credibilitatea.
Exemplificăm cu un episod mai complex declanşat de episcopul An
drei Şaguna printr-o scrisoare trimisă de la Viena în primăvara lui 1862.
Observăm întâi că el s-a petrecut cu câteva luni înainte de crearea Eforiei,
dar mult după episodul din aprilie 1859. Conţinutul, dar şi spiritul său, se
poate rezuma printr-o frază şocantă: „casa pomenită să se cumpere cu ori ce
preţ (...). Aşa să faceţi, şi nu altmintrelea deacă vreţi să vă împărtăşiţi de bine
cuvântarea mea”. Adresanţii erau membrii Consistoriului, ce primeau
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misiunea de a procura bani pentru cumpărarea unei clădiri renumite din
centrul Sibiului, „Leul Alb din Josefstadt”, „casa Caspariană”, „Casa lui
Gaspar”. Era vorba despre deblocarea unor fonduri, doar pe garanţia sa personată, şi se indica „Să se vândă atâtea obligaţii [de stat din acel fond] câte se
cer ca să se poată acoperi vadiul cerut”, explică Şaguna, cca. 32 000 f. Fondu
rile urmau a fi scoase din Fundaţia Franţisc Josefină, numai că această
fundaţie avea altă destinaţie, eforii ei erau riguroşi din fire, dar...şi pentru
că aşa le impusese episcopul. Dacă expeditorul se dovedea deosebit de precipitat, după primirea scrisorii la fel vor fi şi consistorialiştii. Datată la
plecare 27 februarie, la 2 martie Consistoriul se adresase deja Eforiei Fundaţiei Francisc Josefine ca cererea episcopului să fie rezolvată „pe mâne”, iar la
3 martie aceştia răspund, prin peana celui mai vizibil antişagunist la acea
dată, Petru Bădilă. In afara sa şi a protopopului Ioan Panovici, efori ai fundaţiei erau şi doi negustori apropiaţi episcopului: Gheorghe Zaharie şi
Antonie Behniţ. Dar buna relaţie între ei se baza tocmai pe încredere, pe
certitudinea că vor fi cu toţii şi întotdeauna bineveghetori la averile Bisericii.
Prima observaţie interesantă din răspunsul eforilor fundaţiei este con
ţinută în expresia: „Pofta aceasta s-ar vedea a să împrotivi cu Statutele zisăi
fundaţiuni, a să da bani afară fără de Intabularea de cauţie îndoită (...)”
(sn). Dar modificarea Statutelor - o soluţie pentru a împăca o contradicţie
cu cererea superiorului ?! - ar necesita prea mult timp. Pe de altă parte îi
înteţea „momentazitatea obiectului care tocmai astăzi vine de a să liţita.,> Condi
ţie favorabilă pentru o decizie pozitivă (de a se avansa banii ceruţi) era şi
aceea că eforii aveau „cea mai bună speranţă” în cuvântul Arhieresc că el va
reîntregi fundaţiunea.
Mai presus de toate trebuie să reţinem că acum intră şi ei în valul en
tuziasmului şagunian, nu întâmplător la puţin timp după înfiinţarea
Asociaţiunii şi consumarea unor Adunări şi Congrese naţionale importante:
se îndeamnă mai tare la a aproba avansul bănesc deoarece „ fiind obiectul
acesta atingătoriu de Binele şi folosul intregei noastre naţiuni şi cler,
ceruta sumă de Vadium sântem gata numai decât” a o da. Imediat apoi vine şi
o completare acoperitoare: avansul se va da „pre lângă revers” de la Prea Cin
stitul Consistoriu.
NB. Diferenţa între Andrei Şaguna şi mulţi dintre ceilalţi era aceea că
ei a avut puterea şi ştiinţa de a fi capacitat la aceste aspiraţii naţionale -şi a
trăi lucid în entuziasmul pe care ele îl alimentau - dintotdeauna şi atât cât
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Cercetător Ana Grama
sănătatea i-a permis să lupte cu neprietenii şi opoziţia internă, uneori născută doar din comoditate.
Cu multe explicaţii obţinuţi, banii existau dar... licitaţia nu se va mai
ţine. Nici acum nu ştim dacă anularea sa nu s-a datorat ... pericolului -în
ochii Magistratului sibian - de a ajunge numita casă pusă în vânzare în mâ
na românilor! Andrei Şaguna era atunci, ca şi înainte şi după aceea, în
ofensivă pentru căpătarea, ori cumpărarea unor terenuri centrale destinate
construirii edificiilor proiectate încă din anul 1850, inclusiv a Catedralei.
Oare ce manevre - în legalitate - s-or mai fi desfăşurat în vremea şaguniană
pentru intrarea în proprietatea românilor a altor case?
Şi după crearea Eforiei/Epitropiei, mitropolitul va continua să-şi note
ze în agendele personale (Calendarele sale) starea unora dintre bunurile
bisericeşti. Fig. 2.
A doua secţiune a dosarului din anul 1862 este un inventar de bu
nuri care revin în administrarea Eforiei: „Realităţile şi fondurile ce se
pomenesc în esposida arhierească şi au a se preda Eforiei sânt: Recapitulaţia
stărei finandale a Episcopiei (...); Realităţile eparhiale (...); inventarul Reşedinţei
compus în I-lea iuniu 1861 (...); Fonduri şi Fundaţii.
In anul 1864 se va face o prezentare la zi şi detaliată a tuturor finanţe
lor, realităţilor, fundaţiilor. Nu ne oprim mai mult asupra lor deoarece
volumul dedicat acestui eveniment este tipărit cu litere (nu cu slove) şi deci
uşor de lecturat. Dar aici, aşa cum nu se spune nimic despre mărturisirea lui
Andrei Şaguna (A), nu se publică nici lista bunurilor din Reşedinţa sa (B).
Despre inventarul bunurilor din reşedinţă se face însă următoarea observa
ţie: „In fine, Esselenda Sa, în instrumentul transpunerei au mai consemnat
mobiliile diferite şi efeptele din 8 odăi ale resiedientiei Episcopesci în predu de
4.261 fl. v.a. asupra cărora, ca a unor lucruri aflătoare în intrebuindarea Ess.
Sale P. Episcop, Eforia nu a putut lua nici una influintia”10.
Lista bunurilor din Reşedinţa episcopească este aranjată pe odăi şi du
pă tipul de bunuri, cu specificarea valorii lor băneşti. Nu intrau în această
listă, evident, lucrurile de folosinţă personală pe care Andrei Şaguna le des
tinase unei licitaţi urmând ca banii obţinuţi să intre în fondurile bisericeşti.
Aşa şi ajunge bastonul său la primul biograf şagunian, Nicolae Popea, ca la
unul dintre cei mai semnificativi apropiaţi ai ierarhului: i-a fost dăruit de
cumpărătorul de la licitaţie. Un document cu aceeaşi rubricaţie şi creat cu
10 Actele..., p. 202.
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acelaşi scop - pentru a nu se pierde valori destinate comunităţii, dar şi sti- ^
mulent pentru alţi donatori/benefactori - se redactase la Sibiu încă în anul P*
1803 pentru bunurile baronului Brukenthal, numeroase şi de mare preţ, ca ^
ale unui guvernator, care nici în timpul prăpădului din 1849 mau suferit
pierderi11. De altfel, liste de bunuri se găsesc şi în numeroase dosare cu tes- ^
tamente ale altor personalităţi sibiene săseşti, aflate în fondurile Arhivelor
Naţionale, Direcţia Judeţeană Sibiu. Pentru comunitatea ortodoxă, în Ar- ^
hiva Mitropoliei Ardealului se află numeroase inventare ale parohiilor,
alcătuite în adevărate campanii (1852-sigilii, 1854, 1855'Cărţi, 1868, 1873), ^
la moartea oricărui paroh ori înlocuirea lui în alte împrejurări.

3

A. Esposiţiunea ierarhului♦

a

„Am ajuns intr-o poziţie carea faţă cu îndatoririle mele arhiereşti mă în- o
ideamnă la declaraţia următoare:
Priimind eu ocârmuirea Bisericei noastre din Ardeal în luna lui septembriu ^
anului 1846, am aflat pre Sfânta noastră Maică Biserică şi naţie restrinsă între ^
obesile sclaviei şi espusâ la tot feluri de perseciţii; de aceea viaţa lor era neduşită,
ear starea ei finanţiale era de tot miserabile. Am găsit casa clerului goală şi des
poiată fără nici un fond instruct, afară de câteva dărabe vechi şi rupte din odore
arhiereşti, care, toate, în revoluţia anului 1849 s-au prepădit; am găsit ***câ
fondul sidoxial din vechime, ear fondul Seminarial de la anul 1837, se adminis
trează la înnaltul Gubem, căci răposatul Episcop Vasiliu Moga, fără ştirea
Eparhială au predat Gubemiului Ţârei fondul Seminarial spre manipulaţie, deşi
acela se administra la Episcopie până la anul 1837; am găsit mai departe***
institutul Clerical în stare deplorabile cu un curs de şase luni. Tâote acestea şi
alte multe acestor asemene fatale împrejurări, care aci le trec cu tăcere, au stemit
în mine îngrijire despre modul cum să se direagă starea cea miserabilă universale
a Bisericei şi naţiei nostre şi am găsit unicul mijloc la sacrificarea puterilor mele
morale şi religionare, de aceea, încă în toamna anului 1846 am dat clearului şi
poporului diecesan mai multe învăţături şi desluşiri privitoare la deşteptarea
religiosităţii şi a moralului, precum şi la manipularea averilor singuraticelor Bise
rici şi altele, ***precum am rânduit la tinărimea şcolare din Institutele mici şi
mari din Patrie să fie datdre a învăţa Doctrina religiei sale proprie, căci până
11 Der Nachlass Samuel von Brukenchals. Einblicke in Haushalt und Lebenstuelt eines
siebenburgischen Gouvemeurs der Barockzeit. Herausgegeben von Monica Vlaicu, Konrad
Gundisch, Sibiu, Hora, 2007, 192 p. + 7 pl. Color. (Quellen zur Geschichte der Stadt Hermannstadt, Bând 4).
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atunci învăţa doctrina acelei religii de care ţinea Institutul;*** apoi tot atunci am
reparat casele clerului şi am înzestrat locuinţa mea cu mobilele debuinciose şi cur
sul clerical de şase luni l-am mărit cu cursul de un an şcolariu prescriind şi
studiele necesarie pentru mai deplină covârşire a elevilor clericali. Insă, în revolu
ţia anului 1849, pustiindu-se locaşul meu de tote mobilele şi făcându-se multe
stricări în casele clerului, am fost silit din nou a repara casele clerului şi a
înzăstra cu cele debuinciâse lăcaşul meu. Apoi, la anul 1850, după ţinerea Sobo
rului am început a întemeia fundaţii, a cumpăra realităţi, a înfiinţa tipografia, a
îmbunătăţii treaba şcolelor populare şi a înnălţa cursul clerical pe doi ani şi a
introduce pentru Pedagogi cursul de un an. Şi fiindcă, în aceşti de pe urmă 12 ani
şi realităţile şi fondele, la care pe cât eu, pe atât şi întreaga dieceza noastră au
contribuit, s-au înmulţit şi s-au mărit aşa, încât nu numai aceste împrejurări, ci şi
datorinţa mea arhierească cer de la mine ca eu să nu mai manipulez cu ele, ci
manipulaţia lor să se încredinţeze unei Eforii formale.
*** Aflu de lipsă aci a aminti că eu în tot anul am depus Consistoriului
eparhial raţioţiniu despre aceste fonduri, despre care mărturisesc Protocolele con
sistoriale. Şi cerând Consistoriul de la mine, cu prilejul autenticărei Protocolului
Consistorial din şedinţa din 15 ianuar 859 -când am fost depus sub N. K. 2. 859
raţioţiniul pe a. 858-, colaţionarea fondelor cu raţioţiniu, şi spre acest sfârşit ho
tărârea unei zile (finalizarea discuţiilor! nn), eu am lăudat cererea (iniţial
începe să scrie m-am su[pus] nn) aceasta a Consistoriului şi în acelaşi ceas am
poftit pre toţi asesorii în odaia mea spre colaţionarea raţiociniului meu cu docu
mentele şi banii gata ai fondelor. Ceea ce s-au şi făcut şi tote s-au aflat în rândul
cel cuviincios, precum arată Protocolul consistorial din a. 1859, Nr. 282 ***.
De aceea, îngrijirea mea neadormită spre a se aduce tote trebile bisericeşti la
o rânduială potrivită Instituţielor Bisericei nostre, me îndeamnă pre mine ca după
ce regimul absolutistic, ce ne făcea neîntrerupt împiedecări în regularea şi propă
şirea trebilor nostre bisericeşti, şcolare şi fundaţionale, au încetat, şi guvernul de
astăzi constituţional înşuşi recunoşte Autonomia Bisericei nostre, prin carea ni sau deschis câmpul lucrărei şi al activităţii spre binele trebilor nostre celor mai
sfinte - aflu a fi timpul cel de mult dorit pentru înfiinţarea unei Eforii interimale
(ultimul cuvânt adăugat nn) lângă Episcopia nostră, pentru că Eforia aceea ce
Soborul Bisericei noastre din a. 1850 sub §20 o au denumit nu se pote punea în
lucrare, de oarece unii din membrii aceleia au răposat, ear alţii s-au strămutat
din Sibiu cu locuinţa, ***carea Eforie să grijeascâ pentru susţinerea în întregime
a Realităţilor, fondelor şi a fondului instruct al Reşedinţei arhiereşti, care tote
alcătuiesc averea inalienabile a Bisericei nostre din Ardeal ***.
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Deci, la Sibiu în 6 Mai a.c. s-au ales de Epitropi din partea clerului Ioann
Hannia, Protopopul Sibiului I, din partea Mirenilor: îoann Brote, Proprietariu şi
Petru Roşcat Senator; şi apoi s-au văzut necesitatea compunerei unor regule care
ca Directive să servească Epitropilor, cu atâta mai mult căci fondele ajungând la
o stare mai mare au debuinţă de o manipulaţiune regulată. Părerea arhierească
în privinţa regulelor, ca unor directive pentru efori, merge întracolo că spre acest
sfârşit s-ar putea hotărî urmâtârele:
1. Eforia diecezană interimale constă din Preşedintele, carele este Episcopul,
sau împuternicitul lui, şi din trei Efori, unul din cler şi doi dintre mireni;
2. Eforii primind de la Episcop, carele au fost urzitoriul şi manipulantele
până acum a fondelor şi realităţilor, realităţile şi fondele, cu hârtiele ce se ţin de
ele, precum şi inventariul noului fond instruct al Episcopiei, le vor aşeza spre păstrare în cassa de fier a Episcopiei sub trei chei;
3. Cele trei chei ale cassei se vor păstra câte una la fiecare efor;
4. Eforii numai în prezenţa Episcopului, sau a împuternicitului lui, vor putea deschide şi închide cassa;
5. Ei vor păstra în cassă jurnalul şi raţioţiniul fondelor ***alt jurnal şi
raţioţiniu vor avea afară de casă spre orientarea lor casuale;***
6. Ei vor priveghea ca Interesele (dobânda nn) banilor fundaţionali în timpul
cuviincios să le încaseze şi banii de prisos să nu le lase fără fructificare;
7. Ei vor putea eloca, cu aprobarea Episcopului şi a Consistoriului, bani
fundaţionali;
8. Eforii vor păzi la elocarea banilor ca numai prelângă sede ipotecarie ale
statului să elocheze banii fundaţionali şi când acesta n-ar putea face, atunci să iee
refugia la cassa de păstrare din Sibiiu;
9. Eforia va ţine [de] doă ori pe anu Şedinţă şi aceasta o va face totdeaună
în dumineca întâia a lunei lui Ianuariu şi Iuliu, care se va ţine sub preşedinţa
Episcopului sau a Plenipotenţiarului lui şi protocolul se va duce în doă esemplare,
din care unul se va aşterne Consistoriului;
10. Eforia va raporta Soborului celui mai de aproape despre starea fondelor,
realităţilor şi fondului instruct al Episcopiei;
11. Eforia va priveghia ca la răposarea Episcopului nimic să nu se înstrăine
ze din averea Episcopiei sau a răposatului Episcop, ci despre toate, făcându-se
inventariu să se păstreze la averea inalienabile ale Episcopiei şi noul episcop să se
raporteze despre ele; însă noul Episcop nu va putea face nici o schimbare în pri
vinţa averei acesteia inalienabile a Bisericei noastre din Ardeal fără ştirea şi
învoirea Soborului eparhial;
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12. Eforiei i se cuvine Dreptul de a propune Episcopului şi Consistoriului
modruri pentru asigurarea şi îmbunătăţirea fondelor şi a realităţilor.
înainte de a-mi încheia aceasta a mea mărturisiret observez că fiind eu
fundatoriul Tipografiei diecezane şi acvizitoriul gradinei din Suburbiul losefin sub
nr. 90, îmi reţin Dreptul a espune cu alt prilej voia mea, ca voia fundatoriului, în
privinţa acestor doă realităţi, care, precum se înţelege de sine, s-au făcut averea
inalienabile a Bisericei nostre încă atunci când le-am cumpărat, ceea ce se vede
de acolo că ele sînt scrise pe numele Eparhiei nostre. însă, debuie să observez că,
precum tipografia nu se pote înstrăina, aşa din contră, grădina sub nr..... (sic !)
se pote vinde, deacă prin vânzarea ei s-ar putea căşuna un câştig însemnat în
favorea unui sau altui fond al Bisericii. La însemnarea acestei împrejurări îmi dă
ansa clădirea cea proiectată a Drumului de fier la Sibiu, care se va clădi lângă
această grădină"12.
„Rtiu:, 16/6 862. (...). Consistoriul primeşte cu plăcere descoperirea de mai
sus a Eselenţei Sale Păr. Episcop diecesan, având mare speranţă şi prospectul cel
mai bun că în chipul acesta fondurile şi îndeobşte averea episcopiei şi eparhială,
vor prospera spre binele Sf. Maicei noastra Biserici".
B. Extras
(Cifrele de la finalul poziţiilor din reţin valoarea bunurilor exprimată
în florini, eventual şi creiţari).
"Realităţile şi fondurile ce se pomenesc în espositia arhierească şi
ce au a se preda eforiei sânt:
Recapitulaţia sţârei finanţiale a Episcopiei
1. în realităţi
33.290 [flj
2. în fondul instruct al Reşedinţei
21. 951
3. Biserica catedrală
54.561
5.500
4. Monumentul lui Grigoriu

12 Chesiunea Drumurilor de fier din Transilvania, din toată lumea de altfel, a suscitat
multe discuţii, a alimentat numeroase interese. Atent la ce se întâmpla în epocă, Andrei
Şaguna nu poate să ignore o oportunitate care ar fi adus beneficii banale Bisericii sale. în
Sibiu, în anii 1859-1860, în zona vizată se efectuau lucrări importante: s-au amenajat pro
menadele „Sub Arini”, Şcoala militară s-a transformat în Spitalul de granizoană, s-a deschis
circulaţia între Dumbravă şi Răşinari, pionierii militari au construit drumul prin Dumbra
vă până la Han. Dar linia de cale ferată Copşa Mică-Sibiu şi trenul de agrement spre
Mediaş, cu 850 locuiri, se va da în folosinţă abia în anul 1872. Apud Emil Sigerus, Cronica
oraşului Sibiu. 1100-1929. în româneşte de Beatrice Ungar, Sibiu, Imago, 1997.
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1.800
1.800
6.467
1.000
2.887fl 50
4.620
233.877,60
6.733
[Total] 140.610, 64 1/2

5. Fondul Bisericilor sărace
6. Fondul dăscălesc
7. Fondul pedagogico-teologic
8. Ajutoriul împărătesc din a. 861 pe seama seminarului
9. Fondul Tipografiei
10. Livadia Lobodaşiu lângă Turda cu 4.400
2 2 Amanetele fac
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Realităţile eparhiale13
2. Casa din strada Ciznâdiei cumpărată la anul 83414 (sic !)

cu

15.120

[fi]15

o
o
•o
■i-J

n în anul 1855, la plata impozitelor reatante începând de la revoluţie, casele erau
identificate cu: 1 - Cisnădiei Nr. 177; 2 - Iernei Nr. 194; 3 - Măcelarilor Nr. 19; Josefin Nr. 90; Josefin - Nr. 95. AMA, Exibite 1855, Doc. 1174. Intr-un loc neidentificat de noi Casa de fier instituită la crearea Eforiei interimală ?!- trebuie să se afle şi documentele înso
ţitoare care detaliază această situaţie.
14 Vasile Moga cumpărase acest edificiu în anul 1819, deşi în acest an mai apela la
benefactori pentru donaţii în acest sens într-o circulară circulară trimisă tuturor parohiilor,
acestea fiind contribuitorul esenţial pentru numita achiziţie. Dificultăţile de punere în pose
sie, aprobările pe care Magistratul de obicei le refuza/le întârzia şi alte avize care vin de
obicei foarte târziu, ulterior înregistrarea în Cartea Funciară fac ca datele unei achiziţii să
difere de la un document la altul, de la un autor la altul. După aproape o jumătate de secol
şi în vremea schimbărilor aduse totuşi de revoluţia paşoptistă, în deceniul absolutist al se
colului al XlX-lea înregistrăm situaţia prezentată ca exemplu în continuare. La preţ se
adăugau uneori şi cheltuielile de întabulare, uneori şi impozitele pe anul în curs etc. Despre
cumpărarea caselor Baron Apor, în uliţa Măcelarilor 92 şi casa din Josefstad nr. 19, în sumă de
26.643 fl. m.c. adunaţi prin colectă, din anul 1851, înaltul Guberniu ia la cunoştinţă abia în
anul 1855 (Nr. 11606/1376) -după 4 ani buni de la achitarea banilor către vânzători. Şi abia
cu un alt Decret, din 25 mai 1855, Nr. 4856 Ministerul de Instrucţiune şi Cult „au hotărât ca
aceste douaă realităţi cumpărate din banii creştinilor noştri privaţi să se socotească ca proprietate a
fondului seminarial şi ca acesta să se manipuleze pe viitoriu
Vezi AMA, Exhi bite, 1862.
15 Suma plătită de Vasile Moga pentru Casele din Uliţa Cisnădiei, Nr. 177 era de
34.000 fl. Vezi şi Sebastian stanca, viaţa şi activitatea episcopului Vasiel Moga. 1774-1845.
Cluj, 1938, p. 23; Mircea Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, Cluj-Napoca, 2002, p. 49.
în circulara mogaiană din 31 ianuarie 1821, Nr. 63 se detaliază următoarele date despre
bani: împotrivirile „orăşenilor” au mai „supt 2 mii şi au ajuns preţul caselor acelora la 36 de
mii, 20 de mii să află gata, din ajutorul făcătorilor de bine, 15 mii (!? nn) care sânt daţi de la
mila împărătească sânt daţi împrumut, de unde până la 2 ani deabia să vor putea scoate şi atuncea încă vor fi de trebuinţă
deci cei cu putinţă de prin sate şi oraşe, laici, să mai
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2.52016
2. Casa din strada Emei, cumpărată la anul 1835 cu
3. Reşedinţa din strada Fleşerilor cumpărată la anul 1851 (sic!)
21.000
6.300
4. Grădina din Suburbiul Iosefin cumpărată la an 1850
5. Grădina de legumi cu livadie în suburbiul Iosefin
cumpărată la anul 1855 cu 4.000 fl. m.
4.725
6. Livadia în Hotarul Sibiiului
2.625
7. Livadia Seminarială din Feldioara
[In lista publicată la Sinodul din 1864 se dă valoare Livezii din Feb
dioara, 4620 fl, obţinându-se un total de 56.910 fl. şi nu o eronată sumă
totală de 33.290 fl., în documentul pe foaie volantă grafiată cu creionul]
(...)

Inventarul Reşedinţei Compus în Llea Iuniu 1861
Odaia I în Alcofen (Alcov !?)
1. Icoana Răstignirei cosută în ram, aur- 5 fl
2. Icoana învierei, cosută în ram, aur.HO
3. " Maicei domnului "- 5
4. Un pat de fer cu cele de lipsă -100
5. Una iconă vechie a Maicei Domnului A
6. Doă şifonere - 40
7. Un scaun de fier cu o perină -50
8. l/n castăn de spălat -10
în însăşi odaia I
1. Masa de scris cu călămariu - 30
2.Icoana Mântuitoriului ca sămănător -20
3. „ Sf. Nicolae -10
4. „ „ Ap. lacob -10
5.„„Efrem-10
6. „ „ Damaschin -50
7. Un călugăr -15
8. Portretul Arhiep. Stratimirovici; - 3
contribuie cu ajutoare etc. Cf. Protocolul poruncilor din Budila, II, fila 85. Donaţii mai făcu
seră patriarhul staratimirovici şi preotul din Ocolişul Mare - câte 100 fl., protopopul Ighian
362 (din colectă locală) , gesturi care se pupularizează prin circulare.
16 în Testamentul iui Vasile Moga valoarea de cumpărare este în sumă de 2400 fl., la
care s-a adăugat probabil valoarea adaptărilor, anexelor şi altor diverse îmbunătăţiri.
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Ep. Calinic din Râmnic -3
9. „
*3
£
10. Blazoane* de înnobilare - 10
11. Portretul meu - 6
12. Portretul râpos. Protosin Dr. Pantazi; -6
C/>
13. Un orologiu cu musicâ de părete -30;
14. O canapeao K84 mari şi cu 9 mici scaune de materie verde de păr} dintre care 5 scaune se află în odaia 4-120;
"T3
£
15. O masă dinaintea canapelei; - 10
<
16. „ înaltă de scris; - 10
17. „ sub orologiu; - 5
3
18. Un scaun mare de materie verde de păr -2;
19. Un scaun portabil* -5;
O
20 „ lustră cu 8 lumini -30;
21. Doă costene cu cărţi; -20
22. Un stelaj mare pentru cărţi; -15
23. Un stelaj mic pentru cărţi; -12
24. Doă lampe; -16
25. La 3 fereşti perdele -90 [Total] 849 fl.
Odaea II
1. Portretul împăratului şi împărătesei -200;
2. Patru peisaje* pre lângă acestea portrete- 100;
3. Iconostasul bisericei din Viena -5;
4. Portretul împăratului pe cal -25;
5. Portretul Princip. Lichtenstein -1;
6. Portretul Baronului Lebţelter -5;
7.Portretul lui Figer viţepres. (...) -5;
8. Un buchet de flori de ceară- 15;
9. 8 peisaje* de oraşe italiene - 40;
10. O canapeao mare şi una mică cu 12 scaune cu catifea -500;
11. Două mese dinaintea canapelei-40;
12. Un orologiu cu musică -40;
13. O masă pe carea stă orologiul -6;
14. Un orologiul de nâpte -15;
15. O masă pe carea stă orologiul -4;
16. O masă mică de fier -15;
17. O putină pentru lemne -6;
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18. Un lustru cu 12 lumini -35;
19. 4 lampe -24;
20. Patru mâseriţe (?) pe patru mese -16;
21.3 perini pe canapele-21 ;
22. Două oglinzi mari -100;
23. La trei fereşti perdele. -90; [Total] 1314 fl.
Odaia III
1. Portretul împăratului -50;
2. Doă portrete mari ale principilor Scwarzenberg şi Lichenstein - 100;
3. 6 portrete de arhiduci - 48;
4. Patru portretele principilor Scwarzenberg şi Lichenstein - 32;
5. Portrete fotografate ale principelui Lichenstein (...)- 24;
6. [Portrete] -12;
7. Arsinalu mare din Viena [foto]-10;
8. Portretul meu mare -100;
9. O canapeao cu 2 mari şi 6 mici, scaune de materie de matase -250;
10. O masa dinaintea canapelei - 25;
11.0 masă de marmoră - 10;
12. 3 mese de joc - 30;
13. O canapea de piele - 30;
14. Un orologiu de părete -140;
15. Portret Guber. Scwarzenberg în costum de vânătoriu - 15;
16. 3 perine de canapeauă -21;
17. Un lustru cu opt lumini - 25;
18. La 2 fereşti perdele - 60; [Total] 982.
Odaia IV
1.Un pat cu acoperiş şi sac de paie - 25;
2. O masă de nuc lunguieţ -10;
3. O masă de joc - 10 ;
4. O canapeaoă de materie verde de păr -25;
5. Icoana Râstignirei - 6;
6. Un lustru cu 4 lumini - 10;
[Total] 86.
Odaia V
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I. O masă mare de tras - 30;
2.24 scaune - 48;
3. Un credenţ mare - 30;
4. Portretul împăratului -10;
5. Cina Domnului - 10;
6. Tăierea capului Sf. loan - 10;
7. Sfânta treime - 4;
8. Trei icdne naţionale - 24;
9. Ponte de fer (...) -2;
10. Două castene - 20;
II.1 lustru cu 8 lumine - 25;
12. La trei fereşti perdele - 90.

<3
£
3

'O

£
<
3

[Total] 303.

o
■o.

Odaia VI
I.0 masă galbinâ dinaintea canapelei - 20;
2. O canapeaoă cu 3 mari şi cu 2 mici scaune; de materie roşie de păr - 70;
3. 12 scaune mici de catifea roşie - 48;
4. Portretul împăratului -12;
5. Şase portrete de generali -12;
6. Portretul lui Mihai Viteazul - 5;
7. Tabloul Conferinţei din Paris - 5;
8. Şase colorate şi două litografate. Scene din resboiul a. 848 şi 849 - 16;
9. Un casten -10;
10. Două mese de joc de frassin - 20;
II. Un lustru de bronz cu 8 lumini - 25;
[Total] 333.
12. La 3 fereşti perdele - 90.
Odaia VII
1. Două canapele de mat. roş de păr - 50;
2. 24 scaune de paie - 24;
3. O masă de joc de frassin - 10;
4. Un lustru de bronz cu 8 lumini - 25;
5. Un casten pentru arginterie - 25;
6. Portretul lui [prinţului] Scwarzenberg - 6;
7. Două scene de cerb -14;
8. Gimnaziul din Braşov - 2;
9. Icoana tăierii cap Sf. Ioan -10;
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10.
11.
22.
23.
14.

Portretul mic al ep Gher Adamovici -1;
Episcop Moga -2;
Două scene de oraşe italiene - 8;
O oglindă - 10;
La cinci fereşti perdele - 150. [Total] 337.

Odaia VIII (Antişambră)
1. Un orologiu *25;
2. Două portrete -10;
3. O oglindă - 2;
4. Un dulap înalt - 10;
5. Un castăn cu 3 lădiţe - 10;

[total] 57.

A.
Glâjeria şi Porţelanul din odaiele Nr. 6 şi 7.
1. Glâjeria îndeobşte - 200;
2. Porţelanele îndeobşte - 300.

[total] 500.

B.
Lucruri aurite de lemn
1. O cruce cu răstignire aurită în fuşerală (superficială nn) -20;
2. Un obiect decorativ* pentru flori -25;
3. Două sfeşnice cu câte 5 lumini -20;
4. Două mari şi 2 mici obiecte decorative* pentru dulceaţă-20 [Total] 65.
(Fig. 3)

C.
Arginterie
1. Tacâmuri* argint bun pentru 24 persoane -1200;
2. Un tagen mare de argint -180;
3. [Idem], micu detto - 75;
4. Un tagen mai mărişor cu fundul de Pussbau* şi cu un ramt de argint

bun - 60;
5. Şase părechi de cuţite cu furculiţe de argint bun şi cu linguri, ce se între
buinţează în toate zilele - 80;
6.24 Linguri mici de argint -120;
[Total de pagină] 1715.
7. Două ibrici de argi. pentru cafeao - 250;
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8 Doă bicsene de argi. pentru zăhariu - 80;
<3
9. Un obiect decorativ pe masă* de argint cu flori - 410;
10. Doă sfeşnice de argi. mari cu câte 4 lumini - 300;
11. Patru sfeşnice mici de argi. cu câte una lumină - 350;
c/>
12. Trei cleşti de zahăr* de argint - 40;
13. Un ibric mic pentru cafeuă, un ibric mic pentru lapte şi al treilea pentru zăhariu- 45;
'O
14. Două blide mari lunguieţe, doă rotunde, două mici lunguieţe şi două
<
mici rotunde de argint bun- 696 fl}30 cr..;
15. 14 sărăliţe de argi. - 50;
16. Cârjea arhierească de argi. b<un> - 600;
17. Blidul de argi. pentru litie - 250;
O
18. Doă pârechi de linguri pentru sâlată - 20;
C
19. Doă străcurători de (...) -26;
20. „ bicsene pentru zăhar -24;
[total] 4780,30 fl.
S
21. „ Ştelaje pentru unt de lemn şi oţet -24.
D.
Din China [piese de] argint* (Silber)
1. Set de tacâmuri* mare pentru 24 persoane în 2 şcatule (cutii nn);
2. Set de tacâmuri* mic pentru 24 persoane în una şcatula - [ambele]
326,55;
3. Doă sfeşnice cu câte 5 lum. - 168;
4. Un lighean şi o cană pentru spălat -65,50 ;
5. Ddă castrdne cu acoperişuri - 50;
6. Patru mari şi 2 mai mici blide ovale - 140;
7. Două toarte pentru glajea de sampanier - 10;
8. Doă sărăliţe - 6;
9. Doă corfe de pâne - 8;
10. Patru dupuşe (...)- 6;
11. Un blid mărişor pentru mitra arhierească la bis.-25;
[total]
805 fl. 5cr.
E.
Preţioasele
1. O cruce de piept cu diamanturi cu lanţ de aur (...)- 1200;
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2. O cruce de piept de aur cu icoana răstignirei de o parte şi cu email verde
de cealaltă parte şi cu o coroană de pietrii scumpe (...) -160;
3. O cruce simplă de aur cu răstignire şi email vânăt pe un lanţ îndoit de
aur (...);—
4. O cruce simplă de aur şi cu lanţ simplu de aur - 100;
5. O cruce aurită de argint - 40;
6. Ordinul mic cu un lanţ mic de aur - 40;
7. Odorele arhiereşti de aur cusute cu argint - 6000;
8.0dorele arhier. 4 svite preoţ. şi 2 stihare - 4.000. [Total] 11.540 [fl].
(...)

N.B. Ordinul cel mare cu statutele are a se întorce regimului după moartea
mea. (...)”
Y-ViVu'-'-'iWn^ •. r=vwi t . t-’r gvrggFără alte comentarii reproducem aici
! câteva remarci din Nicolae Popea17: An'
T~". „ ',-: ---t.:— ■.7 •
j drei Şaguna „Ducea casă mare şi deschisă,
J
cercetată de înalte personalităţi; iubea ospita
î- ifk
-.S>
litatea şi îi plăcea să le aibă pe toate în
f. "■*
■j
abundenţă.
După moarte i se licită un magat WUj
j
:
: zin întreg de materialuri, aduse de-a dreptul
? de la fabricile din Viena pentru tot felul de
veşminte, mobilie, ustensile etc. nouă de nouîV
■fj
■ ţă”. In acelaşi timp, „Era un esemplar de
;a
'■ economie şi cruţare, ceea ce îi făcu posibilă
\ înfiinţarea atâtor fonduri, împărţirea de sti\ pendie şi lăsarea unei averi considerabile după
F k ■ mi
; sine. (...) Ura luxul de tot, combâtându-l din
; toate puterile”. Purta „Aceleaşi reverendi peni
i tru zile mari de sărbătoare le avea de mătase
roşie, tot aşa pre cele călugăreşti”.
•i
va

l'i

I

Sti li
aii
•

■n/:

■

Andrei Şaguna de Ludwig Kandler, datat 1904
cumpărat de Consistoriu în anul 1905
cu 600 coroane din Fondul catedralei.

ANEXA 1
„Nu va fi de prisos a aminti aci ca Sinodul acesta present este al treilea deda
anul 1848, când au început Biserica nostra sa recâştige positiunea sea cuviinciosa
17 Nicolae Popea, Archiepiscopul şi Metropolitul..., Sibiu, 1897, p. 66-67.
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in Patria. Pre cel D’antâiu sinod l-am tînut la anul 1850 in 12 martie, ear pre cel ^
al doilea la anul 1860 in 24 octobr. De am vre sa recapitulam afacerile acelor £
doua Sinâde, vom afla ca Archiereul antaia ara la an 1850 a putut aduna intru
Sinod pre Biserica, prin reprezentanţii Clerului si ai poporului credincios, după ce
sistema de gâna asupra Bisericei de 300 de ani au incetat. In acel sinod am trac
tat I despre mărturisirea credintiei nâstre; II. despre starea Bisericei nâstre locale ju
din Ardeal până la anul 1850.] III.despre starea cea viit&re a Bisericei nâstre ^
fatia cu toti connatiunalii romani de relegea nâstra ortodocsa din Statele
Maiestăţii Sele, adecă despre mitropolia română de relegea ortodocsa resaritena;
/V despre starea preotimei si a celorlalte fetie bisericesci; V. despre scale si ^
imbunatatirea lor si VI. Despre fondurile bisericesci.
.ţj
Ear in Sinodul din anul 1860 am tractat despre infiintianda Mitropolia
nâstra română greco-orientala pe basa preinaltului Rescript imperetesc din 21.
Septembre 1860. Acum vine intrebarea: ce problema mai de aprope ne sta noue
inainte la acest al treile Sinod? La care respundem: ca problema Sinodului nostru
present are a cuprinde: Raporturi despre cele intemplate (...); II. un raport potrivit Conslusului sinodului §. 12 din anul 1860, privitoriu la infiintianda nostra
Mitropolia; si a III. Asiediarea unui regulament de organisada a trebilor nostre
bisericesci, şcolari si fundatiunali,tl6.
ANEXA 2
Şedinţa copnsistorială ţinută la Episcopia gr. orient, din Ardeal sub preşe
dinţia Ecsţelenţiei Sale P. Episcop Andrei Baron de Şaguna, în Sibiiu, 2 aprilie
1859, fiind faţă Prea Ci.Ci. P.P. Protopopi şi asesori consistoriali: Ioann
Pannovici Prot. şi Asesor; Petru Bădilă Prot. şi Asesor; Ioan Hanea Prot. şi Ase
sor, Nicolae Popea, Protosingel şi secretariu.
[NR.J 282.
Din pricină căci protocolul şedinţei consistoriale ţinute în 15 Ianuarie 859
numai în şedinţa aceasta s-au cetit spre autentificare, pentru că purizaţia lui cea
dintâi nu au mulţămit pre Prezidiu, şi aşa acelaşi s-au descris din nou, aşea cu
prilegiul autenticărei pomenitului protocol P.P. Protopopi şi asesori ai Sc.
Episcopesc, ca nişte mădulari fruntaşi ai clerului, carii sânt mai aproape de tot
bunul ce are clerul la Episcopia nostra, şi pentru această funcţie a Pre Ci. Sale
iau parte la Conlucrarea cu P. Episcop la toate trebile administrative şi finanţiale
ale eparhiei, se rogă de Ecselenţia Sa P. Episcop cu totă cuviinţa ca ceea ce cu
18 Actele..., p. 69-70.
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prilegiul dintâi, când Prea Sfiinţia Sa, sub bir. 2 cons. al anului acestuia, au bi
nevoit a împărtăşi consistoriului starea fundaţiilor episcopeşti, care le
manipulează înaltacelaşi singur, - nu s-au putut face, adecă din lipsa timpului nu
s-au putut conferă socotelele cu documentele şi cu banii gata, carii se află în
mânile Ecselenţiei Sale să le deplinească acuma, şi Ecselenţia Sa să binevoiască a
hotărî un timp potrivit spre acest sfârşit. Ecselenţia Sa P. Episcop, nedorind nimic
mai vârtos decât ca P.P. Protopopi şi asesori consistoriali să fie totdeauna pă
trunşi de îndatorirea lor cea sfântă, de a fi privighetori neobosiţi pentru binele
obştesc al Eparhiei nostre, le mulţămeşte Pre Ci. Sale (sic!) pentru descoperirea
aceasta şi îi pofteşte numai decât din Şedinţa aceasta în odaia sa spre a combina
socotelele de sub Nr. Con. 2 a.c. cu hârtiile, documentele şi cu banii cei gata ai
fundaţiilor atingătoare.
Arătându-se din partea Escslenţiei Sale P. Episcop tâte socotelile pomenite şi
conferindu-se aceleaşi cu documentele atingătoare, s-au aflat tote adevărate şi în
rândul cel mai bun; dar fiindcă administraţia fondurilor acestora, precum şi
elocarea, se află, după cum s-au atins (cum s~a spus anterior nn) în mânile
Ecseleneţiei Sale, aşea adaogă P.P. Protopopi şi Asesori consistoriali şi aceea că
responsabilitatea în privinţa scăderei unuia sau altuia dintre punctele de sub Nr.
2 ar veni a rămânea pre lângă înaltacelaşi. Ecselenţia Sa P. Episcop binevoeşte a
primi asuprăşi responsabilitatea aceasta".

Anrede des Romanischen DiocesamBischofs
in Siebenbiirgen Andreas Schaguna
an die Geistlichkeit und National A^ersammlung
am 28. December 1848 zu Hermannstadt (Cuvântarea Episcopului diecezan român din Transilvania
Andrei Şaguna adresată clerului şi Adunării naţionale
la 28 Decembrie 1848 în Sibiu)
Pr. Dr. Mircea BASARAB, Miinchen

Preliminarii
Deja foaia de titlu, care formează şi coperta broşurii ( 13/19,5) ne obli'
gă la două constatări. Saguna se întitulează „episcopul diecezan român din
Transilvania”, preferând epitetul român celui oficial de „neunit”, impus şi
folosit de Vasile Moga. Această schimbare, Saguna o va motiva, ceva mai
târziu, teologic şi istoric. In ianuarie 1849 a apărut o dispoziţie ministerială
care interzicea folosirea calificativului „acatolic” pentru creştinii ce depindeau de Confessio Augustana şi Confessio Helvetica. Dispoziţia constituie
un argument în plus, un caz de precedenţă, pentru renunţarea la epitetul
„neunit”. Faptul nu rămâne neobservat, iar guvernatorul Wohlgemuth îi
cere să folosească titlul înaintaşului său: „episcopul diecezan grec neunit”.
Saguna refuză categoric folosirea acestui termen, pentru că este însoţit de o
semnificaţie negativă, or, spunea el, religia mea ca instituţie pozitivă nu
poate fi asociată cu un termen atât de negativ. Şaguna se hotărăşte pentru
titulatura: „episcopul diecezan român al Bisericii răsăritene (orientale) din
Transilvania”. Această acţiune de opunere faţă de unele dispoziţii adminis
trative imperiale nu constituie un caz izolat, ci va forma stilul de lucru al
episcopului şi mai târziu al mitropolitului de la Sibiu, deşi ataşamentul său
faţă de Casa de Habsburg era cunoscut şi adeseori criticat în cercurile inte65
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lectualilor transilvăneni. Opoziţia aparţine însă naturii lui combative şi se
sprijină, credem, tocmai pe binecunoscuta lui leialitate faţă de împărat,
care-1 punea la adăpost de bănuială unei acţiuni subversive. La începutul
anului 1850, acelaşi guvernator, generalul von Wohlgemuth, se vede obli
gat să accepte, în pofida interzicerii generale a adunărilor, ţinerea sinodului
organizat de Şaguna la Sibiu *.
Cea de a doua remarcă este legată de data apariţiei broşurii în limba
germană. Keith Hitchins2 eunumeră „Cuvântarea...” între lucrările lui Şaguna, menţionând Olmiitz ca loc al apariţiei, urmat de menţiunea f.(ără)
a.(n). Adevărul este că broşura nu are tipărite nici localitatea şi nici anul
apariţiei. Exemplarul german, pe care l-am avut la dispoziţie la Biblioteca
de stat din Miinchen, are trecut de mână şi cu cerneală neagră la locul
cuvenit localităţii şi anului : „(Olmiitz) 1848”. Tot cu mâna şi cu aceeaşi
cerneală neagră apare pe foaia de titlu cota Bibliotecii din Miinchen, care
provine, se pare, de la aceeaşi persoană, care a introdus şi „(Olmiitz) 1848”.
Fişa bibliografică electronică prezintă şi ea următoarele precizări: Verlag
(Skarnitzl’s Buchdruckerei), cota 41.734, Ort (Olmiitz), Jahr 1848. O a do
ua ediţie, afirmă J. Schneider, este publicată la Sibiu în 1860, în tipografia
diecezană3. Considerăm că J. Schneider a văzut ediţia de la Sibiu, pentru că
în lista operelor şi publicaţiilor lui Şaguna oferită de către autorul citat,
acesta apare cu titlul de Andreas Freiherrn von Schaguna, or în ediţia de
la Olmiitz, pe care am avut-o la dispoziţie la Miinchen, titlul de baron lip
seşte. De fapt, la acea dată, Şaguna nu avea încă acest titlu de nobleţe.
1 I. Puşcariu, Mitropolia românilor ortodocşi din Ungaria şi Transilvania, Sibiu 1900,
p. 55-57 la Johann Schneider, Der Hermannstădter Metropolit Andrei von Şaguna.
Reform und Erneuerung der orthodoxen Kirche in Siebenburgen und Ungarn nach 1848,
Studia Transylvanica 32, Koln, Weimar, Wien 2005, p.79-80.
2 Keith Hitchins, Ortodoxie şi Naţionalitate. Andrei Şaguna şi românii din Transil
vania 1846-1873, Traducere de Aurel Jivi, Bucureşti 1995, p. 329.
5 J. Schneider, p. 234; In limba română, cuvântarea a apărut la N. Popea, Memorialul
Arhiepiscopului şi Mitropolitului Andrei Baron de Şaguna sau Luptele naţionale-politice
ale Românilor, 1846-1873, Tomul I, Sibiu 1889; Teodor V. Păcăţian, Cartea de aur sau
luptele politice-naţionale ale românilor de sub coroana ungară, voi I, Sibiu 1904; George
Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei, voi. II, Sibiu 1890 cf. M. Păcurariu, Revoluţia
românească din Transilvania şi Banat în anii 1848-1849. Contribuţia Bisericii, Sibiu 1995,
p. 140-142. Noi nu am avut posibilitatea să vedem această traducere, prezenţa ei ne-a fost
confirmată însă telefonic de Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu de la Sibiu, căruia îi mulţumim
şi pe această cale pentru sprijinul oferit.
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A fost Cuvântarea de la 28 Decembrie 1848 tipărită la Olmutz înainte
de a fi rostită? Este greu de acceptat ca în perioada de după 1 Decembrie
1848, când a primit Şaguna scrisoarea lui Anton von Puchner şi până la
data când a avut loc Conferinţa naţională de la Sibiu (28 Decembrie 1848),
autorul să fi avut timpul fizic necesar alcătuirii şi apoi al tipăririi ei la
Olmutz în Moravia. Mai probabil este faptul că ea a fost tipărită la începutul anului 1849, iar anul 1848, introdus de mână, a fost trecut ca an când a
avut loc Adunarea de la Sibiu. Faptul că textul a apărut în limba germană
ne face să credem că autorul a dorit să facă cunoscut cancelariei imperiale
conţinutul cuvântării sau poate că acest lucru a fost cerut de guvernatorul
von Puchner, generalul comandant la acel timp în Transilvania. In fond,
textul Cuvântării constituia un act de leialitate faţă de cauza imperială,
atât pentru episcopul de la Sibiu, cât şi pentru generalul von Puchner, care
stăruise asupra ţinerii unei astfel de conferinţe.
De asemenea, important de menţionat rămâne şi faptul că este vorba
de o cuvântarea ocazională, ţinută într-o situaţie excepţională: în ţară era
declarată stare de război. Cuvântarea este rostită într-o adunare cerută cu
insistenţă de generalul comandant al Transilvaniei A. von Puchner în ve
derea asocierii românilor la păstrarea „liniştii şi ordinii” (Ruhe und
Ordnung), pe care generalul se străduia din răsputeri, fără succes însă, să o
reintroducă în Transilvania. De semnalat este şi prezenţa la întrunirea de
la „împăratul romanilor” din Sibiu, alături de cele 250 de persoane partici
pante, a unei delegaţii de ofiţeri din statul major al lui Puchner4. Prezenţa
delegaţiei militare, impusă şi anunţată deja de Puchner în scrisoarea trimisă
lui Şaguna şi pentru care este de presupus că s-a făcut şi o traducere, expli
că şi unele afirmaţii din cuprinsul cuvântării. Nu este exclus ca şi în această
prezenţă să găsim o explicaţie a textului în limba germană. Publicarea lui,
din moment ce a fost tradus pentru delegaţia amintită, n-a mai constituit
decât o chestiune de timp şi bani. Semnificativ este apoi şi faptul că înce
pând din 4 februarie 1849, pentru câteva săptămâni, Şaguna însuşi se găsea
la Olmutz, unde este primit în audienţă de împăratul Franz Josef5. Consi
derăm că acum a putut fi tipărită cuvântarea şi împreună cu alte documen
te, care pledau cauza românilor în acele zile hotărâtoare, a fost prezentată
împăratului de tânărul episcop ortodox de la Sibiu. In fond, ea marca anga-

4 K. Hitchins, op. cit., p. 90; M. Păcurariu, op. cit., p. 141.
5 K. Hitchins, op. cit., p. 93.
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jamentul lui Şaguna pentru cauza românilor transilvăneni, dar şi loialitatea
lui faţă de Casa de Habsburg.
Tot aici găsim de cuviinţă să amintim câteva cuvinte în legătură cu
sintagma „spiritul vremii” (Zeitgeist), pe care Şaguna o foloseşte şi o anali
zează critic în cuvântare, încercând chiar o explicare a ei. Sintagma repre
zintă o metaforă pentru ideile liberale, care au cucerit Europa după
Revoluţia Franceză. Aceste idei şi-au făcut simţită prezenţa şi în Imperiul
Austriac, iar intelectualii români din Viena şi Budapesta au fost influenţaţi
şi entuziasmaţi de reformele anunţate de acest nou val revoluţionar. Şagu
na însuşi stă într-o srânsă legătură cu J. Eotvos, un apropiat din timpul
studiilor de la Pesta, ajuns acum unul din reprezentanţii maghiari ai libera
lismului. Proprii epocii sunt ideile liberale de libertate, egalitate şi fraterni
tate, de libertatea persoanei şi emanciparea ei. Un mare rol în această
epocă a avut şi influenţa romantismului german, în special concepţia lui J.
G. Herder despere „popor” şi „naţiune”6. Şaguna şi intelectualii români au
considerat că în sfârşit a sosit timpul emancipării naţionale şi a promovării
limbii române. Pentru români, ca de altfel şi pentru sârbi, prioritate a avut
libertatea naţională, în cadrul căreia indivizii se vor bucura apoi de dreptu
rile liberale promovate de „spiritul vremii”.
Astăzi este acceptat că Şaguna s-a orientat în reformele sale şi după li
beralii catolici maghiari, care au cerut o reformă a Bisericii Catolice din
Ungaria, mai precis scoaterea ei din mentalitatea feudală de care era stăpâ
nită. Se poate obseva o paralelă între argumentele ortodocşilor sârbi şi ro
mâni şi cele ale liberalilor catolici, în ceea ce priveşte autonomia Bisericii
Romano-Catolice. In fond, între liberalii sârbi şi români, pe de o parte, şi
cei catolici maghiari, pe de altă parte, au existat legături, încât o influenţă a
acestora din urmă asupra primilor nu poate surprinde pe nimeni. Liberalii
unguri cereau participarea laicilor şi a clericilor la sinoade şi alegerea episcopilor; pledau pentru reforma sistemului educaţional în seminarii sau pen
tru salarizarea clerului. Desigur, ortodocşii din Imperiul Austriac au
urmărit cu interes evoluţia acestor idei, care aveau o legătură cu liberalii
vest-europeni apropiaţi Bisericii. Ideile acestor liberali erau înrudite cu cele
ale lui Johann B. Hirscher, un catolic fondator al Şcolii de la Tubingen,
care susţinea cu argumente biblice şi istorice participarea laicilor şi a cleru
lui la sinoade. într-o asemenea ambianţă şi cu siguranţă sub influenţa Tra-

6J. Schneider, op. cit., p. 68.
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diţiei Bisericii Ortodoxe, pentru care participarea laicilor şi a clerului la
adunări bisericeşti şi sinoade era un lucru obişnuit, Şaguna şi-a formulat
reformele sale. Nu este exclus în această privinţă nici exemplul Bisericii
Evanghelice din Austria, dar acesta nu poate constitui singura sursă de
influenţă7. Considerăm că exemplul reformelor catolice şi evanghelice din
Ungaria şi Austria sunt ocazii binevenite pentru Şaguna sau cazuri de precedenţă în faţa administraţiei imperiale pentru introducerea reformelor
sale, care sunt, cel puţin în privinţa participării laicilor şi a clerului la problemele administrative bisericeşti, o revenire la vechea Tradiţie ortodoxă,
practicată cu mult timp în urmă şi în Transilvania.
Pentru a ne putea forma o imagine chiar şi sumară asupra dinamismului episcopului ortodox de la Sibiu, cât şi despre uşurinţa cu care se deplasa
în acel timp, este suficient de a aminti câteva din centrele în care a activat
doar în anul 1848. In 30 aprilie se găsea 1a Carloviţ, unde primeşte hirotonia ca episcop pentru românii ortodocşi din Transilvania. In primele zile
ale lunii mai se întoarce la Sibiu (6 mai), iar după câteva zile îl găsim la
Adunarea de la Blaj (3/15 mai), unde i se încredinţează un rol important
de conducere în lupta pentru drepturile românilor transilvăneni. Apoi se
deplasează la Cluj, pentru a depune obişnuitul jurământ după hirotonie
faţă de guvern. Deplasarea este folosită şi pentru a discuta cu anumiţi politicieni maghiari cauza românilor. In iunie pleacă la Viena şi de aici la Innsbruck pentru a susţine în faţa împăratului refugiat în capitala Tirolului,
cererile românilor formulate în Adunarea de pe Câmpia Libertăţii. De aici,
Şaguna se îndreaptă spre Budapesta, purtând discuţii cu politicieni unguri
în legătură cu doleanţele românilor, pentru ca apoi să revină la Sibiu, iar
în septembrie să-l găsim din nou la Blaj, apărând aceeaşi cauză românească
pentru care niciun efort nu i se părea prea mare. In decembrie, la cererea
lui von Puchner organizează la Sibiu a treia Conferinţă naţională a romănilor. Iată un itinerariu diplomatic impresionant pentru acele timpuri! Şaguna este prezent peste tot unde se discută cauza românească, fiind
informat de tot ceea ce se întâmplă în legătură cu aceasta la Viena, Buda
pesta, Cluj sau în alte centre de dezbatere a problemei naţionale a români
lor ardeleni.
' J. Schneider, op. cit.t p.53-59. J. Schneider îl completează pe Th. Bremer în ceea ce
priveşte participarea laicilor la sinoadele sârbilor ortodocşi de la Carloviţ, pe care ultimul le
consideră ca o influenţă protestantă. Completarea apare şi mai interesantă dacă avem în
vedere apartenenţa confesională a celor doi autori.
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Cuprinsul cuvântării
Pe prima pagină, textul cuvântării prezintă o imagine de groază, lăsată
de ceea ce Şaguna numeşte un „război civil barbar”. Naţiunea română este
urmărită de duşmani: satele sunt devastate, bisericile profanate împreună
cu vasele sfinte, la care se adaugă trupurile neînsufleţite a nenumăraţi fraţi
preoţi şi laici, executaţi de sabia duşmanului, zăcând pe câmp şi pe dru
muri. Considerăm că acestea sunt imagini pe care Şaguna le-a întâlnit pe
parcursul deplasărilor sale, de care am amintit mai sus8. Intr-o astfel de
stare sufletească l-a găsit scrisoarea guvernatorului comandant Anton von
Puchner, care face apel la influenţa episcopului ortodox pentru a-1 ajuta să
restabilească liniştea şi ordinea în ţară. Cuvântarea citează această scrisoare
(p. 2-3), prin care generalul se plânge că proclamaţiile sale din 9, 18, 26
octombrie, 23 şi 30 noiembrie 1848 au rămas fără rezultat.
Austriecii fac apel la ajutorul românilor, după ce, scurt timp înainte,
considerâdu-se stăpâni pe situaţie i-au dezarmat, privindu-i cu neîncredere9.
Acum aveau din nou nevoie de sprijinul românilor şi încercau pe toate
căile o recâştigare a lor. Intr-o asemenea situaţie disperată, generalul solici
tă susţinerea morală a episcopului Şaguna pentru a-1 sprijini în restabilirea
ordinii în ţară. în acest sens se cere lui şaguna să organizeze o conferinţă la
Sibiu cu participarea protopopilor, a preoţilor ce se bucură de prestigiu şi a
unor intelectuali influenţi. Aici, în prezenţa unei comisii militare, Şaguna
este rugat ca să susţină moral străduinţa generalului şi cu stăruinţă să insis
te pe lângă cei prezenţi pentru restabilirea ordinii şi liniştii. Puchner cere ca
românii să se abţină de la violenţă asupra persoanelor şi lucrurilor, indife
rent cărei naţiuni aparţin. încercând să-i flateze pe români, generalul cere
naţiunii române un comportament demn, care să o poată situa în rândul
popoarelor libere şi mature politic, care pot încheia, pe baza elementelor
moralităţii şi religiei ca şi pe teama de Dumnezeu rezultată din acestea, o
alianţă a frăţietăţii şi egalei îndreptăţiri în politică şi într-o viaţă de stat
liberă şi constituţională (p. 3). Situaţia disperată în care se găseau trupele
imperiale îl determina pe general să uite dezarmarea românilor ce a avut
loc scurt timp mai înainte şi neîncrederea pe care le-a arăt-o, solicitând
ajutorul lor prin flatările obişnuite la Curte în astfel de cazuri extreme.
8 Date precise şi amănunte referitoare la această imagine prezentată de Şaguna se gă
sesc la Mircea Păcurariu, Revoluţia..., p. 89'169.
9 K. Hitchins, op. cit., p. 90.
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Cauza principală a acestei adunări, subliniază Şaguna este deci ordinul
(Befehl), prin care este împuternicit să ceară conaţionalilor săi înlăturarea şi
evitarea neregulilor, precum şi a acţiunilor violente pe care poporul român
le-ar putea face în această perioadă. în acest scop este prezentă la Conferinţă
şi o delegaţie militară (p. 4). Ne găsim în plină revoluţie în Transilvania şi
generalul von Puchner dorea să câştige cu orice preţ bunăvoinţa românilor.
După această lungă introducere, Şaguna se adresează celor prezenţi,
analizând critic, aşa după cum am menţionat deja, spiritul nou (ein neuer
Geist), care s-a remarcat la toate popoarele Europei şi pe care le-a cucerit,
indiferent de situaţia lor economică. Acest spirit nou însă nu mai poate fi
controlat şi nu ştim ce sfârşit va avea. El ar trebui să fie rezultatul culturii şi
al civilizaţiei şi, în acelaşi timp, promotorul fericirii tuturor popoarelor, care
face pe toţi fraţi, pentru că toţi sunt fiii Tatălui ceresc, care face să străluceaşcă soarele peste toţi în mod egal. Din păcate, constată Şaguna, lucrurile nu stau tocmai aşa, deoarece cultura şi civilizaţia în cazul nostru n-au
instituit binele pe care l-am aşteptat de la ele. Acest lucru nu este însă din
vina lor, ci a celor care sunt în posesia unei pseudo-civilizaţii pe care ei, în
mod fals, o numesc „cultură şi civilizaţie” (p. 5). Considerăm că Şaguna
viza aici prima parte a cuvântării (p. 1), în care prezenta atrocităţile, profa
nările şi distrugerile suferite de naţiunea română şi care sunt consecinţe a
ceea ce el a numit un „război civil barbar” (barbarisch.es Burgerkrieg).
„Timpul prezent a deşteptat însă popoarelor mai ales sentimentul liberal şi
naţional, şi, de asemenea, acelaşi lucru a apărut şi la poporul nostru, la
naţiunea noastră” (p. 5).
După aceste precizări legate de „spiritul vremii”, Şaguna defineşte sen
sul termenilor liberal şi naţional. „Sentimentul liberal este (reprezintă) stră
duinţa spre dezvoltare liberă a relaţiilor publice şi cetăţeneşti; cel naţional,
din contră, este simpatia faţă de toţi cei ce aparţin unei seminţii, unei naţi
uni sau limbi. Sentimentul naţional liberal domină acum toate popoarele şi
le uneşte pe toate intr-o alianţă şi le însufleţeşte cu râvnă înflăcărată” (p. 5).
Dar, sentimentul naţional liberal rămâne un obiect pur abstract, fără va
loare, dacă „nu se sprijină pe moralitate, pentru că numai din aceasta izvo
răsc cele mai frumoase virtuţi sociale” (p. 5).
„Când, prin urmare, susţine Şaguna, sentimentul liberal-naţional se
bazează pe moralitate, acesta nu se mai limitează doar la afecţiunea sau
devotamentul pentru un singur partid, pentru că acesta poate fi condus de
egoism şi separatism, ci el tinde mai sus şi cuprinde toate instituţiile social71
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publice şi patria însăşi şi se lasă condus în special de dragoste pentru acestea”. Pentru a nu rămâne doar în domeniul teoretic, Şaguna aduce ca
exemplu din istoria grecilor antici cazul atenienilor şi al spartanilor, care
deşi se concurau întreolaltă, erau uniţi intr-o singură naţiune în lupta contra asupritorilor (p. 6).
Pornind de la acest exemplu, Şaguna cere ca şi noi românii, în toată
măreţia naţionalităţii noastre, să ne luăm la întrecere cu celelalte naţionali'
tăţi din imperiu în lupta contra duşmanilor patriei şi ai „preamilostivului
nostru monarh” ca împreună cu ele să constituim poporul transilvan austriac. „De aici urmează că fiecare cetăţean este obligat să se străduiască cu
toată râvna pentru binele naţiunii sale şi în caz de necesitate trebuie să se
jertfească pentru interesele sociale generale” (p. 6). Observăm aici dorinţa
expresă a lui Şaguna ca naţiunea română să fie recunoscută ca atare şi, de
asemenea, faptul ca aceasta să formeze împreună cu celelalte naţiuni ale
Transilvaniei, în deplină egalitate cu acestea, „poporul transilvan-austriac”
(siebenburgisch-osterreichisches Volk). Şaguna pleda pentru existenţa paşnică a mai multor naţionalităţi Intr-o singură patrie, în care fiecare cetăţean, în respect faţă de celelalte naţionalităţi, era obligat să contribuie la
binele naţiunii sale şi în caz de necesitate să se jertfească pentru interesele
sociale ale patriei. Acest lucru devine posibil, în opinia lui Şaguna, la naţiuni ai căror fii au o asemenea convingere politică. Intr-o astfel de concepţie
„naţionalistul trebuie să fie convins că este obligat, pentru binele general,
să aducă jertfă patriotică; de asemenea, patriotul trebuie să se bucure de
drepturile patriei sale cu convingerea că acestea aparţin şi concetăţenilor
săi” (p. 6-7). Şi de data aceasta, Şaguna aduce în sprijinul ideilor sale exem
ple din lietratura greco-romană, citând din Platon, Titus Livius şi Cicero.
Observăm aici că pentru Şaguna naţionalistul apare în paralel cu patriotul,
primul termen fiind lipsit de conotaţia negativă, atunci când se recunosc
aceleaşi drepturi pentru toţi cetăţenii patriei.
„Dacă privim din acest punct de vedere sentimentul liberal şi naţional,
atunci suntem capabili să convingem nu numai pe locuitorii ţării, ci şi pe
restul naţiunilor europene că noi, în pofida mai multor secole, am suportat
cu o răbdare nemaipomenită subjugarea şi asuprirea naţiunii şi religiei
noastre ca şi nemaiauzitele sarcini feudale, care ne-au fost impuse după
bunul plac şi care... n-au rănit sentimentul liberal şi naţional sprijinit pe
moralitate” (p. 7). In continuare, Şaguna aminteşte că Maiestatea Sa doreş
te să facă fericite toate popoarele statelor sale după legile de bază ale liber-
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tăţii, egalităţii şi fraternităţii. „Din acest motiv, subliniază vorbitorul, noi
am jurat în mod solemn în Adunarea naţională de la Blaj că dorim să ră'
mânem credincioşi patriei noastre, preamilostivului monarh şi naţiunii
noastre, în acelaşi timp, noi am lăudat şi pe celelalte naţiuni, naţionalitatea
lor o respectăm, înţelegând ca şi ele să respecte pe a noastră” (p. 8)
Toate naţiunile au respectat naţionalitatea şi au exprimat recunoştinţă
faţă de împărat cu excepţia partidului ultramaghiarilor, care, afirma vorbi'
torul, a încercat prin toate mijloacele să ridice naţiunea maghiară contra
Maiestăţii Sale. „Acesta partid a antrenat pe maghiari contra concetăţeni'
lor lor, care aparţineau altei naţionalităţi şi au început un război civil în'
spăimântător contra croaţilor şi sârbilor cu uciderea comisarului imperial,
generalul Lamberg şi cu masacrarea nenumăraţilor români şi saşi” (p. 8).
Acest lucru nu s-ar fi întâmplat, sublinia Şaguna, dacă oamenii acestui
partid şi-ar fi sprijinit sentimentul naţional pe bazele amintite anterior,
adică pe moralitate. In felul acesta ar fi putut evita pângăririle războiului
civil şi cu toţii am fi putut sta ca o mostră de fidelitate contra duşmanilor
externi. Acest partid a dovedit însă lipsă de respect faţă de concetăţeni şi
chiar faţă de el însuşi şi S'a lăsat condus de egoism şi răutate, încât au ajuns
să proclame şi să susţină că „aici în ţară nu există decât o singură naţiune şi
aceasta este cea maghiară, care singură are dreptul la o existenţă politică,
toate celelalte naţionalităţi n-au însă acest drept” (p. 9). Deosebit de gravă
apare proclamaţia lui Kossuth, care a ameninţat naţiunea noastră română
că dacă nu va fi de partea lor (a maghiarilor, n.n.) va ordona ungurilor şi
secuilor ca împreună să se ridice şi pe fiecare român, care se opune, să-l
nimicească. De asemenea le vor fi introduse românilor zeciuielile şi celelalte
obligaţii de supuşi, care au fost introduse deja în comitatul Zarand. In pofida tuturor promisiunilor imperiale, acest partid a provocat un război civil
contra celorlalte naţiuni conlocuitoare şi contra trupelor imperiale.
Nu trebuie uitat faptul că în momentul alocuţiunii, Transilvania se gă'
sea în prima parte a revoluţiei, care aici a îmbrăcat un puternic colorit na'
ţional. Revoluţia maghiară a declarat Ungaria independentă şi a hotărât,
fără consultarea românilor, anexarea Transilvaniei la noul stat maghiar.
Românii au respins această anexare şi cereau drepturi egale cu maghiarii şi
saşii. Acestea sunt cereri de căpetenie, înscrise în cele „Şaisprezece puncte”
hotărâte în Adunarea naţională de pe Câmpia Libertăţii. In prima parte a
revoluţiei, între revoluţionarii maghiari şi români au domnit relaţii foarte
încordate, fapt ce reiese cu prisosinţă din cuvântarea de care ne ocupăm. O
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îmbunătăţire a relaţiilor, pentru care au pledat N. Bălcescu, C. Bolliac şi de
asemenea o parte dintre maghiari, s-a ciocnit mereu de lipsa de înţelegere a
guvernului prezidat de L. Kossuth. Mult prea târziu, în iulie 1849, s-a senv
nat la Seghedin o înţelegere, care cuprindea minimale drepturi naţionale
pentru români.
La sfârşitul lui decembrie 1848, Şaguna amintea celor prezenţi la Sibiu
lucruri pe care aceştia le cunoşteau. împăratul s-a văzut constrâns de situa'
ţie să dizolve parlamentul de la Budapesta şi să declare introducerea legii
marţiale în ţară cu scopul de a reinstala liniştera şi ordinea. Prin proclama'
ţia din 18 octombrie, generalul comandant al Transilvaniei, A. von
Puchner, a anunţat toate naţiunile din ţară că el a preluat frâiele conduce'
rii, iar ţara se găseşte în stare de război şi, în consecinţă, toate autorităţile
militare, civile şi religioase, indiferent de ce credinţă şi naţionalitate ar fi
ele, sunt supuse ordinelor sale. în acelaşi timp, generalul cere tuturor celor
capabili să poarte arme să se alăture trupelor imperiale, pentru că a sosit
momentul ca fiecare să dovedească loialitatea sa monarhului şi să apere
libertatea tuturor naţiunilor, care se găsesc în pericol.
Şaguna anunţă participanţilor la Conferinţa naţională că el a cerut
clerului şi naţiunii române din Transilvania să dea urmare cu entuziasm
manifestelor imperiale şi celorlalte proclamaţii, pe care să le primească şi să
le urmeze cu orice sacrificiu. în acelaşi timp, el afirmă că a trimis o circulară
în întreaga dieceză cu îndemnul ca românii să se abţină de la violenţă şi să
dea urmare voinţei Maiestăţii Sale. De asemenea a cerut ca românii să se
supună ordinului generalului Puchner. Şaguna insistă ca „naţiunea noaS'
tră” să facă uz de arme doar în scopul restabilirii liniştii şi păcii în ţară, căci
pe această cale vor dovedi că sunt fiii lui Dumnezeu : „Fericiţi sunt făcătorii
de pace că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema”. Şaguna menţionează că
naţiunea săsească (die săchsische Nation) a primit cu bună dispoziţie mani'
festele împărăteşti şi proclamaţiile guvernatorului Puchner. Rebelii conţi'
nuă însă faptele lor înspăimântătoare, omorând români şi saşi, incendiind
târguri şi sate şi continuă un război de nimicire contra cetăţenilor şi trupelor imperiale.
Ceea ce înfiorează este faptul că ei n-au renunţat la fanatica maximă
din primăvara anului 1848: „unio vagyhalal!” - unire sau moarte.
Dată fiind situaţia, continuă Şaguna, noi ne-am înarmat pentru susţinerea tronului, la dispoziţia căruia au fost puşi recruţi şi regimente romăneşti, iar restul poporului se aliniază trupelor imperiale. Şaguna subliniază
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eforturile generalului Puchner de a introduce liniştea şi în acest sens, menţiona vorbitorul „m-a solicitat ca în această străduinţă umană să-l sprijin
prin cooperarea mea morală” (p. 13). Şaguna apelează la cei prezenţi ca, în
ciuda întrebuinţării de către partidul ultramaghiarilor a tuturor mijloacelor
pentru subjugarea celorlalte naţiuni, să sprijine cu toată puterea voinţa şi
ordinul Maiestăţii Sale. Prin aceasta ne dovedim a fi demni de milostivirea
Maiestăţii Sale, de protecţia generalului von Puchner ca şi de fraternitatea
celorlalte naţiuni bine intenţionate (p. 13).
Vorbitorul face apel şi aminteşte că nici în această situaţie nu ne sunt
permise actele şi faptele arbitrare de care se servesc rebelii, pentru că aceştia
„în mânia lor nu recunosc nici o moralitate” (p. 14). Se subliniază din nou
faptul că 1a baza sentimentului liberal naţional trebuie să stea moralitatea.
Face din nou apel la colaborarea celor prezenţi pentru apărarea fratelui
trecut prin Scila şi Caribda şi care până la ultima suflare a vieţii sale se
străduieşăte să urmeze drumul religiei şi moralităţii în interesul preamilostivului împărat şi al naţiunii noastre. Şaguna declară în continuare că „numai religia şi moralitatea pot să ne facă fericiţi; dacă noi împlinim continuu
poruncile lor, Dumnezeu şi împăratul vor fi cu noi şi cu ajutorul acestora
noi vom zdrobi lanţurile robiei noastre şi le vom lăsa ca amintire urmaşilor
noştri liberi” (p. 14). Observăm şi aici convingerea lui Şaguna că dezrobirea
trebuie să vină pe cale legală, din partea împăratului. Aşa ne explicăm şi
loialitatea, pe care Şaguna o menţionează în repetate rânduri şi în afara
acestei cuvântări, faţă de Casa domnitoare de Habsburg.
In ultima parte a cuvântării, Şaguna anunţă în mod solemn că împă
ratul Ferdinand a renunţat la tron şi lui i-a urmat nepotul său Franz Josef,
care cu puteri noi trebuie să restabilească ordinea. Aduce laudă şi recunoş
tinţă lui Ferdinand, care a aşezat Biserica şi naţiunea noastră în aceleaşi
drepturi cu celelalte naţiuni, iar prin rezoluţia din 23 iunie 1848 a asigurat
naţionalitatea noastră printr-o lege specială ca proporţional cu numărul
românilor, tinerii români să fie promovaţi în servicii publice. Delegaţia
română, având în frunte pe Şaguna, a fost primită la Innsbruck în audien
ţă de împărat în iunie 1848, cu câteva zile înainte de data amintitei rezolu
ţii, de unde a plecat spre casă cu convingerea că împăratul le-a înţeles
doleanţele. In realitate, pentru realizarea acestora, românii vor mai aştepta
şi lupta încă mult timp, dar pentru moment ei au fost amăgiţi de diploma
ţia imperialilor de la Viena. După laudele aduse lui Ferdinand, atenţia şi
speranţa se îndreaptă spre tânărul monarh, Franz Josef I, căruia îi face urări
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de bine în formule medievale convenţionale, folosite de cancelaria şi administraţia imperială. Cere în cadrul acestor urări, în care se foloseşte de ima
gini biblice, binecuvântarea lui Dumnezeu peste împărat şi trupele sale
pentru restabilirea ordinii şi liniştii.
Concluzii
1. Cuvântarea reprezintă, fără îndoială, o mărturie de loialitate faţă de
împărat şi până la un anumit punct continuă o tadiţie românească mai
veche. Românii din Transilvania s-au obişnuit să vadă în împărat pe cel ce
le-ar putea înţelege necazurile şi mai ales le-ar putea rezolva doleanţele. Nu
numai intelectualii, ci şi ţăranii s-au obişnuit să aştepte de la împărat primi
rea drepturilor lor elementare. Nu numai delegaţii oficiale, în frunte cu
episcopii, luau drumul Vienei pentru a cere dreptate împăratului, ci şi oa
meni simpli ca Oprea Miclăuş din Sălişte/Sibiu apelau la împărat în acelaşi
scop. Apoi, loialitatea faţă de împărat şi naţiunea română a constituit un
jurământ solemn la Adunarea de pe Câmpia Libertăţii şi a fost menţionată
şi cu alte ocazii. Această lealitate pe care Şaguna a manifestat-o cu diferite
ocazii i-a fost reproşată de către unii dintre intelectualii contemporani ca
fiind exagerată.
2. Mult timp, rezolvarea cauzei româneşti din Transilvania n-a fost
gândită şi căutată decât în cadrele monarhiei austriece. Din acest motiv,
Saguna îndeamnă mereu la supunere faţă de împărat şi respectarea legalită
ţii, văzând în acestea singurul ajutor posibil pentru promovarea egalităţii
naţiunii române cu celelalte naţionalităţi conlocuitoare. După secole de
asuprire arbitrară a naţiunii şi Bisericii, aşezarea acestora în locul cuvenit
apărea ca un lucru normal şi conform „spiritului vremii”.
3. Şaguna defineşte sentimentul naţional şi naţiunea în strânsă legătu
ră cu Biserica. Ambele, naţiunea şi Biserica, au fost asuprite, ţinute în afara
legii, doar tolerate, multe secole. Şaguna întrevede însă şi posibilul pericol
al naţionalismului, dar consideră că acesta poate fi evitat, aşezând la baza
naţiunii şi al sentimentului naţional religia şi moralitatea. Credinţa în
Dumnezeu, ai cărui fii sunt toţi oamenii, trebuie să ne ajute să înlăturăm
abuzurile, lipsa de respect şi ura faţă de alte naţiuni. Numai religia şi mora
litatea, afirmă Şaguna, ne pot face fericiţi (p. 14), moralitatea fiind izvorul
celor mai frumoase virtuţi sociale (p. 5).
4. Şaguna nu foloseşte în Cuvântarea de care ne ocupăm termenul re
voluţie, aşa cum ne-am obişnuit să definim evenimentele anului 1848. Pen76
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tru el, ca de altfel şi pentru alţi intelectuali români contemporani lui, evenimentele din Transilvania anului 1848 constituie un „război civil” sau
„război civil barbar”. Răspunsul îl găsim chiar în această Cuvântare, din
care reiese că revoluţia maghiară n-a fost doar o mişcare contra Vienei, cu
declararea independenţei Ungariei şi anexarea Transilvaniei, ci ea s-a manifestat printr-un dispreţ, care a mers până la ura contra celorlalte naţionalităţi, care au fost intimidate prin ucideri şi acţiuni violente îndreptate
contra lor. Nu s-a urmărit binele naţiunilor din imperiu, ci libertatea şi
promovarea uneia în detrimentul celorlate.
5. Trebuie să subliniem faptul că Şaguna, şi în această privinţă, era
într-un acord perfect cu intelectualitatea română, considera că acum a sosit
momentul emancipării poporului român. Pentru el ca şi pentru restul intelectualilor români, naţiunea avea prioritate faţă de individ. Dacă spiritul
timpului promova libertatea persoanei, pentru români întâietate avea
emanciparea naţiunii, a poporului în cadrul căruia se putea vorbi de emanciparea persoanei. Ţelul generaţiei lui Şaguna era emanciparea naţiunii ca
entitate, aşezarea ei în aceleaşi drepturi cu naţiunile conlocuitoare.
6. Limba Cuvântării conţine o mulţime de formule, sintagme şi expre
sii medievale curente în limbajul administraţiei imperiale, care a preluat din
latină stilul şi topica frazei. întâlnim în special în lucrările tipărite în limba
germană şi Cuvântarea de care ne ocupăm nu face nicio excepţie în acest
sens, o frază lungă, alcătuită dintr-o propoziţie principală, la care sunt adă
ugate un lung şir de propoziţii secundare, ceea ce îngreuiază o traducere în
limba română. în multe cazuri, una sau două fraze alcătuiesc un paragraf10.
Stilului aparţin şi unele expresii uzuale timpului, dar care astăzi sunt ieşite
din uz. împăratul este prezentat aproape totdeauna intr-o poziţie paternalistă, un adevărat tată al popoarelor, însoţit de epitete calificative ca
„preamilostiv” şi care „în bunăvoinţa şi milostivirea sa a protejat prin lege
naţionalitatea noastră” (p. 15). Ceea ce surprinde este, de asemenea, faptul
că într-o cuvântarea ocazională, Şaguna aduce exemple din istoria şi litera
tura greco-romană, evocând momente din istoria vechilor greci sau citând
din Platon, Titus Livius sau Cicero, ceea ce trădează cultura vastă a autoru
lui. Nici Sf. Scriptură nu este evitată într-o cuvântare cu caracter politic,
chiar dacă nu sunt indicate locurile biblice sau figurile evocate din Biblie,
ele sunt atât de evidente încât nimeni nu poate pune la îndoială originea

10 J. Schneider, op. cit., p. 29^32.
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lor. Multe din expresiile folosite 1a adresa împăratului se întâlnesc şi astăzi
în limbajul ecleziastic ocazional, iar altele au ieşit complet din uz. In urările
pe care le adresează lui Franz Josef se poate urmări o adevărată litanie, în
care i se urează tânărului monarh să aibă succesul lui Moise, vitejia lui David şi măreţia lui Solomon. Toate acestea alcătuiesc anumite formule ora'
torice de curte, pe care cititorul de astăzi le priveşte cu o anumită
îngăduinţă, dar care erau frecvente la mijlocul secolului XIX la diferite curţi
regale europene.
7. Cuvântarea ne introduce în atmosfera epocii, reproducând parte
din preocupările românilor de sub coroana habsburgilor pentru emancipa'
rea lor naţională de la jumătatea secolului XIX.
Abstract. The speech is undoubtedly a proof of loyalty to the emperor
and continues up to a certain point an older Romanian tradition. Romanians in Transylvania were used to seeing the emperor as the one able to
understand their hardship and solve their problems. Not only intellectuals
but also peasants were used to expecting the emperor to provide them with
their elementary rights. Şaguna defines naţional feeling and nation as
closely related to the Church. He does not make use of the word "revolution" in this speech, a word widely used around 1848. His speech, which
contains numerous medieval expressions in the language of imperial administration, following the Latin style and topic, introduces us in the atmosphere of the time, reproducing part of Romanians preoccupations
under the Habsburg crown for their naţional emancipation in the mid'19lh
century.

Cronologia vieţii marelui ierarh Andrei Şaguna
prin prisma documentelor din Şcheii Braşovului
Pr. Prof. Dr. Vasile OLTEAN
(PRIMA PARTE)
„Atât de greu şi de anevoie de scos la lumină se pare a fi adevărul pentru is
torie, fiindcă cei care au venit mai la urmă, au înaintea lor timpul, care întunecă
cunoaşterea faptelor, iar istoria faptelor şi vieţilor contemporane strică şi falsifică
adevărul, când, prin invidie şi ură, când prin dorinţa de a plăcea şi linguşi..." (Plutarh ,Viaţa lui Pericle, traducere N. Bănescu, Bucureşti, 1907, p. 37-38).
Aşa motivează Ioan Lupaş în prefaţa monumentalei sale cărţi dedicate
marelui Ierarh Andrei Baron de Şaguna (Ion Lupaş, Mitropolitul Andreiu
baron de Şaguna - Scriere comemorativă, Sibiu, Editura Consistoriului Mi
tropolitană, 1909, p. 9), considerând că ,,pentru toţi românii de bine, acest
nume (al lui Şaguna) va trebui să răsune cât mai des şi mai înteţit, ca o
trâmbiţă de chemare la muncă nepregetată, la luptă conştientă şi neşovăi
toare, la îndeplinirea bărbătească, fără zăbavă a datoriilor faţă de lege şi
neam”. Vorbind parcă pentru noi cei de azi, acelaşi exeget ne asigură că
„această cunoaştere poate, nu numai să deschidă izvor de întărire şi îmbăr
bătare pentru tinerimea noastră, cu mintea împăinjenită de prejudecăţile
regretabile şi tendenţioase ale unei educaţii străine, ci va fi chemată în ace
laşi timp să arate pentru toate sufletele, slăbite şi chinuite de îndoială”.
Respectăm şi noi cuvintele şi poveţele Apostolului Pavel, care cu
aproape două milenii în urmă ne poruncea: „Aduceţi-vă aminte de mai
marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu... să le urmaţi
credinţa” şi încercăm să restituim cunoaşterii documente bine conservate
de istorie în Şcheii Braşovului, dar ocultate în împrejurări tragice ale vre
murilor ce au trecut. Pe vremea în care se aşezau pe foc cărţi şi documente,
portrete şi tablouri ale slujitorilor bisericeşti (până în anul 1965), aceste do
cumente se ţineau ascunse în podul bisericii „Sf. Nicolae” din Şcheii
Braşovului şi apoi când vremurile tulburi au trecut, au început să fie cobo79
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rate în arhiva bisericii şi chiar cercetate sau catalogate. Aceasta a fost soarta documentelor marelui ierarh transilvănean, Andrei Şaguna şi simţim
datoria publicării lor tocmai pentru a dovedi cu autenticitate valoarea acestui mare ierarh-cărturar, văzută prin prisma documentelor din Şcheii
Braşovului, păstrate în fondul documentar al Muzeului Bisericii Sf. Nicolae, alături de alte 30.000 documente catalogate (între timp) şi alte
numeroase documente (44 m. liniari) necatalogate şi care îşi aşteaptă în
continuare recepţionarea lor pentru a fi puse în lumina cunoaşterii.
întrucât suntem în faza de alcătuire a mai multe volume de documente
,,Andrei Şaguna”, care vor fi editate în colaborare cu I.P.S. Dr. Laurenţiu
Streza, Mitropolitul Ardealului, oferim prin serialul de faţă o prezentare
cronologică a acestora tocmai acum în aceste momente de pregătire a marii
sărbătoriri, prilejuite de aniversarea celor două sute de ani de la naşterea
Mitropolitului Andrei Şaguna (n. 20 decembrie 1808), folosindu-ne de măr
turiile păstrate în documentele din Şcheii Braşovului.
Anul 1846
La 17 iunie 1846, la 38 de ani, Andrei Şaguna este trimis la Sibiu ca
vicar general al Bisericii ardelene, începându-şi activitatea de vicar în 21
august/2 septembrie 1846. Găsea în Ardeal o episcopie dezorganizată în
urma celor trei episcopi sârbi (Dionisie Novacovici -1761-1767; Sofronie
Chirilovici - 1770-1774; Ghedeon Nichitici - 1783-1788 şi Gherasim Adamovici 1789-1796) şi un episcop mai puţin activ şi mult prea permisiv cu
preoţii, Vasile Moga (1810-1845), încorsetat şi de autorităţile timpului prin
cele 19 puncte impuse să le respecte. Găsea doar un curs de 6 luni pentru
candidaţii de preoţie, altul de 6 săptămâni pentru învăţători şi un directo
rat al şcolilor naţionale neunite (condus din veacul al XVIII-lea de
braşovenii Dimitrie Eustatievici şi Radu Tempea V), lăsat în voia soartei,
sub mai puţina administrare a lui Moise Fulea. Deja în toamna anului 1846
cursul clerical ajunge să se desfăşoare pe o perioadă de un an. Cu ocazia
alegerii episcopului Şaguna ca vicar general al Ardealului, Reprezentanţa
din Şchei trimite la Sibiu pe protopopul Popazu şi pe epitropii Nicolae Dima şi Ioan Pantazi (tatăl viitorului protosinghel, înfiat de Şaguna). Reveniţi
la Braşov, în şedinţa din 7 martie 1847, aceştia raportează, între altele că
,,s-au încredinţat că e mare lipsă de veşminte episcopeşti pentru episcop,
cât şi pentru împreună slujitorii preoţi”, motiv pentru care Reprezentanţa
aprobă suma de 1500 fl.
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Circularele anului 1846 şi scrisorile acestei perioade confirmă deja un
program de muncă social-pedagogică, întrucât ele vizează preocupările ierarhului pentru educaţia tinerimii, starea morală şi materială a ţăranilor,
încercând să stârpească greşitele moravuri publice. Scrisorile adresate direct
preoţilor, prin intermediul protopopilor braşoveni, confirmă pe deplin
această preocupare. Multă grijă manifestă ierarhul faţă de comportamentul
preoţilor, insistând asupra îmbrăcămintei (să poarte reverenda, să nu-şi radă barba, să nu cerceteze jocurile şi crâşmele etc.). Documentele de mai jos
vin să completeze aceste informaţii.
,,Pentru ca să se ştie şi cunoaşte aici starea averilor bisericilor de legea noastră
din tot clerul - scrie episcopul Şaguna protopopului braşovean Ioan Popazu în
6 octombrie 1846' se porunceşte Fr(ăţiei) Tale că in tot anul sa ieie socoteală de la
ctitorii respectivelor biserici frăţiei tale protopopeşte încredinţate, care numai spre
acel sfârşit să se ţină lângă fiecare biserică, apoi după acel protocol să scoţi frăţia
ta un extract după formularul aici sub ./.(i se oferă un model de protocol, păstrat şi azi în arhiva muzeului) umplând rubricile lui şi după cum vor fi stările
dimprejur iar extracturile toate de la toate bisericile fr(ăţiei) tale încredinţate să
le bagi intr-un conspect şi acel conspect să-l trimiţi negreşit cu sfârşitul fiecărui an
încoace. Iară de este vreo biserică in protopopiatul fr(ăţiei) tale în care nu este
obicei a se aduna dumineca şi în sărbători milă pe seama bisericii cu discul, acel
obicei numaidecât să-l introduceţi, şi ce se va aduna să faci rânduiala să se scrie
şi să se păstreze cu toată credinţa, ca sa aibă bisericile de unde să-şi cîrpească
lipsele la vreme de nevoie”.
Anul 1847 este un an frământat pentru noul vicar general al episcopiei
Ardealului, în condiţiile în care evenimentele revoluţiei se prevedeau prin
diferite manifestări publice. Şaguna continuă cu aplomb activitatea pasto
rală, primind în 15 aprilie 1847 de la guvern îngăduinţa de a face „vizitaţie
canonică în eparhie”. ,,De la ostenelile D-lui vicar, ca bărbat al păcii, aştep
tăm numai rezultate mângâitoare şi odihnitoare”, scria Gazeta de
Transilvania în nr. 3 din 1847.
în ţinutul braşovean se implică (aşa cum dovedesc documentele din
acest an) în rezolvarea problemelor sătenilor din Râşnov şi Bran sau în ac
ţiunea filantropică de a colecta bani pentru sinistraţi. Dă multă atenţie
sectorului administrativ bisericesc, îndrumând pe preoţi pentru alcătuirea
matricolelor de botez, cununie şi deces, dar şi pentru recensământul popu
laţiei, emiţând chiar şi un formular tip pentru realizarea corectă a
recensământului. „Ca în cauză de căsătorie de câte ori să vor da afară extrac81
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turi matriculare din protocoale botezaţilor, cununaţilor şi a bunelor învoiri, spre
încunjurarea confuziilor şi neînţelegerilor, totdeauna cu cea mai mare acuraţie să
să apună (aşeze) zioa, luna şi anul Botezului, Bunei învoiri, făcutelor 3 vestiri şi
a cununei asemenea- preciza Şaguna în scrisoarea din 18 martie 1847. „Cu
toată acuraţia să faci şi pre acest Anu Conscripţia Protopopiatului său şi poruncind aspru subordinaţilor Preoţi ca să fie cu cea mai mare băgare de samă în
arătarea Număruui familiilor şi a sufletelor din Parohii şi până la sfârşitul alui
Noemvrie viitoriu să o aşterni încoace” - scria Şaguna protopopului braşovean
în 21 octombrie 1847.
Preocupat de culturalizarea preoţilor şi prin intermediul lor, a populaţiei săteşti şi orăşeneşti, Şaguna recomandă prima carte didactică
(Geografia Ardealului) şi prima carte morală (împotriva băuturii). „Cui din
binecuviinţăniile voastre nu-i cunoscută lipsa ceaia de obşte ce o simţim în privinţa cărţilor trebuincioasă pentru instituţia tinerimii noastre în şcoalele elementare
ce avem?- întreba marele ierarh în scrisoarea din 22 aprilie 847, prin care
prezintă spre cunoaştere noile cărţi apărute, îngrijorat că „ tot mai tare să
lărgeşte prin o altă cărticică despre tristele urmări a beuturii vinarsului pentru
poporul nostru nu mai puţin folositoare. Drept aceaia- încheia ierarhul - să să
comăndâ Bineînuviinţăţiior Voastre ca mari în trebi pe subordinaţii şi pretoţi
creştinii noştri cu atâta mai vârtos să-i îndemnaţi aceste mult folositoare cărticele.
Onorate D. Protopresbyter! - se adresa în 2/19 februarie 1847 episcopul
Şaguna protopopului braşovean Petru Gherman într-o grafie latină de
tranziţie şi un limbaj încă tributar cunoaşterii perfecte a limbii române,
respingând propunerea de cununie pentru nişte tineri din Vlădeni, pe mo
tivul că nu a respectat dispoziţiile episcopiei - La relaţiile Fratz(iei Tale) din
20 ianuar a.c. prin quare ceri dispensa rudenia en gradul a 5-lea de cuscrie entre
loann Stoia şi Pelegia Steblea amândoi din Vlădeni invită să arăţi a se dispensa
de o vestire lacob Vlad şi Elena Dragoş tot din numitul sat născute, se rescrie
Fratz enapoi precum aquest Consistoriu din motivele prin Fratz(ia Ta) en toate
descoperite împărtăşeşte preoţilor toate dispenzaţie şi întăreşte atinsul de rudenia
aretate şi de o vestire spre a se putea cununa cu 2 nemaifiind alte vestiri care
loruşi empedeca căsătoria..”, pentru ca în 4 februarie acelaşi an, să-l sfătuias
că pe acelaşi protopop cum să soluţioneze situaţia conflictuală dintre preoţii
codleni Gheorghe Pascu şi Petru Vlad, dispunînd ca „Petru Vlad, qua dân
sul ar fi silit din partea Binecuv. Tale a da suspensului quelluialalt Preot de
acollo, George Pascu zsumetate(]umătate) numai din Veniturile Parochiei
aquestuia din urmă ...(iar) Parochu Petru Vlad nu are de a întoarque Suspensului
de la funcţie Preot George Popu mai mult dequatt sumetate din veniturile numai
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din Parochiea lui George Pascu curgătoare sau dequa satul Codlea nu este-n 2
Parochii impărţiţi lU din veniturile din întregul satu curgătoare, remănănd 3A
recurentului Petru Vlad”. După şase zile, în 10 februarie sfătuieşte pe proto
pop să împace pe proţii Stan Băncilă şi Bucur Budaşcu din Tohanul Nou
cerându-i cu asprime:,, să-i porunceşti a-si da cat mai curend Declaratiea si
respuns exculpatroiu la toate aquelle 7 puncturi, quare dinpreună cu
impartasitele acte, fără întârziere să le aşterni încoace”. în aceeaşi zi (10 februarie 1847) scrie protopopului Ghermana în privinţa cantorilor din Zărneşti
,,qua pre susnumitii suplicanţi se-i îndrepţi a se indestula cu Dispositia lăudatului
D. Director in privintia Cantorilor făcută si a fi in linişte si in pace..."
obligându-i pe cantori (care erau şi slujitori ai şcolii) să rspecte dispoziţiile
directorului şcolilor naţionale neunite din Transilvania, Moise Fulea. Neobosit, marele ierarh scrie în aceeaşi zi protopopului Gherman cum să
rezolve problema râşnovenilor care se plâng de obligaţiile nefireşti pe care
le-au pentru ,,slujba împărătească”. „îndurerându-se Inaltiatul Reg. Gubemu a
hotărî prin Pratiosul său Decret din 12 lan. A.c. N.ro 248- preciza Şaguna în
acelaşi limbaj greroi din perioada începuturilor scrisului cu alfabet latin qua querere Servitorilor bisericesci din Orasiul Resnov spre a se scuti de purtarea
greutăţilor comune şi a slugibelor aşternută cu plebea la aquell Inaltiat aşternută,
qua netemeinică, se nu se eae in niqui o bagare de samă si suplicatii se poarte
aqestea, de la quare nequi servitorii bisericeşti ai altor confessi nu sunt luaţi afară
- qua si pene aquum se comită Binecuviindeniei Tale qua aquesta indurată
Hotarire se o faci cunoscută numiţilor Servitori bisericesci din Resnov spre
cunostinţia şi nedreptare”.
Şi tot în aceeaşi zi emite circular (tipărit) cerând ajutoare pentru sinis
traţii din „comitatul Hunedoarii...care prin un foc groaznic mai de tot s-au
prefăcut în cenuşă şi lăcuitorii lui au ajuns la la ce mai de pe urmă sărăcie... spre
ajutorul lor să mijlociţi - dispunea ierarhul - prin preoţii vo subordinaţi a să
aduna şi de la creştinii noştri milă...”. în 18 mai 1847 solicită ajutor pentru
păgubiţii prin incendiu din Sângeorgiu. „Să porunceşte Bineîncuvinţăniilor
Voastre, ca spre acest sfârşit să provocaţi pre subordintul popor prin atămătorii
preoţi şi mila ce s-ar aduna după modul cunoscut, să administraţi... pre lângă
cvitanţie, pe care apoi, la dmpu său să o sloboziţi încoace spre urmarea mai înco
lo cu dânsa”.Mai multe circulare emise de Vicarul General Andrei Şaguna
din acest an, sunt adresate preoţilor din subordine, în urma dispoziţiilor
guvernamentale privind sujbele bisericeşti pentru deţinuţi şi colecta de
fonduri pentru comuna Homorod, distrusă de incendiu.
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Cronologia vieţii marelui ierarh Andrei Şaguna
Alte scrisori din acest an, adresate personal de episcop protopopului
Gherman se referă la situaţia conflictuală iscată în Bran-Poartă de preotul
Ioan Perşoiu ,,qua ar fi aretat despre densul - la superioritatea sa - lucruri neadevărate si nefondate, quare a se pedepsi qua un delator falsu”. Avertismente
similare sunt transmise protopopului braşoven prin scrisoarea din 27 mai
1847 în privinţ preotului Ion Tătulea din Predeal. „Să îndatorezi pre Parochii
Ioan Tetulea şi loan Pascu se-si dee declaraţiile lor, pre quare in restemp de 15
zile de la primirea aquestea să le aşterni încoace”scrie Şaguna într'O altă seri'
soare din 9 septembrie 1847.
Se arată neîndurător pentru preoţii care părăsesc parohia penru a~şi
rezolva probleme personale: „mulţi din Preoţi, Bineincuviinteniilor Voastre
subordinaţi-scria ierarhul în scrisoarea din 24 martie 1847 - lesandu-şi
Parochiile lor, chălătorescu incoace şi incolo in Ţara şi afară din Ţarră, în negu
ţătorii şi alte speculaţii umblând. Se porunceşte Frăţiilor Voastre, sub grea
pedeapsă... să nu mai îndrăzniţi a mai înzestra cu înscrisuri passuale pe aseme
nea Preoţi, numai din puterea Bineincuviinţeniilor Voastre fără de ştirea
Consistoriului, qui Preoţii aquestea totdeauna să arate Consistoriului motivele,
pentru quare aveau a-şi părăsi Parochiile pe mai multu sau mai scurtu timpu...”.
In scrisoarea din 21 octombrie 1847 Vicarul general Andrei Şaguna judecă
situaţia conflictuală dintre preotul Nicolae Frateş şi parohienii săi din
Prejmer pentru ca în scrisoarea din 5 aprilie 1847 să se intereseze de situaţia
morală a preotului Stan Vasile din Tohanul Nou, cerându'i protopopului
braşovean „quatt mai curând se areti incoace genuire si dupe cunoscintia sufletu
lui cu que insusiri morale este inzestrat numitul Parochu Stan Bantsilă si quum e
purtarea lui?”, dar apreciază prin măguilitore şi părinteşti cuvinte prin seri'
soarea din 22 aprilie 1847 activitatea parohului din Dumbrăviţa (Ţânţari)
Ioan Popovici în munca de catehizare a şcolarilor din parohie, fiind
,,vrednica de protecţia şi graţia tuturor”.
Străbătând conţinutul doar al scrisorilor inedite din anul 1847, aflate
în Şcheii Braşovului, (redate doar sumar, date fiind circumstanţele de spa'
ţiu) putem cunoaşte personalitatea unui mare ierarh, lăsat în umbra
ignoranţei şi a greşitei aprecieri din volumele ce vor apărea.
1848
Anul revoluţionar 1848 îl găseşte pe mitropolitul Andrei Şaguna la
datorie.
încă din 6/18 februarie 1848 noul episcop solicită braşovenilor să tri
mită la Sibiu o delegaţie pentru a se sfătui, prevăzând tulburarea
evenimentelor, asigurândud că ,,o nouă cale, aşadar s-a deschis înaintea mea,
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pe care, pentru binele şi folosul Domniilor Voastre, precum şi a tututror acelora,
care sânt încredinţaţi griji mele...-le scria Şaguna.
După ce a fost sfinţit la Carloviţ ( în Duminica Tomii, 18/30 aprilie
1848) ca episcop vicar al românilor ortodocşi din Ardeal de către patriarhul
losif Rajacici, se implică în evenimentele revoluţionare, preocupat, pe de o
parte pentru a scoate pe români din satrea de iobăgie, pentru a le crea biserici şi şcoli şi pe de altă parte pentru a reînfiinţa Mitropolia Ardealului (,,pe
românii ardeleni din adâncul lor somn să-i deştept şi cu voia cătră tot ce e
adevăratm plăcut şi bun să-i trag”- scria patriarhului sârb cu ocazia
întronizării sale ca episcop).
In Braşov, veştile bune au sosit după câteva ore, iar în şedinţa din 18
aprilie 1848 a Reprezentanţei, protopopul Popazu, cu sufletul plin de mândrie şi bucurie, face cunoscut că ,,Ia 3/15 mai s-au hotărât a se ţinea la Blaj o
adunanţă naţională, pentru ca să se sfătuiască de inştanţia ce vine a se face şi a
se da la dieta ţării”. Se citeşte apoi ordinul consistorial No.231 din 7/19
aprilie, în care se spunea că ,,Reprezentanţa să aleagă din sânul obştii pe cei
mai pricepuţi şi mai deştepţi, ca să meargă la Blaj”. Au fost aleşi N. Voinescu,
I. Jipa, I.Leca, I. Petrovici, Barbu Cepescu, Gh. Ciurcu, I. Corbu, S.
Stinghe, D.G. Nicolau, Nicolae Găitănar, Anton Balomir, N. Pădure,
Constantin Popazu, Panaiot Mincu, I.M.Burbea, Hristea Orghidan, Hristea Gh. Orghidan, I. Donţea, Andrei Popovici, N. Mitoc, I.St. Arseniu,
I.Ozun, I. Bidu, Simion Dulceaţă şi I. Munteanu, în frunte cu avocatul
Ioan Bran.
Braşovenii au aflat cu mândrie, că din cei zece secretari ai Adunării,
doi să fie aleşi din sânul lor: Protopopul Ioan Popazu (al doilea) şi Ion Bran
(al zecelea) şi din cel puţin 30 de membri, dar care, de fapt fu compusă din
46 de români, urmând să prezinte împăratului petiţiunea de 16 puncte,
prin care naţiunea română îşi cere drepturile sale, deputaţiunea pusă sub
conducerea mitropolitului Andrei Şaguna, au fost nouă braşoveni: Ei erau:
Popazu, Ioan Bran, avocatul şi mai târziu vice-prefectul Braşovului, Con
stantin Secăreanu, cancelistul Vasile Lacea junior, avocatul Constantin
Ioan, admis nu după mult timp ca participant la Magistrat, Ioan Juga, Rudolf Orghidan, Nicolae Dima şi Ioan Jipa
In a doua „deputaţiune”, pusă sub conducerea episcopului Lemeni de
la Blaj, constătătoare din cel puţin o sută de membri şi care avea să notifice
Dietei din Cluj hotărârile Adunării Naţionale, au fost aleşi braşovenii: dia
conul losif Barac, Gheorghe Burbe, I.A.Navrea, N.Voinescu, I. Corbu,
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Radu Leca, Barbu Cepescu, Dumitru Oţoţoiu, Nicolae Măciucă, protopo
pul Petre Gherman, Vasile Lacea senior şi Gheorghe Nica, dar cu ceilalţi
împreună, 108 la număr - căci şi pentru deputaţiunea întâia, se spusese: „şi
alţii care vor vrea”.
Mitropolitul Şaguna, trebuind să meargă mai întâi la Cluj, pentru a
depune jurământul de fidelitate şi apoi la Pesta, pentru a informa guvernul
despre cele întâmplate la Blaj, a sosit cu mare întârziere la Viena, ceea ce
îndemnase pe Popazu, A.Treboniu Laurian şi alţi membri ai
„deputaţiunii”, să nu mai aştepte, plecând la Insbruck. In drum, ei au fost
arestaţi, fiind bănuiţii ca spioni. Eliberaţi după un timp oarecare, s-au pre^
zentat în audienţă, sub conducerea lui Popazu, de faţă fiind şi contele
Mihail Eszterhazy, Popazu prezintă petiţiunea şi a vorbit în termeni, din
care reieşea că ,,naţiunea română nu are nici o încredere în bărbaţii de stat ai
Ungariei, iară în cei din Transilvania nu avusese nici odinioară...”.
Despre aceste întâmplări a scris şi Ioan Bran din Insbruck la 23 mai
(st.v.), reprezentantului din Şchei Nicolae Dima, arătândud că la 25 mai,
seara a ajuns la Viena, dar acolo era „răscoală şi împăratul fugit la Insbruck,
în TiroT. In capitala Austriei s^au întâlnit şi cu alţi membri braşoveni ai
„deputaţiunii”, între care Orghidan, Juga, ca şi cu secretarii Gheorghe
Ioan, Vasilie Lacea junior şi Constantin Săcăreanu şi la 27 mai, dimineaţa,
au plecat cu vaporul spre Insbruck. Bran încheie, spunând că „aici la împărâtul stăm foarte bine; avem toată nădejdea că ne vom ajunge dorinţa şi că ne
vom redobândi drepturile noastre strămoşeşti” .
Deputaţii, nefiind însă mulţumiţi cu rezoluţia împărătească, primită
abia la 11 iunie, au hotărît să înainteze - de astă dată împreună cu Şaguna
- o altă petiţiune, la care primi o rezoluţiune mai favorabilă, aşa că la 24
iunie mambrii au plecat spre Pesta, pentru a comunica şi guvernului ungar
rezoluţia austriacă.
Deputatul braşovean Ioan Bran scrie din nou la 12/24 iunie 1848, de
astădată adresându-se Reprezentanţei, făcând cunoscut membrilor ei că la
6/18 iunie a plecat din nou de la Viena la Insbruck, de astădată cu Şaguna
şi cu ceilalţi deputaţi: „Pe cale - zice ei - văzând D. Episcop că Popazu nu este
cu noi, i-au părut rău, căci s-au întors la Braşov, zicând că ar fi voit ca pre
Popazu şi pre mine să ne ţie lângă sine la Peştea şi i-au părut rău, căci nu i-au
spus Popazu Mării Sale că se întoarce la Braşov". La 11/23 iunie s-au prezentat apoi din nou în audienţă *- scria în continuare Bran ' arătându-şi
nemulţumirea cu rezoluţia din 11 iunie şi supunând din nou împăratului
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petiţiunea de la Blaj...,,îndeosebi au cuvântat D. Episcop foarte bine la
Imperatorul...n Altă scrisoare o adresează Bran, Reprezentanţei in Şchei la
10 iulie st.n. din Pesta. în aceasta îşi exprimă indignarea pentru faptul că
românii braşoveni, aşteptând rezoluţia împăratului, nu au luat parte la alegerile dietale, iar saşii îi excluseră de la vot, în baza cenzurii.
Intre timp „insurgenţii” unguri se apropiau de Sibiu şi de Braşov, iar
în noiembrie feld-mareşalul Ghedeon comanda din Braşov o trupă regulată
de abia 1890 de pedestraşi, 200 călărime şi 8 tunuri. Gărzile săseşti, lăncierii
şi vânătorii români vor fi fost cu totul circa 4000. La 30 nov. secuii ocupă şi
jefuiesc Feldioara (de lângă Braşov) dându-i foc. La 5 decembrie secuii trec
Oltul şi pradă Prejmerul.
Ultima şedinţă a Reprezentanţei, înainte de ocuparea Braşovului s-a
ţinut la 28 noiembrie 1848, când procesul verbal se face în limba greacă. „
S-a hotărât, deci, ca toată averea acestei Sfinte Biserii, afară de cele ale ei patru
mari case, să se încredinţeze subsemnatului (n.n. Gheroghe Radu Leca), care cu
ajutorul lui Dumnezeu, le-am ascuns, cărându-le cu Prea Cuviosul Protopop Petru Ghermanis. Pentru dovadă semnez: Gheorghe Radu Leca, epitrop”.
In aceeaşi şedinţă s-a dat negustorului Gheorghe Nica mandatul de a
merge în Muntenia şi a cumpăra „de la înalta stăpânire a Ţârii sau de oriun
de va găsi, cinci sute §tiuc(uri) puşte cu baionete bune...pe credit de şase luni”...
Dacă cumva, însă, aceste puşti s-ar dărui sau împrumuta, Nica avea să în
ştiinţeze Reprezentanţa, care să ceară aprobare de la stăpânirea transilvană
de a le lua în primire .
Curând după aceea (copia scrisorii este fără dată), Reprezentanţa de la
Sf. Nicolae şi cei de la capela din Cetate se adresează înaltei căimăcănii a
Ţării Româneşti, cu o scrisoare predată negustorilor Gheorghe Nica şi
Apostol Eustatie Pop, prin care cerea ajutor.
Din alt document aflăm numărul şi felul armelor dăruite sau împru
mutate de „bunii domni naţionali” pentru concetăţenii lor „români săraci,
spre apărare de zile de primejdie”. în total s-au trimis 345 lănci dăruite şi
împrumutate, precum şi 5 puşti împrumutate, partea ce mai mare de către
negustorii şi preoţii de la Sf. Nicolae, Cetate şi Tocile, precum şi Braşovul
Vechi.
Românii s-au înrolat sub steagul împăratului, iar în adunarea ţinută la
28 decembrie 1848 în Sibiu, sub patronajul mitropolitului Şaguna, s-a ho
tărât să mai trimită încă o delegaţie la noul împărat Francisc Iosif I.
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Astfel au trecut zile după zile, pline de groază şi la începutul anului
1849, războiul civil era în plină desfăşurare. Şaguna S'a prezentat din nou
în audienţă la împărat. La 25 februarie 1849 o altă petiţie naţională a fost
prezentată împăratului, din delegaţia care a prezentata a făcut parte atât
Şaguna cât şi protopopul Popazu Ca urmare la 4 martie 1849 Francisc Iosif
I emite o nouă constituţie, cu care Românii mau fost mulţumiţi şi contra
căreia şi Ungurii se înfuriară deoarece uniunea Transilvaniei cu Ungaria,
pe care o cereau de atâta vreme, nu era nici de astă dată recunoscută, ci în
constituţie se garanta independenţa autonomă a marii provincii'
Transilvania.
In scrisorile sale adresate braşovenilor, episcopul Şaguna îi sfătuieşte
cum să se comporte la Adunarea de la Blaj şi la Viena. Din scrisoarea de'
putatului braşovean I. Bran aflăm demersurile făcute la Viena de delegaţia
română. Doar circumstanţele de spaţiu nu ne îngăduie să reproducem aceS'
te scrisori.
Pentru că trebuia mai întâi să depună jurământul de episcop la Cluj,
Şaguna nu însoţeşte noua delegaţie a deputaţilor români la Viena, ci pleacă
la Cluj, unde - după cum mărturiseşte în „Memorialul” său - „sosind, rn-am
prezentat guvernatorului conte Teleky, pe care ham găsit în cea mai mare perplexitate pentru tulburările ce se începură atunci, din care cauză numai după mai
multe zile a putut convoca şedinţa pentru depunerea jurământului meu...”, motiv
pentru care întârzie la Viena, anunţândmi pe deputaţi cauza întârzierii.
Ajuns la Viena, transmite braşovenilor mesaje prin notarul său Hannie şi
protopopul Moga, îndemnând la linişte şi diplomaţie. Mai multe circulare
şi scrisori personale (aflate în Şchei) redau demersurile făcute la Viena de
marele ierarh, asigurândud că va fi mai bună pentru români această cale
diplomatică, decât cea conflictuală.
Episcopul Şaguna este nevoit să amâne chiar şi cursul teologic în 5
septembrie 1848, dar nu pentru mult timp, căci în noiembrie acelaşi an SO'
licită protopopului Popazu lista tinerilor propuşi spre hirotonire.
Anul 1849
Adunarea naţională din 16/28 decembrie 1848 alege o delegaţie sub
conducerea episcopului Şaguna pentru a depune omagiul naţiunii române
la tronul împăratului Francisc Iosif I. în prima zi anului 1849, înfruntând
gerul iernii, Şaguna pleacă la Bucureşti, însoţit de protopopul braşovean
Ioan Popazu de secretarul Iacob Bologa şi protosinghelul Dionisie Roman,
apoi în Bucovina, cerând intervenţia trupelor ruseşti pentru restabilirea
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ordinii publice perturbate de naţionaliştii maghiari şi de acolo Gaiiţia, la
Olmutz, unde se găsea curtea imperială,. Rosteşte în faţa noului monarh
un impresionant discurs în 6 februarie 1849 şi depune o petiţie semnată de
13 deputaţi, între care şi protopopul braşovean Ioan Popazu. De aici pleacă
la Praga pentru a face acelaşi lucru în faţa împăratului Ferdinand şi reîntors
la Olmutz se înfăţişează pe rând miniştrilor pledând pentru cauza românilor. Se îndreaptă spre Viena, unde se găsea delegaţia românilor, în frunte
cu protopopul braşovean Ioan Popazu, adresând în 25 februarie 1849 o celebră petiţie, cerând „unirea tuturor românilor din statele austriece intr-o
singură naţiune independentă...şi administraţie naţională autonomă”. In
16/28 martie Şaguna scrie prima adresă din Viena către patriarhul sârbesc
Rajacici în cauza independenţei ierarhice a românilor de sârbi. Timp de 7
luni, cât a stat la Viena şi Olmutz Andrei Şaguna, alături de Popazu şi ceilalţi deputaţi slujeşte cu mult zel cauza românească. Urmarea pozitivă a fost
confirmată de constituţia din 4 martie 1849 elaborată de ministrul
Schwarzenberg care stipula între altele că Ardealul ca mare principat va
rămânea deplin independent de Ungaria (art.74). In scrisoarea din 9 no
iembrie 1849, aflată în Şchei, Şaguna prezintă preoţimii noile avantaje
acordate naţiunii române după revoluţie. în primăvara anului 1849 se tipă
rea la Viena „promemoria” prin care românii cer să aibă o mitropolie
separată de cea sârbească. După un an, la Sibiu se tipăreşte în limbă ger
mană un „adaos la promemorie”
Delegaţia română, în frunte cu Andrei Şaguna, timp de 7 luni, cât a
stat pe meleagurile vieneze, emite şi alte petiţii, cerând noi reglementări în
cauza naţiunii române. Din scrisorile din Şchei ale protopopului Ioan
Popazu, trimise de la la Viena, aflăm amănunte privind aceste frământări
ale românilor aflaţi în delegaţie la Viena alături de Şaguna.
La 2 februarie st.n.1849 generalul rus Engelhardt sosise la Braşov cu
2730 de soldaţi infanterişti, 430 ulani, 190 cazaci călări şi 8 tunuri pentru a
asigura ordinea publică. Dar pericolul era tot mai aproape.
„încă din 18 martie 1849 - scria Bariţiu - braşovenii şi săcelenii îşi iau ce
pot cu ei şi fug spre România prin pasul Timişului, iar două zile mai târziu, la 20
martie, generalul ungur Bem intră triumfător în Braşov”.
Probabil că tot atunci a plecat din Braşov şi Popazu, odată cu ceilalţi.
Câteva documente scrise în limba maghiară, aflate în Arhiva Oficiului protopopesc de la Sf. Nicolae, ne spun mai multe despre Moise Fule, Ioan
Moga, Ioan Popazu şi alţii, în urma cererii comisarului gubernial Carol
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Szentivanzi de a raporta Ministerului ungar de culte şi instrucţiune publică
participanţii la revoluţie. De aici aflăm că protopopul Popazu, fiind foarte
„deocheat”, a fost trimis la Olmutz cu mitropolitul Şaguna, de unde nu s-a
mai întors. Al doilea protopop, Alexe Verzea a fugit cu „imperialiştii” în
Valahia, unde se află şi acum, iar „al treilea, Petru Gherman, a plecat şi el,
când Braşovul era să fie ocupat, dar iute şi degrabă s-a întors şi îşi vede de sluj
bă”. Aşadar, în timpul cel mai periculos, Popazu era cînd la Viena, cînd la
Olmutz, unde continua să apere interesele naţiunii sale, cu binecuvîntarea
marelui ierarh.
Primejdia cea mare trecuse şi Biserica şi-a reluă viaţa sa obişnuită, dar
lipsită de şeful ei, Popazu.
In acest timp Popazu încă nu se înapoiase la Braşov, căci de la Olmutz
plecase la Viena, de unde scrisese de mai multe ori Reprezentanţei. La 31
martie 1849 el scrie din nou, entuziasmat şi optimist, arătând ce a izbutit să
facă în calitate sa de deputat al naţiunii . Văzând că nici de sărbătorile
Naşterii Domnului nu se întoarce din Viena, Şaguna dispune să se scrie
preoţilor şi poporului din Protopopiatul I al Braşovului, că, deoarece
Popazu „aducând cu sine lipsa cauzei naţionale, poate fi că încă multă vreme nu
se va întoarce de la Viena, de o parte, iară de altă parte, ca nu cumva protopo
piatul lui să pătimească vreo scădere, s-au aflat ca lipsă a se face din partea
Consistoriului acea rânduialâ, ce îngrijirea acestui protopopiat să se încredinţeze
parohului din Şchei, loan Petric...”.
Reprezentanţa, însă, căreia Gherman îi adusese la cunoştinţă ordinul
episcopului, lăsând să se întrevadă că e nemulţumit de această dispoziţie - a
hotărît ca protopopiatul lui Popazu să fie lăsat în grija lui Gherman, pe care
Popazu îl încredinţase cu această sarcină, „deoarece suntem mulţumiţi cu el”.
In ciuda acestor frământări, Şaguna îşi găseşte resurse pentru a se în~
griji de seminarul teologic. Hotărăşte ca la 1 noiembrie 1849 să înceapă
„cursul, la care să nu poată fi însă nimenea primit fără ştirea şi aprobarea lui”.
împarte cursul în două semestre (Gramatica românească, Metodica, Dog'
matica şi Pastorale pentru primul semestru şi Continuarea pastoralei,
Morala, Pedagogia, Istoria bisericească şi Tâlcuirea Evangheliilor pentru al
doilea semestru).
în 1849 editează la Sibiu „Promemorii despre dreptul de autonomiă a
bisericei române ortodocse în Ardeal”.
„...vom ridica Naţiunea română la rangul ce i se cuvne şi vom face ca nepo
ţii şi strănepoţii noştri să moştenească o soartă fericită...”
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Anul 1850
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Conştient că toate drepturile promise în perioada revoluţiei pentru
români au rămas la faza de promisiune, episcoul Andrei Şaguna consideră
că delegaţia română din Viena, în frunte cu protopopul braşovean Ioan
Popazu, trebuie să rămână în continuare acolo şi să lupte pentru oficializarea drepturilor promise. In acest context Popazu participă la „conferinţele
episcopeşti” din capitala Austriei (la care participau toţi episcopii ortodocşi
din Austria), de unde trimite rapoarte la Braşov. La 11 martie 1850 deputaţii români ardeleni şi bănăţeni înaintează monarhului o nouă petiţie
colectivă. Revenit la Sibiu, episcopul Şaguna adresează numeroase petiţii
guvernatorului Wolgemuth (în 5 ani Şaguna înaintase 11 petiţii), care accepta destul de greu concesiile pentru naţiunea română. In acelaşi timp
revine la Viena pentru a da noi dispoziţii delegaţiei române, în condiţiile în
care ministrul de culte, contele Leo Thun se dovedea deosebit de ostil episcopului. II aflăm preocupat să cumpere proprietăţi pentru episcopie şi
seminar şi să înfiinţeze instituţii culturale pentru români.(Se cumpără o
casă pentru seminar în Cetatea Sibiului cu 20.000 fi. şi alta pentru episco
pie în suburbiul Iosefin cu 6000 fl). Documentele din Şchei confirmă
implicaţiile ierarhului pentru remedierea dezastrului cauzat de revoluţie în
cazul satelor pârjolite şi distruse.
La 24 ianuarie st.v. 1850 Popazu scria din nou din Viena: „Din scrisoarea fratelui, Părintelui loan Petric...am înţeles cu durere că Onorat D-voastră aţi
fi scârbiţi pe mine că nu vă scriu mai des, cum mai stă cauza Naţiunii române
aici...Ştiind, însă că în astfel de vremuri, scrisorile trimise prin poştă se cam des
chid”. Le trmite o scrisoare prin fratele său, Costantin Popazu. „Noi, aici zice el - batem neîncetat ca să ni să dea o măngâtoare rezoluţiune subscrisă de
înaltul împărat.. .dăm memoriale peste memorial la înaltul ministeriu, prin care
ne plângem despre nedreptăţile şi neajunsurile ce se întâmplă Românilor în tot
locu...Nădejdea, însă, nu trebuie să ne părăsească, căci, până când o Naţiune are
să se lupte cu greutăţi, până ea este trează, priveghitoare, bărbată, tare, nobilă,
iubitoare de aproapele, scumpă preţuitoare a drepturilor câştigate cu atâta sudoa
re...Drept aceea, Domnilor şi Fraţilor, să fim răbdători, aşteptători, abătători,
plini de nădejde, jertfitori, paşnici şi iubitori de bună rânduială şi aşa vom ridica
Naţiunea română la rangul ce i se cuvine şi vom face ca nepoţii şi strănepoţii
noştri să moştenească o soartă fericită...”. Le mai scrie apoi, că de la plecarea
lui Şaguna din Viena, a fost încredinţat de către ceilalţi deputaţi români să
ia cuvântul la şedinţele de la împărat şi miniştri. Imediat, însă, ce se va găsi
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un altul să'i ia locul, „eu îndată voi pleca acasă, că fără de acee m-au încins un
dor de patrie, care-mi sfâşie inima cu totul...”.
In sfârşit, pe la mijlocul lui aprilie 1850 soseşte şi el acasă, iar în şedinţa din 19 aprilie face Reprezentanţei un expozeu despre misiunea sa şi „prin
o cuvântare plină de înţeles, arată precum despre o parte bunăvoinţa împăratului
şi aplecarea întregii Inlte Dinastii Austriece către 'Naţiunea Română, aşa despre
altă parte, descopere luminat neapărabila lipsă de şcoale şi nespusa pagubă, ce
urmează asupra întregii Naţiuni române pe tot ceasu, prin întârziere şcoalelor,
căci singura garanţie a tuturor drepturilor naţionale sânt şi vor fi numai singuri
bărbaţii Naţiunii române, credincioşi desăvârşiţi prin şcoli şi înzestraţi cu ştiinţe
solide, carii numai în şcoli se pot forma, de către Naţiune, după lipsele ei.
După aceea, D-sa, ca şi până la o organizăciune comună a şcoalelor şi înzes
trarea acestora din partea Stăpânirii /cere/ să se înfiinţeze, împreună cu fraţii
români cetăţeni(din Cetate), cu cheltuieli unite, un gimnaziu, în care să se adune
toţi tinerii români, carii acum umblă fără a putea continua studiile - şi acest
gimnaziu la Octomvrie a.c. să se înceapă pe deplin. Această propunere a D-lui
Protopop ...în principiu s-au aflat de tot bună şi s-au priimit că către întreagă
Reprezentanţia. însă D-nii Protopopi I. Popazu şi Petru Gherman să chibzuiască
cât se va putea sigura spre acest scop un ajutor şi din district şi apoi Sfânta Bise
rică noastră, din partea sa, ce i se vine asupră-i şi după raţiociniul(cont de
gestiune) făcut în sumă de 2620 fl.conv. m., pă lângă ajutoriul ce se va asigura
din district, va împlini lipsa, însă sub acea condiţiune, ca aceasta să fie cu învoi
rea D-lui Episcop şi că în casa Sfintei Biserici totdeauna să rămâie şi ceva rezervă
spre creşterea capitalului Sfintei Biserici, despre care să se înţeleagă D. protopop
şi cu D-nii cetăţeni şi pentru partea ce după socoteala şi planul făcut vine asupra
D-lor, 1200 fl.conv. m. Această urmare şi aşezământ se întâmpină din partea
Stăpânirii sau din partea Sfintei Bisericii noastre, până când, din partea Naţiu
nii, se vor înfiinţa spre acest scop alte izvoare, alte mijloace...”.
Anul 1851
Episcopul Andrei Şaguna face repetate escapade la Viena, conştient că
nu este încă rezolvată cauza naţiunii române. Revenit la Sibiu avertizează
pe braşoveni că trebuie să facă toate demersurile necesare şi legale pentru
ridicarea gimnaziului. îşi propune să înfiinţeze 6 gimnazii pe spesele statului
la Sibiu, Braşov, Deva, Cluj, Chioar şi Rupea. în 4 septembrie cere de la
magistratul Sibiului să pună la dispoziţie un loc comunal potrivit pentru a
ridica o catedrală şi un seminar, obţinând nu numai aprobare de 1a împă'
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rat, dar şi suma de 100 galbeni donaţie şi din partea guvernatorului
Schwarzenberg 50 galbeni.
Demersurile episcopului Şaguna pentru înfiinţarea mitropoliei se Iovesc de opoziţia greco-catolicilor, în frunte cu episcopul Alexandru Şterca
Şuluţiu, care, printro cuvântare arhierească, tipărită la Buda în 1851, se
opune înfiinţării mitropoliei ortodoxe în Ardeal şi propune înfiinţarea mi**
tropoliei greco-catolice la Blaj şi a episcopiilor grecooatolice la Gherla şi
Lugoş.
în anul 1851 Şaguna înaintează ministrului de culte şi instrucţiune
publică în Viena un memorial, prin care lămureşte cererea românilor orto*
docşi din Ardeal privind drepturile istorice şi canonice, aducând ca
argument ,,cele două broşuri ale mele”. Dar în acelaşi an la Viena sârbii
publică o broşură intitulată ,, Antwort auf die Angriffe einiger Romanen gegen
die Einheit der Hierarhie der ;prgenl. Ort. Kirche und der Şerb. Nation”, prin
care se opune ideilor lui Şaguna, căreia Şaguna îi răspunde printro altă
broşură apărută în 1955 sub titlul ,,Recurs sau gravamine în contra ministrului
austriac de culte Leo Thun”.
Şaguna este nevoit să suporte şi dispoziţia guvernamentală, conform
căreia nu se puteau întrebuinţa în şcoli cărţi neautorizate de guvern. Prin
adresa din 12 august 1851 anunţă tipărirea unor cărţi cu destinaţie biseri*
ceaşcă şi şcolară (Abecedar, Ceaslov şi Calendar).
In urma demersurilor făcute de protopopul Ioan Popazu pentru înfiin*
ţarea gimnaziului braşovean, la 7 septembrie 1850 Andrei Şaguna a adresat
o scrisoare celor două reprezentanţe, lăudând nobila lor intenţiune,
împărtăşindu-le binecuvntarea arhierească şi promiţândude tot ajutorul şi
sprijinul.
Cu toate că Şaguna, în scrisoarea sa din 7 septembrie 1850 către cele
două Reprezentanţe, lăudase hotărârea de a se ridica gimnaziul şi-şi dăduse
şi binecuvântarea sa arhierească, promiţând tot ajutorul, totuşi Popazu şi
braşovenii au fost foarte neplăcut surprinşi, văzând că Şaguna manifestă o
oarecare rezervă faţă de măreaţa lor întreprindere. Prin scrisoarea sa din 12
martie 1851, trimisă din Viena, Şaguna îşi arăta, întâi nemulţumirea faţă
de felul în care se alesese Eforia, apoi, la 17 iulie 1851, le scrie din Sibiu că
avusese de gând să vină de Sf. Ilie la Braşov, să se sfătuiască cu ei ,,în
această grandioasă întreprindere”; în sfârşit, că încă de la 1 iulie 1850 inter*
venise pe lângă guvern ca românilor ortodocşi să li se dea şase gimnazii
mari, susţinute de către stat: la Sibiu, Braşov, Deva, Cluj, Chioar şi Co*
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halm (Rupea). Dacă nu vreau să aştepte rezolvarea acestei cereri şi dacă au
făcut toţi paşii necesari pentru recunoaşterea gimnaziului proiectat, cu ca
racter confesional, să-l încunoştinţeze şi pe el. Le mai cere, însă să-i trimită
o situaţie a averilor celor două Biserici, voind să se convingă dacă nu cum
va cele două instituţii nu ar fi prea angajate cu ajutoarele promise pe seama
gimnaziului, fiind astfel aduse în situaţia de a nu mai putea jertfi nimic „spre
alte scopuri sfinte”. In cele din urmă, le cere ca ele să nu cheltuiască fără
aprobare lui, sume mai mari de 100 fl.
Oricât de largi erau vederile noului episcop şi oricât ţine la ridicarea
neamului românesc, în această scrisoare, ce lasă să se întrevadă o uşoară
umbră de nemulţumire, că braşovenii hotărâseră să pornească din iniţiativa
lor - şi mai ales din a lui Popazu - la realizarea care întrecea toate aşteptările.
Totuşi braşovenii au ştiut să iasă şi din acest impas şi prin răspunsul
lor din 14 august, redactat de Popazu, prin care ei spulberă grijile, ce şi ie
făcuse bunul episcop, invitându-1 ca la punerea pietrii fundamentale să aşe
ze „cu înseşi sfintele sale mâni piatra unghiului, ca aşa încă odată, de la început
să putem fi mângâiaţi cu nădejdea că această a noastră întreprindere va fi binecuvântată cu cele mai spornice rezultate, iară inimile credincioşilor noştri, ba
chiar şi a tuturor pravoslavnicilor, să se umple de cea mai mare bucurie”.
La 1 septembrie 1851 cele două reprezentanţe au încheiat un
„legământ”prin care se obligă ,, sub blestem şi afurisenie” să zidească aici
numitele şcoli ,, de ale ţinea şi administra pentru toate veacurile...ca să rămână
în veci confesionale, proprietate a românilor de religiunea răsăriteană drept cre
dincioasă, iar pe profesori să-i aleagă şi numească numai din sânul naţiunii
române, de aceeaşi religie, păstrându-i dreptul deplin de a le susţine (şcolile) pen
tru toţi vecii sub nemijlocita şi neatârnata lor cârmă şi administraţiune, fără a
suferi nici un fel de amestec străinn.
Acest act solemn, Şaguna îl aprobă cu cuvintele ,,învoirea aceasta a ob
ştilor noastre bisericeşti din Braşov o am văzut şi nu numai o laud în tot cuprinsul
ei, ci încă o şi binecuvânt, făgăduindu-mă a înainta lucrul acesta vrednic de toată
lauda, cuprins în învoirea aceasta
Anul 1852
Odată cu instituirea noului guvernator al Ardealului, în persoana lui
Schwarzenberg (care a guvernat şase ani: 1852-1858) relaţiile episcopului
Şaguna cu autorităţile ardelene se îmbunătăţesc. în schimb relaţia cu grecocatolicii se degradează. în scrisoarea din 12 martie 1852 avertiza pe Ioan
Popazu despre cuvântarea tendenţioasă a episcopului greco-catolic Alexan94
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dru Şterca Şuluţiu, tipărită la Buda. în pastoralele sale Şuluţiu înştiinţa pe
enoriaşii săi că dorinţa împăratului ar fi „unirea” tuturor românilor. G.
Bariţiu afirma că „voinţa mai înaltă a cercurilor din Viena” ar fi fost
„unirea religioasă a tuturor Românilor,chiar şi a Principatelor Române” şi
se aminteşte cum Şuluţiu încercase la 1850 să-l înduplece pe Şaguna să
treacă la „unire” ca să ajungă mitropolit unit, iar Al.Şterca Şuluţiu să rămână episcop. Dar, cum apreciază Bariţiu, Şuluţiu şi-a ales rău omul, căci
Şaguna îi răspunse scurt: „pentru nici un fel de demnitate şi rang nu mă fac
apostat”. Faptul că Şuluţiu i-a trimis un exemplar al cuvântării sale ha indignat pe Şaguna, nemulţumire care s-a accentuat după înfiinţarea mitropolii
greco-unite, a Blajului şi cele două episcopii de la Gherla şi Lugoj.
In acest an îl aflăm preocupat pentru reorganizarea şcolilor poporale,
care în 1837(în timpul episcopului Moaga) ajunseseră sub inspecţia supremă
a episcopului romano-catolic din Alba Iulia. Şaguna reuşise din anul 1850
să le scoată de sub această egidă şi în aprilie 1852 le reorganizează, obligând
fiecare obşte bisericească să-şi facă lăcaş de şcoală, angajând dascăli „de
religia noastră” şi cărţile folosite să fie cele tipărite în tipografia diecezană,
obligând protopopii să trimită periodic la episcopie rapoarte. In scrisoarea
din 30 ianuarie 1852 recomandă preoţilor noile cărţi scoase: Paraclisul Mai
cii Domnului şi Rugăciunile Maicii Domnului, câte 150 exemplare pentru
Braşov. în acelaşi scop episcopul Şaguna solicită protopopului Ioan Popazu
tabele statistice cu şcolile existente, dascăli deservenţi şi numărul elevilor
care frecventează şcoala. Un impresionant document prezintă lista tuturor
şcolilor din protopopiatele braşovene. în 8 ianuarie 1852 Arhiereul Andrei
Şaguna lansează colecta pentru cumpărarea unei case destinată seminarului
teologic,, în care candidaţii, cei ce se pregătesc spre treapta preoţiei, să se
crească potrivit chemării lor cei sfinte şi înalte, şi să se adape cu învăţăturile
trebuincioase pentru un păstor sufletesc, ca apoi puindu-se în fruntea tur
mei, pe care li-o încredinţează Biserica, să o ţie povăţui pe calea adevărului
şi a virtuţilor creştineşti. Biserica noastră este asemenea unei corăbii află
toare între valurile cele mari ale mării, deci are lipsă de corăbieri buni, şi
iscusiţi, pentru ca să nu lovească în vreo stâncă, sau să se afunde în adân
cul apelor”. Ca urmare, în scrisoarea din 5 martie 1852 Arhiereul Andrei
Şaguna mulţumeşte pentru colecta făcută de protopopii braşoveni pentru
cumpărarea casei eparhiale din Sibiu „ pentru râvna cea arătată, dar mai
alesu Preoţilor noştri din Bod, Dimitriu Popovici din Sâmpetru, Nicolae
Frateş şi din Feldioara, Iordache Ştefan şi Ioan Morariu, eară parohului
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nostru din Hărman să'i sp(u)i în nume meu că răceala şi iubirea de argint a
dânsulu, care acum au arătat cătră sfânta noastră Episcopie, imau întărit
pe mine în părerea mea care am avuto despre el, că adecă dânsul este un
năimit al altarului lui Dumnezeu, dar nu un slujitoriu cu suflet al legii lui
D-zeu şi că purtarea aceasta a lui nice o cinste nu'i face, ci meritează ca cei'
lalţi Preoţi să nud primească în mijlocul lor la nici o întâmplare”.
Vizitând din nou Braşovul în 22 mai 1852, Şaguna oferă bisericilor
din zonă ajutoare financiare primite de la împărăţie şi pregăteşte vizita învpârâtului Franţ Iosef pe aceste meleaguri pentru iulie 1852. După aceste
evenimente, în august 1852, episcopul Şaguna revine la Braşov, la biserica
Sf. Nicolae , pregătind o nouă plecare la Viena, condiţii în care însărcinează pe protopopii braşoveni Ioan Popazu şi Petru Gherman să suplinească
episcopia. Vizita este mediatizată de protosincelulul său, Grigore Pantazi,
fiul unui negustor şcheian, participant la revoluţia din 1848,aflat în colabo'
rare cu Nicolae Bălcescu. La puţin timp Şaguna emite gramata de instalare
a protopopului Bartolomeu Baiulescu la biserica Sf. treime din Cetatea
Braşovului.
Intro scrisoare semnată în 15 ianuarie 1852 Episcopul Andrei Şauna
emite raport asupra veniturilor şi cheltuielilor făcute pe seama tipografiei
diecezane, de unde aflăm că de la întemeierea tipografiei (27 august 1850)
venitul a ajuns la suma de 7713 fl. 20 cr. In scrisoarea din30 ianuarie 1852
Episcopul Andrei Şaguna recomandă protopopilor Petru Gherman şi Ale'
xie Verzea cărţile de rugăciune editate de Episcopie (150 ex.)pentru a fi
recomandate creştinilor.
Dintr'O scrisoare din 15 decembrie 1852 primeşte de la guvern dreptul
de a scoate „Telegraful Român” („gazetă politică, industrială, comercială şi
literară”).
Din alte documente aflăm că: Arhiereul Andrei Şaguna interzice preO'
ţilor să primească bani pentru slujbele făcute pentru invalizi „patent
tali”(scrisoarea din 3 ianuarie) şi dintr-o altă scrisoare semnată în aceeaşi zi
Şaguna interzice preoţilor să se amestece în procese publice, depăşindu'şi
obligaţiile bisericeşti . în scrisoarea din 31 ianuarie 1852 Episcopul Andrei
Şaguna îşi exprimă nemulţumirea pentru manifestările nefireşti, care au loc
cu prilejul ceremonialului de nuntă „care ar trebui să fie nişte veselii nevi'
novate şi plăcute lui Dumnezeu, degenerează în nişte saturnalii demora'
lizătoare de poporu şi vătămătoare de sfinţenia Tainei Căsătoriei. Ba, ce e
mai multu şi mai tristu, am auzit şi aceia că la astfeliu de prilejuri se cere de
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la Preoţi ca şi ei să ieie parte la vorbele şi măscările cele urâte, ba ca ei să fie -3
care încep şi dau porneală la acelea. S. Maica noastră Biserică, astfeliu de c
obiceiuri, care îşi au începtulu său încă din veacurile păgâneşti, totdeauna
le au osândit şi le osândeşte pănă astăzi şi strâns porunceşte ca fiecare creş- ^
tin să se lase de ele, dară mai vârtos preoţii, carii trebuie să fie sarea ^
pământului, păstorii şi pildă poporului” Şaguna aduce şi argumentul juridic
emis de canoanele sinodale.
c:
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Anul 1853

In acest an se înfiinţează ,,Fundaţiunea Francisc Iosefină”, destinată ~
protecţiei împăratului, care în 18 februarie 1853 a scăpat de atentatul pus la ^
cale de croitorul maghiar Libenyi. Din venitul fundaţiei se ofereau stipendii ^
studenţilor săraci din seminar şi de la gimnaziu. Ca atare în Pastorala de o
Paşti, face referinţă la fundaţia creată pentru ,, înaintarea cu cultură a i
naţiunei noastre pre lângă înzestrarea cea cuviincioasă, a Preoţimei şi a Dascălilor, trebuie să ne fie cea mai de căpetenie năzuinţă a noastră, căci numai prin ^
cultură ne putem face vrednici de puseţiunea în răndu cu celelalte popoare...încă
odată poftindu'vă, ca să daţi la întemeierea acestei fundaţiuna, care să fie comoara înaintării în cultură a tinerimei noastre, în nădejdea, că veţi urma glasului
Arhierescului vostru, carele spre acest scopu sfânt dărueşte una mie de fiorini ar
gint, - vă împărtăşescu Arhierească Binecuvântare..."Episodul atentatului din
6/18 februarie 1853 asupra împăratului este recepţionat şi de marele ierarh,
care cere preoţilor să marcheze acest eveniment prin rugăciuni publice şi la
puţin timp, în 19-21 februarie 1853, Arhiereul Andrei Şaguna invită pe
reprezentanţii Bisericii din Cetate să-l însoţească la Viena pentru omagierea
împăratului, iar în martie 1853 reprezentanţii Bisericii din Cetate răspund
solicitării episcopului Andrei Şaguna de a trimte delegaţi la Viena „pe
Domnii loan Jipa şi Georgie Juga, carii socotimu că vor fi plăcuţi Eselenţiei
Voastre”pentru că „părinteasca poftire a Ecselenţiei Voastre, de mare şi negrăită
bucurie ne-au umplut, aşa cât nu putem din destul prin cuvinte esprima mulţămita noastră Ecselenţiei Voastren.
In 29 ianuarie 1853 Şaguna prezintă preoţilor noile dispoziţii ale Guvernului cu privire la completarea tabelelor statistice privind căsătoria
cadrelor militare,,.nici într-un chip nu se pot cununa fără slobozenia dregătoriei
competente militare- scria Şaguna protopopului loan Popazu”..dispoziţie re
petată în adresa din 29 ianuarie, acelaşi an.
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în 19/21 februarie Şaguna felicită pe catehetul loan Petric, viitorul
protopop, pentru cursurile teologice făcute la Braşov,,cu mare bucurie şi
mângăere am avut deoparte sporiul numeroasei tinerimi în învăţătură, eară de
altă parte zelul Părintelui Catihetu Ioann Petricu în învăţarea şi creşterea
tinerimei arătatu...”.
cultului creştin, Şaguna
Tipărind cele 12 Mineie, cartea de bază
poartă o bogată corespondenţă cu braşovenii privind distribuirea lor.
Publicându-se în acelaşi an, 1853, decretul ministerial privind înfiinţarea gimnaziului român din Braşov, episcopul Şaguna vine la Braşov pentru
a mărturisi personal bucuria sa braşovenilor.
In 19 februarie Arhiereul Andrei Şaguna felicită pe creştinii din Râş
nov pentru buna administrare a bisericii „că averea acelei biserici se
administrează bine, care plăcere şi îndestulare să o descoperi curatorilor bisericeşti
şi parohilor”
în 15 iulie 1853 se deschide la Sibiu o dietă în prezenţa deputaţilor
români şi saşi (cei maghiari au refuzat să vină), prilej cu care s-au ales 26 de
inşi pentru a reprezenta Ardealul în parlamentul din Viena. Ei sunt primiţi
la Viena în octombrie acelaşi an, avându-1 în frunte pe Şaguna, participând
la a doua sesiune a senatului imperial.
în circulara din 8 aprilie 1853 Arhiereul Andrei Şaguna atrage atenţia
preoţilor asupra obligaţilor pe care le au cu privire la buna organizare a
şcolilor populare pentru că „se născu neînţelegeri şi rătăciri în privinţa
întinderei şi mărginirei influinţei c. r. dregătorii politice asupra Şcoalelor popu
lar...Pe temeiul acesta aşadară, dregătoriele politice, se vor feri de toată
amestecarea positivă sau poruncitoare în planul învăţăturei şi a întregei orânduieli din lăuntru a Şcoalelor populari... Inspectorii preoţeşti locali şi cercului ai
Şcoalelor ...are lipsă de îmbunătăţire...”.
în 10 iulie 1853 Episcopul Andrei Şaguna încuviinţează cu bucurie ri
dicarea unei şcoli noi în Zărneşti ,,pentru creşterea şi luminarea copiilor săi”,
iar în 16 iulie 1853 Şaguna solicită situaţia dascălilor care au urmat cursuri
le de la Năsăud şi Orlat. în 7 septembrie 1853 Şaguna dă noi dispoziţii în
privinţa şcolilor populare. „având înaintea ochilor adevăratul interes al Biseri
cii şi al creştinilor noştri, adică propăşirea acestora în cultura cea sănătoasă”. în
circulara din 9 septembrie 1853 Şaguna atrage atenţia preoţimei cu privire
la tinerii ortodocşi nevoiţi să înveţe în şcoli de altă religie, prezentându-le
conţinutul legilor în vigoare.
Documente similare privesc şcolile din Codlea, Râşnov, Braşov şi alte
localităţi din protopopiatele braşovene.
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Anul 1854
în acest an, în tipografia diecezană de la Sibiu apare ,,Elementele drep- 3
tului canonic al bisericii ortodoxe răsăritene spre întrebuinţare preoţimii, a ^
clerului tânăr şi a creştinilor, întocmite prin Andriu baron de Şaguna, Episcopul t/y.
Românilor neuniţi din Ardeal, completată de o altă broşură în aceleaşi an
,,Cunoştinţe folositoare despre trebile căsătoriilor, spre folosul preoţimii şi al scaunelor protopopeşti”.
c
La 10 august 1854 Şaguna emite dispoziţia de reorganizează şcolile poporale pe trei clase normale şi şase despărţăminte, sistem păstrat mult după ^
moartea marelui ierarh.
^
In urma intervenţiilor repetate ale marelui ierarh, din acest an guver^ ^
nul luase hotărârea de a se da şi preoţilor şi învăţătorilor „porţiuni
canonice”(posesiuni) spre întrebuinţare personală şi parohială, dar universh o
tatea săsească recunoaşte aceste drepturi abia în 1862, în urma altor £]
intervenţii din partea lui Şaguna.
Totodată Şaguna reuşeşte să obţină din partea autorităţilor scutirea de
stagiu militar pentru învăţătorii de care nu se poate dispersa. Prin adresa
din 5 ianuarie 1854 Şaguna transmite protopopului Popazu actele aprobate
de autorităţi pentru învăţătorii Ioan şi Nicolae Odor din Braşov.
Autorităţile guvernamentale transmit prin intermediul episcopului Şaguna noile dispoziţii privind găzduirea străinilor în casele parohiale. In 8
ianuarie 1854 ierarhul Şaguna avertizează pe Ioan Popazu că „înalta
Comandătiură din Sibiu prin Ordinaţiunea sa dto. 10 Ianuar No.298 a.c. porun
ceşte ca în Casele parohiale bisericeşti să nu să dea adâpostu la niminea dintre
streini, fie preotu, fie călugăru, fie mireanu, ci la întâmplare cându l-ar cere cine
va să să dea mai întâi de ştire la Cesaro-Regesc Căptanie sau Poliţie”.
Dorind să refacă biserica din Mediaş, distrusă de incendiul din timpul
rebeliunii din 1849, Şaguna cereprotopopului Ioan Popazu „sâ primeşti din
visteria fiecărei Biserici Tractuale pe sama zidirei Bisericii din Mediaşu, aţâţa
florinţi argint, câţi după chibzuinţă Prea Cinstiei tale va erta starea visteriiloru
Bisericeşti şi pe lângă speţificaţiunea cuviincioasă să-i aşterni încoace până în
sfârşitulu lui Septemvrie a.c. Cuget că măsura ceata nu va afla înpotrivire nici
din partea Bisericiloru mai sărăcuţe...”.
Un mărunt incident are loc în acest an între episcopul Şaguna şi bra*
şoveni, întrucât enoriaşul braşovean Toma Isac, căruia i se oferise spre
distribuie cărţile editate de tipografia diecezană „în comisiune”, nu au fost
distribuite.,,Văzându eu - scria Şaguna protopopului Popazu - că puţine cărţi
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să trecu aşia, cătu bătaia de capu, ce i se pricenuieşte Direcţiunei tipografiei
noastre, prin ţinerea unui depositoriu de cărţi la Braşiovu, nu se resplâteşte nicidecum prin alişverişulu celu ne(î)nsemnatu, care se face acolo, am hotârâtu a nu
ţine mai multu depositoriu acolo”. Ca urmare Şaguna trimite mai departe
cărţi braşovenilor doar la cerere.
Un alt mărunt incident petrecut între braşoveni şi marele ierarh se
naşte în condiţiile în care acesta din urmă solicită protopopului loan
Popazu să ceară Consiliului Parohial de la Biserica Sf. Nicolae (pe carte o
conduce) două cărţi vechi slavone pentru a fi cercetate de dotorul în ştiinţe, sîrbul Viatoslav Naica. Consiliul, nu numai că se opune, dar în 14
noiembrie a doua zi de la primirea veştii, se adresează episcopului, , în ter
meni mai mult decât autoritari: „ne luăm voe, cu tot respectul a răspunde că
noi în conglăsuire cu punctele 10 şi 11 ale Instrucţiunei noastre, pe care am
depusu jurământul, privindu cerutele cărţi vechi ca nişte nepreţuite şi rare odoară
ale Bisericii, sub nici o condiţiune nu suntem volnici a le da din arhiva Biseicii
afară, cu atâta mai vârtos că această umilită a noastră delaraţiune au fostu încu
viinţată chiar şi de Serenitatea Sa Principele Baron de Şvarţenberg, Gubernatorul
'Ţării, cu fiinţa înălţimii Sale în Braşovu la S.S.Paşti 1850, când în puterea unui
înaltu Emisu Ministerial i s-au fostu provocatu osebitei Serenitatea Sa spre
setradarea sus numiteloru cărţi.
Prea On.Dv. binevoeşte a da această a noastră umilită declaraţiune în cunoş
tinţa Ecsl. Sale D-lui Episcopu şi a-l ruga din parte-ne ca să fim ertaţi, căci nu pute
a ne asemenea în lucrul acesta părinteştii voinţi a Eselenţii Sale.” Ca urmare căr
ţile sunt şi azi în arhiva bisericii (este vorba de un Apotol şi un Liturghier).
Multe din scrisorile acestui an se referă la funerarile protosinghelului
Grigore Pantazi, fiul revoluţionarului braşovean cu acelaşi nume, care de
venise „fiul sufletesc al lui Şaguna, trimis pentru studii în universităţi
apusene şi unul dintre cei mai valoroşi profesori ai institutului teologic din
Sibiu, decedând la 30 de ani. Avea să fie înmormântat în Şcheii Braşovului
în 28 noiembrie 1854. Şaguna a înfiinţat în memoria sa o fundaţie din ve
niturile căreia sprijinea pe studenţii săraci.
Anul 1855
Deşi în 1850 Şaguna a fost acela care a intervenit la Guvern pentru
reapariţia Gazetei, interzisă după revoluţie, acum aceasta îi devine ostilă şi
ostilitatea se accentuează spre sfârşitul anului 1855. în 7 noiembrie îl aflăm
pe ierarh trimiţând lui Popazu un protest pentru a-l preda Gazetei, iar pe
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credincioşii săi, prin circulara din 5 decembrie 1855 îi sfătuieşte să nu mai
cumpere Gazeta. Şaguna este nemulţumit şi de afirmaţiile din calendarele
lui G. Bariţiu, care a apreciat greşit sinodul din 1850. „Nu ştiţi Iubiţilor! Că
Redacţia Gazetei de Transilvania fără ruşine, şi fără sfială turbură de mulţi ani
unimea Duhului nostru intru legătura păcii, şi că aşa obraznică nicicând n-au
/ost, precum este astăzi. Redacţia aceasta} care o duce lacob Murăşan Profesor în
Gimnasiul catolic din Braşov, este o redacţie, care nu are bun gând cu noi, şi nu
are înţelepciunea aceea, care ar trebui să o aibă. Dânsa priimeşte şi publică în
foile sale astfeliu de articuli, carii ţintesc nu la păzirea, ci la stricarea unimei
Duhului întru legătura păcii, şi seamănă vrajbă şi neîncredere între Arhiereu şi
creştini, între Protopopi, Preoţi şi Parohieni; - carii pre noi Creştinii Bisericii
dreptcredincioase greco-râsăritene ne numesc cu numele batjocoritoriu de
„Şismatici”;- carii ne prooacă la părăsirea Legii şi a Bisericii noastre, a moşilor şi
a strămoşilor nostrii, prin urmare Gazeta aceasta turbură încă şi pacea şi liniştea
noastră sufletească...”. în urma acestora, revista ,,Relgio”(bisericească şi literară) din Pesta afirma că Şaguna ar fi afurist pe Mueşan şi Bariţiu numai
fiindcă sunt catolici, dar Şaguna răspunde în aceeaşi revistă dovedind ne*
temeinicia afirmaţiilor.
In acelaşi an, în urma repetatelor solicitări adresate preoţilor de a tri
mite predici spre publicare, Episcopul Andei Şaguna editează în tipografia
diecezană „Chiriacodromion, adecă cuvântări bisericeşti pentru fiecare Dumini
că a anului”.prin care pune la dispoziţia preoţimei cuvântările arhiepiscopului Teotoche al Astrahanului ca model de predică.
In acelaşi an editează o broşură numită „Recursul sau Gravamine în
contra ministrului austriac de culte Thun”, care nu este deacord cu iniţiati
va lui Şaguna de a scoate şcolile ortodoxe din Transilvania de sub
intendentul catolic de Alba Iulia.
O deosebită realizare a lui Şaguna din acest an a fost fundaţia Grigore
Pantazi dedicată valorosului profesor Grigore Pantazi, fiului unui negustor
din Şchei, revoluţionar paşoptist. Acesta s-a născut în Şchei în anul 1824,
urmând cursurile şcolii bisericii Sf. Nicolae, apoi la Pesta studii universitare
de filozofie, obţinând doctoratul în filozofie, continuându-şi studiile teolo
gice la Viena. Acesta, fiind în legătură cu Bălcescu, organizează în Şchei un
grup de revoluţionari din care făcea parte şi Andrei Mureşianu şi George
Ucenescu. Din 1848 ajunge profesor la Institutul Teologic din Sibiu, fiind
„înfiat” de mitropolitul Andrei Şaguna ca „protosinghel” (grad monahal)al
său. O boală incurabilă, la 28 noiembrie 1854 îi curmă viaţa, când încă
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împlinise 30 de ani şi este înmormântat în Şcheii Braşovului cu mult fast.
In cadrul acestor manifestări Şaguna ,la 30 ianuarie 1855 înfiinţează Funda'
ţia Pantazi, oferind personal suma de 2000 fl. monedă convenţională, iar
prin testamentul din 1 august 1871 lasă suma de 25.000 fl. pentru ca acest
fond, după 100 de ani să fie folosit pentru dotarea preoţilor ortodocşi din
Transilvania. La 1900 acest fond se ridica la 307.608, 35 coroane. întrucât
folosirea acestor bani viza anul 1955, în plină perioadă comunistă, acesta îţi
pierde documentaţia. Redăm câteva fragmente din documentul aflat în ar
hiva din Şchei:„M ONUMENT al Protosincelului GRIGORIE
PANTASI. ANDREIU
cu mila lui Dumnezeu, Episcop al Bisericei greco-reseritene Ortodoxe în
Marele Principat al Ardealului, Comander al Ordinului Leopoldinu CesaroRegscu austriacu şi Sftnic din lăuntru de Stat al Maiestatei Sale Cearo-Regesci
Apostolice - Prea Cinstiţilor Părinţi Protopopi şi Cinstiţilor Preoţ ai Episcopiei
Noastre, Daru şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostm şi de la Domnul nostm lisus
Hristos...
Amar plângu şi eu şi lacrimile ochilor nu se usucă, tânguindu-mă,
când îmi aduc aminte răposarea iubitului meu fiu sufletesc şi Protosincelu
G r i g o r i e ... Deşi sânt convins că voi toţi împreună slujitorii mei la
Altariul Domnului aţi cunoscut pre răposatul fiiul meu şi fratele vostru şi
ştiţi însuşirile li, totuşi mă sileşte dragostea către adevăr ca să mărturisesc
aeve pentru cei de acum şi pentru cei viitori-prezintă biogrfia sa -... iată
dechiarezu Monumentul acela în o fundaţie pe numele lui şi depuiu astăzi
ca la zioa Sfântului Grigorie Teologul, care era zioa numelui lui 2000 fl.
mon(edă) conv(enţinală), care să fructifice o sută de ani şi apoi, împlininduse şirul anilor acestora să se folosiască Protopopii şi Preoţii nostrii din ca
rnetele acestui Capital pentru toate veacurile din neam în neam...”.
Anul 1856
Din documentele şaguniene păstrate în Şchei pentru anul 1856 aflăm
că tipografia diecezană editase o carte de predici în limbă germană dedicată
consulului general al Greciei la Viena, Baronul Gheorghe Şina de Hodoş.
In acest an înfiinţase un fond de ajutorare pentru învăţătorii lipsiţi:
„Fundaţia dascălilor săraci”, care până la 1864 abia se urcase la 1800 fl., iar
până la 1904 s-a ridicat la cifra de 12.235 cor.,74 bani şi ca urmare cere
protopopului să mărească salariile dascălilor.
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Este anul în care începe editarea monumentalei ediţii a Bibliei, în 4
volume, definitivată în 1858 şi sărbătorită cu mare participare astăzi.
In acest an, mitropolitul Andrei Şaguna petrece o bună perioadă de
timp la băile minerale din Mehadia pentru „a-şi căuta de sănătate” şi de
aici scrie mai multe scrisori protopopilor braşoveni.
Prin scrisoarea din 9 februarie Ierarhul Andrei Şaguna anunţă preoţimea hotărârea Ministerului de culte şi instrucţiune cu privire la numirea a
patru inspectori pentru şcolile din Ardeal, între care şi Pavel Vasici pentru
şcolile ortodoxe, în contextul în care autorităţile di Ardeal aproape patru
inspectori pentru toate confesiunile din Ardeal.,, Se pofteşte însă totdeodată - scria marele Ierarh - pentru ca mai cu înlesnire să-şi poată împlini
datorinţele lor, să fie pretutindeni întimpinaţi şi sprijiniţi cu cea mai vie
plăcere şi căldură”. „Consiliarii de Şcoale - preciza Şaguna - mai au încă
afară de Şcoalele populare a cerceta şi Gimnasiile încredinţate Inspecţiei
lor, a ispiti cu de amăruntul despre starea lor şi a contribui la înaintarea şi
prosperarea lor ...aşijderea să sfătuiţi şi pre Dăscăli, ca şi ei precum totdeauna aşa şi atunci, să se străduiască a ţinea rândul cel mai bun şi a îngriji, ca
tinerimea să nu lipsească din Şcoală - şi la întrebările, ce li se vor propune
despre starea şi împrejurările, în care se află Şcoala, să descopere credincios
toate lipsele şi pedecile, care înapoiază propăşirea şi scopiul învăţăturii, şi a
se ţinea strâns de sfaturile, ce le vor primi din partea susnumitului D.
Consiliariu în privinţa vindecării acelor scăderi”. Autorul celebrei lucrări în
două volume ,,Macrobiotica - măestra de a-ţi lungi viaţa”, Braşov, 1844”,
Pavel Vasici, specialist în medicină, este bine primit în noua calitate.
II găsim pe marele Ierarh îngrijorat de situaţia şşşcolilor mestecate”,
adică a şcolilor în care învăţau copii de confesiuni diferite, în cadrul cărora
ortodocşii nu sunt protejaţi. Ca atare cere protopopului Ioan Popazu şi
cleorlalţi doi protopopi braşoveni (Petru Gherman şi Alexie Verzea) să-I
prezintă o situaţie amănunţită privind aceste şcoli.
Prin scrisoarea din 7 martie 1856 Şaguna trimite protopopilor braşoveni
100 de „Paraclise”, cartea recent tipărită „în chip de canon de la ierarhul lor”
pentru slujbele din perioada postului mare al Paştilor. Printr-o altă scrisoare
din 8 noiembrie, acelaşi an, recomandă protopopului Ioan Popazu să propu
nă dascăilor cărţile editate de episcopie, precum şi Telegraful Român, pentru
că „mulţi proroci mincinoşi sânt astăzi şi învaţă lumea spre rău...că Prea
Cinstia Ta vei cunoaşte astăzi însuşirile învăţăturilor şi ale poveţelor mele,
căci de zece ani sânt cu voi şi lucrez cu voi în via Domnului”.
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Aflând de conflictul iscat în cadrul Reprezentanţei de la Biserica Sf.
Nicolae, privind administrarea greşită a moşiilor din Muntenia (se licitase
nefavorabil moşiile de la Carcaleţii Vechi şi Redea Barbului - Buzău) Şaguna
le scrie mai multe scrisori încărcate de sfaturi bune. ,,Păziţi învăţăturile şi aşezămintele Sfintei Marii noastre Biserici... credeţi-ă că nu sântem în stare nimic
mai bine a gândi şi a face de cum au gândit şi au făcut Biserica lui Hristos”scria Şaguna şcheienilor în scrisoarea din 21 decembrie 1856. Transmiţând
Reprezentanţei scrisoarea ierarhului, protopopul Ioan Popazu ţinea să le
precizeze:,,cu tot respectul vă închizu ... ca fără amânare să ţineţi şedinţă şi
să urmaţi după sunetul ordinaţiunii sus-numite”. Reprezentanţa transmite
ierarhului că s-a aplanat conflictul („s~au delăturatu între noi toată neînţelegerea”), s^a reluat licitaţia şi-l invită să vină la Braşov.
Abstract. Through his letter of 7 March 1856, Şaguna sent arch'
priests in Braşov 100 copies of his book "Paraclise", as "a canon from their
hierarch" for the divine Services during the Great Lent. In another letter,
dated 8 November 1856, he recommended that archpriest loan Popazu
propose to teachers the books edited by the Bishopric, as well as the paper
"Telegraful Român". Upon learning of the conflict started within the
Agency at the Saint Nicholas Church on the management of the real es~
tate properties in Muntenia, he sent several letters to them containing
good advice; the Agency managed to resolve the disputes, resumed the
auction and invited him to Braşov.

Mitropolitul Andrei Şaguna
şi muzica bisericească ortodoxă din Transilvania
Pr. Lect. Univ. Dr. Sorin DOBRE

O dată cu numirea lui Andrei Şaguna ca vicar al Sibiului, începe o
nouă perioadă în istoria Bisericii Româneşti dar şi a muzicii tradiţionale
bisericeşti din Transilvania. în acel an cursul de Teologie a fost ridicat la
durata de un an cu introducerea unor noi discipline. Andrei Şaguna s-a
interesat de această şcoală pe tot cursul păstoririi sale. Astfel, intr-un „Si
nod eparhial” convocat în martie 1850 s-a hotărât ca şcoala sibiană să de
vină un „Institut teologic-pedagogic”, cu două „secţiuni”: una teologică, cu
doi ani de studiu (din 1852), apoi cu trei ani (din 1861), în care să fie pri
miţi numai absolvenţi de gimnaziu1.
Mitropolitul Andrei Şaguna, a fost preocupat în permanenţă de for
marea unor cadre didactice corespunzătoare pentru cele două secţiuni ale
Institutului, ca şi de tipărirea de manuale şcolare pentru elevii lor. Dintre
profesorii numiţi de Andrei Şaguna consemnăm pe loan Hannia (18481895), Grigorie Pantazi (1849-1854), preotul Sava Popovici din Răşinari
(1854-1855)2. Aceştia au predat Cântările bisericeşti de la moartea iui Moise
Fulea până la numirea lui Nicolae Begnescu la o dată necunoscută.3 Proba
bil că a fost instituit la începutul anului şcolar 1852 şi a funcţionat până la
sfârşitul anului şcolar 1860 când a trecut la uniţi4.
In programele Institutului este amintit şi loan Bobeş (menţionat şi de
Dimitrie Cunţan5 în prefaţa cărţii sale) din Boiţa - Sibiu. Acesta apare în
‘Mircea Păcurariu, Două sute de ani de învăţământ teologic la Sibiu (1789-1986), Sibiu,
1987, p. 60-80.
2 Ibidem.
’Dr. Eusebiu Roşea., Monografia Institutului seminarial teologic-pedagogic „Andreian",
Sibiu, 1911, p. 118.
4 Ibidem.
5 Dimitrie Cunţan, Cântările bisericeşti după melodiile celor opt glasuri, Viena, 1890.
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protocolul corpului profesoral începând cu data de 3 aprilie 1858. în ultimele
cercetări am constatat că Ioan Bobeş funcţionează ca profesor de tipic şi cânţări încă din 18536.
Intre anii 1844-1849 Ioan Bobeş urmează cursurile Seminarului Cen
tral din Bucureşti pe cheltuiala mitropolitului de atunci,Neofit al
Ungrovlahiei.7 Nu ştim în ce împrejurări l-a cunoscut pe acest ierarh. Cert
este că atunci, la acea vreme, muzica psaltică era predată la Seminarul
Central de Anton Pann (1797-1854).8 în acea vreme Anton Pann tipărea
„Bazul teoretic şi practic al muzicii bisericeşti sau gramatica melodi
că” (1845).Ioan Bobeş şi-a făcut pe deplin teoria căci absolvă seminarul cu
calificativul „eminent”.9 Un aşa tânăr pregătit nu putea să îi scape Mitropo
litului Şaguna. Acesta îl numeşte învăţător împreună cu alţi tineri la şcoala
din Răşinari.Totuşi nu îl numeşte profesor de cântări ci îi recomandă să
predea teologia (religia). Mitropolitul Andrei Şaguna se adresa
răsinărenilor astfel:
Iubita mea in Hristos obşte!
Veţi fi ştiind iubiţilor, mulţimea trebilor mele şi călătoria mea, care am a o
interprinde la Viena. Să nu vă miraţi, că nu v-am uitat pe D-voastră, căci iubi
rea mea ferbinte către voi mă îndeamnă şi astădată a Vă întâmpina cu binecuvân
tare şi epistolia aceasta arhierească, ca o dovadă vie a îngrijirii mele de voi şi de
ai voştri.
Deci in ajunul plecării mele la preabunul nostru împărat poftindu-vă „Pace tu
turor", „Sănătate tuturor”, Vă dau de ştire, că pe următorii tineri i-am aflat de har
nici pentru dascăli la copiii şi copilele voastre, adecă:
1. Vasile Axente, pentru şcoala mai înalta, căci a făcut gimnaziu, filosofia şi
dreptul.
2. Ioan Bobeşiu, pentru a 2-a clasă - cu teologia, (religia)
3. Petru Bâncilă, pentru l-a clasă, căci a săvârşit sub însumi a mea povăţui
te „Metodica învăţătorească”.
4. Ioan Muntoiu, „Metodica învăţătorească ,Istoria bisericească şi cântările.

6 Ioan Albescu, Însemnări despre şcoala mea şi despre şcoala ţării, Sibiu, 1934, p. 41; şi
Comuna Boiţa, judeţul Sibiu, încercare de monografie istorică, Sibiu, 1938. p. 80-81.
' Ibidem.
8 Constantin Mateescu, Drumurile lui Anton Pann, Editura Sport - Turism, Bucureşti,
1981, p. 136-148.
9 Ioan Albescu, însemnări..., p .40.
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Andreiu Şaguna.'0
Sibiu, 1850.
La Răşinari va sta din 1850 până în 1852 când va fi numit pentru
scurt timp preot şi învăţător în comuna natală Boiţa.11 De aici va fi chemat
în 1853 să predea cântarea bisericească la Institutul teologic-pedagogic, nou
înfiinţat de Şaguna. Ioan Albescu autorul celor două monografii despre
satul Boiţa insistă asupra faptului că Ioan Bobeş a introdus „cântare nouă ”
în bisericile din Ardeal.12 în mod sigur se referea la „noua sistimă” introdusă în Ţările Române de Petru Efesiul şi continuată de Ieromonahul Macarie, Anton Pann ş.a. după Reforma lui Hrisant de la 1814. Cum Ioan
Bobeş a fost unul dintre profesorii lui Dimitrie Cunţan, acest lucru explică
foarte multe.
In 1860 Ioan Bobeş se întoarce în Boiţa ca preot şi învăţător. Cum în
acelaşi an Nicolae Begnescu a fost pierdut pentru Biserica Ortodoxă (a trecut la greco-catolicism), postul de profesor de cântări si tipic de la Institutul
Teologic -Pedagogic a rămas vacant. Mitropolitul Andrei Şaguna îl numeşte pe acest post pe tânărul Ioan Dragomir din Apoldul de Sus, începând cu
anul şcolar 1860-186113.
Ioan Dragomir, s-a născut la 10 Septembrie 1833 in Apoldul de Sus,
judeţul Sibiu, într-o familie de ţărani. Studiile gimnaziale le-a făcut în Sibiu
şi tot aici a terminat şi cursurile teologice in anii şcolari 1857/8 şi 1858/914,
audiind in acelaşi timp şi cursurile academiei de drept. Angajat la seminar
ca profesor de cântări bisericeşti, a desfăşurat o frumoasă activitate, organi
zând corul clerical, compunând o mulţime de melodii, contribuind mult la
îmbogăţirea cultului divin şi dând impuls dezvoltării cântării bisericeşti şi a
muzicii in general. Se stinge din viaţă la 23 Februarie 1864 când avea doar
31 de ani.
Zaharia Boiu prezent la înmormântare rosteşte o mişcătoare cuvântare
din care cităm: „...iubit cor al tinerimii pedagogic-teologice, care ai fost mândria
şi iubirea şi lumina ochilor neobositului tău întemeietor şi conducător, şi care de
astăzi încolo - cine ştie până când - vei rămâne orfan de conducătorul tâu} şi
peste tot întreagă iubită tinerime a scumpului nostru institut diecezan, primeşte şi
10 Stan A. Ionescu, Monografia Şcoalei primare de stat „Octavian Goga” din Răşinari,
jud. Sibiu, 1936, p. 41.
11 Ioan Albescu, op. cit., 40-41.
12 Ibidem, p. 80-81.
13 Dr. Eusebiu Roşea. ,op.cit. p. 118.
14 Ibidem.
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tu ultimul adio al bunului tău profesor! Sădiţi, tineri iubiţi adânc în inimile voas
tre frumoasele învăţături ,ce aţi secerat din rostul zelosului vostru învăţător: şi de
câte ori va răsuna din piepturile voastre o cântare melodioasă din cele compuse de
dânsul ori învăţate de la el aduceţi-vâ aminte de profesorul vostru veştejit în floa
re etăţii şi binecuvântaţi în inimile voastre memoria lui/”15 Tot de la Zaharia
Boiu mai ştim, că la înmormântarea lui Ioan Dragomir, corul Institutului a
cântat una din compoziţii, „plâng şi mă tânguiesc”.Din păcate nici una din
compoziţii nu s-a păstrat până la noi. In mod sigur a influenţat compoziţiile
lui Cunţan care i-a purtat mereu o pioasă amintire.
încă de la începutul activităţii sale Mitropolitul Andrei Şaguna dispu
nea la o întâlnire cu protopopii în 20 octombrie 1846 ca, „preoţii cu învăţă
torii şi cântăreţii să trăiască în dragoste şi buna pricepere împreunându-şi puterile
cu dânşii spre a învăţa tinerimea în cetire şi cântare bisericească“16. Mai târziu, la
10 august 1854, va dispune obligativitatea cântărilor bisericeşti în toate cele
şase clase de învăţământ primar1 ‘. Tot datorită lui Şaguna se înfiinţează
primele coruri şcolare. Marele ierarh cunoştea valoarea religioasă şi estetică
a rugăciunii cântate şi puterea ei de înfrăţire spirituală18.
în anul 1849, cu prilejui întâlnirii sale cu obştea românească de la Sf.
Nicolae din Şcheii-Braşovului, Andrei Şaguna a hotărât să fie înlocuiţi că
lugării cântăreţi Varlaam şi Domeţian, veniţi aici de la mănăstirea Sinaia19.
Cum o parte dintre credincioşi au fost nemulţumiţi de cele petrecute, Şa
guna, va expedia din Viena, în decembrie 1850, o corespondenţă adresată
comitetului acestei biserici, recomandându-i „să scoată pe zişii cântăreţi din
posturile, cu a căror cântare eu n-am fost mulţumit... şi să fie reprezentanţii cu
ochii mai privighetori asupra acestora, căci despre purtarea lor morală se auzeau
multe veşti urâte”20. Cei doi au fost înlocuiţi cu Mihail Popescu şi Constan-

” Zaharia Boiu, Cuvântări Funebrale şi Memoriale, Tiparul Tipografiei Arhidiecesane,
Sibiu, 89 p., 146-153.
16 Dr. Ioan Lupaş, Mitropolitul Andrei Şaguna. Monografie istorica, ed. a Il-a. Sibiu, 1911,
p. 41.
*' Mihail Gr. Posluşnicu. Istoria musicei la români, Bucureşti, Editura „Cartea Româ
nească”, 1928, p. 113.
18 Septimia P. Gherman, Şcoala şaguniană, şcoală a poporului, Sibiu, 1946, p. 10.
l9Sterie Stinghe, Documente privitoare la trecutul românilor din Şchei (1864-1868), voi.
IV, Braşov, Tipografia Ciurcu şi Comp., 1903, p. 95,apud, Constantin Catrina,Mitropolitul
Andrei Şaguna despre practica şi tradiţia cântării de sorginte bizantină în Biserica Ortodoxă din
Transilvania, în Acta Musicae Byzantinae, Iaşi, voi. I, nr.l, 1999,p. 70.
20 Ibidem;
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tin Trandafirescu, „amândoi din Bucureşti psalţi şi cu glas şi cu meşteşug
bun”21.
Cu puţin înainte de moartea Mitropolitului, Gheorghe Pletosu consemna:„în biserica din cetate... Sibiu, Şaguna şedea în scaunul arhieresc şi oricum cântam, acum unul, acum altul nud convenea. Atunci se dă jos din scaunul
său, vine în strană şi începe a cânta stihirile praznicului. Cântă una, cântă două... Şaguna ne-a dat o pildă vie de executare a cântărilor bisericeşti în spiritul
bisericei ortodoxe, de o cântare recitativă şi totuşi nu grăbită, de o cântare pedant
acurată în ceea ce priveşte melodia, prozodia, accentul şi interpretaţiunea, pentru
ca să nu se conturbe înţelesul”.22 Şi încă o subliniere aparţinând aceluiaşi
martor ocular „Şaguna intră în biserică pe „Unule născut“ şi observând cum
alergăm cântarea...face un semn diaconului să tacă...şi apoi se adresează celor
două strane: „Dar asta e cântare, zice? A^şa cântaţi voi sub straşina rezidenţei
mele? Apoi oare cum veţi face slujbele şi veţi cânta cântările când veţi fi de capul
vostru prin parohii?”21.
La 6 decembrie 1859 într-un post-scriptum la Pastorala de Crăciun Mitropolitul Şaguna cerea preoţilor să se ocupe de culegerea cântecelor bisericeşti
şi a colindelor:24
„Cu acest prelej provoc pre toţi păr. protopopi, preoţi, cărturari şi dascăli: ca
I Unde vor şti vre-o familie română nobile (Nemeş), să o poftească a le îngădui
descrierea diplomei lor de nobilitate, şi a mi-o trimite apoi.
II Să adune poveşti şi cântece populare, şi
III Colinde,
Scopul meu este, ca Diplomele familiilor române nobile fără osebire de religie să
le adun şi să le tipăresc într'o carte»
Tot spre acest sfârşit voi să fac o adunare de poveşti şi cântece româneşti, ca
într'o carte să le tipăresc.
Ear colindele, ce mi-se vor trimite, le voi împărtăşi cu literatul nostru Domnul
Marienescu, carele să ocupă cu tipărirea colindelor.
Preoţimea să ceară ajutoriu şi desluşire mai departe de la inteligenţa română,
carea este poftită din parte-mi a fi mână de ajutoriu, în aceasta năzuială a mea.”

21 Ibidem;
22 G. Pletosu, „Şaguna şi cântarea bisericească” Revista Teologica, 1908, Sibiu, p. 409-414.
23 Ibidem.
24 Gheorghe Tulbure, Mitropolitul Şaguna. Opera literară. Scrisori pastorale. Circulări
şcolare. Diverse, Sibiu, Tipografia Arhidiecezană, 1938, p. 226-227.
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Ca răspuns la această dorinţă a ierarhului, doi învăţători de la şcoala
din Răşinari, Petru Băcilă şi Petru Sîntion, trimiteau mitropolitului Şaguna
un manuscris de 17 coli cuprinzând cântările Sfintei Liturghii, psalmii de
seară şi de dimineaţa; ceea ce e mai de lipsă pentru învăţarea celor opt glasuri, precum stihirile şi antifoanele cele dintâi ale fiecărui glas şi troparele;
troparele sărbătorilor cele mai însemnate şi toate axioanele.23 în cercetările
amănunţite cu privire ia acest document deosebit de valoros am constatat
că el nu se mai găseşte în Arhiva Arhiepiscopiei din Sibiu (A.A.S.). în Arhiva Arhiepiscopiei Sibiu (A.A.S.) se află doar memoriul amintiţilor învăţători. Pentru ineditul acestui act26, îl prezentăm în continuare, păstrând
ortografia vremii:
Esselenţiei Sale
înaltu Prea-Sfinţitului şi Prea-Luminatului D. Domnu Andreiu Barone
de Şiaguna Archiepiscopu şi Metropolitu Gr. Or. alu tuturoru româniloru din
Ungaria şi Transilvania, Consilierii intimu alu Maiest. Sale O. R. Apostol etc.
etc. etc.
în Sibiu
Umilita rogare
a înveţiatoriloru P. Bâncilă si P. Simtionu de la scola norm. capitală gr. or.
din Reşinari.
Aşterne în alăturarea unu proiectu şi manuscrisu de Manualu scolasticu de
cântări atâtu bisericesci câtu şi naţionale pentru înalta aprobare şi
Archipăstorescă binecuventare.
Cu două ocluse originale:
A. proiectu de 2 cole
B. manuscrisu de 17 cole.
Esselenţia Vostră
Prea luminate şi Prea sântite Domnule
Archiepiscopu şi Metropolitu!
Subsemnaţii, ca înveţiatori vechi şi cântăreţi, convinşi fiindu din propria
nostră esperienţia ca tinerimei nostre şcolare i lipsesce o cărticică practică de cân
tări, care în inveţiamentul de cântări se corespundă cerinţeloru din instrucţiunea
şcolară, determinândune amu şi întocmitu şi lucratu o astfeliu de cărticică, a că
rei proiectu şi manuscrisu cu celu mai profundu respectu şi fiescă supunere
îndrâsnind a le aşterne în alăturare Esselenţii Vostre în întregimea loru.
25 Ilie Frăcea, „La 140 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cunţanu", Mitropolia Ardealu
lui 4-6, 1978, p. 275-285, nota 22.
26 Arhiva Arhiepiscopiei Sibiu (A.A.S.) document 238 mapa 21.
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La întocmirea acesteia amu avutu în vedere a nu lăsa nimicu afară din totu
ce ar fi neapăratu de lipsă pentru unu înveţiacelu în şcolă şi în biserică: Cântările
S. Liturgii, Psalmii de sera şi de dimineţia; cea ce e mai de lipsă pentru
înveţiarea celoru 8 glasuri, precum: Stichirile şi Antifonele cele d’ântâiu ale fiecărui glasu şi troparele, serbătoriloru celoru mai însemnate şi tote acsionele. Tote
aceste în unu modu sistematicu şi corespundiatoriu scopului. Amu adăugatu mai
de parte şi câteva poesii ocasionele bisericeşci: Imnulu popolare şi
Archiepiscopescu, precum şi cele mai alese poesii naţionale şi funebrale.
Intenţiunea nostră, ce o amu avutu şi de care amu fostu preocupaţi la întocmirea acestei cărticici au fostu pe de o parte a împlini lacuna ce se sinte de o
aşia carte, care se cuprindă nunumai cele mai alese, ci şi chiar cele mai
neapăratu trebuiniţiose cântări aciediate după unu sistemu mai corespundiatoriu
cerinţieloru din instrucţiunea şcolară, şi care carte se potă fi pe viitoriu precâtu
folositore tinerimei nostre şcolare, preatâtu se servescă de îndreptariu chiar şi
înveţiatoriloru pentru a pote instrua pe elevi în cele mai alese şi neapăratu
trebuinţiose cântări bisericesci, naţionale şi funebrale; era pe de altă parte ca
tipărinduse să se potă vinde cu unu preţiu câtu se pote de moderatu, încâtu prin
eftinătatea ei să nu lipsescă nici unui inveţiatoriu şi scolariu de la şcolele nostre
confesionale.
Mai de parte fiindu că în şcolele nostre suntu introduse literele străbune, şi
tinerimea se instruedia preste totu cu aceste litere, amu cugetatu a fi mai cu scopu
şi în interesulu tinerimei, ca şi acestâ cărticică să se tipărescă cu astufeliu de litere.
De cumva lucrarea aceasta a nostră corespunde scopului şi lipsei ce ni-amu
propusu a îndeplini ne rogamu cu cea mai fiescă supunere să Ve înduraţi a da
înalta aprobare şi Archipăstoresca binecuventare pentru a se tipări.
Ai Esselenţiei Vostre Cei mai devotaţi şi plecaţi servi,
Petru Băncilă
Petru Simtionu
N-am putut stabili cu exactitate data la care a fost redactat acest memoriu. Despre Petru Băncilă ştim că a fost cântăreţ la biserica din Răşinari,
iar intre anii 1849/50 şi 1854/55, învăţător în aceeaşi localitate numit şi
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şcolit27 de însuşi Şaguna (împreună cu Ioan Bobeş).28 Petru Sîntion urmează
Institutul TeologiC'Pedagogic de la Sibiu între 1858T85929, aici este numit
şi preot,30iar apoi, apare în registrele şcolii din Răşinari ca învăţător între
186L1879.31 Dacă cei doi se semnează ca „învăţători în Răşinari,” însemnă
că au redactat memoriul după anul 1861. Un document de aşa valoare near fi adus multe lămuriri cu privire la muzica practicată de cântăreţii de
atunci.
Mitropolitul Andrei Şaguna a fost cel care a introdus muzica corală în
cultul Bisericii Ortodoxe din Transilvania. Asfel, în 1854 Mitropolitul ţipă'
reşte la Sibiu Liturghia pe patru voci cunoscută şi sub numele de „Liturghia
grecească”. Cel care face prima oară referire la această lucrare dar şi de mU'
zică corală din Transilvania a fost Dimitrie Cunţan : „...bunul părinte al stu
denţilor,Andrei pe cei buni şi diligenţi ne prevedea cu ajutoare şi stipendii...S-a în
grijit de creşterea religioasă morală şi prin aceea că a dispus ca în afară de orele pen
tru catehizare, o dată pe săptămână, să ne întrunim toţi în capela vechiului seminar
din strada Cisnădiei, unde maestru de muzică Zenker ne instrua în muzica voca
lă,după note; că a tradus şi litografiat la anul 1854 de pe greceşte liturghia lui
Randhartinger din Viena , compoziţie pentru cor mixt în patru voci - iar noi, fii săi,
sub conducerea numitului muzicant şi regretatului profesor de cântări Ioan Dragomir, cu bucurie şi cu zel o am studiat şi o am executat în biserică la toate ocaziunile
mai solemne”32. In biblioteca Facultăţii de Teologie se găseşte originalul grecesc după care s-a tipărit liturghia. Din pagina de titlu şi prefaţă aflăm care
este provenienţa acestei liturghii. Prezentăm mai jos pagina de titlu în tra'
ducere din limba greacă:
„Imnele Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii a lui Ioan Gură de Aur şi Vasile
cel Mare precum şi a Marilor Sfinţi luminaţi de Dumnezeu
Cu melodiile muzicii Bisericii Ortodoxe Elene
Transpunere inedită în scriere europeană de către
Ioan H. N. Habiara
l' „Petru Băncilă, pentru l-a clasă, căci a săvârşit sub însumi a mea povăţuire „Metodica
învăţătorească”. Stan A. Ionescu, Monografia Şcoalei primare de stat „Octavian Goga” din
Răşinari, jud. Sibiu ,1936, pag. 41.
2*Ibidem, pag. 75.
29 Dr. Eusebiu Roşea., op. cit. pag. 145.
}0 Stan A. Ionescu, Monografia... p. 75.
51 Ibidem.
n Dimitrie Cunţan, „Mitropolitul Andreiu ca păstor” Revista Teologică 2, 1908, p.
193, şi Cântările bisericeşti... (prefaţa).
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întâiul protopsalt la şcoala comunităţii greceşti din Viena, maestru de cor, şi
muzicolog şi compozitor de muzică laică şi transpuse în tetrafonii europene după
sinodiile lui Kleidohordu de către
Randahartingger profesor de muzică la şcoala grecească, conducător de
cor la capela Sfântului Ludovic din Viena
Partea I
în Viena, 1848
în Tipografia lui Antoniu Begcu”
In „Cuvântul înainte pentru iubitorii muzicii” se vorbeşte despre necesita
tea muzicii liturgice pentru înălţarea sufletului precum şi despre faptul că
muzica a însoţit în toată vremea creştinismul. De asemenea se insistă asu
pra faptului că creştinismul a preluat cele mai celebre şi nemuritoare melodii
ale lui îoan Damaschinul şi dascălul lui Cosma. Insistă apoi, asupra recuperă
rii canoanelor cântate, greceşti şi valahe (româneşti). In final sunt pomeniţi
membrii comunităţilor greceşti care au contribuit la tipărirea cărţii. Intre
aceştia erau şi câţiva greci stabiliţi în „Botoşanii Moldovii”.
Liturghia este armonizată la patru voci: sopran, tenor 1,tenor 2 şi bas
având şi acompaniament de pian. Ea începe cu cântarea „Sfinte Dumne
zeule” şi nu cu antifonul I. Acest lucru îl putem constata şi la compozitorii
români de mai târziu (G. Dima, A. Bena, etc.). Liturghia este armonizată
în sol major cu excepţia „Heruvicului” şi „Ca pe împăratul” care sunt ar
monizate în re major.
Timotei Popovici a fost cel care a preluat această liturghie şi a intro
dus-o în culegerile sale. Chiar dacă Timotei Popovici o numeşte „grecească”
ea a intrat în patrimoniul spiritual al coriştilor dar şi al credincioşilor sibieni. Astăzi, la 160 de ani de la publicarea ei la Viena, liturghia „grecească”
ajustată de Timotei Popovici, face parte din repertoriul permanent al Coru
lui Catedralei din Sibiu şi este ascultată cu mare plăcere de credincioşi.
în 1864 Dimitrie Cunţan primeşte misiunea de ia Mitropolitul Andrei
Şaguna de a întocmi o culegere a cântărilor bisericeşti din Transilvania.
Astfel apare colecţia Cântările bisericeşti după melodiile celor opt glasuri ale
Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, publicată pentru prima dată la 28 iunie 1890.
Lucrarea a fost rodul unei munci de peste 25 de ani şi poartă pecetea mare
lui ierarh, Şaguna, autorul moral al lucrării. Cunţan a folosit în mod magis
tral tradiţia muzicală a Bisericii din Transilvania şi experienţa celor mai
buni cântăreţi de pe vremea sa. Nu avem cunoştinţe să se fi folosit de vreo
culegere a cântărilor. Autorul chiar subliniază că la venirea sa şi ulterior
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„nu am aflat nici o cântare scrisă pe note”.33 Cei care au influenţat în mod
indirect lucrarea au fost cei doi profesori pe care i-a avut la Institut, Ioan
Dragomir,Ioan Bobeş şi cantorul Simion Florea din Daneş - Sighişoara. In
mod expres este menţionat Ioan Bobeş. „...Toate melodiile cântărilor Bisericei
noastre am început a le scrie după notele musicei moderne, aşa, după cum le în
văţasem eu după auz, de la profesorul meu de cântări Părintele Ioan Bobeş, as
tăzi paroh in Boiţa, tractul protopresbiteral al Sibiului"* Am arătat mai sus că
Ioan Bobeş ha avut profesor pe Anton Pann. Iată ce muzică a notat Dimitrie Cunţan!
Se poate pune o întrebare! De ce Mitropolitul Andrei Şaguna n-a apelat la un cunoscător al muzicii bisericeşti din Moldova sau Ţara Romănească.? Erau în plină activitate Gheorghe Ucenescu, Episcopul
Melchisedec Ştefănescu, Mitropolitul Basarabiei Silvestru Moraru
Andrievici, Gavriil Musicescu, toţi iubitori şi cunoscători ai muzicii bisericeşti! De ce Şaguna a apelat la un preot din Sibiu care nu cunoştea la vremea aceea nici notele muzicale? Răspunsul e simplu: Mitropolitul Andrei
Şaguna a dorit păstrarea tradiţiei muzicale multiseculare din Transilvania.
Această cântare domoală şi tărăgănată, vecină parcă cu veşnicia, se cuvenea
recuperată şi păstrată pentru generaţiile viitoare.
Abstract The Andrei Şaguna Metropolitan and the Orthodox
Church Music in Transylvania. After Metropolitan Andrei Şaguna was
enthroned vicar, a new page in the music history of the Romanian Ortho
dox Church was written. The great hierarch’s aim was to form well prepared teachers that would promote the musical tradition in Transylvania.
Among the teachers that Andrei Şaguna promoted were Ioan Bobeş ( who
studied in Bucharest with Anton Pann) and Ioan Dragomir. It is important
to mention the collection of liturgical songs written by the teachers Petru
Băcilă and Petru Sântion from Rasinari. Their memory was published for
the first time in this study. Unfortunately the collection of songs was lost.
Metropolitan Andrei Şaguna was the one who introduced the choir music
in the Romanian Orthodox Church in Transylvania. In 1854 he published
the Liturgy for mixt choir known also as the Greek Liturgy. Many of the
songs in this liturgy are still heard today. In 1864 Dimitrie Cunţan had the
mission to gather a collection of the church songs in Transylvania. The
33 A.A.S. actul 2677 dosar IIM16-1889, fila 3.
34 Idem , fila 4.
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collection was published for the first time on the 28th June 1890, under the
name of Our Holy Orthodox Church songs written after the melodies of
the eight chants. In this collection Dimitrie Cunţan blended the musical
tradition of the Transylvanian church with the experience of the best
church singers. Metropolitan Andrei Şaguna is known as one of the greatest protectors of the Orthodox Church music in Transylvania.
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Andrei Şaguna - întemeietor al diplomaţiei bisericeşti
în Transilvania
Maria CURTEAN
1. Scurtă introducere în Diplomaţia bisericească
Diplomaţia bisericească, sintagmă nouă, aparţinând secolului XXI, exprimă
o realitate ale cărei rădăcini se întind înspre epoca creştinismului primar,
legitimându'Se prin Tradiţia creştină şi făcând parte integrantă din ea.
Pentru a înţelege mai corect specificul diplomaţiei bisericeşti, trebuie să
avem în vedere structura şi caracteristicile Bisericii şi ale Tradiţiei creştine,
diferite de ceea ce se înţelege în limbajul cotidian prin aceşti termeni.
întemeiată de Iisus Hristos, manifestându-se în istorie în formă concret
tă, în Ziua Cincizecimii1 (anul 1 al erei noastre), ca adunare a celor ce cred
în El şi sunt botezaţi în numele Sfintei Treimi, Biserica creştină este „extern
siunea comunitară a lui Hristos pe pământ”2. Nucleul iniţial, colegiul celor
12 Apostoli3, o instituţie unică în sine şi irepetabilă în istorie, constituie

1 „Cincizecimea constituie nu numai originea Bisericii, ci şi modelul ei, deoarece erau
prezenţi în jurul Apostolilor, în adunare, şi cei dintâi ucenici creştini. Duhul Sfânt a fost
dăruit comunităţii apostolice primare (Fapte 4.31) (...). Existenţa istorică, continuitatea cu
Apostolii şi orice acţiune sacramentală a Bisericii, depind acum de invocarea Duhului
Sfânt. Biserica îşi hrăneşte viaţa ei lăuntrică din continua actualizare a Cincizecimii, prin
invocarea Duhului Sfânt”. Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Dicţionar de Teologie Ortodoxă, Bucureşti,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1994, pp. 93-94.
2 Pr. Prof. Isidor Todoran, Arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean, Teologia dogmatică, manual
pentru seminariile teologice, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, 1991, p. 299.
5 „Grupul celor 12 Apostoli reprezintă, fără îndoială, cea mai importantă instituţie
creată de Iisus ca învăţător, pentru transmiterea şi aplicarea operei Sale. Constituit la înce
putul misiunii Sale în Galileea, acest grup a primit o harismă specială pentru funcţia unică
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fundamentul Bisericii. Din cele afirmate până acum trebuie subliniate două
lucruri: 1. Biserica este o instituţie teandrică (divino-umană), în care structura iniţială - Hristos - colegiul celor 12 Apostoli - imagine a Bisericii, se reconstruieşte în fiecare Biserică locală, în forma: episcop - preoţi - adunarea
poporului; 2. Biserica Universală este un organism conciliar de comunităţi
locale, ele însele aflate în deplină unitate, prin Botez, mărturisirea credinţei
apostolice şi comuniunea sacramentală.
Fiecare Biserică locală are conştiinţa catolicităţii*4, adică a universalităţii, a întregului, opus separatismului individualist. Aşadar cu toate că vorbim despre autonomie locală, comunităţile locale nu sunt independente, ci
interdependente, aflându-se în comuniune sacramentală permanentă.
Din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre, Biserica locală este
înţeleasă şi ca expresie a unei regiuni, a unei ţări, a unei culturi, a unui popor. Cu toate acestea, ea nu se reduce la principiul etnic sau cultural, căci
acest lucru ar naşte radicalisme care sunt cu totul străine Bisericii creştine,
chiar dacă de multe ori în istoria ei, au apărut situaţii de criză, datorită
unor minţi înguste, dublate de orgolii şi interese, uneori politice. Docu
mentul final al reuniunii interortodoxe, pe tema Evanghelia şi culturile (Addis - Abeba, 1996), nu singular de altfel în istoria dialogului ecclesial,
reactualizează înţelesul termenului de Biserică locală, aşa cum el era afirmat
în epoca creştină de început, din nevoia unor răspunsuri la problemele
contemporane, manifestate mai cu seamă în diaspora: „Aucune nation ou
empire chr6tien ne peut pleinement incarner le Royaume de Dieu, qui n est
finalement pas de ce monde. Dans la mesure ou une nation vit et agit dans
l’histoire humaine, elle est soumise aux meme tentations et p6ches que toutes
Ies autres r£alit6s terrestres. II ne serait donc pas appropri6 de qualifier toute
une culture ou toute une nation de completement chr^tienne, de maniere
irreversible, et d’assimiler ainsi une nation â rEglise”3.

ce i s-a încredinţat, în planul Bisericii (...). Apostolatul nu este o autoritate în sine, ci de
pinde de relaţia cu Hristos”. Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Dicţionar..., p. 36.
4 „Spre deosebire de teologia occidentală, care se limitează la accepţia geografică a catolicităţii, în sensul de universalitate, Ortodoxia ar fi reţinut sensul acesteia de plenitudine
în comuniune cu Hristos (...). De aceea creşterea Bisericii constă în desăvârşirea plenitudi
nii sale lăuntrice, a sobornicităţii interne, nu în extinderea spaţială, geografică şi numeri
că”. Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Dicţionar..., p. 79.
5 Ion Bria, Phillippe Chanson, Jacques Gadille, Marc Spindler, Dictionnaire
oecumgmque de missiologie, Cent mots pour la mission, Genfcve, Labor et Fides, 2001, p. 106
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După aceste câteva consideraţii privind structura şi caracteristicile Bisericii creştine, se impun câteva precizări asupra Tradiţiei creştine, despre
care am afirmat mai sus că este criteriu de legitimare şi mediu de manifestare şi
tezaurizare a diplomaţiei bisericeşti.
Tradiţia, înţeleasă ca întreaga operă a lui Iisus Hristos, transmisă de
Apostoli Bisericii, dar şi ca mod de emisie a Revelaţiei divine, are două aspecte: unul fix, ca fundament al Bisericii - mesajul Apostolilor - şi unul
dinamic, care se naşte din nevoia actualizării, printr-o aplicare şi aprofundare creativă a acestui mesaj, într-o anumită comunitate socială şi culturală
dintr-un spaţiu, la un moment dat; aşadar într-un context istoric anume,
ca mediu de manifestare a Bisericii creştine. Din acest unghi, putem spune
că Biserica este receptivă la provocările fiecărui context istoric, Tradiţia
creştină fiind un organism dinamic, care răspunde societăţilor, rămânând
mereu fidelă învăţăturii Apostolilor.
Diplomaţia bisericească are aşadar caracteristici aparte, tocmai datori
tă structurii şi misiunii Bisericii creştine, în slujba căreia se află, ca şi prin
raportarea sa la Tradiţie. Astfel, într-o încercare de definire a diplomaţiei
bisericeşti, putem afirma că ea este totalitatea metodelor, mijloacelor şi
formelor de relaţionare intra şi interecclesiale, interreligioase, dar şi cu sta
tul, sau cu actori sistemici internaţionali (de exemplu Uniunea Europeană),
având ca finalitate, pe de-o parte menţinerea şi realizarea comuniunii depline,
în vederea păstrării unităţii Bisericii, aşa cum este afirmată în Simbolul niceoconstantinopolitan: [Cred] „într-una sfântă, sobornicească şi apostolească
Biserică”. Pe de altă parte, într-o lume a conflictelor cu o structură diferită
de cele tradiţionale, dar şi a interacţiunilor mondiale tot mai mult încuraja
te, din perspectiva procesului de globalizare, prin diplomaţia bisericească,
Biserica participă la realizarea unei comunităţi umane mai bune, în încercarea
de găsire a unor răspunsuri la problemele contemporane. Din unghiul relaţiei
Biserică - Stat, Biserică - factori suprastatali, cred că diplomaţia bisericeas
că are rolul de menţinere a păcii şi a cooperării în lume.
Abordabilă atât din perspectiva teologiei, cât şi a diplomaţiei, diplo
maţia bisericească rămâne instrument specific Bisericii creştine. Dacă di
plomaţia în general este guvernată de principiile dreptului internaţional
public, diplomaţia bisericească se bazează pe principiile dreptului canonic6.
6 Voi enumera aceste principii aşa cum se află-ele în cartea Arhid. Prof. Dr. Ioan
Floca, Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţie bisericească, voi. I: Principiul
ecclesiologic-instituţional, din care derivă toate celelalte, exprimă structura teandrică a Biseri-
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Roadele diplomaţiei bisericeşti ţin de respectul reciproc al partenerilor,
de curajul mărturisirii propriei identităţi, fără scop de prozelitism, ci din
dorinţa de a aduce întreaga experienţă şi bogăţie spirituală în agora contemporană a valorilor.
Intre formele de diplomaţie bisericească, amintim adunările, congresele, consiliile, comitetele, sinoadele arhiereşti ca şi sinoadele mixte. Mijloacele de expresie a responsabilităţii în Biserică nu se opresc însă aici. Cele
pomenite mai sus sunt forme colegiale, ce decurg din principiul sinodalităţii
şi ele pot deveni forme ale diplomaţiei bisericeşti, atât datorită structurii,
cât şi a misiunii lor în Biserică şi în lume. Exprimând punctul de vedere al
Bisericilor locale, aceste forme colegiale, pot reprezenta şi punctul de vedere
al Bisericii universale pe măsura receptării lor.
în continuare aş vrea să mă opresc pe scurt la sinod, ca principala
formă de diplomaţie bisericească, cel mai des uzitată de către Arhiereul
Andrei Şaguna.
Sinodul\ ca adunare a episcopilor unei Biserici locale (sinod local) sau
Universale (sinod ecumenic), este atât expresia funcţiei reprezentative a epis
copului, cât şi a structurii Bisericii de „organism conciliar”. Episcopul, deţină
tor al plenitudinii harului, reprezentant al lui Hristos şi totodată al Bisericii
locale pe care o uneşte în jurul său, are atât o misiune determinată local,
cât şi o răspundere colegială în chestiunile de interes general ale Bisericii.

cii. Principiul organic, fundamentat biblic pe textul I Corinteni (12. 12-13), arată funcţionarea
Bisericii asemenea unui organism, în care aportul fiecărui membru este important. Numit şi
principiul participării mirenilor în lucrarea şi la conducerea Bisericii, acesta arată că în
exercitarea puterii bisericeşti, în special în sectorul jurisdicţie nai, se face atât prin lucrarea
stării preoţeşti, cât şi prin lucrarea directă sau indirectă, a elementului mirean şi a celui
monahal. Conform Principiului sinodal sau al sobomicităţii, organele de conducere ale Biseri
cii sunt colegiale, nu individuale. „Potrivit acestui principiu, puterea bisericească se deţine
şi se exercită, în forme determinate, pe principiul dragostei creştine, care îmbină autoritatea
cu libertatea şi pe principiul responsabilităţii generale a membrilor Bisericii”. Principiul au
tonomiei externe exprimă autonomia Bisericii, în ceea ce priveşte treburile religioase, faţă de
orice altă organizaţie din afara ei, inclusiv în raport cu statul. Aş mai aminti principiul loia
lităţii faţă de stat, ceea ce înseamnă respectarea suveranităţii statului, precum şi neamestecul
Bisericii în treburile sale. Principiul autocefaliei afirmă poziţia de independenţă deplină a
unei Biserici locale în raporturile interortodoxe. Cf. Arhid. Prof. Dr. Ioan Roca, Drept
canonic ortodox, legislaţie şi administraţie bisericească, voi. I, Bucureşti, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1990, p. 194.
' Pr. Prof. Dr. Ion Bria, op. cit., pp. 351-354.
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Reuniunea episcopilor în sinod ecumenic este prilej de reafirmare a structurii conciliare a Bisericii universale, precum şi a unităţii în diversitate. Vaii'
ditatea unui sinod se verifică prin raportarea la Biserică, atât înainte de
ţinerea sa, cât şi după, căci Biserica observă dacă hotărârile noului sinod
sunt în consens cu Tradiţia apostolică, aşa cum este ea păstrată de conştiin'
ţa Bisericii şi cum a fost exprimată în sinoadele ecumenice anterioare. Un
sinod ecumenic nu a fost niciodată o repetare a sinoadelor anterioare, ci o
dezvoltare a lor, exprimând o continuitate de credinţă.
Relaţiile între Răsărit şi Apus, poli ai aceleiaşi lumi creştine rupându'
se la anul 1054, S'a impus o reconsiderare a sensului sinodului ecumenic,
mutând accentul dinspre geografic pe ecclesial8.
In contemporaneitate, formele şi mijloacele diplomaţiei bisericeşti S'au
diversificat, datorită realităţilor şi provocărilor venite dinspre mai mulţi
factori: intensificarea dialogului ecumenic9, redeschiderea dialogului inter'
religios, remarcându'Se aici în special relaţia cu islamul, societatea cu o
tendinţă tot mai accentuată spre globalizare, cultura, zone conflictuale sau
cu conflicte îngheţate, regiuni multietnice şi de pluralism religios, etc.
Aceşti factori determină şi o extensie a rolului diplomaţiei bisericeşti, care
nu mai ţine numai de spaţiul creştin, ci pătrunde şi în alte spaţii religioase,
în scopul prevenirii unor conflicte, a menţinerii păcii sau a pacificării unor
zone de conflict.
Am făcut această introducere scurtă în diplomaţia bisericească pen'
tru o mai bună înţelegere a actului întemeietor pe care ierarhul Andrei
Şaguna îl face şi pe acest plan, în Ardeal. înainte însă de a trece la pre'
8 în trecut termenul ecumenic arăta faptul că la sinod era reprezentată Biserica din în
treg Imperiul roman. Unii teologi ortodocşi cred că termenul ecumenic ar trebui să-şi reca
pete astăzi sensul ecclesiologic, potrivit căruia Biserica Ortodoxă poate să exprime credinţa
adevărată într-un sinod fără să fie necesară participarea Bisericii Catolice. Cf. Pr. Prof. Dr.
Ion Bria, op. cit., p. 354.
9 Un exemplu recent fiind cea de-a treia Adunare Ecumenică Europeană, care a avut
loc la Sibiu, în perioada 4-9 septembrie 2008, despre care un jurnalist român afirma: „...mă
bucur că cea de-a treia Adunare Ecumenică Europeană de la Sibiu, cu toate micile disfuncţiuni a fost un succes. Un succes diplomatico-bisericesc, pentru că nu-i de ici de colea doar cazezi 2500 de personalităţi! - să calculezi totul la secundă. Iar aceşti 2500 de partici
panţi vor povesti poate pe la casele lor că românii nu-s un popor la marginea civilizaţiei, că
ştiu ce înseamnă respectul şi toleranţa religioasă”. Florian Bichir, Răfuieli în Duh, Editura
Agnos, 2008, p. 119.
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zentarea propriu-zisă a demersurilor sale diplomatice şi a comportamente
lui său, voi prezenta situaţia Bisericii Ortodoxe din Ardeal, în perioada
anterioară venirii sale aici, ale cărei consecinţe grave s-au resimţit în vremea episcopatului său.
2. Situaţia Bisericii Ortodoxe din Transilvania până La venirea
Mitropolitului Andrei Şaguna

^
^
^
c/>
^

în Transilvania, confederaţie de naţiuni politice, aşa cum am arătat în ^
studiul Andrei Şaguna, reprezentant al românilor şi diplomat pe plan politic , ___
confesiunea devenise criteriu politic, social şi indicator etnic, dreptul religi- 3
os fiind introdus în „fortăreaţa” drepturilor de stare. Accederea la ranguri ^
nobiliare şi implicit la funcţii juridice era condiţionată de adoptarea confe- o
siunilor celor trei naţiuni, prin demisia românilor din Ortodoxie. Dacă la *§"
început trebuia îmbrăţişată confesiunea catolică a Casei imperiale, după
1541, confesiunile Reformei11 încep a se răspândi în Transilvania şi sunt ^
receptate destul de repede de către nobili. Nevoia legiferării celor trei con
fesiuni ale Reformei era de interes comun pentru unio trium nationum. Echilibrul politicii confesionale12 consolida sistemul politic-constituţional, care
tocmai se închegase. Confesiunea devenea implicit şi o importantă armă
diplomatică în negocierile cu habsburgii13.
10 Publicat în voi. Mitropolitul Andrei Şaguna - Creator de epocă în istoria Bisericii Orto
doxe din Transilvania, pp. 99-121, Editura Andreiană, Sibiu, 2008.
11 Reforma, ca fenomen complex, dar în acelaşi timp şi provocare, poate fi interpretat
din multiple perspective, inclusiv din cea politică, socială sau economică. „în sfera politică,
ea a fost martora înfiinţării statelor naţionale moderne, ultima încercare serioasă de a face
din Sfântul Imperiu Roman o forţă viabilă în politica europeană şi a începutului războaie
lor religioase”. Timothy George, Teologia reformatorilor, Oradea, Editura Institutului Biblic
„Emanuel”, 1998, p. 23.
12 S-a ales iniţial o poziţie mai puţin tranşantă, iar Dieta din 1552, a luat hotărârea ca
„nimeni să nu fie stânjenit în practicare propriei religii. Dietele din 1557 şi 1558 au confirmat
această decizie şi au stabilit prin lege libertatea de credinţă”. Această libertate avea în vedere
confesiunile catolică şi lutherană. în 1564 „ca rezultat al disputelor din sânul protestantismu
lui”, s-a legiferat calvinismul, iar în 1568 şi 1571 confesiunea unitariană, simpatizată de prin
cipele Ioan Sigismund. Gudor Botond, „Spiritualitatea maghiară sub impactul Reformei”, în
Relaţii interconfesionale româno-maghiare în Transilvania, (lucrare colectivă), Alba Iulia, 2000,
pp. 33-34, nota 117 (apud Conf. Dr. Paul Brusanowski, „Consideraţii cu privire la relaţia
dintre Biserica Ortodoxă Română şi autorităţile de Stat din Principatul autonom al Transil
vaniei (1541-1690)”, în Revista Teologică, XXVI (88), nr. 2, aprilie-iunie 2006).
13 Harold Roth, Mică istorie a Transilvaniei, Editura Pro Europa, Târgu-Mureş, 2006, p. 66.
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S-a creat un sistem confesional caracteristic Ardealului medieval, care
prevedea respectarea reciprocă a celor trei confesiuni ale Reformei, alături de
cea a catolicismului14. Pentru mulţi astăzi, imaginea Transilvaniei este ideali
zată şi la acest capitol13, când se pune problema „toleranţei religioase”16.
O hartă pertinentă a confesionalizării Principatului în relaţie cu com
ponenta etnică, ne-o oferă Harold Roth: „Confesiunile erau răspândite in
diferent de apartenenţa la o stare sau alta. Numai în cazul saşilor toţi
membrii stării erau lutherani, dar nu toţi lutheranii erau membrii acestei
stări, întrucât o parte dintre germanii lutherani trăiau pe pământurile nobi
liare; în plus, existau comunităţi maghiare lutherane izolate. Reformaţii
erau, în marea lor majoritate, vorbitori de limbă maghiară, ei aparţineau
ori stării nobiliare, ori celei secuieşti, sau trăiau pe teritoriile acestora sau în
oraşe. Asemănător se înfăţişa şi cazul unitarianismului. Ortodocşii, lipsiţi de
privilegii, au fost aproape exclusiv români sau negustori veniţi din sud-est”17.
Confesiunea Ortodoxă se afla pe lista celor tolerate, mai degrabă întrun statut ce o situa „între toleranţă şi intoleranţă”18. în Partea I, Titlul 1,
Art. 3, din Constituţiile Approbate sunt cuprinse prevederile generale cu
privire la sistemul religios din Transilvania. Iată care era statutul ortodox:

14 Dr. Conf. Paul Brusanowski, „Consideraţii cu privire la relaţia...”, p. 1.
15 O astfel de imagine apare de exemplu la Harol Roth: „Cu introducerea unui grad
atât de mare de libertate religioasă în tânărul stat, s-a reuşit un model care nu a cunoscut
vreun precedent în Europa şi care le va oferi un refugiu, în timpul deceniilor şi chiar secole'
lor care au urmat, exilaţilor pe motive religioase, ba chiar şi sectelor, indiferent de originea
lor” (op. cit., p. 66).
16 Armonia fiind bazată pe interes de stat şi de stare, nu se poate vorbi de toleranţă
religioasă, în sensul pe care termenul toleranţă ba primit în zilele noastre. Cooperarea între
diferitele confesiuni s-a făcut aşadar în strânsă legătură cu puterea politică şi a variat în
funcţie de aceasta. Astfel, în anumite cazuri, confesiunea a devenit în Transilvania şi o cale
de diplomaţie. Pentru o privire amplă asupra acestor relaţii a se vedea Conf. Dr. Paul
Brusanowski, art. „Consideraţii cu privire la relaţia...” şi Harold Roth, op. cit., p. 66. De
exemplu, confesiunea catolică a fost profund marginalizată, întrucât 90% dintre nobili erau
adepţii unei confesiuni protestante. în 1556, Dieta de la Cluj dizolvă Organizaţia Bisericii
Catolice, bunurile acesteia sunt secularizate, iar palatul episcopal devine reşedinţă princiară. Abia după venirea lui Ştefan Bathory, cel mai bogat magnat din Ungaria de Răsărit, a
încetat răspândirea Reformei.
*' Harold Roth, op. cit., p. 75.
18 Ludwig Binder, „Und Fonnen der Toleranz in Siebenburgen bis zur Mitre des 17.
Jahrhunderts” (Siebenburgisches Archiv, Bând 11), 1976, (apud Conf. Dr. Paul Brusanowski,
„Consideraţii cu privire la relaţia...”, p. 5).
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„«Intre aceştia (adepţii înnoirilor) nu se înţeleg aparţinătorii de secte valahă ^
sau grecească, care pentru un timp sunt toleraţi, până îi va conveni princi- ^
pelui şi locuitorilor ţării (usque ad beneplacitum principum et Renicolarum)»”19.
In timpul revoluţiei paşoptiste, Dieta ardeleană a acordat statutul de confesiune receptă Bisericii Ortodoxe din Ardeal (AL 9/1848)20.
^
Un capitol interesant în istoria confesiunii Ortodoxe a românilor până
la venirea Mitropolitului Şaguna este constituit de raporturile acesteia cu ^
puterea politică a Transilvaniei, reprezentată de principii calvini. O prezen- Jp
tare minuţioasă a acestei relaţii pentru perioada 154TI690 este făcută de ^
către Conf. Dr. Paul Brusanowski, în articolul „Consideraţii cu privire la ^
relaţia dintre Biserica Ortodoxă Română şi autorităţile de stat din Principatul autonom al Transilvaniei (154T1690)’21. Folosind această sursă, re- ^
marcăm două tendinţe majore: 1. prozelitismul calvin şi 2. încercări de ^
întărire a Ortodoxiei, în scopuri politice sau din pricina rivalităţilor confesionale, fără ca aceasta să fie scoasă din tiparele toleranţei.
Sub principiul divide et impera, s-a dorit crearea a două Biserici romă- ^
neşti, cu ierarhii paralele: calvină şi ortodoxă. Această tendinţă, cu unele
momente de relaxare, s-a manifestat în vremea reginei Izabella şi a principe
lui Ioan Sigismund22, între anii 1566-1577, apoi în timpul principilor calvini
(secolul al XVII-lea)23. Sub fardul reuşit al preocupărilor pentru integrarea

19 Conf. Dr. Paul Brusanowski, „Consideraţii cu privire la relaţia...”, p. 5.
20 Acad. Dan Berindei, (coord.), Istoria României modeme, voi. VII, 11, p. 291.
21 Publicat în RT XXVI (2006), nr. 2.
22 Au fost luate măsuri intolerante. Refuzul ascultării de episcopul numit pentru ro
mânii care adoptaseră calvinismul, aducea după sine pedeapsa pentru infidelitate (poena
infidelitatis): confiscarea bunurilor. Cf.. Conf. Dr Paul Brusanowski, „Consideraţii cu privi
re la relaţia...”, p. 5.
25 în timpul principilor calvini din sec. XVII, situaţia Bisericii Ortodoxe stătea în felul
următor: o epocă de relaxare, în timpul principelui Gabriel Bethlen (1613-1629), care avea
o concepţie universalistă, conform căreia, urma a se constitui Regatul protestant al Daciei.
Biserica Ortodoxă a fost considerată un posibil aliat în lupta protestantismului cu catoli
cismul promovat de Habsburgi. Moartea sa a însemnat sfârşitul acestei concepţii politice şi
implicit a poziţiei privilegiate a Bisericii Ortodoxe. în timpul domniei familiei Râkdczy ab
solutismul princiar a atins punctul culminant în Transilvania. Religiile recepte erau susţi
nute, căci preceptele calvine au stat la baza realizării acestui absolutism. Politica lor
religioasă a fost una de forţă, cei doi principi amestecându-se atât în viaţa internă a Biseri
cii Reformate, cât şi în viaţa Bisericii Ortodoxe hotărând îndeaproape modul său de orga
nizare. în timpul domniei lui Mihail Apafi I, controlul asupra Bisericii româneşti a fost
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românilor în viaţa politică a statului, se dorea „unirea administrativă cu
Biserica Reformată”24.
Momente benefice pentru Ortodoxie au fost cele din vremea lui Ştefan
Bâthory, când s-au ameliorat condiţiile de tratament, întărindu-se astfel
Ortodoxia în Ardeal, în detrimentul Reformei şi implicit al Stărilor, după
intenţiile principelui25. Ierarhia Bisericii a fost reconstituită, fapt cu implicaţii pozitive în formarea conştiinţei de sine a comunităţii ortodoxe din Ar
deal. Biserica Ortodoxă a fost folosită şi drept canal diplomatic între
Principatul Transilvaniei şi Poartă26.
Unirea unei părţi a clerului cu Biserica Romei, la finele secolului al
XVII-lea, prin păstrarea ritului ortodox este un eveniment care subliniază
încă o dată rolul politic al confesiunii, dar şi puţina receptivitate a români
lor la confesiunile Reformei şi dorinţa de a rămâne în credinţa în care s-au
născut. Această „unire” a fost prea puţin înţeleasă de poporul de rând, care
analfabet fiind, aproape în totalitate, cu siguranţă n-a intrat în chestiuni de
fineţe dogmatică. De ce au acceptat-o o parte dintre români - fiindcă li s-a
impus (de către clerici) sau că li s-a promis oamenilor o ameliorare a vieţii rămâne un subiect controversat. Cert este că acest nucleu unit va supravie
ţui, în ciuda unor „zguduieli”, iar în timpul absolutismului confesional, îi
sunt oferite condiţii prielnice pentru a-şi întări poziţia, dar şi pentru
fidelizarea românilor în raport cu Casa de Habsburg. In acest sens, îngrădi
rea privilegiilor nobilimii, odată cu noul sistem de reforme, în condiţiile
centralizării, nu a trecut neobservat de ei. înfiinţarea regimentelor grănice
reşti le-a oferit şansa de a se impune în societate, prin îndeplinirea obligaţii-

întărit, cu scopul de a apropia ordinea de organizare internă a acesteia de cea a Bisericii
Reformate. Cf. Conf. Dr. Paul Brusanowski, art. cit., pp. 7-14.
24 Sigismund Râkdczy a fost cel dintâi principe care a acordat drepturi de care se bu
curau pastorii calvini, acelor clericilor români care se converteau la calvinism (1608). Conf.
Dr. Paul Brusanowski, „Consideraţii cu privire la relaţia...”, p. 7.
25 Conf. Dr, Paul Brusanowski, „Consideraţii cu privire la relaţia...”, p. 7.
26 „în anul 1572 (Ştefan Bâthory) l-a trimis pe călugărul Eftimie la Ipek pentru a fi hi
rotonit episcop al românilor ortodocşi din Transilvania, Partium, Maramureş, Bihor. Inte
resant este faptul că hirotonia a avut loc la Ipek şi nu la Constantinopol. La Ipek, în
Kosovo, exista o Patriarhie sârbă, înfiinţată în 1557 de marele vizir Mehmet Sokullu. Patri
arh era tocmai fratele marelui vizir, Macarie. Drept urmare, trimiterea de către principe a
lui Eftimie la Ipek a avut şi considerente politice...” Conf. Dr. Paul Brusanowski, „Conside
raţii cu privire la relaţia...”, p. 6.
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lor militare „strict reglementate”27. Condiţia era cea a apartenenţei la con' ^
fesiunea greco-catolică, „ceea ce însemna încadrarea în Biserica Catolică”, 5
explică Harold Roth. Lucrurile nu stau însă tocmai aşa, pentru că cei mai
„învăţaţi” dintre români aveau conştiinţa că a fi în Biserica Unită este dife'
rit de a fi în Biserica Catolică. Adesea catolicii erau mai respectaţi în raport
cu uniţii în comunitatea românească, unde acest mixaj părea un soi de ^
„Struţocămilă”, pe care nici „prostimea” nu o agrea deloc. Cu toate acestea ^
cei care şi-au dorit o viaţă mai bună şi mai demnă în raport cu societatea ^
stratificată, au ales înregimentarea, unde „urmau să fie înarmaţi şi de asemenea, obţineau o poziţie juridică mai bună în raport cu şerbia de odinioa- a
ră, fiind de acum înainte sub jurisdicţie militară şi putând cumpăra pământ
care, apoi, putea fi lăsat moştenire”28. Un alt beneficiu extrem de important o
pe care l-au avut din crearea şcolilor elementare şi medii în zonele grănice' ^
reşti, a fost formarea generaţiei de intelectuali români: „o parte substanţială £
a intelectualităţii urbane româneşti a secolului al XlX-lea, aflată în formare,
provenea din regiunile graniţelor militare ale Transilvaniei”29.
^
Confesiunea drept criteriu social s-a vădit în atitudinea faţă de iobagi,
nobilii făcând intr-adevăr diferenţieri confesionale, care implicit erau şi et
nice, întrucât românii erau majoritar ortodocşi: „...supuşii ortodocşi se gă
seau mai degrabă confruntaţi cu abuzuri din partea seniorilor reformaţi
decât supuşii de aceeaşi confesiune cu aceştia, de exemplu, în ceea ce pri
veşte tutela nobiliară faţă de biserica supuşilor sau când ortodocşii trebuiau
să efectueze robota în zilele marilor sărbători religioase”30.
Biserica Ortodoxă, considerată desfiinţată în mod oficial la anul unirii
unei părţi din cler cu Roma (1700), a rămas, timp de 6 decenii, lipsită de
conducere, cu toate că reacţii au existat. „Prin o îndoită ficţiune, istorică şi
de drept public, ea (Biserica Ortodoxă), era considerată ca neexistentă, cu
toate că credincioşii ei, începând de ia energicul Nagyszegi, până la înduioşătoarea petiţie maiestatică a sătenilor din scaunul Sibiului şi până la inte
resanta mişcare, ce se desfăşura în proporţii romantice, a popilor Ion din
Aciliu şi Sofronie din Cioara, au dat în deosebite rânduri, în mod destul de
zgomotos, dovadă că ei altă biserică nu vor să recunoască decât a lor, decât
a părinţilor, nici altei legi nu se vor închina vreodată decât celei strămo17 Harold Roth, op. cit., p. 87.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
10 Ibidem, p. 75.
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şeşti”31. La 1761, din „raţiuni de stat”, Consiliul ministerial din Viena a
trimis un administrator episcopesc sârb, Dionisie Novacovici (176LI767),
căruia bau urmat apoi alţi doi „români sârbizaţi”, cum îi numeşte Ioan Lu~
paş: Ioan Gheorghevici, episcopul Vârşeţului şi Sofronie Chirilovici (177L
1773), episcopul Timişoarei.
La anul 1783, aşadar în vremea împăratului Iosif al ILlea, episcopia ar'
deleană este restaurată, cu sediul la Sibiu şi subordonată mitropoliei sârbe
de la Carloviţ. Lui Ghedeon Nichitici îi urmează Gherasim Adamovici
(1789'1796), care „şba câştigat merite şi pe terenul politicei naţionale prin
atitudinea lui frumoasă şi stăruitoare de la începutul celui din urmă deceniu al veacului XVIILlea, când împreună cu episcopul unit Bob, susţine în
mod demn lupta pentru a dobândi drepturi politice pe sama naţiunii ro'
mâne”32. Ca efect al eforturilor conjugate ale românilor ortodocşi şi grecO'
catolici, care au prins expresie în Supplex Libellus Valachorum, dieta de la
Cluj acordă românilor neuniţi dreptul exercitării confesiunii, fără a scoate
Biserica din postura de tolerată (art. 60)33.
Urmează iarăşi o sincopă la conducerea Bisericii Ortodoxe ardelene,
timp de 14 ani, datorită imposibilităţii salarizării episcopului, care era plătit
din impozitele speciale ale credincioşilor, nu din bugetul de stat34. Cu toate
acestea S'au înaintat petiţii pentru soluţionarea vacanţei scaunului
episcopesc, abia în 1810, scaunul este ocupat de un român de data aceasta,
nu cel mai vrednic - Gheorghe Lazăr - cum observă istoricul I. Lupaş, ci
Vasile Moga, a cărui putere se pare că a fost cam „«subţirică»”, întrucât nu
reuşeşte să iasă din constrângerea celor 19 puncte, „de intoleranţă medieva*
lă” (cf. Ioan Lupaş). Acestea se prevedeau ca episcopul să fie numit „din
graţie”, iar dacă „va abuza de puterea sa episcopească, va fi îndată înlătU'
rat, fără a mai avea succesori”. Se sublinia apoi faptul că clerul ortodox era
numai tolerat, prozelitismul catolic era încurajat, fără ca episcopului să i se
dea dreptul şi posibilitatea de a reacţiona: „episcopul neunit să nu se opună
propagării religiunii catolice”. De asemenea statutul de tolerat al clerului
însemna şi privarea de drepturi şi „imunităţi”, de care fraţii ortodocşi sârbi
se bucurau: „Se ştie că privilegiile naţiunii sârbeşti, care S'au conces numai
31 Ioan Lupaş, op. cit., p. 42.
32 Ibidem, p. 43.
33 Ibidem, p. 44.
34 Conf. Dr. Paul Brusanowski, „Mitropolitul Andrei...”, în îndrumătorul bisericesc,
anul 156/2008, p. 147.
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pentru Ungaria şi părţile ei anexe, niciodată nu au fost extinse şi nu se pot
extinde şi în Transilvania. Prin urmare clerul neunit niciodată nu s-a bucurat, nici în prezent nu are să se bucure de imunitatea clerului naţiunii sârbeşti, ci are să rămână în starea de până acum...
Preoţii neuniţi au să fie întreţinuţi numai de poporul neunit, însă din
specială graţie vor fi scutiţi de darea capului. Dar dacă ici şi colo ar da ci'
neva în viitor şi preoţilor neuniţi porţiuni canonice, acestea nu vor fi scuti'
te de contribuţiune...”35
Efectele profund negative pentru Ortodoxia din Ardeal, se vădesc şi
din recensămintele care s-au făcut. Astfel dacă în 1761, uniţii reprezentau
16-17% din populaţia românească, fiind înregistrate 25.223 de familii unite
păstorite de 2250 preoţi, şi 128.653 de familii ortodoxe, având în frunte
1365 de preoţi, în anul 1851 numărul uniţilor era mai mare, ei reprezentând 50.4 % din populaţia românească, înregistrându'Se 648.410. Numărul
ortodocşilor era 638.01736.
De la moartea episcopului Vasile Moga, până în anul 1846, la venirea
în calitate de vicar a lui Andrei Şaguna, scaunul episcopesc a rămas vacant.
In acest timp se pare că preoţimea nu a făcut vreo încercare în vederea ale
gerii unui nou episcop, după cum arată Gazeta de Transilvania. Efortul peti
ţionar (mai 1848) vine din partea laicilor, dar nu se bucură de susţinerea
clerului. Lucrurile reflectă starea dramatică din Biserica Ortodoxă a Ardea
lului, care poate fi radiografiată şi prin intermediul pastoralelor pe care Ar
hiereul Şaguna le dă imediat după sosirea în Ardeal.
Nerecunoaşterea românilor ca naţiune, dublată de statutul de toleraţi
pe plan confesional, lipsiţi adesea de conducere, a avut consecinţe deosebit
de grave pe termen lung, în toate compartimentele vieţii şi la toate niveluri
le societăţii româneşti din Transilvania.
3. Andrei Şaguna - întemeietor al diplomaţiei bisericeşti în Tran
silvania
Acţiunile şaguniene de diplomaţie bisericească decurg din obiectivul
principal al misiunii asumate în ziua hirotonirii sale întru episcop al Ardea
lului, la Carloviţ, 18/30 aprilie 1848: „pre românii transilvăneni din adân
cul lor somn să-i deştept şi cu voie cătră tot ce e adevărat, plăcut şi bun să-i

55 lbidem.
36 lbidem, p. 148.
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trag!”3' împlinirea acestui deziderat va deveni firul roşu al acţiunilor Ierarhului pe pământ transilvan, nu doar dintr-o dorinţă de împlinire a români
lor, care dacă nu era imediat realizabilă pe plan politic, putea fi transferată
măcar pe plan bisericesc, sau cultural. Dimpotrivă, Andrei Şaguna acţio
nează în virtutea calităţii, demnităţii şi conştiinţei pe care i-o conferă deţi
nerea episcopatului unei Biserici locale, înţeles nu atât ca funcţie publică,
cum adesea a fost redusă interpretarea activităţii sale, ci ca purtător al ple
nitudinii harului, semn vizibil al existenţei Bisericii lui Hristos într-un spa
ţiu concret, în acest caz, Ardealul. Misiunea, corect înţeleasă şi deplin
asumată de către Andrei Şaguna, îi legitimează comportamentul pe plan
bisericesc, care nu se îndepărtează sub nicio formă de spiritul Tradiţiei vii a
Bisericii, în încercarea de a răspunde realităţilor contextului istoric: „se cere
de la mine, ca prin ocârmuirea mea să se pună în lucrare reînvierea diecesei
noastre transilvane şi ca reînvierea aceasta să corespundă trebuinţei Biseri
cii, mântuirea poporului şi spiritului timpului, (s. M. C.)”38.
Parte integrantă a Tradiţiei, activitatea diplomatică bisericească a epis
copului Şaguna, se fundamentează pe principiile dreptului canonic. El în
suşi a avut un interes deosebit în domeniul legislaţiei bisericeşti, din
dorinţa de a-şi legitima acţiunile, dar şi din dorinţa de reaşezare în normalitate sau „rânduială” a unei Biserici ţinute sub obroc. îmbinarea praxisului
cu teoria, născută şi ea la rândul său din chestiuni concrete, i-au conferit
Ierarhului realism şi credibilitate, atât de necesare întrupării obiectivelor.
Lucrările sale teoretice39 vădesc aportul la crearea cadrului legal pentru
viaţa Bisericii Ortodoxe din Ardeal, fapt cu implicaţii inclusiv asupra dez
voltării viitoare a diplomaţiei bisericeşti.
h Conf. Dr. Paul Brusanowski, „Mitropolitul Andrei...”, îndrumătorul bisericesc, anul
156/2008, p. 149.
38 Nicolae Popea, op. cit., pp. 37-38.
39 între acestea, şase au un conţinut exclusiv canonic: 1. Cunoşttnfe folositoare despre
trebile căsătoriilor - „prima carte de drept matrimonial ortodox în limba română şi prima
carte de dreptul familiei la români”; 2. Elementele dreptului canonic al Bisericii drept credincioase răsăritene spre întrebuinţarea preoţimei, a clerului tânăr şi a creştinilor (1854) - „prim
manual sistemic de drept canonic din literatura teologică românească”; 3. Anthorismos sau
Desluşire comparativă asupra broşiurii „Dorinţele drept credinciosului cler din Bucovina” (1861);
4. Compendiu de dpret canonic al unei sântei sobomicesci şi apostolesci Biserici, tradusă în ger
mană, rusă, sârbă şi greacă (1868); 5. Enchiridion, adecă carte manuală de canoane ale unei
sântei şi apostolesci Biserici cu comentare (1871), prima colecţie de canoane la români; 6. Ma
nual de studiu pastoral compusu şi edatu de Andrei Baron de Şaguna (1872), Pr. Conf. Univ.
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Corolar al coroborării teoriei cu acţiunea, dar şi rezultat al unei rodnice activităţi diplomatice pe plan bisericesc, Statutul Organic al Bisericii
greco-orientale române din Ungaria şi Transilvania reprezintă deplina împlinire constituţională a Bisericii Ortodoxe din Ardeal. Congresul naţional
bisericesc îl votează în 1868, iar împăratul îl sancţionează în 1869. „Magna
charta a constituţiei noastre bisericeşti” (cf. Ioan Lupaş), Statutul este expresia conştiinţei că Biserica locală deţine toate atributele Bisericii universaie, devenind în istorie „loc de manifestare a împărăţiei lui Dumnezeu”, în
mod plenar. De aceea structura acestei Biserici locale este aceeaşi cu structura Bisericii universale: organism conciliar, prevede Statutul. Astfel, părţi'
le constitutive ale organismului bisericesc - parohia, protopopiatul,
episcopia şi mitropolia trebuie - „toate laolaltă să fie libere de a lucra şi
conlucra în armonie pentru susţinerea, cultivarea şi prosperarea lor reciprocă”. Funcţionarea acestora se bazează deci pe unitate şi armonie.
Statutul reflectă foarte bine principiul subsidiarităţii, dând naştere
unei autonomii locale, care nu înseamnă separatism, ci dimpotrivă conştiinţa responsabilităţii într-un corp unic şi unitar - Biserica: „Fiecare parte
constitutivă a mitropoliei are drept a reglementa, administra şi conduce,
independent de altă parte constitutivă egală cu ea, afacerile sale bisericeşti,
şcolare şi fundaţionale, şi fiecare parte constitutivă mai mică îşi continuă
acţiunile sale bisericeşti, şcolare şi fundaţionale, în afacerile părţii constitu
tive mai mari, până la mitropolie, prin reprezentanţii săi”40. Voi reda o
apreciere asupra Statutului, făcută mai târziu în presa românească, despre
noutatea şi ineditul acestei organizări, nu pentru Ortodoxie, ci pentru Ar
deal şi România: „Marele mitropolit Şaguna, prin Statutul Organic al Biseri
cii ortodoxe române din Ungaria şi Transilvania a reuşit să dea societăţii
româneşti întregi o organizaţie atât de largă şi adânc democratică, încât nu
i-am putea găsi o analogie decât doar în organizaţia unei parohii engleze,
sau a unui toumship american”41. De altfel, Şaguna nu face decât să reaşeze
Dr. Irimie Marga, articolul „Mitropolitul Andrei Şaguna, om providenţial în istoria dreptu
lui Bisericii şi a naţiunii”, îndrumătorul bisericesc, anul 156/2008, pp. 139-145.
1,0 Statutul Organic, Dispoziţii generale, Ediţie prelucrată lingvistic după „a patra ediţiune oficială autentică, procurată în urma concluzului congresual din 1878, nr. 247, Sibiu,
1910 (apud Paul Brusanowski, Reforma constituţională din Biserica Ortodoxă a Transilvaniei
intre 1850-1925, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 15).
41 Viaţa Românească, nr. 2 din 1909 (apud Ioan Lupaş, p. 356). De altfel, discuţia pe
care a stârnit-o Statutul Organic elaborat de Şaguna în colaborare cu sinodul, nu se opreşte
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în normalitate organizarea Bisericii Ortodoxe din Ardeal şi acest lucru îl va
sublinia cu toate ocaziile, argumentând şi exemplificând aceasta, prin canoanele Bisericii Universale. Opera sa îşi are rădăcinile în Ortodoxie şi este
originală prin raportarea la acel spirit al timpului astfel, ea devenind parte
integrantă a Tradiţiei.
Principiul organic, care dă şi numele Statutului, îl arată a fi expresia
fidelă a conştiinţei structurii Bisericii vii, în care fiecare credincios devine
unic şi irepetabil în planul de mântuire al lui Dumnezeu, adunarea lor constituind Biserica. Dacă în ceea ce-i priveşte pe clerici, vorbim despre o preoţie sacramentală, în ceea ceri priveşte pe laici vorbim de o preoţie
universală42, în virtutea căreia ei au o misiune în această lume. De aceea,
acest organism trebuie reprezentat la toate nivelurile de decizie în Biserică43. Relaţia care se stabileşte între cler şi laici este aşadar una organică.
la epoca respectivă. Ea a continuat, aducând mereu aprecieri sau critici din partea teologi
lor atât ortodocşi, cât şi protestanţi sau catolici. Controversele se nasc atunci când se pune
problema izvoarelor şi a influenţelor acestei constituţii bisericeşti moderne. Studii recente,
ample, riguros documentate şi argumentate asupra Statutului, oferă Conf. Dr. Paul
Brusanowski, analizându-1 din punct de vedere al surselor, al influenţelor, al principiilor,
precum şi al efectelor aplicării sale în viaţa Bisericii în cartea Reforma constituţională din
Biserica Ortodoxă a Transilvaniei între 1850-1925, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană,
2007, 294 p. şi apoi în articolele: „Consideraţii cu privire la izvoarele Statutului Organic
şagunian”, 33 p., „Subsidiaritate şi autonomie bisericească. Aspecte juridice şi materiale Cazul Mitropoliei Ortodoxe din Ungaria înainte de 1918”, 39 p., „Mitropolitul Andrei
baron de Şaguna. Importanţa sa în istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania”, în îndrumă
torul bisericesc, anul 156/ 2008, „Biserica şi constituţionalismul”, tipărit în Transilvania, nr.
1, Sibiu, 2006, pp. 3-25, „Polemica dintre episcopii Hacman şi Şaguna cu privire la organi
zarea canonică a Bisericii Ortodoxe din Imperiul austriac", în Revista Teologică, XVI (88),
octombrie-decembrie 2006, nr. 4, pp. 91-129; „Actualitatea Statutului Organic din Ardeal”,
INTER. Revista română de studii teologice §i religioase, Cluj-Napoca, an. I, 2007, nr. 1-2, pp.
260-272.
4' Preoţia universală este starea de consacrare sacerdotală a tuturor creştinilor, primi
tă prin Tainele Botezului şi Mirungerii. Este vorba de preoţia generală care aparţine tutu
ror celor botezaţi, care au responsabilităţi şi harisme personale, cu caracter ecclesial
general, Pr. Prof. Dr. Ion Bria, op. cit., p. 313. A se vedea şi cartea Pr. Prof. Spiridon Cândea, Apostolatul laic, Seria Teologică, Sibiu, 1944, 147 p.
1,3 Andrei Şaguna a susţinut permanent implicarea laicilor, ca parte integrantă a Bise
ricii. Spre exemplu, Sinodul episcopesc de la Sibiu (16/28 august 1865) a considerat că sis
temul alegerii episcopilor sufragani din Mitropolia de Carloviţ era necanonic, deoarece
laicii nu aveau niciun rol. S-a propus atunci ca mitropolitul român să fie ales de un colegiu
electoral alcătuit din cei 2 episcopi sufragani şi din 90 de reprezentanţi ai Mitropoliei (câte
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Articolul de presă citat mai sus, remarcă responsabilizarea la care este chemat inclusiv preotul prin acest Statut, ferit fiind a cădea în rutină şi în dizgraţia credincioşilor: „Mulţumită acestei organizaţiuni, un membru al
clerului din Ardeal, de la preot de sat până la mitropolit, nu poate degene
ra, fără sancţiune, într-un fel de funcţionar ecleziastic, care nu apare în faţa
credincioşilor decât ca un costisitor, dar dispreţuit manipulant al formelor
rituale ci îşi păstrează carcterul de adevărat «păstor», de conducător al poporului, cu toată autoritatea unui ales al său...”44
Viziunea profund democratică se vădeşte şi în faptul că Statutul organizează viaţa Mitropoliei conform principiului separării puterilor, astfel,
fiecare parte constitutivă are organe administrative (comitet, epitropie,
consistor) şi legislative (sinoadele).
Bază a organizării Bisericii Ortodoxe din Ardeal, fundamentat pe
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canoanele Bisericii universale, acest Statut va determina modul de înţelegere a relaţiilor cu celelalte biserici ortodoxe, sau de altă confesiune şi cu ^
statul, devenind punct de plecare inclusiv pentru diplomaţia bisericească ^
de mai târziu.
Pentru înfăptuirea celor exprimate în ziua hirotoniei, episcopul An
drei Şaguna creează o strategie, care, din punctul de vedere al Conf. Dr.
Paul Brusanowski, vizează următoarele direcţii: „obţinerea autonomiei
şcolare şi crearea unei reţele de şcoli confesionale; dezvoltarea învăţămân
tului pedagogic şi teologic; obţinerea autonomiei confesionale, în special
sub aspect financiar, anume a dreptului de a prelua de la guvern adminis
trarea fondurilor bisericeşti şi de a crea fonduri noi; dobândirea autono
miei bisericeşti şi în ceea ce priveşte dreptul de a legifera propriul statut şi
de a crea organe de conducere bisericeşti care să lucreze independent de
autorităţile guvernamentale; obţinerea egalităţii cu celelalte confesiuni,
astfel ca şi Biserica Ortodoxă din Transilvania să dobândească sprijin ma
terial de la bugetul de stat; înfiinţarea unei mitropolii proprii, pentru ro-

30 din fiecare episcopie, în proporţie de 1/3 clerici şi 2/3 laici). Aceşti reprezentanţi trebu
iau aleşi de preoţi şi laici, în circumscripţii electorale. Episcopii sufragani urmau să fie aleşi
de Adunările eparhiale (60 de membri: 20 clerici &. 40 laici). I. Puşcariu, Metropolia românilor (apud Conf. Paul Brusanowski, „Consideraţii cu privire...*, p. 123 ). A se vedea de
exemplu, cartea lui Liviu Stan, Mirenii în Biserică. Importanţa elementului mirean în Biserică şi
participarea lui la exercitarea puterii bisericeşti, Sibiu, 1939, XII + 816 p.
44 Viaţa Românească, nr. 2 din 1909 (apud Ioan Lupaş, op. cit., p. 356).
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mânii din monarhia austriacă”45. Eforturile sale diplomatice sunt făcute în
scopul realizării acestor obiective.
Aspecte ale diplomaţiei bisericeşti şaguniene se vădesc în raporturile
episcopului, atât cu propria comunitate bisericească, cât şi cu Mitropolia
sârbă de la Carloviţ, cu greco-uniţii din Ardeal şi cu statul, din perspectiva
guvernului transilvănean, a Vienei (şi aici am în vedere Curtea şi guvernul
imperial), şi a Magnaţilor unguri, după 1867, anul instaurării dualismului.
Modul de a acţiona, în special în relaţiile cu greco-uniţii, cu sârbii, cu
autorităţile Transilvaniei, cu Viena şi cu Pesta, este guvernat de principiul
autonomiei bisericeşti, cu toate că legiferarea autonomiei confesionale de că'
tre Dieta transilvană întrunită la Sibiu, va fi obţinută abia în anul 1863.
Acest lucru era legitim însă, deoarece Andrei Şaguna era reprezentantul
unei Biserici locale, deţinătoare a tuturor atributele Bisericii universale.
Comunitatea ecclesială a românilor ortodocşi are pentru episcop o
funcţie extrem de importantă, ea devenind popor al lui Dumnezeu (laos tou
Theou), ieşind, aşadar, din anonimat. El a căutat a-i crea un cadru bine de'
terminat, prin care fiecare membru al Bisericii să-şi poată dezvolta în mod
deplin toate potenţialităţile, darurile cu care a fost înzestrat46. „Şi aşa zic eu,
că centrul sfintei maicei noastre Biserici este Domnul şi Mântuitorul nostru
Iisus Hristos, şi religiunea aceea pe care El o a fundat spre mântuirea sufletească a neamului omenesc, dară şi spre luminarea obştească a acestuia”47.
De aceea încă de la începutul activităţii sale în Ardeal, Andrei Şaguna şi-a
îndreptat eforturile spre ridicarea românilor la adevărata lor statură de
creştini, prin redobândirea verticalităţii morale, intelectuale şi etnice, într-o
încercare de formare a conştiinţei şi a îndrăznelii de a fi liberi şi responsabili, în virtutea calităţii lor de cetăţeni, nu doar ai Transilvaniei şi ai Monarhiei habsburgice, unde nu erau doriţi - nu fără concursul lor (cf. Popea)
-, ci de cetăţeni ai împărăţiei cerurilor, acea Civitas Dei, cum o numeşte
Fericitul Augustin. Pentru aceasta era nevoie şi de un statut reglementat în
spaţiul imediat. Acest lucru avea menirea să-i responsabilizeze implicit în

Lect. Dr. Paul Brusanowski, „Mitropolitul ...", în îndrumător bisericesc, anul
156/2008, p. 149.
46 Lucrările Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, deosebit de interesante în acest scop: Iisus Hristos sau restaurarea omului, Craiova, Editura OMNISCOP, 1993 sau, Trăirea lui
Dumnezeu în Ortodoxie, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1993.
4/ Nicolau Popea, op. cit., p. 136.
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planul vieţii cotidiene, ridicându-le standardele de comportament, precum
şi aşteptările.
^
Călăuzit de principiul organic în acţiunile şi demersurile la nivelul epis- tic
copiei Ardealului devenită apoi Mitropolie autocefală, Andrei Şaguna refa- ^

C/>

ce practica sinoadelor mixte (1850, 1860, 1864, 1868, 1870). Importanţa
principiului sinodalităţii, în termenii dreptului canonic ortodox, sau al subsi- ^
diarităţii4S în cei ai ecclesiologiei catolice, se reflectă în modelul de organizare al Bisericii Răsăritene.
^
Sinoadele mixte (1850, 1860, 1864), în hotărârile şi actele emise, reafir
mă fiecare Mitropolia Ardealului ca structură legală, canonică aşadar pen- ^
tru desfăşurarea vieţii credincioşilor ortodocşi din Ardeal şi cer
recunoaşterea sa de către Viena. De obicei, în hotărârile lor, sinoadele re- o
fac şi legitimează dialogul cu autorităţile, în special cu monarhul, mai receptiv, de la care se spera soluţionarea situaţiei, tocmai datorită funcţiei de £
reprezentare a tuturor românilor ortodocşi din Ardeal. Prin această autoritate sinodul devine partener de dialog la masa negocierilor, exprimând po- ^
ziţia şi voinţa Bisericii.
Primul sinod mixt (martie} 1850), ţinut într-o vreme de conflict49, sub
supravegherea unui comisar împărătesc, lucru deloc pe placul episcopului
român, este alcătuit din 24 de clerici şi 20 de deputaţi laici, printre care şi
Avram Iancu. încercarea lui Iancu de a pune în dezbatere şi probleme poli
tice n-a avut succes50. Andrei Şaguna nu a permis acest lucru şi nu a dorit
să aducă în faţa sinodalilor un proiect de constituţie bisericească, „în ciuda

principiului subsidiarităţii apare în enciclica papei Pius XI,
48 O formulare
Quadragesimo anno, (anul 1931): „Nu le putem lua persoanelor private, pentru a le transfera
comunităţii, atribuţiile de care acestea sunt capabile să se achite prin proprie iniţiativă şi
prin propriile mijloace; de asemenea, ar fi o nedreptate şi în acelaşi timp s-ar perturba în
mod regretabil ordinea socială, dacă s-ar retrage grupurilor mici funcţiile pe care ele sunt
capabile să le îndeplinească singure, pentru a le încredinţa unei colectivităţi mai mari şi mai
elevate”. „22”, an. XVI, nr. 798, 21 iunie - 27 iunie 2005, site httpr/Avww.revista22.ro/html/indcx.php?art= 182 l&.nr=2005-06-22 , (apud Conf. Dr. Paul Brusanowski,
„Subsidiaritate şi autonomie bisericească. Aspecte juridice şi materiale. Cazul Mitropoliei
Ortodoxe Române din Ungaria înainte de 1918”).
1,9 Andrei Şaguna însuşi, într-o epistolă către Ioan Maiorescu, din 17 martie 1850,
mărturiseşte care a fost situaţia: „...aşa în frică şi sub controlă am ţinut bietul acest sobor”.
Convorbiri Literare, (apud Ioan Lupaş, op. cit., p. 116).
50 Ioan Lupaş, op. cit., p. 113.
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rugăminţii multor intelectuali ce doreau să folosească ocazia pentru a stabili
o formă de autoguvernare parlamentară care le fusese refuzată la 1848”51.
Sinodul mixt din octombrie 1860 are o deosebită importanţă în ceea ce
priveşte aplicarea celor două principii, vizibile în componenţa sinodului (46
sunt clerici, 52 laici) şi a legiferării acestei practici în Ardeal, întrucât stătutul provizoriu privitor ia alegerea membrilor sinodali, elaborat de episcop,
este primit de sinod „cu mare plăcere şi călduroasă mulţumire”32. Episcopul
Şaguna înţelegea să pună în valoare pe oamenii eparhiei sale, încurajând
astfel formarea unei elite şi implicit al unui organ de conducere bisericesc,
competent, precum şi creşterea Bisericii române ortodoxe. Membrii sinodului urmau a fi aleşi şi nealeşi. Cei nealeşi erau:
a.
„Toţi dignitarii bisericeşti, precum arhimandriţii,
protosincelii, egumenii şi protopopii;
b. Toţi amploiaţii împărăteşti politici, justiţiari, militari, fi'
nanciari;
c.
Doctorii de facultăţi şi advocaţii;
d.
Directorii şi profesorii de teologie, gimnaziu şi pedagogie”.
Fiecare protopopiat urma a alege un mirean ca reprezentant al său în
sinod. Oraşele Braşov şi Sibiu aveau dreptul, în mod special, a trimite câte
un deputat în sinod, Andrei Şaguna motivând că „starea aceasta excepţională pentru Sibiu se bazează în acea împrejurare, că Sibiul este locul reşe
dinţei episcopeşti şi că purtatera morală şi religioasă a acestei comunităţi
faţă cu starea ei cea de mai înainte privilegiată este de tot corespunzătoare
sfintelor canoane. Iar pentru Braşov, căci braşovenii au fundat cu jertfe
mari gimnaziul confesional naţional şi braşovenele au înfiinţat Reuniunea
cea dintâi de femei române pentru ajutorinţa tinerimii sărace şi orfane”33.
Şi acest sinod se face purtătorul de cuvânt al întregii comunităţi orto
doxe, afirmând „cu unanimitate” existenţa mitropoliei române din Austria
în baza canoanelor, care era împiedicată numai de măsuri politicoadministrative, anticanonice. Sinodul decide a-1 ruga pe monarh să înlăture
acele piedici34.
Alte probleme pe care sinodul este hotărât să le pună la masa negocie
rilor: sprijinul financiar, în baza egalei îndreptăţiri confesionale, aşa cum
51
52
5)
54
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Keith Hitchins, op. cit., p. 265.
Ioan Lupaş, op. cit., p. 311.
Ioan Lupaş, op. cit., p. 312.
lbidem, p. 310.
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dădea a înţelege Diploma din octombrie; restituirea moşiei Merişani din
judeţul Argeş, dar făcut Mitropoliei ardelene de către Constantin Brâncoveanu, România acelei vremi se pare însă că nu era dispusă să negocieze. Se
înaintează monarhului o petiţie în care se cere „ din vistieria statului (a se
remarca din nou afirmarea unanimă a conştiinţei românilor de cetăţeni ai
Monarhiei, n. M.C.) un ajutor potrivit spre întâmpinarea cheltuielilor pe
care le întâmpină o mitropolie şi episcopiile ei cu privire la trebuinţele bisericeşti şi şcolare, cu atât mai mult cu cât „şi alte biserici creştine din larga
împărăţie se bucură de asemenea ajutorinţă.” Cererea a fost soluţionată.
Dialogul cu Monarhia se continuă pe cale conciliară, în martie (22-28)
J864, când are loc al treilea sinod mixt, cu o participare largă, aşa cum prevedea statutul. Au fost prezente 126 de persoane. Acum se înaintează o
adresă de mulţumire către Monarh, care pe lângă sprijinul financiar acordat în 1861, ca urmare a cererii sinodului anterior, mai acordase alte 25.000
de fl. la stăruinţele episcopului de data aceasta, în folosul Bisericii din Ardeal. Totodată se înaintează către tron o nouă petiţie prin care se cerea ca
acesta, „din plenitudinea puterii sale”55, să încuviinţeze înfiinţarea Mitropo
liei româneşti. Monarhul îşi exprimase la 25 iunie 1863 intenţia de a da
românilor o mitropolie independentă, coordonată celei sârbeşti.
Tot la acest sinod, s-a propus de către episcopul Andrei Şaguna proiec
tul de organizare a treburilor bisericeşti, de o importanţă majoră în ceea ce
priveşte lucrarea de aşezare pe baze constituţionale proprii a Bisericii, în
acord cu Tradiţia şi cu „spiritul timpului”. Acest proiect de regulament, care
se va împlini în forma Statutului organic, a fost studiat de o comisie alcătuită
din 12 membri (4 preoţi şi 8 mireni), fiind dezbătut în 5 din cele 7 şedinţe.
Rămânând tot la capitolul raporturilor Bisericii Ortodoxe din Ardeal
cu Monarhia, trebuie subliniat că ele sunt guvernate de principiul loialităţii.
Chiar dacă de cele mai multe ori au fost subliniate relaţiile cordiale pe care
Arhiereul român le-a menţinut cu familia imperială56, fapt care-i motiva
comportamentul atât de independent şi lipsa de teamă, trebuie avut în ve
dere şi aspectul conştiinţei apartenenţei la Monarhie. Departe ca Imperiul
Austriac, spaţiu universal al popoarelor şi culturilor, să mai refacă acea
orbis romanus, în care se reunea sinodul ecumenic, „forma colegială în care
se exprimă episcopatul universal”57, s-a pus totuşi problema elaborării unei
55 lbidem, p. 327.
56 Paul Brusanowski, Reforma constituţională...., p. 80.
5' Pr. Prof. Dr. Ion Bria, op. cit., p. 253.
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constituţii a Bisericii Ortodoxe din Imperiul Austriac, ca semn al unităţii
Monarhiei. Spre exemplu, între 15 octombrie 1850^2 iulie 1851, a avut loc
Consfătuirea episcopilor pe acest proiect. Monarhia este însă pentru Şaguna
cadrul în care Biserica Ortodoxă Română din Transilvania are şansa a se
manifesta deplin, împlinind rostul în viaţa credincioşilor săi. Fidelitatea
faţă de dinastie, ca simbol al unităţii Monarhiei, vine atât dintr-o convingere personală a lui Şaguna, cât mai aleşi dintr-o experienţă istorică, fiind'
că în Principatul Transilvaniei, sistemul politico-administrativ a împiedicat
dezvoltarea românilor pe toate planurile, implicit religios, de-a lungul atâtor secole. In calitate de episcop al Bisericii sale, Şaguna inspiră şi comuni'
tăţii aceleaşi sentimente. Cu toate acestea, poziţia Bisericii în raport cu
Monarhia este hotărâtă şi formulată colegial, aşadar pe calea sinodului, expri
mând voinţa poporului, nu doar a episcopului. Spre exemplu, Sinodul mixt din
1850 îşi mărturiseşte imediat după credinţa bisericească (art. 2), şi credinţa
sa politică, profund dinastică, credincioşii români ai Bisericii Răsăritene din
Ardeal dorind „a trăi şi a muri sub blânda şi părinteasca oblăduire a înălţatului împărat constituţional Francisc Iosif I” (articolul 3Y8.
Memoriul a constituit o formă destul de uzuală în relaţiile cu Monarhia,
conţinând adesea o prezentare amplă asupra chestiunilor Bisericii Ortodoxe
din Ardeal şi a problemelor care se cereau a fi soluţionate. Un astfel de memoriu e cel din 24 noiembrie 1852, adresat Monarhului. Acesta a fost în
tocmit în urma refuzului ierarhiei sârbe de a-i recunoaşte dreptul de
participare la sinodul electoral de la Carloviţ (noiembrie 1852), în ciuda fap
tului că prin participare Şaguna îndeplinea un ordin imperial (cf. Nicolae
Popea). Rajacic era acuzat că a încălcat voinţa imperială şi a interpretat greşit
documentele. „In perspectivă mai îndelungată, cu mult mai serioasă pentru
dezvoltarea relaţiilor româno-sârbe, a fost acuza lui Şaguna, exprimată acum
pentru prima dată în mod deschis, că ierarhia sârbă foloseşte jurisdicţia ei
asupra românilor nu pentru a spori bunăstarea Bisericii, ci mai degrabă pen
tru a promova interesele naţionale sârbeşti”. în concluzie, Şaguna arată că
propria mitropolie le-ar îngădui românilor să se bucure de progres59.
Răspunsul monarhului s-a concretizat în admonestarea patriarhului
sârb, Raja£i£, dar el nu a anulat hotărârile sinodului din 10 noiembrie 1852.

58 Ioan Lupaş, op.cit., p. 113.
591. Puşcariu, Metropolia (apud Keith Hitchins, op. cit., p. 213).
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Un alt exemplu de memoriu este cel din 1 decembrie 1855, născut din
relaţiile prea puţin cordiale cu ministrul de culte şi instrucţie Leo Thun,
care avea o atitudine vădit duşmănoasă faţă de Ortodoxie în general, datorită convingerilor sale ultramontane, lucru ce l-a determinat chiar pe
Raia£i£ să se plângă împăratului. Thun trata Biserica Ortodoxă din Ardeal,
ca pe o „Biserică tolerată”, dorind parcă a-1 vedea pe Şaguna „încătuşat” în
cele 19 condiţii umilitoare (cf. Ioan Lupaş). Memoriul, „lucrat cu multă îngrijire şi temeinice cunoştinţe, este un splendid monument de energie şi
iscusinţă diplomatică”, apreciază istoricul Ioan Lupaş. Pe lângă o prezentare
largă şi argumentată a tuturor problemelor naţionale-bisericeşti, memoriul
cuprinde şi planurile episcopului cu privire la organizarea bisericească.
Chestiunile puse în discuţie sunt: 1. raporturile Bisericii Ortodoxe din Ardeal cu statul şi cu celelalte biserici, pe baza egalei îndreptăţiri; 2. formularea pozitivă a numelui: Biserica greco-orientală; 3. problema căsătoriilor
mixte, prin care Biserica Ortodoxă era nedreptăţită; 4. problema trecerilor
dinspre o confesiune spre alta să se facă fără condiţii constrângătoare faţă
de Ortodoxie; 5. organizarea consitoriului pe baze canonice şi istorice; 6.
mijloacele necesare pentru organizare seminarului în conformitate cu cerin
ţele timpului; 7. organizarea parohiilor şi dotarea preoţilor; 8. fonduri pro
prii; 9. recunoaşterea Bisericii Ortodoxe din Ardeal a dreptului la
Mitropolia sa istorică60.
Memoriul a fost însoţit de recomandarea guvernatorului Schwarzenberg, prieten foarte bun al lui Şaguna, care-i mai susţinuse cauza în faţa
împăratului, în Boemia în vara lui 1855.
Bucurându-se de daruri naturale, dezvoltate după regulile ştiinţei şi ale
experienţei (cf. Nicolae Popea), Şaguna, şi ca diplomat bisericesc, reuşea de
fiecare dată să impună respect, să se facă preţuit, dezarmându-şi partenerul
de dialog, prin abilitate, tact, răbdare. Un exemplu privind maniera de a
negocia ne-o oferă întâlnirea sa cu ministrul Leo Thun. în ciuda atitudinii
duşmănoase a acestuia faţă de Biserica Ortodoxă, în general, şi faţă de cea
din Ardeal, în special, Andrei Şaguna dă dovadă de echilibru, dovedind
respectul faţă de persoana partenerului său, de pe poziţiile egalităţii. Bl i se
adresează din perspectiva autorităţii cu care este investit, reprezantând Bi
serica cu multă demnitate, fermitate şi respect pentru adevăr. „«Am tăcut
puţintel - scrie Şaguna în ziarul său - şi apoi am zis: tot insul bine face,

60 Ioan Lupaş, op. cit, p. 121.
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dacă rămâne pe lângă convingerea sa, dar apoi să păzească, ca cu convingerea sa, mai cu samă religionară, să nu fie numănui spre stricare. Eu şi eparhia mea întreagă rămânem în legea noastră, în care ne-am pomenit, cu care
nu facem nimănui nici o dosadă, căci suntem supuşi credincioşi ai împăra
tului, cinstim şi omenim toate confesiile şi pe toţi creştinii, şi dorim, ca şi
cu noi în privinţa bisericii noastre aşa să păşească stăpânirea, ca şi cu alţii
de alte religii, căci toţi deşi suntem împărţiţi cu numirea religiilor noastre,
suntem deopotrivă înaintea creştinătăţii a toată lumea»”61.
Replica ministrului exprimă preţuirea pe care Şaguna a câştigat-o din
partea sa, precum şi o gândire tipică imperialilor, căci dacă pe loialitatea
episcopului putea conta şi era convins de iscusinţa lui în a conduce Biseri
ca, pentru urmaşii săi nu avea nici o siguranţă. Astfel motivează nevoia
prezenţei unui comisar împărătesc la şedinţele consistoriale, aşa cum se în
tâmpla în Rusia sau în Grecia. Intrebându-1 pe arhiereul-diplomat ce părere
are în legătură cu această propunere, Şaguna îi răspunde că ameninţarea
„nu-i pricinuieşte nici o grijă”, fiindcă „«stăpânirea noastră... este mai pre
sus de gândul acela de a supune vreo biserică creştinească unor măsuri, cari
nu se potrivesc cu duhul luminat al legislaţiei noastre împărăteşti. Apoi nu
trebuie luat pildă de la o abnormitate şi silnicie, căci Rusia şi Grecia cu to
tul altmintrelea ţin şi biserica catolică, decum o ţine stăpânirea noastră. La
noi este deviza împărătească: Cu puteri unite drept egal pentru toţi. Aşa
dară aceste temeiuri sunt hotărâtoare pentru noi, dar nu măsura stăpânirei
ruseşti sau a celei greceşti, cari ţin desvoltarea bisericească, adecă luminarea
şi propăşirea popoarelor sale în câtuşi...» Aici Thun, ne mai având ce re
flecta se abate dela meritul discuţiei şi spune, că au sosit pâri împotriva lui
Şaguna, care a degradat un preot din cauză, că a trecut la religia catolică.
Şaguna răspunde că a degradat nu numai unul, ci mai mulţi, şi totdeauna
va degrada pe acel preot al său, care va face tulburări religionare, iar dacă
trecerea o face din convingere, atunci îl sloboade cu pace, nevoind să facă
vătămare cugetului nimănui”62.
Am redat acest fragment mai lung întrucât reface o scenă memorabilă
cu două personaje, faţă către faţă, în sfârşit măsurându-se şi susţinându-şi
ferm poziţiile. De remarcat că episcopul Şaguna îşi construieşte replicile pe
două fire de susţinere: fidelitatea faţă de Biserica pe care o reprezintă şi fide-

61Ioan Lupaş, op. cit., pp. 124-125.
62 Io an Lupaş, op. cit., p. 124-125.
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litatea faţă de Monarh. El argumentează mereu din perspectiva aceasta, şi
nu doar datorită contextului absolutist în care are loc întâlnirea, ci din statornicie în convingeri. „Duhul luminat al legislaţiei noastre împărăteşti”
este evidenţiat cu scopul precis de a-1 dezarma pe ministrul Thun. Pluralul
persoanei I, arată apartenenţa sa şi prin el, a întregii comunităţi ecclesiale,
la Monarhie.
Imaginea Bisericii Ortodoxe în raport cu Viena se îmbunătăţeşte tocmai datorită episcopului său, care a înţeles să-şi asume pe deplin misiunea
cu care a fost investit. Mitropolia românească din Transilvania şi Ungaria
va fi reînfiinţată printr-un rescript imperial din 24 decembrie 1864, căruia
toţi istoricii i-au apreciat importanţa63: „Iubite baron de Şaguna! Ascultând
cererile românilor greco-orientali din Transilvania şi Ungaria, în consonanţă cu intenţiunea manifestată prin resoluţiunile mele din 27 septembrie
1860 şi din 25 iulie 1863, am încuviinţat ca pentru dânşii să se înfiinţeze o
mitropolie independentă, coordinată cu cea sârbească şi ca Biserica
episcopească din Transilvania să se înalţe la demnitate metropolitană. Totodată aflu a te denumi pe Domnia Ta de arhiepiscop şi mitropolit al romănilor greco-orientali din Transilvania şi Ungaria”64.
La întâlnirea faţă către faţă cu Ierarhul român, venit la Viena în frun
tea unei delegaţii spre a mulţumi, tonul monarhului, precum şi modul de
exprimare prelungesc gestul decretului autograf de reînfiinţare a Mitropoli
ei, împăratul asociindu-se românilor, în aprecierea şi încrederea pe care i-o
acordă acestui mare bărbat al neamului, recunoscându-1 ca arhiepiscop şi
mitropolit al unei comunităţi ce în sfârşit capătă identitate, în raport cu
dinastia: „Mă bucur, că pot saluta de pe un bărbat preameritat pentru tron
şi patrie, în care Eu, precum şi toţi românii greco-orientali (s. M. C.) avem de
plină încredere”63.
Negocierile cu imperialii au loc aşadar, fie individual, ad-hoc, episcop
- monarh, episcop - ministru, fie de pe poziţie conciliară, aşa cum s-a văzut

6Î De exemplu, Conf. Dr. Paul Brusanowski: „Poziţia privilegiată pe care a deţinut-o
marele ierarh la Curtea imperială se poate vedea şi din faptul că Mitropolia Românească
din Transilvania şi Ungaria a fost reînfiinţată printr-un decret autograf al monarhului la 24
decembrie 1864, zi care nu era doar Ajunul Crăciunului, ci şi ziua de naştere a împărătesei
Elisabeta” (Conf. Dr. Paul Brusanowski, „Mitropolitul Andrei ...”, îndrumătorul bisericesc,
anul 156/2008, p. 150).
64 Apud Ioan Lupaş, op. cit., p. 338.
63 Ioan Lupaş, op. cit., p. 338.
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mai sus. In calitatea sa dublă, de episcop dar şi purtător de cuvânt al tuturor românilor din Ardeal, el a adus problema Bisericii sale şi în contextul
negocierilor politice, fie în mod special, fie în contextul revendicărilor naţi
onale. Au existat momente în care problema a fost pusă din această per
spectivă, în spiritul unităţii naţionale. Spre expemplu, în programul de la
1848, în Cele 16 puncte, se meţionează: „Naţiunea română pretinde ca bise
rica română, fără distincţiune de confesiune să fie şi să rămână liberă, in
dependentă de la oricare altă biserică, egală în drepturi şi foloase cu
celelalte biserici ale Transilvaniei. Ea cere restabilirea mitropoliei române şi
a sinodului general anual după vechiul drept, în care sinod să fie deputaţi
bisericeşti şi mireneşti. In acelaşi sinod să se aleagă şi episcopii româneşti,
liber, prin majoritatea voturilor, fără candidaţiune”. Desigur că această
formulare are la bază concepţia şaguniană şi practica Bisericii Ortodoxe.
In proiectul de restructurare a Monarhiei, pe care-1 propune în cadru
senatului înmulţit, Şaguna introduce câteva puncte care privesc Biserica:
„4. Aşezarea religiunilor creştine într-0 stare egală atât între sine, cât şi faţă
cu statul. 5. înapoierea fondurilor bisericeşti, şcolare şi a altor fundaţiuni
evlavioase, respectivelor reprezentanţe bisericesci66. 6. Asigurarea aşezămin
telor de învăţământ confesionale în privinţa caracterului lor confesional şi
a limbei naţionale. 7. Sprijinirea loială din vistieria statului a scopurilor
bisericesci şi şcolare pentru fiecare religiune creştină”6'. Şi exemplele ar pu
tea continua.
Relaţiile Bisericii Ortodoxe din Ardeal cu Biserica Sârbă se dezvoltă
din perspectiva aceluiaşi scop: autonomia bisericească prin separarea oficia
lă de Mitropolia sârbească a Carloviţului, sub a cărei jurisdicţie se afla din
1783. Andrei Şaguna argumentează că „Ierarhia bisericii orientale îşi putu
reîntregi scaunul său mitropolitan al Albei-Iuliei, devenit în vacanţă în ur
ma amintitei treceri la uniune a lui Atanasiu, abia în 1783, când posiţiunea
ei începu a fi mai îmbucurătoare, cu concesiunea regimului, însă numai cu
un scaun episcopesc cu predicatul «al Ardealului» şi metropolia
Carloviţului, ca cea mai aproape, era datoare, după principiile generale ale
66 în dorinţa de obţinere a autonomiei confesionale inclusiv pe plan financiar, Şaguna
va milita în toată perioada neoabsolutistă să i se acorde dreptul de administrare a Fonduri
lor mogaiene, preluate de Guberniul ardelean în 1830. Fiindcă răspunsul a fost negativ,
episcopul Şaguna înfiinţează fonduri noi şi cumpără propretăţi imobiliare (cf. Lect. Dr.
Paul Brusanowski, „Mitropolitul Andrei...”, îndrumătorul bisericesc, anul 156/2008 p. 153).
67 Nicolae Popea, op. cit., p. 274.
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bisericei noastre şi anumit după înţelesul canonului 2 al sinodului ecumenic
II, să-l primească între episcopii săi sufragani, până la restaurarea
metropoliei Albei-Iuliei.”68 Acum sosise timpul acestui pas.
Forme diplomatice care sintetizează relaţiile cu Biserica Sârbă sunt
promemoria, sinodul, corespondenţa, negocierea ad-hoc.
într-o primă scrisoare către Raja£ic, trimisă din Olmiitz (1849), episcopul Andrei Şaguna îşi face cunoscute intenţiile şi le fundamentează pe
„principiul egalităţii tuturor naţiunilor şi naţionalităţilor”. „Acum a sosit
timpul cel mai de pe urmă, în care fericirea ta să te enuncii categoric pentru
independenţa neamului românescc, atît bisericească cât şi politică. Să nu
cugeţi rogu-te că prin aşa faptă loială vei desbina biserica, nu, nu o vei
desbina, ci prin aceasta o vei lega cu mult mai tare decât îşi poate cineva
închipui. Eu sub autonomia românilor în privinţa religiunei nimica alta nu
înţeleg, decât regimea sau guvernarea ca dinlăuntru a ierarhiei române de
tot independentă de cea sârbească, dară ierarchiele acestea amândouă să fie
o sigură biserică după religie, după credinţă şi după dogme, aşa cât în privinţa acestora care compun fiinţa bisericei răsăritene, o ierarhie fără de cea
laltă nimica să nu judece, nici să nu decidă, şi ca urmarea legăturei acesteia
bisericeşci şi a armoniei să fie împreunarea credinţei şi împărtăşirea Sfântu
lui Duh, pentru care noi chemaţi şi datori suntem a lucra”69.
Conştiinţa catolicităţii, aşadar a universalităţii, din perspectiva căreia
episcopul se află în comuniune cu episcopatul Bisericii universale, căci cercul
episcopilor care săvârşesc hirotonia reprezintă colegiul apostolic70, guvernea
ză acţiunile lui Andrei Şaguna şi este mărturisită de către acesta de nenumă
rate ori în raporturile cu Biserica sârbă, dar nu numai, căci sintagma
„Biserica ecumenică” revine mereu, inclusiv în exprimarea privind treburile
interne, precum convocarea unui sinod eparhial. Trebuie menţionat că ter
menul „ecumenică” nu este folosit în înţelesul de astăzi, ci din perspectivă
etimologică, el desemnând întreaga lume ortodoxă, Biserica universală.
în primăvara lui 1849, Şaguna publică la Viena promemoria, „argu
mentul său cel mai sistematic şi cel mai bine documentat” (cf. Keith
Hitchins), prin care dovedeşte dreptul românilor de a avea o mitropolie
independentă. Adaos la promemoria, apare la Sibiu, în anul următor, în
limba germană.
68 Apud Nicolae Popea, op. cit., p. 112.
69 (apud Nicolae Popea, op. cit., pp. 127-128).
<0 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Dicţionar..., p. 149.
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Replica lui Rajacic vine, însă nu pe cale diplomatică, ci printr-o broşură anonimă (!), în care Şaguna este atacat personal, fiind acuzat de ambiţii
personale. Scopul înfiinţării mitropoliei ar fi conform textului broşurii, sporirea veniturilor şi urcarea episcopului român în treptele ierarhiei. „«Mitro
polia ardeleană a încetat de sine la sfârşitul secolului XVII, când cu trecerea
lui Atanasie la unire, şi e o îndeletnicire oţioasă a se mai provoca cineva la
ea pentru înfinţarea alteia nouă»”71. Românii nu au o aplecare spre călugă
rie, motiv pentru care ei nu pot avea episcop „«din sângele lor»”. Acuzat de
separatism naţional în Biserică, Şaguna este îndemat a-şi aduce aminte de
jurământul depus în ziua hirotonirii sale întru episcop, la Carioviţ, de care
„nimic nu-1 poate deslega”. In virtutea aceluia el este obligat a apăra drep
turile scaunului episcopesc şi a le transmite intacte urmaşilor. Este invocată
responsabilitatea lui Rajacic „preşedintele present al bisericii catolice orien
tale” faţă de unitatea Bisericii „catolice ecumenice”. Intr-un amestec al tre
burilor bisericeşti cu cele de politică internă şi externă ale Monarhiei, intr-o
deformare a adevărului de cel mai prost gust, „o mică insinuare perfidă”,
cum o numeşte tot Ioan Lupaş, strecoară o posibilă sămânţă de disensiuni
între români şi Curtea din Viena: restituirea mitropoliei românilor care să
cuprindă şi episcopia Bucovinei, aşa cum vrea Şaguna şi susţinătorii săi,
„«ar trebui să stee în perspectiva celui mai apropiat viitor şi un imperiu daco-român»”. Iar autorul anonim se întreabă: „«ce ar zice atunci Rusia, Aus
tria şi Turcia?»”72
O altă încercare diplomatică este făcută de episcopul Şaguna în cadrul
Consfătuirilor episcopeşti, la Viena (15 octombrie 1850-2 iulie 1851). înain
tând în şedinţa din 5 noiembrie, 8 propuneri privind reglementarea afaceri
lor bisericeşti, Şaguna cere conferinţei să solicite înfiinţarea unei mitropolii
româneşti, coordonată celei sârbeşti. Cu toate presiunile Ministerului Cul
telor asupra lui RajaciC, nu a fost posibilă nicio rezolvare pozitivă.
Şaguna îşi fundamentează scopul pe canoanele sinoadelor ecumenice
ale Bisericii, după cum arată într-o scrisoare către episcopul Bucovinei pri
vind relaţiile Bisericii Ardelene cu Biserica Sârbă: „Eu şi în privinţa aceasta
alerg cu o cucerită s.s. canoane, ca de acolo, ca dintr-o fântână, în care nici
când nu seca apa, să-mi câştig învăţătura cea adevărată şi nemincinoasă. Şi
aşa aflu numaidecât în 34 canon apostolesc, că episcopilor fiecărei naţii se
,l Antwort auf die Angriffe einiger Romanen und der Presse gegen die Einheit der
Hierarhie der morgenlăndischen Kirche, Wien, 1851 (apud Ioan Lupaş, op. cit., p. 117).
'2 Ioan Lupaş, op. cit., p. 118.
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cuvine a sci pre cel dintâiu (metropolitul) între dânşii ş.a. De aici deduc eu,
că episcopii trebuie să fie din sânul acelei naţii...”73
Dacă în 1852 Şaguna, împlinind un ordin împărătesc (cf. Nicolae Popea) de a participa la sinodul de la Carloviţ, ţinut cu scopul reîntregirii
scaunelor episcopeşti din Timişoara, Arad şi Vârşeţ, este nevoit să se întoarcă acasă, întrucât nu i se recunoaşte dreptul de participare din partea
episcopilor sârbi, el se va întâlni cu RajaciC în 1860, la Viena cu ocazia senatului imperial înmulţit. 28 şi 30 iulie sunt zile de consfătuiri între sârbi şi
români pe tema organizării bisericeşti. Raja6ic, deloc flexibil, susţine supremaţia sârbească, dorind ca centrul Bisericii Ortodoxe din Monarhie să
devină Carloviţul şi toţi episcopii să fie aleşi de sinodul din Carloviţ.
Petrino şi Hacman, reprezentanţii Bucovinei, susţin împreună cu episcopul
Şaguna nevoia independenţei faţă de sârbi. Mocsony propune a se solicita
aprobarea guvernului pentru o adunare bisericească obştească, la care să ia
parte clerici şi laici din toate eparhiile, în proporţie cu numărul sufletelor,
spre a se consulta asupra problemei de organizare. Andrei Şaguna a susţinut propunerea.
Dizolvată de Rajaciă, pe motiv că numărul românilor era mai mare (4
români, faţă de 2 sârbi), conferinţa se reface pe 30 iunie, când numărul participanţilor la negocieri este egal (4 la 4). Cu toate acestea nu s-a putut
ajunge ia vreo înţelegere. Andrei Şaguna notează totuşi un aspect pozitiv al
întâlnirilor: „Sârbii s-au putut convinge că pe viitor nu vor mai putea subjuga pe Români bisericeşte”74.
Moartea lui RajaciC (decembrie 1861) aduce o îmbunătăţire a relaţiilor
româno-sârbe. Reluarea tratativelor s-a făcut în contextul convocării Congreşului naţional Sârb (august 1864), pentru alegerea unui succesor al lui
Rajacid. La 15 august, un sinod al episcopilor sârbi s-a reunit la Carloviţ,
prilej cu care Şaguna, sprijinit de o delegaţie numeroasă de clerici şi laici
din Banat, a pus din nou pe masa negocierilor înfiinţarea unei mitropolii
separate. Patriarhul Masirevic a apărat principiul unităţii ierarhice. Negocierile au luat forma unor „cuvântări lungi şi memorii scrise”, fiecare parte
apelând la dreptul canonic şi la istorie pentru a-şi argumenta poziţia. Despre Şaguna se arată că a adoptat un ton conciliant, apreciat de monarhul
însuşi. în opinia sa, Biserica Ortodoxă din Monarhie nu a dobândit egali-

7Î Nicolae Popea, op. cit., p. 131.
74 Apud Ioan Lupaş, op. cit., p. 229.
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tate deplină cu Bisericile Catolică şi Protestantă. De aici păstrarea unităţii
devine un scop imediat. In acest sens a propus crearea unui sinod permanent al episcopilor, care să se reunească periodic sub preşedinţia celor doi
mitropoliţi, la Carloviţ, respectiv la Sibiu, alternativ, cu scopul de a discuta
chestiuni de interes comun pentru toţi ortodocşii din Monarhie. La insis
tenţa ierarhiei sârbeşti asupra primatului episcopului de Carloviţ şi a recu
noaşterii slavonei ca limbă oficială comună administraţiei bisericeşti,
Andrei Şaguna argumentează cu starea reală din Ardeal: „credincioşii arde
leni sunt prea profund preocupaţi de propria lor dezvoltare naţională pen
tru a accepta vreodată astfel de condiţii”75.
Dimensiunea ecumenică, universală aşadar, a gândirii lui Şaguna, îi
motivează şi mai mult misiunea pe plan local, căci catolicitatea este conşti
inţa întregului, în care fiecare parte - în cazul acesta Biserica Ortodoxă din
Ardeal - îşi are funcţia şi rolul său foarte clar determinate.
Pe un alt plan, cel al relaţiilor interconfesionale - şi aici mă refer în
special la relaţiile cu greco-uniţii ardeleni - observăm că departe de o încer
care reală de reconciliere, în sensul ecumenismului contemporan, ele erau
dominate de problema prozelitismului. Şaguna vede în spatele acestor în
cercări la care este provocat personal, intrigi externe pentru ruperea unită
ţii între români, pe care ideea naţională reuşise să o refacă întrucâtva. De
multe ori, fiind vorba de interese naţionale, cei doi episcopi au lucrat îm
preună, construind imaginea pozitivă a naţiunii române. Spre exemplu,
după 4 octombrie 1860, într-o acţiune comună pe plan politic, au avut me
reu întâlniri cu diferite grupuri spre a „reconcilia puncte de vedere şi a găsi o
bază comună pentru reintrarea românilor în viaţa politică a monarhiei”'6. Şa
guna chiar l-a sfătuit pe omologul său unit să conducă delegaţia la Viena".
Insă, inclusiv această idee naţională, diferit înţeleasă, a creat disensi
uni pe plan confesional. Dacă greco-uniţii, după un secol şi jumătate de
probe contrarii, mai credeau că unirea cu Roma este un mijloc de reafirma
re a românilor în viaţa publică a Transilvaniei, admiţând în continuare
compromisul şi prin raportarea până la identificare a misiunii pastorale cu
lupta naţională, uneori înţeleasă într-o manieră romantică, reducând astfel
funcţia soteriologică a Bisericii, fie ea catolică ori ortodoxă, episcopul Şa/5 HHScA, Unterrichtsministerium, Prot. 6067 (apud Keith Hitchins, op. cit., p. 217).
;6 Keith Hitchins, op. cit., p. 133.
77 Keith Hitchins interpretează acest gest ca dorinţă de a demonstra Curţii şi maghia
rilor că în chestiuni de gravă importanţă naţională românii sunt solidari.
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guna, fidel învăţăturii şi misiunii cu care a fost investit, găseşte şi reuşeşte
pe calea Bisericii, repunerea românilor ortodocşi în drepturi. La denumirea
sa ca episcop, apoi ca mitropolit, Alexandru Sterca Şuluţiu se adresează
tuturor românilor, indiferent de confesiune, îndemnându-i spre unire, întro încercare de suprapunere a sensului religios cu cel politic, care nu putea
crea decât o confuzie generală în popor:
„Românilor! încă o datorie mare şi sântă mai avem, a jura în casa
aceasta ddeească a adevăratei libertăţi - vecinică, eternă păzire şi ţinere a
religiunei cei adevărate, şi a credinţei strămoşilor noştri, care au adus-o cu
sine în Dacia de la Roma - şi unire vecinică cu apostolescul scaun al Ro
mei, de care s’a ţinut strămoşii noştri şi cu carele suntem legaţi şi cu sângele
cel roman [...]. Auziţi şi înţelegeţi voi Românilor! Câţi sunteţi de la Marea
Neagră şi de la Tesalia până dincoace de Carpaţi în Tisa, auziţi şi înţelegeţi!
Că pe seama noastră afară de s. unire cu apostolicescul scaun al Romei [...]
nu este pe seama noastră mântuire [...].
Veniţi cu toţii să intrăm în casa lui Dumnezeu şi să ne închinăm cătră
sânta biserica lui întru frica lui, şi căzând pe feţele noastre, să ne rugăm
pentru unirea noastră a tuturora! »78
în mesajul cu vădite intenţii de prozelitism, Şuluţiu îşi legitimează
afirmaţiile înaintea poporului, ca fiind emise în acord cu dorinţa împăratu
lui: „Maiestatea sa c.r. şi apostolică, prin actul acest măreţ onorează naţiu
nea şi clerul nostru, în faţa a toată lumea: doresce înflorirea şi lăţirea şi
întărirea s. uniri cu apostolescu scaun al Romei...”79 Fără a fi subiectivă,
trebuie să remarc diferenţa de gândire între cei doi episcopi, căci dacă An
drei Şaguna acţionează cu demnitate susţinând cauza Bisericii strămoşeşeti
şi făcând toate eforturile spre a o repune în drepturi, fără nici un compro
mis cu statui sau cu alte Biserici, ca şi în susţinerea cauzei naţionale, Şuluţiu
acţionează din perspectiva inferiorităţii, căci el vede dobândirea unui statut
legal prin intermediul altcuiva, în acest caz Biserica Romei, apreciind gestul
unirii drept o onoare făcută românilor. Or, afirmarea naţiunii române era
un drept natural, care nu trebuia legitimat prin intervenţia Sfântului Scaun.
Unirea cu Roma a fost ilegală, consideră Şaguna, căci Atanasiu, ierar
hul din acea vreme şi o parte din cler, acceptând acest pas, ei înşişi „din
îndemnuri politice şi nu din convicţiune”80 nu au ţinut cont de voinţa po/8 Apud Nicolae Popea, op. cit., pp. 107-108.
lbidem, p. 108.
80
Apud Nicolae Popea, op. cit., p. 110.
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porului, care nu a fost reprezentat. Astfel, ei au acţionat în mod personal.
Aşadar „metropolia aceasta (...) nu s-a putut transpune în jurisdicţiunea
bisericii greco-catolice, ci a rămas o proprietate neinstrăinaveră a bisericei
noastre, care deşi îngropată din causa împregiurărilor celor vitrege, la timpuri mai favoritoare iarăşi poate reînvia”81.
Ca reprezentant al Bisericii sale în raport cu statul, Andrei Şaguna
preferă calea diplomatică şi în rezolvarea unor litigii interconfesionale, pre'
cum în cazul amintit cu greco-catolicii. în protestul înaintat guvernatorului
Schwarzenberg, el arată adevărul întors pe care circulara episcopului unit îl
conţinea referitor la mitropolia română din Alba-Iulia, argumentând pe
baze istorice statutul acestei mitropolii. Arată de asemenea că mesajul este
împotriva legislaţiei, căci „majestatea sa, prin memorabilul patent imperial
din 31 decembre 1851 se declară espres, că preaînalt-acelaşi pre fiecare religiune legal recunoscută, prin urmare şi pre a noastră gr. orientală le va susţine şi sprijini în dreptul eserciţiului public religionariu, în administrarea
autonomă a afacerilor lor, precum şi în posesiunea şi folosirea fundaţiunilor
şi fondurilor lor”82. Totodată denunţă prozelitismul, ca fiind periculos pentru pacea Bisericilor. în încheiere Şaguna roagă ca această „representaţiune” împreună cu protestul, să fie aduse la „pre-înalta cunoştinţă a
majestăţii sale c.r. apostolice, pre-dreptului nostru domn şi împărat şi de la
prea-înaltul tron a mijloci apărarea pacei noastre religioase”83. La acest protest, guvernatorul Schwarzenberg răspunde pe 19 iunie 1855, în favoarea
episcopului ortodox, asigurându-1 că demersul său va fi adus şi la cunoştinţa monarhului, spre împlinirea cererilor. Modul de a acţiona pe cale diplo
matică, gestionând problema, care ar fi putut uşor degenera, este subliniată
şi apreciată de către guvernator: „Aducând aceasta de-o-camdată la cunoş
tinţa escelenţei tale, nu pot a nu-ţi esprima mulţămirea mea despre aceea,
că escelenţia ta cu tact cumpătat (s.M.C.) ai preferit a te adresa mai bine cu
încredere cătră regim pentru apărare, în ioc ca prin contra-cerculare să fi dat
nutriment focului patimilor în inimile cele lesne iritabili ale poporului ş.c.l.”84.
Problemele cu greco-uniţii, după părerea episcopului Şaguna şi a între
gului sinod mixt (clerici şi laici), nu ţin de dreptul canonic, neavând un
fond ecclesial, ci sunt mai degrabă chestiuni de ordin politic-administrativ.
Spre exemplu, sinodul eparhial din 1860 mărturiseşte în unanimitate că
81 Nicolae Popea, op. rit., p. 111.
82 Nicolae Popea, op. rit., p. 114.
85 Sibiu, 24 mai 1855 (apud Nicolae Popea, op. cit., p. 115).
84 Nicolae Popea, op. rit., p. 115.
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mitropolia română din Austria există în sensul canoanelor, dar este împiedicată prin măsuri „politico-administrative, anticanonice”85 şi îl roagă pe
împărat să ridice aceste piedici.
în 1861, pe fondul acţiunilor comune în susţinerea cauzei naţionale,
episcopul Şaguna reia negocierile pe plan bisericesc, trimiţând o „propunere
precât de naţională, frăţească şi sinceră, pre atâta şi de necesariă pentru
noi, şi aceasta este: O învoire arhierească pe basa egalei îndreptăţiri”. Şi acest
demers diplomatic, arhiereul ortodox îl aşează în cadrele legislaţiei emise în
Monarhie. Punctele de negociere: 1. căsătoriile mixte; 2. trecerile de la o
confesiune la cealaltă; 3. slujbele preoţeşti; 4. şcolile confesionale,
în răspunsul pe care Şuluţiu îl trimite după un an, acesta arată că el
nu are deplina libertate de a negocia în numele Bisericii sale, astfel că deşi
s-ar învoi, poziţia sa canonică şi ierarhică nud îngăduie acest lucru: „nime
nu doreşte mai tare decât mine, ca cuvântul să se prefacă odată şi în trup,
şi dacă stătea din partea mea, şi pănă acum să vrea a incarna - da e lungă
limba boului şi nu poate grăi - acum dară iartă-mi, ca mai nainte de ce miaş da in merito răspuns, să fac o premisiune, şi observaţiune şi la posiţiunea
mea canonică şi ierarhică”. După ce arată că episcopul Şaguna se bucură de
libertate din punct de vedere canonic, Şuluţiu continuă: „însă eu mă aflu
în circumstări mai grele, precum bine scii.
Eu am în cârmuirea bisericei şi a credinioşilor noştri din Ardeal şi din
provincia metropolitană încă vre-o câţiva colegi episcopi între cari diecesa
antică a Făgăraşului s’a împărţit, am un vestitoriu Apostolesc, am un
patriarch, ba am şi alţi fraţi nu de o mamă, da puternici, cari mă controlea
ză, şi-mi păzesc călcâiul şi cari de multe ori şi în acelea, în cari ei nu ar ave
drept îmi ţin nu numai voia, da tocma şi consciinţa în câtuşi.” Astfel moti
vat, punctele de negociere nu sunt accceptate.
Lin episod al diplomaţiei bisericeşti în Ardeal în epoca şaguniană se naşte în
contextul relaţiilor Bisericii Ortodoxe cu autorităţile maghiare. Primele negocieri
cu maghiarii pe probleme bisericeşti au loc în 1848, în cadrul comisiei
regnicolare care avea ca scop reglementarea unirii Ardealului cu Ungaria.
Astfel, din punctul de vedere al majorităţii maghiare, declarat în 7 august,
nu mai era necesară o legislaţie suplimentară pentru satisfacerea cererilor
româneşti, deoarece constituţia maghiară din aprilie şi actul unirii în sine,
asigurau drepturile civile şi egalitate pentru toţi cetăţenii, aşadar şi pentru
85 Ioan Lupaş, op. cit.t p. 310.
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români, abolind vechiul sistem. Şaguna susţine, într-o luare de cuvânt, că
românii doresc o legislaţie care le va garanta naţionalitatea, independenţa
celor două Biserici şi folosirea limbii române în viaţa politică şi culturală.
Intervenţia a avut ca rezultat un studiu mai aprofundat al chestiunii. Pe 27
septembrie proiectul a fost aprobat. Legea recunoştea naţionalitatea româ'
nă şi autonomia Bisericilor Ortodoxă şi Unită, îngăduia folosirea liberă a linv
bii române în treburile săteşti, în biserică, în şcolile elementare şi secundare
şi a prevăzut numirea românilor în funcţii publice în proporţie cu numărul
lor”86.
Relaţiile cu maghiarii sunt reluate în contextul dualismului, intr-un
cadru mai larg ce implică şi Viena. De data aceasta, situaţia este diferită de
cea a anilor ’48, Biserica Ortodoxă aflându-se pe poziţii mai bune.
Andrei Şaguna, în calitate de lider al românilor, este invitat la Viena,
în 1865, de către Franz Iosef, spre a fi pus în temă în ceea ce priveşte viitorul dualism, prin care Transilvania urma a intra în componenţa Ungariei.
Cu toate că Şaguna a păstrat tăcerea despre conţinutul întrevederii particulare cu monarhul87, este sigur că soarta Bisericii Ortodoxe a fost discutată
în contextul viitoarei uniri, mai ales că împăratul o recunoscuse oficial,
prin rescriptul imperial din 24 decembrie 1864.
Deşi pare că scenariul din 1848, privind unirea Transilvaniei cu Ungăria se reia, trebuie să observăm că nu este deloc aşa. Dacă naţiunea română
nu fusese încă recunoscută de către guvernul austriac, aşa cum le amintea
guvernatorul Folliot de Creneville, conducătorilor români cu pretenţii pasiviste, Biserica dobândise un statut legal, autonom în relaţie cu statul.
Episcopul Şaguna are memoria faptelor şi acest adaos evenimenţial istoric
inclusiv pentru memoria comunităţii ortodoxe ardelene, îi motivează şi-i
determină acţiunea: „după 1848 s-au întâmplat în sânul Bisericii Ortodoxe,
mai ales la Români schimbări atât de importante [...] şi fiindcă ele s-au fă
cut cu învoirea tuturor credincioşilor acestei Biserici, nu poate fi nici inte
resul, nici scopul statului a le desfiinţa, ci mai curând e o datorie a
legislaţiei a da acestor stări de fapt şi de drept” 88. Departe de gesturi drama
tice, sau dimpotrivă pesimiste, el merge înainte de dragul Bisericii sale, îm* Be6r, OrszâggQl6s; Stinghe, Documente, IV, (apud Keith Hitchins, op. cit., p. 86).
8/ Se pare că secretul i l-ar fi mărturisit numai lui cavaler Ioan de Puşcariu, după cum
consemnează acesta în memorile sale. Ioan cav. De Puşcariu, Notiţe (apud Lect. Dr. Paul
Brusanowski, „Reforma constituţională...”, p. 123).
88 Budapesti Kozlony, Hivatalos lap 1868 (apud Ioan Lupaş, op. cit., p. 344).
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plinind până la capăt misiunea cu care a fost investit în ziua hirotoniei sale.
Luciditatea îi arăta că în acele momente zarurile fuseseră aruncate de către
diplomaţia habsburgică şi numărul cel mare revenise maghiarilor. Episcopul ortodox nu-şi putea permite compromiterea Bisericii, prin acţiuni nesusţinute şi fără vreo finalitate. Dacă Mitropolia Ortodoxă fusese proaspăt
reînfiinţată şi aşezată pe baze canonice (sinodul de la Carloviţ) şi legale (rescriptul împărătesc), Statutul ei, votat de sinodali în 1864, nu primise sancţionarea imperială, în contextul schimbării de direcţie a politicii dinastice.
Strategia sa viza negocierea Statutului în „areopagul dietei maghiare”, după
cum i-a dat de înţeles monarhul în audienţa privată din 1865. Din cele ce sau reconstituit legat de această întâlnire, se pare că monarhul l-a asigurat pe
episcop de protecţia sa specială şi i-a cerut ajutorul89. Şaguna personal, care
mai negociase la Pesta şi în 1848, era convins că inclusiv acolo, printr-o implicare serioasă din partea românilor se puteau obţine drepturi. De aceea alege acţiunea. Acest comportament de colaborare şi implicare activă în viaţa
publică este susţinut şi de faptul că încă de la începutul lui februarie 1867,
Cancelaria transilvană, în acord cu împăratul de la Viena, recunoaşte pe cei
doi arhiepiscopi ca „organe ale naţiunii române” în faţa tronului90, ceea ce
nu făcea decât să reafirme rolul pe care Şaguna l-a jucat şi înainte.
încă din perioada antedualistă, în calitate de regalist în Dieta Transil
vaniei redeschisă la Cluj înainte de desfiinţare, ia atitudinea fermă cu privi
re la susţinerea cauzei româneşti şi a Bisericii. Cu toate că memoriul pe care
românii l-au redactat, a fost inclus în procesul-verbal ca un simplu raport al
minorităţii, iar nu ca o declaraţie oficială a naţiunii române91, el a avut
ecou la Viena, căci împăratul condiţiona ideea unirii de garantarea existen
ţei naţiunilor săseacă şi românească şi a Bisericilor lor.
în contextul dat, Şaguna a arătat un spirit diplomatic remarcabil.
Fondul relaţiilor diplomatice, oficiale, este completat şi susţinut de data
aceasta, de un fond spiritual şi ideatic92, căci cele două figuri dominante -

89 Keith Hitchins, op. cit., p. 178.
90 lbidem, p. 193.
91 Keith Hitchins, op. cit., p. 185.
92 Jăzsef Eotvos, adept al liberalismului şi al mişcării autonomiste catolice, a militat
pentru transformarea catolicismului intr-o confesiune vie, prin colaborarea clericilor cu
laicii, pe o autonomie bisericească, prin ruperea relaţiilor cu statul, ca şi pentru o reformă
religioasă, prin care să se asigure egalitatea confesională. Despre această mişcare, ca şi des149
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Andrei Şaguna şi J6zsef Eotvos - au fost prieteni foarte buni, pătrunşi de
aceleaşi idei liberale. De altfel dacă ar fi să ne referim la profilul fiecăruia
dintre ei, putem observa asemănări, care ba unit încă de pe băncile şcolii,
iar prietenia aceasta nu a fost trădată vreodată93.
Pe de altă parte, relaţionarea cu maghiarii trebuie din nou judecată
din perspectiva calităţii de episcop a lui Andrei Şaguna, care nu negociază
individual, ci pe baza voinţei comunităţii ortodoxe, pe care o reprezintă. El
susţine în casa magnaţilor din Pesta cauza mitropoliei, „cu tact şi cu succes”
(cf. Popea). In cuvântarea pe care o ţine explică relaţia dintre credinţă şi
naţionalitate, apoi făcând o paralelă cu situaţia canonică din Biserica Catolică şi din cea Protestantă, precum şi cu situaţii din istoria Bisericii (cazul
Ciprului), arată că autonomia faţă de Mitropolia Carloviţului nu înseamnă
o rupere. Problema despărţirii de Carloviţ nu se pune din punct de vedere
dogmatic, ci administrativ. Şaguna a arătat efectele benefice pe care le poate aduce autonomia Mitropoliei în viaţa credincioşilor şi implicit a relaţiei
lor cu clerul94. Avându-1 deci ca susţinător pe Eotvos, care devenise din
nou ministru al cultelor, au fost numiţi românul Gheorghe Ioanovici secretar de stat în Ministerul Cultelor din Pesta şi Ioan cavaler de Puşcariu, şef
de secţiune ministerială. împreună cu ei, episcopul a reuşit să redacteze şi să
aducă în discuţia Parlamentului maghiar, proiectul de lege privind
inarticularea Mitropoliei române şi recunoaşterea deplinei autonomii a Bi
sericii Ortodoxe din Ungaria şi a Bisericii Ortodoxe sârbe ( Articolul de
Lege IX, Despre egalitatea deplină în drepturi a religiilor recepte, din 1868). 3
Rolul important al sinodului, ca purtător de cuvânt şi voinţă ale Bisericii la
masa negocierilor, este exprimat de această lege astfel: „Tot ministerul va
mijloci, conform propunerii sinodului episcopesc gr.-or. român (s. M.C.), convocarea cât mai în grabă a congresului naţional bisericesc român de religiune
pre relaţiile lui Şaguna cu ea, a se vedea Conf. Dr. Paul Brusanovski, „Consideraţii cu pri
vire la izvoarele Statutului Organic şagunian”, p. 33.
93 Intr-o epistolă din 16 ianuarie 1870, J6zsef Eotvos îi scrie că nimic nu doreşte mai
mult decât a-i arăta sentimentele de simpatie pe care le are faţă de episcopul român şi adă
ugă: „Dumnezeu să te ţină şi pe tine ani îndelugaţi spre binele patriei şi spre gloria neamu
lui tău şi să-ţi dăruiască în zilele bătrâneţelor tale, ceea ce e mai preţios decât orice
recunoştinţă şi glorie: conştiinţa, că toate nizuinţele tale nobile vor produce roadele dori
te”. Ioan Lupaş, op. cit., p. 343.
94 Cf. Nicolae Popea, op. cit., p. 152.
93 Conf. Dr. Paul Brusanowski, „Mitropolitul Andrei...”, îndrumătorul bisericesc, anul
156/2008, p. 158.
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gr.-orientală, care se va compune, afară de arhierei, din 30 deputaţi din cler
şi 60 laici, între cari au să fie aleşi 10 din confiniile militare” (art. 6). Următorul articol stabileşte rolul adunărilor: „Cea dintâi problemă a ambelor adunări (congrese) bisericeşti, ce se vor convoca în modul acesta, vor fi a statori
organizaţiunea congresului, pe lângă încuviinţarea Majestăşii Sale” (art. 7).
Cele prezentate sunt numai câteva dintre aspectele diplomaţiei bisericeşti şi comportamentului diplomatic şagunian. Bogăţia sa este însă cu mult
mai mare şi oferă cu disponibilitate un suport paradigmatic pentru comportamentul diplomatic al Bisericii Ortodoxe Române în spaţiul unei Europe,
de data aceasta democratice şi deschise spre comunicare. Andrei Şaguna
însuşi poate constitui un model, prin atitudinea şi ţinuta sa, de pe poziţia
aristocraţiei spirituale, care fereşte de concepţii limitative. Ca toată activitatea şaguniană şi diplomaţia pe care a practicat-o cu mult talent, luciditate
şi succes în spiritul Tradiţiei vii a Bisericii Universale, trebuie valorificată,
ea fiind fundament al memoriei Ortodoxiei din Ardeal şi implicit al memoriei întregii Ortodoxii româneşti. Ea poate deveni punct de plecare şi punte
în dialogul Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte Biserici Ortodoxe, dar şi
cu Biserica Catolică sau Protestantă şi cu Europa. Gândirea sa universală,
catolică, plină de sensuri şi deschidere, întrupată în actele sale întemeietoa
re, rămâne verigă de aur între creştinismul primar, epoca modernă şi contemporană, devenind exemplu viu, în măsura reaşezării de către
contemporani la locul ce i se cuvine.
Prezentând aspecte ale acestei activităţi a ierarhului-diplomat, studiul
nu are drept scop contabilizarea formelor, metodelor şi mijloacelor diplo
matice, ci vrea să surprindă complexitatea unui model comportamental,
care a reuşit printr-un război al cuvântului, dus la masa tratativelor cu înţe
lepciune, demnitate şi abilitate, aristocraţie spirituală, să obţină recunoaşte
rea legală a unei naţiuni condamnate la tăcere şi a unei Biserici „încătuşate”.
Epoca şaguniană, căci o putem numi astfel, prin disponibilitatea para
digmatică pe care o oferă, rămâne un adaos evenimenţial la memoria spirituală
a neamului, fiind una dintre cele mai importante fire de relegare a României la
Europa şi totodată un început valoric bun al drumului european.
Abstract. Church diplomacyy a new expression, belonging to the
twenty-first century, denotes a reality which is deeply rooted in the age of
early Christianity, legitimated by Christian Tradition and being part of it.
Church diplomacy is an instrument specific to the Christian Church, governed by the principles of canonical law. It is the entirety of methods,
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means and intra- and interconfessional, interreligious, church-state reiations having as an ultimate purpose to maintain and accompiish complete
communion. On the other hand, in a world of conflicts, with a structure
which is different from that of tradiţional disputes, but also in a world of
global interactions, through its diplomacy, the Church participates in the
establishment of a better human community in its attempt to find answers
to contemporary issues. From the perspective of Church-State, Churchother factors situated above the state relation, I strongly believe that the
main role of church diplomacy is to maintain world peace and cooperation. Andrei Şaguna's activity in the field of church diplomacy is manifest
in his relations with the Serbian Metropolitan See of Karlowitz, with the
Uniat Church of Transylvania and with the state; his activity was always
in line with the spirit of the living Tradition of the Church and part of his
attempt to answer the realities of the historical framework.

TEOLOGIE ŞI ISTORIE

Manifestul de unire (1698). Aspecte ecleziologice
Pr. Dr. Mircea BASARAB, Mtinchen

Preliminarii
Spre sfârşitul secolului XVII coroana austriacă reuşeşte să pătrundă, în
urma unei înţelegeri cu principele Mihail Apafi în Transilvania (1686). In
1691, printr-o diplomă, împăratul Leopold I a oferit o constituţie Transil
vaniei, în 18 puncte, care va rămâne la baza istoriei Principatului pentru
un secol şi jumătate. Diploma leopoldină oferea Transilvaniei noi organe
executive. Un guvernator, ales de dietă şi confirmat de Curtea de la Viena,
conducea, în fruntea unui guvern format din 12 membri, viaţa politică şi
socială. Câţiva ani mai târziu (1694) a luat fiinţă în capitala Imperiului
Cancelaria aulică transilvană cu scopul de a asigura o armonizare a relaţiilor dinte Capitală şi Principat. în ceea ce priveşte tema ce ne interesează,
această armonie n-a funcţionat, ci, din contră, s-a constatat că Viena a fost
greşit informată în privinţa realităţilor transilvane'referitoare la unire.
Diploma leopoldină din 1691 reafirma privilegiile celor trei naţiuni unguri, saşi, secui - şi considera drept recepte cele patru religii: catolică, lute
rană, calvină şi unitariană. De asemenea, Aprobatele, Compilatele şi Tripar
titul lui Werboczi erau menţiune în vigoare. Pentru români, populaţia cea
mai numeroasă a Transilvaniei, diploma nu aducea nimic nou, ei rămâneau
în continuare ca naţiune şi religie în afara legii, toleraţi2. Anexarea Transil
vaniei ca nou principat al Habsburgilor de la Viena nu aducea deci pentru
situaţia naţională şi religioasă a românilor nici o schimbare.
Până la Reformă, Transilvania a avut o Biserică catolică foarte puternică,
privilegiată şi apărată de orânduirea seculară. După Reforma religioasă din
secolul XVI, situaţia se schimbă radical în favoarea reformaţilor şi a unitarieni
lor unguri, precum şi a saşilor luterani. Principii reformaţi ai Transilvaniei îi
1 A se vedea amănunte la M. Săsăujan, Conceptul de unire bisericească în dezbaterile
ministeriale din Viena la mijlocul secolului al XVIlI-lea, în Annales Universitatis Apulensisy
Series historica 9/II 2005, p. 63-74.
2 D. Prodan, Supplex Libellus Valachorum, Cluj-Napoca 1992, p. 101
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favorizează, oferindu-le avantaje în detrimentul catolicilor, al căror număr a
scăzut foarte mult. Iezuiţii din Transilvania, bunăoară, sunt alungaţi, iar epis
copiile catolice de Oradea şi Alba-Iulia sunt desfiinţate. Dieta transilvană era
dominată de protestanţi. Iezuiţii se reîntorc însă în Principat odată cu intrarea
acestuia în sfera de influenţă şi apoi de supunere a Austriei.
Viena urmărea însă o schimbare a raportului de forţe din Dietă şi pen
tru acest lucru, românii ofereau o minunată posibilitate de realizare a acestui
plan. Atraşi la catolicism, numărul catolicilor reprezentaţi în Dietă s-ar fi
schimbat categoric în favoarea acestora şi prin ei politica Vienei în Transil
vania ar fi avut şanse serioase de izbândă. Pentru realizarea acestui deziderat,
iezuiţii, cu experienţă în acest domeniu, reprezentau un minunat instrument
de atragere a românilor spre catolicism. în acest sens, prin activitatea lor
prozelită printre românii ardeleni, iezuiţii au îndeplinit un rol dublu: a) ex
pansiunea politicii catolice de atragere a ortodocşilor la catolicism şi b) reali
zarea visului Casei domnitoare de la Viena de a-şi impune voinţa în Dieta,
de puternică culoare protestantă din Transilvania. Misiunea iezuiţilor s-a
bazat pe nemulţumirile românilor ortodocşi faţă de influenţa nefastă calvină
şi, de asemenea, pe promisiunile imperiale ale Vienei.
In scopul celor anunţate mai sus, Leopold I publică în 14 aprilie 1698
un decret prin care promite ca „acei dintre preoţii valahi de rit grecesc, care
declară că vor păzi ritul grecesc şi vor recunoaşte pe pontificele roman (cum
agnitione Pontificis) se vor bucura de privilegiile preoţilor catolici; acei ce
socotesc că nu pot face numita mărturisire sau se unesc cu alta din celelalte
religii recepte, ori vor rămâne în starea religiei în care se află acum, se vor
bucura de privilegiile religiei pentru care se vor declara sau vor fi consideraţi
în statul şi drepturile religiei în care trăiesc”3. împăratul oferea clerului orto
dox din Principatul Transilvaniei, în schimbul recunoaşterii papei, o eman
cipare social-politică nesperată până la acea dată. Generalul Caraffa, care se
găsea în Transilvania, era îndemnat de Curtea din Viena să stăruie pe lângă
români doar pentru unirea cu Roma.
Cardinalul Kollnich, un adept al liniei dure tridentine de încadrare a
uniţilor în Biserica romană, este nemulţumit de faptul că împăratul a cerut
preoţilor ortodocşi doar recunoaşterea pontificelui roman. Din acest motiv,
el ţine să completeze „lipsurile” decretului imperial printr-un manifest în 2
iunie 1698, prin care cerea însă celor ce se vor uni recunoaşterea întregii
* N. Nilles, Symbolae ad illustrandam historiam Ecclesiae oreintalis in tenis coronae S. Stephani,
Voi. I, Oeniponte 1885, p. 235; S. Dragomir, Românii din Transilvania şi unirea cu Biserica Romei.
Documente apocrife privitoare la începuturile unirii cu catolicismul roman (1697-1701), Editura Arhi
episcopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi Clujului, Cluj 1990, p. 22-24.
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învăţături catolice şi în special a celor patru puncte florentine. Manifestul
vu
cardinalului conţinea formula tridentină după care se făceau unirile cu Biserica romană şi în care se declara că uniţii „primesc tot ceea ce sfânta ma2
mă Biserică Romano-Catolică învaţă, mărturiseşte şi crede, în mod privat şi ^
public învăţând, mărturisind şi crezând în special cele patru puncte în care
am văzut că ne deosebim”4.
^
Având drept bază cele două acte - al împăratului şi al cardinalului activitatea iezuiţilor primea legitimitatea Curţii vieneze şi binecuvântarea
2^
Bisericii Catolice, pentru convertirea românilor la catolicism. Se considera ~
că promisiunile materiale oferite preoţilor vor fi convingătoare, iar credincu
cioşii îşi vor urma, fără prea multe probleme, păstorii. în acest context isto- f—<
ric s-a pregătit atragerea românilor ortodocşi la catolicism. Recunoaşterea
primatului cerută de împărat, era contrabalansată de păstrarea credinţei
strămoşeşti, de evitarea acceptării rătăcirilor calvine, cu care au fost confruntaţi românii în secolele XVII şi XVII şi, de asemenea, de libertăţile şi
scutirile civile şi sociale promise de împărat. Era o şansă unică de a intra în
anumite drepturi politice şi sociale, pentru care împăratul cerea doar recunoaşterea pontificelui roman.
/
Cartea de mărturie sau manifestul unirii (1698)
Aşa-numitul act de naştere al Bisericii unite cu Roma nu-i deloc, aşa cum
\
ne-am aştepta să fie un asemenea act, adică un document solemn ce pecetluieş
te unirea a două Biserici. Versiunea română, cea cunoscută şi negociată de
români cu iezuiţii, are un scris îngrijit, dar are şi două completări, al căror con
ţinut ne permite să credem că tratativele au fost tensionate, însoţite de îndoieli
şi ezitări pe tot parcursul lor. Actul, în prima lui parte, este îngrijit scris. Apoi,
post-scriptumul, la care bănuim că partea română a insistat, n-a mai păstrat
marginea primului text, ci are un scris mai mărunt şi mai strâns, trădând o
vădită grijă de a putea introduce totul pe aceeaşi pagină. Sigiliul Mitropoliei
este aplicat, în mod surprinzător mult mai jos decât normai, lăsând astfel un
spaţiu liber pentru eventuale completări sau precizări. Intr-adevăr, acestea au
venit şi se refereau la calitatea de membru al Bisericii Catolice, care nu schim
ba nimic din obiceiurile „Bisericii noastre a Răsăritului”, la asigurarea faptului
că vlădica să rămână în scaun, la alegerea şi hirotonia, după moartea lui Atanasie, a noului mitropolit, la raportul lui cu papa şi împăratul, precum şi la
alegerea protopopilor. Toate aceste precizări de natură teologică, dogmatică şi
canonică, introduse după primul text, mult prea general şi cu o „notă foarte
lumească”3, ne fac să credem că după ce acesta a fost aşternut pe hârtie, partea
4 N. Nilles, Symbolae..., p. 194-198, în special p. 197-198.
5 Ludan Blaga, Gândirea românească în Transilvania în secolul al XVIIMea, Buc., 1966, p. 30.
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română nemulţumită, adică mitropolitul şi câţiva protopopi de încredere, a
început noi tranzacţii cu iezuiţi. Dacă ne gândim la faptul că textul latin, scris
înainte de primul post-scriptum6 a fost văzut de mitropolit, atunci este foarte
probabil că acesta să fii înţeles ceva din mărturisirea tridentină, lucru ce ba
determinat să vină cu precizările din primul şi ultimul post-scriptum. Se spune
despre Atanasie că nu era bun cunoscător de latină7, dar diferenţa dintre versiunea română şi cea latină nu cerea prea mari cunoştinţe pentru a putea fi
înţeleasă sau incita anumite bănuieli. Experienţa amară a încercărilor de
calvinzare îi îndemna pe cei ce purtau tratativele cu iezuiţii la prudenţă. Actul,
după semnăturile de la paginile 3-5 se încheie cu un nou post>scriptum, care
apare ca un codicil ce conţine aproape aceleaşi precizări ca cel de pe prima pagină. In urma expertizelor grafologice s-a stabilit că acest ultim text aparţine
mitropolitului însuşi8, ceea ce măreşte considerabil interesul pentru conţinutul
lui. Găsim aici menţionate sintagmele „legea noastră” şi „liturghia Bisericii”,
noţiuni sinteză în epoca la care ne referim. Textul românesc al manifestului de
la 1698 este următorul9:
„Noi mai în gios scrişi, vlădica, protopopii şi popii Besearicilor rumăneşti
dăm în ştire tuturor cărora se cuvine, mai vârtos Tărăi Ardealului. Giudecând
schimbarea aceştii lumi înşelătoare şi nestarea şi neperirea sufletelor căruia în
măsură mai mare trebue a fi decât toate, den bună voia noastră ne unimu cu
Besearica Romei cea catholicească şi ne mărturisim a fi mădulările ceştii
Bisearici sfinte catholicească a Romei prin ceasta carte de mărturie a noastră,
şi cu aceale privelighiomuri vom să trăim cu care trăesc mădulările şi popii
aceştii Bisearici sfinte, precum înălţia sa împăratulu şi coronatulu Craiul nostru în milostenia decretumului înălţăi sale ne face părtaşi, care milă a nălţii
sale nevrănd a o lepăda cum se cade credincioşilor înălţii sale, această carte
de mărturie şi nălţii sale şi ţărăi Ardealului o dăm înainte, pentru care mai
mare tărie dăm şi peceţile şi scrisorile mănilor noastre. Sau dat în Belgrad în
anii Domnului 1698: în 7 zile a lui octombrie.”
Prim ui post scriptum :
„Insă într-acesta chip ne unim şi ne mărturisim a fi mădulările sfintei
catholiceştii Bisearici a Romei, cum pre noi şi rămăşiţele noastre din
* S. Dragomir, op. cit., p. 35.
' Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. 2, Bucureşti, 1981, p. 310.
8 S. Dragomir, op. cit., p. 37; M. Păcurariu, op. cit.,p. 302. Convingerea că acest ul
tim post-scriptum aparţine mitropolitului însuşi este mai veche. Ea a fost exprimată şi de
Johannes Crisian, Beitrag zum Geschichte der kirchhlichen Union der Romănen in Sibenbiirgen
unter Leopold I, Hermannstadt, 1882, p. 66.
9 Am transcris textul redat de J. Crisian, Beitrag..., p 61-66, pe care l-am comparat şi
uneori îndreptat după fotocopia textului redat de N. Nilles, op. cit., p. 214. J. Crisian re
produce prin transcriere textul manifestului unirii pe care l-a văzut şi cercetat în Arhiva
Muzeului Naţional din Pesta.
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obiceaiul Besearicii noastre a răsăritului să nu ne clătească. Ci toate
ţăremoniile, sărbătorile, posturile cum pănă acum aşa şi deacum nainte să
fim slobozi a le ţinea după călindariul vechiu, şi pre cinstitul vlădica noastră Athanasie nime până în moartea sfinţii sale să naibă puteare a-1 clăti
din scaunul sfinţii sale. Ci tocma de i s-ar tâmpla moarte să stea în voia
soborului pre cine ar aleage să fie vlădică pre care sfinţia sa Papa şi înălţatul
împăratu să-l întărească şi Patriarhul de subtu biruinţa înălţii sale sad hirotonească şi în obiceaiul şi dregătoriilor protopopilor carii sănt şi vor fi nici
întru feali de lucru nime să nu să meastece. Ci să ţie cum şi pănă acum:
iară de nu ne vor lăsa pre noi şi pre rămăşiţele noastre întraceastă aşezare,
peceţile şi iscăliturile noastre care am dat să n-aibă nici o tărie, care lucru 1am întărit cu peceatea mitropolii noastre pentru mai mare mărturie”
înscrisul pe sigii este:"acesta iaste pecetu mitropoliei Belgradului”.
AI doilea post-scriptum:
„Şi aşe ne unim acei ce scrişi mai sus, cum toată leage noastră, slujba
Besearicei, leturghia şi posturile şi (carin) darul nostru să stea pre loc. Iară să
n-ar sta pre loc aceale, nici aceaste pecete să n-aibă nice o tăria asupra nostră
şi vlădica nostru Athanasie să fie în cap şi nime să nu-1 hălbutăluiască”.
Textul latin, asemănător cu cel român, are însă diferenţe evidente, ca
re introduc o cu totul altă eclezioiogie. Redăm mai jos, partea care diferă de
textul român, schimbându-i sensul. Cu litere cursive transcriem diferenţa:
„Noi mai în jos scrişi, episcopul, protopopii şi întreg clerul Bisericii
româneşti din Transilvania dăm de ştire tuturor cărora se cuvine, dar mai
ales cinstitelor staturi ale ţării Transilvaniei.
Considerând atât nestatornicia vieţii omeneşti trecătoare, cât şi nemu
rirea sufletului (căruia în mai mare măsură trebuie să-i purtăm de grijă îna
inte de orice), liberi şi din îndemn divin ne unim cu Biserica RomanoCatolică şi prin prezenta ne declarăm membri ai Sfintei Mame Biserici Romano-Catolice, primind (acceptând), mărturisind şi crezând toate câte le pri
meşte, le mărturiseşte şi le crede aceea, mai ales cele patru puncte în care până
acum ne vedem despărţiţi şi care în prea milostivul decret şi diploma Majestăţii Sale Preasfinte nouă ne sunt puse înainte...”. Alături de decretul împă
ratului este amintit în textul latin şi manifestul cardinalului. Diferenţele din
partea ultimă a textului latin nu schimbă sensul celui român.
Istoriografia ortodoxă consideră că acest act nu emană de la un si
nod , ci este un text rezultat din tranzacţiile iezuiţilor cu mitropolitul şi
10 J. Crisian, op.cit.; G. Popovici, Unirea românilor din Transilvania cu Biserica RomanoCatolică sub împăratul Leopold I, Lugoj 1901; St. Lupşa, Biserica ardeleană si „unirea”, Bucu
reşti 1949; S. Dragomir, op. cit.; D. Stăniloae, Uniatismul din Transilvania. încercare de dez
membrare a poporului român, Bucureşti 1973; M. Păcurariu, op. cit.; idem, Istoria Bisericii
româneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş,Cluj-Napoca, 1992.
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protopopii, care au aderat la unire. Actul nu are formula obişnuită a acte'
lor emise de sobor şi, în plus, nu angajează nici mitropolia, ci doar pe cei ce
iscălesc: „noi mai în gios scrişi...” sau, am spune astăzi, noi subsemnaţii.
Formula, după cum vom vedea, este pentru clerul ortodox din Transilva'
nia nouă şi ea a fost introdusă cu un anumit substrat, necunoscut semnata'
rilor, care considerau că tratează unirea în numele instituţiei în care erau
încadraţi, folosind din acest motiv şi sigiliul. Partenerii de dialog, iezuiţii,
cunoşteau însă foarte bine sensul acestei formule introdusă cu bună ştiinţă.
De asemenea, surprinzător apare şi faptul că actul, deşi încheiat în numele
vlădicului, protopopilor şi popilor nu este semnat de vlădica şi nici de preoţi, ci doar de cei 38 de protopopi.
In privinţa actelor unirii (21 martie 1697, 7 octombrie 1698 şi 5 sep'
tembrie 1700), opiniile istoricilor ortodocşi şi uniţi sunt diferite. Primii sus'
ţin că ele nu provin de la un sinod, ci sunt acte negociate între părinţii ie'
zuiţi, pe de o parte şi mitropolitul Atanasie şi câţiva protopopi interesaţi,
pe de altă parte. Istoriografia unită consideră însă că actele îşi au originea
în soborul Bisericii ardelene din februarie 1697, 7 octombrie 1698 şi 5 sep'
tembrie 1700. Desigur, pentru istorici şi nu numai pentru ei, acest lucru
este foarte important. Ortodocşii consideră pe bază de documente că la da'
tele amintite în acte n'au avut loc sinoade. De asemenea, unul din argU'
mentele ortodocşilor îl constituie tocmai formula neobişnuită pentru un
sobor: „noi mai în gios scrişi...sau corespondentul latin „ nos infrascripti...”
în loc de „noi soborul...”. Noi nu dorim să reluăm în această privinţă ar'
gumentele pe care le-am expus cu o altă ocazie11, dar considerăm că un spri'
jin serios găsim în maniera în care a fost privită unirea de către Biserica
RomanO'Catolică, de metoda pe care a folosit'O, precum şi de modul cum
S'a procedat, cu o sută de ani mai înainte, în cazul rutenilor. Din acest mo'
tiv, o scurtă apreciere critică, referitoare la unele aspecte ale unirii de la
Brest (1595), în interpretare catolică, devine necesară pentru înţelegerea
unirii unei părţi a românilor ardeleni cu Roma. Vom vedea că încadrarea
actului de care ne ocupăm, în tendinţa mai largă a Romei de atragere a or'
todocşilor la catolicism, oferă documentului unirii cu totul altă perspectivă.
E. Ch. Suttner12, referindu-se la Bula de unire a rutenilor „Magnus
Dominus”, afirmă că aceasta nu recunoaşte Mitropolia Kievului şi nu aminteş11 Mircea Basarab, Die Problematik der uinierten Kirche aus der orthodoxer Sicht, in
Orchodoixen Forum, Heft 1/1998, p., 21-50; în limba română în Revista Teologică; Nr:
4/1993, p. 23-50.
12 Ernst Ch. Suttner, Die Anfănge der Brester Union, in Rappert (Hg), Kirche in einer
zueinander riickenden Welt, Wurzburg 2003, p.360-361; Idem, Das Abriicken von der
Ekklesiologie des Floreminer Konzils bei der ruthenischen Union von 1595/1596 und bei der
rumănischen Union von 1701, in Annales Universitatis Apulensis 9/îl 2005, p. 139-144. Pentru
amănunte referitoare la unirea rutenilor şi de asemenea, textul Bulei Magnus Dominus a se
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te de existenţa unui sinod sau a unei hotărâri sinodale, care a căutat comuni'
unea cu Roma. Ea se adresează Arhiepiscopului Mihail (pomenindu-i doar în
treacăt titlul de mitropolit), episcopilor, clerului şi credincioşilor ca persoane.
Roma nu răspunde deci la hotărârea sinodului unei Biserici, pe care o trece
pur şi simplu sub tăcere, ci se adresează anumitor episcopi. Aceştia au dorit
unirea, în numele lor, iar cei doi episcopi delegaţi, care au dus actul la Roma
au depus o declaraţie în acest sens. Delegaţii, pe baza unei mărturisiri de ere'
dinţă, au fost absolviţi de consecinţele ce decurg din situaţia lor de schismatici
şi au fost împuterniciţi, la întoarcerea acasă, să absolve de aceleaşi pedepse,
după acelaşi procedeu pe arhiepiscop, episcopi, cler şi credincioşi. In concluzie,
Bula nu sancţionează comuniunea cu o mitropolie, ci ea menţionează primirea
canonică a unor episcopi, a clerului şi a credincioşilor lor în unitatea de eredinţă cu Scaunul Romei. Ea nu recunoaşte tradiţia creştinismului rutenilor, ci
cere cu insistenţă corectarea greşelilor acestora dinainte de unire. După opinia
autorului amintit, unirea n-a fost suficient pregătită, prin clarificarea aspectelor
ce privesc pe ambele părţi, fapt ce a dus la neînţelegere şi la opoziţia contra ei.
Mutatis mutandis, lucrurile s-au petrecut aproape după aceeaşi schemă
şi la noi. Ţinând cont de atitudinea Romei cu referire la unirea rutenilor,
apare clar de ce formula de introducere a actelor unirii începe pentru noi
neobişnuit: „Noi mai în jos scrişi...”, adică noi subsemnaţii, care nud de loc
întâmplătoare, ci aleasă de iezuiţi cu un substrat foarte precis. Roma nu
trata unirea pe baza unei hotărâri sinodale, care, în structura canonică ortodoxă, marca decizia în numele unei Mitropolii autonome. Iezuiţii, cunoscând aceste subtilităţi importante din cazul rutenilor au recurs la întocmi'
rea actelor unirii, folosind formula care menţiona persoane ce urmau să fie
primite, printr-o mărturisire de credinţă, în comuniune cu Roma şi nu erau
interesaţi pentru vreo hotărâre sinodală în acest sens. Foarte sugestivă în
această privinţă este declaraţia protopopului Mihai din Călata: „Când s-a
început această treabă (unirea n.n.), eu nu eram protopop, dar am auzit că
35 de protopopi au dat vlădicului o scrisoare cu peceţi, pe care am văzuto
eu însumi (el nu spune că a fost sinod, nici că şi el a semnat scrisoarea
n.n.). Acei protopopii au luat de la preoţii supuşi lor scrisori asemănătoare
cu peceţi... Eu am avut poruncă de la vlădica să întrunesc pe popii supuşi
mie şi să le iau scrisorile întărite cu peceţi, dar până acum n-am avut timp
să o fac. în care parte vor hotărî popii a se recipia, rămân şi eu cu ei, dar
decât să'mi schimb credinţa, mai bine sunt gata a muri. Totuşi fac rugă'
vedea Dokumente der Brescer Union iibersetzt von Klaus und M ichaela Zelzer mit Erlăuterungen
T7C
Magnus Dominus din 23 dec. 1595 la p. 304-321.
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ciuni pentru papa de la Roma”13. In ciuda unor neconcordanţe, textul ne
lasă să înţelegem că acţiunea nu urmărea o hotărâre sinodală, ci o declaraţie personală, o adeziune la unire, care se înscria perfect în planul şi practi
ca primirii în comuniunea cu Roma. Deci, nu era vorba de intrarea în
comuniune a unei Mitropolii cu Biserica Catolică, ci de comuniunea unor
persoane, pe baza unei mărturisiri de credinţă tridentină, în urma căreia
acestea erau absolvite de pedepsele ce decurg din situaţia de schismatici.
Hotărârea sinodală, care presupune structura canonică răsăriteană,
constituia doar pentru români un act de autoritate, dar aceasta nu avea
aceiaşi greutate pentru Roma, în cazul unirilor pe care le urmărea. Aşa se
explică de ce sinodul a avut loc în februarie 1697, iar declaraţia de unire a
lui Teofil, fără a fi un act sinodal, a fost acceptată sau plăsmuită de iezuiţi14,
pentru că pe ei îi interesa doar declaraţiile personale de unire nu actele si
nodale ale unei Mitropolii „schismatice”. O asemenea intenţie nu intra în
concepţia de unire a Romei. Era mult mai simplu să acorzi o absoluţiune
unor persoane decât unei structuri bisericeşti răsăritene, unei mitropolii
autonome, care ar fi implicat alte consecinţe. Aşa trebuie să înţelegem şi
răspunsul Romei la scrisoarea nunţiului de la Viena, care anunţa la 27
aprilie 1697 „trecerea făcută de episcopul grec schismatic al valahilor din
Transilvania, de la greşelile schismei la sfânta credinţă catolică, împreună
cu întregul său cler şi cu multe mii de persoane”. La convertirea episcopu
lui, afirmă Mons. Nunţiu a contribuit mult zelul Domnului Cardinal
Kollonich. Nu este vorba de un sinod şi hotărâri sinodale comunicate Sca
unului roman, ci de trecerea schismaticului episcop grec şi cei ce l-au însoţit
la credinţa catolică. Papa Inocenţiu al XH-lea dă dispoziţie ca „Domnul
Nunţiu să ceară episcopului obişnuita profesiune de credinţă...”13. Si aici,
recomandarea papei se referă la persoana episcopului. Tot aşa trebuie să ne
explicăm actul din 7 octombrie 1698, dată la care n-a avut loc nici un sinod
sau cel din 5 septembrie 1700, când ştim că soborul a avut loc în 14 sep
tembrie. Importanţă deosebită pentru unire au actele şi declaraţiile perso
nale, care pentru „liniştirea” românilor au fost prezentate ca acte emanând
de la un sinod sau în numele unui sinod.
1} S. Dragomir, op. cit., p.38-40; 70. Protopoul Mihail din Călata, semnatar al actului
din 7 octombrie 1698 declară că nu ştie că la acea dată să fii avut loc vreun sinod, dar ştie
că au avut loc tratative între vlădica şi iezuitul Bârânyi. Felul de a gândi al protopopului
este tipic pentru mulţi dintre semnatari, oglindind confuzia care domnea în privinţa unirii.
14 S. Dragomir, op. cit.,p 16.,
,s Arhiva Congregaţiei de Propaganda fide, a. 1697, voi 67, f 175 din 4 iunie 1697 la O. Bârlea, Union der Rumdnen, în W. de Vries, Rom und die Pacriarchate des Ostens. Unter der Mitarbeic
von Octavian Bârlea, Josef Gil, Michael Lacko, Freiburg/Munchen 1963, p. 412.
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Primul text al manifestului de unire, foarte general, este motivat de interese „lumeşti” şi este considerat de către unii istorici un „contract social”16. Actul se vrea o unire a două Biserici autonome, unire ce nu-i motivată însă printr-o cerinţă religioasă, ci este animată de obţinerea unor privilegii social-politice şi economice, deci materiale, legate de promisiunea din
decretul împăratului (14 aprilie 1698). „Cu acele privelighiomuri vom să
trăim cu care trăiesc mădulările şi popii” Bisericii Catolice. Semnatarii privesc unirea ca un act de lealitate faţă de împărat: „aşa cum se cade credincioşilor înălţii sale”. Observăm că motivul, pentru a ne exprima în terminologia actului, ţine mai mult de „schimbarea acestei lumi înşelătoare”, decât
de grija ce ar trebui să o arătăm ca şi creştini faţă de „neperirea sufletelor .
Grija faţă de nepierirea sufletului apare abia în precizările din cele două
adaosuri. Este adevărat că semnatarii se declară „mădulările” Bisericii Cato
lice, dar această declaraţie nu are implicaţiile teologice la care ne aşteptăm
astăzi şi nici n-a fost urmată de adaosul din versiunea latină, adică admite
rea, mărturisirea şi credinţa în tot ceea ce admite, mărturiseşte şi crede
aceasta şi nici nu aminteşte de cele patru puncte florentine. Declaraţia era
departe de a fi o „communicatio în sacris”, această semnificaţie fiind exclu
să prin adaosurile cu caracter teologic din cele două post-scriptumuri, care
anulează propriu-zis calitatea de membru al Bisericii Catolice.
Prioritatea pentru emanciparea socială, pe care au anunţat-o semnatarii
în prima parte a manifestului, este întregită imediat în clauza din primul postscriptum, unde sunt aduse completările teologice, accentuând faptul că vor să
trăiască, atât ei cât şi „rămăşiţele”, lor după obiceiul „Bisericii noastre a Răsă
ritului”. Deşi se declarau membri ai Bisericii Romano-Catolice, ei considerau
însă că Biserica lor este Biserica Răsăritului. Aici sunt menţionate, de aseme
nea, dorinţa ca mitropolitul în funcţie să rămână în scaun, iar alegerea urma
şului, după moartea lui Atanasie, să fie făcută după tradiţie şi în toată liberta
tea de către sobor. Papei i se recunoaşte doar dreptul de a întări alegerea ca,
de altfel, şi împăratului. Hirotonia trebuie făcută însă de patriarhul „de subtu
biruinţa înălţii sale”. Enigmaticul „patriarh” din monarhia Habsburgilor este
cu siguranţă Arsenie III Crnojevici, patriarhul sârb de la Peci (1674-1690),
care a emigrat în Imperiul şi a devenit mitropolit de Carloviţ (1690-1706). De
altfel, un caz asemănător a oferit nu mai puţin cunoscutul patriarh Arsenie
IV Iovanovici-Sakabenda, care între 1726-1737 a fost patriarh 1a Peci, iar în
tre 1737-1748, mitropolit la Carloviţ17. Suntem siguri că în manifestul de uni61. Lumperdean, Nation et confession au XVIIe siecle. Option et pr6ocupation pour
I Union eccl£siatique des Roumains de Transylvanie, în N. Bocşan, I. Lumperdean, I. A.
Pop, Eţhnie et confession en Transylvanie, Cluj-Napoca 1996, p. 68.
M. Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Manual pentru Seminariile teologice, Sibiu 1978, p. 231 afirmă că semnatarii „probabil se gândeau la patriarhul sârb de la
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re de la 7 octombrie 1698, prin patriarhul din imperiu era vizat un ierarh ortodox, pentru că altfel „toată legea noastră, slujba Bisericii, leturghia ...” n-ar
„sta pe ioc”. Tot aici se cerea ca dregătoriile protopopilor să rămână neschimbate. Se subliniază, deci, continuitatea ceremoniilor, posturilor şi calendarului
cu Biserica Răsăritului, precum şi păstrarea structurilor canonice şi libertatea
soborului în privinţa alegerii mitropolitului. în concepţia semnatarilor, unirea, prin recunoaşterea doar a pontificelui roman, care întărea doar alegerea
mitropolitului făcută de sobor, nu aducea o schimbare a învăţăturii şi a tradi
ţiilor liturgice şi canonice existente la data semnării actului.
în cel de al doilea post-scriptum, mult mai scurt decât primul, Atanasie
introduce doi termeni, care au pentru românii ortodocşi din Transilvania o
semnificaţie deosebită. Aici se cere încă odată păstrarea a „toată leage noastră”
şi a „leturghiei Bisericii”, alături de posturi şi calendar, menţionate deja în
prima clauză. Legea sau legea strămoşească reprezintă întreaga credinţă ex
primată şi trăită prin intermediul liturghiei. Ambele sunt noţiuni sinteză,
sintagme des utilizate în epocă. Legea reprezintă credinţa ortodoxă unită cu
conştiinţa de neam, Ortodoxia fiind în Transilvania legea neamului româ
nesc18. Liturghia cuprindea şi oferea experienţa sau trăirea sacramentală a învă
ţăturii de credinţă, rezumând ceea ce trebuie reţinut din credinţa strămoşilor.
Liturghia era considerată ca o sinteză esenţială a învăţăturii sinoadelor Bisericii.
Textul latin, nu poate fi recunoscut ca o traducere fidelă sau identic
cu originalul român, pe care istoriografii îl consideră ca fiind textul înţeles
de semnatari şi deci textul negocierilor. Versiunea latină corespunde doar
în prima ei parte cu textul român19, după care semnatarii declară că „liberi
şi din îndem (impuls) divin ne unim cu Biserica Romano-Catolică şi prin pre
zenta se declară membri ai Sfintei Mame Biserici Romano-Catolice primind
(acceptând), mărturisind şi crezând toate câte le primeşte, le mărturiseşte şi le
crede aceea, mai ales cele patru puncte în care până cum ne vedem despărţiţi”.
După acest text de importanţă dogmatică covârşitoare şi care lipseşte total
din textul românesc, versiunea latină continuă, anunţând că unirea s-a fă
cut în urma decretului şi diplomei înălţatului împărat la care mai adaugă şi
Carloviţ”; Idem, Istoria Bisericii ronmâneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramu
reş, Cluj-Napoca 1992, p. 198 „probabil se gândeau la patriarhul sârbilor care organizase o
mare emigraţie a credincioşilor săi din imperiul habsburgic”
18 Lucian Blaga, op. cit., p. 100-102. Legat de noţiunea de lege strămoşească a se vedea
Dorin Oancea, „Legea strămoşească” în conterxt istoric transilvănean, în Annales Universitatis
Apulensis, Series historica 9/II, 2005, p. 21-26; E. Ch. Suttner, „Legea strămoşească".
Glaubensordnung und Ganrantie des sozialen Zusammenhalts, in Ostkirchliche Studien, 56.
Bând, 2007, Heft 1, p. 138-154.
19 S. Dragomir, op. cit., p.35 consideră că această parte este o traducere defectuoasă a
textului latin.
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român. Este
decretul cardinalului, acesta ne fiind amintit însă în originalul
_
menţionată apoi ca şi în textul român dorinţa de a trăi cu acele drepturi şi
privilegii cu care trăiesc preoţii Bisericii Catolice şi care au fost acordate de
sfintele canoane, de legile date de regii Ungariei şi de către decretul împărătesc. Intr-o formă asemănătoare cu cea din textul românesc se face încheierea, menţionându-se data actului şi localitatea: 7 octombrie 1698, Alba Iulia.
Această scurtă declaraţie de acceptare a întregii învăţături catolice, pe
care o găsim în actul atribuit lui Teofil ca şi în manifestul lui Kollonich şi
mai târziu în actul din 5 septembrie 1700 implică o ruptură dogmatică şi
canonică cu Biserica Ortodoxă Mamă şi ea era în evidentă contrazicere cu
versiunea româneasca, unde se menţiona păstrarea legii noastre şi a liturghiei Bisericii şi unde Biserica Răsăritului era considerată Biserica noastră.
Cu o mărturisire ca cea din actele latine amintite nu se poate discuta de o
continuitate între Mitropolia ortodoxă şi Episcopia unită ce a luat naştere
după declaraţia lui Atanasie de la Viena. O comuniune cu Biserica Orto
doxă nu a devenit doar dogmatic imposibilă, ci era chiar interzisă. Autori
tăţilor le-a fost comunicat însă textul latin şi de asemenea cardinalului
Kollonich, un partizan al absorbţiei uniţilor în Biserica Catolică. După de
claraţia din versiunea latină, uniţii deveneau parte a Bisericii RomanoCatolice, permiţându-li-se folosirea ritului bizantin, dacă nu contravenea
învăţăturii catolice de credinţă. De altfel, latinizarea Bisericilor unite a ră
mas o permanentă tendinţă de încercare a Romei, de care unii dintre uniţi
s-au plâns şi la Conciliu Vatican II.
Versiunea latină a manifestului de unire de la 1698 a fost comunicată
autorităţilor, iar cea română, singura bază a tratativelor a fost cunoscută
doar de români. Pentru ca acest fals să nu fie descoperit, documentul de la
1698 a fost dosit. El a fost găsit abia în 1879 în arhiva provenită de la iezui
tul G. Hevenessy, aflată în Biblioteca Muzeului Naţional din Budapesta. N.
Densuşianu, istoricul unit care a descoperit actul, a declarat revoltat: „In
tenţia frauduloasă este aşa-dar evidentă. Avem înaintea noastră o traduce
re din cele mai mişeleşti şi mai criminale, falsificarea unui document public,
a unui tratat politico-bisericesc, pentru a supune poporul român catolicilor
şi a desfiinţa Biserica română de Alba Iulia”20. Actul are deci la bază o in
tenţie frauduloasă, este calificat drept o traducere „mişelească şi criminală”,
socotită drept un fals, ţintind supunerea românilor ardeleni catolicilor.
Versiunea românească a fost la acea dată (1698) singura acceptată de Ata
nasie, or aceasta nu putea intra în discuţie pentru Kollonich şi Biserica Ca20 N. Densuşianu, Independenţa bisericească la D. Stăniloaet Uniatismul... p. 24.
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tolică. Profitând de faptul ca partea română nu cunoştea latina, pentru a
putea purta negocierile pe baza acestui text, iezuiţii au găsit soluţia asigură
rii scopului prin introducerea în versiunea latină a ceea ce şi-a dorit
Kollonioch şi ceea ce erau siguri că va accepta Roma. Probabil Atanasie a
înţeles ceva din versiunea latină şi din acest motiv a intervenit în versiunea
română, destul de generală, cu cele două adaosuri. Iezuiţii, după ce au pre
zentat versiunea latină celor interesaţi, au ascuns documentul, care le-ar fi
dat la iveală intenţiile frauduloase. Acesta a fost găsit însă mult mai târziu,
aşa după cum am menţionat deja. Descoperirea actului a coincis cu catoli
cizarea pe care a cunoscut-o unirea sub mitropolitul loan Vancea şi sinoa
dele din 1872 şi 1882.
Semnificaţia ecleziologică a manifestului de unire de Ia 1698
Un act istoric bisericesc are şi o semnificaţie ecleziologică. Vom încer
ca în cele ce urmează să vedem care a fost aceasta şi cum s-a ajuns la ea.
Pentru noi prezintă importanţă în primul rând textul românesc, pentru că
acesta a constituit documentul tranzacţiilor lui Atanasie şi al protopopilor
interesaţi de emanciparea propusă de Leopold I, prin decretul de la 14 apri
lie 1698. De fapt, la acest decret se referă şi actul care poartă data de 7 oc
tombrie 1698. Conform acestui act, semnatarii se unesc şi se declară
membri ai Bisericii Catolice, dar ei doresc ca „pre noi şi rămăşiţele noastre
din obiceiurile Bisericii noastre a Răsăritului să nu ne clătească. Ci toate
ţăremoniile, sărbătorile, posturile cum până acum aşa şi de acum nainte să
fim slobozi a le ţinea după călindariu vechiu...”. Ca nu cumva expresia:
„mădulare” ale Bisericii Catolice să poată fi interpretată în mod greşit, aşa
cum semnatarii n-au dorit, ei ţin ca în post-scriptum să fie introduse preci
zări dogmatice, liturgice şi de drept canonic, care au menirea de a îndepăr
ta eventuale confuzii. Foarte probabil că Atanasie, văzând versiunea latină
a înţeles ceva din mărturisirea ce urma imediat după ce semnatarii se decla
rau commembra ai Bisericii Catolice, adică tocmai acel text al mărturisirii
prin care ei declarau că primesc, mărturisesc şi cred tot ceea ce primeşte,
mărturiseşăte şi crede aceasta, mai ales cele patru puncte florentine. Acesta
ar fi putut constitui unui din motivele pentru care Atanasie a insistat pen
tru introducerea celor două adaosuri, care subliniau condiţiile în care ei şi
protopopii lui concepeau să fie făcută unirea.
In acest caz apare foarte firească întrebarea: In ce consta unirea, din mo
ment ce totul trebuia să rămână cum a fost până la data semnării actului?
Unirea, din punct de vedere bisericesc, a însemnat pentru semnatari doar o
recunoaştere a papei ca şi cap al Bisericii, prevăzută de decretul aulic, singurul
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la care se face aluzie în text. Din versiunea română a „cărţii de mărturie” rezultă că promisiunile şi drepturile civile au cântărit mult mai greu în balanţă de'
cât recunoaşterea papei ca şi cap al Bisericii, dar cu păstrarea neschimbată a
credinţei (legii), a cultului (Liturghiei) şi a structurii lor canonice. S-a renunţat
la comuniunea cu Mitropolia Tării Româneşti şi legătura cu domnului Constantin Brâncoveanu, care vor fi interzise, introducându-se, în schimb, recunoaşterea din partea papei şi a împăratului, a alegerii libere de către sobor a
mitropolitului. Foarte important lucru era faptul că hirotonia mitropolitului
nu intra în competenţa papei sau a episcopilor ce erau în comuniune cu el, ci
aceasta trebuia încredinţată patriarhului „de subtu biruinţa înălţiei sale”. Actul
sacerdotal, eclezial era oficiat, aşadar, de un „patriarh” ortodox, un ierarh cu
care Mitropolia ar fi intrat în comuniunea ce înlocuia pe cea anterioară şi directă, adică a mitropolitului de la Bucureşti.
Papa şi împăratul reprezentau persoane străine, care nu erau în comuni'
une cu Mitropolia ardeleană. Ei nu „ţineau” de „legea noastră”, strămoşească,
românească. împăratul aparţinea „legii nemţeşti” sau „papistaşe”. Am putea
spune că unul reprezenta puterea politică, iar aceasta trebuia recunoscută şi
era chiar recomandată de Instrucţiunea-îndreptar primită de Atanasie la hirotonia lui de la Bucureşti, iar celuilalt, departe la Roma, i s-a dat, datorită
îmrejurărilor din imperiu austriac, o recunoaştere formală, care nu implica
ecleziologia imediată şi autonomă practicată de Mitropolia Transilvaniei.
Aceasta din urmă se obliga să nu nu mai întreţină legătura canonică cu Mitropolia Ungrovlahiei, dar rămânea în comuniune ortodoxă, prin „patriarhul”
din imperiu. Puterea seculară şi Roma au insistat asupra unirii, iar semnatarii,
atraşi de emanciparea social politică, precum şi de perspectiva eliberării de sub
influenţa calvină, au găsit o soluţie, care să nuri despartă de comuniunea cu
Biserica Răsăritului. Cele două recunoaşteri - a papei şi a împăratului - nu
implicau în viziunea semnatarilor încălcări ecleziologice grave, ele erau dictate
de împrejurări excepţionale şi constituiau doar un caz de forţă majoră, adică o
încălcare a disciplinei bisericeşti, care nu apărea acum pentru prima dată în
istoria Bisericii. Din moment ce Bisericii Catolice nuri era recunoscută compe
tenţa hirotoniei mitropolitului, semnatarii se considerau doar formal „mădula
re” ale acesteia, ei continuând, prin „patriarhul” din imperiu, să rămână în
comuniunea ortodoxă, chiar dacă aceasta se făcea pe o altă cale decât cea tra
diţională, cunoscută până la semnarea actului unirii cu Roma.
Prin această interpretare ecleziologică sui generis, vlădica Atanasie în
cerca să rămână, atât cât îi permitea constrângerea politică şi religioasă în
care se găsea, în cadrul Instrucţiunii (îndreptarului) primite la hirotonie.
Aceasta prevedea în 22 de puncte respectarea dispoziţiilor Sinoadelor ecu167
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menice şi ale Sf. Părinţi, supunerea în problemele politice faţă de orânduirea
de stat, conform Sf. Scripturi. La acestea se adăugau recomandări referitoare
la cult, disciplina preoţilor şi laicilor, subliniind, în concepţia ecleziologică şi
soteriologică a timpului că mântuirea nu se poate obţine decât în Biserica
ortodoxă. In fond, acelaşi rigorism dogmatic referitor la mântuire îl întâlnim
în epocă şi la catolici, care şi-au motivat misiunea uniatismului printre orto
docşi cu aceeaşi convingere exclusivistă. La punctul 21, Instrucţiunea rezuma
cele amintite prin formula: „poruncim Arhieriei Tale a păzi dogmele, tainele
şi năravurile (moravurile) Bisericii Răsăritului neclintite”. Acestea, preciza
aceiaşi Instrucţiune, se găsesc în Sfânta Scriptură, la Sf. Părinţi, iar pe scurt
în Măturisirea ortodoxă de credinţă tradusă în limba română21.
Insistenţa mitropolitului Atanasie de a păstra „toată leage noastră,
slujba Bisericii, leturghia şi posturile şi călindariul nostru să stea pre loc”,
nu era altceva decât strădania de a păzi neclintite „dogmele, tainele şi nă
ravurile Bisericii Răsăritului”. Numai cu aceste condiţii înţeleg, vlădică şi
protopopii, de a se uni cu Biserica Romei. Ultimul codicil autograf al
vlădicului confirmă acest lucru.
Atanasie şi protopopii înţeleg, în conformitate cu versiunea româneas
că a actului de la 1698, recunoaşterea papei ca şi cap al Bisericii, fără însă a
părăsi comuniunea cu ortodocşii. In felul acesta, Atanasie considera că ră
mâne în tradiţia Bisericii Ortodoxe, care a recunoscut şi după schisma din
1054 pe episcopul Romei ca un primus inter pares. Atanasie trata unirea de
pe poziţia mitropolitului unei Mitropolii ortodoxe autonome şi se considera
partener egal cu Roma. Or, în această privinţă s-a înşelat amarnic sau a
fost indus în eroare, pentru că Roma nu trata unirea cu o Mitropolie auto
nomă, schismatică, ci cu persoane: episcopul, clerul şi credincioşii, pe care-i
primea în comuniune cu Biserica Catolică conform mărturisirii de credinţă
tridentine. Aşa se explică şi intitulaţia actului: „Noi mai în gios scrişi vlădi
ca, protopopii şi popii... sau nos infrascripti episcopus, archidiaconii...”, pe
care o întâlnim cu minime variante în aşa-zisul act al lui Teofil din 21 mar
tie 1697, în varianta latină a manifestului de unire din 7 octombrie 1698,
actul din 5 septembrie 1700 şi mai târziu în declaraţia lui Atanasie la Viena
(1701). Oricât de surprinzător şi incomod ar fi pentru noi, trebuie să accep
tăm că pentru catolici partener de tratative n-a fost sinodul sau vreo hotă
râre sinodală în numele Mitropoliei, ci persoane care au cerut unirea şi
pentru care a fost creată o episcopie ce a fost aşezată, prin act împărătesc
21 A. Schaguna, Geschichte der griechisch-orientalischen Kirche in Osterreich, Hermannstadt, 1862, p.73-82.
168

Pr. Dr. Mircea Basarab
(martie 1701), sub jurisdicţia cardinalului Kollonich, Arhiepiscopul de
Strigoniu. Atanasie, după hirotonia din nou, a fost încadrat în ierarhia
catolică şi ca atare subordonat unui arhiepiscop catolic. După acelaşi model, episcopul unit de Muncaci şi cel din Slavonia (Marăa) erau sufragani
episcopilor catolici din Erlau şi respectiv din Agram (Zagram - Slovenia).
Prin acest act, Episcopia unită din Transilvania a fost integrată în Biserica
Romano-Catolică prin Arhiepiscopia de Strigoniu (Esztergom). Era vorba deci
de persoane organizate într-o episcopie, care primeau, mărturiseau şi credeau
tot ceea ce primeşte, mărturiseşte şi crede Biserica Romano-Catolică şi în special cele patru puncte florentine. La Viena, Atanasie a fost primit în comuniune cu Biserica Romei ca persoană, pe baza mărturisirii de credinţă tridentină,
pe care urma să o impună apoi în eparhie. In final versiunea română a actului
din 7 octombrie 1698 n-a fost luată, în considerare, aceasta a constituit doar
momeala prin care s-au obţinut iscăliturile protopopilor. Pe baza declaraţiei
publice de credinţă a lui Atanasie, acesta a fost hirotonit din nou de catolici ca
preot şi episcop, iar comuniunea cu Biserica Ortodoxă a încetat. El nu a fost
primit în Biserica romană ca mitropolit al Mitropoliei ortodoxe din Transilva
nia, ci în noua lui calitate de episcop al unei nou înfiinţate episcopii ce intra
sub jurisdicţia Arhiepiscopului de Strigoniu şi prin ei în comuniune cu Roma.
Este vorba deci de crearea unei noi structuri bisericeşti, încadrată în Biserica
Catolică, ce nu are nici o continuitate cu vechea Mitropolie ardeleană. In
fond, aşa a fost privită noua unitate ecleziastică şi de cardinalul Kollonich22.
Nu se poate nega însă nici confuzia care a domnit după unire la unii din cei ce
au acceptat-o fără să ştie, iar dovezile în această privinţă sunt suficiente în pri
mele decenii după actul unirii.
Şederea lui Atanasie la Viena reprezintă un capitol hotărâtor pentru viito
rul Bisericii românilor din Transilvania. Dat fiind faptul că Atanasie nu semna
se încă unirea cu Roma şi nu prezenta prea multă încredere în această privinţă,
iezuiţii au cerut cardinalului Kollonich să-l cheme la Viena şi aici să fie deter
minat să facă o declaraţie publică de unire. Numai un episcop unit, convins şi
onest ar putea să aducă, în concepţia iezuiţilor, roade în privinţa definitivării
actului unirii. Or, Atanasie nu lăsa impresia unui astfel de episcop şi nici nu era
încântat să plece la Viena. După ce a acceptat ideea, înainte de plecare a strâns
soborul în 7 ianuarie 1701 şi, înarmat cu o declaraţie de ataşament din partea
acestuia a plecat în capitala Imperiului. Odată ajuns la Viena, Atanasie a fost
confruntat, din partea protectorilor, cu un proces şi un interogatoriu inchizito
rial la care nu s-a aşteptat. Rechizitoriul era format din 22 de puncte şi cuprin22 E. Ch. Suttner, Uberlegungen zu den Tagesordnungspunkten 2, 3 und 4, in Annales
Universicatis Apulensis, 10/11, 2006, p. 38-39.
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dea acuzaţii de natură morală, greşită administrare a eparhiei şi lipsă de fidelitate faţă de unirea cu Roma. Era acuzat că a tipărit cărţi cu un conţinut ortodox,
că nu a dat curs îndrumării de a corecta greşelile şi, de asemenea, că nu a iscălit
actul unirii23. Este curios că acest lucru era cunoscut deja la 1701 cardinalului,
dar este negat de către unii istorici chiar şi astăzi.
Cardinalul Kollonich deţinea deja, din raportul iezuitului Kapi de la
Cluj, două soluţii referitoare la viitorul lui Atanasie. Prima era îndepărtarea din Transilvania, iar cea de a doua prevedea menţinerea lui în scaun în
condiţii foarte precise, prin prestarea unui jurământ de unire precum şi o
declaraţie a lui şi a protopopilor că vor să depindă de Biserica catolică. Se
sugera deci un jurământ şi o declaraţie personală, nu hotărâre sinodală, de
unire24. Pentru ilustrarea celor afirmate redăm o parte din raportul superiorului iezuiţilor de la Cluj, care nu avea încredere în Atanasie. „In asemenea
împrejurări, omeneşte este cu neputinţă de a înfiripa unirea, dacă le lipseşte
românilor un episcop intr-adevăr unit, onest şi nu ignorant. Orice am încerca noi, nu vom reuşi, dacă episcopul nud unit decât în aparenţă. Episcopul de acum însă, spun toţi câţi îl cunosc, este nu numai ignorant (celelalte le trec cu vederea), ci foarte suspect, chiar şi în ceea ce priveşte unirea
adevărată. Unui român, care nu se sileşte din propriul îndemn să se unească şi care întrevede un oarecare profit temporal din simularea unirii, părăsind de fapt schisma, eu nu am să-i cred niciodată, că va fi unit, oricât jură
că va deveni”23. După aceste cuvinte dure la adresa lui Atanasie, calificat
drept ignorant, foarte suspect, interesat şi lipsit de sinceritate, G. Kapi continuă: „dacă este absolut necesar ca episcopul să fie înainte de toate sincer
unit, iar acesta nud nădejde să devină niciodată, oricât ar promite, este mai
recomandabil să fie îndepărtat din Transilvania”26. Kapi oferă însă şi o altă
alternativă. Pentru cazul când Curtea s-ar mulţumi doar cu primirea elementelor esenţiale ale unirii, Atanasie şi protopopii ar trebui să presteze un
jurământ de unire şi să promită într-o adunare că vor să depindă de scaunul
Romei27. La această ultimă alternativă se alătură şi Bârânyi, împreună cu
iezuziţii de la Alba Iulia28. Ceea ce ne reţine încă atenţia din raportul lui G.
Kapi este faptul că Atanasie nu se sileşte din propriul îndemn să se unească şi
deducem că acesta ştia precis că nu entuziasmul pentru credinţa catolică La
adus pe Atanasie în rândul episcopilor uniţi.

21 N. Nylles, op.cit., p. 259-262
24 S. Dragomir, op. cit., p. 90; N. Nylles, op. cit., p. 264-266, 266.
25 lbidem, p. 266
26 lbidem, p. 264-265
27 lbidem, p. 269-270
28 O. Bârlea, op. cit.,p. 174
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Cu toate acestea, cardinalul Kollonich se decide pentru menţinerea în sca
un a unui Atanasie intimidat de procesul prin care a trecut şi care a acceptat,
fără nici o împotrivire, toate condiţiile impuse de catolici. Cardinalul a ignorat
pur şi simplu toate hotărârile „sinodale” sau personale luate în Transilvania şi a
conceput unirea „drept o cerere sau, de asemenea, o concesie/îngăduire din par
tea Bisericii romane şi a împăratului”29 . Cu alte cuvinte, unirea era prezentată
ca o exigenţă a unor foruri superioare30 şi nu ca o mişcare a maselor de ortodocşi
ardeleni, care „liberi şi din impuls divin”, se îndreptau spre Scaunul roman. La
Viena, întreaga amabilitate arătată lui Atanasie în Transilvania a încetat, iar
adevărul a ieşit la lumină. Kollonich aplică în privinţa unirii acelaşi clişeu pe
care Roma l-a aplicat rutenilor. Nu interesa hotărârea sinodală, ci cererile per
sonale. Nu se trata cu o structură eclezială orientală schismatică, ci cu persoane,
care vor intra în comuniune cu Roma, iar aceasta se va îngriji, în cazul români
lor împreună cu împăratul, de crearea unei noi structuri ecleziale şi de încadra
rea acesteia în Biserica Catolică, precum şi de numirea unui episcop, sufragan al
arhiepiscopului de Strigoniu. încadrarea episcopului unit în ierarhia catolică
urma regula obişnuită, practicată atât la episcopul din Muncaci cât şi la cel din
Slavonia (Marca), adică pe baza unei mărturisiri de credinţă. Pentru viitor, clerul
va propune trei candidaţi, iar împăratul numea pe unul dintre aceştia. Despre
libertatea soborului de a alege mitropolitul, cerută în 7 octombrie 1698, nu se
mai putea aminti. Rolurile s-au schimbat: papa şi împăratul nu întăreau alegerea
liberă a soborului, ci împăratul era cel care făcea numirea.
Hirotonia din nou ca preot şi episcop a lui Atanasie, în condiţii destul
de discutabile chiar şi pentru catolici, în privinţa necesităţii unui asemenea
act, a atins culmea umilinţei, iar de formula florentină de unire, Kollonich
lasă impresia că nici n-a auzit. De fapt, procedeul aplicat lui Atanasie nu
este un caz singular. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu episcopul sârb din
Slavonia, Simeon Vratanja, care face o mărturisire de credinţă catolică şi
apoi este hirotonit din nou ca episcop unit pentru sârbii emigraţi în Slavo
nia ce au acceptat unirea cu Roma31. Comportarea lui Kollonich în cazul
unirii românilor trăda faptul că maniera în care se făcea unirea ca şi struc
tura nou rezultată este o consecinţă a unei dispoziţii venite de la o instanţă
superioară care trebuie executată. Avem de a face cu un fel de Roma
locuta, causa finita. Discuţiile şi negocierile au avut loc la Alba Iulia între
vlădica, susţinut de câţiva protopopi şi iezuiţii din Transilvania. La Viena
29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 Michael Lacko, Die Union in Kroaden, in W. de Vries, Rom und die Patriarchate..., p. 108.
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s-a ajuns în faza finală, în care s-a pecetluit unirea prin zelul cardinalului
Kollonich, care a executat-o aşa cum a dorit-o Roma şi împăratul.
Pentru supunerea şi lipsa de curaj manifestate la Viena, unde a recunoscut toate acuzele ce i s-au adus şi a promis să-şi indrepte viaţa şi atitudi
nea faţă de unire, Atanasie este răsplătit de împărat cu un lanţ de aur, pe
care era gravat portretul acestuia şi, ironia soartei, în diploma de numire este
lăudat pentru pentru „meritele sale excepţionale... pentru învăţătura şi erudi
ţia lui, pentru viaţa lui exemplară, pentru bunele moravuri...”. Calificările
trimise de G. Kapi cardialului Kollonich au fost date uitării! O schimbare
totală de atitudine, care greu poate fi înţeleasă în condiţii normale. Văzând
şi mai ales trăind la Viena „schimbarea acestei lumi înşelătoare”, Atanasie,
după ce a ajuns la Alba Iulia, şi cu sprijinul tacit al iezuiţilor, a încercat să
mai tempereze declaraţia semnată în capitala imperiului. Desigur, schimbarea
era impusă de faptul că altfel unirea ar fi fost compromisă.
O nouă umilinţă îl aştepta pe episcopul „naţiunii valahe din Transil
vania şi ţinuturile învecinate” prin semnarea actului din 7 aprilie 1701, care
cuprinde 16 articole pentru împlinirea cărora se obligă32. In introducerea
declaraţiei deja, Atanasie recunoaşte în cardinalul Kollonich, arhiepiscopul
de Strigoniu, pe „meo vero et legitimo metropolitae” , promiţând să respec
te toate articolele declaraţiei pe care o semnează.
In articolul 1, se subliniază faptul că la baza unirii stă mărturisirea de
credinţă tridentină. Aceasta va fi transmisă şi cerută protopopilor şi preoţi
lor în prezenţa episcopului, pentru că numai prin intermediul acestei măr
turisiri putea fi socotit cineva unit. Despre hotărârile luate înaintea actului
de la Viena nu se aminteşte nici un cuvânt. Ele sunt complet ignorate. Mai
precis, la baza unirii stă declaraţia episcopului luat ca persoană corporativă,
reprezentând comunitatea, urmând ca acasă să fie luate declaraţii celorlalte
persoane ce făceau parte din eparhie.
Articolul 2 cuprinde jurământul de supunere filială (juramentum me
obedientem filium) până la moarte faţă de capul Bisericii creştine, pontifice
le roman Clement XI şi faţă de succesorii lui. La Liturghie nu va mai po
meni numele patriarhului din Constantinopol, ci rugăciunile se vor face
pentru pontiful roman.
Articolul 3 menţionează cererea lui Atanasie de a fi din nou hirotonit
„sub conditio” ca preot şi episcop (sub conditione în presbyterum ac In
episcopum taliter reconsecrari postulo). Promite, de asemenea, că în vizitele
pastorale de la biserici şi parohii va rehirotoni, sub conditione, pe toţi preoţii
(promito me In proxima ecclesiarum et parochiarum mearum visitatione
32 N. Nylles, op. cit., p. 281-286.
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unumquemvis presbyterorum seu poparum sub conditione reordinaturum).
Este greu de înţeles că Atanasie „liber şi din impuls divin” a putut face o ast
fel de cerere. Mai degrabă, date fiind condiţiile rehirotonirii, cardinalul Kollonich a încercat prin această cerere să-şi reducă responsabilitatea actului33 la
care a ţinut cu obstinaţie.
Articoulul 4 inserează promisiunea episcopului de a distribui gratuit
Catehismul catolic, pe care Kollonich se obliga să-l tipărească în limba ro
mână. Tot aici este menţionată obligaţia de a elimina erorile schismaticilor
şi ereticilor provenite din timpul despărţirii, iar pentru viitor se obligă să
nu mai tipărească nimic fără cenzura teologului (Qui posthac In
typographia nostra imprimentur dabuntur theologo meo ad censuram).
Este introdus în Biserica unită bine cunoscutul imprimatur!
Articolul 5 se referă la acceptarea din partea lui Atanasie a unui teo
log şi sfătuitor catolic, care va reprezenta o instituţie obsedantă şi costisi
toare, cu rolul evident de a controla activitatea episcopului şi a episcopiei.
El devine un cenzor fără de care episcopul nu putea întreprinde absolult
nimic. Episcopul se obligă că „fără prezenţa căruia (teologului) nu voi ţine
nici un sinod şi nu voi face nici o vizită canonică bisericilor şi parohiilor şi
fără aprobarea lui nu voi excomunica pe nimeni şi nu voi pronunţa nici un
divorţ sau voi pedepsi vreun laic sau cleric, nu voi hirotoni pe nimeni şi nu
voi ridica pe nimeni la demnitatea de protopop, nu voi scoate pe nimeni
din funcţie, nu voi transfera nici un preot dintr-o parohie în alta; într-un
cuvânt, în toate problemele bisericeşti voi primi şi voi urma sfaturile folosi
toare ale teologului şi sfătuitorului meu” . In acest fel, Atanasie şi urmaşii
au ajuns „episcopul teologului iezuit”, o instituţie de care mai târziu se va
plânge episcopul Inochentie Micu în memoriul adresat papei Benedict XIV.
In articolul 6, Atanasie promite ca pe viitor să întrerupă orice corespon
denţă şi orice legătură cu schismaticii şi ereticii şi chiar cu principele Valahiei,
iar pe arhiepiscopul bucureştean nu-1 va mai recunoaşte a fi mitropolitul lui.
Restul articolelor (7-16) se referă la acuzaţiile de ordin moral şi finan
ciară ce i-au fost aduse, Atanasie promiţând că se va îndrepta.
O simplă lectură a acestui capitol trist şi umilitor din istoria Bisericii ro
mâne din Transilvania ne face să înţelegem de ce N. Iorga consideră actul lui
Atanasie de la Viena ca „cel mai înjositor act public săvârşit de vreun vlădică
românesc”34. Istoricul unit Zenovie Pâclişanu afirma, referitor la acelaşi act de
la Viena, următoarele: „ Cardinalul Kollonich şi sfetnicii săi au întrecut orice
măsură; condiţiile ce i-au fost impuse vlădicului român fac mai mult impresia
unor aspre sancţiuni aplicate unui delicvent şi sunt fără precedent în istoria
î} O. Bârlea, op. cit., p. 174
î4 N. Iorga, Istoria Bisericii româneşti,Voi 2, 1929, p. 19
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unirilor religioase”33. Octavian Bârlea consideră că „Documentul este în reali
tate, atât pentru Atanasie, care l-a iscălit, cât şi pentru oamenii care i l-au im
pus, puţin onorabil”36. Acelaşi autor afirma: „Cardinalul Kolionich credea că
prin acest act va uşura recunoaşterea lui Atanasie la Roma”. După această
afirmaţie, care pare a acorda comportării cardinalului o circumstanţă atenuan
tă, autorul continuă: „In orice caz, foarte ruşinosul document pentru Atanasie
trădează adânca neîncredere a cardinalului şi a celor din anturajul lui faţă de
orientali”37. Cuvinte cât se poate de clare faţă de un act silnic şi dezonorant,
care a marcat împrejurările întemeierii Bisericii unite din Transilvania.
Ceea ce am dori să subliniem este evidenta siluire morală la care a fost
supus Atanasie la Viena, şi de asemenea, faptul că pentru cei doi istorici
uniţi citaţi, declaraţia şi jurământul de la Viena (7 aprilie 1701) au constitu
it un act impus, deci în directă contradicţie cu afirmaţiile referitoare la li
bertatea, pe care Curtea din Viena dorea să lase impresia că o acordă actu
lui unirii românilor cu Roma. De la actul din 7 octombrie 1698, care cerea
libertate deplină soborului la alegerea mitropolitului şi hirotonia lui de că
tre un ierarh ortodox, „patriarhul de subtu biruinţa înălţii sale”, până la
rehirotonirea lui Atanasie, la cerere proprie, ca preot şi episcop este o
schimbare categorică de poziţie ce nu poate fi explicată prin libertate sau
impuls divin, afişate cu grijă în actele unirii. După experienţa făcută cu „li
bertăţi” asemănătoare, pe care le găsim în acte oficiale de-a lungul istoriei,
românii pot distinge astăzi adevărul. Atanasie, după ce a trecut la Viena
prin proba furcilor caudine, n-a mai fost decât un instrument docil în mâi
nile altora şi, în special, ale teologului şi sfătuitorului iezuit.
La întoarcerea de la Viena şi la instalarea sa ca episcop, Atanasie s-a izbit de opoziţia ortodocşilor şi chiar a unora dintre cei ce au acceptat unirea,
fără să cunoască amănuntele ei. Jurământul lui Atanasie la Viena ca şi hirotonia lui din nou ca preot şi episcop au stârnit un val de proteste şi au înde
părtat pe mulţi români de unire. începând deja din 1701, unii din cei ce au
protestat contra acestui act au suportat persecuţii sau au fost întemniţaţi, de
unde mulţi nu s-au mai întors. Lucian Blaga afirma cu privire la unirea românilor cu Roma următoarele: „Unirea românilor cu Biserica Romei a fost
iniţiată prin ademeniri şi promisiuni, a căror realizare a rămas pe urmă timp
de mai multe decenii un pios deziderat, şi care în fapt nu s-au împlinit niciodată întocmai. Acestei „uniri”, în ale cărei acte de bază s-au strecurat grave
falsuri iezuite, acestei uniri, la care, indusă în eroare a aderat majoritatea cle35 O. Bârlea, op. cit., p. 174 nota 105
3* O. Bârlea, op. cit., p. 174.
37 O. Bârlea, op. cit., p. 174
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rului român, i-a urmat o evoluţie sinuoasă, plină de peripeţii, de dificultăţi şi
su
de tragice întorsături pentru ambele biserici române din Transilvania, atât
pentru cea unită, care a fost crunt înşelată în aşteptările ei, cât şi pentru cea
2
ortodoxă, care intra acum intr-o epocă de prigoniri şi de martiraj mai cum
plită decât fusese pentru ea lunga perioadă a Reformei”.
Adevărul este că unirea realizată, aşa cum afirma L. Blaga, prin „ademe
niri şi promisiuni” s-a menţinut prin aparatul administrativ şi represiv al pute- . ^
rii seculare, în mod concret prin „cătanele” (soldaţii) şi, la nevoie, prin tunurile
^
împăratului. Peste suferinţele şi necazurile aduse de unire s-a aşternut timpul şi r—
mai recent s-au încercat, pe calea dialogului explicaţii, recunoscându-se însă ^
durerile provocate. Ţinta politică a Vienei şi tendinţa de atunci a Romei de a <
atrage la catolicism au fost susţinute de eclesiologia şi soteriologia exclusivistă a
timpului. Zelul părinţilor iezuiţi pentru convertirea românilor, ni s-a explicat la
începutul anilor '90, a fost susţinut şi prin grija sinceră purtată mântuirii sufle
telor celor convertiţi. Realizarea scopului n-a fost acompaniată însă totdeauna
de sinceritate, de transparenţa intenţiilor şi acţiunilor, fiind de multe ori înso
ţită de falsuri. Este vorba de o epocă de suferinţă, pe care urmaşii celor două
Biserici surori încearcă să o reevalueze în comun, privind-o de la o anumită
distanţă istorică, printr-un proces de vindecare a rănilor trecutului şi de recon
ciliere. Un asemenea efort nu poate fi decât salutat şi susţinut. El reprezintă un
proces lung şi anevoios, însoţit de rezerve normale, dar care trebuie continuat
până se ajunge la încrederea care înlătură suspiciunile. Pe parcursul acestui
proces de reconciliere, adevărul nu poate fi ocolit, ci rostit chiar cu amărăciune
şi regret, care ne conduce la curajul de ne cere iertare unii altora pentru neîn
ţelegerile, durerile şi suferinţele provocate şi îndurate de-a lungul istoriei.
In cadrul celei de 3-a Adunări Ecumenice Europene (Sibiu, 4-9 sep
tembrie 2007) a avut loc în aula Facultăţii de Teologie Ortodoxă din locali
tate o întrunire pe tema: Un Proiect de cercetare a unirii românilor din
Transilvania cu Roma. O contribuţie la împăcarea Bisericilor din România.
Participarea, pe măsura importanţei temei, a fost foarte numeroasă. Ceea
ce a surprins pe ortodocşi a fost afirmaţia că unirea nu s-a făcut prin vio
lenţă, ci trebuie considerată ca un act liber. O astfel de afirmaţie a redeş
teptat amintirile dureroase ale trecutului. Susţinerea unei astfel de opinii,
în ultimul timp tot mai evident, venită şi din partea unor persoane partici
pante de mulţi ani la dialogul teologic al celor două Biserici surori este ega
lă pentru ortodocşi cu:
a- O sfidare a documentelor istorice, care evocă perioada tragică din
istoria Bisericii ardelene.
b- O sfidare a spiritualităţii unei Biserici surori, care s-a aplecat cu du
rere asupra perioadei frământărilor religioase din Transilvania şi a canonizat
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pe unii dintre fiii ei ce au suferit din cauza credinţei ortodoxe, trecându-i în
rândurile sfinţilor şi mucenicilor mărturisitori ai dreptei credinţe.
c- O sfidare a dialogului teologic pe care cele două Biserici surori, ca
tolică şi ortodoxă, îl duc de mai bine de 25 de ani. în cadrul întrunirilor de la
Freising/Munchen (1990) şi Balamand/Liban (1993), Comisia mixtă interna
ţională pentru dialog teologic între cele două Biserici a tratat tema: „Uniatismul, metodă de unire din trecut şi căutarea actuală a comuniunii”. Comi
sia mixtă a declarat la Freising cu privire la uniatism următoarele: „noi res
pingem uniatismul ca metodă de refacere a unităţii, pentru că această meto
dă se opune tradiţiei comune a Bisericilor noastre” (36). în continuare, decla
raţia comună subliniază că metoda uniatismului susţinut prin factori exteri
ori Bisericii, n-a adus comuniunea Bisericilor, „ci a devenit o sursă de conflic
te şi suferinţe mai întâi pentru ortodocşi şi, apoi, chiar şi pentru catolici”
(Fresing 6c, Balamand 8). Această declaraţie ne aminteşte de cuvintele citate
din L. Blaga, care sublinia, cu mult înainte documentelor amintite, suferinţe
le Bisericilor româneşti din Transilvania ca şi consecinţă a unirii.
Alegând calea negării acestor suferinţe care au fost recunoscute în do
cumentele comune ale dialogului teologic catolic-ortodox, precum şi a afir
mării libertăţii în care s-a înfăptuit şi consolidat unirea religioasă din Tran
silvania nu cred că se poate ajunge la un rezultat pozitiv cu ortodocşii. Vin
decarea rănilor trecutului şi reconcilierea nu se poate face prin evitarea sau
chiar negarea adevărului, ci numai printr-o asumare plină de responsabilitate
a lui, într-un dialog al respectului reciproc animat de dragoste.
Abstract. We intend to emphasize the apparent moral assault which
Athanasius had to face in Vienna and the fact that the two cited Uniat
historians considered the declaration and oath of Vienna (April 7, 1701)
an imposed act, in contradiction with the freedom, which the Court in
Vienna was preaching, of the union of Transylvanian Romanians with
Rome. From the act of October 7, 1698, which requested that the council
electing the Metropolitan enjoy full freedom and that the Metropolitan be
ordained by an Orthodox bishop, "the patriarch under the triumph of his
highness", to the re-ordination of Athanasius, on his own request, as a
priest and bishop, we witness a categorical change of position which cannot be explained through concepts such as freedom or divine guidance,
which had been carefully inserted in the union acts. After their experience
with similar "liberties", included in various official documents issued during their existence, Romanians can now distinguish the truth. Athanasius,
after his battle of caudine forks in Vienna, he became a docile instrument
in the hands of the Jesuit theologian and counsellor.
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Jean Calvin a făcut parte din a doua generaţie de reformatori, fiind
considerat cel mai important reformator din afara Germaniei, una din figu
rile dominante din cadrul Bisericii. A fost numit teologul teologilor care a
completat şi îmbunătăţit învăţătura despre Sfânta Treime. Cu privire la
teologia sa, majoritatea teologilor spun că în centru ei ar sta predestinaţia.
Alţii spun că accentul ar cădea pe iertarea păcatelor. Unii critici afirmă
chiar că teologia sa nu ar avea nici o profunzime. Cu toate acestea urmă
rind şirul activităţii sale predicatoriale ne dăm seama că accentul pus de el
în cea mai mare parte a vieţii a fost acela de reformare a comunităţii din
Geneva. în cea de-a doua perioadă petrecută aici (1541-1564), el va fi impli
cat însă şi într-o serie de controverse teologice la care a reacţionat prompt,
scriind un număr de tratate polemice care i-au permis să precizeze şi să de
finitiveze sensul învăţăturii protestante contestate atât de romano-catolici,
cât şi de protestanţi, precum şi de umanişti. Prezentăm în continuare cel
mai celebru conflict avut aici, cu umanistul antitrinitar Michael Servetus
(1511-1553), care l-a marcat profund până la sfârşitul vieţii. Acest conflict,
încheiat cu arderea pe rug a lui Servetus a contribuit enorm la discreditarea
lui Calvin în epoca modernă ca un adept al persecuţiei şi intoleranţei. Cal
vin a fost stigmatizat ca un „inchizitor” protestant şi ca un „papă” genevez,
adversar al libertăţii de conştiinţă şi al intoleranţei medievale1. Geniul lui
Michael Servetus a fost probabil cel mai bine descris de către teologul ger
man Adolf von Harnack care referindu-se la personalitatea sa remarca fap
tul că: „reprezentantul celei mai remarcabile uniuni a celor două tendinţe misticismul speculativ şi raţionalismul rece - a fost Michael Servetus, gânP.F. Geisendorf, F. Klein, A pâpos d’un quatrieme centenaire Michel Şervete, Geneva,
1953, p. 68.
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ditorul spaniol care se evidenţiază şi prin pietatea sa profundă. El a descoperit fuziunea a ceea ce era mai bun în dezvoltarea secolului al XVI-lea pe
lângă reforma evanghelică. Servetus s-a distins în mod egal şi prin faptul că
era un erudit căruia îi plăcea să experimenteze dar şi un gânditor crtitic sau
un filosof speculativ fiind totuşi şi un reformator creştin în cel mai bun sens
al cuvântului”2.
Miguel Serveto, latinizat Michael Servetus se născuse în Spania, mai
exact în Villanueva din Aragon (de aici şi supranumele său Villanovanus),
în 1511 fiind aşadar cu doi ani mai tânăr decât Calvin, marele său adversar. A studiat în Spania la universitatea din Saragosa după care a fost tri
mis de tatăl său la Touluse, unde a studiat pentru doi sau trei ani dreptul.
Aici a luat cunoştinţă cu ideile luterane, iar Scriptura a devenit de acum
înainte călăuza sa fundamentală3. După terminarea studiilor, dovedind o
remarcabil precocitate intelectuală, Servetus a intrat în serviciul francisca
nului Juan Quintana, duhovnicul împăratului Carol Quintul, împreună cu
care a asistat se pare la încoronarea acestuia de către papa Clement al
Vll-lea la Bologna în 1529 şi apoi la faimoasa dietă de Augsburg din 1530.
In toamna lui 1530 a fost însă eliberat de către Quintana din acest serviciu,
probabil pentru suspiciuni de erezie. Servetus n-a fost niciodată protestant,
fie luteran, fie calvin, ci un spirit independent şi anarhic în conflict cu orice
fel de „ortodoxie”4. Formal el a rămas în Biserica Romano-Catolică,
conformându-se în exterior fără nici un scrupul riturilor ei. Dar şi-a desco
perit vocaţia independentă de „reformator al reformei” încă de pe când
avea doar 20 de ani. Din Germania, Servetus a plecat în Elveţia rămânând
o vreme la Basel, unde şi-a exprimat deja opiniile sale heterodoxe despre
Treime şi despre divinitatea lui Hristos. L-a bombardat cu scrisori şi între
vederi pe Oecolampadius sperând să-l convertească. Acesta a povestit în
grozit prietenilor săi Bucer, Zwingli şi Bullinger, aflaţi la Basel în octombrie
1530 despre „tânărul spaniol arian” certăreţ şi orgolios care nega Trinitatea

2 A.V. Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, fourth edition, J.C.B: Mohr,
Tubingen, Germany, voi. III p. 660, apud. E. Doumerque, Jean Calvin. Les Hommes et Ies
choses de son cemps, first edition, Lausanne-Paris 1899-1927, second edition Geneva, 1969,
tome I, p. 32.
} Spre deosebire însă de protestanţi, el supunea Scriptura unei lecturi critice în acelaşi
timp raţionaliste şi spiritualist-mistice şi apocaliptice.
4 I. Zăgreanu, „Semnificaţia unui portret” Steaua, an XXXIV, nr. 6 (4331), iunie
1983, Cluj-Napoca, p. 39.
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divină şi divinitatea eternă a lui Iisus Hristos5. Zwingli l-a sfătuit să-l con- v
vertească sau, dacă nu, să facă tot ce-i stă în putinţă să împiedice răspândi- ^
rea unor blasfemii atât de cumplite. Zwingli însă avea să moară peste un an
fără să vadă cartea în care Servetus îşi exprima cu temeritate opiniile sale • —
heterodoxe. Spaniolul a crezut că îl va putea linişti pe Oecolampadius
printr-o mărturisire de credinţă generală, dar acesta l-a somat să-L mărturi- ^
sească pe Fiul lui Dumnezeu coegal şi coetern cu Tatăl, altfel nu-1 va recunoaşte drept creştin6. In loc să retracteze tânărul spaniol a aranjat cu un
editor publicarea manifestului său teologic. Acesta a apărut la Hagenau în g
Alsacia în iulie 1531, sub numele autorului său, cu titlul „Despre erorile
Treimii în şapte cărţi”7. Cartea era un remarcabil manifest — dată fiind vâr
sta tânără a autorului ei (care avea doar 20 de ani) — care contesta deschis
dogmele tradiţionale ale trinităţii şi întrupării. In prima carte el pleca de la
Iisus din Nazaret ca personaj istoric şi încerca să dovedească mai întâi că
acest om e Iisus Hristos, apoi că e Fiul lui Dumnezeu şi apoi că Acesta este
Dumnezeu. Servetus pleca de la umanitate şi nu de la Logosul divin, anti
cipând hristologiile umaniste unitariene şi liberale moderne, dar nu într-un
sens raţionalist, întrucât afirma o locuire specială a lui Dumnezeu în Hris
tos şi o divinizare a lui Hristos după înălţarea Sa la cer. Respingea însă
identitatea Logosului divin cu Fiul lui Dumnezeu şi teoria comunicării în
suşirilor. In cartea a doua trata despre Logosul divin, despre Hristos şi Du
hul lui Dumnezeu, explicând în principal prologul Evangheliei a patra.
Pentru Servetus, Logosul nu este o entitate metafizică, ci un oracol, e glasul
lui Dumnezeu şi lumina lumii; e o dispoziţie sau modalitate a lui Dumne
zeu. înainte de întrupare, Logosul era Dumnezeu însuşi în actul vorbirii
sau revelaţiei Sale, iar după întrupare Logosul e Iisus Hristos Care ni-l face
cunoscut pe Dumnezeu. Tot ceea ce Dumnezeu a făcut mai înainte prin
Logosul Său, Hristos face în trup, fiindcă Lui i-a dat Dumnezeu împărăţia
şi puterea de a mântui şi recapitula în Ei toate8. Cartea a treia expune rela
ţia dintre Hristos şi Logosul divin, iar cartea a patra discută dispoziţiile sau
5 lbidem, p. 302.
6 Servetus i-a vizitat şi pe Bucer şi pe Capito la Strasbourg care bau primit cu priete
nie, dar nici ei n-au reuşit să-l convingă să renunţe la opiniile sale.
' De Trinitatis erroribus libri septem per Michelem Serveco ab Aragonia Hispanum anno
1530, 120 p.
* J. Friedman, Michael Servetus: a Case study in total heresy, Edition Droz , Genăve,
1978, p. 112.
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manifestările divine în care Dumnezeu apare ca Fiu şi ca Duh. Tatăl e prezentat când drept însăşi Divinitatea, când ca o simplă dispoziţiei sau modalitate a acesteia. Hristologia ortodoxă a două naturi unite într-o singură
persoană e respinsă explicit, întrucât Dumnezeu mare o natură, iar o per*
soană nu este o realitate compusă, ci o unitate. Cartea a cincea e o speculaţie despre numele ebraice ale lui Dumnezeu. Cartea a şasea arată că Hristos
e singurul izvor al adevăratei cunoaşteri a lui Dumnezeu. Incomprehensibil
în El însuşi, Dumnezeu se descoperă pe Sine în Fiul Său, iar cine-L vede pe
Fiul vede pe Tatăl Său. Cartea a şaptea răspunde obiecţiilor posibile şi ata
că din nou dogma Trinităţii pe care o respinge ca introdusă în Biserică
odată cu stăpânirea papei (aluzie probabil la faimoasa „Donaţie a lui Con
stantin”). Servetus a trimis câte un exemplar lui Erasmus şi episcopului de
Saragosa. Dar cartea sa a apărut atât catolicilor, cât şi protestanţilor drept
o blasfemie intolerabilă, reuşind să atragă atenţia inchiziţiei. într-adevăr,
limbajul folosit de Servetus era provocator, el numindu-i pe trinitarieni
„triteişti”, „amăgiţi de diavol”, care se închină unui „monstru tricefal”.
Zwingli şi Oecolampadius muriseră la câteva luni după publicarea cărţii,
dar cunoscând conţinutul ei o condamnaseră dinainte. în dieta de la Regensburg din 1532, teologul catolic Cochlaeus a atras atenţia lui Quintana
asupra cărţii lui Servetus, iar împăratul a interzis-o şi a ordonat distrugerea
ei. Servetus însă a recidivat publicând tot sub numele său un an mai târziu,
în 1532, tot la Hagenau două cărţi de dialoguri despre Treime cu un apen
dice euharistie despre „dreptatea împărăţiei lui Hristos”9. Servetus şi-a con
ceput scrierea ca un fel de retractare a concepţiilor radicale din prima sa
carte. Hristos e acum Fiu al lui Dumnezeu nu numai prin har, ci şi prin
natură întrucât slava Tatălui îi aparţine în mod natural; El este totodată
identificat acum cu Logosul divin cu precizarea însă că Acesta a fost făcut
cunoscut abia de Hristos. Cartea se încheia cu o invocare adresată lui
Dumnezeu ca să „piardă pe toţi tiranii Bisericii”. Respins de reformatori în
Elveţia şi în Germania, Servetus a plecat în Franţa unde a trăit sub numele
Michel de Villeneuve, dedicându-se studierii matematicii, geografiei, astro
logiei şi medicinii. în 1533 studia la Colegiul Lombard din Paris, unde a
revenit pentru scurt timp în 1534 provocându-1 pe tânărul Calvin la o dis
pută despre Trinitate, dar în ultimul moment s-a răzgândit şi nu s-a mai

9 Dialogorum de Trinitate libri duo. De justiţia regni Christi capitula Quattuor per
Michelem Serveto ab Aragonia HIspanum. Anno 1532.
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prezentat la ora fixată10. Din 1533 s-a aflat la Lyon fiind corector într-o
tipografie, unde, în 1535 a editat sub numele „Villanovanus” o ediţie latină
comentată a „Geografiei” lui Ptolemeu. La Lyon La întâlnit pe medicul,
teologul şi umanistul Simphorien Chapier care a întemeiat aici o şcoală de *•medicină. Acesta La convins la sfârşitul lui 1536 pe Servetus să vină să
studieze medicina la Sorbona din Paris. Aici Servetus şLa luat titlurile de ^
„magister” şi „doctor” în medicină. La cunoscut aici pe faimoşii anatomişti
Vesalius şi Paret, dobândind o mare faimă de medic. Lumea medicală a
epocii se împărţea pe atunci în două şcoli „galeniştii” care îl urmau pe g
Galenus şi pe Hippocrates şi „averroiştii” care urmau pe arabii Averroes şi
Avicenna. In 1537 a publicat un mic tratat (71 pagini) despre digestie şi
uzul siropurilor, în spiritul şcolii galeniene. Ca medic experimentat
Servetus a descoperit circulaţia pulmonară a sângelui sau trecerea sângelui
din ventriculul drept în cel stâng al inimii prin plămâni, prin intermediul
arterelor şi venelor pulmonare11. Această descoperire a făcut-o publică însă
mai târziu în lucrarea sa „Restituţia creştinismuluin ca parte a speculaţiilor
sale despre spiritele vitale. întrucât această carte va fi arsă, descoperirea a
fost şi ea uitată fiind redescoperită abia un secol mai târziu de medicul en
glez William Harvey (1578-1658). Servetus a şi predat la Colegiul lombard
din Paris geografie, astronomie şi astrologie, dar a intrat în conflict cu me
dicii de acolo, publicând în 1538 un scurt tratat (16 pagini) apologetice în
favoarea uzului medical al astrologiei. Aceştia l-au denunţat ca pe un im
postor, iar în 1538 Parlamentul din Paris La interzis să mai predea astrolo
gia. Servetus a plecat atunci din Paris stabilindu-se la Charlieu, un orăşel
de lângă Lyon, unde a practicat pentru doi sau trei ani medicina. Când a
împlinit 30 de ani s-a gândit că, după exemplul lui Hristos, ar trebui să se
reboteze întrucât botezul său anterior nu avea nici o valoare, deoarece
pruncii nu au încă credinţă. La scris lui Calvin două scrisori pe această
temă îndemnându-l să-i urmeze exemplul12. Devenit impopular în Charlieu,
Servetus s-a stabilit pentru următorii 13 ani (între 1540-1553) în Vienne, în
provincia franceză Dauphin6 (vecină cu Geneva). Aici a activat ca medic
sub patronajul lui Pierre Palmier, unul din sponsorii săi anteriori din Paris
care fusese numit arhiepiscop al oraşului. Acesta i-a dat un apartament în
10 A. Hollard, Michael Servetus et Jean Calvin, Bibliotheque d’Humanisme et Renaisance, tome VI, Paris, 1945, p. 114.
11 P.F. Geisendorf, F. Klein, op. cit., p. 70.
12 A. Holland, op. cit., p. 116.
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palatul arhiepiscopal. In exterior se conforma întru totul religiei catolice şi
nimeni nu îl suspectau de erezie, neştiindu-se nimic despre cărţile sale anterioare în care combătuse „erorile Treimii”. în 1542 şi apoi în 1545 a publi
cat o nouă ediţie revizuită a Bibliei latine a lui Santes Pagnini (1470-1536),
un învăţat dominican, elev al lui Savonarola, dar adversar al protestantis
mului. Ediţia din 1545 era însoţită de notele explicative ale lui Servetus
care îşi propunea să restabilească sensul istoric real al Scripturilor, dar ne~
glijat pe atunci13. Astfel Servetus îl identifica pe „Robul Domnului” din
cartea profetului Isaia ca Uns al Domnului (Mesia), iar pe regele mesianic
din Psalmii 2, 8, 22 şi 110 cu personajul istoric David. Roma a pus aceste
note la „index” în 1559, iar Calvin le-a invocat împotriva lui Servetus la
procesul de erezie care ba fost intentat la Geneva în 1553. în timpul şederii
sale la Vienne, Servetus a redactat opera sa teologică capitală intitulată
Restitutio christianismi. Cartea a fost terminată în manuscris, cel puţin în
partea ei principală, încă din 1546, când Servetus ba trimis o copie lui Cal
vin, pe care a încercat ulterior să o obţină înapoi, dar între timp Calvin o
trimisese lui Viret la Lausanne. Ea a fost folosită apoi la procesul din 1553
şi a fost arsă pe rug, împreună cu volumele tipărite. Titlul cărţii era deja o
provocare şi o sfidare fiind o aluzie transparentă la „Instituţia” lui Calvin.
Servetus pretindea să fie nu un „reformator”, ci un „restaurator” al creşti
nismului14. Pe pagina de titlu era citat în ebraică Daniel 12, 1: „Şi în acel
timp se va ridica Mihail, marele voievod” şi în greacă Apocalipsâ 12, 7 des
pre războiul din cer ai Arhanghelului Mihail cu dragonul şi cu îngerii săi.
Servetus se identifica astfel cu Arhanghelul Mihail în luptă cu Antihristul
falsificator al creştinismului. „Restituţia creştinismului” era un manifest
polemic: femeia din Apocalipsâ 12 era adevărata Biserică; copilul ei salvat
de Dumnezeu e credinţa creştină; marele dragon e papa de la Roma identi
ficat cu Antihristul prezis de Daniel, Pavel şi Ioan. în epoca lui Constantin
cel Mare şi a Sinodului de la Niceea care l-a rupt pe Dumnezeul unic în
trei, dragonul a început să alunge adevărata Biserică în pustie, reuşind să^şi
menţină stăpânirea asupra pământului timp de 1260 de zile profetice sau
ani, dar acum — mai exact în 1585 (= 1260 + 325) — domnia sa se apropie
de sfârşit. Servetus îşi asuma astfel deliberat misiunea divină de a răsturna
tirania antihriştilor papali şi protestanţi restaurând creştinismul în purita13 Servetus anticipa astfel exegeza modernă raţionalistă.
14 P. Collinson, The Reformation, edition Weidenfeld &. Nicolson, London, Great
Britain, p. 359.
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tea sa originară15. în 1546 deci Servetus a trimis o copie a cărţii sale lui
Calvin spunându-i că are să afle în ea lucruri „uimitoare, nemaiauzite până *atunci”. Totodată i-a pus trei întrebări: 1. Dacă omul lisus Hristos e Fiul lui
Dumnezeu şi cum anume? 2. Este împărăţia lui Dumnezeu în om atunci *•—
când acesta intră în ea şi când se naşte din nou? 3. Botezul creştin nu trebuie oare să presupună credinţa ca şi Cina Domnului şi care e scopul pen- ^
tru care au fost instituite sacramentele în Noul Testament?16 Calvin rva ££
avut se pare timp să citească manuscrisul, dar a răspuns la cele trei între- ^
bări astfel: 1. Hristos e Fiul lui Dumnezeu atât prin natura Sa divină născu- g
tă veşnic din Tatăl, cât şi în natura Sa umană ca înţelepciunea lui i—,
Dumnezeu întrupată. 2. împărăţia lui Dumnezeu începe în om atunci când
acesta se naşte din nou, dar procesul renaşterii spirituale durează până la
moarte. 3. Credinţa e necesară pentru Botez, dar nu în acelaşi fel ca şi pen
tru Euharistie, întrucât potrivit prefigurării circumciziei făgăduinţa e dată şi
copiilor credincioşilor. Botezul şi Euharistia Noului Testament se leagă
între ele ca circumcizia şi Paştile Vechiului Testament17. Servetus i-a răspuns
/
/
lui Calvin spunând că acesta vorbeşte de mai mulţi fii ai lui Dumnezeu, că
:
înţelepciunea lui Dumnezeu de care vorbeşte Solomon era o alegorie im
personală şi că naşterea din nou are loc la botezul cu apă şi cu duh, nu însă
la botezul pruncilor, negând faptul că circumcizia ar corespunde botezului.
I-a mai pus iui Calvin alte cinci întrebări teologice, rugându-1 să citească
capitolul despre botez din manuscrisul trimis anterior. Calvin i-a trimis un
răspuns lung oferindu-i alte explicaţii şi trimiţându-1 la discutarea acestor
teme din „Instituţia” sa. Servetus a continuat să-l bombardeze pe Calvin cu
scrisori şi i-a trimis o copie a „Instituţiei” cu obiecţii critice. Calvin şi-a dat
seama că Servetus e un eretic periculos şi incorigibil18. Servetus a continuat
să îi trimită scrisori lui Calvin, iar ediţia tipărită a „Restituţiei” sale a publi
cat nu mai puţin de treizeci de scrisori ale sale către reformator fără date
însă şi fără răspunsurile primite din partea lui Calvin. Scrisorile sunt redac
tate într-un stil arogant şi autosuficient, spaniolul adresându-se reformato
rului nu ca un discipol sau ca un egal, ci ca un superior. Tonul era arogant,
iritant şi insultător. în cele din urmă Servetus a întrerupt corespondenţa cu
Calvin, care încetase să-i mai răspundă, adresându-se colegilor săi pastori
ls P. Covard, Le proces de Michael Servetus ă Vienne, Vienne, 1953, p. 71-75.
16 A. Hollard, op. cit., p. 118.
17 Denis Crouzet, op. cit., p. 317.
18 Ibidem, p. 320.
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din Geneva. S-a păstrat o scrisoare scrisă lui Abel Poupin, pastor în Gene
va 1543-1556, care a fost păstrată şi folosită ca dovadă la proces. Servetus
îi acuza aici pe creştinii reformaţi din Geneva că au o Evanghelie fără
Dumnezeul adevărat, fără credinţă adevărată şi fără fapte bune. Ei îi învaţă
pe genevezi să se închine în locul Dumnezeului adevărat unui „cerber trice
fal”, monstrul mitologic fiind Sfânta Treime. Respingând adevărata renaş
tere baptismală (botezul adult), pastorii reformaţi închid oamenilor uşa
împărăţiei cerurilor. Scrisoarea se încheia cu presimţirea lui Servetus că va
trebui să moară pentru adevăr asemănându-se întru totul învăţătorului său
Hristos19. Servetus a încercat în 1552 să-şi publice cartea la Basel, dar nu a
reuşit. Cartea a fost imprimată în secret la Vienne pe cheltuiala autorului
pe parcursul a trei sau patru luni, tipărirea terminându-se pe 3 ianuarie
1553. Deşi tirajul a fost de 1800 de exemplare, toate exemplarele au fost
arse şi distruse, păstrându-se până azi doar trei exemplare. Volumul20 cu
prindea în prima treime o ediţie revăzută şi adăugită a celor şapte cărţi des
pre Erorile Trinităţii concentrate în cinci cărţi urmate de cele două
dialoguri despre Trinitate care au luat locul cărţilor şase şi şapte din vechea
lucrare. Restul „Restituţiei”, aproape două treimi din volum, era nou şi
cuprindea: trei cărţi despre credinţa şi dreptatea împărăţiei lui Dumnezeu,
patru cărţi despre naşterea din nou şi împărăţia lui Antihrist, 30 de scrisori
către Calvin, 60 de semne ale lui Antihrist şi o apologie către Melanchthon
despre misterul Treimii şi vechea disciplină a Bisericii. Pentru contempo
rani „Restitutio” a apărut, ca şi pentru Calvin, un „volumen deliriorum” şi
un „prodigiosum blasphemiarum chaos”, o sinteză a tuturor ereziilor creşti
ne cunoscute până atunci. Servetus părea a fi combinat astfel în cartea sa
sabelianismul şi arianismul trinitar, apolinarismul hristologic şi pelagianismul soteriologic amestecându-le cu erori anabaptiste şi speculaţii neoplato
nice şi panteiste. Sistemul teologic al lui Servetus era în esenţă un panteism
original prezentat sub forma unui „pan-hristism” sau exact a unui
„hristo-panteism” teosofic şi mistic. Servetus nu era deloc un sceptic sau un
raţionalist, ci avea convingeri mistice extrem de puternice despre adevărul

19 D. Macculloch, The Reformation. A History, Viking Books, NeW'York, U.S.A.,
2004, p. 573.
20 Christianismi restitutio. Totius ecclesiae apostolicae est ad sua limina vocatio, in integrum
restituta cognitione Dei, fidei Christi, justificationis nostrae, regenerationis baptismi et Coena
Domini manducationis. Restitutio denique nobis regno coelesti, Babylonis impiae captivitate soluta,
et Antichristo cum suis penitus destructo, 1553, 734 p.
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absolut al religiei creştine. Biblia în canonul ei tradiţional era pentru urna- ^
nistul spaniol izvorul infailibil al adevărului21. Acesta însă a fost falsificat de ^
către Biserica Catolică. Inspirată de învăţăturile lui Pavel şi Augustin, Reforma protestantă a fost în primul rând o mişcare practică; de aceea ea a *~
reţinut de la Biserica Catolică articolele Crezului Apostolic şi dogmele Treimii şi întrupării. Plecând de la Biblie, aşadar, Servetus îşi propunea o re- ^
formă mai radicală decât cea a reformatorilor: reforma dogmelor despre
Dumnezeu şi Hristos precum şi a sistemului eclezial. Concepţia lui Servetus
se caracteriza prin trei refuzuri: refuzul dogmei ortodoxe a Trinităţii din g
Crezul niceo-constantinopolitan, refuzul hristologiei ortodoxe a Sinodului ^
Ecumenic de la Chalcedon şi refuzul botezului pruncilor, din care ar deriva
toate relele şi coruperea Bisericii. Adevărata Biserică a înflorit în primele
trei secole fiind apoi alungată în pustie timp de 1260 de ani, adică din 325
până în 1585. împărăţia lui Antihrist a început cu trei evenimente simulta
ne: primul Sinod Ecumenic de la Niceea (325), care a împărţit divinitatea
unică în trei idoli; unirea dintre Biserică şi stat sub Constantin cel Mare; şi
instaurarea dominaţiei temporale a papalităţii sub papa Silvestru. Din ace
eaşi perioadă datează şi practica generală a botezului copiilor cu consecinţe
funeste. începând de atunci adevăraţii creştini au fost persecutaţi pretutin
deni şi s-au ascuns în pustii. Domnia Antihristului papalo-cezarist se apro
pie însă de sfârşit. Bătălia Arhanghelului Mihail a început deja în cer şi pe
pământ, autorul „Restituţiei” sunând trâmbiţa războiului care se va încheia
cu victoria lui Hristos şi a adevăratei Sale Biserici. Atunci va avea loc
„prima înviere” şi inaugurarea împărăţiei milenare a lui Hristos pe pământ
urmată de învierea şi Judecata generală, după care Hristos va preda Tatălui
împărăţia şi Dumnezeu va fi totul în toate. Pentru Servetus Hristos nu are
două naturi şi nici o preexistenţă personală ca o a doua ipostasă a divinită
ţii, personalitatea începând doar o dată cu concepţia şi naşterea sa. Acest
om Iisus e în acelaşi timp consubstanţial cu Dumnezeu Care e una cu omul
în Hristos aşa cum bărbatul şi femeia sunt una în trupul fiului lor. Iisus
Hristos e Fiu adevărat şi unic ai lui Dumnezeu, nu însă Logosul preexis
tent; cu toate acestea, El este Dumnezeu adevărat, întreaga fiinţă a lui
Dumnezeu arătându-se în El şi locuind în El trupeşte. Divinitatea este,
aşadar, absolut unică, simplă şi indivizibilă. Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt
„dispoziţii”, „dispensaţii”, „economii” sau modalităţi succesive ale unicei
21 R. H. Bainton, Hunced Heretic: The life and Death of Michael Servetus, 1511-1553,
Beacon Press, Boston, 1953, p. 7.
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<™l« a 1U1 ServetuJ

,!adlri „„ modalistă de

isfă Tnafn* C°ncepţla lui Servetus nu este însă doar modalistă, ci şi pantesr f o * sunt una şi una sunt toate în Dumnezeu, iar Dumnezeu e sub'
CiivLr.,1
n
locuie§te în Cuvântul şi în Duhul Său şi este
om, 1 • U- §l °UhU SăU Care locuiesc însă ^ cuvântul, mintea şi duhul
omului şi sunt cuvântul, duhul şi mintea omului însuşi. Panteismul lui
us nu este însă unul cosmic, ci un „hristo-panteism”; nu lumea este
mnezeu, ci ristos este marele Dumnezeu23. în antropologie Servetus
contesta predestinaţia absolută şi servitutea naturii umane. Admitea căderea în păcat şi păcatul originar, dar nu şi vina moştenită. Omul căzut îşi
menţine voinţa liberă, raţiunea şi conştiinţa care îl leagă de harul divin; ca
atare el rămâne încă chipul lui Dumnezeu. învăţătura augustiniană şi re*
formatoare despre căderea radicală a omului şi despre stricăciunea totală a
naturii umane sunt pentru Servetus o insultă atât la adresa lui Dumnezeu,
cât şi a omului. Omul are divinitatea în el şi sufletul e consubstanţial cu
Dumnezeu. Dumnezeu e drept şi milostiv faţă de toate creaturile şi nu condamnă pe nimeni, dacă omul nu se condamnă pe sine însuşi2-1. Servetus
respingea şi învăţătura reformatoare despre justificarea numai prin credin
ţă, căreia îi opunea mântuirea prin credinţă şi fapte bune şi posibilitatea
reală de sfinţire şi de transformare ontologică a omului sub influenţa haru
lui. Sfinţirea şi iubirea sunt mai mari pentru ei decât simpla credinţă. Din
tre sacramente Servetus recunoştea doar două: Botezul şi Euharistia.
Botezul este naşterea din nou a omului spre împărăţia lui Dumnezeu, dar
numai atunci când este primit cu credinţă şi e precedat de căinţă şi lumina
re. Cine nu are credinţă, acela nu se poate căi, nici nu poate renaşte din
Dumnezeu. Ceea ce nu înseamnă însă că pruncii morţi nebotezaţi sunt
condamnaţi la iad, mântuirea lui Hristos extinzându-se şi asupra tuturor
copiilor morţi nebotezaţi. Dacă Botezul e naşterea omului nou, Euharistia e
hrănirea lui: prin Botez primim Duhul lui Hristos, iar prin Euharistie Tru
pul Său, dar în chip spiritual şi mistic, întrucât omul ceresc din noi are

22 Ibidem, p. 10-14.
23 M. Hillar, Process cheology and process chought in the writtings of Michael Servetus,
paper presented at the annual meeting of the Sixteenth Century Studies Conference,
october 24-27, 2002, San Antonio, TX, accesat internet http w.w.w.socinian.org/ files/
ServetusMemory/pdf, accesat la data de 16 noiembrie 2007.
24 Ibidem, p. 16.
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nevoie de hrană pentru viaţa veşnică23. Dogma trinitară, pedobaptismul şi ^
celelalte sacramente catolice sunt însă invenţii demonice ale pa- ^
pei-antihrist. El, Michael Servetus, e arhanghelul trimis de Hristos ca să
elibereze adevărata Biserică din activitatea babilonică a lui Antihrist de
ipocrizia, tirania şi idolatria sa26. Curând după publicarea „Restituţiei” apariţia ei a fost denunţată autorităţilor catolice din Lyon printr-un locuitor qj
din Lyon, Guillaume Trie, convertit la protestantism şi aflat pe atunci ia ^
Geneva. Foarte probabil Trie a obţinut informaţiile necesare despre Serve' ^2
tus şi cartea sa de la Calvin şi colegii săi, fie direct din convorbiri cu aceş- g
tia, fie din demascări ale acestora de amvon. Denunţarea lui Servetus ^
autorităţilor catolice de către Calvin se explică prin zelul teologic al refermatorului pentru ortodoxia dogmatică. Pe baza informaţiilor oferite de la
Geneva, cardinalul de Lyon şi arhiepiscopul de Vienne, după o consultare
cu inchizitorul Franţei, au ordonat pe 4 aprilie arestarea lui Servetus şi a
editorului său. A avut loc o anchetă în care spaniolul a încercat să se dis
culpe de acuzaţiile care i se aduceau inducându-i în eroare pe anchetatori.
Pe 7 aprilie însă cu ajutorul câtorva prieteni a reuşit să scape din arest şi să
fugă ,ascunzându-se. Protestul a continuat însă pe baza copiilor cărţii „Restitutio”, pe 17 iunie tribunalul civil condamnându-1 la moarte pe Servetus
pentru erezie, pentru încălcarea ordinelor regale şi evadarea din închisoare
prin ardere pe rug. In aceeaşi zi sentinţa a fost executată în efigie27. Câteva
luni Servetus a rătăcit ascunzându-se prin Franţa. Intenţiona probabil să
plece spre Spania, iar ulterior spre Napoli, unde rezidau numeroşi umanişti
spanioli. A ales să treacă prin Geneva, unde a ajuns singur pe jos la mijlo
cul lunii iulie a anului 1553. A rămas aici timp de o lună intenţionând să
plece spre Ziirich. Cu o zi înainte de plecare însă, duminică 13 august, s-a
dus la biserică. Aici însă a fost recunoscut şi arestat de un ofiţer al poliţiei
în numele consiliului municipal28. Responsabil pentru arestarea sa a fost
Calvin pentru care reforma nu se putea menţine decât salvând puritatea
învăţăturii creştine şi disciplinei bisericeşti. Reformatorul nu putea tolera

2’ Servetus afirmă limpede prezenţa reală a lui Hristos căreia îi dă o înaltă valoare
mistică, dar combate sever cele trei teorii false ale aşa-numiţilor „transsubstantiatores”
(catolicii), „impanatores” (luteranii) şi „tropistae" (zwinglienii).
26 R.H. Bainton, op.cit., p. 18-20.
2' Emile G. Leonard, Histoire Generale du Protestantisme, tom premier ,,La Reformation” Presse Universitaires de France, Paris, 1961, p. 365.
28 Ibidem, p. 366.
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prezenţa în oraş a unui spirit independent şi anarhic cum era Servetus, mai
ales date fiind condiţiile speciale care domneau în Geneva în anii 15511555. Opoziţia împotriva lui Calvin din partea „libertinilor” sau „patrioţi'
lor” conduşi de Ami Perrin ajunsese acum la apogeu. Consiliul oraşului,
dominat de adepţii lui Perrin, era pe faţă ostil lui Calvin care nu putea
accepta perspectiva unei alianţe împotriva sa între „libertini” şi Servetus,
alianţă care putea duce la expulzarea din nou a reformatorului din Geneva.
Pe de altă parte, nu trebuie uitat că responsabilitatea procesului şi con'
damnării lui Servetus a aparţinut în integralitate consiliului Genevei. Rolul
lui Calvin a fost doar acela al unui expert tehnic. Servetus a fost închis în
vechea reşedinţă a episcopilor Genevei transformată în închisoare. Procesul
său a început pe 15 august şi a continuat cu întreruperi mai mult de două
luni. El s-a desfăşurat în franceză, în palatul episcopal, în prezenţa membri'
lor Consiliului Mic. Actul de acuzare prezentat de Nicholas de la Fontaine,
secretarul personal al lui Calvin, consta din 38 de articole redactate de
Calvin însuşi şi susţinute cu extrase din cărţile lui Servetus, îndeosebi la
„Restituţia creştinismului” anexată atât în copie manuscrisă, cât şi într-un
exemplar tipărit. Acuzele principale priveau opiniile sale blasfematoare şi
eretice despre Treime, Persoana lui Hristos şi botezul pruncilor, precum şi
calomnierea în persoana lui Calvin a bisericii din Geneva şi a reformei sale.
Servetus n~a recunoscut decât contestarea pedobaptismului şi faptul că ba
criticat pe Calvin cu intenţia de a-i îndrepta erorile pe care se declara gata
să le dovedească prin Scriptură29. Discuţiile au continuat şi în zilele urmă'
toare însă fără rezultat. Cazul a fost predat apoi procurorului general,
Servetus fiind anchetat din nou pe baza a treizeci de articole care îl acuzau
mai puţin de erezii, cât de intenţia de a răspândi erezia în Geneva. Consili'
ul a scris şi judecătorilor din Vienne să le trimită documentaţia condamnă'
rii lui Servetus, iar pe 31 august Consiliul Mic a primit răspunsul sub forma
unei copii a sentinţei la moarte cu rugămintea ca Servetus să fie extrădat în
Franţa pentru ca să fie executată în persoana acuzatului, nu numai în efigia
şi cărţile sale, cum se făcuse în iunie. Consiliul a refuzat să-l extrădeze pe
Servetus, dar a promis că are să facă dreptate. Condamnarea de la Vienne
a stimulat zelul pentru ortodoxie al Consiliului Genevei, care nu dorea să
rămână în urma Bisericii Romano-Catolice în această privinţă30. Primele
zile ale lunii septembrie au adus o confruntare directă între Calvin şi
29 A. Hollard, op. cit.} p. 121.
30 Ibidem, p. 122.
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Servetus. Consiliul a hotărât ca reformatorul să extragă din cărţile spaniolului tezele contestate, iar Servetus să răspundă de ele tot în latină, iar Cal- io
vin să replice apoi la răspunsul lui Servetus. Calvin a extras 38 de teze la 40
care Servetus a răspuns în 24 de ore pe un ton apologetic, violent şi agre
siv. In răspunsul său Servetus respingea cu dispreţ imixtiunea în proces a
lui Calvin pe care-1 numea discipol al lui Simon Magul, acuzator, criminal cj
şi ucigaş, nedemn de a se numi slujitor al ortodoxiei în Biserică. Calvin a
răspuns în două zile pe larg, răspunsul său fiind semnat de toţi cei 14 pas o
tori din Geneva. Toate cele trei documente care conţineau esenţa dezbate o
rii doctrinare au fost prezentate Consiliului pe 5 septembrie. Consiliul a fo
hotărât să ceară opinia asupra cazului lui Servetus şi magistraţilor şi pasto
rilor Bisericilor reformate din Berna, Zurich, Schaffhausen şi Basel. între
timp, pe 22 septembrie Servetus a cerut Consiliului arestarea lui Calvin şi
judecarea lui pe baza unei liste de teze formulate de el însuşi. El cerea ca
reformatorul să fie judecat şi stârpit ca un magician, ca un adept al lui Simon Magul, care reprima adevărul lui Iisus Hristos31. Pe 18 octombrie au
sosit toate răspunsurile de la bisericile elveţiene. Acestea erau unanime în
condamnarea ereziilor teologice ale lui Servetus şi în declararea adeziunii
lor faţă de Calvin şi colegii săi din Geneva, dar nici una din bisericile con
sultate n-a sugerat expres sentinţa capitală, lăsând pedepsirea lui Servetus
la latitudinea Republicii geneveze. Poziţia lui Servetus a fost discutată în
sesiunea Consiliului din 26 octombrie, într-o sesiune extrem de furtunoasă.
Ami Perrin care prezidat-o a insistat ca Servetus să fie achitat, ceea ce echi
vala cu triumful „patrioţilor” şi expulzarea lui Calvin. Fiind combătut, Per
rin a părăsit casa senatului împreună cu câţiva prieteni. Sentinţa
Consiliului a fost atunci unanimă. Pe baza legilor imperiale ale creştinătăţii
antice şi medievale Servetus a fost condamnat la moarte prin ardere pe rug
pentru blasfemie la adresa Sfintei Treimi, a Fiului lui Dumnezeu şi a bote
zului pruncilor. Propunerea lui Calvin de a se înlocui rugul prin sabie a fost
respinsă32. A doua zi dimineaţă Servetus a fost vizitat în închisoare de bă
trânul Farel, venit special la Geneva ca să încerce să-l convingă pe spaniol
de greşeala sa. Servetus i-a cerut să-i citeze un singur pasaj biblic în care
Hristos e numit „Fiu al lui Dumnezeu” înainte de întruparea Sa. Farel n-a
putut să facă aceasta, în schimb 1-a chemat pe Calvin în faţa căruia orgolio
sul umanist a cerut umil iertare. Acesta i-a spus să ceară mila lui Dumnezeu
31 Ibidem, p. 123.
32 R.H. Bainton, op. cit., p. 24.
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pe Care-L blasfemiase. Nereuşind să-l convingă să retracteze, Farel şi Cal'
vin bau părăsit. La amiaza zilei de 27 octombrie 1553 Servetus a fost dus de
la închisoare la primăria oraşului, unde i s-a citit sentinţa de condamnare,
după care a fost dus în piaţa Champel unde era pregătit rugul. Servetus a
murit cu curaj implorând până în ultima clipă cu glas tare: „Iisus Hristoase,
Fiule al veşnicului Dumnezeu, ai milă de mine!” Până la sfârşit Servetus a
refuzat să recunoască în Hristos, pe Fiul veşnic al lui Dumnezeu, ci doar pe
Fiul veşnicului Dumnezeu33. Personalitate complexă a secolului al XVHea
— teolog, filozof, geograf, medic şi om de ştiinţă —, Servetus murea în vâr'
stă de doar 41 de ani, victimă în primul rând a orgoliului său şi a iluziei
fanatice că era chemat de Providenţă să „reformeze reforma” Bisericii „re'
staurând religia creştină” în puritatea ei originară34. Execuţia lui Servetus
avea să apese greu asupra imaginii lui Calvin în istoriografia modernă,
fixându'i aici imaginea unui inchizitor nemilos. Cu excepţia cercului italie'
nilor umanişti şi sceptici, ea a fost însă aplaudată de către aproape toate
mediile protestante din Europa. Calvin îşi apăra astfel reputaţia de apără'
tor şi promotor al ortodoxiei protestante împotriva subversiunilor destabi'
lizatoare ale tuturor formelor reformei radicale reprimate de altfel de toate
autorităţile statale şi ecleziastice ale Europei epocii. Dar nu numai duşmanii
personali sau umaniştii sceptici au criticat severitatea pedepsirii lui
Servetus, ci şi prieteni protestanţi ai lui Calvin care se temeau că această
măsură să nu-i încurajeze pe catolici în persecuţia protestanţilor în Franţa
şi în Europa. In aceste condiţii, Calvin s-a simţit obligat să'Şi apere severi'
tatea demascând erorile dogmatice ale lui Servetus. In câteva luni el a în'
cheiat astfel o lucrare de apărare a credinţei ortodoxe privitoare la Sfânta
Treime şi de în justificare a pedepsei capitale aplicate ereticilor33, lucrare
publicată în latină şi în franceză la începutul lui 1554 şi având un caracter
oficial fiind semnată de toţi cei 15 pastori ai Genevei. Calvin îşi justifica
pledoaria pentru datoria magistraţilor creştini de a pedepsi erezia cu moar'
tea invocând însă mai cu seamă legislaţia teocratică mozaică împotriva idolatriei şi blasfemiei şi interpretarea de tip inchizitorial dată de Augustin
33 Ibidem, p. 26.
34 G. Haldas, Passion et mort de Michel Servei: chronique historique et dramatique,
Editions L'Age d'homme, Lausanne, 1975, p. 271.
35 Defensio orthodoxae fidei de Sacra Trinitate contra prodigiosos errores Michaelis Serveti
Hispani, ubi ostenditur haereticos jure gladii coercendos esse 1554, în CO 8, p. 453-644; aici şi
actele procesului lui Servetus, p. 721-872.
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cuvintelor parabolei lui Hristos: „Siliţbi să intre” (Le 14, 23), citat folosit de
catolici pentru a justifica persecuţia şi exterminarea protestanţilor. Dacă în ^
prima sa carte publicată (despre Seneca) umanistul Calvin făcea apologia ^
clemenţei, acum, la maturitate (Calvin avea 44 de ani), reformatorul con- * —
vertit din umanist făcea o regretabilă apologie a violenţei şi intoleranţei
religioase. Pledoaria sa pentru pedepsirea cu moartea a ereticilor n^a rămas ^
însă fără răspuns. O lună după apariţia cărţii împotriva lui Servetus, 1a
Basel a apărut sub pseudonim, o cărţulie cu titlul „Despre eretici, dacă trebuie persecutaţi”36. Dedicată ducelui Christopher de Wiirtenberg, era prefaţată g
şi editată de un oarecare Martinus Bellius, sub care se ascundea probabil
Martin Borrhaus din Stuttgart (1499-1564), profesor de ebraică la Universitatea din Basel. Calvin a intuit însă adevăraţii săi autori: Castellio şi Cu'
rio aflaţi şi ei la Basel. Cartea constă dintro culegere de mărturii în
favoarea toleranţei religioase extrase din scrierile lui Luther, Brenz, Erasmus, Frank, câţiva Părinţi ai Bisericii (Lactanţiu, Hrisostom, Ieronim şi
Augustin, tânăr), Hedio, ba chiar din prima ediţie a „Instituţiei” lui Calvin;
Partea originală a cărţii era epilogul scris de Castellio37. Castellio citează
cazurile persecuţiilor şi contra-persecuţiilor scandaloase din istoria creştină'
tăţii antice medievale şi contemporane, încheind cu imaginea alegorică a
unei călătorii de-a lungul veacurilor cu prezentarea efectelor celor două
principii antagonice ale forţei şi libertăţii, intoleranţei şi iubirii, lăsândud
pe cititori să hotărască care dintre cele două tabere e tabăra lui Hristos.
Calvin ba lăsat să-i răspundă lui Castellio pe discipolul său apropiat şi suc'
cesorul său Teodor de Beza. Cartea acestuia38 a apărut în septembrie 1554.
In prima parte Beza combătea principiul toleranţei, iar în cea de-a doua
apăra conduita Genevei în cazul Servetus. Pentru el toleranţa faţă de eroare e indiferenţă faţă de adevăr şi distruge orice ordine şi disciplină în Biserb
că. Chiar şi unitatea forţată a papalităţii e mai bună decât anarhia. Erezia
fiind mult mai rea decât crima fiindcă distruge sufletul, e datoria puterii
civile să'i pedepsească pe ereticii încăpăţânaţi şi destabilizatori. Toţi împăraţii şi suveranii creştini bau pedepsit pe eretici. Cine contestă dreptul au16 De haereticis, an sint perseguendi, Basel, 1544.
3' Acesta examinează diferitele pasaje biblice invocate pro şi contra intoleranţei şi e
prima apologie europeană a toleranţei religioase revendicate în numele Evangheliei şi al
Reformei.
38 De haereticis a civili magiscratu puniendis, adversus Martini Bellii farraginem et novorum
academicorum sectam, Geneva, 1554.
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torităţii civile de a restrânge şi pedepsi erorile periculoase împotriva religiei
acela subminează autoritatea lui Dumnezeu însuşi. Autoritatea civilă trebu
ie să se limiteze însă la competenţele ei, lăsând definirea şi condamnarea
ereziei pe seama Bisericii. După care trebuie să aplice cu înţelepciune acea
pedeapsă care să asigure respectarea maiestăţii divine, precum şi pacea şi
unitatea Bisericii. Reformatorii n-au fost deci apostolii libertăţii şi toleranţei
moderne (care e un produs al umanismului şi iluminismului), ci s-au vrut a
fi prin toate mijloacele slujitorii necondiţionaţi ai lui Dumnezeu. Din punct
de vedere social şi politic ei au fost aici mai aproape de Evul Mediu decât
de modernitate. După depăşirea crizei legate de condamnarea lui Servetus
şi de escaladarea opoziţiei „patrioţilor” din anii 1553-1555, Calvin s-a putut
în sfârşit bucura de o autoritate incontestabilă în Geneva. Prestigiul său
însă era imens în întreaga Europă. Mica republică geneveză, lipsită de re
surse economice sau de putere militară, devenise cetatea-model a Reformei.
Academia teologică din Geneva deschisă solemn pe 5 iunie 1559 a contri
buit considerabil la consolidarea calvinismului şi la extinderea sa în Europa: în Franţa, Olanda, Scoţia, Ungaria şi Polonia, ba chiar şi în Germania
(Palatinat)39. în lumina acestor dezvăluiri figura solitară a lui Michael
Servetus ocupă un rol central, el fiind o personalitate îndrăzneaţă care a
analizat dogmele proaspăt îmbrăţişate de creştini dar şi autoritatea valorilor
antice cat şi teologia medievală. Creştinismul pe care Servetus l-a descope
rit în timpul vieţii sale nu avea prea multe în comun cu Scriptura şi practi
carea acestuia a avut consecinţe dezastruoase în sânul societăţii de atunci.
El a îndrăznit să pună la îndoială premisele religioase fundamentale şi de
unul singur a dezvoltat un creştinism alternativ mai apropiat de litera şi
spiritul Scripturii. De asemenea el a combinat doctrina sa religioasă cu vi
ziunile naturaliste asupra lumii timpului său şi le-a unificat pe toate într-un
singur sistem de gândire. El îşi păstrează o religiozitate profundă pană la
sfârşitul vieţii în care Hristos este motivul central al existenţei sale şi ghidul
permanent în comportarea personală şi profesională. în domeniul cercetări
lor intelectuale Servetus a ridicat problema unei reevaluări radicale a întregului sistem ideologic al religiei dogmatice impuse de Apusul Europei încă
din secolul al IV-lea. Cercetarea sa teologică s-a bazat pe studiul tradiţiei
Scripturii într-o încercare de a dezvălui doctrinele religioase autentice conţinute în aceasta. în cadrul acestui proces de cercetare el a dezvoltat o nouă
59 Emile G. Leonard, op. cit., tome premier, p. 301.
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religie bazată pe elementul uman şi o nouă înţelegere a divinului şi proble- ^
nielor divine mult mai apropiată de realităţile condiţiei umane. Mai târziu S
aceasta a evoluat într-un unitarianism biblic şi în timpurile moderne s-a ^
dezvoltat în unitarianismul universalist. Pentru toate acestea el a rămas
neegalat şi încă se constituie ca una din cele mai extraordinare minţi din
istoria lumii ce şi-a adus contribuţia sa la cultura universală.
Studiul de faţă intitulat pune în lumină disputa care a avut loc între
marele reformator Jean Calvin şi medicul savant Michael Servetus care s-a J2
terminat tragic pentru cel din urmă. Acest conflict, încheiat cu arderea pe g
rug a lui Servetus a contribuit enorm la discreditarea lui Calvin în epoca
modernă ca un adept al persecuţiei şi intoleranţei. Calvin a fost stigmatizat
ca un „inchizitor” protestant şi ca un „papă” genevez, adversar al libertăţii
de conştiinţă şi al intoleranţei medievale. Plecând de la Biblie, Servetus îşi
propunea o reformă mai radicală decât cea a reformatorilor: reforma dog
melor despre Dumnezeu şi Hristos precum şi a sistemului eclezial. Concep
ţia lui Servetus se caracteriza prin trei refuzuri: refuzul dogmei ortodoxe a
Trinităţii din Crezul niceo-constantinopolitan, refuzul hristologiei ortodo
xe a Sinodului Ecumenic de la Calcedon şi refuzul botezului pruncilor, din
care ar deriva toate relele şi coruperea Bisericii. In aceste condiţii, Calvin
cuprins de zel pentru ortodoxia dogmatică s-a simţit obligat să-şi apere se
veritatea demascând erorile dogmatice ale lui Servetus. Execuţia lui
Servetus avea să apese greu asupra imaginii lui Calvin în istoriografia modernă, fixându-i aici imaginea unui inchizitor nemilos. Cu toate acestea, cu
excepţia cercului italienilor umanişti şi sceptici, ea a fost însă aplaudată de
către aproape toate mediile protestante din Europa.
Abstract. The present study focuses on the dispute between the great
reformer Jean Calvin and the scholar and medical doctor Michael
Servetus, which ended tragically for the latter. This conflict, ended with
the execution of Michael Servetus - he was burned at the stake just outside
Geneva - brought discredit to Calvin in the modern age as a promoter of
persecution and intolerance. Calvin was stigmatised as a Protestant "inquisitor" and as a Genevan "pope”, adversary of freedom of conscience
and medieval intolerance. Starting from the Bible, Servetus envisioned a
reform that was supposed to be more radical than that of the reformers:
the reformation of the dogmas about God and Christ, as well as a reformation of the ecclesiastical system. Servetus' s conception was characterised
by: his denial of the orthodox dogma of the Trinity as expressed in the
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Ecumenica^P ^
^ ort^oc^ox Christology of the Chalcedonian
belled as the °UnCl ’ anCj ^is ^enia^ °f the infant baptism, which he lathese circumsr°UrCeS n f • CV^ anC* corruption within the Church. Under
felt obliged to^ef^rl k-Vm ^ * Zeal°US suPPorter of dogmatic orthodoxy
rors His ev
1S severity ky uncovering Servetus’s dogmatic erhistou- ?maged Calvin'S W*>n in the eyes of modern
exceot for^hY,hWhlCh-P1CtUred Him a§ a ruthless inquisitor. Nevertheless,
aoolaud H T ^
Italia"
Servetus's execution
was applauded by almost all Protestant circles in Europe.

Scriitori, teologi, părinţi mai însemnaţi ai
Bisericii Siriene*
Pr. Drd. Răzvan TIMOFTE

Introducere
„Deşi creştinismul îşi are originile într-un mediu vorbitor de limba
aramaică, faptul că în interiorul creştinismului a existat dintotdeauna o
tradiţie aramaică este în mod normal uitat. Astfel potrivit percepţiei moderne generale a istoriei tradiţiei creştine, există două mari filoane în această tradiţie: filonul „grec răsăritean” (reprezentat de Bisericile Ortodoxe
greacă, rusă, română etc) şi cel „latin occidental” (reprezentat de Biserica
Romano-Catolică şi de diferitele biserici ieşite din Reformă). Existenţa unui
al treilea filon, cel al „Răsăritului siriac” e cu totul lăsată în afara oricărei
consideraţii”1.
Două ar fi în esenţă cauzele principale, de natură istorică, care explică
- în viziunea profesorului S. Brock (Oxford), siriacistul care domină astăzi
cu autoritate studiile în domeniu - modul în care s-a ajuns la „această vizi
une restrictivă asupra istoriei” tradiţiei creştine:
1. faptul că aproape toţi istoricii bisericii, până în secolul nostru
au luat drept model Istoria Bisericească a lui Eusebiu de Cezareea.
Ocupându-se numai de creştinismul din imperiul roman el a promovat
astfel implicit o viziune europocentrică din care Orientul negrec şi ne
latin era absent.
2. disputele hristologice din secolul V-VI în jurul formulei dog
matice de la Calcedon (451), care au dus la schisma bisericilor orienta
le necalcedoniene de bisericile greacă şi latină calcedoniană care
* Avizul spre publicare Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu.
1 Sebastian P. Brock, „The importance and Potenţial of SEER1 [Sf. Ephrem Ecumenical
Researce Institute] in a International Context”, The Harp (Kottayam) 10:1-2 (1997), p. 47.
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începând de acum vor privi bisericile orientale drept eret
ajungându-se astfel ca tradiţia creştinismului oriental să fie răpi mar'
ginalizată sau elenizată ori latinizată
Aşa se face că studiul creştinismului oriental şi cel al limbii siriace n
şi-au găsit până azi un loc în schema de organizare a studiilor teo
academice europene, ele fiind predate doar în cadrul departamentelor o
studii orientale ale marilor universităţi occidentale şi americane".
Memoria tradiţiei spirituale a creştinismului siriac s^a păstrat în cursU
Evului Mediu şi în Bisericile bizantine şi latină sub forma intensei circu aţu
în traduceri a două corpusuri de scrieri duhovniceşti legate de numele s in
ţilor Efrem sau Isaac Şirul (de Ninive). O imagine veridică a creştinismu ui
siriac al primelor secole - până la scindarea lui în secolul V în trei comuni
tăţi rivale (convenţional numite „nestoriană - caldeeană - monofizită —
iacobită şi „melkită” sau imperială, respectiv calcedoniană) - a început să
apară abia în ultimele decenii3. O dată cu descoperirea în 1948 a manuscri'
selor eseniene de ia Qumran şi bibliotecii gnostice de la Nag'Hammadi
(Egipt) tabloul curentelor spirituale, la a căror intersecţie s-a format creşti'
nismul siriac, s~a îmbogăţit considerabil.4
Cadrul geografico'istoric al Siriei
Siria prescurtare de la Asiria, desemna în primele secole ale erei creşti'
ne o zonă vastă, situată la est de Eufrat, incluzândud pe locuitorii
arameofoni din Mesopotamia, Valea Tigrului până la podişul Iranian şi
pustia Arabiei. Zona era divizată din punct de vedere politic şi disputată
militar între imperiul roman la vest şi imperiul iranian al părţilor (140 î.Hr.
— 224 d.Hr.) şi sasanizilor (224 - 636 d. Hr.), fiind terenul de desfăşurare a
nenumăratelor războaie şi operaţiuni militare.5 Principalele provincii civile
şi eclesiastice al acestei zone erau începând dinspre Mediterana, în imperiul
roman: Siria Prima metropolă la Antiohia, al treilea oraş al imperiului du'
pă Roma şi Alexandria, scaunul patriarhului Orientului, la sud era Siria
2 lbidem, p. 47-48.
Idem, nThe Nestorian" Church: A lamentable misnomei■*, Bulletin of the John Rvlands
University Library of Manchester 78: 3 (1996), p. 28.
Y

_

/ • j°br,D 1o?r/Y' S/mb0lS 0f Church and Kingdom• A SCud> in

Syriac Traditim,

Cambridge UP, 1975, p. 6.
*
5 Sfântul Isaac Şirul, Cuvinte către singuratici, partea a doua recent descoperită Studiui introductiv şi traducere diac. Ioan I. Ică jr, Editura Deisis, Sibiu, 2003 p. 32.
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Secunda cu metropola Apameea, spre est erau Euphratensis cu metropola
Edessa, siriac Orhay, „Atena orientului siriac”6.
5
O trăsătura specifică limbii siriace este că s-a dezvoltat ca limba unor £
popoare creştine7. Ea provine din regiunea Edessei, Urfa moderna în sudestul Turciei ca un dialect al limbii aramaice. în timpul primului şi celui de ^
al doilea secol d. Hr. siriaca s-a răspândit de lungul ţărmului estic la Medi- qj
teranei ca o limbă a comunităţii creştine8.
O cotitură dramatică s-a produs după anul 250 d. Hr. o dată cu insta- «2
larea la putere a dinastiei iraniene a sasanizilor care practica un zoroastrism g
militant şi persecutor. Sasanizii au dus război aproape neîntrerupt cu impe- r—<
riul roman timp de aproape patru secole, conflict soldat cu numeroase deportări, de populaţii creştine pe teritoriul imperiului persan. Starea de
beligeranţă aproape continuă s-a repercutat dramatic asupra creştinilor din
Persia suspectaţi de a fi neloiali sasanizilor, „agenţi secreţi” romani. Ca ata
re creştinii au fost pe de o parte supuşi unor persecuţii aproape continue,
iar pe de altă parte, au fost obligaţi să se izoleze şi să se autonomizeze eclezial faţă de bisericile şi creştinii din imperiul roman.
Ca să reziste şi să-şi păstreze identitatea ei şi-au creat un sistem extrem
de bine pus la punct de şcoli creştine care depindeau însă de o „universita
te” situată în afara graniţelor imperiului persan: iniţial la Nisibis, iar după
cedarea de către romani a acestui oraş în 363 şi până în 489, la Edessa.
Edessa se afla însă sub jurisdicţia Antiohiei şi ca atare în spaţiul de iradiere
a şcolii teologice greceşti antiohiene, care-şi constituia în a doua jumătate a
secolului IV, prin Diodor din Tars (t 394) profilul distinct de cel al şcolii
Alexandrine9.
încetarea persecuţiei bisericii creştine în Imperiul Roman în 313 şi ofi
cializarea ei ca religie a imperiului în cursul secolului IV, pe fundalul reizbucnirii războaielor între cele două imperii a condus la declanşarea de către
Shapur II (305-379) a unei lungi şi sălbatice persecuţii asupra creştinilor din
Orientul Apropiat. Dublul conflict între patriarhiile din imperiul roman 6 lbidem, p. 32.
' Anton Baumstark, Geschichte der syrischen mit Ausschluss, der christlich - palastinensischen Texte, Bonn, 1922 (retipărită Berlin, 1968), p. 75.
8 Sfintele femei de Orientului Sirian (texte prezentate şi traduse din limba siriacă de
Sebastian P. Brock şi Susan Ashbrook Harvey) traducere din limba engleză Ghe.
Fedorovici, Editura Sofia, Bucureşti, 2005, p. 24.
9 Sf. Isaac Şirul, op. cit., p. 34.
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antiohiene. Aceşti dlTet^/^” ^ M°pSUSeSde‘ şi tradifia ?colii

vor fi reafirmate ulterior în sinoadele
generale din 544, 554, 576, 585, 596, 605, 612 (ale căror decizi sunt cuprin
se, în aşa numitul Synodicon Orientale), Biserica Răsăritului din Persia,
trebuind astfel să fie numită mai degrabă „teodoriană” decât „nestoriană”13.
începutul secolului al VlI-lea a fost în istoria Orientului Apropiat o perioa
dă dramatică. în 602 împăratul Mauricius de la Constantionopol fusese
asasinat de uzurpatorul Focas, ultimul mare şah sasanid Khosraw (590-628)
declanşează un amplu atac asupra Imperiului Roman. Pe 613 ocupă Antio
hia şi Siria romană, 614 devastează Ierusalimul şi răpeşte Sfânta Cruce, în
615 ajung la Bosfor, iar în 619 cuceresc Egiptul. însă împăratul bizantin
Heraclie declanşează o contra ofensivă în care zdrobii armata persană lângă
Ninive (12 dec. 627). în 628 Khosraw II este asasinat iar în 630 se reînalţă
în Ierusalim Sf. Cruce14. Situaţia nu va dura însă pentru că după moartea
10 lbidem, p. 35.
11 lbidem, p. 38.
12 Diana Miller, A Brief Historical and Theological Înmduaian to the Church of Persia to che End
of che Seventh Cencury in che Asceticei Homiles of Soim Isaac the Syrian, Boston MA, 1984 p 483
,} Sf. Isaac Siriul, op.cic., p. 40.
*
*
14 lbidem, p. 42.
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profetului Mahomed în 632 arabii unificaţi iniţiază o amplă invazie cu importanţă decisivă în istoria universală: în 8 ani (între 634-642) Imperiul ro- £
man scindat de disputele religioase legate de monoenergism şi monotelism £
pierd succesiv Palestina, Siria şi Egiptul şi e ameninţat în însăşi existenţa lui. ^
în 638 bătrânul patriarh Sofronie predă Ierusalimul califului Umăr. O în io-.
frângere catastrofală înregistrează şi armata persană, iar în 635-640 arabii
ocupă întreaga Mesopotamie, iar în 650 este lichidată şi ultima rezistenţă &£
Persană în Provincia Fars.
—
Venirea arabilor a fost întâmpinată favorabil de creştinii din fostul
imperiu persan. Bucuroşi că au scăpat de politeismul unui stat păgân şi per- [—«
secuţiile lui s-au simţit evident mai aproape de monotelismul şi etica islami
că, mai ales că, în ciuda unor raporturi uneori dificile cu noile autorităţi,
timp de câteva generaţii, creştinii siro-orientali s-au bucurat de respect şi
protecţia cu restricţii a libertăţii religioase în schimbul achitării unor taxe şi
impozite suplimentare. Fiind cea mai bine tolerată Biserică din Islam, Bise
rica Siriacă cunoaşte în secolele VII-IX perioada ei de maximă înflorire mi
sionară, culturală şi monahală mai toleraţi de musulmani decât bizantinii
ortodocşi sau cruciaţii catolici aceasta va reprezenta o lecţie sobră despre
natura conflictului religios13.
Pe drumul mătăsii şi al cel al mirodenilor, monahii şi clericii au răs
pândit creştinismul într-o veritabilă „epopee misionară” spre India unde
creştinii Sf. (Mar) Toma i-au aparţinut până la venirea portughezilor în
secolul XV şi spre Asia Centrală, Mongolia, Tibet şi China. în 1625 s-a
descoperit la Siangfu, capitala Chinei de Nord sub dinastia Tang (618-906),
o stelă de piatră neagră pe care se aflau inscripţionate 1780 de caractere
chinezeşti iar la baza şi pe laturi 50 de cuvinte şi 75 de nume în scrierea
siriacă estrangela. Datată în 781 d.Hr. inscripţia comemora prima sosire a
misionarilor sirieni în China în 635.
Iniţial favorizat creştinismul a fost persecutat apoi în 698 - 715 şi 845,
dispărând la sfârşitul secolului IX, dar fiind reintrodus ulterior în 1063 şi
sub mongoli unde este găsit de Marco Polo în 1275, care ne spune că hanul
Kublai - Khan (1260-1294) a creat un departament pentru creştini (Biserica
Siriană avea două arhiepiscopii). Biserica Asiriană a Răsăritului cunoaşte
apogeul maxim numărând 250 de episcopii grupate în 30 de mitropolii şi
întinzându-se din Cipru până în Manciuria şi din Turkestan până în Ma15 Sebascian P. Brock şi Susan Ashbrook Harvey, op.cit., p. 27.
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labar şi Java. Biserica va primii lovituri nimicitoare o dată cu convertirea în
1295 a dinastiei mongole la islam, cu ciuma neagră şi mai cu seama datorită
cruzimilor lui Timur Lenk (1370'1405).
In plan cultural elita sirO'Orientală (literaţi, medici, filosofi) a jucat un
rol esenţial la Bagdad în traducerea în limba arabă a patrimoniului cultural
grec. O înflorire unică în felul ei va cunoaşte în secolul VII -VIII şi viaţa
monahală şi mistică.16 Spre sfârşitul secolului VII activiează în Beit Huzaye
trei remarcabile figuri duhovniceşti de origine din Beit Qatraye: Dadisho,
Shemun d-Taibuteh şi Mar Ishaq al Ninivei, iar în prima jumătate a seco'
lului VIII în desfăşoară vieţuirea duhovnicească alţi doi uimitori mistici
siro-orientali: Yohannan Saba (f760) şi Yawsep Hazzaya (1*770). Rădică'
lismul mistic şi unele exprimări îndrăzneţe din scrierile acestora va alerta
ierarhia care îi va condamna intr-un sinod din 786-78717 intr-un proces „al
misticilor”. In fine în secolul X a vieţuit Rabban Yawsep Busnaya (1*979).
După secolul X nu se mai înregistrează figuri similare spirituale, accentul
căzând pe supravieţuire şi consemnarea tradiţiilor intr-un mediu din ce în
ce mai ostil. După o scurtă renaştere în secolul XIII, literatura siro-orientală
dispare practic şi o dată cu loviturile primite şi de la mongoli18.
Apariţia creştinismului în Orientul Siriac
Creştinismul a apărut pentru prima dată în Orientul Siriac din comU'
nităţile evreieşti, fiind în mare parte independent de bisericile grecodatine
din Apus şi cu o puternică spiritualitate născută din tradiţia semită mai
curând decât cea a Greciei şi Romei clasice19. La Antiohia, capitala Siria
supranumită „perla Orientului” au predicat creştinismul mai întâi iudeii din
diasporă, binevestind şi „elinilor” şi convertind pe mulţi (FA 11, 1). Când S'
a aflat la Ierusalim de existenţa creştinilor la Antiohia, apostolii au trimis
pe Barnaba să cerceteze şi să sporească acolo lucru evanghelic. De la Anti'

16 A. Voobus, History of Asceticism in the Syrian Orient, CSCO. Sub 14, 197/sub. 17
Louvain, 1958-1960, p. 80.
Cf. G. Blum, „Nestoriansmus und Mystik zur Endtuicklung christlich - orientalischer
Spiritualitat in der Ostsyrischen Kirche”, Zeitschrift fur Kirchengeschite 93 (1982), p. 280.
18 Cf. J. Gribomont, „Le monachisme au sein de 1’eglise en Syrie et en Cappadoce”,
Studia Monastica 7 (1965): 7-24, p. 15.
19 Robert Murray, „The Characteristics of the Earliest Syriac Christianity” East of
Byzantium, Ed. M. Garsoian, T. Mathews, R. Thomson, Washington D.C., 1982; 3-16 (ofe
ră un rezumat excelent al imaginii de ansamblu), p. 10.
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ohia Barnaba a plecat la Tars şi a chemat pe Saul, care între timp se con- ^
vertise la creştinism şi au plecat împreună ia Antiohia un an întreg învă- ^
ţând mult popor. „Şi în Antiohia întâia oară ucenicii s-au numit creştini”
(FA 11, 26). Până atunci în mediul iudaic creştinii se numeau credincioşi
ucenici, ucenici, fraţi, sfinţi. De acum înainte ei se vor numi creştini, după
numele lui Hristos, atât credincioşii proveniţi dintre iudei, cât şi cei prove- ^
niţi dintre alte neamuri şi religii20. Desigur în sensul său de bază creştinismul siriac împărtăşea credinţa lumii creştine mai largi: aceasta nu a fost o
diferenţă de convingere religioasă ci o divergenţă de orientări sau de ori' g
zonturi de gândire, revelate în textura şi în tonul spiritualităţii dezvoltate ^
în răspuns la mesajul creştin. Din rădăcinile sale semite creştinismul siriac a
moştenit tradiţia biblică direct din iudaism. Un rol important în iudaismul
din Siria ha jucat şi influenţele venite din partea iudaismului ascetic de tip
esenian. Cu alte cuvinte acolo unde Bisericile greacă şi latină tratau cu iudaismul în forma diasporei sale cu influenţele gândirii şi culturii eleniste şi
în mod special cu impactul filosofiei, spiritualitatea siriacă era bazată pe un
temei biblic format într-o mai mică măsură în dialogul cu religiile păgâne
exterioare decât cu iudaismul evreiesc însuşi21. Aşa cum s-a întâmplat şi în
alte părţi ale creştinătăţii antice, forme variate de creştinism au înflorit şi în
Orientul Sirian. Regiunea a devenit cunoscută prin erudiţii care încurajau
grupări de înclinaţie gnostică: marcioniţii în primul rând, valentinienii,
mesalienii, precum şi maniheii cei de un sincretism neobişnuit, toţi aceştia
au lăsat semne adânci pe faţa creştinismului siriac.
Insă o înţelegere ascetică a creştinismului în Orientul Sirian a fost fundamentală chiar din primele momente, chiar dacă în. sfera bisericii siriace
acesta va apare drept „ortodox” în decursul consolidării creştinismului22.
Spiritualitatea şi asceza siriacă
Spiritualitatea siriacă solicita o viaţă de renunţare şi mai presus de ori
ce, una de celibat nu doar pentru cei aleşi, ci pentru toţi credincioşii. Astfel
în secolul III (posibil secolul al IV), sfântul Botez şi sfânta Euharistie erau
rezervate doar pentru cei necăsătoriţi23.
20 Pr. Prof. Dr. Ioan Rămureanu, Istoria Bisericii Universale, Manual pentru seminarile
teologice, Ed. 1BMBOR, Bucureşti, 1992, p. 28.
21 Sebastian P. Brock şi Susan Ashbrook Harvey, op. cit., p. 28.
22 Cf. J. Gribomont, op. cit., p. 20.
23 Robert Murray, „The Exhortation to Candidates for Ascetical vows at Baptism in the
Ancient Syriac Church”, New Testament Studies 21 (1974-1975): p. 59-80.
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Viaţa de feciorie sau de înfrânare în cazul celor căsătoriţi
sătoriei spiritualizate) reprezenta angajamentul creştin de bază.
o e ^
care susţineau această perspectivă erau biblice: modelele profeţilor,
cial a lui Ilie şi Elisei, precum şi exemplele din Noul Testament a
0 .
Botezătorul, al lui Iisus însuşi, a ucenicilor din momentul alegerii şi a
Pavel. Toţi aceşti „aleşi a lui Dumnezeu” au dus o viaţă de renunţare Pen
tru a urma planul lui Dumnezeu cu o credinţă neîmpărţită.
Spiritualitatea siriacă împărtăşea cu spiritualitatea întregii creştinată
timpurii tendinţa de a literaliza simbolurile. Nu exista nici o separaţie într
simbolul spiritual şi lucrarea fizică în domeniul comportamentului re igi°s.
Totuşi Orientul Siriac a dus acestă tendinţă mult mai departe decât ise^1
cile greco-latine din Apus. Astfel dacă viaţa de renunţare era reclamată ^ e
modelul şi de îndemnul Scripturii atunci aceasta era viaţa care trebuie trai
tă de toţi credincioşii. Dar poate că aceasta se vede mai bine în Pute/?.a
imaginilor folosite. Noul Testament a prezentat imaginea lui Hristos ca^ 1
rele Ceresc, căruia credinciosul îi este adus spre logodnă. Relaţia evocată e
această imagine este una de devoţiune absolută şi irezistibilă.
24
Mirele Ceresc era un epitet favorit pentru Hristos în Orientul Sirian, ^
celibatul era din nou acţiunea care rezulta şi din nou aceasta nu datorită
unei înţelegeri dualiste potrivit căreia trupul este rău s-au inferior, ci datori
tă faptului credinciosul este cu totul dedicat lui Hristos, dăruit Lui „logodit
cu Hristos”. Imaginea religioasă şi acţiunea fizică sunt inseparabile şi dove
desc redarea literală a simbolului. In forma sa extremă această literalizare a
dus la un comportament izbitor din partea credinciosului sirian.25
Lucrarea răscumpărătoare a lui Hristos, al doilea Adam, a făcut mân
tuirea posibilă pentru umanitate şi a dus promisiunea reîntoarcerii în rai, la
viaţa desăvârşită dusă de Adam şi Eva înainte de cădere. In anticiparea
acestei întoarceri şi într-adevăr pentru ai grăbi realizarea unii credincioşi au
adoptat o viaţă de un simbolism fizic izbitor: a merge dezbrăcat prin pustie,
supravieţuind cu fructe sălbatice şi apă, trăind printre fiarele sălbatice,
expunându-se la asprimea condiţiilor naturale de viaţa şi ducând o necon
tenită viaţă de rugăciune şi cinstire a lui Dumnezeu, aşa după cum pe drept
au făcut Adam şi Eva. Au exprimat prin trupurile lor adevărul spiritual al
credinţei.
24 A. Voobus, op. cic., p. 78.
25 Ibidem, p. 79.
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Nicăieri altundeva în lumea creştină nu s*ar mai putea găsi o înţelegere atât
de profundă, prin comportamentul religios să fie echivalat cu credinţa religioasă.
însăşi viaţa credinciosului, în sensul cel mai comun, manifesta esenţa credinţei

3
to

acesteia.
Principalele trăsături specifice ale spiritualităţii creştine siriace
tir.

Ca o concluzie în opinia specialiştilor principalele trăsături specifice ar
fi: „simbolismul”, „ascetismul” (împins uneori la forme radicale), „individualism c
mul” (mai exact accentul pus pe experienţa personală)26 şi importanţa acordată ^
„imaginilor feminine” (Duhului Sfânt şi Sfintei Fecioare Maria)27.
Mai concret şapte ar fi „temele proeminente” specifice părinţilor creş
tinismului siriac: accentul pe pogorârea lui Hristos la iad, Hristos văzut ca
Mire Ceresc, mântuirea realizată de El înţeleasă ca tămăduire şi recupera
rea a paradisului, „focul divin” al duhului în Sfintele Taine, necesitatea
„ochiului luminos” al credinţei pentru înţelegerea spirituală a Scripturii şi a
naturii, şi unitatea dintre „cele trei biserici” (din cer, de pe pământ şi din
suflet).
In ce priveşte afilierea la biserica universală va veni destul de târziu, fi
ind reprezentată de gestul simbolic al consacrării episcopale a siriacului
Palut, la Antiohia în jurul anului 200 d. Hr.
Părinţi şi scriitori Sirieci
Taţian Asirianul
Născut la anul 120 d.Hr. Informaţiile ce le avem partea din operele sa
le, partea de la Sf. Irineu, Clement Alexandrinul, Eusebiu de Cezareea şi
Sf. Epifanie al Ciprului. Deşi născut între barbari el primeşte o aleasă edu
caţie greacă, studiind istoria, retorica şi filosofia. Ceea ce trebuie să remar
căm la el este însemnătatea lui culturală şi filosofică. Convertirea sa se face
la Roma. Tot aici el studiază la Şcoala Sf. Iustin devenind astfel un elev de
al lui. In şcoala lui Iustin va primi şi adânci învăţătura creştină. Taţian a
26 Din care se va dezvolta aşa numita spiritualitate a „simţirii inimii” de origine siriacă
reprezentată remarcabil de Omiliile Macariene, dar împinsă în erezie de extremismul
harismatic al mesalienilor
ll Cf. Robert C. Bondi, „The Spirituality of Siriac - speaking Christianity in Christian
Spirituality. Origins to the 12th century, (Ed. B. McGinn, John Meyendorff), New York,
1988, p. 158.
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sr • Urii SCr^tor. cu destul de multe opere după mărturia unor istorici. A
w
ar» • ° iUCrare lntitulată „Despre fiinţele vii”, „Despre natura demonilor ,
poi in lucrarea intitulată „Cuvânt către greci” aminteşte că avea intenţia
a scrie „împotriva acelor care au tratat despre lucrurile lui Dumnezeu .
emerit
exandrinul vorbeşte despre o carte a lui Taţian intitulată „Despre mântuire după Mântuitorul”. Dintre toate acestea până la noi au ajuns
oar ouă. Acestea sunt: „Cuvânt către greci” şi „Diatesaronul”.
«Cuvânt către greci” este scrisă la Antiohia şi nu la Roma. Ea este
a resată grecilor înţelegând că această apologie este destinată unui auditoriu mai mare cu scopul de a arăta superioritatea creştinismului. Cum o de
monstrează Taţian, acesta o va face prin expunerea principalelor învăţături
creştine, despre Dumnezeu, despre Logos, despre creaţie şi providenţă, despre păcatul originar, despre mântuire, despre învierea morţilor, despre în'
geri, despre demoni, despre suflet şi despre lume şi le compară cu
învăţăturile religioase şi filosofice ale grecilor, mai ales cu mitologia. Numai
valoarea doctrinară arată superioritatea creştinismului. Este primul care
face o istorie religioasă universală a umanităţii, aducând în acelaşi timp puterea argumentului cronologic. Vorbeşte despre Sfânta Treime dar nu pro
nunţă aceste termen, vorbeşte despre Dumnezeu Tatăl, de Cuvântul care
este imanent Tatălui înainte de creaţie şi apoi devine persoană distinctă.
Sfântului Duh sălăşluieşte în inimile drepţilor iar rolul său s-a văzut în in
spiraţia profeţilor28.
„Diatesaronul” este o evanghelie unică, obţinută din adunarea textelor
de cele patru evanghelii. Era un fel de prezentare cronologică a vieţii Mân
tuitorului. Aceasta evanghelie s-a bucurat de mare autoritate în Siria şi a
fost comentată într-o serie de lecţii ţinute la şcoala din Edessa, de către Sf.
Efem Şirul. A fost denumit ca „Tertulian al grecilor”29.
Preotul Geminus (Geminianus) (f230)
Preot din Antiohia care după informaţiile Fericitului Ieronim a activat
în vremea împăratului Alexandru Sever (222-235) fiind alături de Ipolit şi
Beryllus de Bostra, scriitor, teolog de mare talent. Din nefericire, nici unul
dintre titlurile operelor sale şi nici o lucrare nu s-a mai păstrat30.
2? Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman, J’atrologie” Manual pentru institutele teologice voi
I, IBMBOR, Bucureşti, 1984, p. 316.
29 Arhid. Dr. Prof. Voicu C-tin, »Taţian Asirianuln în Telegraful Român, (anul 142)
nr. 1-2, Sibiu 1995, p. 4.
30 Remus Rus, „Dicţionar Enciclopedic de Literatură creştină din primul mileniu”, Ed. Lidia , Bucureşti, 2003, p. 291.

204

Scriitori, teologi, părinţi mai însemnaţi ai Bisericii Siriene
Sfântul Ignatie Antiohianul (Teoforul f 107)
b~

Ştirile despre viaţa sa sunt extrem de puţine. Deşi numele său apare în
lucrările mai multor autori patristici, informaţiile cele mai importante le
găsim în propriile sale epistole scrise „în drum spre mucenicie, în ultimul an
de episcopat”. Ştim însă cu certitudine că Ignatie a fost episcop al Antiohiei, hirtonit chiar de Sf. Pavel. La fel de sigur suntem şi de faptul că în anul
107 a fost condamnat la moarte prin sfâşiere de fiare în amfiteatrul lui
Flavian din Roma.31 Opera şi învăţătura sa sunt constituite din cele şapte
scrisori redactate pe drumul martiriului său, deşi pe seama sa au fost puse
mai multe lucrări. Autenticitatea epistolelor sunt atestate de istoricii: Eusebiu şi leronim dar mai ales de „Scrisoarea Sfântului Policarp către Filipeni .
Ele sunt adresate Efesenilor, Magnezienilor, Trallienilor, Romanilor,
Filadelfienilor, Smirnenilor, Sf. Policarp32. Sf. Ignatie a fost unul dintre
primii teologi ai Bisericii care oferă structura de bază a unei teologii ce se va
preciza cu claritate abia peste câteva secole.
Mărturiseşte cu tărie credinţa în Sf. Treime atunci când afirmă „străduiţi-vă să fiţi tari în Dogmele Domnului şi ale apostolilor în toate câte faceţi să
sporiţi cu trupul şi cu duhul în credinţă şi în dragoste, în Fiul şi în Tatăl şi în
Duhul”33. Centrul existenţei şi gândirii lui este Hristos. Pomeneşte numele lui
Hristos în scrisorile sale de 157 de ori, sub diferite forme: Iisus, Hristos,
Domnul, Mântuitorul. El este Dumnezeu care a venit din Tatăl, din veci
Cuvântul şi chipul Tatălui, Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Omului, născut din
Fecioara. Este cel dintâi care foloseşte expresia Biserică Universală, arătând că ea
este acolo unde este Hristos. Prezintă în termeni foarte clari ierarhia biseri
cească. Unitatea bisericii este asigurată de unitatea dintre episcop, preoţi,
diaconi şi credincioşi: „vă îndemn să vă străduiţi să le faceţi pe toate în unire
cu Dumnezeu, având întâistătător pe Episcop, care este în locui lui Dumne
zeu, pe preoţi care sunt în locul soborului Apostolilor şi pe diaconi care îmi
sunt aşa de dragi, cărora li s-a încredinţat slujirea lui Hristos34.
Sfintele Taine sunt văzute în viziunea sa drept arme ale creştinului
împotriva celui rău. Sf. Euharistie este Trupul Domnului, doctorie şi „leacul
31 Arhid. Prof. Univ. Dr. C-tin Voicu, Pr. Conf. Univ. Dr. Nicu Dumitraşcu, Patrologie. Manual pentru seminarile teologice, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2004, p. 30.
32 Pr. Dumitru Fecioru, „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”, în Scrierile Părinţilor Apostolici,
voi. I, Bucureşti 1979, p. 157-190. Ediţia a Il-a Bucureşti, 1955, p. 188-228.
53 Ibidem, p. 168.
34 Ibidem, p.166
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nemuririi”, validă şi eficace doar dacă este administrată de episcop sau de
delegaţii acestuia. Mărturisirea este înţeleasă ca mijloc de curăţie şi păstrare
a unităţii Bisericii35.
Malhion (sec. III)
Preot în Antiohia, erudit şi conducător al unei Şcoli de retorică din
acest oraş. A jucat un rol deosebit de important în depunerea ca eretic a lui
Pavel de Samosata. Descoperind că Pavel era adept al ereticului Artemon,
împărtăşin ideile acestuia despre cele două firi ale lui Hristos îl provoacă la
o discuţie publică, demascându-1 ca eretic. Discuţiile au fost consemnate de
tahigrafi şi au constituit materialul de bază ai scrisorii enciclice trimise de
participanţi la sinodul de la Antiohia din 268. Combaterea unei erezii în
sinod fusese inaugurată de Origen, care analizase în dialog cu Beryll de
Bostra doctrina acestuia36.
Pavel de Samosata (sec. III)
Episcop de Antiohia, ajunge guvernator şi secretar al reginei Zenovia
din Palmyra, alungată de romani în 272 d.Hr. Malhion va fi cel care dă
detalii în scrisoarea din 268 referitoare la viaţa şi convingerile doctrinare
ale lui Pavel. Adept al unei monarhism dinamic, conceput ca o Treime a
Tatălui, înţelepciunii şi a Logosului, care până la creaţie au format un singur ipostas, Pavel devenind în Hristologie, precursorul lui Nestorie.37
Lucian de Antiohia (f 312)
Preot în Antiohia şi martir al bisericii în timpul persecuţiei lui
Maximian. Fondatorul şcolii teologice din Antiohia. Cu ajutorul lui
Dorotei el realizează o mare versiune Septuaginta (LXX), folosită în bisericile din Constantinopol, Asia Mică şi Antiohia, după cum ne informează
Ieronim. în critic biblică Lucian respinge interpretarea alegorică a lui
Origen şi adopta interpretarea literară. Şcoala Antiohiană va produce co
mentarii biblice valoare. Aici au studiat adepţii ereziei lui Arie; Arie însuşi
Eusebiu de Nicomidia, Maris de Calcedon, Leonţiu din Antiohia,
Eudoxius, Teognis din Niceea, Asterie, care îl considera pe Lucian ca autoî5 Magistr. C-tin Voicu, „Hristologia Părinţilor Apostolici”, în Ortodoxia an III
(1961), nr.3, p. 416
36 Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman, op.dt., p.472
37 Remus Rus, op.dt., p. 670.
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ritate adoptând denumirea de „collucianişti”. S-a pus problema dacă acest ^
Lucian, martir al bisericii, a fost una şi aceiaşi persoană cu Lucian ereticul, ^
excomunicat de biserică s-au dacă a fost o altă persoană cu acelaşi nume. £
Părintele Prof. I.G. Coman opinează în favoarea a două persoane diferite.
Dacă a rămas 30 de ani în biserică şi a suferit moarte de martir ar putea fi
un argument care să ducă ia ştergerea păcatului de a fi căzut în greşeală cj
doctrinară. La acest fapt se adaugă informaţia iui Ieronim potrivit căruia £*£
o
lui Lucian ar fi scris un libellus în vederea readmiterii în biserică38.
Lucian ereziarhul născut spre 230 era suspectat de mulţi, pentru că el g
era personajul despre care se vorbea în epistola lui Dionisie al Alexandriei
către Dionisie al Romei. El a moştenit pe Pavel de Samosta căruia La urmat
la conducerea comunităţii. E probabil ca Arie să se fi inspirat în teodiceea
sa, din monoteismul sever a lui Pavel şi Lucian, care credeau intr-un Dum
nezeu unic, nenăscut şi veşnic având în El puteri nepersonale ca: înţelep
ciunea şi Logosul.
Dorotei (f 303)
Preot în Antiohia, om cultivat mare iubitor al lucrurilor divine. Deşi
nu se ştie dacă a scris ceva, Cronica Pascală (2, 120-130) menţionează pe un
oarecare Dorotei, episcop al Tyrului, care ar fi scris: „Despre profeţi”, „Des
pre cei 12 apostoli”, „Despre cei 70 de apostoli”39.
Adamantius (sec. IV)
Deşi a fost identificat de Sfântul Vasile cel Mare şi Sf. Grigorie de
Nazians cu Origen, stilul, conţinutul şi modul de gândire ale dialogului
„Despre adevărata credinţă în Dumnezeu” nu prezintă asemănări care să su
gereze posibilitatea unei astfel de identificări. Argumentele susţinute de au
tori sunt bine construite dovedind o cunoaştere clară a credinţei creştine"*0.
Teofil al Antiohiei (f 185)
S-a născut în Siria. Sursa cea mai importantă în studiul nostru îl pre
zintă principala sa operă „Către Autolic”, după unii singura autentică, du
pă alţii singura care a supravieţuit. Convertirea la creştinism a venit în
58 Pr. Prof. Dr. I. G. Coman, op.cit., p. 477.
39 Remu Rus, op.cit.tp. 196.
40 lbidem, p. 11.
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urma citirii Sf. Scripturi şi mai ales a profeţilor. A scris mult, insa
^ £u„
noi
nu
a ajuns decât o singură lucrare, cea menţionată41. Celelalte amintite^^ la
sebiu sau Ieronim: Contra Marcion, Cărţile catehetice,
omert
Evanghelii, Despre istorie, Contra lui Hermogene, s-au pierdut.
oarri^
Către Autolic este o lucrare în trei cărţi cu caracter apologetic
egte
al istoric. în cartea întâi demonstrează existenţa lui Dumnezeu
doar
transcendent, depăşeşte orice posibilitate de cunoaştere, se descop -nVţe,
prin providenţă şi lucrare. Tratează de asemenea numele de creştin ş
rea morţilor în chip analogic. în cartea a Iha face o critică sev^ra 1
aCje„
poeţilor şi filosofilor greci, criticând mitologia păgână, căreia îi opu
^
vărata învăţătură. Cartea a III-a se termină cu un argument ezvo
autorului în favoarea vechimii creştinismului42.
7entat
Câteva din ideile teologice, cele mai semnificative, care au repre
elementele fundamentale pt. sistemul de gândire ortodox
sunt:
•
cărţile Sf. Scripturi sunt inspirate43
•
lumea cu tot ceea ce este în ea a fost creată de Dumne
din nimic44
•
Dumnezeu este incognoscibil şi incomprehensibil prin fiinţa
Sa însă poate fi cunoscut lumii prin lucrări şi providenţă
•
foloseşte pentru prima dată termenul TpiOCG pentru a desemna Sf. Treime
•
arată că numele de creştin vine de la verbul grecesc
XplCO care înseamnă a unge
•
afirmă existenţa liberului arbitru
•
demonstrează pe baza unor calcule precise (utilizând chiar
cronografiile şi istoriografia păgână), vechimea cărţilor V.T. faţă de
„începuturile culturii greceşti vechimea şi importanţa creştinismului
care provine istoriceşte din spiritualitatea acestora” corelată şi cornpletată de Mântuitorul şi de Biserica ce-L continuă45.
Eustaţie al Antiohiei (sec, IV)
Episcop de Antiohia unul din cei mai de seamă apărători ai credinţei
ortodoxe la Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325). Intră în conflict cu Eu41 Arhid. Prof. C-tin Voicu, ,Teofil al Antiohiei", în Telegraful Român (anul 142), nr.
3~4, 1995, Sibiu, p. 4.
42 Ibidem, p. 4.
41 Arhid. Prof. Univ. Dr. C-tin Voicu, Pr. Conf. Univ. Dr. Nicu Dumitraşcu, op. cit., p. 47.
44 Ghe. F. Anghelescu, „Teofil; creaţia „Ex nihilo”, fn Timp şi dincolo de timp”, Ed.
Univ. Bucureşti, 1997, p. 29.
45 Arhid. Prof. Univ. Dr. C-tin Voicu, Pr. Conf. Univ. Dr. Nicu Dumitraşcu, op. cit., p. 49.
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sebiu de Cezareea, pe care îl acuză că îi favorizează pe arieni. Ieronim ne
scris mai multe lucrări împotriva arienilor, din
anima”, .Daapra vioare, din Endo» im^™*
lui Origen”, singurul tratat care s-a păstrat in tota itate şi
sori. Cea mai importantă lucrare ar fi fost „Adeversus arianos
păstrat fragmente. în hristologie este primul care propune o ~ nsto o
sului-Om, o^usd Logosului-Sarx , care ar fi permis interpretări ariene
celei menţionate cum că logosul şi-a asumat trup omenesc, insa s
omenesc. Prin formula Logos-Om, Eustaţie face distincţie clara intre
două naturi în Hristos46.

^
.Ş
—
^.
^
c
^

Afraate sau Aphrahat (f 345)
Primul părinte bisericesc siriac, cunoscut sub denumirea Hakkima
Pharsaya - înţeleptul persan iar după unele manuscrise episcop la mănăstirea Marmattai nu departe de Moşul4'. Opera sa, redactată sub forma
unor scrisori în număr de 23, fiecare având un nume cu precădere cel de
Demonstraţii, datează din perioada persecuţiei regelui sasanid Shapor al
Il-lea48. Aceste tratate mici abordează teme din cele mai diverse teme ale
vieţii şi trăirii creştine: despre credinţă, post, rugăciune, pocăinţă, blândeţe, dragoste, ajutorarea săracilor, Paşte, Hristos, morţi etc. în viziunea sa,
Iisus Hristos este Dumnezeu. Ca Dumnezeu, Ei a împăcat lumea rebelă cu
Tatăl. La Cina ce de Taină, Domnul Hristos a oferit Trupul şi Sângele
Său. Sfântul Duh are atribute divine. Biserica este adunarea sfântă a creş
tinilor. El reţine ca fiind în practica Bisericii următoarele Sfinte Taine:
Botez, Pocăinţă, Mirungerea, Maslul, Preoţia. El afirmă şi credinţa în în
vierea morţilor. După moarte, sufletul doarme până la înviere. In sprijinul
învierii el aduce argumentul seminţelor de cereale care, deşi putrezesc,
germinează dând o viaţă nouă. Teologia propusă de Afraate este una a
trăirii credinţei şi dragostei, iar ca ascet acordă importanţă deosebită as
cezei şi în special celibatului49.

46 Remu Rus, op. cit., p. 245.
4/ lbidem, p. 16.
48 Diac. Dr. I. Popescu, „Omiliile lui Aphraate” BOR XXVII, 1903-1904, nr. 11, p.
1212-1219.
49 Remus Rus, op. cit., p. 17.
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Iacob de Nisibe (sec. IV)
Cunoscut sub numele de „Moise al Mesopotamiei” datorită înţelep
ciunii şi puterilor miraculoase pe care le-a posedat. Este chemat la sinodul
de la Niceea din 325. Teodoret de Cyr îl prezintă ca adevărat campion a
grupării ortodoxe, fiind pus alături de Sf. Atanasie, Osius de Cordoba şi
Eustaţie, iar împăratul Constantin i-ar fi acordat onoruri deosebite. Iacob a
scris numai în siriacă. A scris tratatele sale la cererea unui Grigorie din
Armenia. Ele au fost descoperite în mănăstirea armenească Sf. Antonie din
Veneţia de către J. Assemani, care dă şi o listă: De Fide, De Dilectione, De
Oratione, De Bello, De Devotis, De Poenitentia, De Ressurectione etc. Te*
oria potrivit căruia Iacob ar fi una şi aceiaşi persoană cu Afraate a fost
abandonată30.
Sfântul Ioan Gură de Aur (f 407)
S-a născut în Antiohia într-o familie nobilă creştină31. Instrucţia elementară a primeşte sub îndrumarea pioasei sale mame Antusa. A învăţat
filosofia cu Androgatiu şi retorica cu renumitul profesor Libanius, care atât
de mult la îndrăgit încât la moartea sa, atunci când a fost întrebat pe cine
ar vrea să lase urmaşi a răspuns fără ezitare: „pe Ioan dacă nu mi l-ar fi furat creştini”. In timpul studiilor şi a făcut un foarte bun prieten în persoana
unui anume Vasile care va ajunge ulterior episcop de Rafaneea. In 380 a
fost hirotonit diacon, iar în 386 hirotonit preot. Viaţa lui se împărţea între
slujire, catehizarea catehumenilor şi munca de redactare a scrierilor sale din
tinereţe. Iar în 26 feb. 398 este hirotonit patriarh al Constantinopolului.
Sf. Ioan imediat după instalare, a început o serie de reforme, menită să înv
bunătăţească viaţa internă a Bisericii care nu au fost văzute cu ochi buni
nici de cei apropiaţi lui. A organizat o activitate de asistenţă socială fără
precedent în cea mai importantă eparhie a Răsăritului. Convertirea goţilor
la ortodoxie (le-a dat o biserică şi le-a hirotonit preoţi dintre ei) şi trimiterea de călugări pentru răspândirea creştinismului în Sciţia, Persia şi Fenicia.
Cel mai înverşunat duşman, însă l-a avut în persoana împărătesei Eudoxia.
Va fi acuzat de origenism (cazul Fraţilor lungi), fapt pentru care va fi exilat.
Se va reîntoarce la insistenţa credincioşilor dar va fi trimis din nou în exil
50 lbidem, p. 372.
51 Virgil Gheroghiu, „Gură de Aur, atletul lui Hristos”, trad. Maria Cornelia Ică Jr.,
Ed. Deisis, Sibiu, 2004, p.5
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în localitatea Cucuz în Armenia. Drumul fiind greu şi puterile împuţinate ^
în ziua de 14 sept. 407 este chemat la Domnul.52
c
Opera. „Despre preoţie”, tratat pastoral în 6 cărţi în care expune sul>
limitatea preoţiei şi enumeră calităţile care trebuie să le aibă cei care vrea să
primească această misiune. A mai scris: „Despre feciorie”, „Despre căsătoria •->
unică”. Intre tratatele de pedagogie şi morală amintim: „Despre gloria de
şartă şi cum trebuie să îşi crească părinţii pe copii lor”; „Contra iudeilor şi a
păgânilor”; „Despre divinitatea lui Hristos”. Un număr impresionant de ^
omilii aproximativ 700. Omilii la Geneză, Regi, Psalmi, Profeţi, Evanghelii,
Faptele Apostolilor, Epistolele Pauline.
Diverse cuvântări morale, dogmatice la sărbători ocazionale cât şi o
serie de panegirice. De la el ne-a rămas Sf. Liturghie, care îi poartă numele.
Teologia Sf. Ioan Hristostomul este una pe deplin ortodoxă. Păstrează
învăţăturile creştine aş acum sunt definite de Biserică, cum se află în Sf.
Scriptură şi cum sunt transmise de Sf. Tradiţie53.
• Cu privire la hristologie învaţă că Iisus Hristos este de o fi
inţă cu Tatăl, accentuând că este Dumnezeu adevărat, ca răspuns
clar împotriva arienilor, şi contra apolinariştilor. Totuşi, nu dezvoltă
o teologie a unirii ipostatice54
• Theotokologia sa este tributară şcolii antiohiene. El afirma
pururea fecioria Maicii Domnului, însă nu o numeşte explicit, nici
„Născătoare de Dumnezeu”, nici „Născătoare de Hristos”.
• Haritologia este bine conturată. Harul joacă un rol însem
nat în actul de sfinţire al omului, însă nu operează singur, fără cola
borarea persoanei în cauză. Cu alte cuvinte colaborarea dintre om şi
harul divin reprezintă condiţia absolut necesară pentru dobândirea
mântuirii.
• Despre Sf. Taine afirmă că sunt mijloace văzute prin care se
împărtăşeşte oamenilor harul divin. Un loc însemnat îl ocupă Sf.
Euharistie. Sf. Ioan este deosebit de clar şi de convingător atunci
când afirmă realitatea prefacerii pâinii şi vinului în Trupul şi Sângele
Domnului, încât apusenii l-au numit „Doctor Eucharistae”55
• Biserica constituie împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos o
unitatea asemănătoare celei dintre trup şi cap. Ea este una pentru în52 Arhid. Prof. Univ. Dr. C-tin Voicu, Pr. Conf. Univ. Dr. Nicu Dumitraşcu, op.
cit., p. 197.
'5 Ibidem, p.198
54 Pr. Drd. Ilie Moldovan, „Aspectul hristologie şi pnevmatologic al Bisericii după Sf. Ioan
Gură de Aur*, în Studii Teologice., (an XV), nr. 9-10, 1968, p. 730.
Pr. Prof. Dr. I.G. Coman, „Sensul ecumenic al Tainei Sf. Euharistii la Sf. Ioan Gură de
Aur”, în Ortodoxia.
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trcg pământul şi unul este conducătorul ei Domnul Fiul lui Dumne
zeu întrupat56.
•
Doctrina despre păcatul originar deşi ortodoxă, totuşi prin
faptul că în unele locuri, este exprimată cu mai puţină claritate , a fost
interpretat de către pelagieni în felul lor propriu, ca fiind mai aproa
pe de învăţătura lor57.
•
El are de asemenea o doctrină socială foarte elaborată, în
care combate greutăţile vremii în care trăia. A criticat inechitatea so
cială, lăcomia şi luxul celor bogaţi şi a mângâiat pe cei lipsiţi şi pe
sclavi.58 Ii apără pe sclavi împotriva abuzurilor stăpânilor lor şi vorbeşte în termeni elogioşi despre familia creştină, despre îndatoririle
soţilor şi respectul datorat unii altora, despre necesitatea educării co
piilor lor în spirit creştin59.
Diodor din Tars (f 390)
Preot în Antiohia şi episcop de Tars, una din cele mai stimate perso
nalităţi ale Bisericii Răsăritene datorită culturii sale deosebite. încă laic
fiind Diodor s-a dedicat apărării credinţei ortodoxe împreună cu Flavian,
împotriva atacurilor ariene sprijinite de Leonţiu de Antiohia. în timp ce
împăratul Iulian îşi redacta opera sa „Contra galileenilor”, Diodor se ridi
că spune Teodoret „asemenea unei stânci în ocean” apărând dumnezeirea
lui Hristos. Acest fapt la determinat pe Iulian să-l declare pe Diodor „vră
jitor al galileenilor”, acuzându-1 că a abandonat filosofia pe care a învăţato la Atena. Numele de „martir în viaţă” dat de Sf. Ioan Hristostom, era
pe deplin justificat prin viaţa şi activitatea sa. Diodor a lăsat o operă des
tul de bogată un număr de 60 de tratate din care s-au păstrat doar frag
mente în florilegii siriaco-iacobite şi mai puţin nestoriene. A mai scris
lucrări exegetice, apologetice, polemice, dogmatice, cosmologice, astro
nomice şi cronologice60.
56 Drd. Mihai Enache, „învăţătura despre biserica Sf. Ioan Gură de Aur”, în Ortodoxia
(an XII), nr. 1/1974, p. 130
57 Prof. Nicolae Chiţescu, „A fost Sf. Ioan Hristostom semi - pelagian?" Mitropolia
Moldovei şi Sucevei, (an IX), nr. 3-4, 1965, p. 139.
58 Pr. Prof. Ioan Rămuranu, „Valoarea creştinismului după concepţia Sf. Ioan Gură
de Aur” Ortodoxia, (an XXV) nr.3, 1986, p. 20.
59 Pr. Magistr. Marin Branişte, „Concepţia Sf. Ioan Gură de Aur despre familie" ST
(an XVIII), nr. 1-2, 1957, p. 140.
60 Remu Rus, op.cit., p. 179.
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Problemele doctrinare în învăţătura lui Diodor ridică semne de întrebare sunt cele legate de hristologie. Fiind preocupat de respingerea învăţă
turii lui Apolinarie, Diodor va cădea în cealaltă extremă. El face deosebire
între Cel care după esenţă era Fiul lui Dumnezeu, Logosul veşnic, şi Cel
care prin hotărâre şi adopţie divină devine Fiul lui Dumnezeu. Unul era
Fiul lui Dumnezeu după fire, iar celălalt prin har. Fiul Omului a devenit
Fiul lui Dumnezeu, deoarece a fost ales să fie vasul sau templul lui Dumne
zeu. Prin urmare Maria nu poate fi numită adecvat „mama a lui Dumne
zeu” după cum nici Dumnezeu Cuvântul nu poate fi numit Fiu a lui David.
Ca atare Diodor distinge doi fii, Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Măriei împreună
în persoana lui Iisus Hristos. Astfel când izbucneşte erezia nestoriană Sf.
Chirii al Alexandriei a sesizat că ceea ce se nume nestorianism nu era alt
ceva decât doctrina lui Diodor elaborată de ucenicul acestuia Teodor de
Mopsusestia61.
Pentru distrugerea nestorianismului era necesară înlăturarea rădăcini
lor care se găseau la Diodor. Condamnarea lui Diodor nu putea fi făcută cu
uşurinţă datorită numelui de care se bucura în Răsărit. Controversa potri
vit ortodoxia lui Diodor a fost redeschisă în sec VI în contextul disputelor
legate de „Cele Trei Capitole”, când episcopul Facundus scrie „Pro
defensione trium capitulorum”. Fotie spune că Diodor a fost condamnat la
sinodul V Ecumenic de la Constantinopol din 553, însă acest lucru nu este
menţionat în actele sinodale62.
Teodor de Mopsuesda (f 428)
Ucenic a lui Diodor din Tars, coleg al Sf. Ioan Gură de Aur şi dascăl
al lui Nestorie, teolog profund realist, a fost de fapt creatorul nestorianismului, căci în unele din afirmaţiile sale s-a exprimat mai radical decât
Nestorie. Murind înainte de izbucnirea crizei nestoriene Sinodul III Ecu
menic nu s-a ocupat de operele lui, de aceea ele au fost răspândite în tradu
cere siriană, armeană şi persană.
Problema dogmatică centrală a nestorianismului era distincţia celor
două firi ale lui Iisus Hristos (maximalism antropologic - J. Meyendorff).
Această distincţie mergea aşa de departe încât cele două firi deveneau două
persoane. Teodor de Mosuestia susţinea că unui este Dumnezeu Cuvântul,

61 Pr. Prof. I. G. Coman, Şi Cuvântul Trup s-a făcut (Hiistologie şi Mariologie patristică),
Ed. Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1993, p. 60.
62 Remu Rus, op.cit., p. 180.

213

c
•to

c-

>v

O

v

Pr. Drd. Răzvan Timofte
care a făcut minuni şi altul Hristos care a pătimit. El deosebea pe Iisus
Hristos răstignit cu trupul de Dumnezeu adevărat, Domn al slavei şi unul
din Sf. Treime distingând firile după număr şi nu în minte, rezultând de
aici o împărţire materială a două entităţi. Concluzia era că Logosul, Fiul lui
Dumnezeu nu s-a întrupat Teodor susţinea neîntruparea Logosului pe motiv că trupul nu este de o fiinţă cu Tatăl, şi că firea dumnezeiască nu s-a
putut naşte din Sf. Fecioară Maria. Prin urmare ea nu poate fi Născătoare
de Dumnezeu. Neîntruparea Logosului implica introducerea unei a patra
persoane în Sf. Treime. Coexistenţa a două persoane în Hristos făcea im'
posibilă chenoza.63 Dioprosopismul promovat de Teodor şi impropriat de
nestorieni încearcă să interpreteze formula de ia Calcedon, despre unirea
firilor într-o singură persoană sau un singur ipostas în sensul menţinerii a
două persoane şi a două ipostasuri. Interpretarea a fost respinsă de Biserică
arătând că expresia „în două firi” divină şi umană, a căror unire s-a făcut în
mod neamestecat fără ca Logosul să se fi prefăcut în firea trupului şi fără ca
trupul să se fi transformat în firea Logosului, cele două firi rămânând şi
după unirea ipostatică ceea ce erau.64
Teodor şi nestorienii nu admiteau comunicarea însuşirilor de aceea Bi
serica condamnă învăţătura despre cele două adorări, una adusă lui Dum
nezeu Cuvântul şi alta adusă Omului dar nu putea admite nici concepţia
necalcedoniană despre adorarea adusă unei singure firi rezultată din ames
tecul dumnezeirii cu umanitatea. Biserica învaţă despre o singură adorare
adusă lui Dumnezeu Cuvântul întrupat în propriul său Trup.
Dioprosopismul nestorian ducea la desdumnezeirea completă a lui Hristos
care devenea un simplu om la fel ca ceilalţi oameni, deosebindu-se de aceş
tia doar după înviere. O astfel de concepţie făcea din Mântuitorul lumii un
filosof, iar din Creştinism un simplu concept uman. Biserica îşi pierdea ca
racterul divin şi rolul esenţial pentru pregătirea mântuirii, fiind transforma
tă intr-o instituţie pedagogică necesară progresului mântuirii65.
Teodoret de Cyr (f 458)
Discipol al lui Teodor de Mopsuestia, prieten şi apărător al lui
Nestorie până la sinodul de la Calcedon, episcop talentat şi misionar vestit,
cu mare prestaţie teologică în spaţiul antiohian a fost condamnat la sinodul
de la Efes din 449 şi reabilitat la sinodul de la Calcedon. A fost acuzat că a
6} Pr. Nicolae Chifăr, „Istoria creştinismului", voi. II, Ed. Mitropoliei Moldovei şi Bu
covinei, Iaşi, 2000, p. 212.
64 Ibidem, p. 212.
65 Ibidem, p. 213.
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respins în mai multe rânduri hristologia Sf. Chirii pe eare o considera ^
apolinaristă. Era acuzat de alexandrini că a continuat să manifeste opoziţie ^
faţă de Sf. Chirii şi după Sinodul III Ecumenic, deşi se pare că fost autorul
formulei de unire semnată de Sf. Chirii şi Ioan al Antiohiei în 433. Sinodul
IV ha reabilitat după ce a subscris condamnarea lui Nestorie şi l-a numit cr
„dascăl ortodox” pentru că denunţase monofizitismul lui Eutihie în lucrarea
„Eranistes” încă din anul 44766.
Evoluţia lui Teodoret de la nestorianism la ortodoxie a presărat unele
din operele lui cu formule nestoriene aşa încât Biserica a fost mereu circumspectă privind ortodoxia lui. Astfel întâlnim concepţia despre unirea relaţk> f—■«
nală a celor două firi ale Mântuitorului, despre adorarea lui Toma ca fiind
adresată nu lui Hristos cel înviat din morţi, ci lui Dumnezeu care ha înviat
pe acesta din mormânt şi despre respingerea apelativului Născătoare de
Dumnezeu dat Fecioarei Maria, anatematizând pe cei care susţineau unirea
ipostatică a firilor. De aceea revizuirea operelor lui Teodoret şi condamnarea
greşelilor erau necesare pentru a se păstra ceea ce erau autentic ortodox la cel
reabilitat la Calcedon6'.
Ibas de Edessa (f 457)
Un alt reprezentant al curentului antiohian. în 433 el scrie o scrisoare
lui Maris de Ardaşir, care era episcop în Persia, care va deveni celebră da
torită conţinutului ei. O mare parte din scrisoare este inclusă în actele si
noadelor de la Calcedon şi de la Constantinopol şi episcopul Facundus.
Maris vizitase Edessa înainte izbucnirea controversei dintre Nestorie şi or
todocşi. Ibas îl informează despre evenimentele care s-au derulat de la vizita
sa. Scrisoarea dezvăluie starea de spirit a lui Ibas care deşi părea indepen
dent faţă de cele două tendinţe se simţea exasperat de cursul controversei68.
Pe deoparte Nestorie era cenzurat pentru că refuzase să atribuie Maicii
Domnului titlul de Născătoare de Dumnezeu şi pentru declaraţiile sale lip
site de orice precauţie, prin care vederile sale au fost identificate cu cele ale
lui Pavel de Samosata, care îl concepea pe Hristos ca om simplu.
Pe de altă parte îl acuza pe Sf. Chirii de apolinarism, denunţa erezia
celor 12 capitole şi îi impută că, prin păstrarea identităţii perfecte a divini-

66 Ibidem, p. 214.
6‘ Ibidem, p. 214.
w Remus Rus, op.cit.,p. 375.
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tăţii şi umanităţii în Hristos el neagă învăţătura ortodoxă privind unirea
celor două naturi într-o singură persoană. El nu se rezumă doar la probleme de doctrină ci trece şi la atacuri la persoană acuzândud pe Chirii de
comportament reprobabil în timpul evenimentelor de la sinodul de la
Efes. In cele din urmă mai informează pe Maris, despre reconcilierea diiv
tre Chirii şi Ioan al Antiohiei şi-l roagă să răspândească pretutindeni
această veste bună69.
Nestorie (f 450)
Cel care ; expus într-o formă radicală Hristologia Antiohiană a fost
Nestorie. Deşi era discipolul lui Teodor de Mopsuestia, el nu şha însuşit
formaţia teologică a acestuia, iar pentru că a îmbinat teologie cu politica
bisericească a periclitat foarte grav derularea firească a disputelor teologice.
In Constantinopol când va ajunge să fie instalat a găsit două grupări care
se confruntau în legătură cu atributul de Născătoare de Dumnezeu dat Sf.
Fecioare Maria. Pentru ai împăca pe cei care o numeau pe Fecioara Maria
Născătoarea de Dumnezeu cu cei care o numeau doar Născătoare de Om,
el a folosit termenul „Născătoare de Hristos”, ca fiind cel mai potrivit. Isto
ricii Socrate şi Evagrie consideră că disputa hristologică s-a declanşat la
sfârşitul anului 428 când Nestorie ha apărat, în loc săd acuze pe preotul
Anastasie care învăţa public: „nimeni să nu o numească pe Maria Născătoare de Dumnezeu, căci ea a fost om”. Este imposibil ca Dumnezeu să se fi
născut din om.70 Sf. Chirii afirma că Nestorie a păstrat comuniunea cu
Dorotei episcop de Marcianopolis şi s^a făcut părtaşi învăţăturii acestuia
care declara: „cine zice că Sf. Maria este Născătoare de Dumnezeu să fie
anatema”71.
întreaga problematică era legată de înţelegerea unirii ipostatice în mediu antiohian aşa cum se reflectă în teologia hristologică promovată de
Nestorie. Fidel teologiei iui Teodor de Mopsuestia, Nestorie susţine existen^
ţa celor două firi în Hristos. Deşi foloseşte separat termenii fire, esenţă, ipo
stas şi persoană sunt socotiţi de el sinonimi, ca expresii ale fiinţei lui Iisus
69 cf. J. Flemming, „Akten der ephesinischen Synode” apud Pr. Nicolae Chifăr, *Istoria
creştinismului”, voi. II, Ed. Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2000, p. 83.
70 Istoria Bisericească VII, 32. P.G. 117, 808C, apud Pr. Nicolae Chifăr, „Istoria creştinismului”, voi. II, Ed. Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2000, p. 84.
71 Cf. A. Rehrmann, „Die Christologie des hl. Cyrillus von Alexandrien”,apud Pr. Nicolae
Chifăr, „Istoria creştinismului”, voi. II, Ed. Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi 2000, p. 85.
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Hristos. Ei definesc firea concretă personală încât cele două firi au rămas
după întrupare întregi, neamestecate şi chiar distincte păstrându-şi însuşiri'
le proprii. în felul acesta, fiecărei firi îi corespunde după Nestorie un ipostas
propriu şi deci, ele sunt despărţite având însuşiri, ipostas şi esenţă proprie.
Combătându-1 pe Sf. Chirii care vorbeşte despre o singură fire (în sensul de
persoană sau ipostas) a Logosului întrupat, Nestorie învaţă când cele două
firi s-au unit nu au devenit o fire, deoarece orice fire completă nu are nevo
ie de o altă fire pentru a exista, căci ea posedă şi a primit tot ce-i trebuie
pentru a fi. El înţelegea unirea firilor prin conjuncţie, adică păstrându-şi
fiecare însuşirile fiinţiale. Mai departe Nestorie afirma „o singură schimbare
de esenţă dacă ar suferi în firea Sa prin aceasta El nu ar fi Dumnezeu”72.
El nu acceptă unirea fizică, reală a firilor deoarece aceasta ar însemna
un amestec, o combinaţie chimică şi ar duce la crearea unei a treia firi, care
nu mai este nici una nici alta. Cele două firi ale Mântuitorului sunt două
persoane dar acestea sunt unite prin persoana unică a lui Hristos care se
numeşte „persoană de unire”. însă pentru Nestorie această persoană de
unire este fictivă, iar unirea nu implică nici o consecinţă ea fiind o unire
voluntară. O astfel de unire exclude categoric comunicarea însuşirilor celor
două firi ca făcându-se prin intermediul persoanei de unire, „separ firile dar
unesc adorarea”'}. Teoria lui Nestorie despre imposibilitatea comunicării
însuşirilor a dus implicit la respingerea atributului de Născătoare de Dum
nezeu, conferit de Biserică Sf. Fecioare Maria. El respinge termenul moti
vând că nu poate creatura să nască pe Creatorul, iar Cel născut din veci
nu are nevoie de a două naştere din Fecioara Maria. Pentru el este logic să
se folosească expresia „Născătoare de Hristos”, expresie care este şi biblică iar numele Hristos implică şi pe omul care şi-a luat trup din ea şi pe Logosul
care a locuit în aceste om ca intr-un templu.
Doctrina nestoriană va fi combătută de Sf. Chrii al Alexandriei prin
celebra sa „Epistolă dogmatică” care a fost considerată „o capodoperă care a
meritat admiraţia întregii activităţii creştine”74.

72 Cf. F. Nan, “Le livre d’Heraclid de Damas”, apud Pr. Nicolae Chifăr, „Istoria creşti
nismului”, voi. II, Ed. Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi 2000, p. 86.
fi Cf. F. Lobfs, „Nestoriana, Die Fragmente des Nestorius”, apud Pr. Nicolae Chifăr, „Is
toria creştinismului”, voi. II, Ed. Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2000, p. 88.
'4 Cf. Hefele - Leclercq, „Histoire des conciles”, apud Pr. Nicolae Chifăr, „Istoria creşti
nismului”, voi. II, Ed. Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2000, p. 90.
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Sfântul Efrem Şirul(f 373)
Cercetătorii moderni sunt uneori stânjeniţi de natura ascetică a creştinismului siriac timpuriu şi de proporţiile uimitoare ale ascetismului sirian,
care poate părea străin de ceea ce lumea de astăzi consideră că aparţine vie
ţii religioase. Totuşi, ceea ce trebuie amintit este puterea de difuzare a sim
bolismului în spiritualitatea siriacă precum şi uimitoarea ei căutare a
imaginilor biblice. în completarea comportamentului religios sirian venea
expresia literară a aceleiaşi spiritualităţi: literatura siriacă, în special poezia
reflectă ascetismul siriac. Poezia este singurul mijloc de a exprima adevărul
planului spiritual al existenţei. într-adevăr, delicateţea şi vibraţia poeziei
siriace în antichitatea târzie a lăsat o urmă temeinică şi în imnografia bise
ricilor ortodoxe. întâlnită în modul cel mai înalt în poemele Sfântului
Efrem şi Iacob de Serugh, poezia orientului sirian îmbină o îndemânare
măiastră cu o explorare şi o celebrare a unor imagini care nu pot fi descrise
decât grandioase. Aici, în acest joc de simboluri şi de imagini biblice, ne
întâlnim cu însuşi sufletul creştinismului siriac. Nu în subtilităţile discursu
lui filosofic, ci în cele ale spiritului liric, se aflau scriitorii siriaci la ei acasă0.
Sfântul Efrem exeget biblic, scriitor bisericesc, cel mai de seamă părin
te al bisericii siriene, numit şi „profetul sirienilor”, a fost meterezul bisericii
sectelor
siriace a timpului său împotriva prozelitismului iudaic,
gnosticizante şi a ereziei ariene. Se pare că este unul dintre întemeietorii
celebrei şcoli catehetice de la Edessa, sau dacă înfiinţarea ei este mai timpu
rie, a fost unul dintre dascălii cei mai importanţi ai acesteia. Sfântul Efrem
a scris doar în limba siriană. Nu se cunoaşte o ediţie completă a lucrărilor
sale, multe dintre ele pierzându-se sau altele care s~au păstrat doar în tradu
ceri care mai redau în mod exact originalul. Opera sa acoperă o arie destul
de largă, de la scrierile exegetice până la cele dogmatice, morale şi bineînţe
:76
les cele cu conţinut ascetic, atât în proză, cât şi în versuri.
Sfântul Efrem Şirul este un autor profund ortodox, dependent în mare
măsură de gândirea părinţilor capadocieni.
•
în ce priveşte teologia sa, scriind despre Sfânta Treime, spre
deosebire de sabelieni şi arieni, afirmă că Dumnezeu este o fiinţă care
subzistă în trei Persoane, dar nu poate explica modul în care există
'5 Sebastian P. Brock, Susan Ashbrook Harvey., op.cit., p. 35.
76 Arhid. Prof. Univ. Dr. C-tin Voicu, Pr. Conf. Univ. Dr. Nicu Dumitraşcu, op. cit.,
p. 209.
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această relaţie fără a duce la o divizare a fiinţei unice dumnezeieşti.
încearcă o asemănare cu soarele în care strălucirea, lumina şi căldura,
deşi entităţi diferite reprezintă manifestări ale aceleiaşi unice surse.
• Lumea şi omul sunt creaturi ale Sfintei Treimi. Omul este
un microcosmos, care conţine în sine atât proprietăţi ale lumii vizibile, cât şi ale celei invizibile. Chipul şi asemănarea lui Dumnezeu în
om constau în libertatea voinţei şi stăpânirea pe care o are asupra celorlalte creaturi. Prin cădere omul nu şi-a pierdut libertatea, ci şi-a
diminuat puterea de manifestare. Are însă capacitatea de a lucra întro anumită măsură pentru mântuire.
• Iisus Hristos s-a întrupat pentru mântuirea omului. El a avut
un corp real, fiind în acelaşi timp, Dumnezeu adevărat şi om adevărat.
Maica Domnului care este Născătoare de Dumnezeu a fost şi a rămas
fecioară.77
• Biserica este sfântă şi în consecinţă, propovăduitoare adevă
rului. Ea a primit de la Mântuitorul puterea de a lega şi dezlega păcate
le oamenilor. Ea este condusă de o ierarhie formată din episcopi,
preoţi şi diaconi.
• Sfintele Taine sunt mijloace ale sfinţirii. Botezul trebuie făcut
în numele Sfintei Treimi pentru iertarea păcatelor şi primirea Sfântului
Duh. Cel botezat este apoi uns cu Sfântul Mir pentru a fi întărit în
credinţă. Sfânta Euharistie este cu adevărat Trupul şi Sângele Domnu
lui Hristos, pe care creştinii trebuie să le primească cu credinţă şi cu su
fletul curat.
• Sfântul Efrem tratează în lucrările sale şi alte chestiuni refe
ritoare la doctrina, morala şi tradiţia bisericii, ca de pildă: judecata
de apoi, situaţia drepţilor şi a păcătoşilor în urma judecăţii, facerea
semnului crucii, post, castitate, îngerul păzitor pe care-1 are fiecare
om şi fiecare popor pentru a-1 ajuta spre bine, sărbătorile martirilor,
rugăciuni pentru cei morţi.
El excelează în plan ascetic. Un exemplu în acest sens îl constituie, fă
ră îndoială, rugăciunea de umilinţă care se rosteşte în perioada Triodului,
„Doamne şi Stăpânul vieţii mele...”. Autorul reuşeşte poate cel mai scurt
„manual” de morală creştină, reînnoind inspirat învăţăturile pe care trebuie
Drd. Ion Caraza, „Imnele Sfântului Efrem Şirul despre Maica Domnului”, în „Studii
Teologice”, an IV (1967), nr.l, p. 459.
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să le urmeze creştinul pentru a intra pe calea desăvârşirii, aşezând în cornpâraţic patimile şi virtuţile creştine, adică ceea ce trebuie evitat şi ceea ce
e uie urmat în viaţă78. Admirat de autori creştini de-a lungul timpului a
tost supranumit fie „alăuta Siriei” sau „lira Sfântului Duh” în special pentru
poezia sa religioasă de o neîntrecută frumuseţe. Numeroasele sale scrieri b
au adus în 1920 titlu de Doctor al Bisericii79.
Moştenirea în care se manifestă poate cei mai bine amprenta inegalabilă a
ortodoxiei Sfântului Efrem se află în „Imnele despre paradis”. Exegeza spirituaă pe care o dă primelor pagini ale cărţii Facerii înglobează în fapt paradisul
primordial într-o topografie sacră şi într-o istorie a mântuirii care fac din el
pandatul paradisului eshatologic restaurat de Hristos şi anticipat sacramental
în Biserică. Prin înlănţuirea de imagini spaţiale şi telescopajul timpurilor, Sfântul Efrem prezintă cu ezitări uneori mărturisite o soteorologie, care asimilează
în mod ortodox dar original reprezentări mitologice mesopatamiene, legende
haggadice şi credinţe milenariste iudeo-creştine80.
Iacob de Serugh (f 521)
Unul dintre cei mai de seamă scriitori ai Bisericii Siriene supranumit
„flautul Sfântul Duh”. A fost un scriitor fecund, majoritatea lucrărilor sale
fiind scrise în versuri, doar câteva sunt în proză. Bar-Hebraeus îi atribuie
763 de omilii în versuri (memre), ode (madrashe) şi imne (sughyatha). Din
scrierile sale în proză menţionăm: o liturghie, o slujbă a Tainei Botezului,
şase omilii la sărbători, omilie la Sfintele Paşti şi bineînţeles corespondenţa
sa (aproximativ 43 de epistole sau scrisori). El a versificat toate istorisirile
siriene despre Fecioara Maria, despre descoperirea Sfintei Cruci, despre
Sfântul Apostol Toma şi convertirea regelui Abgar. Problema cea mai difi
cilă legată de Iacob de Serugh este a ortodoxiei sale, dacă a fost ortodox
sau monofizit. începând cu J. Assemani s-a susţinut ortodoxia credinţei
sale. După publicarea a două din epistolele sale, adresate călugărilor de la
Mănăstirea Mar Bassus din Harim, împreună cu răspunsul acestora şi epis
tolei trimisă lui Pavel, episcop de Edessa, a reieşit că Iacob a fost întotdeau
na monofizit şi nu a renunţat niciodată la opiniile sale. Această părere este
78 Patristica Mirabilia, „Pagini din literatura primelor veacuri creştine” Ed. Mitronnliri
Banatului, Timişoara 1987, p. 218.
’
^
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Burlacu., Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999, p. 179.
80 Andre de Halleux, „Saint Ephrem le Syrien”, apud Sebastian P. Brok
Ed. Deisis, Sibiu, 1998, p. 180.
’"
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susţinută în mare parte de cercetătorii Apuseni din sec XX (Baumstark,
Tisserant, Jugie). Disputele nu sunt încheiate81.

^
o

Sfântul Isaac Şirul (Isaac de Ninive)(în jurul anului f 700)
Doar două nume şi opere au reuşit să spargă „blocada” bizantină şi latină şi să impună în Răsăritul Ortodox bizantino-slavo-român sau în Occi- ^
dentul Latin cel ai Sfântului Efrem Şirul (un Dante Siriac, cum a fost
numit), şi cel al Sfântului Isaac Şirul. Sfântul Isaac Şirul este unul dintre cei jd
mai iubiţi şi frecventaţi autori duhovniceşti din toate timpurile. Faptul este c
demonstrat de imensa circulaţie manuscrisă „a cuvintelor sale ascetice” în
Răsăritul şi Occidentul creştin, „de iradierea ecumenică”, transconfesională,
singulară a acestor scrieri, unice traduse în toate limbile de circulaţie ale
creştinătăţii. în Beit-Qatraye, regiune care a dat în secolul VII Biserici Ră
săritului mulţi monahi erudiţi s-a născut în jurul anului 620 şi sfântul Isaac.
Tot aici şLa format Isaac profunda erudiţie scripturistică şi patristică şi tot
aici a intrat în monahism şi a devenit învăţător (malpana) o funcţie extrem
de importantă în Biserica Răsăritului care avea un excelent sistem de şcoli
bisericeşti, cu regim strict cvasi-monahal82. Va fi ales ca episcop de Ninive
care se va afla în zona critică supusă presiunii propagandei „monofizite” cu
centrul la mănăstirea Mar Mattai. După numai cinci luni, Mar Isaac şi dat
demisia retrăgându-se ca ascet singuratic între anahoreţii din zona muntoa
să Matut (Beit-Huzaye). Datorită poziţiei sale de-a dreptul cripto-calcedone
a fost înlăturat şi nu numai pentru aceasta. Pe muntele Matut a locuit
mulţi ani în rugăciune,studiu şi scris. Pierzându-şi vederea din pricina citi
tului intens s-a retras la mănăstirea cea mai apropiata cea a lui Rabban
Shabur, de pe muntele Sushtar, unde pentru erudiţia, blândeţea şi smere
nia lui era numit „al doilea Didiym” şi unde a murit la adânci bătrâneţi şi a
fost îngropat în jurul anul 700 d. Hr.
In urma sa ne-au rămas conform catalogului versificat al cărţilor SiroOrientale, întocmit de Abdisho din Nisibis (t 1318) vorbeşte de 7 volume
(penqyatha) despre vieţuirea duhovnicească, taine dumnezeieşti, taine şi
providenţă. Din toate acestea au ajuns la noi un număr de 156 de „Cuvin
te” grupate în trei părţi ultimele două fiind descoperite foarte recent iar a
treia fiind încă inedită. Ele toate vorbesc despre un itinerar ascetic şi con-

81 Remus Rus, op. cit., p. 374.
82 Cf. Diana Miller, „A Brief Historical and Theological Introduction to the Church of Persia to the End of the Seventh Century”, apud. Sf. Isaac Şirul, op.cit., p. 465.
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templativ riguros, menit să-l conducă pe monahul „singuratic de la nevoinţa ascetică fizică la cea interioară şi de aici la simţirea iubirii şi mi ei
nite a lui Dumnezeu83.
Sever de Antiohia (| 538)
Avem două biografii referitoare la persoana sa, a lui Zaharia Scolasticul
şi a stareţului Ioan. Sever s-a născut la Sozopolis, în Pisidia. După studiile
acute în tinereţe, Sever devine monah şi în 512 este ales patriarh al Antio
nieitin locul exilatului Flavian. în 518 este depus de către împăratul Iustin şi
este exi at. Se reîntoarce în Egipt, unde moare în exil, in anul 538. Sever a
sots rn t, dar numai câteva opere au supravieţuit în greaca originală, restul
pastrân u-se in două traduceri siriene, dintre care una, cea a lui Iacob de
essa,
elă textului original84. Sever a scris 125 „omilii catedrale”, imne
'turgice, multe scrisori. Sever a polemizat cu monofiziţii radicali, dar şi cu
teo ogii calcedonieni. în timpul vieţii sale nu a avut un adversar pe măsură,
m partea calcedoniană. Din totalul de 4 000 de scrisori, se mai păstrează azi
circa 300. In scrierile dogmatice apelează mult la Sfânta Scriptură şi la tradiţia părinţilor, mai ales la Sfântul Chirii al Alexandriei55.
In pofida inconsecvenţei cu care foloseşte termenii physis, hypostasis şi
prosopon, el admite două naturi sau firi în Hristos, cea divină şi cea umană,
.ără sc mibare şi amestecare, fără împărţire şi despărţire, punctul lui de
pornire ind însă sintagma chiriiiană: „o singură fire a lui Dumnezeuuvântul întrupat”. Prin întruparea Sa, „El n-a schimbat natura Sa divină
şi-n întregime şi cu adevărat s-a făcut om, fără a se fi schimbat El însuşi în
• - ^U.*n ^ame ^ n*c* su^etu^ Şi carnea nu s-au amestecat cu substan
ţa 'vinitaţii, căci este imposibil să se fi schimbat în creatură, sau ca ceva
".n Ce^e Ce sunt cP^ace să se fi schimbat şi să fi trecut în esenţă necreată, ci
bl a rămas ce era”20.
Luată in ansamblul ei, teologia lui Sever este mai apropiată de cea cal
cedoniană decât s-a crezut, monofizitismul său fiind considerat ca formal,
deşi el însuşi nu a acceptat acest lucru.
82 Sf. Isaac Sinii, op. dt., p. 51.
** Pr. Asist- Drd. Marius Ţepele, .Teologi mai însemnaţi ai bisericilor vechi- orienta
le’ in Orizonturi Teologice, an 1, 2000, nr 3, p. 183.
A Drd- Ioan Mircea Idriu, .Hristologia lui Sever al Antiohiei şi importanţa ei în conr■Q'TT’.d dialogului cu necaicedonienii’ Ortodoxia (XL), 19S8, nr. 4, p. 79.
* Omilia LVU1, in Patrologia Orientalis, t. Vili, p. 216-217 apud Remus Rus op rit-, p768.
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Iacob Baradai (Baradaeus) (f 578)

• i-A

Cel care avea să dea numele său unei părţi a bisericii monofizite siriene a fost Iacob Baradai. S-a născut în Telia, la începutul secolului VI. Este
hirotonit episcop de Teodosie al Alexandriei. A pus bazele unei ierarhii
puternice, prin numeroasele hirotonii pe care le-a făcut, unele cronici siriene vorbind despre 27 de episcopi şi peste 1000 de preoţi (cifra poate e exagerată)8'. Posterioritatea a exagerat rolul jucat de Iacob în dezvoltarea
bisericii monofizite siriene. A murit în 578, în drum spre Alexandria. Deşi
nu a scris mult, a imprimat bisericii siriene un cadru ierarhic şi administrativ care o va ajuta să supravieţuiască. I se atribuie o liturghie, o profesiune
de credinţă şi o omilie88.
Iacob de Edessa(f 708)
Se naşte în 633. După studii, la o vârstă matură, el este ales episcop al
Edessei în 684. După numai patru ani se va retrage la o mănăstire unde va
scrie şi va studia. Moare în anul 708. Iacob a fost o personalitate complexă:
bun teolog, filosof, istoric, exeget. Este autor al multor lucrări: dogmatice, li
turgice, exegetice, scrisori. Biserica siriană îi datorează mult în plan teologic .
Roman MeJoduJ (f 560)
Supranumit „Prinţul melozilor”, imnograf, este fără îndoială, cel mai
mare scriitor de condace (Bizantinul Kontakion îi datorează mult imnografiei lui Efrem Şirul). Nu întâmplător Roman Melodul este de origine
siriacă, născut la Emessa, înainte de 490. a slujit ca diacon la biserica învie
rii din Berit. Vine la Constantinopol în vremea împăratului Anastasie I
(491-518). Aici a fost hirotonit preot şi a slujit în soborul sacerdotal al bise
ricii Născătoarei de Dumnezeu din Chir. Darul său portic este pus pe sea
ma unei minuni. Se spune că Maica Domnului s-a arătat în vis, dându-i
darul scrierii de imne. îndată el a scris dar şi cântat condacul de Crăciun:
Fecioara astăzi. Activitatea sa literară s-a desfăşurat între anii 536-556.
moare în jurul anului 560. Meritul descoperirii activităţii acestui mare
8< ***, Dizionario Patriscico e di Antichica Cristiane, voi. II, Ed. Marrietti, Genoa,
1994, p. 1507.
88 Ignatius Ortiz de Urbina, Patrologia syriaca, ed. Pontificium Institutum Orientalium
Studiorum, Roma, 1965, p. 118.
89 Rubens Duval, La litterature syriaque, ed. Philo Press, Amsterdam, 1970, p. 376-377.
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imnograf creştin îi revine marelui bizantinolog german Karl Krumbacher.
ui Roman Melodul îi sunt atribuite peste 1 000 de imne, din care s-au păstrat în jur de 80, iar dintre acestea, un număr relativ mic, aproximativ 40.
Temele abordate sunt foarte variate şi se disting prin bogăţia doctrinară, profunzimea gândirii şi simţirii, printr-o limbă elegantă, lipsită de exage
rări în figuri poetice, ceea ce denotă o sensibilitate şi trăiri deosebite.
Momentele importante din viaţa mântuitorului ca Naşterea, întâmpinarea
la templu sau învierea, au constituit un izvor de inspiraţie cu mari valenţe,
fiind prezentate cu nespusă măiestrie poetică şi ca atare, sunt considerate
capodopere ale literaturii universale. Tradiţia bisericească îl supranumeşte
datorită darului său „alăuta dumnezeiescului Duh”, „greierul dumnezeieşti
lor cântări”90.
Sfântul Ioan Damaschin (f 749)
Considerat „ultimul părinte bisericesc”, a fost contemporan cu Beda
Venerabilul. S-a născut într-o familie aristocrată, care se afla in fruntea
administraţiei fiscale a Siriei, încă de la începutul secolului al Vll-lea. După
moartea tatălui său, Ioan ocupă aceeaşi dregătorie până în anul 718, când
califul Omar al Il-lea (717-720) porneşte o persecuţie sângeroasă împotriva
creştinilor, interzicând acestora orice funcţie în statul musulman. Ioan îm
parte averea săracilor şi se retrage la mănăstirea Sf. Sava unde va fi şi hiro
tonit preot de patriarhul Ioan al V-lea al Ierusalimului. Deşi retras din
viaţa publică, Sf. Ioan se angajează activ în controversele vremii, dezlănţu
ind o luptă aprigă împotriva duşmanilor icoanelor. Se va stinge din viaţă la
749 la mănăstirea Sf. Sava, unde a şi fost înmormântat. A lăsat o operă
consistentă şi bogată, abordând teme diferite: dogmatice, polemice, moralascetice, oratorice, exegetice şi poetice31.
In teologie, Sf. Ioan a fost un adevărat creator, nu în sensul că a formulat noţiuni doctrinare noi, ci în sensul că a realizat cea mai desăvârşită
sinteză doctrinară a învăţăturii Bisericii Ortodoxe. El nu este un simplu
compilator, deoarece regândeşte unitar ceea ce fusese prezentat intr-un
mod dispersat, dând coerenţă, cursivitate şi concizie structurilor doctrinare.
Concluziile pe care el le oferă nu sunt ale sale, ci cele care au ajuns prin
munca laborioasă a celor mai eminenţi teologi. Cu ajutorul filosofici, el a
Rgnas Rus, op. dr, p. 7*H.
'' Eigm, p- 399.
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încorporat în propriul său sistem rezultatele dezbaterilor hristologice, atitudinea ortodocşilor faţă de îngeri, sfinţi şi icoane şi rezolvarea problemelor ^
morale şi practice pe temeiul tradiţiei92.
Cea mai cunoscută şi vestită lucrare dogmatică a sa este trilogia intitulată „Izvorul cunoştinţei”. Prima parte, capitole filosofice, cuprinde o selec- ^
ţie de definiţii ale unor noţiuni şi elemente de filozofie aristotelică. Partea a o
doua despre erezii se constituie, practic, într-o istorie a ereziilor până la el. «ag
Partea a treia - expunerea exactă a credinţei ortodoxe (sau Dogmatica). Ea
este împărţită, la rândul ei, în patru mari capitole, fiecare cu o tematică ^
bine definită. Tot în această categorie, a lucrărilor dogmatice, amintim „In<
troducere elementară în dogme”, „Despre Sfânta Treime” etc. o lucrarew
interesantă este cea intitulată „Sfintele Paralele”, un ansamblu de texte bi
blice şi patristice, cu conţinut moral, tratând despre Dumnezeu şi lucrările
sale despre om, despre patimi şi virtuţi. Colecţia operelor sale oratorice cu
prinde 13 omilii, dintre care se pare că doar 9 îi aparţin cu certitudine. Are
de asemenea şi două panegirice. în domeniul exegetic a lăsat un comenta
riu la epistole pauline, iar în cel aghiografic, două scrieri. Un loc cu totul
special în creaţiile Sfântului Ioan îl ocupă poeziile sale creştine, care imită,
într-o anumită măsură, tehnica şi stilul poemelor gregoriene. A mai scris
„Elemente de bază ale octoihului”, poezii metrice la praznicele împărăteşti,
poezii ritmice la alte sărbători. Ca lucrări polemice a scris „Trei cuvântări
apologetice contra celor care resping sfintele icoane”.93
în ce priveşte învăţăturile sale teologice începe de la problemele creaţi
ei, lumea văzută şi nevăzută, vorbeşte despre Sfânta Treime, persoana Fiu
lui întrupat despre om şi ajunge la sfintele taine eshatologie. Iată câteva
dintre cele mai importante idei prezente în lucrarea sa monumentală.
• Dumnezeu este incognoscibil, existenţa Sa nu este pusă la
îndoială, este unic.
• Sfânta Treime este tratată în manieră capadociană, cu preci
zie şi claritate, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, având aceeaşi unică fiinţă
dar intr-un mod diferit.
• în ce priveşte hristologia, dezvoltă nişte concepte foarte bine
fundamentate, care în trecut produseseră adevărate cutremure în ca92 Pr. Nicolae Chifăr „Iconologia Sfântului Ioan Damaschin în contextul disputelor
iconoclaste din secolul VIII” Teologie şi viaţă (II), 2000, nrl-6, p. 119.
Pr. Petre Semen, Pr. Nicolae Chifăr, „Icoana teologiei în imagini”, Ed. Corson, Iaşi,
1999, p. 15.
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îngereşti ki* aCC*a^. ^Jfr^tate §* concizie tratează şi problematica lumii
cel S±Ta Şl SfintCle Taine Sau "** egal al Sfintei Tradiţii cu
prezintă H 1 Cnptur*'
Şi mântuirea lui cu ajutorul harului re^
Aşadar
importan* Pentru eL«
găsesc elementele fi T* an?aschm apare ca un teol°g complet. în el se re^
celor înalte. Rede, .,ndamentfle ale cugetătorului, dar şi cele ale trăitorului
în plus la rezolva ^
m *n pIanu* viet“ contemporane, ar fî o contribuţie
Plus la rezolvarea mulnplelor probleme cu care se confruntă biserica*
Teodor Abu Qurrah (| 830)
A fost supranumit „tatăl mângâierii”. S-a născut în anul 750 în oraşul
Edessa. Acest loc al naşterii e indicat de istoricul monofizit Mihail Sirianul
(t 1199), care.l numeşte „calcedonian din Edessa”, iar pe de altă parte, de
însuşi Abu Qurrah, care în tratatul său arab iconodul accentuează despre
mahrama din Edessa, spunând:”din toate icoanele ne amintim de aceasta
pentru că este în mod deosebit cinstită în oraşul meu natal, Edessa cea binecuvântată”97.
Se ştie că a devenit călugăr la Lavra Sfântul Sava din Ierusalim unde
şka aprofundat cunoştinţele biblice şi teologice. Operele sale scrise în
siriacă şi arabă datează din perioada în care el era monah la această mănăstire. Activitatea sa ca episcop de Haran (localitate la graniţa dintre sudul
Turciei şi Siriei) nu a fost deloc liniştită. Populaţia de aici împărtăşea eredinţe religioase diferite: creştini, calcedonieni şi iacobiţi, musulmani, evrei
şi sabeenni. El a încercat să se angajeze cu toţi aceşti în dialog. Probabil,
lucrarea sa „Dialog cu prinţul Edessei” este rezultatul unui astfel de dialog.
Tot acum scrie un tratat asupra cultului icoanelor. Datorită unor motive
necunoscute, patriarhul Teodoret al Antiohiei îl depune din treaptă. Teo
dor se retrage ia Sfântul Sava unde se dedică unei vieţi ascetice intense şi
* Pr. Nicolae Buzescu, „Hristologia Sfântului Ioan Damaschin - 1300 de ani de la
naşterea sa 675-1975” ST III, (1975), nr. 9-10, p. 690.
* Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, trad. Pr. Dumitru Fecioru, ed. III, Bucureşti,
Ed. Scripta, 1993, p. 20.
Arhid. Prof. Univ. Dr. C-tin Voicu, Pr. Conf. Univ. Dr. Nicu Dumitraşcu, op. cit., p. 292.
97 cf.Wolfgang Schwaigert, „Theodorus Abu Qurra, Bescellmoglichkeiten des BiographischBibliographischen Kirchenlexikons, Bând XI apud Yuri Valierievici Maxinov, „Teodor Abu
Qurrah, teologul uitat” (trad. de drd. Eugeniu Rogoti) în Studii Teologice, seria III, an I, nr.l,
ian-mart, 2006, p. 195.
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activităţi literare. în calitate de misionar va ajunge şi până în Armenia,
unde va sta până în anul 812. în timpul şederii sale la curtea prinţului ar- ^
mean Aşot, elaborează cea mai lungă din lucrările sale în greacă, „Explicarea termenilor folosiţi de filosofi”. Prin activitatea sa misionară şi *-*
apologetică a intrat şi în atenţia autorilor eterodocşi sau de alte religii. El a ^
influenţat şi unele aspecte din Dogmatica Islamului după cum ne spune cu
'ol
teologul musulman din secolul al IX-lea Al-Jahiz.
Teodor Abu Qurrah a lăsat în urmă o operă teologică generoasă şi
aceasta nu numai în plan lingvistic98 (este unui dintre traducătorii moştenirii ®
antice greceşti în limba arabă mai ales între 816-829, când l-a tradus pe Aris- f—^
totel), ci şi ca idei şi conţinut. Fire deschisă spre dialog, el a produs multe
lucrări care sintetizează mentalitatea vremii în contextul întâlnirilor interreligioase. Nu trebuie să înţelegem dialogul în sensul actual al cuvântului, ci mai
degrabă ca o dispută polemică în încercarea de afirmare a adevărului Printre
operele arabe, cele mai importante sunt: Despre cinstirea icoanelor, împotri
va iudeilor, Despre sinoade, Despre teologia naturală, Despre Treime, Des
pre libertatea voinţei etc. în lucrările sale Teodor atinge un spectru larg de
probleme teologice: de la Triadologie şi Hristologie până la Mistagogie şi
Iconodulie. Este probabil ca Abu Qurrah să fi fost cinstit ca sfânt, deşi nu
dispunem de informaţii legate de canonizarea sau cinstirea lui. Aceasta este
din cauza sorţii triste a „Vieţilor Sfinţilor din Antiohia” care nu s-au păstrat,
deoarece în Evul Mediu acestea au fost înlocuite cu cele greceşti.
Redescoperirea scriitorilor orientali
Interesul pentru bisericile vechi-orientale a crescut enorm în ultimii
ani. Dialogurile oficiale purtate de reprezentanţii acestei biserici au fost du
blate de studii mai aprofundate asupra scriitorilor orientali din secolul V-X.
S-a mers până acolo încât s-a propus renunţarea la denumirile de
„nestoriană”, respectiv”monofizită” date acestei biserici vechi şi acest lucru
din partea unor teologi serioşi, exemplul lui Andre de Halleux fiind cel mai
elocvent. Henri Irenee Marrou, în lucrarea sa „Teologia istoriei”, vorbeşte
de o anume interpretare a istoriei bisericeşti, care poate fi aplicată şi în ca
zul bisericilor orientale:”un anumit eveniment, o anumită acţiune, poate
pentru moment să apară catastrofală pentru biserică, sau benefică, în timp
ce în realitate sensul este opus.99
98 Remus Rus, op.cit., p. 81499 Henri Irenee Marrou, Teologia Istoriei, trad. Gina şi Ovidiu Nimingean, Ed. Institu
tului European, Iaşi, 1995, p. 55-56.
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Unul dintre teologii care au sesizat dificultatea înţelegerii dogmei cal
ce oniene de către monofiziţi este Jean Danielou :„Dogma de la Calcedon
care a definit dubla natură a lui Hristos, luminează întreaga teologie a istoriei. Specificul teologiei de la Calcedon ar fi caracterul istoric”100. Apropierea la care s-a ajuns azi, în dialogul teologic între biserica ortodoxă şi cele
vechi-orientale, se datorează şi unei bune înţelegeri a teologilor monofiziţi
moderaţi. Unul dintre studiile cele mai provocatoare (în sensul bun ai cuvân
tului) în acest sens, este cel al lui Andre de Halleux asupra lui Nestorie, în care
autorul demonstrează cu citate ample din opera nestoriană, intenţia bună a lui
Nestorie şi incapacitatea sa de a se exprima într-un limbaj ortodox101.
După cincisprezece secole de neînţelegeri, bisericile orientale şi cea or
todoxă au ajuns la un acord dogmatic de principiu în care se afirmă practic
marile puncte comune în Hristologie. Termenii hristologici „natură”, wip°'
stas” » n persoană”, au fost folosiţi în mod diferit de către bisericile calcedoniene, monofizite şi caldeene, fiecare încercând să exprime taine uniunii
ipostatice fără separare şi fără confuzie. Reevaluarea teologiei orientale ar
trebui realizată în spiritul acestor constatări.
Abstract The interest of contemporary research in the old-Oriental
churches has become more and more evident in recent years. Official dialogues undertaken by representatives of this church have been seconded by
insightful research into the Oriental writers of the fifth to tenth century.
Theologians such as Andre de Halleux suggested that this old church be no
longer labelled "Nestorian", or "Monophysite". Henri Irenee Marrou in his
Theologie de l'histoire maintains that there is a specific type of interpretation of
the history of the church that may be applied to Oriental Churches as well: "a
certain event, action, may seem catastrophic for the Church, or beneficial,
while in reality its meaning is totally different". After fifteen centuries of divergence, the Oriental Churches and the Orthodox Church have come to a
dogmatic agreement in which common points in terms of Christology are
deariy stated. The Christological terms such as "nature", "hypostasis", "person" have been used in a different manner by Chalcedonian, Monophysite
and Chaldean Churches; each of them has been trying to express the mystery
of the hypostatic union without separation and confusion. Orientai theology
should be re-evaluated in the spirit of these findings.
,J0 Jean Danielou, Reflecţii despre misterul istoriei, trad. De Willi Tauwinkl, Editura
Universităţii, Bucureşti, 1996, p. 164-165.
,:j Andre de Halleux, „Nestorius", în rev. Irenikon, nr 1 şi 2/1993, p. 177.
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Preotul * om de cult şi cultură
Pr. Lect. Dr. Mihai IOSU

Pe temeiul unei continue aduceri la zi a lucrării preoţeşti ajungem la
constatarea că sacerdotul creştin n-a fost niciodată altfel decât omul vremii
şi al vremurilor. Misiunea sa a fost încadrată din totdeauna în spaţiul guvernat de Revelaţia dumnezeiască, prin izvoarele sale, Sfânta Scriptură şi
Sfânta Tradiţie, surse care l-au determinat şi sprijinit pe cel chemat la prea
înalta treaptă a preoţiei, să preia din istorie capitole şi exemple umane, să le
prelucreze în laboratorul unui prezent continuu spre a fi proiectate intr-un
viitor cu o percepţie umană clară şi sigură, unde se puteau materializa aspi
raţiile inspirate. Atât prezentul cât şi viitorul se definesc în cadrul lucrării
preoţeşti prin pregătirea şi susţinerea mediului propice activităţii divine cu
mijlocire umană, unde omul îl cunoaşte şi îl preamăreşte pe Dumnezeu în
Biserică şi în lume şi unde Dumnezeu s-a făcut Om, ca „omul viaţă să aibă şi
din belşug să aibă” (In 10, 10).
Intr-un astfel de context, măreţ prin amploare şi concretizat printr-un
anume gen de lucrare, Dumnezeu prin Biserica Sa, îşi aşează omul, numit
de acum încolo omul lui Dumnezeu şi omul Bisericii. Acest om este şi ră
mâne preotul. „Preoţia se exercită pe pământ dar rangul ei face parte din
categoria lucrurilor cereşti; nu un om, nu un înger, nu un arhanghel şi nici
vreo altă putere spirituală creată i-a fixat acest rang, ci Duhul Sfânt însuşi.
El acordă înalta Sa încredere oamenilor - deşi fiinţe îmbrăcate în corp - să
îndeplinească această slujbă cu totul îngerească... Dacă reflectăm că acela
care poate să se apropie de această natură prea fericită şi nemuritoare este
un om... atunci rămânem uimiţi de profunzimea misterului şi, în acelaşi
timp, pătrunşi de măreţia puterii pe care harul Sfântului Duh a încredinţato preoţilor”1.
1 Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre preoţie, Editura Institutului Biblic şi de Misiune
Ortodoxă, Bucureşti, 1998, p. 63.
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Preotul - om de cult şi cultură
re de la înălr*^ aceste* m*s*urfi i-a preocupat pe oamenii deveniţi sfinţi camemo
?Tmării lor §* în urma experienţei lor, au lăsat mărturia
siri
preoţiei»
SI Uxr- [nune uimitoare, putere nespusă, mister înfricoşat al
sa De nă ^ 3 S,âmă’ suklimă> de nepreţuit, cu care Hristos, după venirea
în ce
a inev°it să însărcineze pe nevrednicele sale făpturi! Vă rog
ţ.
nunc l> cu lacrimi şi cu suspine, să cinstiţi acest tezaur al preoţiei r pentru cei care ştiu să-l păstreze cu sfinţenie şi cu vrednicie... Eu îl
pe preot în mijlocul sfinţilor, în cetele curţii împăratului împăraţilor”2,
espre valoarea preoţiei şi despre statutul aparte avut de cel ce o ilusreaza, avem pagini alese şi de la oameni obişnuiţi, clerici sau mireni. „Ca
reprezentant şi propovăduitor al unei doctrine religioase care afirmă vaioarea sPlr^tu u* m fiinţa omenească şi în cultura universală, preotul trebuia să
se lstirigă faţă de restul credincioşilor nu numai printr-o viaţă morală ireproşa i ă, ci şi printr-o intensă trăire lăuntrică, spirituală. Este vorba de
cu tivarea spiritului, a acelei părţi superioare din fiinţa noastră, care consti. Ui Dwmne?ew om Pnn care suntem orientaţi spre El şi spre
CCr .
caracteru^ ri, Prin natura, rostul şi instituirea sa preoţia se constituie într-o „aristocraţie a Duhului”4.
Un poet laic apusean care din viaţa de cult şi-a extras setea şi bagajul
e cu tură şi care a lăsat posterităţii opere de artă poetică, exprimă atât de
umos şi simplu, rezultatul propriei constatări: „în fiecare parohie există
un om care e al tuturor, care e chemat ca martor, ca sfătuitor şi ca sfinţitor
in cele mai solemne acte ale vieţii omeneşti. Un om fără de care nici nu
ne naştem, nici nu murim; care te primeşte de la sânul mamei şi nu te păconTLl
l^.gr0apă> Care binecuvântează sau sfinţeşte leagănul, patul
iese să Nnh
* m°xÎU §1 C°şdugul; un om Pe care copilaşii se obişnu1 numesc nădn?
***** de el;
om Pe
necunoscuţii

ssrrcăruia creşt,ni * aduc măr-isiri e ior

secrete; un om care prin rostul lui e mân
gâietorul tuturor durerilor omeneşti, care vede bătând la uşa sa pe sărac şi
pe bogat; cel bogat ca să-şi lase pe ascuns milostenia, cel sărac
ca să primească fără să se ruşineze; un om care, nefiind de nici un rang social,
ţine
Sfântul Efrem Şirul, Cuvânt despre preoţie, Editura Institutului Biblic şi de Misiune
Ortodoxă, Bucureşti, 1998, p. 241.
4
^r- ^ne Branişte, Despre preoţie, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2004, p. 67.
7
ro^‘
Popescu, Colaboratorii preotului, în Biserica Ortodoxă Română, 73,1 nr.
(, 1955, p. 627.
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deopotrivă de toate clasele, de clase nevoiaşe prin viaţa lui săracă şi prin
umilinţa naşterii, de clasele înalte prin educaţia şi ştiinţa lui; în sfârşit, un
om care ştie toate, care are dreptul să spună tot şi al cărui cuvânt cade de
sus asupra minţii şi inimii omului, prin autoritatea dumnezeieştii lui mi
siuni. Acest om este preotul”5.
Fiind un lucrător cu timp şi fără timp (2 Tim 4, 2 ) şi străduindu-se a
împlini lucrul bun şi primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care
voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină
(1 Tim 2, 3-4 ), preotul are nobila obligaţie, prin natura misiunii sale, de a
avea pregătirea necesară spre a se identifica şi a se justifica. In jurul Sfântu
lui Potir îşi constituie şi îşi menţine comunitatea, actul de cult fiind facto
rul ce-l va avea întotdeauna ca un avantaj. Funcţia liturgică a lucrării sale
este şi ocazia cea mai la îndemână prin intermediul căreia se face cunoscut,
apreciat şi de folos păstoriţilor săi. „în nici o altă chemare şi funcţiune a
misiunii sale preoţeşti nu ajunge preotul într-un contact atât de intim ,
atât de adevărat şi substanţial, atât de viu şi real cu Mântuitorul, ca în
rolul său de liturghisitor. în Sfânta Liturghie preotul este făcut direct păr
taş preoţiei Mântuitorului. Aici, în Sfânta Cuminecătură, preotul poartă
în mâinile sale pe însuşi Dumnezeu Creatorul, pe Dumnezeu Mântuitorul
nostru al tuturor. în această Taină preotul vine în contact nemijlocit...ci
Iisus Hristos Cel Euharistie. Mâinile noastre, buzele noastre, limba noastră
ating Izvorul sfinţeniei şi în fiecare Liturghie noi ne adăpăm din Paharul
Vieţii, din Hristos Mântuitorul lumii”6.
Actul de cult pe care îl ilustrează şi îl promovează preotul este atât
fundamentul cât şi normativul actului de cultură.
„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 Tale spirituale. Pentru
aceasta, arsenalul culturii sale trebuie să fie extrem de bogat”7.
Palierul de manifestare al preotului este deosebit de vast. In sarcina lui
sunt chemări multiple. în această conjunctură se evidenţiază că „preotul...e
5 Lamartine, Les devoirs sociales du clerge, traducere de C.D. Mugur, Bucureşti, 1928,
p. 76.
6 Pr. Prof. Dr. Spiridon Cândea, Studii şi articole de Pastorală Ortodoxă, Editura Arhi
episcopiei Sibiului, 2002, p. 145.
' Pr. Prof. Ioan G. Coman, Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi, Studii Teologice, 9-10, seria
a II-a, noiembrie-decembrie, 1949, p. 747.
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Preotul - om de cult şi cultură
mai ales educator. Viaţa lui e o lecţie. Predica lui e o lecţie. Spovedania e o
ecţie. In toate e multă pedagogie, iar în spovedanie se află el însuşi ca în
aţa judecăţii, când îl ascultă pe cel care îşi prezintă faptele la judecată. Ju"
decătorul trebuie să cunoască valoarea tuturor faptelor care i se mărturisesc . Ii 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 mobi
litatea, metoda, adaptarea la psihologia şi caracterul preopinentului, suple'
ţea 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”8 .
Sfântul Nicodim Aghioritul, prin intermediul autorităţii sale de per
sonalitate interesată în a fi de folos celor, la rândul lor interesaţi de trăirea
unei vieţi duhovniceşti autentice, dă următorul sfat: „Trebuie ca tu care
vrei să te faci preot 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 îndelet
niceşti, noaptea şi ziua”9.
Preotul trebuie să aibă cunoştinţe solide şi în domeniul misticii creşti
ne. Cunoştinţele de psihologie, psihanaliză, biologie şi pedagogie trebuie să
se găsească în bagajul său, aria deservită de aceste discipline fiind şi sursă
de posibile soluţii în misiunea sa.
Lectura preotului, factor ce trebuie să dea consistenţă culturii sale, se
impune a fi bine selectată şi atent folosită. El, „printr-un bagaj de cunoştin
ţe 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”10. Astăzi, modalitatea de adresare, cuvântul preotu
lui către cei încredinţaţi lui, „trebuie să sune altfel decât acum două sute de
ani. Cine crede că o asemenea exigenţă e nerespectuoasă cu tradiţia, con
fundă tradiţia cu scleroza şi teologia cu învăţământul politic totalitar”11.
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
8 Antonie Plămădeală, Preotul în Biserică, în lume, acasă, Sibiu, 1996, p. 101-102.
9 Sfântul Nicodim Aghioritul, Carte foarte folositoare de suflet, Editura Episcopiei
Râmnicu-Vâlcea, f. a. p. 8.
10 t Andrei Episcopul Alba Iuliei, Spovedanie şi comuniune, Alba Iulia, 1998, p. 154.
“ Andrei Pleşu, Prefaţă la Timpul rugului aprins, Bucureşti, 1996, p. 12.
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chemat preotul”. Cele mai bune şi mai frumoase simţăminte ori cele mai ^
frumoase învăţături sunt anihilate de tipizarea verbală careţi simptom de ^
lene, frică şi uscăciune a inimii. Tot atât de duşmănoase sunt stilul pildui- .tj
tor, edificator, onctuos, stilul emfatic, stilul grandilocvent, sau deprinderea ^
2
comodă de a reduce predica la repetarea pericopei evanghelice”12.
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 capi'
tală. Dar ca să ajungi acum la esenţial, la sinteza ultimă într-o lume atât de «o
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 ^2
îndreptar ca să nu rătăcim fără nicio şansă prin monstruosul labirint al Q
civilizaţiei babilonice moderne”13.
Cultura preotului se impune ca o premisă a succesului pastoral. „In ci
tirea cărţilor dumnezeieşti şi sfinte stă mântuirea creştinilor”14, 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 reiaţii nu poţi stabili adevă
ruri. Fără un minim de adevăruri, nu poţi fi în armonie. Rămâi în dezechi
libru. Şi, venind la noi acasă, ce echilibru ar putea da credincioşilor săi, un
preot aflat el însuşi în dezechilibru?”15.
Iscusinţa preoţiei nu este un dat moştenit în cantitate maximă, sufici
ent şi imuabil, ci ţine de o permanentă şi continuu alimentată, „trăire preo
ţească şi cunoaştere. Niciun 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 teol°gic, pentru latura duhovnicească, este de la sine înţeleasă. Cunoaşterea
trebuie să se întindă peste orice domeniu spiritual care are atingere cu su
fletul omenesc”16.
12 Nicolea Steinhardt, Dăruind vei dobândi, Baia Mare, 1992, p. 243.
13 Pr. Ion Buga, Pastorala-calea preotului, Editura Sfântul Gheorghe-Vechi, Bucureşti,
1999, p. lll.
H Elia Citterio, Nicodim Aghioritul. Personalitatea - opera - învăţătura ascetică şi mistică,
Editura Deisis, Sibiu, 2001, p. 91.
15 Antonie Plămădeală, op. cit., p. 111.
16 f Firmilian, Mitropolitul Olteniei, „Duhovnicul” Mitropolia Olteniei, anul VIII, nr.
1-3, ianuarie-martie 1956, p. 4.
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Se poate afirma cu tărie că: „având, deci, mintea lui Hristos, ir^
nul cunoştinţelor şi al scrierilor, (preotul) trebuie să descopere, cu ca . ^
devreme cu atât mai fericit, exact ceea ce-i este necesar şi ce-i fo °SQ^e^7Yia
potriveşte specificului său. în acest punct, expresia Fer. Ieronim c j
preotului trebuie să fie biblioteca lui Hristos, mi se pare mai mult decât m
rată”17.
Dacă pastoraţia este „arta artelor şi ştiinţa ştiinţelor”18 putem întări că
preotul este un om de ştiinţă. Această autoritate a sa, socotită a fi talantul
din Evanghelie, este oferit de Dumnezeu păstorului de suflete spre a-i fi spre
ajutorul personal şi ca avantaj păstoriţilor săi. Talantul ţine de o sursă şi se
revarsă creând şi acumulând resurse. „A îmbrăţişa o profesiune ce presupune şi cere ştiinţă, fără a o deţine în suficientă măsură, spre a nu compromite interesele spirituale şi vremelnice ale celor ce recurg la tine, este o
vină atât de gravă, încât, în anumite cazuri, ar putea introduce obligaţia
restituirii; iar uneori chiar legea divină cere ca acela care ar fi îmbrăţişat
preoţia fără a fi posedat îndeajuns Ştiinţa despre ea, să renunţe a o exercita,
dacă nu vrea sau nu poate să-şi câştige acele cunoştinţe necesare spre a-şi
îndeplini bine misiunea”19.
Omul Bisericii ca om de cultură, în dorinţa de a se îmbogăţi intelectual, îşi orientează studiul individual, vizând cele două paliere clasice: ştiinţa
preoţească şi cea profană. „Preotul trebuie să studieze, înainte de toate,, să
studieze continuu şi profund ştiinţa preoţească; să nu se teamă niciodată a
şti prea mult; cu cât va studia, cu atât mai mult va fi...preot adevărat. Dacă
se dăruieşte studiului acestei ştiinţe...îşi va lărgi spiritul, îşi va înălţa ideile,
îşi va curăţa sentimentele şi afectele...”20. „Se va întâmpla atunci că, fiind
puternic ancorat în adevărurile de credinţă, va putea-după învăţătura Sfân
tului Apostol Pavel să îndemne conform învăţăturii sănătoase şi să convin
gă pe cei ce o combat... Va vedea limpede în sine însuşi şi prin sine însuşi
cât de adevărate sunt aceste cuvinte ale Apostolului că Scriptura inspirată
de Dumnezeu e de folos spre învăţătură, spre mustrare şi îndreptare, spre

17 Pr. Ion Buga, op. cit. p. 123.
18 Sfântul Grigorie de Nazianz, Cuvânt de apărare pentru fuga fn Pont sau Despre preo
ţie, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1998, p. 181.
Abatele Dubois, Practica zelului preoţesc sau mijloace pentru a face slujba preoţească
stimată şi rodnică, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş, 2007, p. 89.
20 Ibidem, p. 102.
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deprinderea în evlavie şi dreptate şi pentru ca omul lui Dumnezeu să fie
gata la orice faptă bună”21.
„Preotul va putea studia istoria patriei şi chiar un compendiu de istorie
universală; se va putea dedica, dar cu moderaţie, studiului ştiinţelor natu
rale; nu va fi nepotrivit să parcurgă vreo lucrare de arheologie... va putea
face incursiuni în imensul câmp al literaturii; trebuie săpă fie însă cu băgare
de seamă ca nu cumva să-şi usuce şi strice propria inimă cu lectura anumi
tor texte...”22.
Trebuie să cunoaştem tactica optimă pe care o folosim atunci când ne
dăruim studiului în aşa fel ca acesta să fie cu binecuvântare de sus şi cu
maximum de folos celor consideraţi fii duhovniceşti sau învăţăcei. Fără
aceşti doi parametrii atinşi, riscul unei frământări inutile este mare. „Aramă
sunătoare şi chimval răsunător (1 Co 13, 1). „Zadarnic am aduna comori dacă
iubirea nu ne aprinde, dacă duhul evlaviei nu ne înflăcărează lucrările;
dacă nu le folosim cu acele dispoziţii sfinte care să-şi merite binecuvântarea
cerului, nu suntem decât nişte baloane umflate cu aer... Asurzim urechile
altora dar le lăsăm inima îngheţată; provocăm torţe, aplauze, dar nu-i câş
tigăm lui Iisus decât păcătoşi; vom fi admiraţi ca învăţaţi, dar nu vom fi
binecuvântaţi ca preoţi...”23.
1. Studiul cu abnegaţie. Preoţia prin definiţie fiind o expresie a jertfei
arta curajului face parte din peisajul cotidian al celui chemat la această
demnitate. „Dacă înşişi păgânii, călăuziţi doar de raţiune, nu se temeau să
înfrunte dificultăţile cel întâmpinau în studiile lor profane şi stabileau ca
axiomă că munca stăruitoare biruie orice dificultate, ce ruşine ar fi pentru
noi care ne propunem un ţel atât de nobil şi care suntem ajutaţi de har şi
suntem animaţi de atâtea exemple frumoase, dacă ne-am descuraja în mod
laş la vederea unui obstacol...”24.
2. Studierea cu sobrietate presupune a păstra de fiecare dată un echi
libru în ceea ce priveşte preocupările multiple cerute de misiunea la care
suntem chemaţi. „Sunt unii care au o astfel de pasiune pentru studiu încât
nu-1 pot lăsa ca să se ocupe de altceva; această pasiune este pentru ei ca o
prăpastie ce absoarbe şi acte de evlavie şi acte de zel şi exercitarea pastoraţiei... E un lucru vădit că un astfel de exces nu e pe placul lui Dumnezeu
21 Ibidem, p.
22 Ibidem, p.
2] Ibidem, p.
24 Ibidem, p.

102-103.
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ditate,
*n m*ntea l°r multă confuzie, dezordine, avi'
Şi că nuincoerenţă
poate să nun^T°r>rl
afirmarea, cu rezultate 663 ^ ^ impune în cazu^ de faţă este afişarea şi
necesar validarea şi ^ concrete> a unei curiozităţi moderate; este imperios
sau discernământul marea acelui simţ al măsurii, celebra calitate diacrisis
adaugă la viat-o Smeren*e- Smerenia nu este o virtute printre celelalte
ce se
ţ noastră duhovnicească , „ ci este o aşezare fundamentală a omului care se vede în prezenţa lui Dumnezeu. îi recunoaşte atotpu
ternicia, se uimeşte în faţa măreţiei Lui, apoi îşi vede micimea şi nemernicia
sa şi recunoaşte smerit că tot ceea ce are, însăşi existenţa lui, este un dar al
negrăitei iubiri şi milostiviri dumnezeieşti”26.
Smerenia trebuie privită şi ca o sursă din care desprindem nenumărate
soluţii. Experienţa ne demonstrează faptul că este în măsură să cureţe cu
înlesnire păcatul, este de asemenea prielnică sporirii şi în celelalte virtuţi şi
cu deosebire, este arma nebiruită împotriva mândriei.
Viaţa pământească cuprinde în bagajul său încercările, durerile şi suspinele. Mântuitorul Hristos ne atenţionează: „în lume necazuri veţi avea* iar
în Faptele Apostolilor găsim următoarea sintagmă: Prin multe suferinţe tre
buie să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu (FA 14,22 ). La sfârşitul ei nădăjdu
im să mergem unde nu este durere, nici întristare nici suspinare, să
dobândim odihna şi pacea mult dorite şi atât de greu găsite pe pământ.
Fiul lui Dumnezeu întrupat ne-a încredinţat că, aici pe pământ, putem
avea odihna sufletelor noastre, şi anume prin smerenie.
„Oare nu este un semn al vremii noastre această frământare, istovire,
căutare şi neurastenizare a omului? Doctorii prescriu tuturor bolnavilor
odihnă şi linişte. S-au făcut case de odihnă şi staţiuni de odihnă pentru
oamenii neurastenizaţi; s-au inventat metode de relaxare, încât, parafra
zând cuvântul Avva Dorotei, omul de azi, mai mult decât orice, are nevoie
de odihnă. De ce nu o găseşte? învăţaţi-o de la Mine, Cel smerit, ne în
deamnă Mântuitorul, şi veţi avea odihnă sufletelor voastre. Prea încrezător
în puterile sale, prea lăudăros cu isprăvile sale, omul a uitat, a pierdut calea
cea bună a smereniei, s-a înstrăinat de izvorul a tot binele şi nu mai are

25 Ibidem, p. 109.
26 Arhim. Arsenie Papacioc, Scrisori către fiii mei duhovniceşti, Mănăstirea Dervent
Constanţa, 2000, p. 161.
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odihnă. Smerenia însă ne aşează, dintr-o dată, în starea firească a existenţei
noastre”27.
Niciodată nu trebuie să uităm cine suntem, de cine şi la ce misiune
suntem chemaţi şi care este cadrul propice desfăşurării unei activităţi preo
ţeşti rodnice. „Adevăraţii învăţaţi dacă sunt însufleţiţi de duhul evlaviei se
disting totdeauna printr-o smerenie unică. Lipsa de evlavie nu apare nicio
dată mai învederată decât în conduita, în felul de a conversa, în ţinuta
orgolioasă a unui învăţat; pentru el ştiinţa e totul şi în om nu e nimic
vrednic de laudă decât ştiinţa”28.
Folosind prin oficiul de cult, actul de cultură sau înnobilând cultura
prin frumuseţea şi bogăţia cultului, preotul asigură misiunii sale acea valoare perenă a dăinuirii, elementele liturgice şi cele intelectuale, cuprinse în
lucrarea sa, constituind un fundament solid precum şi fluenţa şi siguranţa
unui parcurs demn şi responsabil în viaţă.
Pe temeiul unei continue aduceri la zi a lucrării preoţeşti ajungem la
constatarea că sacerdotul creştin n-a fost niciodată altfel decât omul vremii
şi al vremurilor. în jurul Sfântului Potir îşi constituie şi îşi menţine comuni
tatea, actul de cult fiind factorul ce-1 va avea întotdeauna ca ţi în avantaj.
Funcţia liturgică a lucrării sale este şi ocazia cea mai la îndemână prin in
termediul căreia se face cunoscut, apreciat şi de folos păstoriţilor săi.
Conducătorul de suflete se află necontenit în faţa a nenumărate şi in
finit de variate probleme de gândire, de simţire şi de atitudine ale turmei
dale spirituale. Pentru aceasta, arsenalul culturii sale trebuie să fie extrem
de bogat. Fără cultură nu poţi stabili relaţii. Fără relaţii nu poţi stabili ade
văruri. Fără un minim de adevăruri, nu poţi fi în armonie. Rămâi în deze
chilibru. Şi, venind la noi acasă, ce echilibru ar putea da credincioşilor săi,
un preot aflat el însuşi în dezechilibru?
Folosind prin oficiul de cult, actul de cultură sau înnobilând cultura
prin frumuseţea şi bogăţia cultului, preotul asigură misiunii sale acea va
loare perenă a dăinuirii, elementele liturgice şi cele intelectuale, cuprinse în
lucrarea sa, constituind un fundament solid precum şi fluenţa şi siguranţa
unui parcurs demn şi responsabil în viaţă.

27 Protosinghel Petroniu Tănase, Uşile pocăinţei, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bu
covinei, Iaşi, 1994, p. 16.
28 Abatele Dubois, op. cit., p. 110.
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times. He bu’M n^an priest has always been a man of time and of the
the act of wo V
• ma*nta*ns ^is community around the Holy Chalice,
his work is W ^
ma*n suPPort factor. The liturgical function of
appreciated h^
an<^y °Pportunity to become widely known, to be
faces numerous anH° Feat. Use t0 his flock- The shepherd of souls always
which mncfo 1
lnmitely varying issues of reason, feeling, and attitude
relâtL
r " tr°Uble his flock' His educanon
is crucial. There is no
relation without culture. Truth cannot be revealed without relations.
lhere is no harmony without
minimum number of truths, just im a
ance. And an imbalanced priestacannot
provide his believers with balance.
By using the act of culture through the office of worship or ennobling cu
ture through the beauty and richness of worship, the priest bestows on îs
mission the perennial value of eternity, the liturgical and intellectual e e*
ments of his office being the strong foundation, the fluency and safety o a
dignified and responsible life.

Misterul Cultic - mod al prezenţei iui Hristos
în Biserica
Lect. Dr. Ciprian STREZA
Rugăciune a comunităţii, actualizare a Jertfei Mântuitorului, reprezentare simbolică a întregii iconomii a mântuirii, cultul creştin juxtapu
ne într-o singură imagine prezentul, trecutul şi viitorul, vizibilul cu
invizibilul, reliefând într-un mod unic diversitatea armonică a planului
divin de îndumnezeire a omului. Termenul care defineşte poziţia cultului
creştin în întreaga iconomie a mântuirii este cel de mister (p.ucrcY)piov) .
„Mare este taina credinţei - spune Sf. Apostol Pavel în Epistola către Timotei, cap. 3, versetul 16: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în
Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în
lume, S-a înălţat întru slavă*1.
Actele personale ale Fiului lui Dumnezeu întrupat: răstignirea, învie
rea, înălţarea sunt acum, prin intermediul cultului, realităţi mereu actuale
la care participă toţi credincioşii Bisericii. Misterul, tainicul, ţine de mo
dul în care Dumnezeu Se descoperă oamenilor2. Prin văzut se descoperă o
realitate divină, nevăzută. Astfel, întreit şi totuşi unul este sensul terme
nului de mister:
1. Mister este Dumnezeu în Sine, „Cel Care locuieşte în lumina neapro
piată’* (In 1, 14) şi Care Se descoperă pe Sine în cuvintele Sfintei Scripturi,
în raţiunile făpturilor şi întruparea Fiului lui Dumnezeu, şi descoperit astfel,
El este şi învăluit, putând fi sesizat şi înţeles doar prin credinţă.
2. Mister este Persoana divino-umană a Fiului lui Dumnezeu întrupat.
3. Mister este Biserica, extinderea Persoanei divino-umane a lui Hris
tos în umanitate, care îl are pe Mirele ei prezent în sânul ei prin intermedi
ul cultului: „Te găsesc pe Tine în tainele Tale, Doamne** spune Sfântul
1 Pr. Prof P. Vintilescu, Misterul liturgic, Bucureşti, 1929, p 26.
2 Odo Casei, Das christliche Kultmysterium, Regensburg, 1924, p. 60.
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Ambrozie. Prin cult, prin toate actele văzute, El ne face părtaşi desăvârşirii
umanităţii Sale.
Baza generală pe care este fundamentat misterul cultului este dihoto
mia naturii umane4. Omul realizează mai mult decât orice unitate din lu
me, caracterul paradoxal al tainei: prin văzut se manifestă nevăzutul, căci
omul uneşte în sine spiritul, ca raţiune conştientă, cu materia, ca raţionali
tate plasticizată, inconştientă, simplitatea cu indefinitul, creatul cu necrea
tul . Văzutul „semnifică” întotdeauna, trimite la o realitate spirituală, de
care este plin. Astfel materia, văzutul, exprimă un raport permanent între
Dumnezeu şi lume: căci Dumnezeu lucrează, se manifestă prin văzut; toate
actele Bisericii au caracter de taină şi astfel cultul, expresia privilegiată a
activităţii Bisericii poartă amprenta acestei dihotomii. Tainicul se arată în am
bianţa eclezială ca întâlnire încadrată intr-un cadru anume, determinat de
gesturi şi cuvinte6.
Misterul prezenţei lui Dumnezeu în lume îmbracă haina simbolului.
După etimologia sa acest termen semnifică un semn material care evocă în
mintea noastră o altă realitate decât cea văzută. Provenind de la verbul
aup-paXXeiv a uni, simbolul e un indicator spre ceea ce e dincolo de el, el nu e
o realitate pentru sine, ci în funcţie de o altă realitate pe care o simbolizează şi
cu care face mereu legătura. în accepţia cea mai generală, trebuie văzut deci
simbolul, ca „ceva”, ce trimite spre un „altceva” pe baza unei asemănări care îi
este proprie(signum rei)'. Orice lucru prin funcţia de simbol este chip
(exTU7c<o[xa, fiopcpcofia) al unei realităţi deosebite, dar este şi o scară care ajută
spiritului să urce la realitatea simbolizată. Caracterul de chip şi de mijloc de
înălţare a minţii dincolo de el sunt, în fond, una şi aceeaşi însuşire pe care o
are simbolul8.
în acest sens trebuie făcută distincţia între semn şi simbol, ambele
trimiţând la realitatea care este dincolo de ele: simbolul participă la puterea
realităţii pe care o reprezintă pe când semnul nu are această participare.
Corelaţia cu transcendenţa este nota caracteristică a simbolului creştin.
* De Misteriis, PL. 16, col 407A.
4 Pr. Prof. D. Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, VIII, Bucureşti, 1974, p. 9.
s Ibidem, p. 10.
6 Pr. Prof. E. Branişte, Tâlcuirea dumnezeieştii Liturghii după N. Cabasila, Bucureşti,
1943, p. 16.
7 H.R. Schlette, Symbole, în Encyclopedie de la foi, IV, p. 279.
8 Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, „Simbolul, anticipare şi temei al posibilităţii icoanei” Studii
Teologice IX (1957), nr. 7, p. 431.
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Simbolul religios învăluie, dar şi dezvăluie o prezenţă spirituală, descoperind
dimensiunea adâncă, fundamentală a realităţii, căci tot ceea ce vedem nu este
decât chipul, icoana prototipului divin. Citândud pe Berdeaev, Pr. Prof. D.
Stăniloae, precizează: „Simbolul şi simbolizarea presupun existenţa a două lumi, a
două ordine de existenţă... Simbolul este puntea între două lumi... el arată nu
numai că există o altă lume, ci şi că e posibilă o unire între cele două lumi. Simbolul
deosebeşte dar şi leagă două lumi”9.
Lumea întreagă e în fiinţa ei, şi poate deveni pentru om mediul prin care
acesta străvede prezenţa lui Dumnezeu. Lumea întreagă este, deci, în fiinţă ei
un mister dar şi un simbol. Omul trebuie să descopere acest caracter al ei
tainic de mediu străveziu al transcendenţei divine, prin contemplarea
raţiunilor divine, căci la temelia tuturor lucrurilor şi fiinţelor create stă nu
fiinţa divină, ci formele, tipurile, paradigmele divine, după care El a creat toate
făpturile. Dincolo de „scoarţa vârtoasă a materialităţii” acestei lumii, Sfântul
Părinţi au văzut esenţa adevărată, netrecătoare a lumii veşnice. „Ei au fost
învăţaţi de Logosul creator ascuns în ele, prin vederea contemplaţiei spirituale a
fiecăruia dintre simbolurile văzute, şi prin Logos au aflat pe Dumnezeu10”. „Astfel,
toată lumea inteligibilă se înfăţişează închipuită tainic în chipurile simbolice ale
lumii sensibile, pentru aceia care au ochi să vadă; şi toată lumea sensibilă daca e
cercetată cu o minte iubitoare de cunoştinţă în însăşi raţiunile ei e inclusă lumea
inteligibilă”'1.
Simbolul cultic nu este doar un indiciu al misterului prezenţei lui
Dumnezeu printre oameni, ci el face prezent acest Mister prin unirea a două
realităţi, una empirică, văzută şi alta spirituală, nevăzută, nu în chip logic
(„aceasta” înseamnă „aceasta”), nu ■ prin asemănare (aceasta preînchipuie
aceasta) şi nici prin cauză'efect (aceasta este cauza acesteia) ci epifanic (de la
^cupaveta - descopăr). Astfel în simbol totul descoperă realitatea tainică
spirituală şi în el totul este necesar pentru a o descoperi, însă nu întreaga
realitate spirituală este descoperită, ci simbolul reprezintă totdeauna o parte,
căci „noi în parte cunoaştem şi în parte proorocim” (1 Co 13, 9)12.

9 Ibidem, p. 434.
10 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie 49, Filocalia, voi. III, Sibiu,
1948, p. 36.
11 Idem, M>scagogiu 21, PG 912, 697 A.
. _ ,
12 Pr. Al. Schmemann, Euharistia, Taina împărăţiei, 1984, trad. de Pr. Boris Răducanu,
Ed. Anastasia, Bucureşti, 1992, p. 45.
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„Esenţa simbolului este, că în el se depăşeşte dihotomia realităţii şi a
simbolismului ca nerealitate; realitatea se cunoaşte, înainte de toate, ca împlinirea
simbolului, iar simbolul ca împlinirea realităţii... Slujba divină este simbolică,
pentru că însăşi lumea, însăşi creaţia lui Dumnezeu este simbolică, tainică, şi pentru
că prin esenţa Bisericii şi prin destinaţia ei în lumea aceasta se descoperă împlinirea
acestui simbol, realizarea lui ca cea mai înaltă realitaten[\
Pornind de la aceste date poate fi înţeleasă şi receptată într-un mod
unic întreaga evoluţie a cultului creştin. Ca evreu după trup, Mântuitorul a
practicat, în timpul vieţii Sale pământeşti formele cultului iudaic, dar
umplându-le de un conţinut nou. In convorbirea Sa cu femeia samarineancă (In 4, 23-24) Mântuitorul formulează principiul fundamental al cub
tului celui nou: „închinarea în Duh şi adevăr”, adică cinstirea lui Dumnezeu
în sinceritatea şi curăţia inimii, pe care trebuie să se fundamenteze orice act
de cult. Principiul acesta deosebeşte astfel, în chip fundamental, cultul creş
tin de celelalte culte păgâne şi de cei iudaic, căci în acest cult nou, ritualul
şi formele exterioare nu sunt „acte gratuite”, „teatrale”, ci ele împărtăşesc o
infinită realitate spirituală şi ele se bazează pe un fond lăuntric, pe simţirea
religioasă, pe evlavia adevărată14.
Sfinţii Apostoli au păstrat cu sfinţenie cele primite de la Mântuitorul,
dar ei au adăugat şi forme noi, crescute din cele vechi, cerute de progresul
şi dezvoltarea tinerei Biserici. Ca şi Sf. Apostoli, membrii primei comuni
tăţi creştine, recrutaţi aproape numai dintre iudei, păstrează la început de
prinderile de cult cu care veneau din vechea lor religie. Cultul acestei
perioade a istoriei Bisericii creştine este un cult mixt, iudeo-creştin13. Primii
creştini îndeplinesc, pe de o parte, obligaţiile cultului iudaic de la templu,
unde ei se adună în foişorul lui Solomon, la ceasurile obişnuite de rugăciu
ne ale iudeilor, pe de altă parte, însă, ei participă şi la anumite adunări
liturgice de cult, specific creştine, deosebite de cele din templu:
„Şi erau în fiecare zi cu stăruinţă şi intr-un cuget în templu şi frângând păine prin case şi primeau hrană cu bucurie şi cu inimă nevinovată, lăudând pe
Dumnezeu” (FA 2, 42-47).
In aceste adunări elementul principal era frângerea pâinii, adică Sfânta
Euharistie, care constituie centrul cultului celui nou, la care se adaugă ru
găciunea şi lauda lui Dumnezeu, citirile din cărţile sfinte (1 Tes 5, 27; Col.
n Idem, p, 46.
14 Pr. Prof P. Vintilescu, „încercări de istoria Liturghiei. Liturghia creştină în primele
trei veacuri” Studii Teologice (I), 1929, nr. 1, p. 179.
15 Pr. Prof Liviu Stan, „Structura primara a comunităţilor creştine” Studii Teologice
(XXIV), nr 9-10, 1972, p. 675.
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4, 16), predica şi cântările religioase (£/ 5, 19). Cu ele erau unite agapele (1
Co 11, 20-22), colectele pentru săraci (1 Co 16, 1*2) şi manifestările harismelor (1 Co 14)16.
Individualizarea mai precisă a cultului creştin, ca un cult nou şi deosebit de cel iudaic, s-a făcut mai ales la comunităţile din diaspora, unde nu
mai exista templul din Ierusalim în care se desfăşurau multe din actele de
cult provenite din iudaism ale Bisericii primare. Ruperea definitivă a cultului creştin de cel iudaic s-a consumat, odată cu declanşarea persecuţiilor
împotriva creştinilor, atât din partea iudeilor, cât şi a păgânilor, şi odată cu
dărâmarea templului din Ierusalim în anul 70. Această stare de lucruri a
dus foarte repede la stabilirea unui formular liturgic propriu, nou, adecvat,
cuprinzând în sine toate elementele din care se vor dezvolta, mai apoi toate
formele cultice ulterioare.
O rânduială completă, de la început până la sfârşit a oficiului liturghiei
creştine în vremea Sfinţilor Apostoli nu poate fi găsită niciunde în Noul
Testament; Cultul este parte integrantă a Tradiţiei, el a fiinţat împreună cu
cateheza apostolică, înainte de aşternerea în scris a scrierilor Noului Testament. Tainicul experiat în sânul comunităţii bisericeşti este cel care a
determinat şi organizarea instituţională şi socială a Bisericii. Cultul a fost
astfel, mediu de împărtăşire a harului, formă de exprimare şi păstrare a
adevărului revelat, dar şi nucleul spiritual care a dus la închegarea şi organi
zarea comunităţilor în Biserica primară. Pe de o parte, cultul a fost etalonul
prin care s-a măsurat atât fidelitatea faţă de adevărurile de credinţă ale Bise
ricii, cât şi faţă de rânduielile ei primare şi autentice de organizare socială şi
juridică. în cult şi-au găsit izvorul, modelul şi forma de exprimare toate rân
duielile de bază, sau toate principiile canonice fundamentale ale Bisericii, iar
toate formele de organizare sociala şi toate rânduielile legate de aceasta s-au
dezvoltat simetric, în concordanţa cu rânduielile şi formele de cult17.
Pe de altă parte, cultul a fost experiat ca întâlnirea cu Hristos în actele
Sale mântuitoare, sub chipul văzut al materiei şi al actelor sensibile, care
nu sunt nişte simple simboluri, separate de har, ocazionând doar lucrarea
harului, ci ele sunt pline de putere dumnezeiască. Bipolaritatea văzutnevăzut, creat-necreat, imanent-transcendent pe care s-a constituit cultul l-a
făcut accesibil doar celor care se deschideau prin credinţă, după cum afirmă
16 Pr. Prof. P. Vintilescu, „încercări de istoria Liturghiei...", p. 180.
17 Pr- Prof Liviu Stan, „Instituţie şi instituţionalizare în viaţa bisericească”, în MMS (
XLVI), 1970, nr 1-2, p. 6.
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Leon cel
r. Mare:
u . „Pentru a putea fi părtaşii cu adevărat la sfinţenia Lui, Domnul
nostru
, „ . ^ Hmt°S a limitat P^nţa lui fizică între ucenicii Săi, dar nu înainte
7 fT /m J0tW_ Ce era necesar pentru propovăduirea Evangheliei şi pentru taine e Notdu* I^miAit... apoi, Sa in^at ia cer ?i a trmiî, pe S/dntui Du/x in
credinţă”^
^ ^ ^^
sfârşitul veacurilor, sesizat fiind doar prin
cest criteriu undamental al deschiderii şi al înţelegerii prin credinţă
misteru ui pe care cultul creştin şi-l propunea săd aducă în lume este
tema fundamentală a întregii literaturi care tratează despre cultul epocii
apostolice19.
Iată datele pe care le prezintă Didahia celor 12 Apostoli: „Adunându-vă
în fiecare Duminică a Domnului frângeţi pâine şi mulţumiţi cu înţelegere şi întru
simţirea inimii, după ce mai înainte v-aţi mărturisit păcatele, pentru ca jertfa
voastră să fie curată”20.
Este elocventă simplitatea şi claritatea formelor externe ale cultului BL
sericii primare, accentul cazând întotdeauna pe înţelegerea şi experierea
realităţii noi eshatologice comunicate prin cult. Biserica era în epoca entuziasmului, în faza ei preinstituţională în care formele de cult nu sunt atât de
reglementate de conducerea Bisericii, cât odrăslite de harul Sfântului Duh,
Care îşi revarsă din belşug darurile Sale extraordinare (harismele) pentru
alimentarea şi susţinerea râvnei misionare.21
In ciuda condiţiilor grele în care şi-a desfăşurat activitatea Biserica în
epoca primară, cultul a cunoscut o dezvoltare, rămânând mereu oglinda
vieţii interioare a Bisericii.22 Rânduiala Sfintei Liturghii - uniformă peste tot
în primele trei veacuri - se fixează din ce în ce mai mult, adoptându^se şi
folosindu-se expresiile liturgice cele mai adecvate exprimării realităţii noi pe
care o experia Biserica. Se limitează treptat dreptul liturghisitorilor de a
improviza liber rugăciuni liturgice:
„Suntem datori să facem cu rânduială toate câte ne-a poruncit nouă Stăpâ
nul să le facem la timpuri hotărâte - scrie Sfântul Clement, episcopul Romei,
corintenilor - şi nu la întâmplare şi cu orice cuvinte. Ofrandele şi liturghiile să
18 De fide, PL. 61,963 D.
19 Pr. Boris Bobrinskoy, Communion du Saint-Esprit, S.P. 6, Chevetogne, 1992, p 16.
20 Didahia celor 12 Apostoli, în voi. Scrierile Părinţilor Apostolici, PSB, voi. 1, trad.
rom. de Pr. D. Fecioru, Bucureşti, 1979, p 32.
21 Pr. Prof. E. Branişte, op cit, p 18.
22 lbidem, p. 20.
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fie aduse întru întreaga cucernicie şi cu cuget curat, fără a călca regula stabilită
pentru această sfântă slujbă”23.
Ceea ce este marcant în literatura aceasta creştină primară, este descrierea cultului ca întâlnire cu Hristos în actele Sale mântuitoare prin intermediul celor văzute:
„Iar Euharistia aşa să o faceţi, ştiind că Taina Domnului cel răstignit şi înviat serbăm, mai întâi pentru potir, rugaţi-vă aşa: mulţumim Ţie, Tatăl nostru,
pentru <via cea sfânta a lui David, sluga Ta, ce ne~ai făcut-o cunoscută prin îisus,
Piui Tău; iar pentru frângerea pâinii ziceţi: mulţumim Ţie, Tatăl nostru pentru
viaţa, cunoştinţa şi înţelegerea ce ne~ai descoperit prin îisus Fiul Tău. După cum
această pâine frântă era împrăştiată pe dealuri şi adunându-se s~a făcut una, aşa
să se adune Biserica Ta de pe toată faţa pământului întru împărăţia Ta... Vie
harul Tău şi treacă lumea aceasta, Maranata”24.
Aceste descrieri ale formulelor liturgice din Biserica primară indică în
mod clar că ritualul cultic a fost experiat nu doar ca mediu de împărtăşire a
harului, dar şi actualizare a întregii iconomii a mântuirii, o Cincizecime
permanentă. Misterul cultului ca experienţă de viaţă a primilor creştini,
arată Biserica, Mireasa lui Hristos, ca fiind pe „cale”, având nevoie de aces
te „taine” pentru împlinirea ei, participând în mod viu, activ la toate actele
mântuitoare ale Mirelui ei.25 Dar jertfa lui Hristos, starea lui de jertfă infu
zată în credincioşi şi jertfa pe care o aduce Biserica sunt una în cult. Biseri
ca ia parte activ la jertfa lui Hristos, lucru mărturisit de toate cântările
liturgice, aşa cum apar ele în literatura creştină primară26.
Cultul a fost pentru creştinismul primar nu doar sâmburele, fermen
tul, germenul din care s-au dezvoltat toate formele ulterioare de organizare
în Biserică, ci şi mediul principal de creştere spirituală a omului, dar mai
ales arvuna fericirii veşnice. După cum se vede, cultul Bisericii primare nu a
fost o temă de speculaţie, ci experienţă vie, anamneză retrăită a lucrării
mântuitoare a lui Hristos. Credincioşii nu au lăudat un Dumnezeu distant
de ei, ascuns intr-o înălţime neapropiată, ci au experiat prezenţa lui Dum
nezeu, lucrătoare prin văzut, răspunzând astfel trebuinţelor duhovniceşti
ale obştii creştine mereu crescânde.
23 Sf. Clement Romanul, Epistola către Corinteni, în voi. Scrierile Părinţilor Aposto
lici, PSB voi. 1, trad. rom. de pr. D. Fecioru, Bucureşti, 1979, p. 81.
24 Didahia celor 12 Apostoli..., p. 33.
23 Odo Casei, op.cit., p. 63.
26 Pr. Prof. D. Stăniloae, op.cit., p. 18.
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Abstract. The personal acts of the embodied Son of God: the Crucifixion, Resurrection, Ascension, are through worship living realities in
which all Christians participate. The mystery, the mysterious depends on
the way in which God chooses to reveal Himself to people. God reveals
Himself to people through the visual faculty, and these theophanies were
defined as mystery" because they are beyond our capacity of understand'
ing. Thus, God Himself is Mystery, the One "who lives in unapproachable
light (1 Timothy 6:16) and Who reveals Himself in the Holy Scriptures, in
the reasons of creatures and the embodiment of His Son; Mystery is the
divine-human Person of the embodied Son of God; Mystery is the Church,
the extension of Christ's divine-human Person in humanity, which welcomes its Groom through worship.

Modelul şi etosul convieţuirii noastre în
Consiliului Mondial al Bisericilor
- gânduri şi reflecţii Mitropolitul Ghenadios de Sassima
(Trad. din eng. de Pr. Lect. Dr. Daniel Buda)

1. Comunitate şi rugăciune
Pentru diferitele Biserici creştine, familii confesionale şi denominaţia
uni, mişcarea ecumenică este locul de comuniune unde ele pot să se întâl
nească în frăţietate şi dragoste. De la începuturile ei şi de-a lungul întregii
ei istorii, s-a dezvoltat o concepţie eclezială, o acţiune comună şi un mod
liturgic de viaţă. O parte esenţială a mişcării ecumenice este cultul sau ru
găciunea care adună oameni din diferite tradiţii ecleziale în rugăciune şi
într-o comuniune de frăţietate în dragostea lui Hristos. Rugăciunea este
astfel considerată a fi inima sacră şi sfântă a fiecărei Biserici creştine şi a fie
cărei comunităţi, pentru că libertatea creştină şi virtutea se dezvoltă din
solul fertil al memoriei creştine (anamnesis) al evenimentelor soteriologice
centrale din viaţa fiinţei umane, Moartea şi învierea Domnului nostru Iisus
Hristos şi realizarea împărăţiei lui Dumnezeu.
De-a lungul unui secol de experienţă ecumenică şi de realitate eclezială
a comunităţii, a existat totuşi o influenţă pătrunzătoare a secularismului în
cultura vestică, influenţă care a îngustat imaginaţia creştină şi crearea de
noi concepte, forme şi stiluri. Experienţa viitorului eshatologic a fost pier
dută, iar puterea formativă morală şi spiritual-formativă a slujbelor liturgice
este redusă. Pe de altă parte, Bisericile principale, precum cea Ortodoxă,
susţin că aducerea-aminte sau anamneza (anamnesis) împărăţiei, a scopului
euharistie rămâne terenul esenţial pe care cresc toate cele care aparţin eti
cii, valorilor şi stilului de viaţă în Hristos.
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Dacă liturghia euharistică ar fi mai mult o sursă de autoritate, printre
altele, pentru etica creştină; sărăcia experienţei liturgice nu ar apărea ca o
problemă ecleziologică atât de severă, nici nu ar acutiza această criză a eticii
creştine şi a vieţii în Hristos.
Insă slujbele liturgice nu sunt doar un punct dintr-o varietate de autorităţi şi surse pentru etica creştină: este condiţia ei ontologică. Este partea
principală dintr-o confruntare dialogică unde se întâlnesc Dumnezeu Cel în
Treime şi fiinţele umane, unde comunitatea sau synexis este împletită pen
tru a forma o singură pânză de relatare, căinţă predată şi iertare, mărturisire şi proclamare, profeţie şi doxologie. Această pânză este ţesută pe un
cadru extins al unei viziuni eshatologice. Aşa cum viziunea împărăţiei lui
Dumnezeu se retrage din conştiinţa creştinilor, aşa şi pânza se desface, se
deşiră, iar creştinii rămân agăţaţi de un fir sau de altul; unii identifică Bise
rica în primul rând în funcţiunea ei învăţătorească, alţii în cea profetică,
alţii o văd ca o comunitate morală dedicată să slujească pe nevoiaş sau pe
cel lipsit de putere.
Această pierdere a viziunii eshatologice în mişcarea ecumenică are
efectul adiacent al dublării graniţelor Bisericii şi lumii. Creştinii înşişi au
devenit adesea nesiguri în ceea ce priveşte distincţia dintre etica şi valorile
lor. Această distincţie afectează întreaga viaţă a mişcării ecumenice în ge
neral şi viaţa internă a participării Consiliului Mondial al Bisericilor în spe
cial la căutarea unităţii Bisericii.
De când iluminismul a grăbit procesul de secularizare, în însăşi Biseri
ca lui Hristos s-au deschis uşile şi orizonturile pentru intrarea eticii seculari
zate, precum cea kantiană, hegeliană, marxistă. Deprecierea liturgicului şi a
disciplinei rugăciunii a lipsit Biserica de instrumentele discernământului şi
a creativităţii de a construi etici în interiorul corpului eclezial însuşi. Creş
tinii obişnuiţi adoptă foarte adesea morala socială fără a şti diferenţa dintre
această morală şi modul creştin de viaţă, etos şi morală.
Lumea creştină este divizată şi se găseşte în schismă eclezială şi există
doar puţină unitate şi acord între cei care „cred în numele lui Iisus”, care
mărturisesc pe Iisus Hristos ca Domn şi Dumnezeu, care-şi pun nădejdea în
El şi mărturisesc, prin cuvânt şi faptă, supunerea deplină faţă de El ca şi
Stăpân al lor. Există într-adevăr numeroase comunităţi creştine care pro
clamă numele Bisericii pentru ele însele şi nu sunt în comuniune ecclezială
unele cu altele; uneori ele sunt chiar antagoniste în mod deschis şi dureros.
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Astăzi, unitatea de credinţă a căzut în multe cazuri, în ciuda enormelor eforturi făcute în dialogurile şi conversaţiile teologice. Unitatea dragostei a răcit şi se află în stagnare. Trupul Bisericii a fost complet sfâşiat. Doar
nădejdea şi căutarea unităţii Bisericii nu şi-a pierdut întru totul dinamica ei
- probabil aceasta este singura mărturie care încă a mai rămas în creştinismul divizat.
Multe Biserici creştine, printre care şi cele ortodoxe, participă la mişcarea ecumenică şi întotdeauna s-au străduit să facă un apel şi să adreseze o
invitaţie partenerilor lor ecumenici că creştinii trebuie să înceapă a cunoaşte adevărul „aletheia” veştii celei bune, să creadă şi să iubească Biserica Ecclesia, Biserica lui Hristos, să o îmbrăţişeze, chiar şi în situaţii dificile şi
momente grele ale istoriei ei, să sufere pentru ea, să o mărturisească şi să o
mărturisească, să o apere chiar dacă preţul ar fi martiriul.
Astfel, calea creştină este aceea de a ne ruga cu inimile deschise, să
comunicăm direct cu Domnul şi cu Biserica Lui. Comuniunea analogică
este reala participare în împărăţia lui Dumnezeu, încă nedeplină, dar prezentă printre noi.
Astăzi este nevoie ca partenerii ecleziali să găsească noi căi de a fi înv
preună, căi în care convergenţa liturgică ar putea deveni clară pentru fiecare, astfel încât oamenii să fie conştienţi că fiind membru într-o tradiţie
eclezială este posibil să deschidă noi căi şi spaţii de comuniune fără a exclude faptul de a fi protestant, romano-catolic sau ortodox.
O astfel de conştiinţă creşte în dialogurile şi discuţiile ecumenice, iar
problema care se pune este „Dacă trebuie să fim împreună, ce anume ne face
să fim încă separaţi şi să activăm într-o diversitate distinctivă?** Un alt aspect
este rapida creştere într-o concepţie individualistă orientată spre consum
faţă de biserica şi stilul de audienţă al rugăciunii şi comuniunii care rezultă
de aici. Convergenţa în rugăciune nu are drept scop uniformitatea, nici nu
înseamnă a semnaliza o masivă revenire la secolele III-IV. Ceea ce mişcarea
ecumenică spune despre unitate şi diversitate, se aplică în mod egal şi pentru comuniunea în rugăciune.
La întâlnirea de la Bangalore (1978), Comisia pentru Credinţă şi con
stituţie a afirmat: „Mulţi spun că adevărata unitate postulează adunarea tutu
ror, din toate locurile, intr-o comunitate euharisticâ, şi că nu ar fi loc pentru o
viaţă continuă a tradiţiilor confesionale. Alţii spun că unitatea, potrivit voinţei
lui Hristos, nu postulează în mod necesar dispariţia identităţii confesionale, ci
transformarea lor într-un asemenea grad încât unitatea în frăţească deplin sacra-
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mentală, în mărturie şi slujire comunât împreună cu unele expresii Str^recaxe
instituţionale comune, devin posibile. în vreme ce prima cale este într o o
măsură, conectată cu conceptul de „unitate organică”, a doua este ^us^\n„ Qe[e
aceia care propun conceptul de „unitate în diversitate reconci iat •
^
două concepte nu trebuie văzute ca alternative. Ele pot fi două căi diferi
acţie la necesităţile şi posibilităţile ecumenice ale diferitelor situaţii şi ae ie*
lor tradiţii ecleziale.”1
2. Conciliaritate şi frăţietate conciliară
Astăzi în domeniul ecumenic alegerea nu se face între stil şi etos2 sau
instituţie şi chestiune, ci tocmai între diferitele aspecte ale unei singure
probleme, care este într-o comuniune de credinţă şi frăţietate conciliară. In
multe din situaţiile critice cu care ne-am confruntat în viaţa mişcării ecu
menice, două întrebări au fost puse în mod constant: a) cărei chestiuni trebu
ie să-i dăm prioritate; celei a menţinerii acestei frăţietăţi între Biserici şi să
menţinem în viaţă cel mai important lucru, anume unitatea Bisericii; şi b) în ce
măsură este aceea responsabilitatea Bisericii de a de naştere unei mărturii mai
clare în sensul priorităţilor şi provocărilor lumii?
Biserica are nevoie pentru viaţa ei în unitate de întâlniri regulate, con
sultări şi confruntări pentru a ajunge la decizii comune într-un proces de
consens pentru a reuşi o receptare conciliară. Cel mai vechi exemplu pen
tru o astfel de adunare reprezentativă poate fi găsită în adunarea (synaxis)
Apostolilor din Faptele apostolilor, cap. 15. Chestiunea pusă în joc a atins
consecinţe de mare anvergură, care au putu să dividă uşor Biserica pentru
secole. Răspunsul la pericol a fost destul de spontan. Liderii trebuie să se
întâlnească şi să ia în considerare chestiunea intr-o adunare. Desigur, pri
ma adunare a fost unică în felul ei.
In mod subsecvent, „conciliaritatea” îşi găseşte expresie în variate forme:
sinoade locale, sinoade regionale regulare ale episcopilor, adunări şi sinoade
ale Imperiului Roman creştin etc. In cadrul acestor variate forme, probabil că
trebuie făcută o distincţie de bază între întâlnirile regulate necesare pentru
conducerea Bisericii şi adunări care sunt convocate din motive speciale.

1 G. Gassmann (ed.), Documentary Hiscory of Faith and Order 1963-1993, în Faith and
Order Paper nr. 159, Geneva WCC Publications, p. 78;
2 „Etho” înseamnă „caracterul fundamental şi distinctiv al unui grup exprimat în mod
tipic în atitudini, tradiţii şi credinţă.”
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Uneori sinoadele ecumenice sau locale nu au servit unităţii bisericii.
Uneori, aşa cum istoria o arată, ele au fost sursă de diviziune, aşa cum orice instrument din cadrul poate fi folosit greşit şi poate deveni decisiv. Există două extreme care pot fi evitate: conciliile: a) pot neglija participarea
Bisericii; b) pot impune linia lor Bisericii; şi c) vor provoca rezistenţă şi posibile
rupturi care nu pot fi aşa de uşor vindecate. Ele pot fi, de asemenea, extrem de
precaute şi astfel să se abţină de la a da orice fel de ghidare. Conciliile servesc scopului lor, dacă ghidarea oferită de ele rezultă din procesul de participare şi dacă, în acelaşi timp, conciiiul este ferm şi destul de determinat să
iniţieze un proces participatorial.
Practica vieţii conciliare a continuat şi continuă încă până astăzi în viaţa diferitelor tradiţii separate. Fiecare Biserică şi-a dezvoltat propriul ei
mod, propriul ei stil al unei adunări reprezentative. Bisericile Răsăritene,
datorită tradiţiei lor istorice specifice, experiază conciliaritatea sistemului
sinodal într-o formă şi acţiune instituţională. Ele se bazează pe învăţătura
nealterată şi neîntreruptă a vechilor sinoade. Bisericile vestice au creat noi
forme de adunări conciliare: conciliile papale care s-au dezvoltat în afara
sinodului episcopal roman sub dominaţia din ce în ce mai mare a ideii de
primat; conciliile de reformare şi unire din Evul Mediu târziu; sinoadele ca
şi reprezentare eclezială la baza concepţiei reformatoare a Scripturii şi co
munităţii.
în secolul XX, aproape toate Bisericile au experiat a re vitalizare a vieţii
conciliare. Sub presiunea multelor şi neaşteptatelor provocări dintr-o lume
în rapidă schimbare, ele au simţit acut nevoia de consultare şi ghidare.
S-a ridicat în mod firesc întrebarea: nu ar putea să se ajungă la o con
vergenţă între diferitele practici ale vieţii conciliare pentru ca acestea să
devină unitare? Cu ani în urmă, unele voci din mişcarea ecumenică au ri
dicat următoarea întrebare: nu ar putea să fie înţeleasă mişcarea ecumenică
ca o anticipare a unei practici viitoare comune a vieţii conciliare, ca locui
unde fiecare Biserică îşi purifică propria ei concepţie şi se pregăteşte pentru
acel viitor eveniment conciliar în care, într-o zi, vor fi adunaţi reprezentan
ţii tuturor Bisericilor să proclame Evanghelia intr-un mod potrivit?
Aşadar, ce anume este frăţietatea conciliară? Răspunsul poate să fie
foarte simplu. Este comuniunea între Bisericile care sunt destul de apro
piate încât să fie capabile să celebreze o astfel de „adunare universală auten
tică”. Niciun conciliu nu poate fi ţinut fără această comuniune în sensul ei
deplin.
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Declaraţia Adunării de la Nairobi (1975) subliniază că toate Bisericile
locale trebuie să formeze o frăţietate, dincolo de barierele locale, naţionale,
etnice şi lingvistice. Ele împărtăşesc aceeaşi credinţă şi trebuie să se recunoască una pe cealaltă ca Biserici aparţinând lui Hristos. Conceptul de
„.conciliară presupune nu o concepţie nestatică sau monolitică a unităţii,
ci o înţelegere dinamică şi energică. Biserica, o instituţie sau organism divino-uman, cere de la toţi membrii ei o atenţie constantă şi grija pentru a
rămâne statornică în credinţă şi intr-o comuniune euharistică. Acest scop
al frăţietăţii conciliare se află în efortul ecumenic al căutării şi realizării ei în
viitor.
3. „Către o înţelegere şi o viziune comună a Consiliului Mondial
al Bisericii” şi modelul consensual
Astăzi, în ciuda oricărei critici faţă de mişcarea ecumenică sau faţă de
Consiliul Mondial al Bisericilor, noi trăim într-o altă realitate sau fenomen
ecumenic legată de procesul consensual (consensus), aşa cum a fost adoptat
de elementele conducătoare ale Consiliului Mondial al Bisericilor „luând
decizii prin consens într-un mod mai bun al reflectării naturii Bisericii, aşa cum
este descrisă în Noul Testament ”
Această reformă a fost un nou model de consens pentru luarea de de
cizii care au fost apreciate în mare măsură de către Biserici. Consiliul
Mondial al Bisericilor crede că acest model este în mod aparte eficient, mai
ales în tratarea chestiunilor controversate.
Modelul consensual s-a dovedit a fi o cale mai bună de reflectare a na
turii Bisericii. Acest model postulează, de asemenea, un proces participatorial
eclezial şi spiritual semnificativ. Scopul consensului este de a construi pe înţe
lepciunea şi participarea personală a tuturor celor implicaţi intr-un astfel de
proces şi să ofere un singur gând - „căutând gândul lui Hristos *
Această reformă a metodei de luare a deciziilor a fost ridicată de Co
misia specială privind participarea ortodoxă care a examinat căile de asigu
rare că vocea ortodoxă este auzită în deciziile Consiliului Mondial al
Bisericilor. S-a comentat că sistemul parlamentar folosit înainte a fost ade
sea incapabil să reflecteze vocea minorităţii. Unele voci puternice de la acea
vreme a afirmat că: „... unele Biserici membre au realizat deja în cadrul propriei
lor mărturii şi vieţi interne, faptul că luarea de decizii prin consens este o cale mai
bună de reflectare a naturii Bisericii aşa cum este ea descrisă în Noul Testament şi
„alte Biserici membre argumentează cu multă tărie că Consiliul Mondial al Biseri-
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cilor poate să ofere astăzi mărturie într-o lume marcată de conflicte, tensiuni şi război, nu numai prin programele lui, ci şi prin modul în care lucrează.”
Pe de altă parte, declaraţia CUV (prescurtare de la Common
Understanding and Vision - Viziune şi concepţie (sau înţelegere) comună,
n. trad.) spune că: „Prin intermediul Consiliului Mondial al Bisericilor, Bisericile au colaborat, au reflectat şi s-au rugat împreună. Nerăbdătoare pentru a creşte
împreună, potrivit rugăciunii lui lisus Hristos ca toţi să fie una, pentru ca lumea
să creadă (loan 17, 21), ele au fost susţinute de încrederea în dorinţa lui Dumne
zeu de a le uni pe toate în Hristos - cele din ceruri şi cele de pe pământ (Efeseni
1} 10). Deşi viaţa lor comună a fost încercată de-a lungul acestei jumătăţi de secol,
rezoluţia exprimată la Adunarea fondatoare de la Amsterdam din 1948 - „Dorim
să rămânem împreună” - a fost menţinută prin harul lui Dumnezeu.,>
Toate Bisericile membre ale Consiliului Mondial al Bisericilor caută împreună să discearnă promisiunile şi provocările unui nou secol şi ale unui nou mileniu, Consiliul Mondial al Bisericilor şi mişcarea ecumenică trece printr-o
perioadă de nesiguranţă. Există semne de slăbire a angajamentului ecumenic, a
creşterii distanţei din Consiliul Mondial al Bisericilor şi a unei concepţii răspân
dite în rândul noii generaţii că mişcarea ecumenică şi-a pierdut vitalitatea şi nu
mai oferă răspunsuri relevante problemelor stringente ale lumii de astăzi. Factorii
interni împiedică pe multe Biserici să-şi menţină nivelul de suport financiar obli
gând astfel Consiliul Mondial al Bisericilor să-şi reducă activităţile ei; alte Bise
rici membre au parte de conflicte interne şi chiar de ameninţarea schismei din
cauza participării la frăţietatea ecumenică. Toate acestea trebuie să adâncească
eforturile de clarificare a unei înţelegeri comune a Consiliului Mondial al Biseri
cilor şi a rolului său în cadrul mişcării ecumenice.”3
Multe Biserici şi comunităţi creştine, inclusiv acelea a căror mărturie
este vitală şi a căror dezvoltare este rapidă, au rămas în afara frăţietăţii tru
pului ecumenic formal. La fiecare nivel, de la cel local până la cel global,
Bisericile şi grupările ecumenice s-au găsit în competiţie unele cu celelalte în
vreme ce ele ar trebui să coopereze.
Adunările de la Uppsala (1968), Nairobi (1975), Vancouver (1983) şi
Canberra (1991), au continuat să adâncească această înţelegere comună
prin desfăşurarea căutării unităţii în dimensiune ei universală, îmbrăţişând
comunitatea umană precum şi Biserica. Ele au cercetat astfel de concepte
precum conciliaritatea şi frăţietatea conciliară (Uppsala şi Nairobi) o viziuThe Common Understanding and Vision of the World Council of Churches, 1.2; 1.3; 1.4;
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Te” /p i
v (Yajncouvier) j,unitatea Bisericii ca şi Koinonia: dar şi chema:~
cercat^ă^aducă
^ Harare <1998> * *** Alegre (2006) au înDarticinarp î
UI)x°U mesaj Bisericilor şi să ie provoace pentru mai multă
preliminar? A * ° aţletate conc^iară Ş* responsabilă. Şi-au atins ele scopul
ceasta este o întrebare crucială la care ar trebui să se răspun
dă.
4. Remarci concluzive
Care anume este concepţia şi perspectiva Bisericii în mişcarea ecume
nică? Este Biserica Dumnezeului Treimic, Biserica lui Hristos, Biserica pă
rinţilor, Biserica sfinţilor şi Biserica poporului lui Dumnezeu. Este Una,
Sfântă, Sobornicească şi Apostolică. Este eikon-ul ecclesial al prezenţei popo
rului lui Dumnezeu şi pecetea Duhului Sfânt. Este Biserica care cuprinde tot
poporul într-o dimensiune personală, istorică, teologică şi antropologică.
Este în mod sigur unitatea, sfinţenia, catolicitatea şi apostolicitatea care
determină existenţa ei esenţială. Este celebrarea întregii taine a Bisericii.
In concluzie, eccleziologia este holistă şi nu tolerează nici o divizare
arbitrară între unul şi cei mulţi. Nu este legată de o uniformitate externă
sau de o pluriformitate, ci este unitate în diversitate.
Astăzi, Biserica cea Una este continuarea comunităţii apostolice a
primelor secole. Dacă astăzi Bisericile sunt pregătite să depăşească stadiul
prezent al diviziunilor, atunci ele trebuie să restaureze comuniunea şi frăţie
tatea lor eclezială. Ele trebuie să îşi reînsuşească rădăcinile lor comune ale
credinţei, tradiţia vie care este experiată în viaţa ecclezială a Bisericii celei
Una, sub asistenţa şi puterea Duhului Sfânt. Astfel, Biserica este chemată
să proclame planul lui Dumnezeu pentru lume şi să trăiască în toate con
textele şi situaţiile istorice.
Intr-o întâlnire sau o adunare ecumenică, această taină a împărăţiei lui
Dumnezeu trebuie să fie vestită astăzi, în relaţie cu unitatea Bisericii şi va fi
realizată doar printr-o pocăinţă mărturisită, smerenie şi discernământ, cu o
revenire responsabilă la izvoarele şi priorităţile noastre comune.4 Biserica dă
naştere la mărturia adevărului, nu prin reminiscenţe sau din cuvinte şi fapte,
ci prin propria trăire şi prin nesfârşita experiere a deplinătăţii catolicităţii ei.3
4 Arhiepiscopul Basile Krivovheine (ed.), Symâon le nouveau theologien, Cacech&se l în
Sources Chretiennes 96, 1964, Introduction, p. 39-40;
5 «
What kind of UnityT în Faith and Order Paper nr. 69, Geneva, WCC, p. 120-121;
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Planul lui Dumnezeu cuprinde pe întreg poporul Său. Biserica este
chemată să discearnă prin credinţă semnele acţiunii lui Dumnezeu în istorie, în bărbat şi în femeie, în prezenţa în popor a altor credinţe şi făgăduinţe vii. Sensul lor devine clar numai atunci când ei sunt înţeleşi în
perspectiva prezenţei lui Hristos. Biserica se bucură de aceste semne şi le
recunoaşte ca o hotărâre şi ca o purtare a înnoirii şi transformării ei. In
particular, Biserica trebuie să cerceteze, în căutarea unităţii ei, în căutarea
propriei ei experienţe, atât ceea ce ar putea să contribuie la depăşirea barierelor şi diviziunilor umane, precum şi acele descoperiri prin care alţii ar putea să contribuie la viaţa Bisericii înseşi.
Este unitatea vizibilă o posibilitate în actuala lume divizată? Fără îndoială, făgăduinţa lui Dumnezeu rămâne în picioare. Hristos S-a rugat pentru unitatea ucenicilor Săi, iar la baza rugăciunii Lui se află căutarea
unităţii care poate fi urmată cu încredere şi aşteptare că idealul va fi realizat
prin noi realităţi şi cu perspective concrete.
Aceasta este lupta continuă a mişcării ecumenice. Este o „cruce” pe o
lungă cale, o „cruce” cu obstacole şi diferenţe teologice. Căutarea unităţii de
păşeşte capacitatea minţii umane şi nu numai pe aceasta. Toţi vor înţelege că
aceasta a fost realizată odată, însă ei nu vor putea pricepe înainte cum ar pu
tea fi realizată: „împărăţia lui Dumnezeu nu va veni în chip văzut” (Lc 17, 20).
Există deja un model sau un etos în cadrul vieţii Consiliului Mondial
al Bisericilor, sau încă mai căutăm o astfel de formă de existenţă împreună?
După un secol de existenţă a mişcării ecumenice şi mai mult de şaizeci de
ani de prezenţă a Consiliului Mondial al Bisericilor, se poate spune că „eto
sul” care a fost scos la iveală de participarea Bisericilor în frăţietatea exis
tenţei împreună este un etos al ambiguităţii neclar determinat care are
nevoie să fie clarificat de către Biserici. Această dorinţă de clarificare pre
supune că Bisericile trebuie să-şi reînsuşească sarcinile şi ţelurile spre comu
niunea într-o frăţietate euharistică, a aceluiaşi Trup şi Sânge al lui Hristos,
în vreme ce în acelaşi timp ele încă rămân divizate.
In sensul întrebării primare, anume de ce fel de întâlniri ecumenice
avem nevoie în viitorul apropiat, Consiliul Mondial al Bisericilor trebuie să
răspundă cu responsabilitate dacă este pregătit să făurească o coerenţă mai
mare între aceste întâlniri ecumenice. Această coerenţă postulează o clară
înţelegere a interacţiunii creative care o aduce o astfel de Adunare pentru
cei care participă la ea. Cum anume pot fi făcute conştiente Bisericile
membre că fiind într-o frăţietate, ele pot să proclame în comun şi pot să
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reafirme existenţa lor împreună, fără evitarea afacerile instituţionale a e
unei Adunări?
Toţi partenerii
ecumenici au un „loc” intr-o participare ecumenică şi
un pvpni
c
coerente. Toţi au nevoie de ceilalţi parteneri ecumenici. în
nreraf-ă * ecume^lcă nu există polarizare sau neglijare. Coerenţa este inter1 p x - n ser^su
totu^ este posibil cu condiţia ca toţi partenerii să înţe
leagă in mod clar rolul lor specific şi diaconia, sau serviciul oferit în
viziunea şi ţelul ecumenic. Instituţie, frăţietate şi rugăciune - acestea ar treririi şi prim^dfU ^ *mPreun^ lntr'° înţelegere coerentă satisfăcătoare a ofeO Adunare extinsă pentru viitor depinde de cum anume se vor simţi
rii rrlcr^ ma*
Bisericile în chestiunea principală a căutării unităr
lnismu ui ivizat şi a continuării angajamentului lor de a căuta uni
tatea Bisericii intr-un spirit eclezial al frăţietăţii şi dragostei.
Abstract. What is the understanding and perspective of the Church
in the Ecumenical movement? It is the Church of our Triune God, the
Church of Christ, the Church of the Fathers, the Church of the Saints
and the Church of the people of God. It is the one holy, catholic, and ap
ostolic Church. It is the ecclesial eikon of the presence of the people of God
and the seal of the Holy Ghost. It is the Church comprising the entire people
in a personal, historical, theological and anthropological dimension. It
surely is the unity, holiness, catholicity and apostolicity, which determine
its essential existence. It is the celebration of the entire mystery of the
Church. Ecclesiology is holistic and does not tolerate any arbitrary separation between one and the many. It is not externai uniformity or pluriformity, but unity in diversity.

Unitatea şi diversitatea creaţiei
în lumina surselor biblice şi patristice*
Pr. Drd. Alin SOCOŞAN
I. Unitatea creaţiei
1.1. Monoteism şi unitatea creaţiei
în cadrul tuturor religiilor şi al credinţelor religioase există ideea creării
lumii sau a anumitor părţi ale ei de către fiinţe supraumane, spirite, zeităţi
sau alte forţe ale naturii. Conform învăţăturii ortodoxe, aceste credinţe
religioase sunt vestigii ale revelaţiei primordiale primite de către primii oameni în Paradis. După căderea protopărinţilor în păcat, oamenii au pierdut
cunoaşterea adevărată a iui Dumnezeu. Pe parcursul istoriei vom asista
aşadar la această încercare a omului de a-şi regăsi drumul spre Dumnezeu şi
spre o corectă înţelegere a divinităţii. Această reîntâlnire a omului cu
Dumnezeu s-a săvârşit prin întruparea Domnului nostru Iisus Hristos, care
a revelat „tot adevărul” despre Dumnezeu necesar pentru mântuirea nea
mului omenesc.
Până ia Hristos, însă, lumea a parcurs un lung drum de creştere cogni
tivă şi spirituală. în preistorie şi în primele epoci istorice a predominat
totemismui, credinţă religioasă conform căreia un obiect, animal sau o for
ţă a naturii, numit totem, ar fi fost cauza generatoare a unui anumit trib.
Acest strămoş uman, animal, mineral sau vegetal era venerat de către
membrii tribului, care-şi afirmau astfel sentimentul unităţii tribale1.
Mai târziu, oamenii au început să-şi pună întrebări în legătură cu cele
lalte realităţi înconjurătoare şi să-şi explice modul apariţiei lor. Iniţial,
oamenii au avut tendinţa de a se raporta la obiecte tot ca la nişte persoane,

* Publicat cu avizul Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu.
1 Claude Levi Strausse, Le totemisme aujourd’hui, Paris, 1962, p. 12.
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Această rnn & ^ ^ lnsufleîlte sau create de către diverse spirite ale naturii,
tei unirăţi- iCepţle anirniscă a participat la rândul ei la dezvoltarea conştiin“*} Um'|’ ln"ucât omul primitiv se simţea ca având aceeaşi natură
cu
om toate
si nat-.?CJUri C ^ enomenele înconjurătoare. Sentimentul unităţii între
vrăiirnri ■ * SC Va man^esta încetul cu încetul prin dezvoltarea magiei şi a
Dut
\ Prij1 lntermediul cărora omul credea că poate influenţa prin
P erea spiritului său, spiritele celorlalte obiecte din natură,
j*
« ntan în timp, vom constata că ideea unităţii lumii se conturează
dm ce in ce mai precis. De la credinţa în existenţa unor spirite ale naturii,
. 1 V°r aîunge identificarea tot mai precisă şi mai personală a acesJ lte* CC VOr c^P^ta numele de zei. Fie ele zeităţi telurice, acvatice sau
nnrin C* aCeSte Personaje cu forţe supraumane vor deveni din ce în ce mai
puţine, Printr-un continuu proces de sintetizare. Dacă la începuturile isto, oamenii ere eau că lumea este populată de o sumedenie de spirite, pe
v a avansării în timp, toate aceste spirite vor fi „înglobate” într-un num 1 r ^ FanS -C Ze^P’ *n ^uucţie de o trăsătură cu caracter general. Mai
u
ecat atât, noii zei vor deveni nu numai stăpâni nevăzuţi ai naturii,
ş creatori ai acesteia. Forma supremă a politeismului va fi atinsă în
momentul in care oamenii ajung să plaseze deasupra tuturor zeilor un zeu
sau o zeiţă generatoare a tuturor celorlalţi. Politeismul devine astfel dovada
faptului că gândirea umană, prin procesul contemplării lumii, a ajuns să
conştientizeze atât unitatea cât şi diversitatea cosmosului, exprimând unita
tea lui prin zeitatea supremă, iar diversitatea, prin multitudinea de zeităţi
subalterne.
In acest mozaic de sisteme şi de credinţe teologice, religia mozaică mo
noteistă a reprezentat un element unic şi surprinzător. Urmând revelaţiei
paradisiace, credinţei lui Noe şi a Patriarhilor poporului evreu, religia mo
zaică s-a definit mereu prin contrast cu celelalte religii ale lumii antice.
Pentru israelieni, diversitatea evidentă a lumii nu a constituit o piedică în
afirmarea unicităţii lui Yahve, creatorul şi proniatorul lumii. Păstrarea mo
noteismului a constituit principala preocupare a evreilor de-a lungul
istoriei, conştienţi fiind că unicitatea lui Dumnezeu le-a fost revelată de
însuşi Creatorul lumii(„Eu sunt Cel ce sunt”)2. Şi totuşi, chiar în cadrul
scrierilor sacre ale poporului evreu au fost ascunse timp de secole întregi
afirmaţii enigmatice care-şi vor găsi deplina explicare în creştinism. Până la
2 lş 3, 14.
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venirea lui Hristos în lume, Legea Veche a fost călăuză şi păzitor al poporului ales, fiind menită să-l apere de orice influenţă politeistă. Iisus Hristos a
adus însă lumii desăvârşirea revelaţiei divine, arătând că, intr-adevăr,
Dumnezeirea este unică şi unitară, dar că, în acelaşi timp, ea este alcătuită
din Trei Persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
Am putea afirma că, în momentul întrupării lui Hristos, omenirea era
pregătită pentru a primi, a înţelege - pe cât este omeneşte posibil - şi mai
ales, a formula dogma Sfintei Treimi. Filosofia şi retorica greacă creaseră
deja „uneltele” necesare, forma în care putea fi „turnată” dumnezeiasca
descoperire făcută oamenilor de însuşi Fiul lui Dumnezeu.
Dogma Sfintei Treimi, conform căreia Dumnezeu este unul după fiinţă, dar întreit ca Persoane explică atât unitatea, cât şi diversitatea lumii.
Referatul biblic al creaţiei afirmă cu putere unitatea şi unicitatea lui Dumnezeu Creatorul: „La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul”3; acelaşi
text afirmă mai departe în chip voalat, implicarea Sfintei Treimi în actul
creării omului: „Să facem om după chipul şi asemănarea noastră”4, iar în
Noul Testament, Sfântul Evanghelist Ioan afirmă, referindu-se la Fiul:
„Toate prin El s-au făcut şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut”5.
Ca orice operă a oricărui creator, lumea noastră vorbeşte despre atri
butele Creatorului ei, sau cel puţin despre o mică parte dintre ele. Astfel,
diversitatea formelor materiei vorbeşte despre diversitatea Persoanelor Sfin
tei Treimi, pe când unitatea fiinţială a materiei cosmosului şi a legilor lui
vorbeşte despre unitatea fiinţială a Creatorului.
Dar unitatea creaţiei se observă cel mai clar în scopul ei, care, potrivit
Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, este să ajute omul să „comunice” cu Creatorul
său şi să ajungă la asemănarea cu Acesta.
1.2. Cosmosul: „oglindă” a lui Dumnezeu
Sfântul Maxim Mărturisitorul spunea că lumea este ca o carte în care
omul poate citi despre Creatorul său, iar psalmistul rege David afirma că:
„Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi facerea mâinilor lui o vesteşte tăria.”6
Sau, după cum afirma Părintele Dumitru Stăniloae, lumea este un dar făcut

1 Fc 1, 1.
4 Fel, 26.
5 In 1,3.
4 Ps 18, 1.
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de Dumnezeu omului, este un mijloc de comunicare, de relaţionare a omU'
lui cu Dumnezeu.
Deci un prim scop al creării lumii ar fi acela de a servi de punte de
comunicare între om şi Dumnezeu: „în aceasta se arată dragostea lui Dum
nezeu pentru om. Lumea e şi din acest punct de vedere un cuvânt, sau o
cuvântare coerentă a lui Dumnezeu către om, intr-o înaintare continuă. Ea
îşi vădeşte şi în aceasta sensul ei. Lucrurile sunt, cum spune teologul H.
Schier, „darul Cuvântului lui Dumnezeu care luminează viaţa. Dar dacă
lucrurile şi tot ce există a fost adus la existenţă prin Cuvânt, atunci acestea
sunt mărturii sau semne ale Cuvântului. Ele poartă, aşa zicând, Cuvântul
în ele. Aduse în existenţă prin Cuvântul care luminează viaţa, ele sunt în
sine indicaţii, îndreptări spre Cuvânt şi în Cuvânt”'. Pentru ca omul să
poată înţelege vorbirea Cuvântului care i se adresează prin intermediul
lumii create, este nevoie ca sistemul său cognitiv să poată descifra sensurile
prezente în lume, cu alte cuvinte, ca raţiunea sa să poată înţelege raţiunea
divină „plasticizată” în creaţie. Unitatea creaţiei şi a omului cu cosmosul
este demonstrată şi de existenţa acestei potriviri între raţiunea umană şi cea
divină, exprimată prin lucrurile lumii. Celelalte creaturi sunt lipsite de
această putere raţională şi sintetizatoare, de aceea ele nu pot să descopere
dincolo de lucrurile şi fenomenele lumii o cauză şi un scop. Numai omul
are puterea raţională care să-l ajute să înţeleagă scopul lucrurilor şi a lumii
în general.
„Raţionalitatea lumii - spunea Pr. Stăniloae - îşi descoperă un sens
prin faptul că se completează cu raţionalitatea subiectului uman”8. în acest
fel înţelegem că lumea există şi a fost creată pentru om, atât pentru partea
lui trupească - pe care să o susţină în existenţă - cât şi pentru partea lui
sufletească - pe care să o ajute să se înalţe la asemănarea cu Dumnezeu.
Modul în care omul ajunge să exprime asemănarea sa cu Dumnezeu este
dialogul, relaţia iubitoare pe care el este chemat să o întreţină cu Dumne
zeu prin intermediul lucrurilor lumii. Comentând episodul biblic al numirii
animalelor de către Adam, Pr. Stăniloae afirma: „Dumnezeu acceptă nume'
le pe care omul le pune lucrurilor, în dialog cu El, pentru că aceste nume
au fost date lucrurilor de Dumnezeu însuşi. Punând nume lucrurilor, fiinţa
noastră a început să se actualizeze şi să se dezvolte ca partener al dialogului
cu Dumnezeu. Numai în acest dialog cu Dumnezeu despre lucruri, fiinţa
7 Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi. 1, p. 234.
8 lbidem, p. 238.
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noastră se dovedeşte superioară lucrurilor ca obiecte, aşa cum este şi Dumnezeu. Prin acesta persoana noastră se ridică pe un plan comun cu
Dumnezeu, ca două subiecte care vorbesc despre lucruri ca obiecte, fiind şi
ea superioară lucrurilor şi capabilă de a sta, prin dialogul cu Dumnezeu,
oarecum pe acelaşi plan cu El, prin bunăvoinţa Lui”9.
Vedem astfel cum, pe de o parte, unitatea lui Dumnezeu se reflectă în
unitatea raţională a lumii, iar pe de altă parte, cum unitatea lumii şi a puterii cunoscătoare a omului cu lumea reflectă unitatea Dumnezeirii, ce i se
adresează omului prin limbajul coerent al lumii create.
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1*3. Omul: scop şi stăpân al lumii

O

Referatul biblic al creaţiei lumii culminează cu crearea omului, care a
avut loc în a şasea „zi” a creaţiei. Comentând crearea finală a omului, Sfân- **
tul Ioan Hrisostom spune: „Omul este mai de preţ decât toate fiinţele
văzute! Pentru el Dumnezeu a adus la fiinţă pe toate acestea: cerul, pământul, marea, soarele, luna, stele, târâtoarele, dobitoacele, toate vietăţile
necuvântătoare. (...) După cum atunci când are să vină un împărat într-un
oraş este nevoie să meargă înainte toţi însoţitorii şi toţi ceilalţi, ca să pregă
tească palatul împărătesc, şi aşa intră împăratul în palat, în acelaşi chip şi
acum. Vrând Dumnezeu să-l pună pe om peste toate cele de pe pământ ca
împărat şi stăpânitor, i-a zidit mai întâi această locuinţă frumoasă, lumea; şi
numai după ce a fost gata totul l-a adus pe om, ca să o stăpânească”10. Stă
pânirea omului peste toate vietăţile pământului este clar arătată chiar de
textul genezei, care cuprinde porunca divină: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi
umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările
cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe pământ şi
peste tot pământul”11. Vrând să lămurească auditoriul său în ce chip omul
stăpâneşte asupra vietăţilor pământului, Sfântul Vasile cel Mare afirmă:
„Prin puterea trupească pe care o ai eşti cu mult în urma necuvântătoare
lor, dar eşti rânduit conducător al celor necuvântătoare şi neînsufleţite; eşti
inferior din construcţia trupului tău, dar prin bogăţia raţiunii, puternic să
te înalţi până la cer”12. Unitatea creaţiei nu este dată numai de faptul că ea
este opera unui singur Creator, ci şi de faptul că Dumnezeu a făcut-o cadou
9 îbidem, p. 242.
10 Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, trad. Fecioru D., voi. 1, p. 82.
11 Fc 1, 28.
12 Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Hexaimeron, p. 180.
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In mod minunat, unitatea creaţiei nu se rezumă la unitatea fiinţială a
cosmosului şi a omului cu cosmosul, ci ea poate fi raportată la întregul
neam omenesc. Antropologia creştină se bazează pe ideea unităţii neamului
omenesc, motivată de două aspecte: în primul rând, toţi oamenii împărtăşese o singură natură şi au fost închipuiţi de Dumnezeu ca un singur om,
ca un tot unitar; în al doilea rând, în timpul istoric, toţi oamenii provin
din prima familie creată de Dumnezeu: Adam şi Eva.
Despre prima cauză a unităţii neamului omenesc a vorbit în mod deosebit Sfântul Grigorie de Nyssa, în tratatul său „Despre facerea omului”,
unde el afirmă: „Atunci când Scriptura spune: „şi a făcut Dumnezeu pe
om exprimă la modul generai, fără să precizeze, întreg neamul omenesc.
Căci vorbind aici despre făptura pe care a creat-o, nu i se dă numele, aşa
cum o face în istorisirea următoare, ci această făptură este deocamdată fără
nume, e vorba doar de om în general. Aşadar, odată cu indicarea generală
a firii, putem presupune că în această primă creare prevederea şi puterea
dumnezeiască au cuprins întreaga omenire. Căci trebuie să ne închipuim că
şi la Dumnezeu n-a rămas nimic nedeterminat când e vorba de originea
făpturilor, ci fiecăreia din ele i-au fost hărăzite din partea Creatorului o
margine şi o măsură hotărâtă. După cum fiecare om are un trup de o anumită mărime şi e rânduit să-şi ducă viaţa în cadrul acestei mărimi, (...) tot
aşa cred că în preştiinţa lui Dumnezeu, care poartă grijă de tot, e cuprinsă
întreaga omenire ca într-un singur organism”13.
In al doilea rând, unitatea neamului omenesc este dată şi de unitatea
sa genetică, toţi oamenii fiind urmaşi ai lui Adam şi ai Evei, numele aceste
ia din urmă însemnând chiar: „viaţă, pentru că ea avea să fie mama tuturor
celor vii”14.
Din păcate, prima pereche de oameni, pentru care fusese creată în
treaga lume, au devenit cauza căderii şi a ruperii parţiale a unităţii şi a
armoniei lumii create de Dumnezeu, după cum vom arăta în continuare.
1.4. Căderea omului în păcat - cauză a pierderii unităţii lumii

13 Sf. Grigorie de Nyssa, Despre facerea omului, Scrieri II, P.S.B., voi. 30, p. 50-51.
HFc 3, 20.
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Sfânta Scriptură susţine faptul că aspectul lumii pe care îl cunoaştem
noi astăzi este diferit de cel al lumii create de Dumnezeu la început, această
diferenţă fiind provocată de căderea în păcat a primilor oameni, Adam şi
Eva. După cum istoriseşte cartea Facerii, căderea în păcatul neascultării a
primilor oameni a produs o înstrăinare a omului de Dumnezeu, înstrăinare
care, la rândul ei, a dus la apariţia unei stări conflictuale între om şi natură, precum şi între om şi semenii lui.
înstrăinarea omului de Dumnezeu s-a datorat credinţei greşite insuflate de diavol primului om conform căreia omul poate să îndumnezeiască
fără ajutorul lui Dumnezeu, ci numai prin intermediul bunurilor lumeşti.
Omul, crezând în înşelăciunea diavolească, a început să privească lumea ca
o realitate separată de Dumnezeu, ca un fruct ce-i poate conferi nemurirea
în măsura în care omul ajunge să-i descifreze misterele. Din această cauză,
omul a început să se ascundă de Dumnezeu, să fugă de Ei, introducând
prin gestul său separaţia între umanitate şi dumnezeire. Comentând feno
menul înstrăinării, a ruperii omului de Dumnezeu, Sfântul Vasile cel Mare
spune: „Acesta e răul: înstrăinarea de Dumnezeu. O mică întoarcere a
ochiului ne face să fim cu soarele sau cu umbra trupului nostru. Cel ce
priveşte spre soare se luminează îndată, iar cel ce se întoarce spre umbră va
avea parte în chip necesar de întuneric”15.
Separarea de Dumnezeu, care este sursa vieţii şi a oricărei existenţe, se
manifestă prin moarte: în primul rând moarte sufletească şi apoi moarte
trupească. Moartea sufletească este simbolizată de Sfânta Scriptură prin
episodul alungării lui Adam din rai16, pe când moartea trupească a fost
arătată prin cuvintele: „...te vei întoarce din pământul din care eşti luat,
căci pământ eşti şi în pământ te vei întoarce”17.
Observăm astfel că procesul sciziunii nu se reduce la relaţia omDumnezeu, ci că el cuprinde chiar şi fiinţa umană: între trup şi suflet se va
instaura o stare conflictuală, ce va culmina în despărţirea sufletului de trup
prin moarte. Toţi Sfinţii Părinţi vorbesc despre trupul omului căzut ca des
pre un duşman al lui, care încearcă să corupă sufletul prin înclinaţia sa spre
plăceri: „După cum nu este posibil să privim frumuseţile cerului când o
ceaţă traversează atmosfera care este deasupra capului - spunea Sfântul

15 Sf. Vasile cel Mare, Dumnezeu nu este autorul răului, colecţia P.S.B voi. 17, p. 435.
16 Fc 3, 22-24.
17 Fc 3, 19.
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Grigorie de Nyssa - la fel ochiul sufletului nu poate vedea binele atâta
vreme cât el va fi jenat de plăcere ca de o ceaţă”18.
Vorbind despre aceeaşi opoziţie dintre trup şi suflet, Sfântul Apostol
Pavel afirma următoarele: „trupul pofteşte împotriva duhului, iar duhul
împotriva trupului”, iar în alt loc, acelaşi Apostol zicea: „după omul cel
lăuntric mă bucur de legea lui Dumnezeu; dar văd în mădularele mele o
altă lege, luptându-se împotriva legii minţii mele şi făcându-mă rob legii
păcatului, care este în mădularele mele. Om nenorocit ce sunt! Cine mă va
izbăvi de trupul morţii acesteia.7”19
Păcatul a introdus separaţie şi între om şi semenii lui, după cum ne
arată cartea Genezei, în care se spune că, din cauza căderii, raporturile
dintre Adam şi Eva se vor modifica: „atrasă vei fi către bărbatul tău şi el te
va stăpâni”20. Din egal stăpânitor al lumii şi ajutor pe măsura bărbatului,
femeia este acum supusă bărbatului, şi aceasta deoarece între ei nu mai era
armonie, ci duşmănie şi rivalitate. De aceea, după cum spunea Sfântul Ioan
Hrisostom, a fost necesar ca, în cadrul familiei umane, femeia să fie supusă
bărbatului şi atrasă către acesta: „era posibil ca acest păcat să fi aruncat
specia noastră intr-o stare de război (...) de aceea Dumnezeu, luând în con
siderare răutatea diavolului, a pus limita acestui cuvânt; şi orice duşmănie
ar fi putut să apară prin lucrarea lui cea rea, El a îndepărtat-o prin această
poruncă şi prin dorinţa trupească pe care a sădit-o în noi, dărâmând astfel
zidul despărţitor, adică duşmănia faţă de ea cauzată în bărbat din cauza
păcatului ei”21.
Din păcate, între ceilalţi membri ai speciei umane această duşmănie s-a
dezlănţuit nestăvilită nici de relaţiile de rudenie, după cum ne demonstrea
ză episodul uciderii lui Abel de către fratele său, Cain. Frica de moarte şi
dorinţa de conservare a trupului acestuia perisabil au fost cauzele a nume
roase conflicte între oameni, care nu s-au mai perceput unii pe alţii ca
membri ai aceleiaşi firi umane, ci ca duşmani şi rivali în lupta de supravie
ţuire.

18 Gregoire de Nysse, Homelies sur V Eclesiaste, coli. Sources Chretiennes, voi. 416, p.
124.
19 Rm 7, 23-24.
20 Fc 3, 16.
21 St. John Chrisostome, Homilies on Corinchians, coli. The Fathers of the Church, p.
151.
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Starea de separare şi de duşmănie s-a instaurat după cădere şi între om
şi natură, după cum mărturiseşte textul sacru: „blestemat va fi pământul
pentru tine. Cu osteneală să te hrăneşti din el în toate zilele vieţii tale!
Spini şi pălămidă îţi va rodi el şi te vei hrăni cu iarba câmpului!”22 Deoarece întregul univers a fost creat pentru om, era firesc ca modificările
intervenite în natura umană prin cădere să atragă după sine şi modificări
în natură. Natura nu va mai recunoaşte în omul depărtat de Dumnezeu pe
stăpânul ei, şi de aceea va începe să i se opună. Mai mult decât atât, omul,
care ar fi trebuit să sfinţească şi să spiritualizeze natura creată prin relaţia sa
cu Dumnezeu, nu va mai împlini această misiune a sa şi de aceea natura
însăşi se va îndepărta tot mai mult de Creatorul ei. în loc să privească natura ca pe un dar lui Dumnezeu, pe care el trebuie să-l ofere la rândul său
Creatorului ca semn de mulţumire, omul va începe să privească natura ca
pe o forţă opusă lui şi agresivă, de care el trebuie să se ferească sau pe care
trebuie să o supună prin forţă dorinţelor şi nevoilor sale vitale.
Cu toate acestea, căderea omului nu a provocat o rupere totală a unităţii primordiale cu Creatorul său şi cu lumea creată; de-a lungul istoriei,
mulţi oameni drepţi au încercat să restabilească prin ascultare şi practicarea
virtuţii legătura dintre om şi Dumnezeu. Iar restaurarea definitivă şi cornpletă a omului urma să fie realizată de către Mesia, Fiul iui Dumnezeu
întrupat, care prin activitatea sa mântuitoare a reunit omul cu Dumnezeu.
1.5. Restabilirea unităţii în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu în
trupat
în epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavei găsim următorul
text, care rezumă caracterul unificator al misiunii Domnului nostru Iisus
Hristos: „Dumnezeu L-a preaînălţat şi l-a dăruit Lui nume care este mai
presus de orice nume, ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece,
al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de dedesubt şi să mărturi
sească toată limba că Domn este Iisus Hristos, întru slava lui DumnezeuTatăl”23.
Intr-adevăr, putem vorbi despre activitatea mântuitoare a Domnului
Hristos ca despre o activitate de restabilire a unităţii primordiale a lumii,
între Dumnezeu, oameni şi cosmos.
22 Fc 3, 17-18.
2Î Flp 2, 9-11.
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Unitatea dintre om şi Dumnezeu a fost restabilită în mod plenar prin
însăşi întruparea Fiului lui Dumnezeu, act prin care firea dumnezeiască s-a
unit cu firea omenească în persoana Mântuitorului Hristos. Primele secole
creştine au fost marcate de lupta dintre ortodoxie şi arianism spre apărarea
acestei dogme esenţiale pentru mântuirea neamului omenesc. Sfinţii Pă^
rinţi, printre care îi amintim pe Sfântul Vasile cel Mare, Grigorie de
Nazianz, Grigorie de Nyssa sau Atanasie cel Mare, s-au străduit să apere
dreapta credinţă, care susţinea că Iisus Hristos este Dumnezeu întrupat sau
înomenit, iar nu doar un profet sau o creatură inferioară ce s-a arătat în
lume sub chip uman. Mai mult decât atât, Sfinţii Părinţi au arătat că Hristos şi-a apropiat nu numai trupul omenesc, ci şi sufletul omenesc, fără de
care mântuirea omului nu ar fi fost deplină. Iată ce spunea în acest sens
Sfântul Grigorie de Nazianz: „Dacă cineva şi-a pus speranţa într-un om
lipsit de duh, acela şi-a pierdut într-adevăr minţile (spiritul) şi nu este vrednic de a fi mântuit în întregime, căci ceea ce n-a fost asumat nici n-a fost
vindecat, ci numai ceea ce a fost unit cu Dumnezeu a fost mântuit. Dacă
numai jumătate din Adam a căzut, atunci numai acea jumătate va fi asumată şi mântuită; dar dacă Adam întreg (trup şi suflet) a păcătuit, atunci
tot întreg el a fost unit cu Cel Născut şi întreg a fost mântuit”24.
Deci prin însăşi întruparea Sa, Mântuitorul a restabilit unitatea dintre
trup şi suflet, pe de o parte, iar pe de altă parte, unitatea dintre om şi
Dumnezeu, după cum afirma şi Sfântul Apostol Pavel: „Căci El este pacea
noastră, El care a făcut din cele două una, surpând peretele din mijloc al
despărţiturii, desfiinţând vrăjmăşia în trupul Său, legea poruncilor şi învăţăturile ei, ca, întru sine, pe cei doi să-i zidească într-un singur om nou şi să
întemeieze pacea, şi să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniţi intr-un
trup, prin cruce, omorând prin ea vrăjmăşia”25.
Hristos a reuşit să împace firea umană cu cea divină pentru că în sine
El recapitulează tot neamul omenesc, El este Noul Adam, în care, după
cum spunea Sfântul Grigorie de Nyssa, sunt cuprinşi toţi oamenii. în Hristos, specia umană, dezbinată prin păcat şi prin lupta pentru supravieţuirea
celui mai puternic, este reunită într-un singur Trup, devenit în istorie Biserica creştină. In acest Trup, suferinţa unui mădular nu produce satisfacţia
altuia, cum se întâmplă în societatea profană, ci atrage după sine suferinţa
24 St. Grăgorie de Nazianz, Letcres thăologiques: Lettre I, Sources Chretiennes, voi. 208 , p.

32-33.

25 Ef 2, 14-16.
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întregului organism eclesial: „dacă un mădular suferă, toate mădularele
suferă împreună; şi dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună. Iar voi sunteţi trupul lui Hristos şi mădulare fiecare în
parte”26.
Reunirea firii umane cu cea divină în persoana Mântuitorului Hristos
a avut ca efect şi încetarea conflictului dintre om şi natură. Numeroasele
minuni pe care Mântuitorul le-a săvârşit asupra naturii, precum mergerea
pe ape, potolirea furtunilor, pescuirile minunate, înmulţirea pâinilor, ş.a.,
demonstrează că pentru omul unit şi împăcat cu Dumnezeu prin ascultarea
poruncilor Lui natura îşi redobândeşte scopul ei iniţial, acela de ajutor al
omului.
Desigur, cea mai mare biruinţă şi cea mai dragă omului, pe care a împlinit-o Hristos, este biruinţa asupra morţii. Credinţa în învierea trupească
a morţilor la sfârşitul lumii este poate dogma specifică prin excelenţă a creştinismului, alături de dogma Sfintei Treimi. Credinţa în restaurarea
trupului omenesc, nu în forma sa actuală, căzută, ci intr-o formă angelică,
paradisiacă, după modelul lui Hristos înviat, este dovada supremă a raţio
nalităţii lumii şi a legăturii ei indisolubile cu Dumnezeu. Această înviere
generală care va avea loc la Parusia Domnului, va realiza unirea tuturor în
Hristos şi în Dumnezeu-Tatăl, după cum spune Sfântul Apostol Pavel:
„Căci El (Hristos) trebuie să împărăţească până ce va pune pe toţi vrăjmaşii
Săi sub picioarele Sale. Vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, este
moartea. „Căci toate le-a supus sub picioarele Lui.” Dar când zice că „toate
Lau fost supuse Lui”, învederat este că afară de Cel Care I-a supus Lui toa
te. Iar când toate vor fi supuse Lui, atunci şi Fiul însuşi se va supune Celui
ce I-a supus Lui toate, ca Dumnezeu să fie toate în toţi”27.
Vedem astfel cum în Hristos se restabileşte unitatea iniţială a lumii cu
Dumnezeu şi, mai mult decât atât, se desăvârşeşte această unitate, pentru a
fi împlinit planul hotărât de Dumnezeu de la facerea lumii.
II. Diversitatea creaţiei
II. 1. Sfânta Treime: temei al diversităţii creaţiei
Vorbind despre motivul creării lumii şi a omului, în special, Sfântul
Grigorie de Nyssa spunea: „Nu se cuvenea ca lumina să nu fie văzută, nici
261 Co 12, 26-27.
271 Co 15, 25-28.
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slava Lui fără de martor, nici bunătatea Sa fără ca cineva să se împartă'
şească de ea; nu se cuvenea nici ca celelalte atribute cu care se înconjură
firea divină să rămână inactive. Aceasta s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi
existat cineva să se împărtăşească din ele şi să se bucure de ele”28. Acest
atribut al dumnezeirii de a dori să-şi împărtăşească bunătatea şi dragostea
altor fiinţe îşi are sursa în caracterul personal al lui Dumnezeu. După cum
spunea Pr. Stăniloae, Sfânta Treime este structura supremei iubiri: faptul
că dumnezeirea se manifestă în cele trei Persoane divine constituie şi explb
caţia creării lumii. Spre deosebire de alte religii, care vorbesc despre
generarea zeilor unii din alţii, creştinismul susţine că naşterea Fiului şi purcederea Duhului Sfânt din Tatăl nu sunt efectele unei necesităţi, ci expresia
iubirii lui Dumnezeu. „Dumnezeu este iubire”, spunea Sfântul Evanghelist
Ioan, şi poate că acest atribut este cel mai aproape de esenţa divină. Dumnezeu se manifestă ca iubire, iubire care^L naşte pe Fiul şi îl purcede pe
Duhul Sfânt, iubire care cere şi constituie relaţia. Referitor la acest lucru,
teologul grec Hristos Yannaras afirma: „Dumnezeu nu este mai întâi o
esenţă (ouoia) dată, care în continuare există ca persoană. Ci este mai întâi
o persoană care, absolut liber de orice necesitate şi de orice predeterminare,
ipostaziază (face ipostas) fiinţa Sa, pe a fi al Său, naşte din veci pe Fiul şi
purcede pe Duhul Sfânt. Persaona lui Dumnezeu-Tatăl precede şi determină Fiinţa Sa, nu este determinat de acesta. Dumnezeu nu este obligat de
Fiinţa Sa să fie Dumnezeu, nu este supus necesităţii existenţei Sale. Dumnezeu există pentru că este Tată: Cei care îşi certifică liber voinţa Sa de a
exista, născând pe Fiul şi purcezând pe Duhul Sfânt. Există deoarece iubeş'
te şi iubirea este numai fapt de libertate”29.
Deşi Dumnezeu este întreit în Persoane, El este unic în fiinţă, ceea ce
înseamnă că fiinţa Sa este simplă, necompusă şi indivizibilă. Cu toate acestea, El a creat lumea şi ha dat o substanţă diferită de a Sa, căci materia
lumii este compusă şi divizibilă. Pentru Dumnezeul treimic, diversitatea şi
pluralitatea nu sunt rele, ci ele ajută la formarea unui univers diferit de
fiinţa divină. Atâta vreme cât lumea creată rămâne în legătură cu CreatO'
rul ei şi se conformează planului divin, ea rămâne în bine şi în existenţă. în
momentul în care lumea sau creaturile personale încearcă să se desprindă
de Dumnezeu şi să înlocuiască relaţia iubitoare cu ura sau egocentrismul,
2fi Sf. Grigorie de Nyssa, Morele Cuvânt Catehetic, voi. Scrieri, col.P.S.B, cap.5, p.321.
29 Hristos Yanaras, Abecedar al Credinţei, trad. Constantin Coman, Bucureşti, 1996,
p. 49.
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acestea devin rele şi sursă a răului, definit de Sfinţii Părinţi ca absenţă a
binelui. Aşadar, răul nu este o entitate, o substanţă oarecare, după cum el
nu este nici urmarea unui „defect” al creaţiei diversificate, ci răul exprimă
ruperea relaţiei cu Dumnezeu: „Nu socoti nici pe Dumnezeu cauză a existenţei răului, nici nu închipui răul ca având o existenţă proprie. Căci nu e
subzistentă răutatea, ca un animal oarecare; nici nu are vreo esenţă iposta^
ziată a ei. Căci răul este o lipsă a binelui. Ochiul a fost creat, iar orbirea s^a
produs ulterior prin pierderea ochilor. Aşa şi răutatea, nu are subzistenţă
proprie, ci vine după aceea din cauza rănilor sufletului”30.
Răul nu provine din starea compusă a cosmosului, iar schimbările care
survin în natură şi în trupul nostru din cauza caracterului lor compus nu
sunt rele în sine. Tot ceea ce există este bun (Fac. 1:31), iar răul este lipsa
existenţei, a binelui. Prin urmare, caracterul diversificat al lumii nu este
sursă a răului, ci reflex al pluralităţii personale din cadrul Sfintei Treimi.
După cum observa Părintele Stăniloae, lumea contemporană este mai în
măsură să înţeleagă concordanţa care există între unitate şi diversitate decât lumea antică: „Raţiunea s-a obişnuit acum să unească principiul
distincţiei şi al unităţii în înţelegerea realităţii în aşa măsură încât nu-i mai
este deloc greu să vadă modul antinomic de a fi al întregii creaţii. Pentru ea
este azi un fapt general că pluralitatea nu sfâşie unitatea şi unitatea nu anulează pluralitatea. (...) Afirmaţii care se considerau odinioară ca iraţionale
din pricina caracterului lor aparent contradictoriu, se recunosc acum ca
indicând o treaptă firească spre care trebuie să se întindă raţiunea (...) şi
care e un chip al caracterului supranatural al unităţii perfecte al celor distinete în Sfânta Treime”31.
II.2. Omul: chip al Sfintei Treimi
Sfânta Scriptură descrie actul creării omului în termenii următori: „Şi a
zis Dumnezeu: „Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră, ca să
stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile
ce se târăsc pe pământ şi tot pământul!” Şi a făcut Dumnezeu pe om după
chipul Său; după chipul lui Dumnezeu ha făcut; a făcut bărbat şi femeie”32.

30 Sf. Vasile cel Mare, op. rit., p. 437.
31 Pr. D. Stăniloae, op. cit., p. 199.
32 Fc 1, 26-27.
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Interpretând acest pasaj biblic, teologii contemporani au considerat că
omul este o fiinţă relaţională - bărbat şi femeie - după cum şi Dumnezeu
este o fiinţă relaţională - Tată, Fiu şi Duh Sfânt: „Nu este deci nici întâmplătoare - spunea Hristos Yannaras - nici pur şi simplu metaforică sau
analogică relaţia dintre distincţia sexelor şi crearea omului „după chipul lui
Dumnezeu”. Omul înfăţişează pe Dumnezeu pentru că este persoană, existenţă personală. Dar persoana se diferenţiază de individul biologic exact
pentru că existenţa sa nu este dată în mod natural, ci se realizează ca fapt
de relaţie de dragoste şi comuniune. Distincţia dintre sexe permite omului
să dea ipostas natural (ipostas naturii) existenţei sale personale, să fie activată raportarea personală ca fapt constitutiv al ipostasului şi unificator al
naturii omului”33.
Crearea omului ca bărbat şi femeie, ca un tot format din părţi distincte, are ca scop ajutarea individului de a deveni persoană prin relaţia cu
celălalt. Acesta est „ajutorul” pe care trebuia să-l dea Eva lui Adam: de a
deveni personal, după modelul, după „chipul” lui Dumnezeu. Prin această
relaţie, femeia însăşi ar fi devenit persoană, generatoare de alte persoane,
de alte existenţe.
Distincţia dintre bărbat şi femeie devine adversitate în momentul în
care unul din membrii relaţiei se închide în sine, în egoismul afirmării do
rinţelor proprii. De aceea, în acest caz, Mântuitorul spune că legătura
căsătoriei este ruptă: adulterul, expresie a egocentrismului unuia dintre
soţi, pune capăt relaţiei lor reciproc revelatorie. Ambii soţi sunt astfel aneantizaţi: cel egocentrist, prin încercarea lui de a exista pe cont propriu, prin
urmarea dorinţelor firii sale autonome, iar cel uitat, prin faptul că i se nea
gă dreptul de a deveni persoană prin relaţia de iubire.
Vedem astfel cum distincţia genurilor nu este sursă a răului (după cum
eronat au crezut unii dintre gânditorii bisericii, dintr-o prea mare frică de
trup), ci din contră, ea oferă omului un ajutor nu numai spre perpetuarea
speciei, dar mai ales spre îndumnezeirea lui, spre transformarea lui din in
divid autonom în persoană relaţională: „Toate acestea înseamnă că pentru
antropologia eclezială distincţia dintre sexe nu slujeşte nici numai scopul
natural al perpetuării speciei umane, nici numai o diferenţiere a rolurilor
sociale, - diferenţiere care permite alcătuirea „celulei” vieţii sociale, familia,
înainte de orice altceva, distincţia dintre cele două firi umane, bărbătească

33 C. Yanaras , op. cit.t p. 91.
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şi femeiască, şi atracţia erotică a existenţelor de sex opus conduc la finalitatea sa naturală şi la scopul său, elanul erotic universal aflat în natură.
Slujeşte întruchiparea în natură a modului de viaţă treimic - întrepătrunderea personală reciprocă a vieţii în limitele naturii create - şi are drept
scop final unirea îndumnezeitoare a omului cu Dumnezeu”34.
Diversitatea în cadrul naturii umane se mai exprimă sub un aspect:
omul a fost creat trup şi suflet, ţărână şi suflare de viaţă divină. Astfel, el a
devenit o punte de legătură între creaţie şi Dumnezeu, după cum afirma
Sfântul Grigorie de Nyssa: „Sufletul este condus de Dumnezeu, iar viaţa
noastră materială de suflet, atâta timp cât ordinea naturală este păstrată”33.
Scopul unirii naturii materiale şi spirituale în om este ridicarea acestora
spre Dumnezeu, îndumnezeirea lor. întrucât trupul şi materia, în general,
sunt iraţionale, ele nu pot participa singure la har, ci au nevoie de ajutorul
fiinţei umane raţionale. Referindu-se la procesul îndumnezeirii firii umane
pornind de la suflet, Sfântul Grigorie de Nyssa făcea următoarea comparaţie: „pentru că podoaba pe care o poartă sufletul omenesc constă tocmai în
asemănarea cu frumuseţea modelului său şi după cum şi oglinda îşi câştigă
strălucirea prin felul cum redă chipul celui ce apare în ea, credem că tot
aceeaşi relaţie este şi între cuget şi firea care se lasă condusă şi îndrumată,
fiind în stare astfel să câştige şi pentru sine din frumuseţea şi desăvârşirea
acelui model”36. De asemenea, vorbind despre procesul de sfinţire a fiinţei
umane, Sfântul Grigorie de Nazianz spunea că sufletul va elibera treptat
trupul „de impuritatea lui, pentru ca sufletul să poată fi pentru trup ceea ce
Dumnezeu este pentru suflet, prin el însuşi conducând materia inferioară şi
făcând-o familiară lui Dumnezeu”37.
Din păcate, atunci când simţurile trupului sunt lăsate să stăpânească
asupra sufletului, deci când ordinea creaţională este inversată, trupul şi
sufletul devin duşmani, iar trupul lucrează spre pierderea sufletului. După
spusele Scripturii, omul devine atunci aproape „numai trup” (Fc 6, 3) şi el
îndeplineşte o funcţie dezbinătoare şi distrugătoare în întreaga natură.
Dar din nou trebuie precizat că adevărata vină a căderii omului sub ti
rania simţurilor nu o au simţurile, care sunt bune şi utile în sine, ci sufletul
care se foloseşte în mod liber, dar greşit de ele. Prin asceză şi ascultarea
34 Ibidem, p. 94.
^ Sf. Grigorie de Nyssa, Despre facerea omului, P.S.B. voi. 30, p. 37.
36 Ibidem.
h Idem, Lettres thăologiques: Lettre II, Sources Chretifennes voi. 208, p. 17.
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poruncilor lui Dumnezeu, omul poate reface ordinea în firea sa, supunând
trupul sufletului, iar sufletul harului dumnezeiesc. Se restabileşte astfel uni
tatea în firea umană duală, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „Nu
mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte întru mine.”
II.3. Diversitatea în Biserică
După cum spuneam mai înainte, toţi oamenii au fost mântuiţi în Hristos şi reuniţi în Trupul Său mistic, care este Biserica. Biserica creştină nu
este totuşi o Nirvana, în care cei ce intră îşi pierd identitatea, ci este un
organism viu, în care fiecare persoană are de jucat un rol specific, precum
celulele sau mădularele unui trup. Diversitatea membrilor Bisericii este ceea
ced conferă caracterul de organism, de Trup al lui Hristos, căci, spune
Sfântul Apostol Pavel: „dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi tru
pul? Dar acum sunt multe mădulare, însă un singur trup”3**. Posibilitatea
existenţei mai multor categorii de „mădulare” se datorează pluralităţii daru
rilor Duhului Sfânt: „Şi pe unii i~a pus Dumnezeu în Biserică: întâi
apostoli, al doilea prooroci, al treilea învăţători; apoi pe cei ce au darul de a
face minuni, apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limMulţimea şi diversitatea darurilor Duhului Sfânt este exprimată în ca
drul cultului prin Taina Mirungerii, prin care se împărtăşesc celui botezat
multiplele daruri ale Duhului, după cuvântul unei vechi profeţii: „O Mlădiţă va ieşi din tulpina lui lesei şi un lăstar din rădăcinile lui va da. Şi se va
odihni peste El Duhul lui Dumnezeu, duhul înţelepciunii şi al înţelegerii,
duhul sfatului şi al tăriei, duhul cunoştinţei şi al bunei credinţe”40.
Respectarea diversităţii şi a trăsăturilor specifice fiecărui mădular nu se
face în Biserică numai în ceea ce priveşte persoanele umane, ci şi în ceea ce
priveşte comunităţile bisericeşti locale. In Biserica Ortodoxă fiecare episco
pie are autonomia ei, capul ei vizibil fiind episcopul, care-L simbolizează pe
Hristos, capul invizibil al Bisericii. Unitatea tuturor comunităţilor locale
este dată de unitatea lor de credinţă în Capul Bisericii, Care este Hristos,
iar nu de o supunere administrativă faţă de un episcop anume, ca în cadrul
Bisericii Catolice. Această autonomie locală explică şi rezistenţa mult mai

3* 1 Co 12, 19-20.
391 Co 12, 28.
40 Îs 11, 1-2.
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mare a Bisericii Răsăritene în faţa ereziilor şi a tradiţiilor locale. în Biserica
Ortodoxă nu s-a încercat niciodată o impunere forţată a anumitor tradiţii,
iar unitatea episcopală s-a menţinut chiar şi atunci când unele păreri personale ale anumitor episcopi veneau în contradicţie cu dogma ortodoxă:
„nu se avea decât o singură dorinţă: de a se stabili identitatea deplină a
credinţei ortodoxe universale, care, în sine, era principalul temei al comuniunii. Curentele teologice alexandriene şi antiohiene au supravieţuit în
mod fericit împreună, ce excepţia câtorva tensiuni ocazionale, în cadrul
aceleiaşi biserici nedivizate. Singura intercomuniune practicată în Biserica
nedivizată era comuniunea dintre diferitele biserici locale, în spaţiul unui
consens obiectiv şi a unei „unităţi a episcopatului nedivizat” unanim recunoscută, ca să folosim a frază admirabilă a Sfântului Ciprian. Dar această
unitate era, în ultimă instanţă, nu atât o unitate administrativă, cât o unitate a credinţei sau Ortodoxie”41.
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II.4. Diversitatea în împărăţia Cerurilor
Coexistenţa armonioasă a unităţii şi a diversităţii este cel mai bine ex
primată de viaţa creaturilor în împărăţia Cerurilor. De această unitate în
diversitate se bucură încă de la facerea lumii puterile îngereşti, desigur, cele
care au rămas în ascultare faţă de Dumnezeu. Urmând învăţăturilor pauliene, Sfinţii Părinţi au arătat că puterile îngereşti sunt în număr foarte mare
şi că ele sunt grupate în funcţie de apropierea lor mai mare sau mai mică de
divinitate. Sfântul Dionisie Areopagitul este cel care s-a ocupat în mod
deosebit de tema ierarhiei cereşti, în lucrarea sa care poartă acest nume. El
vorbeşte despre existenţa a nouă cete îngereşti: îngeri, Arhangheli, începă
torii, Stăpânii, Puteri, Domnii, Scaune, Heruvimi, Serafimi. Spre deosebire
de Origen, care considera că evenimentul căderii îngerilor, ca şi al oameni
lor, s-ar fi produs din cauza plictiselii şi a nemişcării lor, Sfântul Dionisie
consideră că toate puterile cereşti se află într-o continuă mişcare de apropi
ere prin cunoaşterea contemplativă de Dumnezeu. Această mişcare
spiralată conţine trei etape: purificarea, iluminarea şi desăvârşirea. Fiecare
ceată îngerească cuprinde în acelaşi timp îngeri care trec prin cele trei eta
pe. In momentul în care o grupă de îngeri a ajuns la desăvârşire, ea trece pe
o treaptă mai înaltă de contemplare, reîncepând procesul purificării.

41 G. Florovski, Ecumenism II - A Historical Approach, Belmont, 1989, p. 22.
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Unitatea cetelor îngereşti se realizează prin aceea că ele reflectă cetelor
inferioare o parte din cunoaşterea pe care au acumulat-o, astfel încât toţi
îngerii se împărtăşesc în acelaşi timp şi de vederea luminii dumnezeieşti, şi
de primirea acestei lumini „reflectată” de către cetele superioare.
Pe de altă parte, îngerii din cetele inferioare experiază o fericire deplină, pentru că în fiecare moment ei sunt la apogeul puterii lor
contemplative. De exemplu, Heruvimii nu simt că le lipseşte ceva faţă de
Serafimi, pentru că ei sunt mereu desăvârşiţi în ceea ce sunt şi sunt uniţi în
iubire cu toate celelalte cete îngereşti.
Unitate există şi între lumea umană şi cea îngerească: după învăţătura
Sfinţilor Părinţi, fiecare om şi chiar fiecare popor are câte un înger păzitor,
care se roagă lui Dumnezeu pentru el, ajutându-1 astfel în chip nevăzut să
se mântuiască: „sfinţii îngeri ne îndeamnă la rugăciune şi stau de faţă îm
preună cu noi, bucurându-se şi rugându-se pentru noi”42. Despre această
comuniune între om şi îngerul păzitor vorbea şi Mântuitorul Hristos: „Că
aşa şi în cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăieşte,
decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi, care n-au nevoie de pocăinţă”43.
Părintele D. Stăniloae rezumă în chip minunat ideea unităţii existente
între lumea inteligibilă şi cea sensibilă, spunând: „Numai împreună lumea
sensibilă, având drept coroană omul, şi lumea inteligibilă a îngerilor sunt
un receptacol deplin ai revelării lui Dumnezeu şi al valorificării ei. Numai
împreună, îngerii şi oamenii, pot înălţa o slavoslovie mai completă lui
Dumnezeu. Aşa trebuie să înţelegem că îngerii sunt creaţi, pe de o parte,
pentru a-L lăuda pe Dumnezeu, pe de alta, pentru a sluji lui Dumnezeu în
solicitudinea Lui pentru oameni, pentru a fi trimişii lui Dumnezeu la oa
meni, pentru a fi „vestitorii Lui şi, prin aceasta, pentru a ajuta la ridicarea
oamenilor la o lăudare comună a Lui cu ei (...) Partea îngerească şi cea
omenească a corului se completează şi se înfrumuseţează reciproc”44.
După Parusia Domnului, această unitate între lumea umană şi cea an
gelică va fi desăvârşită, întrucât lumea sensibilă va fi transfigurată,
pnevmatizată, pentru a se împărtăşi în mod deplin de comuniunea ei cu
Dumnezeu. Vorbind despre transformarea lumii şi a omului în ziua a opta
a creaţiei, Sfântul Simeon Noul Teolog afirma: „Toată zidirea, împreună cu
Paradisul, după ce se va înnoi şi va deveni întreagă duhovnicească, va de42 Sfântul Evagrie Monahul, Cuvânt despre rugăciune, cap. 82, P.G. 79, col. 1165.
4Î Lc 15, 7.
44 Pr. D. Stăniloae, op.cit., p. 303.
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veni o locuinţă nematerială, nestricăcioasă, neschimbabilă, veşnică şi înţelegătoare. Şi cerul va fi neasemănat mai strălucitor şi mai luminos decât cei
ce se vede acum, ca un altul nou. Şi pământul va primi o frumuseţe negrăită şi nouă şi un chip neveştejit de verdeaţă. Sau va fi îmbrăcat cu flori
luminoase şi variate şi duhovniceşti în care, după cum zice cuvântul dumnezeiesc, locuieşte dreptatea. (...) Şi întreaga lume aceasta va fi mai presus
de orice cuvânt, ca una ce întrece orice înţelegere. Dar fiindcă e duhovniceaşcă şi dumnezeiască, se uneşte cu lumea inteligibilă şi devine un alt
paradis inteligibil şi un Ierusalim ceresc, fiindcă a devenit asemenea cu cele
cereşti şi s-a unit cu ele”45. De asemenea, trupurile omeneşti vor fi spiritualizate după înviere, după cum ne arată Sfântul Apostol Pavel: „Căci
trâmbiţa va suna şi morţii vor învia nestricăcioşi iar noi ne vom schimba,
Căci trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune şi acest
trup muritor să se îmbrace în nemurire”46. Despre unirea viitoare a întregii
creaţii într-o lume spiritualizată aflată în comuniune cu Dumnezeu vorbeşte
şi Sfântul Maxim Mărturisitorul: „Sfinţii se ridică peste doimea materială
pentru unitatea gândită în treime, deoarece se ridică peste materie şi formă,
din care constau trupurile, sau că străbat carnea şi materia înrudindu-se cu
Dumnezeu şi învrednicindu-se să se amestece cu lumina preacurată; adică
ei leapădă afecţiunea trupului faţă de materie sau toată familiaritatea natu
rală a fiinţei sensibile faţă de cele sensibile, fiind stăpâniţi sincer numai de
dorinţa dumnezeiască, pentru unitatea gândită în Treime”47.
Pe parcursul acestui studiu am arătat aşadar care sunt principiile şi
modurile de manifestare ale unităţii şi diversităţii lumii. Am văzut că prin
cipiul de bază al unităţii lumii create este unitatea şi unicitatea lui
Dumnezeu Creatorul. De asemenea, faptul că Dumnezeu este personal face
ca lumea creată să aibă o anumită coerenţă, o unitate a „design”-ului şi a
scopului existenţei ei. In ceea ce priveşte scopul creării lumii materiale,
Sfinţii Părinţi spun că ea a fost făcută pentru om, care este stăpânul ei şi
care, prin efortul său de înduhovnicire, poate înduhovnici şi lumea materi
ală spre a o ridica şi uni cu Creatorul ei. Din păcate, acest proces de
îndumnezeire a omului şi de spiritualizare a lumii a fost amânat şi perturbat
de căderea omului în păcat. înstrăinarea omului de Dumnezeu a rupt părţi4’ Sfântul Simeon Noul Teolog - Ethique I, Sources Chretifennes, no. 122, 1966, p.
221.
4* 1 Co 15, 52-53.
4' Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, P.G. 91, col. 1193-1196.
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atca lumii şi a produs distorsiuni chiar în cadrul fiinţei umane. De
aceea
a
1*
°St necesarâ întruparea Fiului lui Dumnezeu, întrupare care a rea~
restaurarea omului şi refacerea unităţii dintre om, lume şi Dumnezeu,
în r nSa ur^ea creată se remarcă şi prin diversitatea ei, care-şi are temeiul
Fi 1 acter^ _ trinitâr al dumnezeirii. Comuniunea iubitoare a Tatălui cu
antul Duh se extinde prin creaţie asupra tuturor creaturilor
p ona e, ără a le nega acestora libertatea şi individualitatea. Omul însuşi
Up^.chlpul Sfintei Treimi, ca fiinţă comunitară, bărbat şi feme^
i erenţa^ intre Dumnezeul necreat şi lumea creată este reflectată la
ruve uman în diferenţa dintre sufletul spiritual şi trupul material. După
cum Dumnezeu doreşte să pnevmatizeze lumea întreagă, la fel şi omul tre~
buie sa-şi sfinţească trupul material.
Diversitatea este respectată şi în Biserică, care este Trupul lui lisus
nstos Capul Bisericii. în trupul eclesial, harismele Duhului Sfânt se înv
part cu ărnicie, ele răspunzând nevoilor diverse ale creşterii şi desăvârşirii
spirituale ale „mădularelor” sale.
Diversitatea se remarcă de asemenea în împărăţia Cerurilor, atât în
urnea îngerească, cât şi în cadrul cetelor Sfinţilor ce constituie Biserica
iruitoare. ersonalitatea umană va fi pe deplin respectată şi după învierea
obştească şi ea va fi desăvârşită prin experierea unei relaţii iubitoare depline
cu celelalte persoane create, precum şi cu Persoanele Sfintei Treimi.
^ r*n r^apa
dragoste neumbrită de păcatul care înstrăinează şi izo^
leaza, toată creaţia va realiza în „ziua a opta” unitatea în bine şi în viaţa
veşnică pentru care ea a fost creată de către Dumnezeu.
în ultima parte a acestui capitol vom vedea în ce mod concepţia creştina asupra lumii poate fi aplicată societăţii contemporane şi care sunt
efectele neluării ei în consideraţie.
III. Viziunea holistică creştină asupra lumii şi societatea conteni'
porană
Temeiul societăţii contemporane este separarea omului de Dumnezeu.
Dorinţa omului de a se separa de Dumnezeu a fost provocată de o greşită
interpretare a raportului dintre umanitate şi divinitate încă din timpul Evu~
iui Mediu în cadrul Bisericii Apusene. Urmând tradiţiei aristoteliene,
gândirea occidentală a pus accentul asupra naturii, în detrimentul persoanei. Astfel, teologii apuseni au avut dificultăţi în a reconcilia libertatea
omului cu supunerea şi dependenţa sa existenţială faţă de Dumnezeu. Ei nu
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au înţeles că omul nu este om decât în relaţie, că „natura” omului nu este
aceea de „a fi”, ci de „ a fi în relaţie cu”. Crezând că relaţia omului cu
Dumnezeu îi ştirbeşte omului libertatea şi dreptul la existenţă, gândirea
apuseană a încercat tot mai mult să autonomizeze omul. Prima etapă a fost
protestantismul, care a scos omul din relaţia comunitară cu restul Bisericii
Şi cu semenii săi, afirmând că omul poate să interpreteze singur Scriptura şi
că poate comunica singur cu Dumnezeu. A doua etapă de autonomizare a
omului a fost formarea revoluţiilor secolelor XVUI-XIX, prin care s-a dorit
separarea omului şi de Dumnezeu. Secolul al XX-lea a desăvârşit acest proces de laicizare, de îndepărtare de Dumnezeu pe toate planurile. Pentru a-şi
afirma pe deplin „libertatea”, omul a negat şi a abolit toate legile morale
date de Dumnezeu şi menite să-i asigure omului mântuirea şi buna trăire.
Lipsa de respect faţă de părinţi, revoluţia sexuală, lipsa de dragoste şi de
omenie în relaţiile sociale, lipsa de sens şi de profunzime a societăţii, toate
sunt consecinţele acestei „eliberări” a omului de scopul care i-a fost dat prin
creare. Este uimitor cum oamenii de astăzi, atât de obişnuiţi cu lumea electronică, nu înţeleg că neurmarea „programului” unei maşini duce ireversibil
la stricarea acesteia. La fel, nerespectarea scopului şi a condiţiilor de „funcţionare” ale omului vor duce inevitabil la aneantizarea lui.
Din păcate, omul modern a păstrat din învăţătura creştină numai un
aspect, care, rupt din context, a devenit foarte nociv. Este vorba despre
concepţia potrivit căreia omul este stăpânul lumii. Dacă iniţial, prin creaţie, omul trebuia să fie stăpânul lumii în sensul de preot al ei, de agent
sfinţitor al ei, la ora actuală omul crede că poate face orice cu natura, că o
poate transforma oricum, pentru a-i satisface lui nevoia nesfârşită de plăceri
şi de confort. S-a ajuns astfel la criza ecologică pe care o cunoaştem astăzi şi
pe care nimeni nu pare să o mai poată controla.
Mai mult decât atât, lipsa unei viziuni unitare asupra diversităţii lumii a
dus la ignorarea efectelor pe care o acţiune umană într-un anumit domeniu
o poate avea asupra altor aspecte ale realităţii. Şi astfel, dorind mereu să co
recteze şi să repare pagubele pe care le-a provocat în natură, omul face noi
ravagii, pe care nu ştie apoi cum să le mai controleze. De exemplu, încercând
să stopeze poluarea provocată de exploatarea resurselor petroliere, omul a
inventat energia atomică, care însă este sursa unei poluări şi mai mari, şi mai
catastrofice. La fel, la nivel biologic, pentru a trata diabetul cauzat de o ali
mentaţie prea bogată în zaharuri şi grăsimi, oamenii de ştiinţă au inventat o
substanţă ce trebuie inhalată, care însă dăunează plămânilor.
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Dorinţa de a controla lumea şi organismul uman pare menită sa e ^
eze, întrucât omul nu va avea niciodată o viziune de ansamblu asup
lumii şi a istoriei, aşa cum o are numai Dumnezeu, Creatorul lor. e a w
ea, singurul mod de a trăi o viaţă în sănătate trupească şi su\,et^rSf^’
precum şi de a moşteni viaţa veşnică este de a urma calea arătată e
tuitorul Hristos şi propovăduită de Biserica Sa. Aceasta duce spre
împărăţia Cerurilor, spre o existenţă cu adevărat fericită, liberă şi
în care se va realiza unitatea deplină a tuturor persoanelor umane cu
so anele Sfintei Treimi.
Abstract
This study analyses the ways of manifestation of the principie of unity
and diversity in the world, from a Christian Orthodox position. It starts
from the premises that the basis of the unity principie is the unique
character of God the Creator, as well as the unity of the divine nature
within the Holy Trinity. The fact that the divinity is a personal God
provides a certain coherence to the world, a unity expressed in its design
and purpose. As far as the purpose of creation is concerned, the Holy
Fathers of the Church say that the world was made for the human being
to rule upon it and to spiritualize it through its own spiritual progress.
Unfortunately, this process of spiritualization, of reaching resemblance
with God, has been disturbed and postponed by the forefathers’ fall, which
broke the world’s unity.
The world’s diversity finds its source in the trinitarian character of
God. Our study identifies some of the areas of our world which reflect this
diversity of the Holy Trinity. After the fall, unity and diversity came to be
regarded as opposite principles. Through the incarnation of the Son of
God, the tension between unity and diversity was annulled and the world
was put back on the track towards reaching the lost unity in diversity.

Intervalul ontologic ca dinamism dialogic
Pr. Drd. Nichifor TĂNASE

a) Mişcarea temporală şi devenirea fiinţei
Nu putem face lumină asupra noastră înşine fără a interpreta timpul,
care este orizontul fiinţei noastre. Istoria este producătoare de istorie. Ea
nu apare ca o devenire extrinsecă fiinţei, ci drept însăşi devenirea fiinţei.
Funcţia ei nu e doar ontofantică, ea este şi ontopoetică. Astfel, „istoria poa
te fi tematizată fără contradicţie ca un apel perpetuu al viitorului, ca un orizont
perpetuu al fiinţei”1. Nici alegerea de a fi, nici alegerea de a fi în/după timp
nu ne sunt date: „Part d’etre ă demeure dans le temps nous est inne, et n’engage
en aucune delibiration” (arta fiinţei de a locui în timp ne este înnăscută şi nu
angajează nicio deliberare) - spune J. Yves Lacoste. Fiinţa noastră este în
devenire (en devenir) sau o devenire (un devenir). Neavând fiinţa decât
prin/sub modul de a deveni „noi nu suntem proprietarii noştri înşine”2.
Părintele Stăniloae vede sensul timpului în faptul că „noi suntem tot
deauna întinşi înaintea noastră, că nu ne aflăm închişi în ceea ce suntem şi că nam ajuns nici la ceea ce vrem şi ne cere existenţa noastră să fim, că suntem neîn
cetat pe drum şi călători. Timpul este expresia faptului că noi nu rămânem şi nu
putem rămâne în ceea ce suntem, dar nici n-am ajuns definitiv în acea plenitudi
ne în care ne putem odihni; că noi suntem suspendaţi deasupra abisului
neantului. Aceasta se arată şi în faptul că noi căutăm totdeauna un sens tot mai
satisfăcător a ceea ce suntem şi a ceea ce este în jurul nostru”3.
Timpul viu reflectă deci, această lansare continuă a noastră peste
nefiinţă spre viitorul de plenitudine al fiinţei noastre, adică spre participarea
1 Jean-Yves Lacoste, Experienţă şi Absolut. Pentru o fenomenologie liturgică a umanităţii,
trad. Maria-Cornelia Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 2001, pp. 109, 155.
2 Idem, Note sur le temp, Collection „Epim6thăe”, Essais philosophique® Presses
Universitaires de France, 1990, pp. 28, 31.
’ Teologie Dogmatică Ortodoxă, voi. I, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bise
ricii Ortodoxe Române, Bucureşti 1978, p. 187-188.
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la acea Realitate Personală ultimă în care vom găsi plenitudinea.4 Astfel, «
a rămâne în loc însemnă a muri; a te lansa din ceea ca eşti înseamnă a
renunţa la o fiinţă ameninţată de moarte, înseamnă a renunţa la o apa'
enţă e iinţă [...] . Timpul constă în saltul continuu al fiinţei spre mai
multă viaţă.»5
1 • Vhfmir Jankelevitch spunea că „devenirea este esenţialmente futuraţie
*L lPslta
zeroul viitorului său} devenirea încetează pur şi simplu să devină...
Căci
un
,. . ,
de'a~ntregul „paseizat” este totodată detemporalizat, un timp
lipsit de cele trei timpuri distincte ale sale... fiinţa vie nu trăieşte decât cu cele
trei timpuri solidare ale sale."6 în devenirea vitală e o ivire continuă a fiinţei
şi totodată ( nu în plus, ci totodată ) o înaintare continuă spre nefiinţă: ne'
mţa ui eja'nu'mai, nefiinţa lui Nmîncă, aproape-nimicul lui Acum.
ceasta este inconsistenţa neontică a timpului trăit. însă, spune
an e evite „a face din devenire o viaţă muribundă înseamnă a ţine seama în
mo uni atera e jumătate de adevăr ( nedialectic, n.m. N.T.) ... perpetuu mu
ribunda, viaţa este totodată perpetuu născândă; am numit-o progresie regresivă.”
st e , „ evenirea este o continuitate infinită în profunzime şi în intensitate, dar
parcursul său este finit în extensie"^.
Omul nu poate trăi nicio clipă închis in prezent. El nu e satisfăcut
niao ată^ prin ceea ce e îi dă prezentul. El se transcende mereu spre viitor.
îcio ată nu socoteşte că a ajuns la capătul drumului, că are totul şi pen'
tru totdeauna prezent. Nădejdea sădită în fiinţa lui nud lasă să admită că
tnnţa lui e destinată unui sfârşit total prin moarte. Camus socoteşte nădej'
dea ca pe o amăgire nerealistă. însă nădejdea ţine de fiinţa omului;fără
aceasta ar paraliza orice voinţă de activitate a omului. Ar face pe om mort
spiritual în fiece clipă, iar viitorul mar fi considerat ca făcut şi de noi. Pe de
' Marte\
e£Ser a asimilat în mod total nădejdea cu grija. Părintele
tamloae, însă, spune: „în amândouă se arată că omul e o fiinţă mereu deschisă
spre viitor, neputând cugeta niciodată că a ajuns la sfârşitul existenţei sale. El e o
fiinţa in mişcare neîncetată spre viitor, spre o viaţă de fericire fără de sfârşit. «S
4 Silviu Eugen Rogobete, O ontologie a iubirii. Subiect şi realitate personală suprem m
gândirea părintelui Dumitru Stăniloaie, Editura Polirom, Iaşi 2001, p. 192.
’ D. Stăniloae, „Dumnezeu este iubire” Ortodoxia, nr. 3 , 1971, p. 382'383.
6 Vladimir Jankălăvitch, Tratat despre moarte , Editura Amarcord, Timişoara,
»
pp. 173, 192.
7 Ibidem, pp. 179, 18M88 şi 205.
n
p D. Stăniloae, Trăirea lui Dumnezeu în Ortodoxie, Editura Dacia, Cluj Napoca,
»
pp. 185488
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Devenirea nu este pentru noi o interdicţie de a exista, ci modul sub care
noi existăm. Logica fiinţei în orizontul timpului nu dizolvă ceea ce noi nSuntem” într-o devenire ce ar fi „ un proces sans sujet” (un proces fără subiect). In
interiorul continuum-ului temporal devenirea, care este fiinţa noastră, trebuie să fie interpretată ca permanenţă, dar de asemenea ca istorie.
Interpretarea patristică a mişcării creaţiei pune în evidenţă sensul pozitiv al acesteia. Mişcarea are un caracter creaţional şi ca atare o origine şi o
finalitate divină. Numai binele atrage, numai el pune fiecare fiinţă conştientă în mişcare, pentru că binele este plenitudinea fiinţei supreme sau
aspiraţia spre plenitudine a fiinţelor nedeplin realizate. Prin dinamismul lor
creaturile nu-şi pierd identitatea, ci trec de la o fază la alta. Sfântul Maxim
Mărturisitorul numeşte identitatea lor indestructibilă raţiune, în timp ce fazele
trecerii in bine sau în râu, moduri (xpoTtol). în toate creaturile se găsesc chipurile raţiunilor divine, şi, ca atare, se găsesc sub impulsul acţiunii lor.
Adevăratul dinamism constă în efortul de unificare treptată a tuturor în
Dumnezeu, adică în plenitudinea iubirii şi a vieţii tuturor. în această înain
tare, orizontalul devine transparent pentru vertical şi verticalul proiectează
o lumină de sus asupra orizontalului10.
Desfăşurarea prezenţei noastre după cele trei eestazuri ale temporalităţii, cer ca mai întâi să fie gândită continuitatea eului în discontinuitatea
timpului: „ Nu sunt eu decât în măsura în care sunt acum, într-un act de a fi
care n-are altă realitate decât juxtapunerea de prezenturi discrete" (juxtapozition
des presents discrets). Prezentul este nucleul în jurul căruia se organizează
prezenţa noastră şi a lumii. El revine, deci, la această prezenţă de a fi prins
în jocul fiinţei care nu este şi a celei care nu este încă. Această punere în
joc nu distruge fiinţa noastră. Timpul curge pentru om în fiinţa sa, într-o
devenire. Ştim că nu experienţă pură a timpului, dar întotdeauna coexperienţa timpului măsoară fiinţa sau apariţia la conştiinţă.11
„El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-a zidit” (Ps 32, 9). Porunca lui
Dumnezeu produce imediat existenţa creaturii ca răspuns al ei la această po
runcă. „Porunca Iui devine fiinţă’, spune Sfântul Grigorie de Nyssa. Actul
creator, deci, operează şi el asemenea cuvântului: cheamă, provoacă şi împu
terniceşte o realitate la mişcarea unui răspuns. Sfântul Maxim Mărturisitorul

9 J.Y. Lacoste, Note sur le temp, pp. 32-33.
, . 1fVV7
10 D. Stăniloae, „Dinamica creaţiei în Biserică”, Ortodoxia, nr. 3-4, 1977, pp. ZBZ-Zttt.
11 J.Y.Lacoste, op. cit. , pp. 32-33, 30, 37.
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3jCa^^ Priviriţă: „Căci toate cele create după fiinţă, prin devenire sunt
Wmne^eu ‘ Scopul lui Dumnezeu este ca toate raţiunile Lui acti\ °ate cuv^nte^e lui să se întoarcă ca răspunsuri încorporate la El însuşi, ca
ş toate să fie în EL Astfel, Dumnezeu indică credinciosului faza viitoare
p ovizorii, nedefinite ale fiinţei lui şi comunică o putere (energie) corespunzăoare, îndemnând pe credincioşi spre viitorul lor, întrucât îi revendică spre
l.trC?te ^ 6 urcu§ului spre El însuşi. Cine răspunde imediat şi total revenîcarn ui umnezeu se uneşte cu El, devine ca El, se îndumnezeieşte. Nici
interva u ontologic sau temporal nu mai rămâne între el şi Dumnezeu,
avarşin u se în el o mişcare divino-umană, dar rămânând un eu neconfundat cu Dumnezeu, într-un dialog de iubire.12
Dumitru Stăniloae face o comparaţie magistrală a îndumnezeirii
omu ui (trecerii în „timpul lui Dumnezeu”) cu „spirala suitoare” a Bisericilor
o teneşti. „Purificarea înseamnă renunţare la tot ciclul anterior, la iluminarea
şi esăvârşirea de mai înainte. E o golire de ele ca de nişte conţinuturi depăşite
sau re unarea spiritului în sine însuşi pentru lansarea spre o nouă iluminare şi
desăvârşire...w13.
Biblia nu accentuează continuitatea abstractă a timpului, aşa cum o
ac ştiinţele în ansamblul lor, ci conţinutul dat de Dumnezeu anumitor
momente ale istoriei (scopul lui Dumnezeu). Totul se mişcă spre o împlinire, lucrurile nu se mai întorc din punctul de unde au început.14
Cuvintele rostite de Eccleziast: „Vreme este să te naşti şi să mori; vreme
este să răneşti şi să tămăduieşti, vreme este să plângi şi vreme să râzi; vreme este
sa iu eşti şi vreme să urăşti (Eccl 2, 1-8) - nu înseamnă că omul are vreme.
Este diferenţă fundamentală între a fi şi a avea. Omul nu are timp, el este
în timp. Şi fiind în timp, este capabil să actualizeze la momente diferite sen
surile proiectate de Dumnezeu în timp. El se află într-o mişcare care
converge spre Dumnezeu şi, din această perspectivă, omul trăieşte timpul
ca o înaintare spre veşnicie13.

nr- "

12 D. Stăniloae, „Responsabilitatea creştină” Ortodoxia, nr. 2, 1970, p. 190-193.
13 Idem, Reflexii despre spiritualitatea poporului român, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1992, p. 19.
H Gheorghe F. Anghelescu, „Timp şi eternitate în «Corpus Areopagiticum»", (sec. VVI) Mitropolia Olteniei, nr. 3-6, 1995, p. 59.
15 D. Stăniloae, Iisus Hristos lumina lumii şi indumnezeitorul omului, Editura Anastasia,
1993, p. 166
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Cum ne-am putea explica altfel că marii trăitori creştini au timp de
toate ? Pare că ei au mai mult timp decât oamenii obişnuiţi, de fapt ei nu au ^
timp mai mult , ci sunt în timp. Oamenii duhovniceşti au regăsit rostul fi- ^
resc dat de Dumnezeu timpului. Aceşti oameni descifrează semnele ^
timpului, identificând voia lui Dumnezeu exprimată în timp şi fructifică
timpul realizând ceea ce îi împlineşte. Ei trăiesc adierea veşniciei încă de
aici, actualizează timpulprefăcându-1 în eternitate. Apocalipsa 10, 6 arată -G,
că „timp nu va mai fi”, ceea ce înseamnă nu anularea timpului, ci transfer- ^
marea lui în eternitate, schimbarea modului său de a fi, prin omul care a '•'v»
cu
ajuns la comuniunea cu Dumnezeu16.
Creaţia este o mişcare continuă ce se caracterizează singură ca veşnică
noutate şi prospeţime absolută. Ea nu se repetă niciodată, nu este nici statică şi nici când nu se lasă prinsă în capcanele timpului şi spaţiului.17 Pe cu
linia veşnicie-timp este o dinamică întreţinută de forţele divino-umane, ca- b"H

re constituie dinamismul istoriei. Ca mediu cosmic constitutiv creaţiei,
timpul, după C. Sârbu „poate fi considerat o fiinţă în sine, ca o existenţă dis
tinctă, indiferent de modurile în care îl trăim şi de felurile variate în care
încercăm să-i surprindem prezenţa.” însă, fiindcă e legat de realitatea cosmică
şi de starea schimbătoare a acesteia „timpul nu este a se cugeta şi considera ca
o fiinţă de sine stătătoare, ca o fiinţă cu existenţă independentă de realitatea
cosmică”.18
Fiinţa creată este mişcată din interior de oferta lui Dumnezeu sau de
apelul Lui, prin faptul că această fiinţă este mişcată la un răspuns de iubi
rea eternă oferită de Dumnezeu. Prin lucrarea Sa manifestată în apelul
continuu, Dumnezeu e ca un arc întins peste intervalul dintre oferta Sa şi
răspunsul omului, dintre eternitate şi timp. Părintele Stăniloae spunea că:
„persoana trăieşte simultan în două registre: în sine şi în relaţie, în relaţiile cu
alţii”. în aceeaşi formă dublă trăim pe altul în relaţie cu noi: accesibil şi in
accesibil, participând ia devenirea noastră şi mai presus de ea, cu întreg
specificul lui în relaţii cu noi şi totuşi comunicându-ne nesfârşit mai puţin
decât fiinţa iui. Aceasta este o rămânere cu fiinţa mai presus de orice
relaţie şi devenire: „s-ar putea spune, afirmă părintele Stăniloae, că în acest
16 A. Lemeni, „Experienţa continuumului spaţiu-timp în perspectiva ştiinţifică şi teo
logică”, Ştiinţă şi Teologie, p. 182-183.
Ilie Cioară, Fiinţa umană şi absolutul, Editura Herald, Bucureşti 1999, p. 144
18 Corneliu Sârbu, „Natura şi valoarea timpului”, Revista Teologică, nr. 11-12, 1948,
pp. 504, 510.
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ceva în sine, care nu poate fi înţeles cu totul în afara relaţiei, stă fiinţa omului,
iar în relaţiile lui concrete se manifestă ca nişte energii fiinţa lui. Mi 9
In viaţa mistică sufletul experimentează o dublă relaţie cu Dumnezeu:
una de inferioritate şi alta de transcendenţă. Omul este smuls din sinea lui
(eiccruacnc; p£0T| xpava) printr-o chemare continuă a lui Dumnezeu. Chema'
rea Sfântului este de a ieşi permanent din sine pentru a se angaja într-o nouă
urcare. Dar această ieşire este în acelaşi timp şi interiorizare şi conştientizare
profundă de prezenţa lui Dumnezeu în sine. Datorită caracterului său schim
bător omul este definit ca o fiinţă totdeauna în devenire. Devenirea este
condiţia creaturilor, ea include succesiunea atât în gândire cât şi în lucrare.
Supusă schimbărilor creatura este înrădăcinată în temporalitate. Devenirea
întru fiinţă a creaturii este legată de timp. Sfântul Grigorie de Nyssa acordă
timpului o valoare pozitivă pentru că el permite un progres neîncetat spre
Dumnezeu. In acest sens, epectaza este legată de chipul lui Dumnezeu în om,
chip care este intr-o tensiune neîncetată spre a ajunge la Arhetip. Omul trebuie să se depăşească pe sine şi să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu.
Urcuşul duhovnicesc devine la Sfântul Grigorie o deschidere interioară a
naturii umane către o creştere nesfârşită în dumnezeire, către o transformare
harică în Dumnezeu. Creşterea spirituală depăşeşte timpul şi intră în veşni
cie. Martirul în ziua execuţiei se pregăteşte de naşterea veşnică şi ziua
martirajului său este socotită zi de naştere pentru eternitate.20 La făpturile
umane fiinţa este principiul, izvorul mişcării. Sfârşitul timpului este destinat
îndumnezeirii fiinţei umane. Indumnezeirea umană sau identificarea cu Hristos după har, ascunsă ca putere în credinţă se va arăta ca realitate văzută şi
actualizată în viitor, susţine Sfântul Maxim Mărturisitorul.21
Omul a fost făcut ca chip ai lui Dumnezeu, purtând în el dinamismul
de a se înălţa spre asemănarea cu Dumnezeu sau de a se dezvolta la tot mai
multă asemănare prin voia lui liberă. Şi de aceea i-a fost dăruit timpul pen
tru înaintarea în această realitate a cărei proiecţie este, urmând ca el să
înceteze când lumea se va umple de consistenţa Cuvântului. Deci timpul
are o funcţie pozitivă (dar nu veşnică), legat de caracterul dinamic al lumii
ca umbră a lui Dumnezeu şi de destinaţia ei, să înainteze spre ţinta unirii
19 D. Stăniloae, Dumnezeu este iubire, pp. 381-382, 370-371.
20 t P. S. Dr. Irineu Slătineanul, Omul fiinţă spre îndumnezeire, Editura Reîntregirea,
Alba lulia, 2000, pp. 171-174, 179,189-191.
21 Gh. F. Anghelescu, „Sensul eshatologic al timpului în scrisrile lui Maxim Mărturi
sitorul”, Mitropolia Olteniei, nr. 1-2, 1995, pp. 68, 73-74.

286

Intervalul ontologic ca dinamism dialogic
depline cu prototipul. în acest context, părintele Stăniloae afirma: „Această
îmbogăţire treptată a creaturii umane cu puterile dumnezeieşti necreate, după ce
ea a fost creată şi înzestrată cu puteri create tot printr-o putere creatoare necreată} cerând şi conlucrarea voită a persoanei libere şi conştiente, face necesar
timpul. Deci şi timpul are ca premiză existenţa dumnezeirii personale, care are
puterea de a se folosi de lucrări voite, deosebite de fiinţă, după cum e potrivit
ealităţii persoanei create, a cărei creştere cere o conlucrare liberă a ei". Dar
atunci schimbările din lume trebuie să fie de folos pentru o creştere spirituală a omului. Ele se imprimă de un sens, pentru că există omul care vede în
ele un ajutor pentru creşterea lui spirituală.22
Omul nu este o fiinţă suficientă sieşi, de aceea se află într-o permanentă căutare a sinelui vieţii, a Adevărului. Sfântul Apostol Pavel zice: „...cel
căruia i se pare că stă, să ia seama să nu cadă" (I Co 10, 12). „Starea” aici nu e
o stagnare, lâncezeală, ci statornicie dinamică, împlinire lăuntrică, ceea ce
înseamnă o permanentă mişcare, un urcuş spiritual fără încetare.23 Acest
suiş spiritual se realizează însă în timpul creat de Dumnezeu ca o condiţie a
înaintării noastre spre veşnicie. Trebuie precizat însă că intinerarul spiritual
este o călătorie interioară, care se realizează în dimensiunea lăuntrică a
timpului hristic, timpul însuşi cunoscând o maturizare spirituală, împreună
cu întreg cosmosul. Astfel că timpul are o valoare ontologică, pentru exis
tenţa umană şi cosmică, ca mediu şi factor de realizare a progresului
spiritual: „Timpul ne dă putinţa introducerii sensului şi a valorii în cosmos, ne
face posibilă păşirea şi intrarea în veşnicie căci datorită legăturii clipei cu veşnicia
şi participării prin ea la Absolut, ceea ce acţionează într-însa se eternizează şi se
introduce în prezenţa imediată, în veşnicie"24.
E important să fim atenţi la trăsăturile pozitive ale acestui raport cu
timpul ce ţine de ontologia fiinţei istorice. Paul Ricoeur afirmă în acest sens:
t,<Fiinţa- în- timp> reprezintă modul temporal de a-fi-îndume. Din acest punct de
22 D. Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Editura Cristal, Bucureşti 1995, voi.
II, pp.JJl, 30, 33, şi 41.
Andre Scrima, Timpul rugului aprins. Maestrul spiritual în tradiţia răsăriteană, Ediţia
a Il-a revizuită, prefaţă de Andrei Pleşu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2000, p. 82: „Dată
fiind strutura condiţiei noastre fizice, pentru a fi stabil, e obligatoriu să te afli în mişcare: <cel ce
stă să ia aminte să nu cadă.>. <Starea>, înseamnă orice realizare lăuntrică, nu numai în interiorul fiinţei personale, ci al fiinţei duhovniceşti, ca atare înseamnă o extensie în duh dincolo de
limitele individuale; e in acelaşi timp o înfăşurare şi o desfăşurare.”
24 Pr. Prof. Dr. Ilie I. Ivan , Cuvântul în slujirea mântuirii, Editura Omniscop, Craiova
2000, pp. 251-252.
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vedere neliniştea, structura fundamentală a fiinţei care suntem se dă ca grijă. Ast/ei, a-fi-în înseamnă a-fi-lângă, lângă lucrurile lumii [...] grija ne face dependenţi
de harurile „lângă” care trăim în prezentul viu. Grija aduce astfel în centrul analizei referinţa la prezent, tot aşa cum fiinţa-întru-moarte impune referinţa la viitor şi
istoricitatea la trecut. In acest punct, analizele lui Augustin şi Husserl devin pertinente, ca urmare a faptului că organizează timpul în jurul instanţei prezentului.
„Frontiera dintre fiinţă şi nefiinţă trece în fapt prin prezentul nostru (...) nu putem
să stăm în faţa lui Dumnezeu fără a mărturisi că El îşi perpetuează şi azi bunăvoinţa Sa donatoare.” Astfel, J. Yves Lacoste determină „fiinţa ca dar”, iar omul e
numit „creatorul prin excelenţă. El poartă responsabilitatea propriei lui surveniri.”26 Pentru că, „durata creaturilor în existenţă este şi ca o continuare a
răspunsului lor inconştient din primul moment la Cuvântul creator al lui Dumne
zeu- Dar durarea nu e numai ceva static, ci şi mişcare a făpturilor şi a universului
spre forme superioare.”27 Astfel, „setea de existenţă îi poate fi (creaturii) ca o scară,
ca un urcuş etern spre şi în Dumnezeu...”28.
„Există o realitate definită a ceea ce suntem?”, „existăm noi, oare aici şi
acum, în întregul experienţei aşa cum vom fi pentru totdeauna?” - se întreabă
Lacoste - răspunsul este nu, pentru că „viitorul absolut nu transfigurează în
treg prezentul experienţei.” Liturgia intervine aici ca un surplus „mai-multdecât-necesarul, deţinător al condiţiilor unei existenţe care debordează fiinţării-înlume... El rupe o închidere a experienţei care nu produce o plenitudine a fiinţei,
dar constitue determinaţia nativă a existenţei. El este eshatologicul sau promisiu
nea lui, înţelese ca surplus.”29 Acest aspect este, de asemenea, sesizat de Paul
Ricoeur în problematica totalităţii şi cea a mortalităţii, însă soluţionarea
diferă oarecum: „Totul se decide pe acest nexus între amploarea putinţei de a fi
totale şi finitudinea orizontului mortal... ştim că intrarea în dialectica instanţelor
temporalităţii se va face prin viitor şi că futuritatea e barată structural de orizon
tul finit al morţii. întâietatea viitorului e implicată în tema fiinţei-întru-moarte;
aceasta condensează astfel întreaga plenitudine de sensuri întrevăzută în analizei
preliminară a neliniştii sub forma <depăşirii de sine> [...] Angoasa care îşi pune
25 Paul Ricoeur, Memoria, istoria, uitarea, trad. D. Ilie şi Margareta Gyurcsik, Editura
Amarcord, Timişoara 2001, pp. 466-467.
26 J. Yves Lacoste, Experienţă ţi Absolut, pp. 201-202.
2' D. Stăniloae, Responsabilitatea creştină, p. 191.
28 Idem, Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova
1990, p. 179.
29 J. Yves Lacoste, op. cit., pp. 434-436.
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amprenta pe ameninţarea tot mai iminentă a faptului de a muri nu ascunde oare
bucuria elanului de a trăi? in această privinţă, tăcerea din Fiinţă şi Timp asupra fenomenului naşterii - cel puţin în stadiul inaugural - e uimitoare ”30
Problematica temporală a „depăşirii de sine” a fost dezbătută şi în numeroase studii contemporane teologice. Pentru părintele Stăniloae timpul
este real doar „ca mişcare reală a persoanei umane dincolo de ea însăşi, pentru a
depăşi intervalul (temporal-ontologic, n.m. T.N.J, nu pentru a scăpa de el. ConŞtientizarea şi depăşirea intervalului au loc ca o permanentă dăruire reciprocă.
Dăruirea este corelată cu o retragere a persoanei în ea însăşi. Aşa se explică fapcui că dăruirea totală este una mereu amânată în cuprinsul temporal. Această
asemănare intră în dialectica dăruirii atât ca semn al diferenţei ontologice între
eternitate şi timp, Creator şi creatură, cât şi ca semn al instinctului natural de
conservare a caracterului personal al fiecărei fiinţe... . astfel, persoana temporală
ne apare ca dăruire şi amânare în încercarea de depăşire a intervalului temporal
spre realizarea temporală desăvârşită’01.
Ludwig Binswanger constată că omul ce fiinţează ca dragoste îşi simte
existenţa ca avându-şi temeiul intr-un dar şi fiind înconjurată de dar şi de
graţie, spre deosebire de omul-grijă al lui Heidegger, care se simte străjuit de
neant la amândouă capetele fiinţării sale. La întrebarea cu ce se simte dăruit
omul în starea de iubire, Binswanger răspunde: cu plinătatea de fiinţare
(Daseinsfulle), care e o sporire a drgostei prin ea însăşi în relaţia eu-tu
(Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins, Zurich 1942, p.154).”
Această plinătate o socotim ca o debordare a fiinţei (iiberschwang des Dasein). In
opoziţie cu umflarea şi revărsarea răului vieţii (a energiei ei vitale), debordarea fiin
ţei în iubire trebuie înţeleasă ca o superspaţializare (uberrdumlichung) şi
supratemporalizare (uberzeitigung), ca infinitizare (Verunendlichung) şi înveşnicire
(supraistoricitate) [Verewigung (ubergeschtlichkeit)]”,32
Sensul de mai sus al timpului poate fi înţeles şi ca expresia faptului că
noi suntem întinşi mereu înaintea noastră; că nu ne aflăm ferm în ceea ce
suntem şi n-am ajuns nici la ceea ce vrem şi ne cere fiinţa noastră să fim; că
suntem mereu pe drum sau călători. Timpul este expresia faptului că nu
30 P. Ricoeur , op. cit., pp. 434-436
31 Sandu Frunză, Experienţa religioasă in opera lui Dumitru Stăniloae, prefaţă de Ale
xandru Boboc, Editura Dacia, Cluj-Napoca 2001, pp. 98-99.
32 D.Stăniloae, lisus Hristos sau restauarea omului, editura Omiscop, Craiova 1993, p.
188: „Dar, cu toată starea de supraabundenţă, de debordare, mereu crescândă, produsă de iubire
firea nu iese din caracterele ei finite, deşi trăieşte în infinitate şi transmite infinitatea, spune Bin
swanger, făcându-ne să înţelegem cum e posibil acelaşi lucru in cazul îndumnezeirii *.
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rămânem şi nu putem rămâne în ceea ce suntem, dar n-am ajuns definitiv
nici în plenitudinea în care ne putem odihni. Noi căutăm mereu un sens
mai satisfăcător a ceea ce suntem şi a ceea ce este în jurul nostru. Dar întrucât prin devenirea noastră nu numai micşorăm intevalul ce ne desparte
de deplina unire cu Dumnezeu, ci şi realizăm o tot mai mare înaintare în
atmosfera de iubire a persoanei Lui, se poate spune că timpul nostru se
umple treptat de o tot mai simţită eternitate.33
Tot ceea ce există este într-o transformare neîntreruptă, căci schimbarea este în chiar temelia lumii, mintea însă cere existenţa unui principiu
permanent, unui fundament nestrămutat, dedesuptul acestei schimbări ne
întrerupte. Acest element durabil, postulat de inteligenţă este spiritul,
principiul sufletesc, elementul prin excelenţă sintetic al lumii.34 Timpul real
deţinând rolul principal în orice filosofie a evoluţiei, se sustrage matemati
cii: „Fiind esenţialmente trecător, spune Bergson, abia apare una din părţile sale
şi alta se pregăteşte să~i ia locul [...]. Durata se va dezvălui aşa cum este ea, creaţie continuă, revărsare neîncetată a noutăţii [...] în care noutatea răsare
neîncetat, iar evoluţia este creatoare”35. „Repetiţiile ritmează viaţa fiinţelor conştiente şi le măsoară durata. Astfel, fiinţa vie durează prin esenţa ei: durează
tocmai pentru că elaborează fără încetare noul [...]. Timpul este ceea ce se opune
ca totul să fie dat dintr-o datăn}6.
La Bergson elanul vital arată că esenţa metafizică a lumii este mişcare
creatoare şi viaţă. Cum intră în fiinţă ceea ce nu a existat, cum devine exis
tent? Dacă se admite ca realitate fiinţa împlinită şi închisă, în care nu mai
sunt posibile nicio modificare, nicio mişcare, atunci trebuie negată posibili
tatea actului creator: „Devenirea, dialectica dezvoltării cosmice este posibilă
doar pentru că există o nefiinţă. Dacă nu se admite decât fiinţa, mar mai fi nici o
devenire, nici o dezvoltare. Noul din devenire apare din rărunchii nefiinţei.” Nu
numai ce creează „euln, dar însăşi existenţa „eului” este un efort creator, un
act creator sintetic. Prin natura lui actul creator este ecstatic, există în el o
ieşire dincolo de limite un „transsensus” : „Dar în orice mod ar crea, cel care
creează nu poate rămâne în el însuşi, trebuie să iasă din el. Această ieşire din
sine este de obicei numită întrupare[...]. Orice act de iubire, iubire-eros şi iubire33 Idem, Dumnezeu este iubire, pp. 382,381
34 Grigore Tauşan, Filosofia lui Plotin, Editura Agora, Iaşi 1993, p. 201.
35 Henri Bergson, Gândirea şi mişcarea, eseuri şi conferinţe, traducere de Ingrid Ilinca,
Polirom, Iaşi 1995,pp. 6, 12, 23.
* Ibidem, p. 100-101.
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a,gape este un act creator, prin care apare noul în lume; poartă în el speranţa
transfigurării lumii”37.
'
„Toc ce facem în fiecare clipă, spune Origen, imprimă în noi o imagine.
'Tocmai pentru aceasta trebuie să cercetăm cele ale noastre, una câte una, să ne
încercăm pe noi înşine cu privire la cutare sau cutare act sau cuvânt pentru a şti
dacă ceea ce se pictează în sufletul nostru este o imagine cerească sau pământeas>
că”. Aceste fraze dovedesc puterea omului de a fi stăpân pe fapta lui. Fapta
este a lui nu el al faptei38. Părintele Stăniloae spune că noul pe care-1 găsesc
în subiectul semenului meu” e „noul” esenţial care mă scoate real din mine, îmi
dă viaţă, care mă scapă de moarte, prin care înving, măcar uneori, în mod anticipat, intervalul (temporal)”59.
Lacoste, pe de o parte, refuză orice echivalări între fiinţă şi acţiune:
„Trebuie să refuzăm ca acţiunea să fie coextensivă cu fiinţa.” Pe de altă parte,
însă, el afirmă că duplicitatea este un caracter al fiinţei noastre: „Suntem
definiţi, pentru a folosi alte cuvinte, de o facdcitate şi de o vocaţie, de un a fi şi a
putea-fi nedeductibil din a fi. în numele acestui a puteaţi, liturghia ne permite...să existăm plecând dinspre viitorul nostru absolut”*0.
„Fiinţa, spune Jankelevitch, este ceea ce se află în plină lumină a amiezii, în
timp ce felurile de a fi rămân puţin nocturne şi ceţoase. Fiinţa îşi <depăşeşte> în
importanţă modalităţile”. El vorbeşte de o ireversibilitate relativă: devenirea
e un viitor „paseizat” în parte de amintire; graţie acestei imanenţe, altul va
fi relativ aceiaşi, tot aşa cum acelaşi este relativ altul: „...neputând cumula
momentele succesive intr-un Acum etern, vom reuni fiinţa cu acea umbră a fiinţei
numită a-fi-fost?*1. Fiecare clipă a devenirii este „primuldma oară”. Primultima oară este o survenire „semelfactivă”: cea unică este efectivitate, nu
exemplarul ! De pildă, unicitate sau haecceitatea persoanei este un Flapax,
dar fiecare dintre experienţele fiecărei persoane e semelfactivă. Ireversibilul
exprimă pur şi simplu unicitatea calitativă a fiecărui fel de a fi şi de nouţatea relativă a fiecărei clipe; devenirea este o semelfactivitate continuată.
Devenirea nu e aşadar, o ţâşnire a unor noutăţi explozive, nici o repetiţie
lineară ci împreună42.
h Nikolai Berdiaev, încercare de metafizică eshatologică, Editura Paidea, Bucureşti 1999,
pp. 131, 175, 177, 179-180, 191-193, 202-203.
,s Vasile Răducă, „Pronia şi libertatea persoanei la Origen”, Studii Teologice, nr.5-6,
1982, PP. 376-377.
w D. Stăniloae, op. cit., p. 384.
40 J. Yves Lacoste, op. cit., pp. 197, 199, 87.
41 VI. Jenk6l6vitch, op. cit., pp. 127, 285, 287.
42 Ibidem, pp. 292-296.
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său în r r % tlm^U Ml’ sPune Levinas, fiinţa definită, adică identică prin locul
sinp f>° ' ~ Un^a natural&-‘- nu ajunge până la capăt, rămâne la distanţă faţă de
astfel* n*]ln^re^^re> *n vestibulul fiinţei” Acest lucru se explică temporal
7
» ” C
nU Se ^Pse§te de o alta pentru a forma prezentul. Identitatea pre. Uj^ ^ fracţioneazâ intr-o inepuizabilă multiplicitate de posibile care
aştep'tare”*^61
rezentul nefiind încheiat determină o fiinţă provizorie „în
e la nivelul discursului spontan, coerent din starea primordială, Mi•
. °rj COn?* er^
omul a căzut la nivelul dialogului interior: „dialogul
interior depinde de om ca făptură decăzută.. . nu există cădere care să nu fie mare dialogicitate . „E adevărat că amestecul de fiinţă şi non-fiinţă ce
c enzează în mod necesar modul de subzistenţă al creaturii (care, comparată
neantu pur, este incontestabil; dar care, comparată cu Fiinţa increată, nu
s e ecat intr-o manieră deficientă) e o condiţie absolut indispensabilă pentm ca dialogul interior să poată apărea”." Astfel, „dialogicitatea” este
ituenta nnţei discursive. Fiinţa trebuie adusă la lumina actului, care
e pura prezenţă a sinelui la sine: insistenţă. Sfântul, însă, este dincolo de
ce pro ematică, rectitudinea sa fiind nedeliberată, complet spontană,
a, pentru că, integrată în întregul sfinţeniei, natura se autodepăşeşte:
*m Ta Unei <P™™> ante-deliberative în existenţă ... omul are dreptul să
existenţei”U ° <Punere> post-deliberativâ a fiinţei sale în actualitatea
„Părintele duhovnicesc ilustrează un domeniu al fiinţei, o condiţie a ei, echi
valentă categoriei de <trimis>. E o categorie aflată dincolo de orice determinare
spaţio-temporală. Starea şi mişcarea sunt, înlâuntrul ei, simultane. Părintele du
hovnicesc - asemenea îngerului - stă ca trimis ( se debit solitarius et tacebit:
trecerea se continuă dincolo de tăcere; „va sta” şi „va tăcea” ). E un trimis stator
nic. E aşadar o combinaţie paradoxală între itineranţâ şi sedentaritate”4 . Viaţa
noastră se măsoară sub aspectul durată, ca un drum. „Spaţiul” posibilităţilor ei iniţiale e transformat în „timp” pentru a putea fi parcurs. Iar la
43 Emmanuel Lăvinas, Totalitate şi Infinit, Eseu despre exterioritate, Editura Polirom,
Iaşi, 1999, p. 210.
44 Mihai Şora, Despre dialogul interior. Fragment dintr-o Antropologie Metafizică,
Trad. De Mona şi Sorin Antohi, prefaţă de Virgil Nemoianu, Editura Humanitas, 1995,
pp. 104, 76.
45 Ibidem, pp. 77, 79 şi 106 (nota 55).
46 Andr£ Scrima, op. cit., p. 43.
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sfârşitul timpului se transmută în spaţiu. Eşti înscris în fiinţă, cuprins în
procesul ei de dezvoltare şi de desăvârşire. A fi în lume, înseamnă a fi pradă
sau a fi dat hrană timpului - sunt în durată, deci sunt în moarte:47 „temporalitatea e ireversibilă, entropicâ, iar noi îi suntem aserviţi. Or, părintele
duhovnicesc taie, desface, într-un anumit fel, înlănţuirea, îngrădirea şi constrâns
gerea temporalităţii univectorizate”, părintele Ioan vorbeşte mereu de Pronie,
adică de un joc al libertăţii care - acţionând îniăuntrul timpului - salvează
şi depăşeşte mecanica lui; de aceea vorbeşte despre „ascuns”, despre „neştiut”:
dacă acţiunea ei ar fi vizibilă, ar intra imediat în cauzalitatea de tip corn
strângător, coercitiv. E o intervenţie asemănătoare cu tempu- discretum
îngeresc, eternitatea „compătimitoare” cu timpul (eonul): „Există, intr-adevăr,
un fel de discontinuitate, de discreţie care trece pe sub timp; la acest nivel, descoperi o prezenţă, un chip în sensul de vultus, de prosopon - propriu.”*8 Acest mod
de a acţiona declanşează în fiinţă setea nesfârşită după unicul Actant: cu
cât harul Lui se revarsă în fiinţă, cu atât mai mult aceasta creşte şi se îm
plineşte. Setea Duhului nu poate fi stinsă, dată fiind esenţa ei epectatică:
«...setea Duhului este fără spaţiu şi fără timp şi nimic nu o poate covârşi; iar cu
cât harul Lui se revarsă în fiinţă, cu atât mai mult aceasta creşte şi se împlineş
te.” Părintele duhovnicesc este luat, este cuprins în „matricea” divină a Milei
şi, ca atare, nu mai are statutul unei persoane - impersonalizarea părintelui
duhovnicesc49.
Timpul este, deci, înţeles ca mod de a fi al lumii, ca mod de structura
re a realităţii în procesul continuei sale deveniri. Pentru ca ceva să existe săşi manifeste fiinţa, trebuie să aibă o anumită stabilitate; or tocmai această
stare a stabilităţii relative reprezintă prezentul - oricât de mică ar fi durata
existenţei sale. Trecutul există în tot ce fiinţează, există ca fundament a tot
ceea ce îşi manifestă fiinţa sa şi fără de care ceea ce există nu era posibil.
Viitorul însă este simbolul misterului, a ceea ce poate interveni ca neprevă
zut şi se poate realiza ca posibil50.
Supus unei analize mai profunde, timpul ni se prezintă sub două as
pecte: succesiunea şi durata. Succesiunea este strâns legată cu mişcarea şi
cu devenirea. Acest aspect al timpului relevă pentru creatură, deodată, şi
47 Ibidem, pp. 46, 82, 90-91.
48 Ibid..., pp. 93-94.
49 Ibid..., pp. 96-97, vezi Cauzalitate şi temporalitate duhovnicească, pp. 92-97.
50 Gheorghe Bârsan, Timpul în ştiinţă şi filosofie, (analiză filosofică), Editura Ştiinţifică,
Bucureşti 1973, pp. 126, 132, 134 (nota 57).
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cjev^a .^ar

limitarea ei prin posibilitatea autodepăşirii, pentru care fapt
care
^nj 11:63 este condiţia ontologică a acesteia31. Sensul sau ţinta spre
săvâr CrCatUra
devenire este plenitudinea. în învăţătura ortodoxă, deviata
^ 323re ^0t ° at*nga creaturile se realizează prin participarea la
j
- lvma> singura absolută şi suficientă sieşi. Spre a se realiza în
p arşire, creatura trebuie să treacă succesiv şi ascendent diferite trepte
mo un ea itative, care echivalează cu „noi, nesfârşite începuturi.”5
n mod antinomic, lumea creată trece şi durează, dar trecerea nu înr ^ ^onexistenţă, iar durata nu înseamnă că o anume stare îşi primeşte
- • jU - C I)ltlV' ^eea ce Dumnezeu a adus la existenţă nu va cunoaşte
mc odam nefiinţa (Rom. 11,29), dar, cunoaşte trecerea (Mc 24,35; 2 Pt
.*
’ wanw reve^aţia spune: „chipul acestei lumi trecen(l Co 7, 31) aceasta
0
if trece modul ei actual de a fi spre alt mod superior, nou (2 Pt
* lOj /\p ZI, 1: „cer nou şi pământ nou”).
aC6S^ sei^s» Putem afirma că timpul concretizează durata şi trecerea ca
i- •
n amenta^a a creaturii. Condiţia de trecere a creaturii a fost
umnezeu pentru a imprima acesteia un sens şi un aspect dina*
?n ProSr^s & ° creştere spirituală perpetuă. Această trecere leagă
1 »-• ^St e ce va
este întotdeauna măsura devenirii şi a duratei. Coreintre trecere şi durată este, într-un fel, o formă de < mişcare > a

rr1Ul’ ^odulJcu/r§erl1 sale> spune i.P.S. Daniel Ciobotea: .Timpul este,
calea dvăvâlşirU”*

^

procesual,cacea fiinţării creaturii pe

51 Teologul ortodox Olivier Clement relevă faptul că timpul constituie un interval ca
re permite persoanei umane de a fi alta decât Dumnezeu fără a putea vreodată să-şi fie
suficientă. La Sfântul Grigorie de Nyssa, remarcă acelaşi teolog, acest interval (diastema
sau diastasis), este sinonim cu „eonul" - deodată, finitudine temporală şi devenire către o
totdeauna altă plenitudine. Creaţia pentru Grigorie fiind interval, ea este deci ontologic
temporală. El a surprins dealtfel cel mai bine esenţa timpului: „Timpul este măsura tuturor
dezvoljărilor şi plinirilor cosmice,” „căci cele ce devin, devin prin timpn(ixă yap yevdpeva ev
XPOvco yiverai Ttâvrcoc), „deodată cu extensiunea fiecăreia dintre cele care devin se extinde şi devenirea timpului* (cf. Omilia IV la Eccleziast, P. G., XLIV, col. 700D.C); apud O. Clement ,
Notes sur Ies temps, în „Messager...*, nr. 27, 1957, p. 135-136.
„Creatura , schimbătoare prin natură, trebuie să atingă stabilitatea veşnică prin har, partici
pând la viaţa nesfârşită în lumina Sfintei Treimi * - V. Lossky, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit,
trad. , studiu introductiv şi note pr. Vasile Răducă, Editura Anastasia, Bucureşti 1990, p. 4753 jKcela care urcă nu se opreşte niciodată, mergând din începuturi în începuturi, care n-au
niciodată sfârşit” (Sfântul Grigorie de Nyssa, Omilia VIU la Cântarea Cântărilor, P. G. XLIV,
col. 491BC), apud t P. S. Dr. Irineu Slătineanul, op. cit., p. 193.
54 Dan llie Ciobotea, „Timpul şi valoarea lui pentru mântuire în Ortodoxie”, Ortodo
xia, nr. 3-4, 1977, p. 198.
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Faptul că trecerea de la chip la asemănarea cu Dumnezeu trebuie să se realizeze pentru noi sub specia timpului, este o probă în plus că şi timpul, ca o
concretizare a trecerii, avea în planul lui Dumnezeu valenţe multiple şi conţinut pozitiv. Nici veacurile viitoare nu vor anula definitiv condiţia de trecere a
creaturii, deşi, desigur, acea trecere va fi transfigurată şi necunoscută acum de
noi. în acest context se exprimă sfântul Apostol Pavel când afirmă că în neonii
nesfârşiţi ai vieţii viitoare: „...vom trece din slavă in slavă” (2 Co 3, 18)3 .
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b) Structura temporală a existenţei
Există o diferenţă între fiinţă şi existenţă. Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă: „Căci nu e aceeaşi raţiunea aducerii în existenţă (ysveoecog) şi cea a q
fiinţei. Cea dintâi arată când unde şi spre ce este un lucru; a doua arată că este şi q
cum este. Dacă-i aşa, sufletul după aducerea în existenţă există pururea ca fiinţă ^
dar ca adus în existenţă nu există desprins (în afară de relaţie), ci în relaţie de
timp, de loc şi de scop (cu relaţia lui: când, unde şi spre ce)”56.
Părintele Stăniloae evidenţiază, de asemenea, o „distincţie fenomenologi
că” între fiinţa părţilor compusului uman şi existenţa concretă a lor: „Cea
dintâi ar putea fi gândită în afara relaţiei în care există concret, cea de a doua nu
poate fi gândită în afara relaţiei ... Existenţa concretă are caracter de ipostas. A luat existenţă odată cu ipostasul. Fiecare parte a lui implică relaţia cu
cealaltă, chiar dacă pentru o vreme nu ar mai fi unită cu cealaltă. Totuşi, sufle
tul păstrează chiar şi după moarte virtualităţile trupului în el.n:>‘ Tot ce cade
sub categoria existenţei cade sub un cum al existenţei şi deci e mărginit,
pentru că orice fel de cum exclude alte moduri ale lui. De acest cum al ori
cărei existenţe ţin şi când şi unde, sau timpul şi spaţiul, care de asemenea o
mărginesc. Ceea ce există cândva şi undeva nu există mai presus de când şi
de unde. Ceea ce există cândva are un început şi un sfârşit. Dumnezeu necăzând sub categoria existenţei determinate, e mai presus de timp şi spaţiu.
El limitează existenţa în timp şi spaţiu: „Iar deodată cu aceasta se va dovedi că
sunt şi sub <când>, ca existând numaidecât în timp. Fiindcă toate cele ce au exis
tenţă după Dumnezeu nu o au în mod simplu, ci <cumva>n:>8.
D. Stăniloae, Dumnezeu este iubire, p. 380.
56 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, Tâlcuiri ale unor locuri cu multe şi adânci
înţelesuri din Sfinţii Dionisie şi Grigorie Teologul, Traducere din greceşte, introducere şi
note Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti 1983, p. 100.
s' Ibidem, p. 101 (nota 75).
58 Ibidem, p. 173 (nota 222).
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Sfântul Maxim prezintă argumentul formei în a cărei realitate el vede
rostul devenirii. Tot ceea ce se preface, tot ceea ce primeşte adică o formă
pe care nu o avea nu e prin sine desăvârşit, ci are nevoie de altceva pentru
a-şi primi desăvârşirea: de timp şi de condiţii. „Sfântul Maxim, în acest para
graf - spune părintele Stăniloae - alternează expresia <existenţă>(eivai) cu
<fiinţă>(ovaia), indicând prin ele prima treaptă de existenţă, pe cea nedetermi
nată, faţă de care existenţa într-o anumită formă e a doua treaptă. Fiinţa (ovala)
e alternată cu existenţa fie pentru că e un substantiv ce derivă de la sivai, fie
pentru că fiinţa (sau substanţa) nedeterminată e prima treaptă în care se realizea
ză existenţa (ro eivai)59.
Nu numai raţiunile generale preexistă în Dumnezeu, ci raţiunile tutu
ror entităţilor individuale. Căci Dumnezeu aduce pe fiecare la existenţa
subzistentă, în vremea potrivită. Gândirea veşnică a lui Dumnezeu se referă
la o lume concretă, alcătuită din individuaţiuni succesive, dar care nu vine
la existenţă în substanţa ei decât în momentul în care e creată de Dumne
zeu: „In ce priveşte venirea la existenţă a celor două, adică a sufletului şi a
trupului, timpul facerii este acelaşi...”. De aceea făpturile progresând ăn
apropierea de raţiunile lor, progresează nu numai în existenţa şi bunătatea
lor plenară, ci şi în participarea la existenţă: „Existenţa implică în sine rela
ţia dinamică, comuniunea cu Dumnezeu. Pierzând această relaţie, nu mai e decât
o coajă uscată a existenţei. Existenţa suferă când nu-şi împlineşte funcţia ei, de a
spori în existenţă prin legătura dinamică cu Dumnezeu, izvorul unic al existenţei.
Suferinţa existenţei vine din golul de Dumnezeu, singurul care o poate completa,
e privarea de comuniunea cu altă persoană...”60.
Existenţa este faptul de „a fi”, este prezenţa lui Dumnezeu. Dacă El nu
ar fi prezent, nimic nu ar exista. Existenţa este modul în care Dumnezeu este
„vizibil” prezent. Acest act al lui Dumnezeu este „esteMe din orice predicaţie.
In „a exista” toate făpturile îşi dau întâlnire cu prezenţa lui Dumnezeu. H.R.
Patapievici afirma: potrivit tradiţiei, existenţa este creaţia lui Dumnezeu - conti
nuă, neîncetata permanentă. Dacă Dumnezeu îşi retrage suportul, lipsită de
existenţă, lumea se reîntoarce instantaneu în nefiinţă. Existenţa este modul în
care Dumnezeu ne menţine, prin acţiunea Sa continuă, în fiinţă... Fap
tul de a fi este faptul de a fi menţinut în fiinţă de Dumnezeu. Fiu pot spune nimic
fără a implica prezenţa, de fapt co-prezenţa, divină.”61
59 Ibidem, p. 175 (nota 223).
60 Ibidem, pp. 270, 281-282 (nota 352-353).
61 H.R. Patapievici, Omul recent, Editura Humanitas, Bucureşti, 2002, pp. 420-421.
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J. Yves Lacoste spunea: „Construirea timpului său este poate pentru om
actul de a exista prin excelenţă: existenţa se adevereşte în construcţia tim*
puluk <il faut alors demander moins obliquement ce qu’il en „est”, pour
l’homme, du rapport qu}entretiennent son etre et sont temps.„Dar omul este
fiindul (existentul) in care fiinţa este întotdeauna şi în mod esenţial, prinsă şi
manifestată în orizontul timpului, bloi existăm <în> şi <după> timp. Şi aceasta
nu este poate inteligibilă până la capăt decât dacă noi consimţim să spunem de
asemenea că noi suntem timp - nu intr-un mod exclusiv (nu se poate spune
corpului căci el suportă pur şi simplu timpul), ci radical."(s.n.N.T.)62
Existenţa omului se desfăşoară în timp. Existenţa şi timpul sunt cele
două coordonate prin care fiinţa noastră se situează în istoria umanităţii.
Omul este esenţialmente o fiinţă istorică, legat de geneza şi de limita propriului său timp. Neposedând fiinţa sa într-o formă statică şi desăvârşită,
omul e deschis spre viitor, trăieşte în dimensiunea viitorului, în care caută
să se realizeze sub raportul lui existenţial. Timpul apare pentru om ca o îm
plinire a fiinţei sale şi cu o valoare unică. Pe de altă parte, timpul introduce
un sens în viaţa noastră, căci e legat de existenţa creată. Timpul nu e nu
mai forma ci şi condiţia existenţei făpturii63.
Chemarea la existenţă a lumii dă viaţă timpului. Astfel, veşnicia devi
ne liniară, întocmai ca timpul; trebuie imaginată ca o linie fără limite.
Existenţa temporală a lumii de la creaţie până la parusie, este un segment
limitat al acestei linii. Veşnicia se reduce, astfel, la o vreme fără început şi
fără sfârşit, infinitul se reduce la indefinit64.
In momente foarte intense spunem că timpul se opreşte: experienţa
unui astfel de timp e ca un prezent, ca o clipă care durează - un timp necronologic. E timpul marilor experienţe umane ca iubirea, frumuseţea,
moartea ... De fiecare dată când există o revelaţie, accedem la acel timp. E
timpul ritului, timpul liturgic, un fel de meta-timp pe care-1 atingem printro străfulgerare în afara timpului cronologic. E, de asemenea, cel al comuni62 J.Yves Lacoste, Notes sur le temps, p. 30: „Mais l’homme esc l’etant dont Vetre est
toujours, et essenciellement, pris et manifestă dans Vhorizont du temps. Nous existons <dans> ou
<selon> le temps. Et cela n’est peut - etre intelligibile jusqu’au bout que si nous consentons â dire
aussi que nous sommes temps - non exclusivement (l’on ne peut dire du corp qu’il soit purement et
simplement temps...), mais radicalement. Notre etre est en devenire, ou est un devenir...” (p. 30-31).
63 Nicolae Fer, „învăţătura ortodoxă despre «plinătatea timpului»”, (Gal 4,4), în Gla
sul Bisericii, nr. 5-6, p. 538.
64 Vladimir Lossky, Introducere în Teologia ortodoxă, Editura Enciclopedică, Bucureşti,
1993, PP. 77-78.
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unii sfinţilor.părintele Stăniloae, spunea, în acest sens: „...când facem experi
enţa blândeţei perzenţei lui Dumnezeu} uităm timpul, trecem dincolo de timp. E
tot o formă a timpului, dar, foarte existenţial ... pot să trăiesc timpul existent'
ţial simultan cu timpul cronologic prin speranţă***.
Putem trăi simultan aceste două dimensiuni ale timpului: „timpul exis
tenţial se poate prelungi şi concentra devenind un fel de veşnicie.” Este taina
vieţii veşnice: când o persoană trăieşte un moment de maximă intensitate,
prin iubire, prin rugăciune, printr-o sărbătoare; în orice experienţă a cornuniunii şi participării ea accede 1a acest timp existenţial dincolo de cel
cronologic: „Prin experienţa comuniunii avem încă de aici participarea la viaţa
veşnică în momente care sunt in afara timpului, dar, care pot face să dureze,
adică le putem face să coincidă cu timpul cronologic care caracterizează condiţia
noastră de creatură. Această prelungire vizează în mod nedefinit veşnicia lui
Dumnezeu, momentul din afara timpului se continuă printr-o tensiune perma
nentă spre Cel ce este izvorul şi desăvârşirea întregii noastre bucurii şi
iubiri” (s.n.)66.
Oamenii trăiesc timpul şi şi-l asumă. Timpul trăit este interacţiunea
foarte intimă între forma matematică şi conţinutul ei existenţial. Cea de-a
treia formă reprezintă timpul liturgic sau sacru, participarea omului la ceea
ce este absolut,participare care îi schimbă firea şi voinţa. Eternitatea nu
este nici înainte, nici după timp, ea devine acea dimensiune spre care timpul se poate deschide. Pentru a defini timpul şi a-i da sens, Sfântul Grigorie
de Nyssa se foloseşte de ideea unei succesiuni ordonate (sacre, care rânduieşte evoluţia, reala finalitate ca plerom nu este un punct ultim, ci plinătate
a desăvârşirii.67
Fiinţa sensibilă şi materială, deci, fiind adusă la existenţă prin creaţie,
rămâne totdeauna orientată spre cauza primă şi, prin participarea la Cel
care o conţine (rou 7i6pexovToq), ea rămâne mereu în existenţă. Intr-o oarecare măsură ea se găseşte într-un proces continuu de creaţie, schimbânduse spre ceea ce este superior prin creşterea în bine. Lumea după Sfântul
Grigorie este o realitate creată care apare şi se menţine în existenţă pârtiei'
65 Marc-Antoine Costa de Beauregard, Dumitru Stăniloae. Mica Dogmatică vorbită. Di
aloguri la Cemica, Ediţia a 11-a revizuită, traducere Maria Cornelia Ică jr., Editura Deisis,
Sibiu, 2000, pp. 175-176.
66 Ibidem, pp. 176-177.
6/ Paul Evdochimov, Arta icoanei. O teologie a frumuseţii, Editura Meridiane, Bucureşti
1992, p. 113-121.
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pând la Dumnezeu. Chemată de la neexistenţă la existenţă, lumea, de la
originea ei, se află în mişcare. Mişcarea este legea existenţei sale. Sfântul
Grigorie sesizează două feluri de mişcare în lumea creată: mişcarea spaţială
(xLvrjaic;) şi mişcarea calitativă, adică o mişcare care aduce transformări ale
formei şi structurii lumii (fiexa|3oX>], âXXoicoaig), amândouă mişcările
prezentându-se în timp. „Creaţia înfăţişându-se într-o succesiune regulată
(ragea) âxoXouOia) este măsurată printr-o extensiune a eonilor (cicluri şi niveluri
existenţiale)” (Contra lui Eunomiu, XII, 45, 1064 CD). Mişcarea lumii implică, aşadar, o ordine internă; ea este totodată spaţială, calitativă şi evolutivă.
Intre elementele constitutive lumii există o omogenitate şi simpatie. 68
Lumea nu este o existenţă suficientă sieşi, ea depinde de participarea la
Fiinţa cea adevărată: „...nu rămâne nimic în fiinţă dacă este separat de Fiinţăn(De perfectione christiana, 46, 248A). Chemarea prin care Dumnezeu
aduce universul de la neexistenţă la existenţă eate o chemare de viaţă. Datorită acestei chemări universul a început să existe şi stă în existenţă
mişcându-se spre sursa chemării sale: „Universul, operă a comuniunii creatoa
re existentă în Dumnezeul întreit în Persoane, deţine de la creator chemarea spre
desăvârşire, deschiderea spre transcendent. Fiecare persoană umană este un infi
nit de manifestări.”69
Trei sunt motivele pentru care, după Sfântul Grigorie de Nyssa, lumea
creată se află în mişcare, în devenire şi în transformare continuă:
a) Cel dintâi este constituţia fizică a lumii ca realitate creată: „Toate
lucrurile care au fost aduse din neexistenţă la existenţă de către natura necreată,
pentru că ele şi-au început deodată existenţa prin schimbare, înaintează totdeau
na printr-un proces de transformare.”(In Hexaem., 44, 108AB).
b) Al doilea motiv este dat de necesitatea existenţei unei armonii uni
versale. Lumea ca rod al comuniunii şi iubirii treimice. Se cuvine, aşadar,
ca ea să poarte marca comuniunii şi perihorezei trinitare.
c) Al treilea motiv este de oedin teologic. Este măsura luată de Dum
nezeu pentru a feri omul să cadă în idolatrie: „înţelepciunea divină a pus
invariabilitatea în natura care se află totdeauna în mişcare şi în natura care se
află totdeauna în repaus variabilitatea: fără îndoială a acţionat aşa ca nu cumva
omul, văzând în vreuna din cele create atributul divin al invariabilităţii şi imutabilităţii să ajungă să ia drept Dumnezeu creatura.” (De horn. op., 1,44, 132A,
129D,S.C. 6,90)70.
68 Gh. F. Anghelescu, JDespre valoarea noţiunii de timp în filosofie, ştiinţă şi în Teologia
Patristică Răsăriteană. Divergenţe şi convergenţe”, Mitropolia Moldovei, nr. 1-6, 1994, p. 110.
Ibidem, p. 90-91.
Ibidem, p. 89-90. Ideea pe care o găsim la Sf. Grigorie, potrivit căreia universul se
dezvoltă evolutiv, pornind de la un „rezumat” este genială. Ea ne aminteşte de teoria mo299
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Ceea ce califică fiinţa umană ca subiect şi deci ca propagator al Reve
laţiei lui Dumnezeu este caracterul său existenţial dialogic; o inten
ţionalitate spre comuniune. Fiinţa umană propulsată spre o transcendere
de sine, trece de la o existenţă „neautentică” la existenţa „autentică” 7o altă
unire de contrast, care caracterizează persoana umană, este caracterul trecător şi
importanţa veşnică a momentelor trăite şi a faptelor săvârşite. Prin aceasta chiar
persoana umană se arată, pe de o parte temporală, pe de alta, destinată eternită
ţii. Sau persoana ridică prin ea însăşi chiar timpul în planul neuitat al veşniciei,
nu întrucât rămâne mereu succesiune de clipe, ci întrucât tot ce s-a trăit din clipe
le trecătoare de o persoană se imprimă pentru veci în ea... aceasta face ca
veşnicia fiecăruia să aibă un conţinut deosebit, întrucât fiecare s-a imprimat în
timp pentru veci, de alte gânduri, simţiri, fapte trecătoare, relaţii.”72
Timpul nu ţine de fiinţa creaturii,ci este doar o condiţie a existenei şi a
devenirii ei. Totalitatea existenţei fiinţei umane este organizată în funcţie
de dubla posibilitate de declanşare a mecanismului libertăţii umane. Pe de
o parte, omul poate să aleagă o existenţă ce stă sub semnul împlinirii sale
existenţiale ca un imperativ divin - şi în acest caz el stă în proximitatea
pomului vieţii. Pe de altă parte, fiinţa umană poate să aleagă o existenţă
autonomă, care să semnifice în funcţie de dualitatea pe care o introduce în
existenţă modalitatea de simbolizare a Pomului cunoştinţei binelui şi răului.
Este vorba, deci, de o dublă posibilitate de semnificare a aceleiaşi structuri
ontologice.73
Dumnezeu este viaţa în Sine, iar omul participă la viaţă şi rămâne în
viaţă.prin unirea cu El omul primeşte în fiinţa lui existenţa care se revarsă
în sine prin umanitatea înviată şi îndumnezeită a lui Hristos. Sfântul Grigorie Taumaturgul „nu trăia decât cu sine însuşi şi în sine însuşi cu Dumnezeu,”
iar sfântul Apostol Pavel spune: „de acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte
în mine” (Gal. 2, 20). Sfântul Grigorie de Nyssa este „un mistic al Logosului
Care se întrupează în istorie şi, în acelaşi timp, în fiecare dintre cei care doresc să
fie răniţi de săgeata Lui”74. „Şi omul credincios, spune părintele Stăniloae, creşte
nu numai prin întrebările sale, ci şi prin răspunsurile sale practice la iubirea lui
dernă a expansiunii universului - proces continuu de desfăşurare. Lumea, lucrare a lui
Dumnezeu - realitate spirituală şi personală - poartă în sine < urmele > Creatorului ei: raţionalitatea şi motivarea spirituală a existanţei sale.
‘-l S.F. Rogobete, op. cit., pp. 131, 127.
'2 D. Stăniloae, Chipul nemuritor..., voi. I, p. 53.
ll Sandu Frunză, op. cit., pp. 99, 93-94.
74 f t P. S. Dr. Irineu Slătineanul, op. cit., p. 219-223.
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Dumnezeu descifrată în răspunsurile lui Dumnezeu concretizate în lucrurile şi în persoanele lumii şi în noile circumstanţe produse de Dumnezeu, pentru creşterea omului
credincios şi potrivit cu nivelul de fiecare dată al acestuia”7\
Există un timp în lucruri (timp al lucrurilor, prin care lucrurile însels
se petrec), dar durata lui este percepută exclusiv în suflet - spunea Fericitul
Augustin („Confesiuni” XI, 27, 35). Timpul este întindere în trei dimensiuni:
(0 prezentul nu poate sta pe loc, nu poate fi „liniştit”, căci atunci ar fi totuna cu eternitatea; (ii) timpul ajunge să fie prezent prin dimensiunea lui
curgătoare, prin ceea ce moare (trecutul) şi prin ceea ce se naşte (viitorul);
(iii) timpul poate fi perceput instantaneu doar de spirit, căruia îi stă în putinţă şi măsurarea timpului. Spiritul surprinde prin intuiţie, cele trei
dimensiuni, fără ca el să fie în mod particular vreuna din ele. Cum are loc
„instantaneul ” timpului? în felul următor: când spiritul priveşte prezentul, el
posedă simultan în aducere aminte trecutul şi în aşteptare viitorul, însă
marginile prezentului sunt ele însele sesizate drept ceva prezent. Datorită
acestui prezent continuu, spiritul poate măsura şi compara cele trei ekstaze
temporale. Spiritul poate ţine pe loc ceea ce e curgător, după cum poate
transforma temporalul în etern, întrucât, în prezentul voinţei sale, spiritul
suprimă trecutul şi viitorul76.
Constitutiv şi esenţial realităţii create, timpul este învăluit în mister ca
şi existenţa însăşi. Caracterul şi sensul pozitiv al timpului îl constituie durata, iar aspectul şi direcţia negativă a lui constă în succesiune, trecere,
vremelnicie şi moarte. Ambele, şi durata şi trecerea-vremelnicia, sunt aspecte fundamentale ale timpului şi constituie - paradoxal - esenţa
timpului. Căci timpul, ca formă şi condiţie inerentă şi constitutivă a existenţei create, poartă pecetea acesteia: durează vremelnic. Corneliu Sârbu
defineşte timpul astfel: „Timpul este mediul cosmic, inerent şi constitutiv existenţei create, în care se desfăşoară fenomenele duratei şi succesiunii”77.
Lipsa de durată şi de succesiune e totuna cu lipsa de existenţă. Durata
stă în strânsă legătură cu noţiunea fiinţei: Durata este persistenţa identică
a unei fiinţe existenţiale (existentielle Wesen) sau a unei stări, persistenţa ei
faţă de neexistenţă şi faţă de alt mod de existenţă. Cu alte cuvinte, durata
'5 D. Stăniloae, Dinamica creaţiei în Biserică..., p. 285.
‘6 Anton I. Adămuţ, Filosofia Sfântului Augustin, Editura Polirom, Iaşi 2000, p. 188189 şi 163-164.
" Corneliu Sârbu, „Natura şi valoarea timpului(II)”, Revista Teologică, 1942, nr. 9-10,
p. 433-435.
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este existenţa continuă; ea nu-i ceva ce se adaugă existenţei, ci însăşi existenţa considerată continuă. Indivizibilul de durată este momentul; acesta
nu durează, ci este limita indivizibilă între timpul dinainte şi timpul după.
Această durată continuă formează oarecum arena pe care se desfăşoară
succesiunea temporală, ai doilea element esenţial al noţiunii timpului. Al
treilea moment esenţial al noţiunii timpului este ordinea cauzală, ireversibilitatea evenimentelor temporale: trecut, prezent şi viitor. C. Sârbu
consideră că dintre acestea „numai prezentul există cu adevărat, numai el are
realitate ontologică; clipa actuală e singura concretă”18.
Pentru G. Bârsan conţinutul categoriei de timp este „unitatea dialectică a duratei, succesiunii şi coexistenţei fenomenelor, proceselor şi stărilor”
în strânsă legătură şi pe fundalul general al devenirii. Astfel, durata nu
există în sine, nu există în afara obiectelor, fenomenelor sau proceselor care
durează, ci apare ca atribut al stărilor concrete ale existenţei. Pentru Bergson, durata constituie ceea ce nu mai e în ceea ce e, trecerea iui „înainte”!n
„după” - idee a continuei creativităţi. Succesiunea stărilor, pe de altă parte,
este privită ca determinaţie a formelor concrete ale existenţei în devenirea
lor, ca expresie „a înlănţuirii stărilor calitative, ca trecere a lor din una în alta”.
Succesiunea se manifestă atunci când este prezenta”apariţia de noi conţinu
turi”. G. Bârsan pledează pentru înţelegerea unităţii dialectice a timpului şi
a devenirii ca două atribute ale existenţei: „Devenirea ca schimbare substanţia
lă... ca succesiune a stărilor şi fenomenelor, trebuie înţeleasă ca trecere a nonexistenţei în existenţă şi de la aceasta la non-existenţă.” Aşadar, succesiunea
stărilor se manifestă în procesul devenirii ca trecere de la non-existenţă (posibilitate) la existenţă (realitate) şi de la aceasta la non-existenţă ca existent
depăşit. Existenţa desemnează, deci, starea calitativă dată, ce fiinţează, ce a
devenit şi se manifestă ca realitate79. Hegel, spunea: „Devenirea e această
sinteză imanentă fiinţei şi neantului”(Ştiinţa Logicii). în sfârşit, în cadrul tim
pului istoric avem de aface cu o coexistenţă a diferitelor structuri sociale:
„...manifestarea coexistenţei în planul timpului istoric sub forma raportului dintre
generaţii, sub forma contemporaneităţii...”80.
78 Ibidem, pp. 431, 419-422: „trecutul şi viitorul există numai in conştiinţă, în amintire şi în
aşteptare”, p. 508.
G. Bârsan, op. cit., pp. 112-114, 116-118, 120: A nu se confunda existentul cu exis
tenţa; existentul este o concretizare a existenţei, este existenţa devenită realitate, existenţa
fiinţând, pe când existenţa cuprinde pe lângă realitate şi posibilitatea, precum şi realitatea
depăşită, trecutul fiecărei forme concrete a realităţii, (nota 44).
80 Ibidem, p. 122,125-126.
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In prezent identitatea noastră este mai întâi un testament al unui trecut • Nici o logică a unei existenţe lipsite de trecut nu poate fi elaborată.
Dar ştim, poate încă şi mai bine, că nici fenomenologia, nici logica existenţei nu pot fi construite dacă nu sesizăm investirea prezentului de către
viitor în modalitatea exemplară a grijii (prin care viitorul preocupă prezentul) şi a proiectului (prin care acaparăm viitorul). J. Yves Lacoste spune:
„Perpetua preocupare, ca grijă şi proiect, a timpului care este cu timpul care nu este
încă, constituie jocul comun al temporalizării” - a exista plecând dinspre viitor.81
Astfel, trecutul este preocupat ca memorie (reţinere), iar viitorul ca
proiect (protensie). Inconştientul e locul trecutului. Prezentul (instantaneu)
este constituit între reţinere şi protensie şi relevă prezenţa transcendentă a
eului. Iar viitorul - suspendă sensul în prezent, este o donaţie (oferire) anticipată de realitate. Viitorul proiectat este deja82.
Ca grijă şi ca proiect, anticiparea ne face să existăm în mod constant
înaintea noastră înşine. Liturghia este spaţiul ce simbolizează existenţa defi
nitivă (începutul ei), unde existăm plecând dinspre viitorul nostru absolut înţeles în logica promisiunii şi darului. Viitorul absolut scapă logicii mundane a temporalizării. Viitorul omului este împăcarea cu Dumnezeu. Frontira
dintre provizoriu (istorial) şi definitiv (eshatologic) trece prin prezentul nos
tru. In comparaţie cu grija care este dată de temporalizare, există în
Liturghie o nelinişte dată de eshaton, care domină prezentul neliniştit: per
mite ca prezentul să se închidă asupra lui însuşi, iar pacea domneşte prin
anticipare în prezentul nostru. Astfel, Liturghia este constituită simbolic ca
ne-timp: 1) priveghere eshatologică; 2)aşteptare; 3) dezinteresare de noi înşi
ne şi de orice viitor din care facem posibilitatea noastră83.
Tipizarea timpului84 înseamnă însă şi tipizarea existenţei. Totuşi în
cosmos nu-i tipizare, nici spaţială nici temporală, ci numai o ierarhizare
după diferitele zone ontologice ale existenţei create. Crearea continuă a
81 J. Yves Lacoste, Experienţă şi absolut..., p. 77-79
Idem, Note sur le temp. .., p. 27-29: „Plus radicalemente, le souci nous interdit tout
renfermement du prâsent sur lui-mâme, et, comme souci de l’avenir, ă propos de Vavenir et
provenant de lui, il suspend tout sens ă ce qui n’est pas encore: le prdzent, pour la conscience
soucieuse , ne saurait etre le lieu du sens” (p. 29).
8} Idem, Experienţă..., pp. 77, 96, 86, 82, 110, 174, 113
84 Unii cercetători au socotit că există anumite tipizări ale timpului: „un fel de timp li
near, un timp ciclic, un timp cu mai multe dimensiuni, un timp omogen, continuu şi discontinuu,
reversibil şi ireversibil, psihologic şi biologic, obiectiv şi subiectiv, practic şi ştiinţific (teoretic)” cf.
Ionescu P. Petru, „Fenomenologia ritmurilor istorice”, Gândirea, nr. 10, 1948, apud C. Sârbu, op. cit., (III), p. 503.
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timpului, fiind cuprinsă în unul şi acelaşi act de proniere e lumii de către
Dumnezeu, e clar că Dumnezeu nu dă timpului numai existenţa şi structU'
ra, ci şi un ritm corespunzător destinului existenţei85.
Aşadar, timpul - concrescut cu existenţa noastră, de care nu poate fi
separat - este încordarea intensă după infinit şi absolut. Pe de altă parte,
timpul este viaţa în imperiul devenirii. 86
Toate realităţile existente sunt răspunsuri la cuvintele creatoare ale lui
Dumnezeu, răspunsuri analoage cuvintelor Lui, sunt ele însele chipurile
cuvintelor lui Dumnezeu. Venirea la existenţă e şi un răspuns inconştient
al creaturilor la cuvântul lui Dumnezeu din puterea cuprinsă în acest cu^
vânt. Porunca Lui produce imediat existenţa creaturii: „Durata creaturilor în
existenţă e şi ea o continuare a răspunsului lor inconştient din primul moment la
cuvântul creator al lui Dumnezeu. Dar durarea nu e numai ceva static, ci şi o
mişcare a făpturilor şi a universului spre forme superioare. De aceea şi cuvântul
lui Dumnezeu care le ţine, şi răspunsurile creaturilor care <acceptă> durata
lor, nu sunt simple repetiţii”87.
Cuvântul descoperă şi o intenţie de viitor la cel ce cheamă, cu dorinţa
de a-1 mişca spre acel viitor şi pe cel chemat. Omul vorbeşte pentru că nu
se mulţumeşte cu starea prezentă a sa şi a lucrurilor. Cuvântul descoperă
dimensiunea de viitor la care gândeşte cineva. Prezentul, fără deschiderea
posibilităţilor şi tensiunilor sale viitoare prin cuvânt, lasă totul în întuneric.
Lumina o aduce cuvântul prin descoperirea dimensiunii viitorului. Cuvân
tul are un rost revelator, profetic sau rostul de a promova o realitate
prezentă spre un viitor al ei88.
Persoana umană trăieşte ca legată de momentul prezent, dar şi cuprinzând trecutul şi întinzându-se spre un viitor fără sfârşit. Ea este, astfel,
temporală, dar şi depăşeşte timpul prin gândirea şi aspiraţia ei. Nu poate
accepta să fie închisă în prezent. Ea e în el, dar şi mai presus de ei, crede că1 depăşeşte trecând din clipă în clipă. Dă importanţă clipei prezente, trăirile
temporale au în ele o eternitate reală: „Dumnezeu dă clipei mele valoare eternă şi umple eternitatea mea de timpul specific trăit de mine, pentru că e Persoană
eternă şi mă preţuieşte pe mine ca persoană reală în clipele timpului, pentru că
vrea să fie în dialog etern cu mine.” „Timpul trecător are uriaşa lui valoare toc
mai prin calitatea ce i s-a dat de stadiu trecător, dar pregătitor, al modului
eternităţii noastre.”89
85 Ibidem,
86 Ibidem, (I), p. 355-356
87 D. Stăniloae, Responsabilitatea creştină..., p. 190-191.
88 Ibidem, p. 182-183.
89 Idem, Studii de Teologie Dogmatică..., pp. 181, 190, 193 şi 220.
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Răul nu este doar o lipsă existenţială, ca în filosofia greacă, ci este o
opoziţie, o răsturnare existenţială, o existenţă goală de conţinut, existenţa
adevărată fiind Dumnezeu iar conţinutul celorlalte existenţe fiind dat de
prezenţa puterii lui Dumnezeu în ele. Dumnezeu a creat lumea prin Logos
ca participantă la Dumnezeu. Refuzul diavolilor şi îngerilor lui de a pârtieipa la Dumnezeu îi aruncă în neantul existenţial. De vreme ce neantul nu
fiinţează prin Logos este alegoric, absurd: „fiinţele care nu participă la 'O cov
spune Origen, devin oux ovrsg (nefiinţe), nu în sensul că se întorc în nefiinţă, ci
devin, paradoxal spus, neexistenţe ipostaziate, <caricaturi ale adevăratului
Bine şi ale adevăratei Existenţe> »90 . Sfântul Maxim Mărturisitorul spune de
asemenea: „răul nici nu era, nici nu va fi ceva ce subzistă prin firea proprie.
Căci nu are în nici un fel fiinţă sau fire, sau ipostas, sau putere, sau lucrare în
cele ce sunt. Nu e nici calitate, nici relaţief nici timp, nici poziţie, nici acţiune
(noirjcng), nici mişcare... răul este abaterea (eXĂsapig) lucrărilor puterilor (facultăţilor) sădite în fire de la scopul lor şi nimic altceva...„Deci, răul stă, cum am
spus mai înainte, în necunoaşterea cauzei celei bune a lucrurilor. ”91
întrebarea continuă care ni se pune ăn legătură cu sensul existenţei
noastre şi lansarea continuă a noastră dincolo de ceea ce suntem arată do
uă lucruri: întâi, că „ceea ce este, întrucât este, e făcut problematic întrucât e
străbătut de întuneric, întrucât e gol de realitatea plenară care i se sustrage. Ceea
ce este se arată deficient şi se clatină în faptul existenţei. Astfel, existenţa concre
tă nu stă sau încă nu stă, bine statornicită pe fundamentul a ceea ce este cu
adevărat şi care ar duce-o la stabilitatea cuvenită ei. Al doilea: acel sol mai
adânc, fundamental, care poartă orice conştiinţă a existenţei, trebuie să fie întrun oarecare fel, mai întâi de orice întrebare, în spiritul nostru, care se orientează
în lumea existenţelor concrete”91.
Karl Rahner, spune: „dacă există o devenire peste tot (şi aceasta nu este nu
mai un fapt de experienţă, ci o axiomă fundamentală a Teologiei înşăşi căci astfel
n-ar avea niciun sens libertatea şi responsabilitatea şi desăvârşirea omului, prin
activitatea sa responsabilă proprie) atunci davanirea nu poate fi înţeleasă numai ca
simplă trecere în altă formă, în care realitatea devine altfel, dar nu mai mult, ci
trebuie sî devină mai mult decât este (nicht blosses Anderswerden), ca o ivire de
mai multă realitate, ca o ajungere activă la o mai mare plinătate de existenţă”93.
90 Vasile Răducă, Pronia şi libertatea persoanei..., p. 374.
91 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Filocalia, voi. III, trad. din greceşte, introducere şi
note de Dumitru Stăniloae, Humanitas, Bucureşti 1999, pp. 29, 31.
92 B. Welte, „Das heilige in der Welt und das christliche Heil”, Auf der Spur des Ewigen, Freiburg I. Br., p. 126, apud D. Stăniloae, Dumnezeu este iubire..., p. 382.
9J Karl Rahner, „Die Christologie innerhalb einer evolutiven Weltanschauung“,
Schriften zur Theologie, Bând V, 1964, Zurich - Koln, p. 191-192, apud. D. Stăniloae, op.
cit., p. 387 (nota 27).
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Pr. Drd. Nichifor Tănase
Problema timpului e problema fundamentală a existenţei create. Este
meritul filosofiei existenţei care vede în timp problema destinului uman,
rea izând faptul că „destinul existenţei umane se împlineşte în timp, e plasat sub
semnul timpului” 4. Noi trecem în timp şi odată cu timpul. De aceea < marea
trecere > este sentimentul profund al existenţei noastre. Am dori o clipă să
oprim < marea trecere <, dar ea îşi continuă mersul asemenea apelor înspumate
e izvorului de munte şi moartea în miezul fiinţei strigă în noi. (R.M. Rilke)3
Timpul este în strânsă legătură cu nevoia noastră de creştere. Creştem
în timp pentru că n-am fost aşezaţi de la început în desăvârşirea unirii cu
Dumnezeu. Suntem aşezaţi în existenţă spre a fi desăvârşiţi în fiinţa noastră
şi, în cele din urmă, spre a fi consolidaţi într-o bunătate şi fericire veşnică
în Dumnezeu: „Timpul este posibilitatea creşterii noastre în Dumnezeu. Această
creştere depinde de un progres în dialogul cu Dumnezeu; ea se înfăptuieşte într-o
legătură iubitoare cu El. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că avem nevoie de
timp pentru a creşte în dialogul cu Dumnezeu, în iubirea faţă de El, pentru a ne
umple de Dumnezeu, fără a ne confunda cu El în această iubire. n96
Mişcarea e sădită în creaturi de Creatorul lor, deci porneşte de la cau
za lor care le-a dat existenţă. Dar le e dată, ca prin mişcare ele să înainteze
de la existenţa ce li s-a dat, spre existenţa fericită care e la sfârşit. Ele nu
pornesc din existenţa fericită, ci simplu de la existenţă. Dumnezeu nu Se
mişcă pentru că în El existenţa şi existenţa fericită coincid. în existenţa de
sine se implică şi existenţa veşnic fericită, în existenţa de la Dumnezeu se
implică mişcarea spre deplinătatea existenţei în El, sau spre Cel ce este exis
tenţa de sine.97
Creaturile se vor odihni în Dumnezeu pentru că raţiunile lor sunt
ferme în Dumnezeu, deşi entităţile create după modelul lor nu au existenţă
de când au raţiunile lor: „Făcătorul există pururea în mod actual (var
evsQysiav), pe când făpturile există în potenţâ (bovăţisi), dar actual încă nu.” Raţi
unile sunt voiri divine, afirmase încă Dionisie Areopaeitul (Div. Nom. 5,8:
P.G. 3,832C)98.
Existenţa însăşi este un bine înţelegând prin ceea ce persistă. Existenţa
şi existenţa veşnică sunt exclusiv daruri ale lui Dumnezeu. Existenţa bună
depinde însă de liberul arbitru şi de mişcarea noastră. Vedem iarăşi legătu94 Nicolas Berdiaef, Cinq miditation sur Vexistence, solitude, soci6t6 et communautS,
Traduit du russ par Irfene Vild£ - Lot, MCMXXXVI (1936), Fernand Aubier, Editions
Montaigne, Paris, p. 133: „Le probltme du temps est le probltme fundamental de Vexistence
humaine... la philosophie de Vexistence... voit en lui le probleme du destin de Vhomme”.
9î N. Fer, op. cit., p. 536.
96 M-A Costa de Beauregard, op. cit., p. 172-173.
97 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua..., p. 74 (nota 30).
98 Ibidem, pp. 84, 82 (nota 48 şi 44).
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ra dintre bine şi existenţă. Cine lucrează bine se consolidează în existenţă.
Dar mişcarea spre focarul veşnicei existenţe e mişcarea conformă firii sau
raţiunii ei, e primită ca impuls spre El de la Dumnezeu odată ci adicerea în
existenţă (xo eivai)99.
Melchisedec nu avea început al zilelor şi sfârşit al vieţii în sensul că
conştiinţa lui se întindea peste timpul şi eonul lumii, iar contemplarea lui
depăşea existanţa a toată fiinţa materială şi nematerială. Era ridicat prin
contemplaţie peste ele, iar prin aceasta însuşi spiritul biruise sfâtşitul şi se
întinsese înainte de începutul existenţei lui pământeşti. Se întindea peste
timp şi veac, dar nu desfiinţa faptul de a fi început să existe. 100
„Toată firea celor existente se împarte în cele inteligibile şi în cele sensibile.
Cele dintâi se numesc şi sunt veşnice (aicovla), mai presus de timp, ca unele ce au
primit începutul existenţei în veacul (aicov) netemporal, iar cele de al doileay temporalet ca făcute în timp.” Timpul nu intră în odihna fericirii de veci, cu cei pe
care îi duce el spre aceeaf aşa cum Moise nu a intrat în Canaan împreună cu
Israel pe care-l conducea. Astfel, „Moise e tipul timpului, nu numai ca dascălul
timpului şi al numărului referitor la el (căci} primul, el a numărat timpul de la
facerea lumii) şi ca învăţătorul cultului vremelnict ci şi ca cel care nu intră tru
peşte la odihnă împreună cu aceea pe care i-a condus înainte de dumnezeiasca
Evanghelie; căci aşa e timpul care nu ajunge sau nu intră prin mişcare, împreună
cu aceia pe care obişnuieşte să-i treacă în viaţa dumnezeiască a veacului viitor.
Căci are pe lisus ca succesor al întregului timp şi veac... »101
In concluzie, la afirmaţiile anterioare, putem spune despre existenţă că
ea se adevereşte în construcţia timpului său - aici se află prezentul. Existenţa este de asemenea actul fiinţei, fiinţa în orizontul timpului. „Esten-le
reprezintă raportul care întreţine fiinţa sa cu timpul său.

»lbidem, pp. 88, 115 (n. 57, 103).
100 lbidem, p. 138 (n. 157).
101 lbidem, pp. 152, 161 (n. 204), Moise şi Ilie mai reprezintă viaţa şi moartea aducă
toare de viaţă. Căci Moise a dat legile care aduc viaţa, iar Ilie a arătat că prin iaşirea din
viaţa aceasta se trece tot la viaţă. (p. 60, n. 201). Moise şi Ilie mai reprezintă şi cele două
laturi ale creaţiunii: cea sensibilă, care are un început şi un sfârşit prin corupere şi cea inte
ligibilă, al cărui început nu se vede şi care nu se descompune prin moarte (p. 162, n. 207).
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Decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa”
Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României

Sâmbătă, 29 noiembrie 2008,
în cea de a doua zi a simpozionu
lui „Mitropolitul Andrei Şaguna,
apărător şi promotor al demnităţii
româneşti”, a avut loc evenimentul
decernării titlului de Doctor Hono
ris Causay Prea Fericitului Părinte
Daniei, patriarhul României. S-a
dorit ca în acest fel să se dea o
notă de mai mare solemnitate
bicentenarului naşterii fericitului întru
.

etapei finale de comemorare
adormire Andrei mitropolitul.
De altfel, Senatul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, la propune
rea Consiliului profesoral al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna”, a
aprobat acordarea acestui înalt titlu academic Prefericirii Sale încă în luna
mai 2008, între altele şi ca o recunoaştere a rolului important pe care l-a
avut Preafericirea Sa în organizarea celei de a IlI-a Adunări Ecumenice Eu
ropene din 4-9 septembrie 2007, de la Sibiu. Programul acestei a doua zi a
simpozionului a debutat tot cu oficierea , la ora 7.30, de această dată în
catedrala mitropolitană, a Sfintei Liturghii, de către Prea Sfinţitul Andrei
Făgărăşanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, împreună cu un sobor
de preoţi şi diaconi. La ectenia pentru cei adormiţi s-a făcut pomenire pen
tru odihna sufletului mitropolitului Andrei Şaguna , iar la priceasnă s-a
rostit un cuvânt omagial de către pr. conf. Constantin Necula, respectânduse astfel o tradiţie ai cărei început s-a făcut încă în anul trecerii în veşnicie a
mitropolitului Andrei. De atunci, la vecernia de dinainte de ziua prăznuirii
Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat, profesorii şi studenţii fostei
Academii Andreiene şi cei ai actualei Facultăţi de Teologie, care poartă
numele lui Şaguna, oficiază, în catedrala mitropolitană, parastasul şi rostesc
cuvânt de omagiere a vrednicului de pomenire patron spiritual al lor.
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De precizat că la slujbă au luat parte şi protopopi din eparhie precum
şi toţi preoţii din Sibiu şi mulţi din alte localităţi.
La ora 9.30 a fost primit cu Sfânta Evanghelie şi Sf. Cruce, la intrarea
în catedrală, Preafericitul Părinte Daniei, patriarhul României, însoţit de
Î.P.S. Laurenţiu, mitropolitul Ardealului, Î.P.S. Irineu, mitropolitul Olteni
ei, P.S. Calinic, episcopul Argeşului şi Muscelului, P.S. Ioan, episcopul
Covasnei şi Harghitei.
Erau prezenţi în catedrală Excelenţa Sa, Dl. Christoph Klein, episco
pul Eparhiei Evanghelice C.A.din Sibiu, însoţit de Dl prof. Hans Klein,
episcop-vicar.
Din partea Universităţii „Lucian Blaga” au fost prezenţi Dl. prof.
univ. dr. ing. Constantin Oprean, rectorul Universităţii, prorectorii, alţi
membri ai Senatului. Din partea autorităţilor locale, erau prezenţi: Dl. Ilie
Mitea, prefectul judeţului Sibiu, Dl. Martin Bottesch, preşedintele Consili
ului Judeţean, Dl. Klaus Johannis, primarul municipiului Sibiu, reprezen
tanţi ai unor instituţii de cultură ( ASTRA, Complexul Naţional Muzeal
ASTRA, Biblioteca Judeţeană ASTRA), ai unor organizaţii umanitare şi
foarte mulţi credincioşi.
S-a oficiat slujba Te-Deum-ului, după care înaltpreasfinţitul Dr. Lau
renţiu, mitropolitul Ardealului, a rostit un cuvânt de bun-venit şi a oferit
detalii în legătură cu evenimentul ce urma să se desfăşoare în Aula ,,Ioan
Meţianu” a Facultăţii de Teologie.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dat expresie bucuriei de a fi pre
zent în urbea unde în urmă cu ani şi-a efectuat studiile universitare şi de a
se închina din nou în catedrala mitropolitană, în care a asistat în vremea
studenţiei, Duminică de Duminică, la Sfânta Liturghie. Preafericirea Sa a
omagiat apoi personalitatea mitropolitului Şaguna, pe care Biserica Orto
doxă Română îl aşează în ceata celor mai mari arhipăstori ai săi, şi pe care
se pregăteşte să-i înscrie în calendarul sfinţeniei creştine.
Ca semn de frăţească conlucrare şi preţuire pentru înaltpreasfinţitul
arhiepiscop şi mitropolit Laurenţiu, Preafericitul Părinte Daniel, patriarhul
României, a oferit Î.P.S. Sale un engolpion şi o cruce patriarhală.
Emoţionat, Î.P.S. Sa Laurenţiu a adresat mulţumiri Preafericirii Sale.
La ora 10.00, a avut loc ceremonialul decernării titlului de Doctor
Honoris Causa, în Aula Facultăţii de Teologie.
Corala studenţilor Facultăţii de Teologie a interpretat din nou „Imnul
lui Şaguna” după care înaltpreasfinţitul Dr. Laurenţiu Streza, arhiepiscopul
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Sibiului şi mitropolitul Ardealului, în calitatea de decan al Facultăţii de
Teologie a rostit îndătinata „Laudatio”.
Dl. prof. dr. ing. Constantin Oprean, Rectorul Universităţii „Lucian
Blaga” din Sibiu, a dat citire Diplomei de Doctor Honoris Causa, pe care a
înmânat-o apoi Prea Fericirii Sale, în acordurile imnului „Gaudeamus
igitur...” cântat de către aceeaşi corală studenţească.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit apoi o cuvântare adecvată
momentului, adică deopotrivă primirii înaltului titlu academic dar şi co
memorării mitropolitului Andrei Şaguna, care, cum se exprimă şi în versu
rile imnului cântat de studenţi, continuă să fie viu în inimile tuturor
slujitorilor altarului şi ale credincioşilor.
în aceeaşi atmosferă de solemnitate s-a înscris în continuare şi un alt
act de cinstire, de această dată din partea Arhiepiscopiei Sibiului şi perso
nal a Î.P.S. Sale Laurenţiu, mitropolitul Ardealului, şi anume conferirea Dlui prof. univ. dr. ing. Constantin Oprean a crucii şaguniene pentru laici.
S-a dat astfel expresie alesei consideraţii faţă de conducătorul Universităţii
şi în egală măsură faţă de întregul Senat pentru locul de onoare rezervat
Facultăţii de Teologie în ansamblul celorlalte Facultăţi ale Universităţii.
Dl. prof. univ. ing. Constantin Oprean s-a arătat deosebit de impresi
onat de onoarea ce i s-a arătat şi a dat expresie bucuriei de a fi înscris numele Preafericirii Sale, Daniel, patriarhul României, între cele ale perso
nalităţilor Comunităţii universitare sibiene.
După aceste momente solemne din Aula Facultăţii de Teologie, a ur
mat încă un moment important, înscris în programul simpozionului, şi
anume pelerinajul la Răşinari unde Preafericitul Părinte Patriarh Daniel,
înconjurat de soborul ierarhilor şi al preoţilor, în prezenţa oficialităţilor şi a
întregii comunităţi de credincioşi din Răşinari, a oficiat slujba Trisaghionului, la Mausoleul Mitropolitului Andrei Şaguna. Răspunsurile au fost
date de corala bisericii parohiale cu hramul „Cuvioasa Parascheva” lângă
care se află mausoleul mitropolitului Andrei Şaguna.
Preafericitul Părinte Patriarh a rostit un cuvânt de omagiere a persona
lităţii restauratorului Mitropoliei Ardealului, vrednicul de pomenire An
drei Şaguna şi a lăudat râvna slujitorilor sfintelor altare şi a credincioşilor
din această vestită aşezare românească şi ortodoxă de la poalele Cindrelului
de a fi înconjurat cu piozitate acest monument de excepţie, şi anume mau
soleul în care de 135 de ani se odihnesc sfinţitele oseminte ale acestui ade313

vărat părinte bisericesc şi conducător al destinelor românilor ortodocşi
transilvăneni, care a fost mitropolitul Andrei Şaguna.
Pr. Prof. Dr. Dumitru Abrudan

Laudatio
Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii
„Lucian Blaga” din Sibiu
29 noiembrie 2008
Bucurii peste bucurii şi emoţii peste emoţii a revărsat Dumnezeu peste
noi în acest binecuvântat sfârşit de noiembrie, aflat sub razele de lumină
duhovnicească ale prăznuirii Sfântului Andrei, Apostolul strămoşilor
noştri şi Părintele creştinismului românesc.
Am sărbătorit ieri solemn, aşa cum se cuvine, jubileul bicentenarului
naşterii Marelui Mitropolit Andrei Şaguna, Părintele nostru, cel care ne-a
renăscut ca Biserică înviind în strălucire şi demnitate Ortodoxia umilită şi
marginalizată a românilor transilvăneni. Fiindcă, aşa cum spunea Nicolae
Popeea, ucenicul de suflet ai Marelui Mitropolit: „ Să nu fi fost Şaguna, Biserica Ortodoxă din Ardeal s-ar fi stins sau în cazul cel mai fericit numai ar fi ve
getat, numai ar fi jelit, numai ar fi necăjit
Poimâine vom aniversa cu toţii împlinirea a 90 de ani de la Marea
Unire din 1918, actul prin care am ieşit în chip miraculos din încercarea
primului război mondial, mântuiţi şi înviaţi ca naţiune unită şi demnă de
bimilenarul ei trecut românesc şi creştin. Sinteză unică de latinitate orientală şi romanitate ortodoxă, poporul român este moştenitorul unui creştinism apostolic, martiric, patristic, cu vocaţie ecumenică şi europeană
(prefigurată strălucit încă din secolele IV şi V de destinul Sfinţilor Ioan
Cassian şi Dionisie cel Mic). Limba, naţionalitatea, organizarea statală ro314

mânească s-au înfiripat odată cu creştinismul, au crescut împreună cu Biserica Ortodoxă, mama lui duhovnicească de milenii. împărţit de vitregiile
unei istorii potrivnice în trei ţări şi trei mitropolii, la „plinirea vremii”, când
a sunat ceasul eliberării naţiunilor de sub dominaţia imperiilor, poporul
ortodox român a devenit în urmă cu nouă decenii o Naţiune unită şi îndependentă, cu o Biserică autocefală patriarhală în comuniune frăţească cu
celelalte Biserici Ortodoxe şi popoare ale Europei. Aceasta a fost România
regelui Ferdinand şi Biserica Ortodoxă Română a întâiului ei patriarh,
transilvăneanul Miron unificatorul.
Prin înţelepciunea şi prudenţa a patru patriarhi de fericită pomenire:
Nicodim continuatorul, lustinian organizatorul şi reîntregitorul, Iustin cărturarul şi ecumenistul şi Teoctist, înţeleptul chivernisitor în vreme de tranzi
ţie, Biserica Ortodoxă Română, puternic lovită, a rezistat ca o adevărată
cetate zidită pe stâncă şi susţinută de aceste patru coloane, care au fost cei
patru patriarhi din vremuri de restrişte. Aceşti înaintaşi şi stâlpi ai Ortodo
xiei româneşti au înfruntat fiecare valuri copleşitoare şi au înscris fapte
memorabile în istoria continuităţii poporului nostru, continuitate care face
cu putinţă şi momentul de faţă.
Pentru noua etapă care se deschidea era nevoie de un nou păstor care,
cu energia şi înţelepciunea unui Iosua, să reamintească românilor şi Europei
întregi că nici o Casă comună nu rezistă fără Dumnezeu (cf. Psalm 126, 1)
şi că fără sufletul creştin Uniunea Europeană e doar un corp inert, un sim
plu supermarket al unei prosperităţi idolatre. Prin alegerile din 12 septem
brie 2007 - primele cu adevărat libere din istoria ei - întreaga Biserică
Ortodoxă Română a identificat pe acest Iosua de care avem nevoie, în per
soana Preafericirii Voastre, iubite Părinte Patriarh Daniel.
„Nimeni - ne spune Evanghelia mânuitoare - nu pune făclia aprinsă sub
obroc, ci o pune în s/eşm'c, ca să lumineze tuturor celor din casă!" (Matei 5, 15).
Văzând, aşadar, roadele bogate pe care le-aţi adus ca o ofrandă vie şi cura
tă Bisericii, ierarhii şi poporul ortodox român, sub călăuzirea Duhului
Sfânt, dorind o înnoire profundă, v-au chemat şi v-au întronizat drept al
şaselea patriarh al lor, cu certitudinea că veţi fi patriarhul înnoirii timpului
şi al răspunsurilor noi.
Sunteţi al doilea patriarh de peste munţi. Din Banatul Sfântului losif de
la Partoş, trecând prin Sibiul Mărturisitorilor pentru Ortodoxie şi al lui Andrei
Şaguna cel Mare, dar şi Sfânt, aţi poposit o vreme în scaunul sfinţilor mitropoliţi ai Moldovei Varlaam, Dosoftei şi Veniamin. Iar, de un an şi mai
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ieri cu iradiere dinamizatoare unică în primul scaun al Ortodoxiei
ro: âneşd, scaunul Sfinţilor mitropolia închini şi Sifon, Tec/tosie, 'rrm
Grifzrie Dnscâlu şi al celor cinci Înaintaşi întru patriarhatPreaferidrea Voastră,
..
României întregi- Sunteţi al Banatului unde ari văzut lumi'
na
ai lenţii fi culturii româneşti- Dar sunteţi intr-un chip special şi
totdeauna
al Sibiului care v-a născut şi crescut ca tecmg ortodox
pentru
__.
_
.
.
ieinâr absolvent de liceu veneapi să deprindeţi teclc-ghisirea, in
cir m
°rt0d0Xiei Crans^vane* 1° Sibiul mitropoliţilor Andrei
'
in Facultatea de Teologie care i-a dat Ortodoxiei
'
er5<i-e pe Părintele Dumitru Stâniloce, cel mai mare teolog
°?TDdox
XX şi mentorul spiritual ai Preafericiţii Voastre. Ce
«anntrîc v-a chemat în această vatră de cultură? Ir. mod cert, legăturile
>^>ereşci cu iibiui tradiţional, patristic şi ecumenic v-au adus in oraşul de
pe matul Cminului şi tot ele au dat aripi dorului după Dumnezeu, setei de
cunoaştere şi dorinţei de slujire a Bisericii şi a neamului pe care le-aţi avut
pururi în suflec.
Ca student in anul 0 aţi ţinut în capela mitropolitană a Institutului o
sumă de meri:rarii (publicate in acelaşi an in revista Mitropolia Ardealului)
preoţească *. In finalul lor, asemenea iui Şaguna, dădeaţi
aţ ia întrebarea Sfântului Errem: „Cwn iui putea cinsti comoara preoţi-'
ezT răspunsul hotărât: JSunud răspimtârA chemării ei încă din tinereţe!' Abser.'
ticit, v-aţi încununat studiile cu o remarcabila teză de licenţă
tmpcazre ş dufire in S'oul Testament*.
î*Hre 19.4-1916, la cursurile de doctorat, la secţia de teologie
siscemaiLca în cadrul Institutului Teologic din Bucureşti, cu privilegiul de a
Limarea nemijlocită a Părintelui Dumitru Stâniloae, aţi rezazcac şt pub'icar în 19t * - ia vârsta de 26 de ani - câteva studii exceppona dâce prin tematică şi abordare- Unul trata despre TTimp <i ixdoarea
(S—Analizat ca timp ai căderii, dar şi al restaurării, al pocâinr -*r=<r*^~:—
zar şi al rodirii şi împlinirii vocaţiei şi al trecerii spre
iaca veşmeâ. timpul primea aid o definiţie neaşteptată: „Timpul este - spu-

p-ise-icr
a

:z*sc±' . Mtirrccîiz Ardfdadm IS
p 63-72.
& vidarea hd pentru mântuire în Ortodoxie*, Onodaxâ 29 (1977)

neaţi atunci programatic - o concretizare a trecerii spre plenitudine”. Cel de al
doilea studiu se intitula: „Temeiuri dogmatice ale bucuriei creştine”3 şi în el
ofereaţi o suită de lecturi ale dogmelor fundamentale ale Bisericii din per
spectiva bucuriei: dogma creaţiei e „bucuria darului”, cea a mântuirii e „bu
curia jertfei", iar dogma învierii e „bucuria vieţii înnoite”. Anii studenţiei au
fost o prefaţă la această „dogmatică a bucuriei”, a bucuriei împlinirii în sluji
rea lui Dumnezeu, o bucurie pe care pururi o aveţi şi aţi avut-o şi care izvorăşte din comuniunea de iubire a Sfintei Treimi.
După o perioadă de asiduă muncă ştiinţifică în străinătate: doi ani la
Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii de Ştiinţe Umane din
Strasbourg (Franţa) şi doi ani la Facultatea de Teologie Catolică din cadrul
Universităţii „Albert Ludwig” din Freiburg im Breisgau, din Germania, la
15 iunie 1979 aţi susţinut o strălucită teza de doctorat la Universitatea din
Strasbourg, intitulată: Reflexion et vie chretiennes aujourd'hui. Essai sur le
rapport entre la theologie et la spiritualiti (424 p), lucrare ce a fost pregătită
sub îndrumarea a doi reputaţi profesori francezi: Gerard Ziegwald şi Andre
Benoît şi aţi primit calificativul maxim, devenind astfel doctor în Teologie al
Universităţii din Strasbourg. O versiune extinsă a acestei teze aţi pregătit-o
mai apoi sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae şi aţi susţinut-o
la 31 octombrie 1980 la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, cu
titlul: Teologie şi spiritualitate creştină. Raportul dintre ele şi situaţia actuală.
Această strălucită încununare de carieră a fost un nou început de
drum marcat prin numirea Preafericirii Voastre ca profesor la Institutul
ecumenic de la Bossey. De pe această poziţie aţi ţinut în 1981, în Germania,
o conferinţă (publicată în 1982 şi la noi în revista Ortodoxia) intitulată pro
gramatic: „Dorul după Biserica nedespărţită sau apelul tainic şi irezistibil al
Sfintei Treimi”*. Era o minunată meditaţie asupra comuniunii trinitare ca
izvor şi arhetip al Bisericii, care e chemată să fie plină de Sfânta Treime.
Timpul avea să demonstreze că lucrurile afirmate atunci v-aţi străduit pu
ruri să le puneţi în practică.
Preoţie, împăcare, slujire, cultură, bucurie, altruism, slujirea aproapelui iată aşadar reperele care v-au marcat dintru început itinerarul teologic.
Venit din Lugoj, poposind formator la Sibiu şi Bucureşti, predând Orto
doxie în Occident, v-aţi întors în 1988 la chemarea Patriarhului Teoctist,
J „Temeiurile dogmatice ale bucuriei creştine”, Mitropolia Banatului 27 (1977), 347-359.
4 „Dorul pentru Biserica nedespărţită sau apelul tainic şi irezistibil al Sfintei Treimi” ,
Ortodoxia 34 (1982), 586-598.
317

intrând în slujirea Bisericii de acasă. Discipol al Părintelui Stăniloae, aţi
devenit în 1987 la Sihăstria Neamţului monahul Daniel, ucenicul duhovnicesc al stareţului de sfântă pomenire care a fost Părintele Cleopa. Aţi fost
hirotonit ierodiacon la 14 august 1987 şi ieromonah la 15 august 1987, iar în
1988 aţi fost hirotesit protosinghel şi numit Consilier Patriarhal, Director al
Sectorului „Teologie Contemporană şi Dialog Ecumenic”. Tot în anul 1988 aţi
devenit Conferenţiar la Catedra de Misiune Creştină a Institutului Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti.
Slujirea adusă Bisericii şi aproapelui a cunoscut o nouă strălucire odată cu alegerea şi hirotonirea Preafericirii Voastre ca Episcop^vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titlul de Lugojanul, pe data de 4 martie 1990. Şi
pentru ca lumina să lumineze tuturor, la a 7 iunie 1990 Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române v-a ales Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al
Moldovei şi Bucovinei, pentru a umple timp de 17 ani străvechiul ei ţinut cu
efervescenţa unei activităţi mediatice, sociale, filantropice şi spirituale fără
egal. A fost chemarea la apostolat care a scos la lumină darurile remarcabile cu care Dumnezeu v-a înzestrat şi pe care aţi ştiut să le oferiţi înapoi lui
Dumnezeu, slujind Bisericii şi aproapelui.
Preafericirea Voastră,
Nu este deloc uşor să redăm în câteva cuvinte toate împlinirile celor
17 ani rodnici pe care prin slujire i-aţi dăruit lui Dumnezeu, ca Arhiepiscop
al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. Vasta cultură, profundul
simţ al Ortodoxiei, viaţa duhovnicească aleasă, simţul practic şi voinţa
neclintită de a sluji lui Dumnezeu şi oamenilor au constituit temelia de
piatră pe care aţi refăcut şi rezidit eparhia încredinţată spre păstorire. Vom
aminti sumar, atât cât îngăduie timpul, doar câteva din cele mai importan
te realizări ale Preafericirii Voastre de la Iaşi:
Prioritar a fost întotdeauna interesul Preafericirii Voastre pentru cul
tură, pentru luminarea poporului, pentru ridicarea nivelului de pregătire
teologică a clerului, dar mai ales pentru misiunea Bisericii într-o societate
modernă. De numele Preafericirii Voastre se leagă fondarea sau reactivarea
multor instituţii de cultură precum: Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumi
tru Stăniloae”(reactivată), Iaşi - 1990; Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Cuvi
oasa Parascheva", Agapia - 1991; Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Gheorghe”,
Botoşani - 1992; Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Iacob", Dorohoi 318

1993; Şcoala Teologico-Sanitară Postliceală, Piatra Neamţ - 1993; Academia
Ortodoxă „Sf. Ioan de la Neamţ”, Mănăstirea Neamţ - 1993; Şcoala TeologicoSanitară Postliceală „Sf. Cuv. Parascheva”, Iaşi - 1994; Centrul Mitropolitan de
Cercetări T.A.B.O.R. - 1994; Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Daniil Sihastru”,
Durău - 1995; Biblioteca Ecumenică „Dumitru Stăniloae”, Iaşi - 1995; Semina
rul Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare", Iaşi - 1995; Seminarul Teologic
Ortodox „Sf. împăraţi Constantin şi Elena”, Piatra Neamţ - 1996; Institutul
Ecumenic şi Social-Pastoral „Sf. Nicolae", Iaşi - 1997; Institutul Cultural-Misionar
TRINITAS (Editura Trinitas, tipografie şi Radio Trinitas), Iaşi - 1997; Cen
trul de Conservare şi Restaurare a Patrimoniului religios „Resurrectio” - 1998;
Asemenea marilor ierarhi ai Bisericii, aţi ştiut şi aţi dorit să organizaţi
în arhiepiscopia Iaşilor o adevărată „vasiliadă” prin întemeierea mai multor
instituţii social caritative. Menţionăm doar câteva din ele precum: Cabine
tul stomatologic „St. Pantelimon”, Iaşi - 1993; Asociaţia Medicilor şi Farmacişti
lor Ortodocşi din România, Iaşi - 1993; Departamentul socio-caritativ
„Diaconia”, Iaşi - 1994; Cantine pentru săraci la Iaşi, Paşcani, Dorohoi, Harlău - 1993-1995; Dispensarul policlinic „Sf. Ap. Petru şi Pavel", Iaşi - 1998;
Centrul de diagnostic şi tratament „Providenţa”, Iaşi - 2000; Fundaţia „Solidari
tate şi Speranţă”, Iaşi - 2002; Centrul de educaţie şi informare medicală „Provi
denţa II”, Iaşi - 2002; Institutul social-caritativ „Diaconia”, Iaşi - 2003; Centrul
Social-Cultural „Sfântul Paisie de la Neamţ”, Mănăstirea Neamţ - 2004; Cen
trul Social-Cultural „Sf. Ilie”, Mănăstirea Miclăuşeni, 2005.
Nici lucrarea pastoral administrativă nu a fost neglijată de Prea Ferici
rea Voastră, căci în cei 17 ani de păstorire aţi înfiinţat peste 300 de parohii,
40 de mănăstiri şi schituri, 5 protopopiate şi aţi iniţiat şi susţinut a peste 250
de biserici noi.
Bucuria interioară şi dragostea de a sluji lui Dumnezeu aţi dorit şi aţi
ştiut să o împărtăşiţi tuturor prin toată activitatea ştiinţifică şi publicistică
pe care aţi desfăşurat-o, care s-a materializat prin lucrări precum:
„Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea..." 12 Scrisori pastorale de Crăciun
şi Paşti, Iaşi, Trinitas, 1996,.
Făclii de înviere - înţelesuri ale Sfintelor Paşti, Iaşi, Trinitas, 2005,
Dăruire şi dăinuire. Raze şi chipuri de lumină din istoria şi spiritualitatea
românilor, Iaşi, Trinitas, 2005,
Daruri de Crăciun - înţelesuri ale sărbătorii Naşterii Domnului, Iaşi,
Trinitas, 2005,
Brâncuşi Sculptor creştin ortodox, Iaşi, Trinitas, 2007,
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Comori ale Ortodoxiei (Studii de spiritualitate ortodoxă);
Teologie şi Spiritualitate (teză de doctorat);
Păstorul Cel Bun (Cateheze şi omilii);
Foame şi sete după Dumnezeu (înţelesul şi folosul postului, cateheze,);
Fais l'oeuvre de l'Evangeliste (studii de spiritualitate ortodoxă şi misiune
creştină în limba franceză)
Toate harismele cu care Dumnezeu v-a înzestrat au dat roadă bună la
vremea lor. Nu aţi făcut altceva decât aţi înapoiat lui Dumnezeu darul, însă
baţi dat înapoi plin de zelul şi dragostea şi osteneala personală, de aşa ma'
nieră încât noi toţi, ierarhi, preoţi şi credincioşi, văzând rodul celor 17 ani
de jertfire şi slujire, am cunoscut o dată cu alegerea Prea Fericirii Voastre
ca Patriarh al României că Dumnezeu a cercetat pe poporul Său şi ne-a
rânduit un nou Şaguna, un nou apostol al vremurilor noastre.
Ca patriarh al României, slujirea Preafericirii Voastre a dobândit strălucirea pe care Dumnezeu a dorit-o. Toate câte aţi făcut în Moldova au
rodit şi în Ţara Românească. Intr-un singur an de patriarhat, realizările
Preafericirii Voastre sunt atât de numeroase, încât, din nou, ne simţim
copleşiţi de mulţimea darurilor revărsate de Dumnezeu asupra noastră şi
dorim să amintim aici doar câteva din cele mai importante momente de
bucurie din acest răstimp:
Caracteristica dominantă a activităţii desfăşurate în acest an de
Preafericirea Voastră stă sub semnul împlinirilor, al activităţilor în derula
re, precum şi al iniţierii unor proiecte de viitor, axate pe câteva direcţii
majore de activitate ale instituţiilor centrale bisericeşti de la Patriarhia Ro
mână: legislativ şi juridic bisericesc, pastoralditurgic, cultural-misionar, socialfilantropic, economic-financiar şi patrimonial-imobiliar, fiecare din aceste preO'
cupări având propriile dimensiuni specifice în dezvoltarea şi transpunerea
în realitate.
Dintru început, Preafericirea Voastră aţi avut în vedere finalizarea
demersului Sfântului Sinod al Bisericii noastre, iniţiat în timpul fericitului
întru adormire Patriarhul Teoctist, de a oferi Bisericii noastre un nou cod
de legiuiri proprii, izvorât din tradiţia canonică a Bisericii Ortodoxe, care
să răspundă cerinţelor actuale ale vieţii bisericeşti şi religioase a clerului,
monahilor şi credincioşilor ortodocşi români, oriunde ar vieţui. Astfel, a
fost definitivat şi aprobat noul Statut pentru organizarea şi funcţionarea Biseri
cii Ortodoxe Române, în şedinţa Sfântului Sinod din 28 noiembrie 2007,
care a intrat în vigoare odată cu recunoaşterea sa prin hotărârea Guvernu-
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lui României din 16 ianuarie 2008, adoptată în temeiul Legii nr.489/2006
privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.
Profund cunoscător al realităţilor şi cerinţelor misionar-pas torale şi
administrativ-bisericeşti din ţară şi din afara graniţelor României în acest
prim an de păstorire al Preafericirii Voastre, aţi supus Sfântului Sinod spre
aprobare noi structuri canonice şi organizatorice bisericeşti prin înfiinţarea
a 4 (patru) noi eparhii, dintre care una în ţară - Episcopia Sălajului şi trei în
afara graniţelor ţării - Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei;
Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord; Episcopia Ortodoxă Română a
Australiei şi Noii Zeelande, precum şi înfiinţarea a două noi Parohii Ortodo
xe Române în Japonia, în Tokyo şi Osaka.
în domeniul construcţiilor bisericeşti, acest prim an de arhipăstorire a
debutat sub aus piciile relansării viguroase a demersurilor pentru aducerea
la viaţă a proiectului noii Catedrale Patriarhale - Catedrala Mântuirii Neamului, iniţiat după mai bine de 75 de ani de fericitul întru adormite Patri
arhul Teoctist. La 29 noiembrie 2007, împreună cu membrii Sfântului
Sinod, Preafericirea Voastră aţi sfinţit amplasamentul noii Catedrale Patri
arhale cu o suprafaţă de 110.000 mp, lucrări preliminare specifice pentru
demararea construcţiei fiind în desfăşurare.
Pentru a asigura accesul prin mijloace moderne, dar şi pentru a răs
punde cerinţelor sporite de sprijinire a activităţilor pastoraLliturgice, misionar-culturale, social-filantropice şi educative care se desfăşoară în Biserica
Ortodoxă Română, în scopul mântuirii credincioşilor în contextul vieţii
sociale şi spirituale contemporane, încă din primele zile în slujirea ca Patri
arh al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericirea Voastră aţi vegheat perso
nal la dotarea şi darea în funcţiune a studiourilor de emisie şi producţie Radio
TRINITAS Bucureşti, inaugurat la 27 octombrie 2007, şi care, în prezent,
are 34 frecvenţe audio-vizuale (32 terestre şi 2 via satelit). Misiunea pastoral
misionară a Bisericii aţi dorit să o împliniţi şi să o desăvârşiţi prin înfiinţa
rea postului de Televiziune TRINITAS TV, precum şi prin tipărirea cotidia
nului „Ziarul Lumina”, a săptămânalului „Lumina de Duminică” şi a revistei
lunare „Vestitorul Ortodoxiei”; Aici trebuie menţionată şi Agenţia de ştiri
„Basilica" şi Biroul de Presă, grupate în Centrul de Presă BASILICA al Patri
arhiei Române, act de pionierat şi instituţie unicat în întreaga Ortodoxie ce
are menirea de a desăvârşi lucrarea pastoral misionară a Bisericii noastre.
La fel ca şi la Iaşi, chemarea spre diaconie, spre implicarea în social a
Bisericii aţi făcut-o o prioritate. Grija Preafericirii Voastre pentru filantro
pie s-a concretizat, pe lângă protocolul de cooperare în domeniul incluziunii
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sociale încheiat între Patriarhia Română şi Guvernul României, la 2 octom rie 007 şi protocolul de cooperare privind parteneriatul asistenţă
me îca ă şi spirituală, încheiat între Patriarhia română şi Ministerul Sănă
tăţii publice, la 24 iulie 2008, în înfiinţarea FEDERAŢIEI FILANTROPIA.
e asemenea, Preafericirea Voastră aţi înfiinţat cinci centre socialpastorale, culturale sau medicale, cu statute proprii şi anume: Centrul Sociat-Cnlcural „Sfântul Andrei” din Bucureşti; Centrul Social-Pastoral „Sfânta
Mana de la Techirghiol, Centrul de Social-Pastoral „Sfântul Ilie" de la Călimaneşti; Centrul Social-Medical „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon" de la
aneşti, Centrul Social-Cultural „Miron Patriarhul" de la Dragoslavele, toate
acestea funcţionând în cadrul Sectorului stavropighii şi centre sociale din
cadrul Administraţiei Patriarhale.
Dragostei de cultură şi grijii pentru educaţie aţi reuşit să îi daţi o nouă
imensiune şi o nouă strălucire în acest prim an de patriarhat printr-o serie
de proiecte culturale dintre care amintim aici pe cele mai importante:
lnnBUmr.ln'tlati™ Preafericiţii Voastre, Sfântul Sinod a aprobat ca anul
sa ie an jubliliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii şi să fie marcat
prin mani estări şi acţiuni adecvate, la nivel central şi local (media, publi
cistice şi editorialistice, conferinţe, întruniri şi simpozioane pastorale şi teo
logice, expoziţii etc.), cu adresabilitate directă către tineri.
De asemenea, pentru promovarea culturii, a învăţământului teologic,
a activităţii pastoral misionare şi pentru îmbunătăţirea vieţii duhovniceşti a
clerului şi a credincioşilor aţi iniţiat o serie de proiecte editoriale, între care
amintim: Publicarea unei noi ediţii sinodale a Sfintei Scripturi - în curs de
apariţie şi publicarea ediţiei jubiliare a Liturghierului - în curs de apariţie,
care vor fi lansate în toamna acestui an; iniţierea unei noi ediţii a Filocaliei
ro ne (vo . 1-12), din care primele două volume au şi apărut; iniţierea, cu
aprobarea Sfântului Sinod, a noii serii a colecţiei Părinţi şi scriitori bisericeşti,
in care scop a şi ost constituit colectivul editorial, având ca prioritate pu^
blicarea operei integrale a Sfântului Vasile cel Mare şi a operei Sfântului Grif0/16 6 a^n*» înfiinţarea, în cadrul Editurii Institutului Biblic şi de
îsiune rtodoxă, a Departamentului pentru cartea de cult, care va începe
ucrarea de diortosire, prin confruntarea cu originalele, a tuturor cărţilor
liturgice aflate in uz; iniţierea antologiei patristice tematice Părinţii Bisericii
învăţătorii noştri (7 volume) - în derulare; iniţierea, cu aprobarea Sfânta
lui binod, a publicării Enciclopediei Ortodoxiei Româneşti - în pregătire.
cavitatea e itorială nu a rămas numai la stadiul de proiect, ci ea s^a
concretizat în publicarea a trei dintre lucrările Preafericirii Voastre, şi
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anume: Foame şi sete după Dumnezeu, Făclii de înviere şi Călătorind cu DumnezeUy având în curs de publicare alte două lucrări: Dăruire şi Dăinuire, precum şi Confessing the Truth in Love, precum şi publicarea minunatului
albumul Manuscrise din Biblioteca Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Româ
ne. Toate aceste scrieri vă definesc minunat profilul interior şi vă arată la
vârsta împlinirilor drept un inegalabil teolog al Luminii Ortodoxiei care
luminează tuturor.
Strâns legat de activitatea didactică, editorială şi publicistică, trebuie
amintită şi grija permanentă a Preafericirii Voastre pentru Biblioteca Sfântu
lui Sinod, pe care a înzestrat-o cu lucrări valoroase de actualitate (colecţii,
dicţionare, enciclopedii), intr-un proces de continuă îmbogăţire a pătrimeniului acesteia. De asemenea, aţi susţinut procesul de modernizare a Bibliotecii, începând cu Palatul Sinodal de la Mănăstirea Antim, care adăposteşte Biblioteca, şi încheind cu proiectul pentru catalogarea electronică
a documentelor, precum şi punerea în lumină a multor manuscrise şi Iucrări uitate, care au început a fi cercetate şi publicate în volume de artă.
Suntem încredinţaţi că multe alte realizări remarcabile pentru viitorul
Bisericii le aveţi în proiect şi care se vor împlini cu ajutorul bunului Dum
nezeu.
Preafericirea Voastră,
Sunteţi, şi ne mândrim cu asta, una din marile personalităţi ale Orto
doxiei contemporane — teolog profund şi ierarh cu păstorire exemplară,
adânc şi fidel înrădăcinat în solul Tradiţiei ortodoxe, dar în acelaşi timp
deschis spre dialog şi spre toate provocările societăţii contemporane.
Sunteţi şi unul din cei mai străluciţi absolvenţi ai Facultăţii de Teologie
„Andrei Şaguna” din Sibiu şi, ca atare, un glorios ambasador al culturii şi spiri
tualităţii sibiene. Proclamându-Vă membru al comunităţii lui academice, Si
biul universitar îşi onorează prestigiul şi îşi împlineşte cu bucurie într-un
moment cu totul special o datorie de inimă şi de suflet. Sunteţi, o recunoaş
tem toţi cu mulţumire, un mare dar de la Dumnezeu pentru poporul nostru.
Intru mulţi şi fericiţi ani!

t LAURENŢIU,
Mitropolitul Ardealului.
Decanul Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna”, Sibiu
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Românul ortodox în context european.
Lumina lui Şaguna pentru misiunea Bisericii astăzi
Identitate românească în context multietnic. Şaguna - promotor al identităţii
româneşti în Transilvania şi între ţările române.
Când lumina Evangheliei rodeşte intr-un popor credincios, ea nu-i
desfiinţează identitatea acestuia, ci o ajută să fiinţeze ca transfigurare şi
îmbogăţire a ei în comuniune universală cu alte popoare creştine şi în
comuniune eternă cu Iisus Hristos, împăratul veacurilor, Cel ce „ieri şi azi
şi în veci, este Acelaşi” (Evrei 13, 8).
Rodirea luminoasă a credinţei în istoria şi cultura unui popor se vede
în virtuţile statornice ale poporului adesea personalizate în luptători eroi, în
cărturari înţelepţi, în artişti inspiraţi, ierarhi, mărturisitori, voievozi, sfinţi
martiri şi cuvioşi.
Valorile spirituale perene cultivate în mod constant şi pregnant de către un popor, cât şi personalităţile lui care le manifestă în mod convingător
şi atrăgător formează împreună chipuri de lumină ale spiritualităţii unui
popor. Aceste raze şi chipuri de lumină, cu valoare de simbol şi de reper,
trebuie cunoscute şi cinstite ca fiind componente majore ale identităţii,
demnităţii, dezvoltării şi dăinuirii spirituale ale poporului român.
Perceput spiritual ca un mare dar al lui Dumnezeu pentru Biserica Or
todoxă din Transilvania, Mitropolitul Andrei Şaguna ne-a dăruit moşteni
rea luminoasă a credinţei şi faptelor sale, care străbate peste veacuri, până
la noi, ca rodire binecuvântată şi benefică.
Ierarh erudit şi patriot statornic, Mitropolitul Andrei Şaguna a unit în
mod pilduitor mărturisirea credinţei ortodoxe cu dezvoltarea culturală şi
socială a vieţii românilor ortodocşi din Transilvania.
Subliniind rolul şi contribuţia marcantă a Mitropolitului Andrei Şaguna pentru devenirea Ortodoxiei contemporane româneşti din Transilva
nia, Părintele Dumitru Stăniloae spunea: „Ideile lui Şaguna care a sesizat
toate trebuinţele noi ale poporului român în împrejurările specifice ale Transilva-

* Prelegere festivă susţinută de Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Or
todoxe Române cu ocazia decernării titlului academic de Doctor Honoris Causa de către
Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna a Universităţii Lucian Blaga, din Sibiu, 29
noiembrie 2008.
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niei, relaţiile lui atent extinse cu toate forţele ce aveau un rol în determinarea
acestei vieţi, acţiunea lui neobosită pe toate aceste planuri au fost un dar provi
denţial adus de Dumnezeu acestui popor tocmai la momentul potrivit acestui
popor pentru a-l ajuta să-şi organizeze viaţa lui de toate felurile conform necesită
ţilor din acel dmpt început al timpului ce a urmat şi durează şi azi şi va dura şi
în viitor. De aceea, pe drept cuvânt s-a numit adeseori Biserica Ortodoxă din
Transilvania cu timpul său, începând cu el, Biserica şaguniană’”.
Promotor al dreptei credinţe şi al identităţii româneşti, Mitropolitul
Andrei Şaguna „socotea combinaţia între originile etnice romane şi credinţa
creştină răsăriteană a fi o îmbinare unică ce i-a înzestrat pe români cu caracterul
lor naţional distinctiv: acesteia i-au datorat ei supravieţuirea lor ca naţiune, în
trucât îi diferenţia de maghiarii şi germanii romano-catolici şi protestanţi din
jurul lor, în timp ce moştenirea latină le-a păstrat individualitatea printre coreli
gionarii lor bulgari şi sârbi"6.
Ca istoric al Bisericii, Şaguna a avut capacitatea de a citi duhovniceşte
istoria, de a vedea, dincolo de interpretarea politică şi sociologică, conexi
unile spirituale ale istoriei. El a sesizat existenţa unei relaţii speciale între
moştenirea romană, latină şi sfinţirea ei creştină răsăriteană.
Această caracteristică a poporului român de a uni în mod special şi
profund tradiţia răsăriteană, simţul misterului sau al sacrului, cu luciditatea
latină a dat poporului român tăria de a păstra dreapta credinţă şi de-a evita
extremele. Datorită acestor virtuţi provenite din sinteza daco-romană şi
transfigurate de credinţa ortodoxă răsăriteană, creştinismul românesc a
evitat războaiele sângeroase confesionale şi disputele sterile de ordin specu
lativ dogmatic, cât şi sentimentalismul mistic, nebulos şi fanatic.
Personalitate cu orizont larg şi cuprinzător, Mitropolitul Andrei Şa
guna „a ştiut să îmbrăţişeze cu interes părintesc nu numai cauza. Biserici Transil
vănene, al cărei păstor a fost într-o perioadă de mari transformări pe plan social
şi politic, ci şi cea a Bisericii româneşti de peste munţi."7
5 Pr. Prof. Dr. Acad. Dumitru Stăniloae, La începutul Ortodoxiei contemporane din
Transilvania a fost Şaguna, in Mitropolitul Andrei Şaguna - creator de epocă în Istoria Bisericii
Ortodoxe din Transilvania, Editura Andreiana, Sibiu, 2008, p.54.
6 Prof. Dr. Keith Hitchins, Biserică şi naţiune în gândirea lui Andrei Şaguna, în Mitropo
litul Andrei Şaguna - creator de epocă în Istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania, Editura
Andreiana, Sibiu, 2008, p.75.
7 Prof. Conf. Univ. Dr. Ioan Mircea Ieleciu, Relaţiile lui Andrei Şaguna cu personalităţi
de dincolo de Carpaţi, în Mitropolitul Andrei Şaguna - creator de epocă in Istoria Bisericii Orto
doxe din Transilvania, Editura Andreiana, Sibiu, 2008, p. 357.
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Unitatea de neam şi de limbă, de cult şi cultură, de cuget şi de simţire
cu românii din Ţara Românească şi Moldova, a fost o constantă plină de
înţeles a vieţii sale ca arhipăstor al românilor din Transilvania.
In acest sens poate fi înţeleasă bogata corespondenţă a lui Şaguna cu
ierarhi sau clerici de peste Carpaţi, între care întâlnim pe mitropoliţii
Ungrovlahiei şi Moldovei, Nifon şi, respectiv, Sofronie Miclescu, pe episcopii Calinic al Râmnicului, Filotei şi Dionisie Romano al Buzăului,
Melchisedec Ştefănescu al Romanului, pe fraţii arhierei Filaret şi Neofit
Scriban, ori pe stareţul Mănăstirii Neamţ, Neonil.
La solicitările lui Şaguna, mai ales din primii săi ani de păstorire, când
el însuşi nu avea încă o tipografie la Sibiu, stareţul Mănăstirii Neamţ,
Neonil i-a trimis, în mai multe rânduri, pentru bisericile din Transilvania,
sute de cărţi bisericeşti pentru cult, tipărite la Neamţ.
Au găsit, de asemenea, ecou în Moldova şi Bucovina şi apelurile lui
Şaguna pentru ajutoare în bani, în veşminte, şi în alte bunuri. Un susţină'
tor deosebit
găsit ierarhul transilvan şi în bucovineanul Constantin
Hurmuzaki, cel care coresponda, el însuşi, cu stareţul Neonil pe tema ajutoarelor de care aveau nevoie bisericile din Transilvania.8
Intre lucrările misionare semnificative, care au avut un rol determinant în promovarea identităţii româneşti în Transilvania şi între Ţările
Române, trebuiesc evidenţiate următoarele:
- înfiinţarea ziarului Telegraful Român, în anul 1853 , care în mod profetic conţinea în el vocaţia de a fi un instrument cultural şi misionar, fiind
până astăzi cel mai vechi periodic cu existenţă neîntreruptă, în publicistica
românească.
înfiinţarea Tipografiei eparhiale, în 1850, unde s-au tipărit o mulţime
de manuale, de cărţi de cult şi tematice - aproape 200 de titluri, şi unde a
apărut şi o preţioasă ediţie a Bibliei în limba română (1856 - 1858), a cincia
după Biblia de la Bucureşti din 1688.
- o altă lucrare misionară semnificativă a Mitropolitului Andrei Şagu
na a fost Statutul organic al Bisericii Ortodoxe din Transilvania (1868), care
prevedea conlucrarea clerului cu mirenii, în proporţie de 1/3, în toate deci
ziile importante din viaţa bisericească. începând cu anul 1925, Statutul or
ganic şagunian a devenit baza organizării Bisericii Ortodoxe Române,
ridicată ia rang de Patriarhie.
“ Pentru aces« schimburi de scrisori vezi Neonil Stareţul, Corespondenţa cu C.
Hurmuzaki şi Andrei Şaguna, Vălenii de Munte, 1910.
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- cele 800 de şcoli săteşti înfiinţate de mitropolitul Andrei Şaguna,
precum şi cele de nivel gimnazial, liceal şi universitar, reprezintă o altă ma
nifestare a unei înţelepte şi dinamice organizări a vieţii bisericeşti şi cultural-sociale a românilor ortodocşi din Transilvania, cu rodire benefică şi
binecuvântată peste timp. Un rol proeminent l-a avut Institutul teologicpedagogic din Sibiu, care pregătea preoţi pentru parohii şi învăţători pentru
şcoli. Acest Institut a fost baza Institutului Teologic Universitar de mai
târziu, azi Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din Sibiu.
-o altă mare lucrare înţeleaptă a lui Şaguna a fost Asociaţia transilvană
pentru literatura română şi cultura poporului român (ASTRA), înfiinţată în
anul 1861, care cultiva unitatea de cuget şi simţire a românilor, având o
impresionantă activitate culturală şi patriotică.
Fiecare din faptele măreţe ale Mitropolitului Andrei Şaguna a consti
tuit şi rămâne un izvor de inspiraţie şi de orientare pentru fiecare ierarh
ortodox român înţelept şi harnic, cu dragoste faţă de Biserică şi de popor.
Vorbind despre personalitatea iui Andrei Şaguna, marele Mitropolit
Nicolae Bălan al Ardealului spunea:,,Conştiinţa demnităţii şi a valorii proprii
insuflată de Şaguna smeritului nostru popor, i-a devenit izvorul unei puteri mereu
crescânde, care a grăbit sosirea ceasului de libertate din 1918 şi a dăruit Ţării
mame o ramură românească mândră, trează şi luptătoare”9.
Mărturie ortodoxă în context multiconfesional. Tradiţie ortodoxă înţeleasă şi
aplicată dinamic în spirit de coexistenţă paşnică, respect reciproc şi cooperare
benefică pentru societate.
Odată cu omagierea memoriei marelui Mitropolit Andrei Şaguna, care
trebuie pomenit, în rugăciune şi evocare, cu gratitudine, avem nevoie şi de
a învăţa mai mult din înţelepciunea sa cum să vieţuim cu demnitate alături
de oameni de altă credinţă şi de altă etnie, astfel încât şi aceştia să poată
preţui lumina credinţei noastre ortodoxe şi profunzimea paşnică a spiritua
lităţii noastre româneşti.
Fiecare creştin ortodox luptător pentru demnitate şi unitate naţională
poate fi încurajat de pilda patriotismului înţelept al lui Şaguna, care ştia să
9 Dr. Nicolae Bălan, Mitropolitul Ardealului, Personalitate covârşitoare a Bisericii şi
neamului, cuvântare rostită la Răşinari, lângă mormântul lui An rei Ş^8una> *n
1942. Document nr. 932 din Arhiva Bibliotecii Mitropolitane - Sibiu, in Telegraful Român,
nr.37-40/1 - 15 octombrie 2008, p. 5.
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apere 1 entitatea naţională şi confesională proprie iar, în acelaşi timp, să
respecte i entitatea altora, impunându-se tuturor ca un om înţelept şi respectat atât în interiorul Bisericii sale, cât şi înafara ei. Mitropolitul Andrei
laguna era în acelaşi timp dinamic şi paşnic, statornic în credinţă şi stăruitor in misiune, apărător al identităţii româneşti, dar şi capabil de a învăţa
sau pre ua de la alţii ce este bun şi folositor, pentru a călăuzi pe ai săi spre
progres şi demnitate naţională.
„Chiar de la începutul episcopatului său, Şaguna a fost confruntat cu sarcina e icată e a reconcilia ţelurile aflate în conflict, ale religiei şi naţionalităţii.
enţru sprijin şi consolare el s-a îndreptat în mod constant spre ceea ce el a numit
«principiile eterne» şi «spiritul vremii».10
. «Principiile eterne”, înţelese ca manifestare a omului în conformitate
cu învăţătura sfântă şi eternă a Bisericii, ni-1 înfăţişează pe Mitropolitul
n rei Şaguna ca fiind, „mai presus de toate, un creştin şi un om al Bisericii,
care a conceput misiunea sa ca pe o împlinire a responsabilităţilor sale ca episcop.
. °.T rea e c^tre el a problemelor politice şi sociale ale zilei a fost în mod
esenţia reigioasă. ... Sarcina lui supremă era de a aşeza Biserica Ortodoxă pe o
baza constituţională puternică prin eliminarea tuturor ambiguităţilor existente în
la Ca ^^ Ce^a^e Biserici din Transilvania şi cu Mitropolia sârbă de
In acelaşi timp, Şaguna „era convins că dacă Biserica nu ia pe deplin in
considerare «spiritul vremii», termen pe care îl definea ca idei şi aspiraţii care
mişca in ivizi şi naţiuni întregi spre noi forme de organizare politică şi socială, ea
nu poate spera să-şi îndeplinească misiunea ei spirituală"I2.
2. Dinamica misiunii ortodoxe - participarea activă a mirenilor la viaţa Bisericii. Relaţie vie între cult şi cultură, economie şi filantropie, viaţă spiritu
ală şi responsabilitate socială.
Andrei Şaguna a subliniat necesitatea unei legături strânse între Orto oxie şi naţionalitate, destinul uneia fiind strâns unit de al celeilalte, ca
su etu
e trup . Marele mitropolit a sesizat foarte bine importanţa
10 Prof. Dr. Keith Hitchins, Biserică şi naţiune in gândirea lui Andrei Şaguna, în Mitropo
litul Andrei Şaguna - creator de epocă în Istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania, Editura
Andreiana, Sibiu, 2008, p.73.
11 Ibidem, p.74.
12 Ibidem, p.74.
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laicatului şi i-a definit rolul său în Biserică prin "Statutul organic". Astfel,
el nu i-a exclus pe laici din sfera Bisericii, fiind convins că participarea lor
la viaţa economică şi educaţională este utilă, iar problemele spirituale şi
bisericeşti să rămână în responsabilitatea ierarhiei şi a clerului.
„El a făcut din Biserica Ortodoxă o forţă socială vitală, înzestrând-o cu in
stituţii puternice şi reglementând participarea laicilor la treburile ei"13.
„Având în vedere condiţiile grele politico-economice şi religioase din Tran
silvania, laicatul ortodox a fost mai prezent decât în alte părţi alături de ierarhie
şi cler în lupta comună pentru libertate.
Lucrul s-a datorat şi faptului că şcolile primare şi secundare, înfiinţate de
Şaguna, erau sub controlul Bisericii, care urmărea în procesul educaţional nu
numai simpla însuşire de cunoştinţe şi pregătirea pentru o carieră, ci formarea
globală a unei mentalităţi creştin-ortodoxe româneşti, în stare să impulsioneze la.
luptă pentru apărarea identităţii religioase şi naţionale.
Biserica şi laicatul împreună au putut obţine drepturi naţionale şi bisericeşti
de la statul absolutist austro-ungar, pentru care se luptaseră cu jertfe mari genera
ţiile anterioare, dar fără succes”14.
Felicităm pe organizatorii şi participanţii la acest Simpozion dedicat
împlinirii a 200 de ani de la naşterea Mitropolitului Andrei Şaguna, la Sibiu, acest frumos oraş al Transilvaniei, teritoriu românesc cu vocaţie europeană, spaţiu al convieţuirii paşnice între etnii şi confesiuni religioase
diferite, punte de legătură între naţional şi universal, între Orient şi Occi
dent, între tradiţie şi modernitate. Lumina cuvintelor şi faptelor lui Şagu
na, dragostea lui faţă de Biserică şi Neam, respectul său faţă de alte etnii si
confesiuni convieţuitoare pe pământ românesc, ne pot inspira pentru a
evidenţia cu demnitate şi credibilitate pe plan naţional şi universal valorile
Ortodoxiei şi ale spiritualităţii româneşti.

t DANIEL,
Arhiepiscop al Bucureştilor
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
13 Ibidem, p. 76.
14 Prof. Dr. Acad. Emilian Popescu, Laicii (mirenii) în Biserica Ortodoxă Română, Teolo
gie şi viaţă, nr. 7-12/2004.
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ACTUALITATEA ECUMENICĂ

Prima Adunare a Comitetului de discernământ al
Consiliului Mondial al Bisericilor
4-7 noiembrie 2008, Geneva, Elveţia
Pr. Lect. Dr. Daniel BUDA

între 4-7 noiembrie 2008 a avut loc ia Geneva, la Centrul Ecumenic,
prima Adunare a Comitetului de Discernământ al Consiliului Mondial al
Bisericilor. Acest Comitet a fost constituit la iniţiativa Comitetului Central
al consiliului Mondial, în februarie 2008, fiind format dintr-un un număr
egal de membrii reprezentând Bisericile membre ale Consiliului Mondial al
Bisericilor şi membrii reprezentând partenerii ecumenici şi biserici care nu
sunt membrii ai Consiliului Mondial. Biserica Ortodoxă română este reprezentată în acest Comitet de către Pr. Dr. Michael Tiţa, consilier pentru reiaţiile externe al Patriarhiei române, care însă, din motive binecuvântate, nu a
putut participa la această primă Adunare. Patriarhia română a desemnat pe
subsemnatul pentru a reprezenta acolo Biserica Ortodoxă Română.
Rolul acestui Comitet de Discernământ este de a continua procesul de
audiere a dorinţelor şi speranţelor şi aşteptărilor Bisericilor membre şi ale
partenerilor eucmenici legate de următoarea Adunare Generală a Consiliu
lui Mondial care va avea loc în anul 2013, urmând să discearnă cum anu
me ar trebui să fie structurată aceasta pentru comunităţile mondiale
creştine şi pentru familiile confesionale, pentru ca ele să se poată întâlni
într-un etos al frăţietăţii şi consensului.
Mandatul Comitetului de Discernământ include:
- formularea de recomandări privind obiectivele următoarei
Adunări Generale;
- definirea obiectivelor şi a naturii conceptului „spaţiului extins”;
- stabilirea bazelor teologice pentru aceste obiective.
De asemenea, Comitetul de Discernământ ar trebui:
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Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
- să aprecieze posibilitatea participării şi a rolului altor parteneri
ecumenici, grupuri de Biserici şi Biserici nemembre;
- să menţină o clară distincţie între aspectele administrative ale
ale Adunării Generale, pe de o parte, şi elementele de celebrare şi cele
de dezbatere, pe de altă parte.
Comitetul de Discernământ urmează a prezenta, la finalul celor două
întâlniri care sunt programate, un raport către Comitetul Executiv. Comi
tetul de discernământ nu are ca atribuţii stabilirea datei exacte şi a locului
unde va avea loc următoarea Adunare Generală a Consiliului Mondial,
nici indicarea numărului de participanţi şi alte chestiuni organizatorice.
Prima Adunare a acestui Comitet a debutat cu rugăciunea de dimi
neaţă săvârşită în capela Centrului Ecumenic, după care şedinţa a fost des
chisă de către moderatorul acesteia, înalt Prea Sfinţitul Ghenadios de
Sassima. El a salutat participanţii la Adunare, exprimându-şi speranţa întro bună conlucrare în cadrul lucrărilor care tocmai începuseră. A urmat
apoi o scurtă prezentare a Domnului Douglas L. Chial, Director Executiv
coordonator în cadrul Relaţiilor bisericeşti şi ecumenice a Consiliului
Mondial. El a prezentat scopul şi atribuţiile Comitetului de Discernământ,
precum şi ce anume se aşteaptă concret de la această primă şedinţă a Comi
tetului, anume realizarea unui proiect deraport, pe marginea căruia mem
brii Comitetului să reflecteze până la următoarea şedinţă când se va da o
formă definitivă acestui raport.
A urmat prezentarea primului referat cu titlul Căutarea de către Biserici
a unităţii văzute - momente cheie realizat de către Pastorul Theodore Gill,
senior editor al publicaţiilor Consiliului Mondial. Acest referat a fost pre
zentat cu scopul de a oferi celor prezenţi posibilitatea de a lua în considera
re căutarea de către Biserici a unităţii vizibile şi a unei mărturii comune ca
prim punct al angajamentului ecumenic. Bazându-se pe larga sa experienţă
ecumenică, Pastorul Gill a realizat o scurtă prezentare a surselor care cu
prind căutarea modernă a unităţii Bisericilor. In primul subcapitol a pre
zentat Enciclica Patriarhiei Ecumenice din anul 1919-1920, un studiu al
Arhiepiscopului suedez Nathan Soderblom cu titlul The Church and Inter
national Goodwill (1919), precum şi un memorandum al lui J. H. Oldham cu
privire la Misiunea mondială şi la Evanghelism (1920); în partea a doua a
prezentat iniţiativele de unitate ale „mişcărilor” „Credinţă şi constituţie” şi
„Viaţă şi Acţiune” dintre anii 1937-1948; în partea a treia a prezentat De
claraţia de la Toronto (1950); în partea a patra a prezentat viziunea asupra
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unităţii Bisericilor formulate în anii 90 ai secolului trecut; în partea a cin- cj
cea a prezentat concluziile unei Comisia speciale cu privire la acest subiect
formată în jurul anului 2002; partea a şasea a fost dedicată prezentării acţi
unilor în acest sens de la Harare (1991) şi Porto Alegre (2007). Ultima parte E
2
a referatului a fost rezervată întrebărilor care rămân deschise
După amiază a fost prezentat referatul cu titlul Mişcarea ecumenică în
secolul XXI de către Arhiepiscopul Michael Kelinde Stephen capul Bisericii 3
Metodiste din Nigeria şi moderator al Comitetului continuator privind
mişcarea ecumenică în secolul XXI.. Referatul acestuia a fost împărţit în
cinci părţi: 1. Susţinând speranţa - construind încredere, prezintă pe scurt si
tuaţia ecumenică de astăzi, arătând trei motive pentru care astăzi, autorul £
personal, este mai optimist decât a fost în urmă cu cinci ani: analiza asupra O
schimbărilor contextuale politice şi eclesiale a devenit mai clară în ultimii <
ani; viziunea rolului Consiliului Mondial a devenit mai clară, fie şi pentru
că există tot mai puţine voci care consideră această organizaţie ca fiind lip
sită de viziune şi perspectivă; există mai mulţi actori pe scena ecumenică,
iar între ei există o consultare, ba chiar o confruntare de idei constructivă.
Capitolul al doilea al referatului Arhiepiscopului Stephen analizează con
textul în schimbare al lumii de astăzi. Al treilea capitol cu titlul Noi orizon
turi prezintă trei elemente: nevoia de a deschide expresii noi de existenţă a
Bisericilor, inclusiv în Sud şi mai ales în Africa; să includem în sarcinile
noastre grija noastră pentru creaţie; să colaborăm cu vecinii noştri de alte
tradiţii şi religii. Al patrulea capitol poartă titlul Noi accente şi exprimă ne
voia de a ne concentra, pe de o parte, pe dimesiunile clasice ale existenţei
eclesiale, anume koinonia, martyria şi diakonia, fără a ignora noile realităţi
ale lumii în care trăim şi ale mişcării ecumenice.Ultima parte a referatului a
fost dedicată unor remarci concluzive.
Ultima sesiune de lucru din prima zi a Adunării Comitetului de Dis
cernământ a fost dedicată unor discuţii pe grupe. S-a constituit un grup de
lucru însărcinat cu redactarea unui proiect de raport.
A doua zi, 5 noiembrie, după rugăciunea de dimineaţă, participanţii s-au
întâlnit mai întâi pe grupe, analizând şi reflectând asupra pericopei biblice
de la Efeseni 1, 3-14; 2, 11-12. Reflectarea asupra acestei pericope biblice a
avut drept scop extragerea de elemente care ar fi putut fi utile discuţiilor
ulterioare sau redactării raportului final. întâlnirea în plen a debutat cu
audierea referatului înalt Prea Sfinţiei Sale Ghenadios de Sassima, cu titlul
Modelul şi etosul convieţuirii noastre în Consiliului Mondial al Bisericilor. Gân-
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uri şi re ecţii (tradus în limba română şi publicat la finalul acestui raport),
şa cum cititorii interesaţi pot să vadă din analiza textului tradus, acest
re erat a o erit posibilitatea de reflecţie asupra importanţei frăţietăţii şi a
consensu ui pentru Bisericile membre ale Consiliului Mondial al Bisericilor
şi pentru mişcarea ecumenică.
După amiază s-a lecturat pentru prima dată proiectul de raport pre
zentat e grupul special constituit. S-a dezbătut pe marginea textului, s-a
răspuns a întrebări şi s-au notat îmbunătăţirile ce urmau a fi aduse raportu ui. eara a avut loc o recepţie oferită în onoarea participanţilor la Adunarea Comitetului la Hotelul Warwick din Geneva.
,
a tre*a z* a Adunării, 6 noiembrie, după rugăciune, a urmat studiul
1 lc
&ruPe* De această dată s-a reflectat asupra textului de la Efeseni 4,
are parte a acestei zile a fost dedicată prezentării perpectivelor par
teneri or ecumenici. Această sesiune a oferit membrilor Adunării Comitetu ui care reprezentau comunităţi creştine mondiale, consilii ale Bisericilor,
agenţii ec esiale şi organizaţii ecumenice de tineret, oportunitatea de a-şi
prezenta perspectivele lor. Au prezentat scute referate:
din partea comunităţilor creştine mondiale, pastorul Canon
regory Cameron, Secretar General adjunct al Comuniunii anglicane,
din partea consiliilor bisericilor, Dr. Peter Bouteneff, Profe
sor asociat de Teologie Sistematică la Seminarul Teologic Ortodox St.
Vladimir (ortodox);
din partea agenţiilor bisericeşti, pastorul Jorge Luiz F.
Domingues, Biserica Metodistă Unită,
din partea mişcării ecumenice de tineret, domnişoara Outi
Vasko, membră SYNDESMOS (ortodoxă).
In ultima sesiune a zilei s-a dat citire noii forme a raportului, s-a discu
tat pe marginea iui şi s-au făcut noi propuneri de îmbunăţăţire a acestuia.
Ultima zi a Adunării, 7 noiembrie, după studiul biblic pe marginea
textului de la Efeseni 4, 17'32 şi 5, 1-2, a fost dedicată citirii paragraf cu
paragraf a raportului final. Participanţii au avut posibilitatea de a face noi
propuneri privind fiecare punct al raportului. După amiază, grupul de re
dactare al raportului a prezentat ultima formă a acestuia. Deşi nedefinitiv,
raportul cuprinde patru secţiuni, fiecare împărţită în trei părţi: una descrip
tivă, una rezervată afirmaţiilor teologice şi a treia care cuprinde întrebări ce
urmează a fi discutate şi aprofundate. In cele ce urmează voi prezenta titlul
fiecărei secţiuni şi întrebările ce urmează a fi aprofundate:
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- prima secţiune, intitulată Un context în schimbare - Bisericile şi mişca- ^
rea ecumenică astăzi cuprinde următoarele întrebări mai importante: Cum
anume poate să fie reînnoită mişcarea ecumenică prin vitalitatea Bisericilor cu
ei? Cum anume afectează mişcarea ecumenică schimbările din creştinismul £
mondial? Riscă mişcarea ecumenică să fie marginalizată în competiţia pentru resurse umane şi financiare? Ce anume înseamnă pentru Consiliul ^
Mondial al Bisericilor faptul că multe tradiţii eclesiale nu sunt implicate sau ^
sunt implicate numai la periferia mişcării ecumenice? Cum anume poate
următoarea Adunare a Consiliului Mondial al Bisericilor să ajute Bisericile ^
să răspundă la lumea în schimbare şi situaţia creştinismului tot mai schim- ~
bătoare? Cum anume pot tehnologiile de comunicare (mai ales internetul) ^
să întărească mişcarea ecumenică?;
- secţiunea a doua, intitulată Locul Consiliului Mondial al Bisericilor în
mişcarea ecumenică cuprinde întrebările: Care este relaţia partenerilor Con
siliului faţă de funcţiunile acestuia în acţiunea lui ca factor de unitate, în
credere şi ca vizionar? Cum anume poate să slujească cel mai bine o
Adunare a Consiliului Mondial al Bisericilor, Bisericile membre ca actori ai
mişcării ecumenice şi cum anume poate să slujească Adunarea partenerilor
constituţionali ai Consiliului Mondial? Cum anume se pot relaţiona între
ele Consiliul Mondial al Bisericilor şi Forumul Mondial Creştin? Ar fi po
sibil ca Forumul să fie locul mai potrivit pentru atingerea obiectivelor pri
vind „spaţiul extins”?
- secţiunea a treia, intitulată Spiritul frăţietăţii şi etosul consensului întrun spaâiu extins cuprinde întrebările: A întruchipat cu adevărat Consiliul
Mondial al Bisericilor etosul şi spiritul consensului? Ce paşi ar trebui să
facă acum Consiliul pentru a reflecta asupra etosului consensului la toate
dimensiunile vieţii? Suntem noi pregătiţi să mărturisim spiritul şi etosul
consensului ca un principiu dominant pentru întreaga mişcare ecumenică
chiar dacă aceasta devine mai largă şi mai complexă? Poate consensul să
joace un rol de ajutor pentru integrarea unei diverisităţi de voci din mişca
rea ecumenică?
- secţiunea a patra, intitulată Coerenţa unicei mişcări ecumenice şi propu
neri pentru spaţiul extins cuprinde întrebările. Ce anume ar putea să însemne
pentru Consiliul Mondial al Bisericilor să devină capabil a coordona un
mecanism coerent pentru diferite organizaţii şi consilii? Ar marginaliza
cumva un spaţiu extins - de exemplu cu Biserici protestante - pe acele Bi
serici care sunt mai puţin bine reprezentate şi care nu se concep pe ele înse•i-j
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le în termenii unei „comunităţi creştine mondiale”? Ştiind că Consiliul
Mondial al Bisericilor reprezintă doar o minoritate a creştinilor la nivel
mondial, dacă ne preocupăm doar de creşterea acestuia, nu cumva eforturi'
le noastre pe viitor se vor concentra tot numai pe extinderea acestuia? Nu
ar trebui să ne preocupăm mai mult de angajarea tinerilor intr-o Adunare
extinsă? Cum anume poate să slujească o Adunare nevoilor Bisericilor,
având în vedere mişcarea ecumenică la ora actuală?
A doua şi ultima Adunare a Comitetului de discernământ va avea loc
în luma martie a anului viitor când se va definitiva raportul final ce urmea
ză a fi prezentat apoi de către moderatorul Comitetului de discernământ,
Comitetului Executiv al Consiliului Mondial al Bisericilor.

Concursul Naţional de creaţie literară,
organizat de Patriarhia Română
Anul jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii
Concursul Naţional de creaţie literară, a fost organizat de Patriarhia Română
sub genericul: Anul jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii, sub
binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române şi cu aprobarea Sfântului Sinod, in perioada 11 aprilie - 1 noiembrie 2008,
de către Sectorul teologic-educaţional al Patriarhiei Române.
Au fost evaluate peste 500 de lucrări în zilele de 24 şi 25 octombrie a.c. de
comisii având in componenţă profesori universitari, profesori de seminarii teologice,
inspectori şi profesori de religie cu competenţe deosebite în domeniu, din întreaga ţară.
La categoria Învăţământ teologic universitar - studiu, premianţii au fost: locul
I: Chituţă Alexandru'Constantin, Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu
(anul II) cu lucrarea: „Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie - împărăţia lui Dumnezeu
venind intru putereLocul II: Sâvulescu Radu Cosmin, Facultatea de Teologie a
Universităţii din Craiova (anul II) cu lucrarea „Sfânta Liturghie sau amintirea
viitorului. Consideraţii pe marginea dimensiunii anamnetice a Liturghiei ortodoxe
Locul III: Nazare Claudia-Elena, Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae>> din
Iaşi, secţia teologie pastorală (anul I), cu lucrarea: „Sfânta Scriptură şi Dumnezeiasca
Liturghie - dar din dragostea lui Dumnezeu şi realitate materială a vieţii celei
veşniceLocul IV (menţiunea I): Magheru Marcu-Alexandru, Facultatea de
Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu (anul III), cu lucrarea „Triada Biserică Liturghie - ScripturăLocul V (menţiunea a La): Burdeţ Oniţa, Facultatea de
Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca (anul III) cu lucrarea: „Psalmii şi valenţele lor
dialogice in raportul dintre om şi Dumnezeu".
Decernarea premiilor a avut loc în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din
Bucureşti, in prezenţa Preafericitului Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a
tuturor premianţilor, a profesorilor şi a familiilor lor.
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Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie
„împărăţia Lui Dumnezeu venind întru Putere”1
Alexandru CHITUŢĂ
Student anul II Facultatea de Teologie Ortodoxă
„Andrei Şaguna” din Sibiu
Anul 2008 pentru Biserica Ortodoxă în general şi pentru Biserica Ortodoxă Română în special are o întreită importanţă şi motiv de sărbătoare şi
bucurie. La iniţiativa P.F. Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului Sinod, sa hotărât ca anul 2008 să fie numit „Anul jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfin
tei Liturghii”, motivul, întreit precum am spus, este aniversarea a 500 de ani
de la tipărirea, în limba slavonă, a Liturghierului lui Macarie (1508), 360 de
ani de la tipărirea Noului Testament de la Belgrad (1648) şi 320 de ani de la
tipărirea Bibliei de la Bucureşti (1688), prima traducere integrală a textului
biblic în limba română.
Nu a fost întâmplător lucrul ca primele cărţi de pe teritoriul ţării să fie
cărţi bisericeşti şi tipărite în ateliere mănăstireşti şi că prima carte de cult a
fost Liturghierul. Relaţia dintre Sf. Scriptură şi Sf. Liturghie, sau în sens
general dintre teologie - aceasta plecând de la adevărul scripturistic şi adorarea lui Dumnezeu - pentru că expresia cea mai profundă a acesteia este
fără îndoială Liturghia, a fost şi este cât se poate de importantă şi de actua
lă în viaţa omului.
Dintotdeauna ţăranul român a ştiut că „Sfântă Slujbă” şi „Cartea Sfân
tă" sunt mijloacele de sfinţire şi de pomenire a strămoşilor, iar domnitorii
români au conştientizat faptul că o domnie trainică şi liniştită se poate rea
liza numai printr-o legătură vie şi sinceră cu Biserica lui Hristos.
Iată de ce, prima carte de slujbă în Ţările Române a fost Liturghierul,
tipărit de ieromonahul Macarie în anul 1508 în limba slavonă; carte de
slujbă în care se exprimă lucrarea întregului popor credincios în faţa lui
‘Lucrare premiată cu locul I, la Concursul Naţional de Creaţie Literară: „Anul jubi
liar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii” - categoria învăţământ Teologic Universitar.
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Dumnezeu şi lucrarea lui Dumnezeu pentru binecredinciosul popor „litur'
ghierul macarian are o dublă însemnătate: este prima carte românească
tipărită şi prima ediţie a acestei cărţi de cult în limba slavonă”2.
în Biserica noastră, „grija pentru împărtăşirea credincioşilor dreptmă'
ritori de frumuseţea nepământească şi de tot folosul duhovnicesc ale Cu'
vântului dumnezeiesc în propria lor limbă, S'a manifestat de timpuriu în
comparaţie cu alte neamuri creştine”3.
Faptul că poporul român s-a născut creştin este un adevăr istoric elementar. Strămoşii noştri mar fi putut să fie creştini fără a le fi fost propo'
văduit pe înţeles, în limba lor, cuvântul lui Dumnezeu. în primul rând ei
luau contact cu fragmente din Biblie prin participarea lor la sfintele slujbe.
Din această cauză, primele texte în limba română vor fi Psalmi, adică toc'
mai partea din Sf. Scriptură cel mai mult folosită în cultul ortodox, astfel
cele mai vechi texte româneşti sunt Psaltirea Şcheiană, Psaltirea Voroneţeană
şi Psaltirea HurmuzachP.
Prima ediţie integrală a hioului Testament apare prin grija mitropolitu
lui Simion Ştefan la Belgrad (Alba - Iulia) în anul 1648.
Un alt moment de o importanţă deosebită, a fost anul 1688, când a ie'
şit de sub teascuri Biblia supranumită de la Bucureşti (locul apariţiei) sau a
lui Cantacuzino (pentru că a fost tipărită din cheltuiala şi în timpul domni'
torului Şerban Cantacuzino), aceasta a fost realizată de către episcopul
Mitrofan al Huşilor şi de fraţii Radu şi Şerban Greceanu şi revăzută de
arhiereul Gherman din Nissa Capadociei5. Prin Biblia de la Bucureşti, ele'
ricii şi credincioşii noştri au dobândit acces nemijlocit la textul sfânt, ceea
ce a dat un nou impuls dezvoltării culturii teologice româneşti şi adâncirii
vieţii creştine.
„Clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române au cunoscut, dintot'
deauna, adevărul revelat despre care dă mărturie Sfânta Scriptură, îndeo'
sebi prin intermediul Sfintei Liturghii (...) în bisericile şi mănăstirile din
toate ţinuturile româneşti. Cărţile liturgice, peste douăzeci la număr , care
sunt un important izvor al Sfintei Tradiţii, au pus la îndemâna credincioşi'
or numeroase şi cuprinzătoare părţi ale Sfintei Scripturi sub forma perico'
2 Uturghierul lui Macarie
1508-2008, Cuvânt înainte, Dr. Nifon Mihăiţă, Arhiepiscopul şi
Mitropolitul Târgoviştei, Arhiepiscopia Târgoviştei, Biblioteca Academieie Române, p. 10.
P.F. Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Precuvântare la ediţia ju i iar
Sfintei Scripturi, E.I.B.M.B.O.R.. Bucureşti, 2001, p. 5.
.
4 A se vedea: Prof. Dr. Milan P. Şesan, Originea şi timpul primelor traduceri româneşti
ale Sfintei Scripturi, Cernăuţi, 1939, p. 134.
,
. , . ,
' Doru Bâdărâ, Tiparul românesc la sfârşitul secolului al XVUdea şi începutul secolului al
XVIIIdea, Muzeul Brăilei şi Editura Istros, Brăila, 1998, p. 60-61, 126, 143.
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pelor evanghelice, a lecturilor din epistolele apostolice şi a paremilor”6. în
Biserică, la Sfânta Liturghie, creştinii au întâlnit, deopotrivă, cuvântul
Sfintei Scripturi şi adevărurile de credinţă cuprinse în Sfânta Tradiţie, îngemănate într-un ansamblu în care expresia atinge perfecţiunea, iar rugăciunea înalţă cugetul către deplina şi corecta înţelegere a adevărului creştin
care a modelat şi a marcat pentru totdeauna sufletul creştinilor ortodocşi.
Biserica a vegheat cu toată trezvia la „păstrarea şi transmiterea sensului genuin al Scripturii”7. Ea nu a întreprins atât o operă teoretică, de tălmăcire a
Scripturilor, deşi nu a neglijat nici acest aspect, cât mai ales una practică,
ajutându-i pe credincioşi să înţeleagă prin trăire sensul profund al adevărurilor
revelate în Scriptură. Aşa se explică prezenţa masivă a Sfintei Scripturi în cultul
şi lucrarea pastoral-misionară a Bisericii. Pe altarul tuturor locaşurilor de închi
năciune ortodoxe sunt prezente perpetuu două realităţi inseparabile: Evanghelia
şi Euharistia, Hristos - Logosul întrupat şi Hristos - Mielul lui Dumnezeu care
ridică păcatele lumii. „Simbol al prezenţei lui Hristos, cartea Evangheliilor aşeza
tă pe altar în timpul Sfintei Liturghii este icoană verbală, semn tangibil al legă
turii indisociabile dintre Cuvânt şi Sfintele Daruri, ambele oferite ca hrană”8.
Biserica Ortodoxă nu a oprit citirea şi în particular, de către credin
cioşi, a Sfintei Scripturi, ci din contră a încurajat acest lucru, dovadă că de
timpuriu s-a îngrijit de traducerea cărţilor sfinte în limba poporului şi de
răspândirea de Biblii în casele credincioşilor.9 Dar ea a insistat asupra unei
interpretări ecleziale, în consens cu Tradiţia, a Sfintei Scripturi. Regula pe
care a cultivat-o din totdeauna Ortodoxia ecumenică este aceasta: „Scrip
tura se propovăduieşte şi se interpretează în contextul unei tradiţii exegeti
ce şi liturgice pe care o poartă cu sine Biserica”10.
6 P.F. Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Cuvânt către cititori, Biblia sau
Sfânta Scriptură, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1988, p. 7.
' Pr. Prof. Dumitru Abrudan, Sfânta Scriptură - Carte a Bisericii, în îndrumător Bisericesc,
misionar şi patriotic, 1988, Sibiu, p. 79.
* Michel Quenot, De la icoană la ospăţul nupţial, Chipul, Cuvântul şi Trupul lui Dumnezeu,
Ed. Sofia, Bucureşti, 2007, p. 89.
O grijă cu totul aparte faţă de răspândirea luminii Dumnezeieşti Scripturi au dovedit-o toţi
patriarhii B.O.R., dar mai cu seama Justinian Marina (1966-1977), publicându-se în timpul
arhipăstoririi lui două ediţii (1968 şi 1975) ambele cu câte un tiraj de 100 000 de exemplare, iar Noul
Testament în 125 000 de exemplare, apoi în timpul P.F. Patriarh Iustin Moisescu (1977-1986) o nouă
ediţie a Sfintei Scripturi, în anul 1982, cu un tiraj de 100 000 de exemplare iar Noul Testament in 110
000 de exemplare. începând cu anul 1988, când a fost publicată o nouă ediţie a Bibliei, în colaborare
cu Societăţile Biblice Unite şi într-un tiraj iniţial de 100 000 de exemplare, Biblia a fost retipărită de
11 ori, tirajul total al acestei ediţii numărând până în anul 2001 peste 380 000 de exemplare la care se
mai adaugă şi Ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, diortosită de IPS Bartolomeu. Nu trebuie uitat faptul
că au fost tipărite pentru nevoile credincioşilor şi a slujitorilor: Mica Biblie, Sfânta Evanghelie, Apos
tolul, Psaltirea etc. (în Precuvântare , Ediţie Jubiliară a Sf. Sinod ...)
10 Pr. Prof. Ioan Bria, Credinţa pe care o mărturisim, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1987, p. 39.

343

£
.2
ţb
£
b
u
qj

Alexandru Chituţă
Sfânta Scriptură - Cale spre împărăţie, Lumină şi Simbol al lui Hristos
Dumnezeu a trimis cuvântul Său oamenilor spre a le fi, cum zice Psalmistui „făclie picioarelor”11 pe cărarea vieţii. Izvoarele prin care Dumnezeu şi'
a descoperit fiinţa, planul şi voia Sa sunt Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie.
Sfânta Scriptură, Biblia, cartea cărţilor sau cartea veşnică este documentul unic care exprimă iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni, cărora le
arată calea spre fericirea veşnică. „Nici o carte pe lume nu suportă compara
ţie cu ea; nici una nu e atât de potrivită la pol cât şi la ecuator, la negri cât şi
la albi, la feluritele tipuri religioase. Deşi e ca un mozaic de 66 de cărţi cano
nice, scrise de aproape 40 de autori deosebiţi ca stare socială şi intelectuală,
de la ciobani până la împăraţi, ea păstrează acea unitate minunată, care face
din această «carte a istoriei, a viziunilor, a omului, a lui Dumnezeu, a Mân
tuitorului» un monument al unităţii dumnezeieşti, pe care i-a imprimat-o
Duhul Sfânt”12. Scrisă de-a lungul unei perioade de aproximativ 1000 de ani,
Biblia are un caracter polifonic şi simfonic în acelaşi timp, aceste cărţi scrise
de mai mulţi autori, care îşi fac auzite glasurile sub inspiraţie divină, toate
aceste cărţi formează o singură carte, prin care vorbeşte Dumnezeu13.
Pe măsură ce s-a lărgit aria misionară şi structura lingvistică a Bisericii,
„Biblia a fost tradusă pe rând in limbile siriacă (Peşitto, sec.II), italiană
(Itala, sec. II, Vulgata, sec. IV), bohairică şi sahidică, gotică, armeană, ge
orgiană, slavonă etcH. Acţiunea de traducere şi răspândire a Sf. Scripturi
va lua un avânt deosebit după apariţia tiparului. Astfel încât, dacă, în 1800
Biblia era tradusă în 72 limbi, în prezent Biblia sau părţi din ea sunt editate
în circa 1600 de limbi şi dialecte13.
Sfântul Ioan Gură de Aur sintetizează într-o formulă pe cât de succin
tă, tot pe atât de sugestivă, ceea ce este în sine Sfânta Scriptură. El defineş
te ca fiind „Cuvântul întrupat” (Omilia de la Matei). După cum scrie cel
mai mare teolog român - Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Sfânta Scriptură
este „Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, care s-a tălmăcit pe sine în cuvinte, în
lucrarea Lui de apropiere de oameni pentru ridicarea lor la El, până la în
truparea, învierea şi înălţarea Lui ca om. Scriptura redă ceea ce continuă să
" Ps 118, 105.
12 Prof N. Chiţescu, Pr. Prof Isidor Todoran, Pr. Prof L Petreuţă, Teologia Dogmatică şi
Simbolică, voi. I, ed. a Ta, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2004, p. 136, apud. La Bible, confe
rinţele ţinute la Oratorie du Louvre de Prof Ph. De Phelice, Ad. Lods, Wilfred etc., Paris, 1937.
Pr. Lect. Dr. Constantin Oancea, Curs de Vechiul Testament, anul I, Facultatea de
Teologie „Andrei Şaguna” Sibiu, p. 1.
” Pr. Prof. Vasile Mihoc, Sfânta Scriptură în limba română, în îndrumător Bisericesc,
misionar şi patriotic, 1988, Sibiu, p. 82.
15 Idem.
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focă Fiul lui Dumnezeu cu noi din această stare de Dumnezeu şi om desăvârşit, deci Scriptura tălmăceşte lucrarea prezentă a lui Hristos”16.
Părintele Prof. Constantin Coman spunea că „Sfânta Scriptură conţine Cuvântul lui Dumnezeu adresat oamenilor într-o stare chenotică, întrupat în cuvânt omenesc, deşertat de slava Sa dumnezeiască. Dumnezeu S-a
smerit pe Sine, şi în această situaţie, până intr-atât, încât Şi-a oferit Cuvântui Său, vorbirea Sa, la discreţia muritorilor de rând, a oricărui cititor”1
Cuvântul lui Dumnezeu nu este o creaţie omenească; este un dar divin.
Biblia, scrisă în limbaj omenesc, ilustrează limitele percepţiei şi înţelegerii
umane. Biblia conţine şi exprimă Cuvântul lui Dumnezeu. Dar Cuvântul
lui Dumnezeu nu poate fi niciodată redus la text biblic. Deşi primeşte for
ma tradiţiei scrise în Sfintele Scripturi, în imnografia liturgică şi în formule
le confesionale, „cuvântul lui Dumnezeu” se referă în primul rând la o
Persoană, „una din Sfânta Treime”.
Biblia, această carte sfântă „poate fi citită la fel de bine de oricine, «ca
şi literatura». Acest lucru este însă irelevant scopului nostru imediat. Sun
tem preocupaţi nu de literă, ci de mesaj. Sf. Ilarie a accentuat acest lucru:
«Scriptura est non in legendo, sed in inteligendo», adică Scriptura nu con
stă în citire, ci în înţelegere”18. Sensul iniţial al Scripturii nu este sensul
literal sau istoric, ci mai degrabă ceea ce tradiţia numeşte sensul duhovni
cesc, sensus plenior, susţinând că sensul duhovnicesc se dezvăluie pe baza
sensului literal şi istoric19.
Nu greşim dacă afirmăm „că litera Scripturii poate primi rolul pe care
îl are o icoană, acela de a fi poartă, fereastră spre «duhul care dă viaţă» din
spatele ei. în principiu Cartea Sfântă este, ca oricare lucrare a Bisericii, o
lucrare sinergică, o întrepătrundere a harului divin cu factorul creat, uman,
dar şi, conform Sf. Maxim, loc al «întrupării» Logosului. »20
Hristos este Logos şi Lumină. Prin urmare, adevărata Lumină este şi
Cuvântul adresat înţelegerii umane. „Este şi o provocare intelectuală. Cu
16 Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă pentru Institutele reologice, voi. I, Bucureşti, 1978, p. 54.
I( Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Coman, Prin fereastra bisericii: o lectură teologică a
realităţii, Editura Bizantină, p. 249.
8 Pr. Florovski Georges, Biblie, Biserică, Tradiţie, O perspectivă ortodoxă, traducere
Radu Teodorescu, Editura Reîntregirea, Alba - Iulia, 2006, p. 45-46.
N Pr. Prof. Dr. John Breck, Sfânta Scriptură în Tradiţia Bisericii, trad. Ioana Tămâian,
Editura Patmos, Cluj - Napoca, 2003, p. 119.
20 Pr. Manuel Rusu, „Scriptură şi interpretare” Bărăganul ortodox V, nr. 52, septembrie
2007, p. 3
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toate că tradiţia ortodoxă face distincţie între cele doua aspecte ale Lumi'
nii, Lumina ca şi graţie, prin care însuşi Domnul Se transmite lumii şi Lumina ca şi cuvânt al adevărului - , totuşi acestea nu sunt două Lumini
diferite, ci o singură Lumină care acţionează pe căi multiple. Cunoaşterea
adevărului este imposibilă fără participarea la viaţa divină pe care ne^a
adus-o Hristos şi care este descrisă în Evanghelia de la Ioan: «întru El era
viaţă, şi viaţa era lumina oamenilor»21. Luminarea minţii umane este imposibilă fără luminarea întregii fiinţe umane cu Lumina lui Hristos. Acesta este
adevăratul sens al luminării.(...) Noi nu restrângem raza Luminii lui Hristos
asupra teritoriului Bisericii, chiar dacă afirmăm cu tărie că sursa acestei Lu'
mini este Biserica, care este Trupul lui Hristos (Col. 1, 24)”22.
în acest sens, scopul principal este păstorirea credincioşilor pe calea
mântuirii şi dobândirii vieţii veşnice. Iar întrucât mântuirea înseamnă vin'
decarea omului de păcate prin pocăinţă şi iertare precum şi izbăvirea lui de
moarte prin înviere; grija principală a păstorului de suflete este luminarea
minţii şi a inimii omului cu lumina Evangheliei lui Hristos şi pregustarea
vieţii veşnice dăruită oamenilor de Prea Sfânta Treime acum ca arvună
primită prin Sfintele Taine iar la învierea cea de obşte ca plinătate şi belşug
de dreptate, pace şi bucurie în Duhul Sfânt.
Sfânta Scriptură este înţeleasă cu adevărat abia atunci când este
transpusă în cadrul vieţii umane, atunci când este trăită de persoane.
Cu totul alta este viaţa creştinilor care poartă în suflete cuvintele Sfintei
Scripturi. „Căci citirea Sfintei Scripturi, zice Sf. Ioan Hrisostom: «face sufletul
înţelept, înalţă cugetul către ceruri, face pe om plăcut, îl determină să nu se
teamă de nimic din cele prezente, şi cugetul nostru să trăiască neîncetat acolo
sus; ne determină să săvârşim toate, privind la răsplata Domnului, şi să ne
îndreptăm cu ardoare spre faptele virtuoase»23. Prin citirea Sfintei Scripturi,
scrie altundeva Hrisostom, limba încetează de a mai grăi cuvinte urâte, iar
sufletul prinde aripi şi se înalţă, fiind atins de razele soarelui dreptăţii; eliberat
de necurăţia cugetelor rele, sufletul vieţuieşte în mare linişte şi seninătate. Căci
citirea Sfintei Scripturi este hrană spirituală; încordează raţiunea, face sufletul
puternic, tare şi înţelept; nelăsându'se cuprins de pasiunile rele, cu aripile sale
21 In 1,4.
22 Mitropolitul Kiril de Smolensk şi Kaliningrad, Lumina lui Hristos şi Biserica, mesaj adresat la Cea
de a treia Adunare Ecumenică Europeană, Sibiu, 4-9 septembrie 2007, doc Nr. 049 - 07, 5 sept. 2007.
25 Patriarhul Iustin, Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom, Epis
copia Argeşului şi Muscelului, Editura Anastasia, Bucureşti, 2003, p. 165, apud. Omil. XXXV
Fac., Migne, P.G. 53, 321.
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uşoare se înalţă către ceruri24. în acest fel sufletul se apropie de Dumnezeu.”23
Sfânta Scriptură este astfel cale sau poartă prin care omul intră în sfera celor
divine, ea îi arată cheia cunoaşterii lui Dumnezeu, căci nimic altceva nu este
citirea Sfintei Scripturi, decât o vorbire cu Dumnezeu.
Sfânta Scriptură cuprinde şi ne împărtăşeşte „tainele împărăţiei cerurilor”26 şi cuvintele vieţii veşnice”27 prin care, odată cu Sfinţii Apostoli, fiecare creştin cunoaşte că Iisus este „Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui Viu”,
«Mântuitorul tuturor oamenilor”.
«Aşa stă Biblia în faţa cititorului: ca o prescură care poate să rămână
pâine dospită, poate deveni anafură sau se poate transfigura în Trup euharistic. Trepte de pătrundere, trepte de iniţiere, trepte de sfinţenie: «chiar dacă
L-am cunoscut pe Hristos după trup, acum nu-l mai cunoaştem astfel»”28.
Sfânta Liturghie - Intrarea în împărăţie
A fost providenţial faptul că prima carte de cult tipărită în Ţările
Române în/şi pentru Biserică a fost Liturghierul, prima ediţie a acestei
cărţi în Ţările Române (!). Cea mai importantă carte de slujbă, a celei mai
importante slujbe, Sfânta Liturghie. Aceasta, ca supremă Taină a comu
niunii în Hristos, „a fost pentru poporul nostru dreptcredincios, veacuri
de-a rândul, cel mai puternic liant spiritual şi unica lui formă de educaţie
morală şi duhovnicească, pe temeliile ei apărând marile valori creştine ale
acestui neam”29. Apariţia Liturghierului, ca prima carte de cult tipărită,
arată că „suntem un popor liturgic”30.
Liturghie provine din limba greacă leitourghia} care înseamnă slujbă,
funcţie, activitate de interes public, în serviciul poporului, de la leitos care
înseamnă popor şi ergon care înseamnă lucrare astfel, Liturghia înseamnă
lucrarea poporului dreptcredincios pentru a preamări pe Dumnezeu, dar
desemnează totodată şi lucrarea lui Dumnezeu pentru poporul credincios,
ceea ce înseamnă un dublu conţinut duhovnicesc al Sfintei Scripturi, şi
24 Idem, apud. Omil. XXIX Fac., Migne, P.G. 53, 262.
25 Idem.
26 Mc 13, 11.
2' In 6, 68.
2fi Î.P.S. Bartolomeu, Cuvânt lămuritor asupra Sfintei Scripturi, Biblia, Ediţia jubiliară a
Sfântului Sinod, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2001, p. 7.
P.F. Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Cuvânt înainte. în Liturehier.
E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1995, p. 6.
0 P.F. Daniel, Cuvântul de învăţătură rostit în data de 10 iulie în Catedrala Arhiepis
copală din Târgovişte, cu ocazia acordării „ad personam” a rangului de mitropolit a Î.P.S.
Nifon Mihăiţă.
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anume lucrarea poporului în preamărirea lui Dumnezeu Pantocratorul şi
lucrarea lui Dumnezeu pentru sfinţirea poporului. De aceea la sfârşitul Li
turghiei se spune: „Că Tu eşti sfinţirea noastră...”, altfel spus Liturghia
înseamnă îndumnezeirea omului şi umanizarea lui Dumnezeu.
De la pogorârea Sa, de când Duhul se află în această lume, „îl cunoaş
tem pe Dumnezeu în mod liturgic, nu îl cunoaştem în nici un alt chip. E de
la sine înţeles că abordările lui Dumnezeu sunt multiple. îl putem aborda din
punct de vedere istoric, psihologic, religios, teologic etc. în funcţie de unghi
urile diferite care ne definesc în condiţia noastră umană, aflată intr-o necon
tenită desfăşurare, putem găsi mereu un mod de abordare a iui Dumnezeu.
Dar fiindcă Duhul se află în lume, abordarea adecvată, cea cuvenită deoare
ce e «conformă» lui Dumnezeu, cea care îl «conformează», am putea spune,
pe Dumnezeu în noi, şi ne «conformează» în El, este abordarea liturgică”31.
în înţelepciunea Sa divină, Mântuitorul ne-a pus la îndemână modali
tatea de a fi împreună cu El chiar înainte de trecerea în veşnicie. Această
cale îmbracă o formă deplină în împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Lui,
Euharistia constituind, încă de la apariţia Bisericii, centrul vieţii creştine.
Astăzi, în ciuda mijloacelor ultra - moderne de comunicare în masă se poa
te constata o diminuare a comuniunii trăite atât la nivel lăuntric, cât şi în
sfera relaţiilor personale.
Liturghia euharistică este în Ortodoxie inima vieţii Bisericii, matricea
experienţei creştine. „Rememorare a Cinei celei de Taină, ea este în acelaşi
timp ospăţ al împărăţiei eshatologice. Amplu edificiu liturgic alcătuit din ri
turi şi rugăciuni, imne şi acte specifice, Liturghia Bisericii Ortodoxe este pro
dusul final al unei îndelungate istorii, fixat definitiv abia în secolul XIV”32.
Părintele Florovski spunea că „istoria Bisericii începe cu istoria lumii.
Lumea a fost creată pentru om şi această creaţie este, de asemenea, cea a
primei Biserici al cărei principiu se află în chipul lui Dumnezeu. Omul a
fost introdus în lumea naturală în calitate de preot şi profet pentru ca, prin
mijlocirea lui, lumina harului să se comunice întregii creaţii”33. Puterea
dumnezeieşti Liturghii decurge din faptul că ea împlineşte o poruncă:
„Aceasta să o faceţi întru pomenirea Mea”(Lc 22, 19). „Invitaţia diaconului,
31 Andră Scrima, Biserica liturgică, trad., ed., Anca Manolescu, pref. Mihail Neamţu,
Editura Humanitas, Bucureşti, 2005, p. 25-26.
32 Karl Christian Felmy, De la Cina cea de Taină la Dumnezeiasca Liturghie a Bisericii
Ortodoxe, Un comentariu istoric, Trad. Pr. Prof. Dr. Ioan I. Ică, Ed. Deisis, Sibiu, 2004.
33 Pr. Georges Florovski, George, Biblie, biserică, tradiţie, trad. Radu Teodorescu, Ed.
Reîntregirea, Alba ~ Iulia, 2005, p. 10, apud. Georges Florovsy, Les voies de la thtologie
russe, Paris 191, pp. 242-243.
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adresată înainte de început: «Este ceasul în care Domnul lucrează», arată
clar că totul are loc la nivel ontologic”34. De asemenea, Sfânta Liturghie se
rezumă la o ofrandă: „Ale Tale dintru ale Tale, Ţie îţi aducem de toate şi
pentru toate.” „Sentimentul religios a acceptat ideea şi realitatea că nu
omul a făcut pământul, că nu el l-a înzestrat cu puterea de a rodi şi că în
consecinţă, Dumnezeu este Acela care i-a pus la dispoziţie mijloacele prin
care poate trăi şi, la nevoie, supravieţui. Jertfa din roadele pământului nu
este altceva decât gestul de recunoştinţă al omului faţă de Dumnezeu Care
i le-a dat, mulţimea care, liturgic, se cheamă euharistie”33.
Rod al pământului şi ai muncii oamenilor, pâinea pusă înainte ne repre
zintă - suntem pâine. împreună cu întreaga mea fiinţă, întreaga creaţie este
pusă înainte, ceea ce observă şi canonul roman: „In ipsum, cum ipso et in ipso”,
„prin El, cu El şi în El”. „Lumea este în mine, o port şi o ofer întreagă ca fiind a
mea. Un alt om, fratele meu în Hristos, a făcut pâinea, dar acesta participă la
acelaşi Trup. De aici, o legătură vitală. Hristos întreg este oferit, cap şi membre
ale trupului. în Euharistie, creştinii devin Biserică (şi) trup al lui Hristos”36.
Potrivit Sfintei Scripturi, a Sfintei Liturghii cât şi a experienţei sfinţi
lor, trăsătura fundamentală a vieţii creştine, ca viaţa în Hristos şi în Sfân
tul Duh, orientată spre înviere, este bucuria37. Prelungire a bucuriei
euharistice, vechile agape creştine încheiau viaţa liturgică a unei zile din
viaţa comunităţii creştine. Agapele au constituit momente de viaţă creştină
autentică, de o frumuseţe şi de o solemnitate rar întâlnite. Se pare că aceste
mese ale iubirii erau singurele la care participau chiar şi sclavii, fără a fi
supuşi discriminărilor specifice lumii vechi. Astfel se observă prelungirea
Liturghiei şi după terminarea serviciului religios.
Dumnezeirea Euharistiei reprezintă forma supremă de manifestare a fi
lantropiei Fiului în Trupul Său Tainic - Biserica şi, din acest motiv, faţă de
El, „sufletele pioase ale Bisericii manifestă o liberă, duioasă şi harismatică
mişcare centripetă, ca persoane”38. Sfânta Euharistie este centrul vieţii în
Hristos şi ţelul fiecărui credincios. Iubirea aproapelui devine, astfel, semnul
distinctiv al creştinului. „Iubind pe aproapele, iubim Trupul lui Hristos -

” Michel Quenot, op. cit., p. 119.
h Bartolomeu Anania, Arhiepiscopul Clujului, Cartea deschisă a împărăţiei , o însoţire
liturgică pentru preoţi şi mireni, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2005, p. 207.
38 Michel Quenot, Idem.
37 f Daniel, Patriarhul B.O.R., Locţiitor.....op.ric.,p. 326.
38 Pr. Drd. Joiţa Alexandru, „Sfânta taină a Euharistiei - taină a iubirii jertfelnice”
Studii Teologice, XXVII, nr. 9-10, 1975, p. 738.
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Biserica. într-un fel, deci ne iubim pe noi înşine. Nici nu se poate să nu îl
iubim pe aproapele, căci ar însemna să fim împotriva noastră înşine. Filan
tropia devine astfel, o condiţie a existenţei noastre în Biserică”39.
Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie - „împărăţia lui Dumnezeu
venind întru putere”
Referitor la cult şi la Euharistie, se pot deosebi mai multe moduri de
acţiune ale Cuvântului lui Dumnezeu:
a) Cuvântul te poartă spre Biserică, introduce;
b) Cuvântul răsună în Biserică, ca şi cuvânt creator, care ne face
conformi cu Hristos, care ne luminează şi ne judecă, care ne păzeşte şi
călăuzeşte;
c) Cuvântul face Euharistia, tot aşa cum Cuvântul face Biserica;
d) In fine, Cuvântul este pecetluit prin Euharistie. Dacă este ade
vărat că este nevoie de Cuvânt pentru a înţelege Cina cea de Taină, pe de
altă parte este nevoie de Euharistie pentru a înţelege Cuvântul40.
In experienţa ortodoxă autentică, Cuvântul îşi găseşte expresia cea
mai deplină în contextul sacramental. Fie că este prezentat prin citirea din
Sfintele Evanghelii sau prin predică, fie că este cântat în forma antifoanelor
(psalmi) sau a imnelor dogmatice (tropare la sărbători, Unule Născut sau
Crezul), Cuvântul lui Dumnezeu este mai întâi comunicat, exprimat şi pri
mit prin actul eclezial al slujirii.
După cum indică arătarea la Emaus a lui Hristos cel înviat, prima ge
neraţie de creştini situau propovăduirea Cuvântului într-un cadru eclezial
şi liturgic. Domnul nostru cel înviat Se apropie de doi dintre ucenicii Lui şi
Se interesează de subiectul lor de discuţie. Ca şi în alte momente ale arătă
rii Sale, „ochii lor erau ţinuţi ca să nu-L cunoască”41. Cu toate că „inimile
ardeau înlăuntrul lor” auzind vorbele lui Hristos (Lc. 24, 32), ochii le rămă
seseră acoperiţi. Doar la masa la care El a fost atât oaspete, cât şi gazdă, ei
au recunoscut, în sfârşit, în acel străin pe Stăpânul lor răstignit şi înviat.
„Şi când a stat împreună cu ei la masă, luând El pâinea, a binecuvântat şi,
frângând, le-a dat lor. Şi s-au deschis ochii lor şi L-au cunoscut” (24, 30-31).
„Numai când stau împreună la masă - El îşi asumă rolul de pater
familias, binecuvântând pe Dumnezeu şi apoi frângând şi împărţind pâiw Episcop - vicar Antonie Plămădeală, Biserica slujitoare (teză de doctorat), în „Studii
Teologice”, an. XXIV, nr. 5-8, 1972, p. 442.
™ Pr. Prof. Dr. Boris Bobrinskoy, Taina Bisericii, trad. Vasile Manea, Editura Reîn
tregirea, Alba-Iulia, 2004, p. 46.
41 Lc 24,16; cf. In 20, 14; 21,4.
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nea - li se deschid ochii şi îl recunosc pe Domnul înviat. Cuvântul trebuie celebrat pentru a fi auzit cu adevărat: sărbătorit şi vestit; dar, de asemenea, reactualizat, interiorizat şi asimilat. Accentul centrat pe împlinirea
Cuvântului lui Dumnezeu prin celebrare liturgică marchează caracterul
unic al hermeneuticii ortodoxe. Această focalizare oferă ceea ce numim
aspectul «doxologic» al permanentei lucrări de interpretare din Biserică.
O asemenea interpretare are loc în predică şi în cântări, deoarece predica
şi cuvintele imnurilor liturgice vorbesc despre textele Scripturii şi favorizează împărtăşirea semnificaţiei lor esenţiale de către poporul lui Dumnezeu. în contextul liturghiei, Cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit şi
celebrat pentru hrana şi întărirea spirituală a celor adunaţi în comunitar
tea Bisericii”42. Cuvântul viu şi dătător de viaţă a lui Dumnezeu este actualizat în experienţa oamenilor care, dacă au într-adevăr urechi să audă,
răspund cu bucurie şi recunoştinţă.
Oricât de ziditoare ar fi citirea din Evanghelie, oricât de elocventă ar
fi predica, revelarea Cuvântului dumnezeiesc ar rămâne incompletă fără
săvârşirea Sfintei Liturghii. Ca şi în experienţa ucenicilor la Emaus, co
munitatea adunată în numele lui Hristos doar „percepe” întreaga revela
ţie, ea doar îşi deschide ochii către o înţelegere şi acceptare adevărată a
iconomiei divine printr-o comuniune personală şi internă întru darurile
dumnezeieşti ale Trupului şi Sângelui lui Hristos. Liturghia Cuvântului se
împlineşte, astfel, în şi prin Liturghia euharistică, Taină a tainelor, care
transformă Cuvântul dintr-un mesaj despre Iisus într-o participare reală
la viaţa Sa dumnezeiască43.
Cuvântul deci nu numai că săvârşeşte Euharistia, dar el ţâşneşte din
ea, decurge de aici, şi aceasta, bineînţeles, întreaga vocaţie misionară a Bi
sericii. Dacă nu ar fi misionară, Biserica nu ar fi apostolică, nu ar fi Biseri
că; şi nu numai pornind de la această experienţă, de la această punere de-o
parte, Biserica poate fi prezentă în lume. Hristos este acum prezent prin
Duhul Sfânt în Biserica Sa şi fiecare rugăciune este un mijloc de a afirma
comunitatea cu Hristos şi întreolaltă. „In Liturghia ortodoxă, cea mai con
cretă afirmare a faptului că Hristos este celebrantui principal o găsim în
rugăciunea de aducere a darurilor, anafora liturgică, din Liturghia Sfântu
lui Ioan Gură de aur, unde se spune: «Tu (Hristos) eşti Cel ce aduci şi Te
aduci, Cel ce primeşti şi Cel ce împărţi». Aceasta înseamnă că prezenţa lui
42 Pr. Prof. Dr. John Breck, Sfânta Scriptură..., p. 28.
4Î Pr. Prof. John Breck, Puterea Cuvântului in Biserica dreptmăritoare, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1999, p. 15-16.
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Hristos în celebrarea euharistică este activă, El nu doar asistă. El este
liturgul principal, El ne uneşte cu Dumnezeu - Tatăl prin Duhul Sfânt” .
Astfel, modul în care acţionează, „se mişcă şi dănţuiesc liturgic credincioşii este treimic”43. De aceea, ei dobânesc o „conduită asemenea” cu
Dumnezeu. Trăiesc după adevăr şi „nici o erezie”46 nu există între ei. In
viaţa liturgică nu e ioc pentru ură. Toate sunt milă, iertare, iubire. Şi
această iubire e amestecată cu adevărul. în această atmosferă sfinţită a teo'
logiei celebrate se înţelege şi rugăciunea Apostolului Pavel către Efeseni:
„Hristos să se sălăşluiască, prin credinţă, în inimile voastre, înrădăcinate şi
întemeiaţi fiind în iubire (...) să cunoaşteţi iubirea lui Hristos care este mai
presus de cunoaştere, ca să vă umpleţi de toată plinătatea lui Dumnezeu”
Prin lecturile din Noul şi din Vechiul Testament noi ne întâlnim mistic
cu Hristos - Cuvântul, Care intră prin inteligenţă în fiinţa noastră iar prin
Liturghie, prin „Doamne miluieşte”, deci prin cea mai scurtă rugăciune noi
invocăm prezenţa milostivă şi iubitoare a lui Hristos. Biserica respiră din
acest „Doamne miluieşte”, adică respiră din şi în harul iubirii lui Hristos.48
Biblia a fost considerată de la început sacră, de aceea lectura ei s-a fă'
cut mai ales prin intermediul cultului şi al iconografiei, aceasta din urmă
tot ca parte din cult. Cultul ortodox nu e numai Liturghia. în cele „Şapte
Laude”, - slujbe de seară, de noapte, de dimineaţă şi de zi, ritualul e plin de
texte biblice, atât din Vechiul cât şi din Noul Testament. Lecturile biblice
din Vechiul Testament, spune Nicolae Cabasila49, preînchipuie perioada de
pregătire a venirii lui Mesia, iar cele din Noul Testament, perioada împlini'
rii mesianice. Evanghelia se citeşte întotdeauna solemn. E ascultată în pi'
cioare sau în genunchi, deoarece când se citesc cuvintele ei, e ca şi cum ar
vorbi chiar Hristos. Fiind texte de cult, au fost citite cu respectul cuvenit
textului sacru. „N-au fost citite critic, cum se întâmplă când lectura devine
subiect de studiu, ducând în unele părţi până la aşa - zisa demitologizare a
Scripturii, de fapt la discreditarea ei. Nu s-a mai întâmplat cu ea nici consi'
derarea ei când ca text sacru, când ca text omenesc. Sunt cunoscute cazuri'
le în care mari profesori protestanţi citeau textele în biserici cu evlavie, şi
vorbeau despre ele la fel, iar la catedră le fărâmiţau, aruncau din ele ce era
441 Daniel, Patriarhul B.O.R., Locţitor..., op.cit., p. 321-322.
45 Arhimandritul Vasilios, Intrarea în împărăţie sau modul liturgic, Ed. A D-a adăugită,
trad. Pr. Prof. Dr. Ioan Ică şi protos. Paisie, Editura Deisis, Sibiu, 2007, p. 35.
46 Idem, apud. Sf. Ignatie Teoforul, Epistola către magnezieni 6, 2; PG 5, 668 B (PSB 1,
1979, p. 166).
^ E/3, 17-19
4S f Daniel, Patriarhul B.O.R., Locţitor..., op.cit., p. 320.
49 Nicolae Cabasila, Tâlcuirea dumnezeieşti Liturghii, trad. Ene Branişte, Bucureşti,
1946, p. 51.
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mai bun, socotind totul invenţie pioasă omenească, de care trebuiau să se
debaraseze. în ortodoxie, datorită modului de a se citi Scriptura, aceasta şi'
a păstrat şi unitatea ei şi poate a fost mai reală acea: Scriptura Scripturae
interpreSy căci ea a fost lăsată să vorbească prin sine, nu tălmăcită adesea
spre răstălmăcire, şi de fiecare după capul altcuiva. în Răsărit, Biserica a
fost interpretul, mai întâi prin cult - lex orandi - şi apoi prin definiţiile
Sinoadelor ecumenice - lex credendi - deşi această schematizare e de fapt
străină spiritului ortodox care le consideră concomitente, nu succesive .
în fine, trebuie amintit şi faptul că Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie
sunt izvoare de cultură. Primele cărţi tipărite la români s-au făcut în tinda
bisericii. Artele şi toată-cultura noastră au izvorât din cult, izvorul culturii
româneşti este cultul ortodox.
Cultul, aşa cum am arătat, înseamnă cultivarea relaţiei noastre cu Mântuitorul, iar cultura înseamnă cultivarea relaţiei noastre cu Dumnezeu Creato
rul şi Proniatorul. Şi când noi mulţumim Creatorului pentru creaţie o facem
pentru că suntem fiinţe inteligente şi euharistice, adică recunoscătoare. Cu
vântul Euharistie înseamnă recunoştinţă, „când arătăm recunoştinţă faţă de
Dumnezeu, pentru faptul că ne-a adus la existenţă, că noi folosim aerul Lui,
apa Lui şi Soarele Lui, create de El nu de noi atunci suntem oameni care creş
tem în cultura relaţiei noastre cu Dumnezeu Creatorul şi sfinţim creaţia Lui
continuând lucrarea Lui împreună cu El. Vedem astfel, de ce Liturghierul a
fost izvorul culturii româneşti, a culturii sufletului. Din iubirea multă faţă de
Hristos s-a dezvoltat sentimentul artistic al recunoştinţei faţă de Dumnezeu”31.
Evanghelia este un factor unificator în mijlocul varietăţilor culturale actuale.
Ea poate, de asemenea, să devină un factor vizual, ca orice factor cultural, care
se evidenţiază într-o societate. Astfel spus, chiar şi o cultură profană poate
furniza indicatori pentru unitatea umană, dar nu poate exprima niciodată
sensul unităţii lor depline între ei - şi mai ales între ei şi Dumnezeu - adică de
a-i uni pe oameni împreună cu preceptele Evangheliei şi cu dimensiunile cultu
ral - sociale. „în societăţile în care toate comunităţile culturale şi grupările
religioase sunt libere să coexiste în pace cu cealaltă, Ortodoxia poate critica
relativizarea adevărului pe care o astfel de structură socială se pare că o adoptă,
dar trebuie să recunoască în cele din urmă că un stat cu acest gen de structură
asigură libertatea necesară pentru Biserică şi pentru alte comunităţi religioase
şi ideologice pentru a exista şi aplica crezurilor lor”52.
,0 Antonie Plămădeală, Cuvinte duhovniceşti, Sibiu, 2000, p. 322-323.
51 P.F. Daniel, Cuvântul de învăţătură rostit în data de 10 iulie în Catedrala Arhie
piscopală din Târgovişte...
52 Emmanuel Clapsis, Orthodoxy in Conversation, ed. Orthodox Ecumenical Engagements, Geneva 2000, p. 151.
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Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie au fost şi sunt izvor de continuita
te românească. Niciodată nu s-a întrerupt Sfânta Liturghie pe teritoriul
ţării noastre. „Oricât am fost de persecutaţi de popoare străine, de ideologii
străine de spiritul nostru, Sfânta jertfă euharistică a continuat şi ne-a dat
putere jertfelnică de a fi credincioşi lui Hristos. Aşa cum e scris pe Arcul de
Triumf că «secole de suferinţă creştineşte îndurate, am ajuns la unitate na
ţională», expresia creştineşte îndurate înseamnă că am avut putere din pu
terea Sfintei Liturghii. Trebuie amintit că în poporul român prima cronică
sau letopiseţ s-a născut din Liturghie, din pomelnicul mănăstirii Bistriţa Neamţ. Un pomelnic la care s-au mai adăugat ani la fiecare nume, când au
domnit, când au trăit şi ce lucruri deosebite au făcut. Pomelnicul este baza
istoriografiei româneşti şi continuitatea noastră vine din faptul că am po
menit pe moşii şi strămoşii noştri”33, atât în timpul Liturghie cât şi după
aceasta. Biserica Ortodoxă Română a făcut corp comun cu poporul român
pe care l-a ajutat în toate timpurile dezvoltării lui, fie în împrejurările de
bucurie şi pace, fie în cele pline de zbucium şi suferinţă.
In spirit ecumenist şi speranţe pentru unitatea Europei, Sfânta Scrip
tură şi Sfânta Liturghie au un roi deosebit căci aşa cum spune Sf. Ev. Ioan:
„Cuvântul era lumina cea adevărată care luminează pe tot omul”54 sau aşa
cum se cânta in Liturghie „Lumina lui Hristos luminează tuturor”, iar prin
aceasta să ne deschidem inimile, aşa încât lumina şi dragostea lui Hristos să
ne cuprindă pe toţi53. „Privind aspectul tipăriturilor lui Macarie putem să-l
cităm, pe S. Zimmer care spune în lucrarea The beginning of cyrrilic printing,
apărută la New York în 1983, că «cele trei cărţi tipărite la Târgovişte au
influenţat tiparul în tot teritoriul cunoscut astăzi ca România, din partea
de răsărit a Balcanilor şi din Ucraina”36. Biserica Ortodoxă Română a con
tribuit prin sfinţii săi, prin sfintele slujbe, ca poporul român, de la începu
tul istoriei lui, să fie trăsătură de unire dintre popoarele Europei.
In concluzie, pentru a deveni o fiinţă liturgică şi euharistică ce vede în
creaţie pecetea lui Dumnezeu, este necesar să-L slăvim pe Creator pentru
logoi (raţiunile) văzute în lucruri, să săvârşim Euharistia (în gr. Efharisto:
53 P.F. Daniel, Cuvântul de învăţătură rostit în data de 10 iulie în Catedrala Arhie
piscopală din Târgovişte...

34 In.l, 9.
55 Eminenţa Sa, Cardinal Peter Erdo, Mesajul de deschidere al Adunării Ecumenice Europene Sibiu 2007, doc. Nr. 017-07, 5 sept. 2007.
36 Liturghierul lui Macarie, 1508-2008..., p. 12.
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mulţumesc)5' pentru toate, să sfinţim viaţa noastră prin zugrăvirea lui Hristos în inimile şi duhurile noastre prin participarea la Sfânta Liturghie şi
prin citirea Sfintei Scripturi. Participând la Sfânta Liturghie şi ascultând
Evanghelia în biserică „e ca şi cum am avea sentimentul că încă de pe acum
vedem «împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere» (Mc. 9,l),n;>8căci aşa
cum se zice şi în cântare: „în Biserica măririi Tale stând în cer ni se pare a fi”.
Putem spune în mod analog: Trăieşte Dumnezeiasca Liturghie, şi
aceasta te va învăţa toate. O vei cunoaşte ca pe un pântec sfânt care te
naşte la viaţă şi ca o teologie vie care îţi descoperă sfinţenia întregii creaţii.
„Un copil educat intr-un context creştin va creşte progresiv în credinţa sa, prin auzirea permanentă a Cuvântului lui Dumnezeu şi prin partici
parea regulată la slujbele liturgice ale Bisericii. Credinţa incipientă a unui
fost agnostic sau ateu, însă, se sprijină de obicei pe o suspendare temporară
a facultăţii cognitive, deoarece conţinutul propovăduirii Bisericii nu poate
fi verificat direct prin evidenţă empirică. Dedicarea sa se bazează pe o con
vingere a inimii, şi nu pe una a minţii. Obiectul credinţei trebuie să devină
obiectul cunoaşterii, o cunoaştere spirituală personală care include şi, în
acelaşi timp, trece dincolo de înţelegerea raţională. Dobândirea unei astfel
de cunoaşteri cere experienţa directă, personală şi intimă a Celui în care ţiai pus credinţa”39 iar aceasta se realizează prin participarea activă la Sfânta
Liturghie şi însuşirea cuvintelor biblice.
Abstract. In order to become a liturgical and Eucharistic being who is
able to see God's seal in all creation, man has to praise the Creator for the
logoi (reasons) seen in things, to perform our Eucharist (Gr. Efharisto:
thank you) for everything, to purify our life by engraving Christ in our
hearts and souls through sharing in the Holy Liturgy and reading of the
Holy Scripture. Personal spiritual knowledge is achieved exclusively
through direct experience, namely through active participation in the Holy
Liturgy and the reading of the biblical word.

’7 Michel Quenot, De la icoană.... p. 153.
* Bartolomeu Anania, Arhiepiscopul Clujului, Cartea deschisă a împărăţiei..., p. 119.
Pr. Prof. John Breck, Puterea Cuvântului..., coperta a treia.
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Triada Biserică - Liturghie - Scriptură
Student Alexandru MAGHERU
(Anul III TP)

Preambul
Provocarea cotidiană de a înţelege fragmentar relaţia/ realitatea Biserică-Liturghie-Scriptură îşi găseşte soluţia în viziunea ei unitară: „Privite
separat, ele ne apar lipsite de bogăţia întregului, care iradiază prin ele, când sunt
văzute în cadrul întregului. Şi când le separăm, nici una din ele nu mai e ceea ce
e în întregul din care face parte”1. Sugestia prezentului studiu este de a aduce
în faţă perspectiva amintită: triada Biserică-Liturghie-Scriptură, bazându-se
pe perihoreza, inferioritatea, unitatea şi pluritatea Sfintei Treimi şi pe eforturile ce se desfăşoară în Biserica Ortodoxă Română de a-şi valorifica tradiţia.
Mai întâi, formularea din titlu necesită o chibzuită explicaţie la posibila
incertitudine a succesiunii cuvintelor Biserică, Liturghie şi Scriptură. Este im
perios necesar să subliniem dintru început faptul că nu facem distincţie de
importanţă teologică între Scriptură, Biserică sau Liturghie, ba mai mult, le
considerăm drept capitale pentru mântuire în relaţia lor complementară şi
unitară. Dar motivul schiţării gradate din titlu se justifică astfel: pe primul
loc se află Biserica - înţeleasă, nu ca locaş de cult, ci drept o coeziune a păr
taşilor ei - deoarece atât Liturghia, cât şi Sfânta Scriptură, nu îşi au aplicabi
litate fără cei care să le folosească. Numai credincioşii nedespărţiţi de Hristos
şi între ei îşi însuşesc roadele euharistice ale Liturghiei pregătite de Scriptură.
E nevoie de locaşul de cult (Biserica-edificiu) în care membrii cultului să
experieze comun Jertfa (Liturghia) poruncită (în Scriptură) de Mântuitorul
Iisus Hristos: „Aceasta să o faceţi spre pomenirea Mea” (Lc 22, 19). Bineînţe
les, analogii de genul acesta se pot face şi cu o altă ordine a cuvintelor din
titlu, dar succesiunea propusă are menirea de a impulsiona importanţa per
soanei, deoarece Liturghia şi Scriptura sunt orientate spre ea. Apoi, am folo
sit cuvântul triada pentru a sublinia unitatea celor trei, dar şi farmecul
1 Pr. Prof. D. Stăniloae, „Chipul lui Hristos în Biserica Răsăriteană: Iisus Hristos, da
rul şi cunoaşterea supremă a lui Dumnezeu" Ortodoxia 1/1973, p. 12.
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multiplicităţii lor. Aşadar, din aceste selecţiuni de cuvinte „înaripate”, Triada ~
Biserică-Liturghie-Scriptură, cuvinte-„capcane” ce prind gânduri ca în nişte c
„colivii de aur” pentru păsările măiestre ale înţelepciunii, dorim să extragem O
unicitatea (chiar şi prin artificiala legare între ele cu cratimă) şi amploarea
trăirii teologice (religioase) presupusă de această triadă.
c
Sărbătoritul din anul acesta, Sfântul Apostol Pavel, transmite corin- ^
tenilor că sunt „scrisoare a lui Hristos, slujită de noi, scrisă nu cu cerneală, ci cu ^
Duhul lui Dumnezeu celui viu, nu pe tablele de piatră, ci pe tablele de came ale o
inimii” (2 Co 3, 3), iar omagiatul anului trecut, Sfântul Ioan Gură de Aur, g
interpretează pe Apostolul neamurilor astfel: „Ar fi trebuit să n-avem nevoie O
de ajutond Sfintelor Scripturi} ci să avem o viaţă atât de curată încât harul Du
hului să fi ţinut locul Scripturilor în sufletele noastre. Şi după cum Sfintele Scrip
turi sunt scrise cu cerneală, tot aşa ar fi trebuit ca şi inimile noastre să fi fost
scrise cu Duhul Sfânt. Dar pentru că am îndepărtat harul acesta, haide să por
nim pe o nouă cale, ca să-l dobândim iarăşi2. Şi tot el zice: „Gândeşte-te cât de
râu ai ajuns! Noi, care eram datori să simţim atât de curat, încât să nu mai fi
avut nevoie de Sfintele Scripturi, ci în loc de hârtie să fi dat Duhului inimile
noastre spre a scrie pe ele, am pierdut cinstea aceasta şi am ajuns să avem nevoie
de scrieri...”3. Azi, este foarte important să plecăm de la literă ca să ajungem
la duhul ei4 şi, de aici, la îndumnezeire. De fapt, tratatele de teologie pleacă
de la cuvânt, având ţinta transcendentul personal divin pregătit şi promis
de Domnul nostru Iisus Hristos, împărăţia cerurilor şi viaţa de veci.
Intimitatea dintre Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie
De ce este necesar pentru ca Scriptura să fie integrată într-un mediu liturgic sau comunitar-ecclesial? Dacă sustragem Scriptura din mediul ei li
turgic în care lucrează Acelaşi Duh, Care le animă pe amândouă, sau dacă
nu recunoaştem convivialitatea Liturghiei cu Scriptura, ajungem la situaţia
de a nu le mai putea înţelege. Nu e de ajuns să cunoşti şi să interpretezi
Scriptura, dacă nu o poţi trăi practic în Liturghie. Aici nu ne referim doar
la cultul liturgic, ci şi la liturghia de după Liturghie. Numai aşa Scriptura îşi
împlineşte „vocaţia” pentru care a fost scrisă sub influenţa Duhului Sfânt,
spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptaSf. Ioan Gură de Aur (f 407), *Omilii la Matei’ (PSB 23), trad. de Pr. D. Fecioru,
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1994, p. 14.
Ibidem, p. 15.
Vezi Diacon Ioan I. Ică jr, Canonul apostolic al primelor secole, Deisis/Stravopoleos,
Sibiu, 2008, p.73: Jn cazul unic al Bibliei, nu lumea trebuie să absoarbă textul ei, ci textul ei
trebuie să absoarbă lumea”.

357

Student Alexandru Magheru
te (2 Tim 3, 16), având o finalitate sacramentală şi bisericească5. împărtăşirea
cu Hristos presupune cunoaşterea Scripturii după dreptarul trasat de Biserică (cf. Gal 6, 16).
Cuvintele scripturistice sunt prezente pe tot parcursul Liturghiei: Feri
cirile (Mt 5, 3-12), citirile din Apostol şi Evanghelie, Trisanghionul biblic
(Is 6, 3). Interpretarea, pe care o exprimă părintele profesor Dumitru Stăniloae în tratatul Spiritualitate şi comuniune în Liturghia Ortodoxă, scoate în
evidenţă duhul literei cu care este scrisă Liturghia, dar şi fundamentul pe
care este ea aşezată: Sfânta Scriptură. Un ilustru exemplu este interpretarea
pe care o face la momentul liturgic al citirii pericopelor din Apostol şi
Evanghelie6. De pildă, afirmă următoarele: „cuvântul lui Hristos şi puterea
Lui nu are ca scop să aducă numai o înţelegere teoretică a Lui în inimile şi sufletele credincioşilor, ci şi să le întărească voinţa de a primi poruncile Lui”.7 Propovăduirea lui Hristos prin citirile pericopelor scripturistice la Sfânta
Liturghie au un dublu scop: (re)înnoirea minţii cu evenimentul descris şi
sensibilizarea spirituală a celor prezenţi. Ele vor fi apoi (re)interpretate de
preot, ca unitatea înţelegerii cuvântului citit să se păstreze vie, ca toţi să fie
uniţi intr-un singur cuget: „Să zicem toţi, din tot sufletul şi din tot cugetul nos
tru să zicem” (Ectenia cererii stăruitoare).
Dacă ne gândim şi la rugăciunile folosite de membrii Bisericii în cadrul
Liturghiei şi observăm schema propusă de teologul rus, Pavel Florensky8,
realizăm faptul că toate fac trimitere la Sfânta Scriptură: „Amintirea unor
fapte trecute ale lui Dumnezeu din Vechiul sau Noul Testament asemănătoare
celor pe care intenţionează preotul (urmat de credincioşi) să le ceară pe seama
lor”9. De exemplu, în rugăciunea Antifonului al IlI-lea: „Cel ce ne-ai dăruit
nouă aceste rugăciuni obşteşti şi împreună-glăsuite, Cel ce şi la doi şi la trei, care
se unesc în numele Tău, ai făgăduit să le împlineşti cererile, Însuţi, şi acum, pli
neşte cererile cele de folos ale robilor Tăi dându-ne nouă, în veacul de acum,
cunoştinţa adevărului Tău, şi în cel ce va să fie, viaţă veşnică dăruindu-ne.”
Cuvântul reprezintă calea de acces spre Cina cea de Taină, în cadrul că
reia se consumă Cuvântul hristic. Raportarea sănătoasă la Cina cea de Taină
5 Pr. Prof D. Stăniloae, „Din aspectul sacramental al Bisericii” Studii Teologice 910/1966, p. 560.
6 Idem, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia Ortodoxă, EIBMBOR, Bucureşti, 2004,
p. 317-328.
' Ibidem, p. 322;
8 Pr. Pavel Florensky, Slovesnie Slujenie, în: Jurmal Moscovscoi Patriarhii, 1977, p. 6375, apud Pr. Prof. D. Stăniloae, „Modurile prezentei lui Hristos în cultul Bisericii” Mitropo
lia Banatului 7-9, p. 434.
9 Pr. Prof. D. Stăniloae, „Modurile prezentei lui Hristos în cultul Bisericii” Mitropolia
Banatului 7-9, p. 434.
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se realizează prin Cuvânt, iar împropierea Cuvântului este dată de Euharis- ~
tie: „este nevoie de Cuvânt pentru a înţelege Cina cea de Taină, pe de altă parte c
este nevoie de Euharistie pentru a înţelege Cuvântul”10. Adevărata interpretare a O
Sfintei Scripturi porneşte de la Euharistie. Luca şi Cleopa înţeleg iconomia ^
dumnezeiască numai după evenimentul frângerii pâinii când „li s-au deschis ^
ochii” (Lc 24, 31). Jertfa lui Hristos din Liturghie ne transmite sentimentul ^
prezenţei Sale reale, iar cuvintele din Scriptură rostite de El vibrează profund ^
inimile cititorului/participantului: „Oare, nu ardea în noi inima noastră, r*
când ne vorbea pe cale, şi ne tâlcuia Scripturile?” (Lc 24, 32). De aici decurge £
şi conştientizarea prezenţei lui Dumnezeu: „numai sentimentul prezenţei lui r ^
Hristos ca persoană care a folosit cuvintele omeneşti pentru a se exprima nu
numai ca om, ci şi ca Dumnezeu, redă cuvintelor, în general, legătura lor vie
cu Dumnezeu” - e vorba atât de persoana istorică a lui Hristos, cât şi de
Hristos euharistie11. Lângă Hristos jertfit euharistie, pe Sfânta Masă se află
Evanghelia ca dovadă a realităţii prefacerii şi prezenţei Sale reale făgăduite,
analog cu ceea se petrecea la evrei: „Tablele Legii ca învăţătură erau aşezate
în Sfânta Sfintelor în legătură cu jertfele Vechiului Testament”12 - pe noi ne
interesează aici legătura dintre Hristos Cel Ce jertfeşte sau Cel Ce Se jertfeş
te şi Hristos Cel Ce propovăduieşte sau Cel Ce Se propovăduieşte, ambele
prezente deodată pe Sfânta Masă.
Hristos Se descoperă în cuvânt (Scriptură), imagine (icoană) şi act (Li
turghie - frângerea pâinii). „Revelaţia divină (Scriptura) este un conţinut de
acte şi nu doar „descoperire de învăţături”13. Liturghia este şi ea un conţi
nut de acte prin acţiunile preotului, provocările lui şi răspunsurile credin
cioşilor - dinamica Liturghiei în ansamblul ei. Ambele îl reiterează pe
Hristos, Scriptura vorbind istoric despre El, iar Liturghia arătându-L prac
tic - preotul sau arhiereul închipuindu-L pe Hristos: „Prezenţa memorialu
lui este în^ chip fundamental şi definitiv înfăţişarea unui gaj dat de
Dumnezeu însuşi”14. Hristos a venit în lume să propovăduiască împărăţia
lui Dumnezeu, preotul actualizând această realitate.

10 Pr. Prof. Dr. Boris Bobrinskoy, Taina Bisericii, trad. Vasile Manea, ed. Reîntregi
rea, Alba Iulia, 2004, p. 46.
11 Pr. Prof. D. Stăniloae, „Chipul lui Hristos în Biserica Răsăriteană: Iisus Hristos, da
rul şi cunoaşterea supremă a lui Dumnezeu” Ortodoxia 1/1973, p. 11.
Diac. Conf. Dr. Ioan Caraza, Fundamentul liturgic al Sfintei Scripturi în teologia pa
tristică", Ed. Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2005, sine locco, p. 30.
Pr. Prof. D. Stăniloae, „Revelaţia prin acte, cuvinte şi imagini" Ortodoxia .3/1968,
p. 349-350.
M Alexis van der Mensbrugghe, episcop de Meudon, Teologia jertfei euharistice în lu
mina Sfintei Scripturi şi a Sfinţilor Părinţi, trad. Paraschiv V. Ion, în Mitropolia Olteniei, nr
7-8/ 1968, p. 580;
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Sfânta Scriptură este înţeleasă cu adevărat abia atunci când este
transpusă în cadrul vieţii umane, atunci când este trăită de persoane. Cu
totul alta este viaţa creştinilor care poartă în suflete cuvintele Sfintei Scripturi. Care este modul concret şi accesibil al citirii permanente a Scripturii,
dacă nu, chiar (re)trăirea permanentă a Liturghiei? împreună, Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie sunt o fereastră sau o cale prin care omul intră în
sfera celor divine, ele îi arată cheia cunoaşterii lui Dumnezeu, căci nimic
altceva nu este citirea Sfintei Scripturi prin Sfânta Liturghie, decât un dialog personal si comunitar cu Dumnezeu.
Intimitatea dintre Sfânta Biserică şi Sfânta Liturghie
Biserica trăieşte atât timp cât îl are pe Hristos, iar Hristos este prezent
atât timp cât există Biserica.
Liturghie înseamnă în greceşte slujire comună, ea fiind cea care îi adună
pe oameni într-o împreună4ucrare.b Cuvântul Liturghie trimite, astfel, şi la
ceea ce se slujeşte în comun, dar şi la cei care sunt în comun pentru a sluji.
Deci relaţia Biserică'Liturghie se află redusă la un singur cuvânt: Liturghie.
în ceea ce priveşte relaţia dintre Biserică şi Liturghie, Biserica a fost întemeiată pe jertfa lui Hristos pe care o experiem în cadrul liturgic, pe de
altă parte Liturghia pulsează viaţă dumnezeiască Bisericii prin Mielul euha^
ristic. Comunitatea se adună în jurul aceluiaşi Potir, din care se împărtăşeş'
te în aceeaşi Biserică16. Un renumit teolog de origine rusă afirmă că Biserica
îşi împlineşte vocaţia prin Euharistie, prin Liturghia care îi uneşte pe toţi,
vii şi adormiţi, îngeri şi oameni, unde „îşi descoperă şi îşi realizează adevărata
realitate”11. Spiritualitatea, viaţa duhovnicească, se naşte din unirea cu
Hristos în Liturghie. Sângele curăţit al lui Hristos intră în alcătuirea trupu^
lui nostru şhi imprimă dispoziţia şi puterea de a ne dărui lui Dumnezeu şi
semenilor în stare de jertfă. Hristos este într-0 veşnică dăruire către Tatăl şi
către noi, posibilă, deoarece jertfa Sa izvorăşte din sentimentul de compă'
timire cu noi, cei cu care se identifică şi cu care împreună suferă, pentru a
ne vindeca de egoism. Dar, Hristos este în acelaşi timp Arhiereu, Jertfă şi
Altar. Pentru că ni S~a dăruit şi S-a lăsat adus de noi jertfă lui Dumnezeu,
curată, fără prihană, Hristos are puterea de a ne dărui pe noi Tatălui prin
voia noastră, ascultătoare glasului părintesc. Liturghia pământească îşi are
pornirea în Liturghia veşnică a Fiului, Care mijloceşte pentru noi de~a
dreapta Tatălui. Prin intermediul Euharistiei, inima Liturghiei, vibrăm în
15 http://www.crestinortodox.ro/LITURGHIE'Dictionar_religioS'12860'323'l-htm .
16 Pr. Prof. D. Stăniloae, „Teologia Euharistiei” Ortodoxia 3/1969, p. 357.
17 Pr. Prof. Boris Bobrinscoy, op. cit., p. 44.
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suferinţa şi moartea lui Hristos ca suferinţa şi moartea noastră să devină ~
înviere: „Suferinţa lui Hristos cu noi e o putere, nu o slăbiciune”18.
C
Liturghia întreţine viaţa Bisericii prin Hristos, Care este în stare de .2
veşnică jertfă de-a dreapta Tatălui. Hristos susţine Biserica prin Liturghie, •g'
pentru că ele sunt întemeiate pe Jertfa Sa. Credincioşii, cei ce se unesc în ^
Biserică spre a săvârşi Liturghia, reiterează istoric şi euharistie Cina cea de ^
Taină şi Cincizecimea. După Pogorârea Duhului Sfânt îl cunoaştem pe ^
Dumnezeu în mod liturgic. De acum, nu mai putem decât să-L trăim liturgic pe Dumnezeu, trăire care se înscrie în firescul relaţiei cu Dumnezeu. £
Tinda Bisericii este cea care premerge Liturghiei. Duhul Liturghiei se simte
Şi în pictura, cântările şi arhitectura Bisericii. Din cauza aceasta în Apus nu O
se simte duhul intrării „pe un alt tărâm”, mai intim, mai familiar cu ce se
citeşte, cu ce se cântă, cu ce se săvârşeşte. Ba mai mult, tremuri de frică
atunci când păşeşti în giganticele lor catedrale, albe, ce dau senzaţia de frig,
de rece, de gol. Mai ales statuile impresionant de mari şi expresive,
respingându-te chiar şi prin expresia feţei, care nu este la fel de primitoare
ca intr-o pictură desenate cu o căldură spirituală profundă. De aceea în
Orient se folosesc mai mult culorile roşu, galben etc. Ar fi de prisos să mai
detaliem aici ce fel de sentimente provoacă sunetul apăsător de orgă19.
Dacă Cina cea de Taină a avut loc într-un loc anume (casa lui Marcu
cf. FA 12, 12), la vremea potrivită („plinirea vremii” Gal 4,4) şi în comuniune cu cei chemaţi atunci, evident că şi Liturghia trebuia să se desfăşoare
pe aceleaşi paliere „schiţate” de Hristos: în Biserică, la vremea rânduită şi în
prezenta comunităţii. Legătura dintre ele este evidentă prin faptul că Bise
rica - înţeleasă atât ca şi locaş de cult, cât şi ca principiu de comuniune
între credincioşi - nu îşi are valoarea ei fără Liturghie, dar nici Liturghia
nu îşi găseşte rostul fără Biserică.
Pe măsură ce omul devine liturghisitorul propriei sale fiinţe, se apropie
de Hristos şi de semenii săi. Avva Dorotei spune că numai prin relaţii de
prietenie cu semenii te apropii de Hristos, sau, prin relaţie sinceră cu Hris
tos te apropii de prietenii Lui. Astfel, Hristos este principiul care sudează
armonia cu ceilalţi20. Această „întâlnire” nu se poate petrece decât numai
în Liturghia desfăşurată în Biserică: „Biserica este in întregime jertfă} şi în
întregime preoţie”21 pentru că săvârşirea Euharistică prelungeşte preoţia lui
18 Pr. Prof, D. Stăniloae, Jertfa lui Hristos şi spiritualizarea noastră prin împărtăşirea
de ea în Sfânta Liturghie” Ortodoxia nr. 1/1983, p. 4-116.
** Idem, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia Ortodoxă, EIBMBOR 2004, p. 60-75 ş. u.
Avva Dorotei, învăţături de suflet folositoare, în Filocalia IX, trad., introducere şi no
te de D. Stăniloae, Ed. Humanitas, ediţia a H-a, Bucureşti, 2002, p. 515;
Pr. Prof. D. Stăniloae, Legătura dintre Euharistie şi iubirea creştină, în Studii Teologi
ce, nr. 1-2/1965, p. 32.
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Hristos în Biserică, şi nu doar preoţii, ci şi mirenii, care sunt preoţi în de'
venire, dinspre naos spre altar22.
Legătura intrinsecă dintre Biserică şi Scriptură
Scriptura nu este o culegere pe care trebuie să o memorezi şi, astfel, tO'
tul fiind suficient, ci şi punerea ei în practică e cea care contează. Dar, citi'
rea şi aplicarea ei în afara Bisericii duce la devieri absurde, aşa cum S'a
întâmplat în apusul catolic şi mai ales cel protestant. Dacă în Scriptură este
descrisă numai acţiunea şi faptele Mântuitorului Iisus Hristos, ele nu se văd
aplicabile decât în Biserică. Biserica este cea care pune în practică cuvintele
Scripturii: „Duhul actualizează în comunitatea Bisericii cuvintele Scripturii.
Hristos rosteşte şi acum în Duhul Sfânt cuvintele Sale, scoţând în relief alte şi
alte înţelesuri ale lor, după nivelul meu de înţelegere duhovnicească, dar şi după
nivelul timpului, al comunităţii bisericeşti”23. Iar Maxim Mărturisitorul spune:
„E nevoie de multă ştiinţă (duhovnicească) pentru ca, înlăturând mai întâi cu
grijă vălurile literelor care acoperă Cuvântul, să putem privi cu mintea dezvăluită pe Cuvântul însuşi, stând de Sine şi arătând în Sine limpede pe Tatăl, atâta
cât este cu putinţă oamenilor”24.
Foarte lămurit explică compenetrarea Bisericii şi Scripturii părintele
profesor Dumitru Stăniloae: „Biserica ţine deci Scriptura, aplicată prin Tradi
ţie, mereu nouă şi totuşi mereu aceeaşi”25. De fapt, aici ar fi trebuit să fie citată
toată partea introductivă a Dogmaticii, părintele Stăniloae fiind adeptul
neseparării lucrurilor care sunt unitare, el fiind unul dintre cei care corec'
tează direcţia spre care mergea teologia secolului XVIII'XIX. Baza acestor
aspecte se află în Sfânta Treime, Care deşi este în trei Ipostasuri, este totuşi
una în Fiinţă. Unitatea ar trebui să fie mai evidenţiată, aşa cum face aici
părintele Stăniloae: „Biserica, Tradiţia şi Scriptura sunt împletite intr-un întreg,
şi lucrarea Duhului e sufletul acestui întreg. Dar în acest întreg Duhul dă iniţia
tiva mai mult Bisericii. Ea e mişcată de Duhul Sfânt şi mişcarea ei se face în şi
prin Tradiţie şi se înviorează prin legătura cu Scriptura26 şi nu fragmentată.
Pe măsură ce trăim realitatea personală a lui Hristos, Cuvântul întru'
pat, trăim şi realitatea cuvântului Evangheliei. Sfânta Scriptura primeşte
sens pentru viaţa concretă a credinciosului când acesta se întâlneşte cu
22 Idem, „Liturghia, urcuş spre Dumnezeu şi poartă a cerului” Mitropolia Banatului l3/1981, p.41'56.
, IT „
23 Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Voi. I, EIBMBOR, Bucureşti 2003, voi. I, p24 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Capete gnostice, în Filocalia II, Apologeticum 2005, p. 243.
25 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Voi. I, EIBMBOR, Bu'
cureşti, 2003, p. 61.
26 Ibidem, p. 67.
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Hristos Cel răstignit şi înviat, pentru că „Hristos nu este un text, ci o Persoană ~
vie, şi El locuieşte in Trupul Său,Biserica”27. Din cititor şi ascultător, credin- ^
ciosul devine martor ai vieţii lui Hristos, pentru că El este Cei Care o
vorbindu-ne despre Sine prin Liturghie ne face contemporani trăirilor Sale.
Hristos Se revelează atât prin Tradiţie, cât şi prin Scriptură, iar Sfântul ^
Duh le vivifică prin Biserică. Doar întrucât Scriptura şi Tradiţia se alimen- ^
tează de la izvorul de viaţă a lui Hristos, ele devin concludente pentru omul *contemporan, care „se plânge adesea că adevărul lui Dumnezeu este oferit într- 2
un idiom arhaic - i.e. în limbajul Bibliei - care nud mai reprezintă şi nu mai £
poate fi folosit in chip spontan”28.
°
De ce Scriptura este percepută ca o realitate perimată, care nu se inte- O
grează organic vieţii cotidiene? Un răspuns ar fi acela că am pierdut dimen
siunea liturgică a Cuvântului Scripturistic şi, în consecinţă, Biblia nu
produce în noi nici o vibraţie sau, mai precis, ne-am atrofiat simţurile, sen
sibilitatea sufletului la „suspinele negrite” (Rm. 8, 26), cu care Duhul ne
cheamă în comuniunea Liturgică. „Cuvântul trebuie celebrat pentru a fi auzit cu
adevărat: sărbătorit şi vestit; dar de asemenea, reactualizat, interiorizat şi asimilat...
în contextul Liturghiei, Cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit şi celebrat pentru
hrana şi întărirea spirituală a celor adunaţi în comunitatea Bisericii”29.
Biserica a dezvoltat o viaţă a Duhului, o spiritualitate, un cult în care
în mod organic se află Scriptura. Prin cult, Scriptura a primit şi o interpre
tare30, iar cei care participă la Liturghie au acces la adevărata interpretare a
Evangheliei. „Biblia nu se interpretează intelectual ci existenţial, pentru că nu
este doctrină, ci o „teo-dramă”, o piesă de teatru divin, care trebuie jucată de
Biserică şi de creştini, care, lăsându-se prinşi de această dramă, descoperă practic
cine anume sunt ei, Cine e Dumnezeu şi ce este lumea”31.
Concluzii
Structura eseului de faţă provoacă cercetarea teologică, având în vede
re relaţiile intrinseci dintre Biserică, Liturghie şi Scriptură, care sunt analo
gice relaţiilor Persoanelor Treimice. Coordonatele surprinse, prin raportu
rile Scriptură-Liturghie, Biserică-Liturghie şi Biserică-Scriptură, indică
2‘ George Florovsky, Biserica, Scriptura şi Tradiţia - Trupul viu al lui Hristos - , Trad.
Florin Caragiu şi Gabriel Mândrilă, Ed. Platytera, colecţia Isihasm, Bucureşti, 2005, p. 43.
28 lbidem, p. 39.
29 Pr- Prof. Dr. John Breck, Sfânta Scriptură în Tradiţia Bisericii Ed. Patmos, ClujNapoca, 2003, p. 28.
J0 Diac. Conf. Dr. Ioan Caraza, op. cit., p. 37.
Arhid. Ioan I. Ică jr, op. cit., p. 75, apud Kevin J. Vanhoozer, The Drama of Doctrine. A
CanonicalLinquistic Approach to Christian Theology, Westminster John Knox Press, 2005.
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faptul că toate cele trei nu pot fi despărţite una de alta, ci ele se completează reciproc, una regăsindu-şi împlinirea în celelalte două (perihoresis), iar
celelalte două descoperindu-şi profunzimile prin cealaltă. Astfel, am argU'
mentat şi faptul că cele trei nu se deosebesc în importanţa lor, la fel ca şi
structura supremei iubiri dintre Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, între ele neexistând o rivalitate, ci o lucrare în comuniune (Liturghie).
Chipul lui Dumnezeu se reflectă în Biserică, în cosmos şi în sufletul
omului. Acesta se răsfrânge pe feţele tuturor celor trei planuri, dându-le
unitatea, de care am amintit mai sus, prin Logosul jertfit la Liturghie, reve^
lat în Scriptură şi lucrător în Biserică. Dumnezeu^Logosul, Iisus Hristos
întrupat, este Principiul coagulator, plecând din Scriptura insuflată de Duhui Său de viaţă făcător, manifestându-se în Liturghie şi prezent în Biserica
dreptslăvitoare32.
Abstract. The structure of the present essay challenges theological re^
search, focusing on the intrinsic relations between Church, Liturgy, and
Scripture, which are analogous to the relationship between the Persons of
the Holy Trinity. The three elements are inseparable, because each finds its
fulfilment into the others (perihoresis), and the other two discover their
depth into the first. Thus, I strongly believe that the three are equally important; there is no competition between them, but communion (Liturgy).
The image of God is reflected in the Church, in the Cosmos and in man's
soul. It gives unity to the three planes, through the Logos scarified in the
Liturgy, revealed in the Scripture and working in the Church. God'the
Logos, the embodied Jesus Christ is the coagulating Principie, that starts
from the Scripture inspired by the Holy Ghost, that becomes manifest in
the Liturgy and present in the Church.

32 Maxim Mărturisitorul, Mystagogia, cosmosul şi sufletul, chipuri ale Bisericii, EIBMBOR, Bucureşti, 2000, trad., intro. şi note de Pr. D. Stăniloae, p. 6-15.
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In Memoriam
Preafericitul Părinte Alexei al II-lea,
Patriarhul Moscovei, a trecut la Domnul
în dimineaţa zilei de 5 decembrie, Pa
triarhul Alexei al II-lea al Moscovei şi ai
tuturor ruşilor a trecut la cele veşnice, la
reşedinţa sa de la Peredelkino, de lângă
capitala Rusiei, în etate de 79 de ani.
Sanctitatea Sa s-a născut la 23 februa- rie 1929 în oraşul Tallin (Estonia), urmând
în perioada 1947-1949 cursurile Seminarului
; Teologic din Sankt-Petersburg, în 1953 final lizând şi cursurile Academiei Teologice din
acelaşi oraş. în anul 1950 a fost hirotonit
preot ia biserica din Johvi (Estonia), iar în
1957 a fost numit paroh al catedralei
; Uspenski din Tartu şi protopop al regiunii
I cu acelaşi nume. La data de 3 martie 1959 a
fost tuns în monahism la Lavra Sfânta Tre
ime (Serghiev-Posad), iar în 1961 a fost ales episcop de Tallin şi locţiitor de
Riga. în acelaşi an, episcopul Alexei a fost numit adjunct al Preşedintelui
Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Moscovei,
iar în iunie 1964 a fost ridicat la rang de arhiepiscop, devenind şi membru
permanent al Sf. Sinod de la Moscova. în această calitate a fost preşedinte
succesiv al anumitor comisii sinodale. în anul 1968, arhiepiscopul Alexei a
fost ridicat la treapta de Mitropolit de Leningrad şi Novgorod şi locţiitor de
Tallinn. în ziua de 7 iunie 1990 a fost ales de către Sf. Sinod al Bisericii Orto
doxe Ruse în demnitatea de Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii, fiind
întronizat la data de 10 iunie a aceluiaşi an.
N
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Preafericitul Părinte Alexei al Il-lea, Patriarhul Moscovei, a trecut la Domnul.
Patriarhul Alexei al Il-lea a activat intens pe plan ecumenic, ca: membru în Comitetul Central al Consiliului Mondial al Bisericilor (1961-1968);
membru al Comisiei „Credinţă şi Constituţie” (1964-1968); preşedinte al
Conferinţei Bisericilor Europene (1987-1992) etc. Preafericirea Sa a fost
doctor în teologie al Academiei Teologice din Sankt-Petersburg, doctor
honoris causa al mai multor instituţii academice de teologie din întreaga lume
(Praga, New-York, Belgrad, Tbilisi, etc), primind de-a lungul vremii numeroa
se alte distincţii din partea a diferite state sau Biserici Ortodoxe surori.
Pe data de 6 decembrie 2008, la reşedinţa patriarhală din Peredelkino,
sub preşedinţia Mitropolitului Vladimir de Sankt-Petersburg şi Ladoga,
decanul de vârstă, Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, alcătuit din 12
ierarhi, după ce a înălţat rugăciune de pomenire pentru patriarhul Alexei
al Il-lea, potrivit Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse, l-a ales prin vot secret
pe Mitropolitul Kiril de Smolensk şi Kaliningrad în demnitatea de locum
tenens de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Ruse.
Slujba de înmormântare a Patriarhului Alexei al Il-lea a fost săvârşită pe
data de 9 decembrie 2008, în Catedrala „Iisus Mântuitorul” din Moscova, iar
înhumarea, potrivit dorinţei sale, a avut loc în Catedrala „Botezul Domnu
lui” tot din Moscova. Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată la acest
eveniment de către Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel, însoţit
de către înaltpreasfinţitul Pă
rinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei.
In mesajul de condoleanţe
transmis Sf. Sinod al Bisericii
îs
Ortodoxe Ruse în numele ie
rarhilor, preoţilor şi credincio
şilor Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel afirma: „Patriarhul Alexei al Il-lea rămâne în memoria
noastră ca un mărturisitor al credinţei ortodoxe în vremurile grele ale co
munismului, şi ca un promotor neobosit al dialogului şi cooperării
intercreştine şi interreligioase. în acelaşi timp, înţeleptul Patriarh Alexei al
Il-lea a reorganizat Biserica Ortodoxă Rusă într-o perioadă de rapide trans
formări politice şi sociale din Europa Răsăriteană, numele său rămânând
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Preafericitul Părinte Alexei al II-lea, Patriarhul Moscovei, a trecut la Domnul.
pentru totdeauna legat de reconstruirea Catedralei „Iisus Mântuitorul” din
Moscova, căreia i-a redat măreţia de odinioară”.
Slujba înmormântării Patriarhului Alexei al II-lea s-a desfăşurat sub
protia Sanctităţii Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, alături de care sau aflat pe lângă Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, Patriarhul Ilie al II-lea al Georgiei, Arhiepiscopul Ieronim al II-lea al Atenei şi al întregii Grecii, Arhiepiscopul Anastasie al Tira
nei şi întregii Albanii, Arhiepiscopul Hristofor al Cehiei şi Slovaciei, ca şi
reprezentanţi ai Patriarhiei Alexandriei, Antiohiei, Ierusalimului, Serbiei,
Bulgariei, Arhiepiscopiei Ciprului, Bisericii Ortodoxe din Polonia, ca şi ai
Bisericii Ortodoxe din America (OCA), cu care Patriarhia Moscovei între
ţine relaţii canonice.
Este evident că moştenirea Patriarhului Alexei al II-lea în Biserica Or
todoxă Rusă este una de substanţă. Preafericirea Sa a reuşit să redea odată
cu căderea comunismului, strălucirea Ortodoxiei Ruse de altădată, constru
ind sau refăcând numeroase lăcaşuri de cult, revitalizând învăţământul
teologic, dând o dimensiune extraordinară operei filantropice şi reuşind să
unească întreaga suflare rusă de pe terra sub propriul său omofor, odată cu
gestul de reintegrare în comuniune cu Patriarhia Moscovei a Sinodului
Bisericii Ortodoxe Ruse din afara graniţelor Rusiei.
Veşnică să-i fie pomenirea!...

Dr. Ştefan Toma

Surse: www.ec-patr.org,www.mospat.ru
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RECENZII
1
Jaqueline Dentzer-Feydy, Michâle Vallerin, Thibaud Fournet,
Ryad et Anas Mukdad, Bosra aux portes de l'Arabie, Guides
archeologique de T Institut Franţais du Proche-Orient N° 5,
Beyrouth, Damas, Amman, 2007, XVI +366 p., cu numeroase planuri şi ilustraţii.
Institutul francez pentru Orientul
Apropiat publică o colecţie numită Ghi
dul arheologic al cărei volum cu numărul
cinci este dedicat oraşului Bosra, azi în
Siria. Treizeci şi trei de autori au cola
borat la realizarea acestui ghid
arheologic. în afara părţii introductive,
care cuprinde Lista autorilor ( p. IV),
Cuprinsul (p. V-VIII), o Prefaţă semnată
de Michel al-Maqdissi, Director general
al Antichităţilor şi al Muzeelor (p. IXX), un Cuvânt înainte (p. XI-XII) semnat
de Sleiman Mukdad, Mulţumiri (p. XIII),
o Schemă cronologică (p. XIV) şi un Aver
tisment către cititor (p. XVXVI), cuprinsul propriu.zis al volumului este for
mat dintr-o introducere şi două părţi de mari dimensiuni.
Introducerea propriu-zisă (p. 1-2) este de mici dimensiuni şi cuprinde
ceea ce indică subtitlul ei: Bosra în cadrul ei natural.
Prima parte (p. 3-130) cuprinde şase capitole, corespunzătoare celor şa
se perioade cronologice successive din istoria Bosrei: de la epoca bronzului
la epoca elenistică (p. 5-8), perioada elenistică şi nabateiană (p. 9-24), peri
oada romană (p. 25-56), perioada bizantină (p. 57-72), perioada islamică a
omeiazilor până la otomani (p.73-98) şi perioada otomanilor şi cea contem
porană (p. 99-130). Anii între care sunt cuprinse aceste epoci, în ceea ce
priveşte istoria Bosrei, se pot vedea limpede în Cronologia generală (p. XIV)
deja menţionată. Este fascinantă perioada elenistă a oraşului Bosra când
este consemnat cu numele de Bustra, precum şi cea nabateiană când s-a
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numit Buhora, fiind primul oraş nabateian din secolul II î. Hr. cunoscând
o deosebită dezvoltare, fapt dovedit de urmele de construcţii rămase din
această perioadă (vezi, de ex. Nişa din arcul nabateian, p. 15), scrierea
nabateiană (p. 16-18), ceramica de o fineţe cu totul aparte (p. 21-22), sticla
(p. 23). Pentru istoricul bisericesc prezintă un interes deosebit perioada ro
mană când în anul 106 Bostra a devenit capitală a provinciei Arabia, fiind
numită Neatrajana Bustra. Tot în această perioadă a pătruns aici creşti
nismul. Primele atestări certe ale prezenţei creştinismului la Bosra provin
din epoca severilor (193-235), însă alte surse neatestate ştiinţific pretind că
creştinismul ar fi pătruns aici încă din epoca apostolică. Faimosul Origen a
venit la Bosra pentru a combate erezia hristologică a unui oarecare Berii.
Prezenţa unui episcop în oraş, în anii 210-230, dovedeşte faptul că comuni
tatea creştinilor era ceva mai veche. Apropierea de Palestina şi importanţa
oraşului ne permit să afirmăm că creştinismul a fost present la Bosra la sfâr
şitul secolului I. Ne sunt cunoscuţi de asemenea alţi doi episcopi de Bosra.
Primul dintre ei, numit Heraclid al Arabiei, este pomenit în legătură cu un
sinod ţinut împotriva lui tot de Origen. Se pare că acest Heraclid era un
successor al lui Berii de Bostra. Dacă presupunerea este corectă, înseamnă
că la acea vreme titularul scaunului de Bosra era mai marele episcopilor
creştini din provincia romană Arabia. De asemenea este cunoscut un titu
lar al scaunului Episcopal de Bosra de la sfârşitul secolului III pe nume
Maxim, menţionat de un sinod ţinut în anul 264 la Antiohia. Volumul nu
consemnează existenţa unor urme arheologice creştine în această perioadă.
De fapt, în mod oarecum surprinzător, la Bosra nu sunt prezente nici urme
ale vreunui mare sanctuar păgân sau ale vreunui templu monumental, lu
cru neobişnuit pentru un oraş de o asemenea importanţă (vezi cap Les
Dieux, p. 41-43). Prima biserică creştină este atestată în secolul al V-lea,
ceea ce nu exclude existenţa uneia anterioare (p. 57). Capitolul dedicat pe
rioadei bizantine cuprinde nu numai o descriere a creştinismului din Bosra
din această perioadă, (p. 57-59), ci înfăţişează cea mai veche inscripţie creş
tină descoperită la Bosra care aparţine episcopului Antipater de Bosra
(mijlocul sec. V) şi a fost plasată pe biserica Fecioarei al cărui fondator a
fost (p. 57-58). Din perioada bizantină provin restul bisericilor din Bosra,
care sunt prezentate pe larg în diferite capitole din partea a doua. De asemenea, o bună parte din mozaicurile care provin din această perioadă au
fost descoperite în biserici.
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Interesante pot fi de asemenea ultimele două pagini (p. 129'130) ale
acestei prime părţi, întrucât prezintă munca arheologică desfăşurată aici în
secolul XX. De remarcat că această primă parte conţine planul oraşului
pentru epoca bronzului (p. 4), epoca nabateiană (p. 14), epoca romană (p.
35), epoca bizantină (p. 60) şi cea islamică (p. 72).
Partea a doua a volumului propune o prezentare a monumentelor din
Bosra, împărţite pe cartiere: de est (p. 132'172 ), de sud (p. 173-210), central
(p. 211-267), de vest (p. 268-274) şi de nord (p.275-309). Ultimul capitol (p.
310-333) prezintă în manieră tematică diferitele aspecte ale vieţii vechiului
oraş Bosra, precum aprovizionarea cu apă, habitatul de la periferie, vegeta
ţia şi culturile agricole, drumurile, necropolele etc. Bineînţeles că şi în
prezentarea acestei părţi ne vom opri în special asupra bisericilor. In capito
lul dedicat prezentării cartierului de est, este descrisă în amănunt marea
biserică în plan central, numită şi “catedrala estului” (p. 137'146) şi sunt
redate imagini ale acesteia luate din diferite poziţii. Tot în cartierul de est
se află biserica Sfinţilor Serghie şi Vach şi Leonţiu precum şi palatul epis
copal Sfântul Serghie (p. 155-160), prezentate de aceeaşi manieră. In plus
apar planuri ale acestor construcţii, precum şi redarea unui fragment de
pictură din biserica Sfinţilor Serghie şi Vach şi Leonţiu (p. 159). In cartie
rul central se află aşa-numita biserică a “termelor din sud”, datată în sec. VVI (p. 216-217).
în afara bisericilor, merită întreaga atenţie şi teatrul din Bosra, una
dintre principalele atracţii turistice ale oraşului, datorită mărimii lui şi for
mei excelente în care s-a conservat, probabil şi pentru că în epoca islamică
a fost transformat în fortăreaţă (p. 173-178).
Finalul volumului cuprinde bogate Referinţe bibliografice (p. 335-349),
un Index general (p. 351-362) şi un Index al edificiilor din Bosra (p. 363-364)
Utilitatea volumului este întărită de numeroasele planuri, hărţi, schiţe
cronologice, tabele şi fotografii care sunt presărate în întreg volumul. Pre
zentul ghid arheologic este unul cu adevărat ştiinţific, special gândit nu
atât pentru turiştii obişnuiţi cât mai ales pentru specialiştii (istorici, arheo
logi, teologi, istorici bisericeşti etc.) care vizitează Bosra. Am simţit pe viu
utilitatea acestui volum cu ocazia vizitării acestui oraş în luma octombrie a
acestui an, împreună cu un grup de istorici bisericeşti din Germania.
Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
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Abelard, Dialog intre un filosof, un iudeu şi un creştin, trad. şi
note de Filotheia Bogoiu şi Sorana Sorta, prefaţă şi tabel cronologic de
Bogdan Tătaru-Cazaban, ed. îngrijită de Adrian Muraru, colecţia
Tradiţia creştină (coordonată de loan-Florin Florescu şi Adrian Mura
ru), Ed. Polirom, Iaşi, 2008, 302 p.
j
Al şaselea volum al colecţiei Tradiţia creştină
I ne oferă traducerea lucrării lui Abelard Dialogus
I inter philosophum iudaeum et christianum. Având la
’ baza textului original latin o ediţie nouă (1995)
I DIALOG
1 Publicată de Hans-Wolfgang Krautz (vezi Notă asu- ÎNTRE UN FILOSOF ’ Pra ec^Fel> P* 7), traducerea românească realizată
UN IUDEU ' 1 de Bilotheia Bogoiu şi Sorana Sorta ne propune un
ŞI UN CREŞTIN J text românesc cu fraze potrivite caracterului limbii
^ române şi note explicative care în mod intenţionat
Wlţlr bdln*v»
j se mărginesc, cu unele excepţii, la indicarea traseu3 lui numeroaselor motive prezente în epocă, precum
erudiţia, ironia, naivitatea etc. De asemenea, tra
ducerea textelor biblice nu urmează variantele româneşti recepte pentru că
acestea, „mixte” fiind, adică amestecă versiuni ebraice, greceşti sau latine
ale textului inspirat, nu converg întotdeauna cu textul Vulgatei folosit de
Abelard (vezi Notă asupra traducerii, p. 9-10).
După deja de acum obişnuitele Abrevieri pentru textele biblice (p. 11)
şi Tabelul cronologic (p. 13-15), realizat de Bogdan Tătaru-Cazaban, ace
laşi autor propune drept introducere studiul cu titlul Abelard: legea
naturală şi dialogul monoteismelor în secolul al XII4ea (p. 17-29) susţinut la
Congresul european de istorie a religiilor, Bucureşti, 21-23 septembrie
2006. Acest studiu erudit propus de consilierul prezidenţial pentru pro
bleme de cultură şi culte diferă de celelalte studii introductive cu care
ne-a obişnuit deja colecţia Tradiţia creştină , tocmai prin faptul că nu are
un caracter pronunţat propedeutic. Totuşi, el oferă o imagine destul de
clară asupra contextului în care a apărut acest Dialog al lui Abelard; cla
rifică cine sunt partenerii de dialog, anume un filosof „de origine
musulmană, se pare” (p. 21), un creştin şi un iudeu. Tema discuţiei este
relaţia dintre religiile revelate şi legea naturală, conţinută în înţelepciu
nea antică. Mediator este „înţelepciunea antică”, care a făcut posibilă
rT
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„în mare măsură ... întâlnirea monoteismelor în Evul Mediu”. Finalul
studiului schiţează locul pe care această lucrare în special şi efortul intelectual al lui Abelard în general „îl ocupă într-o posibilă istorie a
întâlnirii monoteismelor în Evul Mediu” (p. 27).
Textul propriu-zis al Dialogului (p. 31-283 în original latin şi traducere
românească) prezintă un vis (probabil al autorului) în care trei bărbaţi, un
filosof „fără nici un legământ sfânt” care „s-a mulţumit numai cu legea na
turală” (p. 33), un iudeu şi un creştin, după ce s-au certat mult, au hotărât
să se supună judecăţii autorului. După ce el acceptă medierea cerută în
numele celor trei de către filosof, runda întrebărilor este deschisă tot de
către acesta. Se stabileşte de asemenea de comun acord ca iudeul să răs
pundă la întrebările filosofului, iar creştinul doar să aducă completări, dacă
consideră necesar acest lucru. întrebările puse de filosof evreului duc la
dezbaterea raportului dintre legea naturală şi legea mozaică, rolul legii mo
zaice pentru poporul evreu şi raportul acesteia cu restul umanităţii. De
observat că creştinul nu intervine deloc în această discuţie.
Practic, Dialogul ar putea fi împărţit în două părţi, în afara introduce
rii prezentată mai sus: prima parte (p. 38/39-110/111) cuprinde dialogul
dintre filosof şi evreu pe teme precum raportul dintre legea naturală şi Le
gea dată evreilor prin Moise, rolul Legii lui Moise pentru poporul evreu,
tăierea împrejur. Finalul acestei prime părţi este marcat de o scurtă luare de
poziţie a judecătorului. Partea a doua (p. 110/111-282/283) cuprinde dialo
gul dintre filosof şi creştin pe teme precum raportul dintre legea creştină şi
legea naturală, virtuţile cu fefinirea şi clasificarea lor,, răul şi binele suprem,
din care derivă
După Notele explicative mai restrânse decât în volumele anterioare (p.
285-290), ne este pusă la dispoziţie o listă cu Bibliografie (p. 291-296), volu
mul încheindu-se cu un Indice de referinţe biblice în traducere (p. 297-300) şi
un Indice de nume proprii în traducere (p. 301-302).
Aş dori, de asemenea, să prezint câteva aspecte aparte ale acestei scrieri.
Deşi filosoful este numit, ia început, „fără nici un legământ sfânt” care „s-a
mulţumit numai cu legea naturală” (p. 33), afirmaţia evreului - în cadrul
dezbaterii legate de tăierea împrejur - despre filosof şi grupul din care face
el parte că „voi, imitându-1 pe părintel vostru Ismael, o păstraţi până în zi
ua de azi, primind tăierea împrejur în al doisprezecelea an” pare a confirma
presupunerea domnului Cazaban din studiul introduictiv că acesta a fost
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un musulman. Să fi fost într-adevăr musulmanii, cel puţin cei învăţaţi,
demni de a fi consideraţi în Europa secolului al XH-lea drept cei mai fideli
urmaşi ai filosofilor antici? Să fi cunoscut creştinii atât de puţin islamul încât să nu ştie că şi aceştia au o lege considerată divină care este cuprinsă în
Coran? Sunt întrebări pe care orice cititor al acestor dialoguri şi le pune în
mod inevitabil.
De asemenea merită subliniat faptul că nu avem de-a face cu o corn
fruntare în trei, ci de o discuţie un dialog (pe alocuri polemic) al filosofului
cu evreu iar apoi a aceluiaşi filosof cu creştinul. Finalul nu mai consemnea
ză vreo apreciere a judecătorului, aşa cum ne-am fi aşteptat.
Argumentele partenerilor de discuţie sunt susţinute cu ajutorul Sfintei
Scripturi a Vechiului şi Noului Testament, cu citate din filosofi şi Părinţi ai
Bisericii, dar şi cu ajutorul logicii. Aşa cum era de aşteptat, iudeul citează
cu precădere Vechiul Testament, iar creştinul, Noul Testament. Filosoful
uzitează de ambele testamente, astfel încât erudiţia sa biblică este apreciată
de parteneri. Sunt invocaţi, atât de către creştin cât şi de către filosof, au
tori creştini precum Grigorie (desigur, papa Grigorie cel Mare), Augustin
[numit de către creştin cel care „mai întâi a fost unul de-al vostru” (p. 147),
adică de-al filosofilor, iar de către filosof drept „cel mai mare filosof al vostru” (p. 161), adică al creştinilor] Boetius, Sfântul Antonie cel Mare,
Sfântul Atanasie cel Mare, şi filosofi păgâni precum Aristotel, Tullius, Epicur, Plotin, Socrate etc.
Lucrarea este relevantă şi din punct de vedere istoric arătând, prin de
scrierea pe care evreul însuşi o face poporului din care face parte - adică
drept un popor rătăcitor, suferind, urât de ceilalţi, aflat 1a discreţia stăpânitorilor lumeşti - percepţia epocii asupra urmaşilor lui Israel (p.51-57). Din
punct de vedere strict teologic, lucrarea merită atenţie mai ales pentru ele
mentele angelologice prezente în ea. Pentru istoria exegezei, mi se pare
interesant faptul că dreptul Iov este perceput de către filosof un păgân care
a respectat Legea (p. 79), evreul în consideră drept un posibil convertit (p.
81) pentru ca mai târziu, în discuţia cu creştinul, filosoful să-l numească pe
Iov drept „unul de-al nostru” (p. 115).
Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
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Epifanie al Salaminei, Ancoratus, ediţie bilingvă, colecţia Tradiţia
creştină, voi. 5, trad. şi note de Oana Coman, studiu introductiv de
Dragoş Mîrşeanu, ediţie îngrijită de Adrian Muraru, Polirom, Iaşi,
2007, 422 p.
Textul lucrării Ancoratus (adică cel ancorat în
credinţă),
având la bază textul original preluat după
s "%'m■
colecţia germană GCS 25, comparată şi îmbunătăţită
-• ■-£ • :
cu textul din PG 41 (Notă asupra ediţiei, p. 7), vede
î,
i
j lumina tiparului la editura Polirom ca al cincilea vo
ANCORATUS ’i lum al colecţiei Tradiţia creştină. Notă asupra
: traducerii (p. 9-12) ne atrage atenţia asupra dificultăţilor pe care traducătorul acestei lucrări le-a
i
î întâmpinat şi ne informează că avem de-a face cu o
EJiuc Iriliogţ.J
. traducere făcută după metoda disociativă: pasajele
i
J fără miză dogmatică au fost traduse mai liber, iar în
CSCSI
® cazul celor dogmatice s-a preferat o traducere cât mai
aproape de original. După Indicele biblic (p. 13) şi Tabelul cronologic (p. 1516), poate fi citit studiul introductiv cu titlul Epifanie, Ancoratus şi alteritatea de credinţă (p. 17-38) semnat de Dragoş Mîrşeanu, care ne prezintă viaţa
şi activitatea Sfântului Epifanie, scrierile acestuia, cu accent deosebit pe
Ancoratus.
Alături de Panarion, Ancoratus este una dintre cele mai importante lu
crări ale Sfântului Epifanie. A fost scrisă în anul 374 la cererea comunităţii
din Pamfilia, care îşi dorea o explicaţie competentă de la o persoană autori
zată despre credinţa corectă în Sfânta Treime, în special despre Sfântul
Duh. Prin conţinutul ei, lucrarea depăşeşte aşteptările destinatarilor, fiind
un fel de „compendiu al dogmelor Bisericii bazat pe Sfânta Scriptură şi pe
Sfânta Tradiţie” (p. 30). Sunt astfel tratate şi alte teme adiacente, precum
întruparea sau învierea trupurilor.
După conţinutul ei, lucrarea poate fi împărţită astfel:
- epistola introductivă;
- cap. 2-75: învăţătura Bisericii despre Sfânta Treime, împotriva obiec
ţiilor arienilor şi a pnevmatomahilor prezentate într-un mod nu tocmai
sistematic. După ce este dovedită dumnezeirea Duhului Sfânt (cap. 5-7),
sunt aduse dovezi în favoarea existenţei Sfintei Treimi: formula baptismală
(cap. 8), Trisaghionul (cap. 10-26). După un scurt interludiu în care este
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tratată dogma întrupării (cap. 27-38), este dovedită dumnezeirea Fiului (4563), precum şi consubstanţialitatea Fiului (cap 65^71) şi a Duhului Sfânt
(72-74).
- cap. 83-100: sunt aduse argumente în favoarea învăţăturii privind în
vierea trupurilor împotriva păgânilor (cap. 83-86) şi a lui Origen (87-100);
- cap. 100-109: pledează pentru convertirea păgânilor cu ajutor, res
pinge concepţiile maniheilor şi ale marcioniţilor cu privire la Dumnezeul
iudeilor, condamnă necredinţa iudeilor, precum şi erezia lui Sabelie.
Finalul cuprinde un îndemn la păstrarea credinţei şi redă două crezuri
pe care le recomandă a fi folosite în scop baptismal. Primul, mai scurt, (cap.
119) este crezul baptismal al scaunului mitropolitan de Constantia
(Salamis) introdus în uz nu cu mult înaintea alegerii Sfântului Epifanie în
această funcţie. Al doilea crez, mai lung (cap. 120) a fost compus de însuşi
Epifanie (dovadă în acest sens stă Epistola 1081/9 a acestuia).
Din cuprinsul lucrării, prezintă o deosebită importanţă următoarele
capitole: 1): 12-13 în care ne este prezentată lista ereziilor; 2) 87-100, în care
este respinsă opinia despre învierea morţilor a lui Origen.
1) In cap. 12-13 avem o listă de 80 de erezii, clasificate după cum ur
mează:
- înainte de darea Legii prin Moise: 5 erezii;
- de la darea Legii prin Moise la venirea lui Hristos: 11 erezii;
- după venirea lui Hristos: 60 de erezii;
- 4 erezii elineşti;
„Ereziile mamă” sunt considerate a fi: barbarismul, scitismul, elenis
mul, iudaismul şi samaritismul. Din acestea au luat naştere 20 de erezii
înainte de venirea lui Hristos (4 sunt ereziile elineşti, 7 s-au născut din iu
daism, iar 4 din samaritism) şi restul de şaizeci îşi au originea în perioada de
la venirea lui Hristos până la domniile împăraţilor Valentinian, Valens şi
Graţian. Este uşor de observat că pentru Epifanie, „erezie” nu înseamnă
doar deviaţie de la dreapta credinţă, ci în această categorie el include şi şco
lile filosofice greceşti şi grupările (partidele) religioase evreieşti. Acest înţeles
al termenului „erezie”, mai apropiat de înţelesul originar, se bazează pe
convingerea acestui Sfânt Părinte că erezia se află în afara Bisericii, deci
„erezie desemnează orice concepţie religioasă necreştină. împărţirea, la Epifanie, a ereziilor în diferite clase se bazează pe concepţia că ele îşi au
originea în răzvrătirea originară, de aceea nasc noi şi noi diviziuni. Din
perspectiva ereziilor şi a concepţiei despre ele, Ancoratus pregăteşte schema
376

Recenzii
şi ideologia ereziologică mult mai elaborată din lucrarea de mai mari di
mensiuni, Panarion scrisă în anul 377. în această lucrare avem dezvoltat un
soi de „teologie” a ereziilor. Numărul 80 are trimitere directă la Cântarea
Cântărilor 6, 8-9: „Solomon are şaizeci de regine şi optzeci de concubine,
iar fecioarelor socoteala cine le-o mai şine!/ Dar ea e numai una, porumbi
ţa mea, curata mea; una-i ea la a ei mamă ...” Interpretarea alegorică a
Sfântului Epifanie sună aşa: cele 80 de concubine sunt ereziile, în vreme ce
„porumbiţa” este Biserica (vezi nota 40, p. 345-346). Pentru a atinge numă
rul de 80 de erezii, mai ales în lucrarea Panarion, Epifanie forţează lucrurile,
descriind erezii hilare, mai degrabă imaginare, cu doar doi adepţi.
Mai trebuie spus că Epifanie face distincţie între erezie şi schismă. El
enumeră două schisme existente în Biserică până la vremea sa: a
meletienilor în Egipt şi a audienilor în Mesopotamia.
2) Epifanie este cunoscut drept unul dintre cei mai înfocaţi adversari
postumi ai lui Origen. Capitolele dedicate respingerii ideii că trupurile nu
vor învia din Ancoratus însă, nu cuprind atacuri împotriva lui Origen ca
persoană, care potrivit lui Epifanie, ar fi învăţat că trupurile omeneşti din
această lume nu mai învie căci în viaţa viitoare vom primi alte trupuri, ci
doar o serie de argumente împotriva acelora care „au impresia că sunt creş
tini, dar se încred în Origen” în privinţa învierii trupurilor. Argumentele
aduse sunt de natură logică (este normal ca la judecata viitoare, alături de
suflet să fie şi trupul prin care s-a păcătuit), dar în special biblică (1 Co
15, 53, In 12, 24 etc.), precum şi argumentul central hristică (Hristos a înviat
din morţi unele persoane, prevestind astfel învierea trupurilor tuturor oa
menilor. Propria Lui înviere este argumentul central, iar cine spune că
Trupul lui Hristos a fost altfel decât al nostru, riscă să devină dochetist).
Obişnuitele de acum (pentru colecţia Tradiţia creştină) Note explicative
în număr de 457 (p. 339-390) sunt competent realizate ca şi Bibliografia (p.
391-406), în nici un caz exhaustivă, lucru pe care de fapt nici nu îl pretinde,
Indicele de referinţe biblice în traducere (p. 407-416) şi Indicele de nume proprii
în traducere (p. 417-422) se află la sfârşitul volumului. Cred că nu are sens să
mai încerc să conving pe cineva de importanţa acestei lucrări a Sfântului
Epifanie pentru teologul specialist.
Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
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Ştefan Lucian Toma, Tradiţie şi actualitate la pr. Dumitru Stăniloaet Editura Agnos, Sibiu, 2008, 295 p.
Interesul faţă de gândirea părintelui Stăniloae
este, îndeobşte, encomiastic-muzeal şi nu viu critic.
Recepţia specializată a ideilor prezintă un non
sequitur evident faţă de operă şi riscă să se epuizeze
infertil în spaţiul admiraţiei cultural-teologice. In
termenii lui Mihail Şora, schimbul de idei trebuie să
fie un „dialog generalizat”1. în elaborarea cunoaşterii
elementele decisive sunt: evaluarea critică, preluarea
critică, transmiterea creatoare. Potrivit lui H.'R. Patapievici, „orice cultură vie este un organism care
funcţionează ca o piaţă de idei”, însă toate criteriile
asigurării fertilităţii cognitive depind de realizarea
„criteriului masei criticd (numărul participanţilor la schimbul de idei să
fie suficient de mare)2. Tot el face o paralelă între „sentiment” ca instru^
ment al culturii generale generator de „stări de conştiinţă şi de emoţii
culturale” şi „argument” ca operaţie a culturii ideilor prin care publicul avi
zat rămâne cu „informaţii, cunoştinţe şi structuri argumentative”3.
Ştefan Lucian Toma, în lucrarea sa „Tradiţie şi actualitate la pr. Dumi
tru Stăniloae”4, reuşeşte să infirme teoria potrivit căreia teologia ortodoxă,
în speţă cea românească, este o grădină („a Maicii Domnului”, papa Ioan
Paul II) care lâncezeşte fără relief pe mâna grădinarilor/teologilor autohtoni
şi care se animă luxuriant pe mâna grădinarilor/teologilor occidentali. Autorul sesizează rolul profetic al părintelui Stăniloae pentru teologia
ortodoxă română şi întregul parcurs al lecturii stă sub semnul cuvintelor
lui Al. Paleologu „Părintele Stăniloae mi-a luat atunci solzii de pe ochi”3.

• m

1 Mihail Şora, Eu, tu, el, ea... sau Dialogul generalizat, Cartea Românească, Bucureşti
1990.
2 Horia-Roman Patapievici, Despre idei şi blocaje, Editura Humanitas, Bucureşti 2007,
p. 47.
} Ibidem, p. 65.
4 Ştefan Lucian Toma, Tradiţie şi actualitate la pr. Dumitru Stăniloae, Editura Agnos,
Sibiu 2008.
’ Al. Paleologu, Moştenirea creştină a Europei, Editura Eikon, Cluj-Napoca 2003, p. 10.

378

Recenzii
în 1985, Jiirgen Moltmann îl numeşte pe teologul român Dumitru
Stăniloae „un teolog panortodox*, considerândud „cel mai creativ şi influent teolog ortodox contemporan”6. Heidegger se referă cu generozitate la
Stăniloae ca la al doilea ca importanţă gânditor creştin al secolului XX7, în
timp ce Olivier Clement spune: „Cu adevărat părintele Stăniloae este astăzi
cel mai mare teolog ortodox. Pe măsură ce va fi tradus în limbile occidentale, opera sa se va afirma ca una din creaţiile majore ale gândirii creştine din
a doua jumătate a secolului nostru”8. Cercetări asupra operei lui s~au făcut
relativ la eclesiologie (E. O’Brien, R.G. Roberson9 şi recent Nicoiae Moşo^
iu10), conceptul îndumnezeirii (E. Bartoş11, J. Henkel12), creaţie şi lume (M.
Bielawsky), triadologie şi hristologie (S. Rogobete13) şi antropologie (S.
Frunză1-1). Putem afirma că, aici sunt îndeplinite criteriile „masei critice” de
realizare a pieţei ideilor specializate, la care s-a referit domnul Patapievici.
Lucrarea tânărului teolog român, Ştefan Lucian Toma, respiră prin
rafinament elen şi construcţie stilistică neobizantină. Autorul îşi propune
să evidenţieze rolul de mediator al părintelui Stăniloae între Părinţii greci şi
6 J. Moltmann, „Geleitwort” în D. Stăniloae, Orchodoxe Dogmatik, traducerea în ger
mană de H. Pitters, Cologne/Gutersloh, 1985, p. 10. Moltmann scria: “Deşi încă în mare
parte necunoscut în Occident, Stăniloae este totuşi cel mai creativ şi influent teolog orto
dox contemporan”.
7 A. Plămădeală, „în loc de introducere: Generaţia Stăniloae”, în I.I. Ică jr., ed., Per
soană şi Comuniune: Prinos de cinstire preotului profesor academician Dumitru Stăniloae (19031993), Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe, Sibiu 1993, p. XI-XXI.
8 O. Clement, „Le Pere Dumitru Stăniloae et le gănie de l’orthodoxie Roumaine”, în
Prinos de cinstire..., p. 82-89.
* E. O’Brien, The Orthodox Pneumatic Ecclesiology of Father Dumitru Stăniloae; An
Ecumenical Approach, disertaţie Mphil (Dublin, 1984), R.G. Roberson, Contemporary Romanian Orthodox Ecclesiology. The Contribution of Dumitru Stăniloae and Younger Colleagues,
disertaţie PhD (Roma, 1988).
10 Nicoiae Moşoiu, Taina prezenţei lui Dumnezeu în viaţa umană. Viziunea creatoare a
Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, Editura Paralela 45, Braşov 2000.
11 Emil Bartoş, Conceptul de îndumnezeire fn teologia lui Dumitru Stăniloae, Editura Car
tea Creştină, Oradea, 2002.
12 Jiirgen Henkel, Îndumnezeire şi etică a iubirii în opera părintelui Dumitru Stăniloae,
Editura Deisis, Sibiu, 2003.
13 Silviu Eugen Rogobete, O ontologie a iubirii. Subiect şi realitate personală supremă în
gândirea părintelui Dumitru Stăniloae, Editura Polirom, Iaşi, 2000.
14 Sandu Frunză, O antropologie mistică. Introducere în gândirea Părintelui Dumitru Stăniloae, Editura Omnicop, Craiova 1996. Ibidem, Experienţa religioasă în opera lui Dumitru
Stăniloae, Editura Dacia, Cluj-Napoca 2001.
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teologii ortodocşi moderni. Gheorghios A. Galitis plasează şi el teologia pr.
Stăniloae în „sinteza logicului cu apoiaticul9^.
Părintele Dumitru Stăniloae a fost hărăzit cu vocaţia universalităţii în
Ortodoxie, devenind el însuşi tradiţie în cadrul Tradiţiei Bisericii, iar gân*
direa sa e unanim recunoscută ca un aspect al dinamicii acestei Tradiţii
Răsăritene, dar şi al unei sinteze neopatristice contemporane. Prin pr. Stă'
niloae, Ortodoxia a putut să ofere ceva original teologiei contemporane,
deschiderea exegetică a Tradiţiei constitue pentru el genialitatea Ortodoxiei.
Potrivit lui Nellas, pr. Stăniloae este primul ortodox care a subliniat
importanţa teologiei palamite pentru epoca noastră. Orientarea spre teolo'
gia Sfântului Grigorie Palama a marcat şi pentru Părintele D. Stăniloae
întoarcerea sa definitivă de la aşa-numita „teologie de şcoală” care purta
sub influenţă occidentală o amprentă raţională. Cu lucrarea sa despre Via
ţa şi învăţătura Sfântului Grigorie Palama (1939) şi începutul traducerii
Filocaliei în anii 40, părintele Dumitru Stăniloae a declanşat cu mult
înainte de Meyendorff mişcarea neoisihastă ortodoxă în teologia seco
lului XXy mişcare care în prezent are reprezentanţi însemnaţi în
personalităţi cum sunt episcopii Kallistos Ware sau mitropolitul Serafim
Joantă16. Cu toate acestea drept „cel mai important cercetător al lui Palama
din deceniile trecute” trece până astăzi părintele John Meyendorff cu teza
sa din 1959, acest studiu rămâne până astăzi drept „lucrarea-standard des'
pre Palama”17. Pentru Fairy Lilienfeld, părintele Stăniloae e cel mai
însemnat reprezentant dintre teologii ortodocşi contemporani care va
lorizează isihasmul palamit drept o gândire autentic ortodoxă.
Teologii ortodocşi actuali, spre exemplu K. Savvidis19, se străduiesc şi astăzi
’’ Şt.-L. Toma, op. cit., p. 33.
16 R. Joantă, Roumanie, tradition et culture hâsychaste (Spiritualii orientale), Abbaye de
Bellefontaine, 1987.
*' R. Flogaus, op.cit., pp. 50 şi 69. Flogaus îl număr pe părintele Dumitru Stăniloae
între „teologii palamiţi” (p. 283) şi, spre deosebire de Podskalsky şi Wenderbourg, trimite la
lucrarea părintelui Dumitru Stăniloae (p. 68).
18 F. Von Lilienfeld, Hesychasmus, în «Theologische Realenzylopădie» 15, Berlin 1986, p.
285. Vezi şi recenzia la D. Wendebourg, Geist oder Energie. Zur Frage der innergottlichen
Verankerung des christlichen Lebens in der byzantinischen Theologie, Munchen 1980, în «Kierche
im Osten. Monographien, Vandhoeck & Ruprecht» 25 (Gottingen, 1982), p. 193-206.
19 Kyriakos Savvidis, Die Lehre von der Vergottlichung des Menschen bei Maximos dem
Bekennerund ihre Rezeption durch Gregar Palamas, în «Veroffentlichungen des Instituts for
Orthodoxe Theologie», St. Ottilien, Munchen, 1997.
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mereu să demonstreze şi să afirme împotriva criticii occidentale autenticita
tea ortodoxă a lui Grigorie Palama.
Metoda teologică a pr. Stăniloae este caracterizată de o relaţie strânsă
între dogmă şi spiritualitate. Dinamica relaţiei dogmă şi spiritualitate
constitue un element central şi ai metodei teologice a Sf. Grigorie Palama
(de la teologia energiilor dumnezeieşti la teologia iubirii). Metafizica abs
tractă este exclusă treptat spre descrierea mărturiei vii, mintea şi Revelaţia
se află într-o relaţie liturgică. în acest sens, potrivit lui M. Bielavski, la pă
rintele Stăniloae putem să vorbim despre o teologie filocalică.
Elementele noi în abordarea dogmatică sunt surprinse de A. Louth:
centralitatea teologiei Sf. Grigorie Palama, hristologia (în care pr. Stăniloae
surprinde sensuri rare în interpretarea Sf. Chirii al Alexandriei), hristologia
Calcedonului înţeleasă prin distincţia fiinţei dumnezeieşti şi a energiilor,
echilibrul dintre apofatic şi catafatic, precum şi cele patruzeci de pagini
despre „starea sufletelor între moarte şi judecata universală” (temă puţin
abordată în Apus)20. De asemenea, a reuşit să lege eclesiologia şi antropolo
gia şi să ofere o înţelegere interdependentă a acestora - restabilind
echilibrul eclesiologic. Pe de altă parte, baza cosmologiei pr. Stăniloae o
constituie teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul - pr. Stăniloae e recu
noscut drept „cel mai autorizat interpret al Sfântului Maxim în timpul
nostru” (A.M. Allchin). în dorinţa de clasificare a teologiei părintelui Stă
niloae unii l-au văzut drept teolog al crucii, alţii l-au vrut teolog al învierii
ori ca teolog al Duhului Sfânt. împotriva acestor exclusivisme Stelian Papadopoulos spune: „Teologia pr, Stăniloae nu a fost unilaterală, a fost
sferică şi aceasta este măreţia ei”21.
Subliniind caracterul integral al revelaţiei naturale şi supranaturale,
părintele Stăniloae vorbeşte de „dogme naturale”, lumea fiind o teofanie, o
transparenţă spre lumină (lumen). în contrast cu filozofii existenţialişti mo
derni nu vorbeşte despre omul care îl aşteaptă pe Dumnezeu, ci dezvoltă o
teologie a lui Dumnezeu care-1 aşteaptă pe om. Un aspect particular al „dia
logului daruriloT ce devine un dialog al iubirii este că accentul trece de pe
dar pe persoana Dăruitorului, lumea fiind substanţa acestui dialog. Darul
reintroduce şi în fenomenologia actuală - turnura teologică a fenomenolo
giei franceze - transcendenţa metafizică a unui Donator. J.-L. Marion vede
20 Şt.-L. Toma, op. cit., pp. 61-62.
21 Ibidem, pp. 69-70.
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o răsturnare, el cere renunţarea înţelegerii donaţiei plecând de la dar şi redefinirea radicală a darului plecând de la donaţie, mai exact „reducerea
darului Ia donaţief (donaţie/iubire, am spune noi). In „donaţia intrinsecă” darul, Donatorul şi donatarul se abandonează fără rezerve
donaţiei/iubirii22. Părintele Stăniloae asociază termenul paulin „chenosis”
din Filipeni 2,7, cu cel patristic de „katabasis”, sugerând astfel o coborâre a
lui Dumnezeu în raport cu lumea, trăită simultan cu eternitatea vieţii Sale
treimice. Darul în el însuşi necesită o anumită cruce, astfel teologia crucii se
îmbină cu teologia creaţiei, dar şi tainele Bisericii oferă creaţiei o înţelegere
sacramentală. Cosmosul este o „umanitate extinsă”, ca un
macroanthropos (similitudine evidenţiată şi de Lars Thumbeg).
Ştefan Lucian Toma evidenţiază, de asemenea, centralitatea teologiei
persoanei în gândirea teologică a părintelui Stăniloae. Filozofia greacă nu
cunoscuse decât dimensiunea naturii, a fiinţei. Unirea între Dumnezeu şi
lume în Hristos nu se putea exprima, însă, printr-o filozofie pură a fiinţei,
iar Calcedonul afirmă un al treilea factor în raport cu cele două naturi în
care să se realizeze unirea fără contopire: o noutate esenţială - persoana ca o creştere din natură, ca o realizare a ei, ca o nouă treaptă a realităţii
dezvoltate din fiinţă.23 Graţie triadologiei capadociene, cu dubla operaţie
conceptuală (deosebirea ipostasului de fiinţă şi, apoi, identificarea ipostasului cu persoana), principiul ontologic al fiinţei nu e „ousia” sau natura, ci
persoana. Cheia întregii teologii a părintelui Stăniloae o constituie per*
soana şi comuniunea, deoarece „în comuniunea dintre persoană şi
persoană stă viaţa persoanei”24, putând fi, astfel, caracterizată drept o „ontologie a iubirii” (S. Rogobete). Patriarhul Calist de Constantinopol din
sec. XIV a spus amo, ergo sum, cu mult înaintea lui Descartes cogito, ergo
sum. Având în vedere exprimarea pr. Stăniloae, mitropolitul Kallistos
Ware consideră că „iubesc, deci exist”, ar trebui înţeles ca „sunt iubit, deci
exist”23. Persoana nu poate fi concepută ca o realitate statică, ci în relaţie,
comuniunea fiind o categorie ontologică se poate vorbi de o paralelă între
22 Jean-Luc Marion, Fiind dat. O fenomenologie a donaţiei, Editura Deisis, Sibiu, 2003,
pp. 155-164, 202-211.
23 D. Stăniloae, Iisus Hristos sau Restaurarea omului} Editura Arhidiecezană, Sibiu,
1943, pp. 121-122.
24 Idem, Spiritualitate şi comuniunea în liturghia Ortodoxă, Editura Mitropoliei Olteniei,
Craiova, 1986, p. 387.
25 Cf. Ş.-L. Toma, op. cit., p. 123-124.
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perihoreza Persoanelor divine şi dragostea reciprocă dintre oameni sau de o
doctrină socială a Treimii.
Emil Bartoş susţine o deosebire evidentă între Ioannis Zizioulas şi părintele Stăniloae, ajungând să afirme că în cazul teologului grec, esenţa este
redusă la persoană. în acest moment Ştefan Toma va lua apărarea lui
Zizioulas făcându-i o critică lui Bartoş în acest sens. Astfel, spune el, deşi
mitropolitul Zizioulas îşi revendică concepţia prin filiera capadociană şi
tinde spre identificarea Fiinţei lui Dumnezeu cu Persoana Tatălui, totuşi
chiar el afirmă foarte clar că fără fiinţă nu există persoană şi invers. „Dacă
ar fi să acceptăm critica lui Emil Bartoş, aceasta ar însemna că pentru mi
tropolitul Ioannis Zizioulas nu există nici esenţă, nici persoană, adică avem
de a face cu realităţi complet confuze, ceea ce este fals”26. Observăm, de
asemenea, o receptare a criticii părintelui Stăniloae referitoare la
metaontologia persoanei în concepţia lui Vladimir Lossky sau ireducti
bilitatea omului la propria natură. S.-E. Rogobete insistase şi el asupra
inconsistenţei acestui aspect al gândirii teologului rus din diaspora: „per
soana enipostaziază natura umană, în acelaşi timp, printr-un proces
constant de depăşire a ei.” Acestui apofatism antropologic radical, părin
tele Stăniloae îi opuse concepţia Sfinţilor Părinţi care nu fac distincţie de
conţinut între persoană şi natură. Apofatismul nu e lipsit de trăirea tainei.
Tratând îndumnezeirea, în concepţia teologică a părintelui Stăniloae ca împlinire a fiinţei umane în Dumnezeu, Ştefan Lucian Toma precizează
că termenul theosis nu se află în Sf. Scriptură, ci este un concept hristologic
şi eshatologic, ce exprimă în limbaj neoplatonic taina întrupării Fiului lui
Dumnezeu şi a mântuirii oamenilor. Este receptată şi opera episcopului
Joachim Giosamf1 > care s-a străduit să arate că în abordarea pr. Stăniloae
îndumnezeirea nu e un proces existenţial static, ci are un anumit dina
mism, constituie o permanentă mişcare în infinitatea lui Dumnezeu. Pe de
altă parte, Jurgen Henkel spune că pr. Stăniloae a preluat de la Binswanger
ideea existenţei ca viaţă în iubire şi comuniune prin întâlnirea cu semenul.
Teologul român va considera această supradimensionare a influenţei ter
minologiei lui Binswanger asupra pr. Stăniloae drept una din carenţele
demersului Iui Henkel, deoarece părintele Stăniloae „a vrut să arate exis26 Ibidem, p. 130-131.
27 Eveque Joachim Giosanu, La Deification de Vhomme d’apres la pensee du pere Dumi
tru Stăniloae, Trinitas, Iassy, Roumanie, 2003.
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tenţa în teologia şi filozofia apuseană a unor idei care pot constitui punţi de
dialog, însă întotdeauna a subliniat integralitatea gândirii patristice răsări'
tene”. „In comparaţie cu Henkel, care încearcă să supradimensioneze
influenţa surselor bibliografice apusene asupra gândirii pr. Stăniloae, Emil
Bartoş îi reproşează teologului român exact invers, influenţa aproape exclusivă a surselor patristice”28.
Părintele Stăniloae subliniază înţelegerea poziţiei de mijloc dintre două
extreme, respectiv depăşirea unei mistici a identităţii sau separaţia ire
ductibilă dintre om şi Dumnezeu. Acest lucru se realizează prin
evidenţierea limitelor ontologice dintre Dumnezeu şi om prin prisma dis
tincţiei palamite fiinţă/energie divină. Mistica apuseană citită prin prisma
teologiei lui Georg Koepgen, se află sub influenţa lui Plotin, rămânând oare
cum monoteistă, văzând Treimea numai ca unitate a Persoanelor şi devenind
o trăire închisă în subiectivitate. In acest sens pr. Stăniloae va sublinia aspec
tul eclesial al misticii ortodoxe ca „urcuş în interiorul Bisericii”.
Convins că mântuirea nu se obţine în izolare, ci în cadrul cosmic, pr.
Stăniloae opune exclusivităţii cunoaşterii raţionale scolasticii tomiste şi o
cunoaştere simbolică a lumii, în duh, deosebită de cea raţională. Pe de
altă parte, concepţia despre incognoscibilitatea „totală” a lui Dumnezeu îl
îndepărtează şi pe Lossky de palamismul tradiţional, susţinut întru totul de
pr. Stăniloae. Sub influenţa palamită şi cea a Sf. Isaac Şirul cunoaşte o
treaptă superioară teologiei negative, un apofatism mai deplin ce se reali
zează prin rugăciunea curată. E un extaz al tăcerii interioare, o oprire totală
a cugetării în faţa misterului divin, înainte de a coborî lumina dumnezeias
că de sus. Tăcerea minţii nu e încă vederea luminii, dar e o presimţire a
prezenţei Lui.
Lumina dumnezeiască are pentru părintele Stăniloae un caracter
trinitar, fiind un reflex al Sfintei Treimi. El critică teologia occidentală pen
tru marginalizarea rolului Sfântului Duh, ca şi cum ar exista o ruptură
între Hristos şi Duhul Sfânt. Ştefan Lucian Toma aminteşte şi efortul lui
Vasile Cristescu de a prezenta în lucrarea sa29 hristologia ca fundament al
înţelegerii antropologiei şi paralela pe care o face între W. Pannemberg şi
pr. Dumitru Stăniloae.
28 Cf. Ş.-L. Toma, op. cit., p. 146.
29 Vasile Cristescu, Die Antropologie und ihre christologische Begrundung bei Wolfhart
Pannemberg und Dumitru Stăniloae, Peter Lang, Heidelberg Univ., 2003.
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Sfânta Treime este definită de pr. Stăniloae ca „structură a supremei
iubiri”, „taina perfectei unităţi a Persoanelor distincte”, „plinătate a existenţei şi a iubirii”. M. A. Costa de Beauregard a semnalat că la toţi teologii
ortodocşi ai secolului XX se observă legătura dintre doxologia trinitară,
eclesiologie şi antropologie. In abordarea de către teologii contemporani a
triadologiei pr. Stăniloae, Ştefan Lucian Toma observă două teme fundamentale: relevanţa raporturilor intratrinitare pentru relaţiile interumane şi
răspunsul dat teoriei catolice a lui Filioque. Gândirea pr. Stăniloae devine
foarte importantă pentru Apus, aşa cum sesiza K Ware, având în vedere
tendinţa de depersonalizare a Treimii. Potrivit lui Anthony Ugolink, citat
de autorul sibian, aplicarea vieţii interne a Treimii la realităţi antropo
logice îl leagă pe Stăniloae şi de teologia rusă, cu referire la Pavel
Florensky. Receptat şi în teologia protestantă, vedem cum Moltmann preia
reflexele trinitare în antropologie de la pr. Stăniloae şi le prezintă în con
textul teologiei protestante a sec. XX.
Prezentând poziţia anti-Filioque^ pr. Stăniloae trage un semnal de
alarmă asupra hristomonismului şi a aşa-numitei „uitări a Duhului” din teo
logia occidentală, cauză a confuziei dintre Duhul Sfânt şi subiectivitatea
umană colectivă sau individuală. Este receptată ideea „arătării sau strălucirii
Duhului prin Fiul” a lui Grigorie II Cipriotul, arătând că ea nu exprimă o
identitate de fiinţă între Fiul şi Duhul, ci o relaţie personală a lor. Teologul
român înţelege această strălucire şi ca o „odihnă a Duhului în Fiul”, care
are loc încă înainte de întrupare. în cheie palamită, „strălucirea” nu e alt
ceva decât „răspunsul iubirii Fiului la iniţiativa iubirii Tatălui”. Referirile
continuă la teologul bizantin Iosif Vrienios potrivit căruia pe lângă caracte
ristica comună a provenirii din acelaşi izvor, Persoanele treimice au şi un
caracter personal distinct: „Tatăl nu este numai Tată, ci şi Cauza purcederii, Fiul nu e numai Fiu, ci şi Cuvântul cel Adevărat, Duhul nu e numai
Duhul, ci şi Persoana care Se purcede”.
Distanţându-se de teologul catolic J.M. Garrigue, prin refuzul acestuia
de a explica trimiterea Duhului în lume ca fiind legată de înţelegerea dumnezeirii, pr. Stăniloae arată că relaţiile treimice nu sunt doar o problematică
despre Dumnezeu „în Sine”. Formula pe care o propunea Garrigue era: „Du
hul Sfânt, Care de la Tatăl există şi de la Fiul purcede (este trimis)”. în
lucrarea sa dedicată istoriei lui Filioque, Bernd Oberdorfer30 îi dedică un spaBernd Oberdorfer, Filioque - Geschichte und Theologie eines okumenischen Problems,
Vandenhoeck & Ruprecht in Gottingen, 2001.
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ţiu de cercetare şi pr. Stăniloae, dar consideră anumite formulări ale acestu
ia ca fiind „sofistice” şi afirmă că teologul român merge „mereu pe alte căi
decât teologii neopalamiţi”, opunându-se şi distincţiei dintre „iconomia Fiu
lui” şi „iconomia Duhului”, pe care o susţine Lossky. Autorul nostru
sesizează că singura sursă bibliografică folosită de Oberdorfer pentru
pnevmatologia pr. Stăniloae este doar un singur articol, de unde şi limitele
inteligibile ale demersului acestuia.
Lossky considera că Hristos este în Biserică principiul unităţii firii şi
Duhul Sfânt principiul deosebirii personale, ducând spre concluzia că în
Sfânta Treime Fiul nu e persoană, ci Fire, de vreme ce Duhul nu deţine
aceeaşi sfântă fire, ci în mod exclusiv reprezintă principiul diferenţierii. Jo
se/ Freitag în lucrarea sa31, susţine că pr. Stăniloae, influenţat de învăţătura
Sf. Grigorie Palama, proclamă reciprocitatea şi complementaritatea lucrării
Fiului şi a Duhului şi nu desparte natura de persoană, atenuând sau îm
blânzind, astfel, antiteza lui Lossky.
Ca răspuns la ideea lui Moltmann că Duhul îşi primeşte existenţa de
la Tatăl şi chipul (eikon) de la Fiul părintele Stăniloae arată că, acest
caracter personal, Duhul îl primeşte şi din faptul purcederii Sale de la Ta
tăl. Intr-o recenzie la o carte a lui Moltmann (History and the Triune God),
pe care acesta i-o dedicase, teologul român spune: „Dacă în Occident s-a
rămas în urma lui Augustin 1a ideea unui Dumnezeu - substanţă spirituală,
faţă de care Fiul şi Duhul Sfânt nu sunt decât două funcţii sufleteşti..., fapt
care l-a determinat pe Karl Barth să vadă în Dumnezeu un singur Eu cu
trei moduri de manifestare, Moltmann revine la Treimea Persoanelor în
spiritul Sfinţilor Părinţi răsăriteni”32. Daniel Munteanu 33 susţine că, la con
ferinţa de la Klingenthal, pr. Stăniloae l-a convins pe Moltmann că
adaosul „Filioque” este inutil şi periculos. Apoi, perihoreza ar fi, după
Moltmann, doar opera Duhului Sfânta fapt inacceptabil, deoarece
perihoreza are loc între toate cele trei Persoane ale Treimii. El e dispus încă să limiteze unitatea lui Dumnezeu doar la domeniul relaţional,
pentru a evita conceptul de fiinţă. Sub acest aspect, adaugă tânărul teoJosef Freitag, Geist Vergesen - Geist Erinnem. Vladimir Lossky Pneumatologie als
Herausforderung westlicher Theologie, Echter, Wurzburg, 1995.
33 Ortodoxia, nr. 4/1981, p. 629-631. Cf., Şt.-L. Toma, op. cit., p. 211.
Daniel Munteanu, Der trostende Geist der Liebe. Zu einer okumenische Lehre vom
Heiligen Geist uber die trinitarischen Theologien J. Moltmanns und D. Stăniloaes, Neukirchener
Verlag, Germany, 2003.
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logul sibian, înţelegerea unităţii tainei Sfintei Treimi ca „taină a unităţii
Sfintei Treimi” la pr. Stăniloae, este mult mai potrivită.
Ştefan Lucian Toma concluzionând, în lucrarea sa abordările
triadologice, sintetizează: „Pe parcursul sec. XX, în legătură cu abordarea în
văţăturii despre Sfânta Treime, putem spune că pr. Stăniloae a fost teologul
Sfintei Treimi, pr. Popovici a fost teologul Fiului lui Dumnezeu Întrupat, martor
viu al trăirii în Sfânta Treime, iar pr. Florovsky a fost teologul istoric al Sfintei
Treimi”*.
Biserica - „lucrarea de mântuire a lui Hristos în desfăşurare”, tema
dominantă a sec. XX (numit „secolul Bisericif), reprezintă ultimul capitol
al lucrării teologului Ştefan Toma, măsură a capacităţii de sinteză a unui
material bibliografic inedit, complet şi extrem de abundent, aşa cum a remarcat, de altfel, în prefaţare şi Prof. Dr. Dimitrios Tselenghidis,
coordonatorul acestei lucrări doctorale.
Părintele Stăniloae remarca o anumită nesiguranţă a teologului grec
Karmiris în cea ce priveşte actul prin care se întemeiază Biserica, Cincizecimea reprezentând pentru el când însufleţirea Bisericii existente de mai
înainte, când întemeierea ei de fapt, moment în care Biserica ia fiinţă reală.
Potrivit lui Ronald G. Roberson, citat de autor35, pentru pr. Stăniloae con'
stituirea Bisericii e percepută şi ca actul final al Tremii în lume (teofanie
a Sfintei Treimi). Şi K. Ch. Felmy vedea unitatea în pluralitate a Bisericilor
ca analogie a Sfintei Treimi. Andre Scrima aminteşte despre necesitatea
evitării opoziţiei dintre hristologie şi pnevmatologie printr-o „eclesiologie
pnevmatologică” sau printro „pnevmatologie eclesiologică”. Definirea
„constituţiei teandrice” a Bisericii se face prin utilizarea conceptului de
perihoreză şi a noţiunii patristice de sinergie. Se insistă şi pe aspectul cosmologic (Biserica primordială din paradis) ca şi pe cel eshatologic (laborator
al învierii).
Despre acelaşi teolog român, Olivier Clement spunea: „Nu aş putea
spune că părintele Stăniloae este ecumenic, aş spune că e „sobornicesc”
(universal), în adevăratul sens al cuvântului Kai’otov, în sensul de plenitu
dine, de totalitate cuprinzătoare”36. Pr. Stăniloae va critica concepţia lui
34 Cf. Ş.'L. Toma, op. cit., p. 218.
h Ronald Roberson, Contemporary Romanian Orthodox Ecclesiology. The contribution of
Dumitru Stăniloae and Younger Collegues, Pontificium Institutum Orientale, Excerpta ex
dissertatione ad Doctoratum, Romae, 1988, p. 6; Cf. Ibidem, p. 226.
36 Cf. Ibidem, p. 241-242.
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Afanasiev conform căreia nu există al criteriu al adevăratei Biserici decât
Euharistia, care duce spre concluzia că în Bisericile locale por apărea învă
ţături false, fără ca acele comunităţi să îşi piardă caracterul de Biserică
deplină, întrucât Euharistia constituie Biserica, ruptă de adevăr. Prin trimi
tere la N. Trembelas şi receptând corecturile aduse de Schmemann gândirii
lui Afanasiev, pr. Stăniloae spune că unitatea Bisericii în Euharistie nu
poate exista fără alte două feluri de unitate: unitatea în credinţă şi unitatea
în jurul episcopului local.
Tânărul teolog sibian, îşi propune şi reuşeşte să demonteze ipoteza po
trivit căreia, din raţiuni neştiute, pr. Stăniloae şi mitropolitul Zizioulas
s-au ignorat reciproc. Georges Florovsky remarcase necesitatea unei sinteze
între hristologie şi pnevmatologie în ceea ce priveşte înţelegerea Bisericii.
Tocmai din această necesitate s-a născut şi demersul mitropolitului
Zizioulas. Deşi Lucian Turcescu37 crede că pr. Stăniloae este cel care a reali
zat cu adevărat în secolul XX această sinteză dintre hristologie şi
pneumatologie, sinteză necesară înţelegerii integrale a Bisericii, Ştefan Lu
cian Toma îi consideră pe Zizioulas şi Stăniloae drept coautorii acestei
sinteze alături de teologi ortodocşi precum Karmiris, Lossky, Meyendorff,
Popovici etc.
O ultimă analiză inserată în lucrare de autor este cea a pr. Berger38 ca
re afirmă că Zizioulas pare să recadă într-un primat exclusiv al Euharistiei,
în locul unei sinteze între Fiul şi Duhul, fără a explica însă cum anume
manifestă Biserica prezenţa Duhului Sfânt în afara adunării Euharistice.
Părintele Stăniloae evită a această „dilemă potenţială”, fundamentând atât
experienţa comuniunii, cât şi a eshatonului în Persoanele Fiului şi Duhului
şi nu numai în liturghia euharistică a Bisericii, ceea ce conduce spre consti
tuirea unei eclesiologii echilibrate. în opinia lui Berger, sinteza eclesiologică
a pr. Stăniloae are un accent pnevmatologie mai puternic şi o relaţie FiuDuh, care ar putea ajuta sinteza mitropolitului Zizioulas, echilibrând accen
tul excesiv pe Euharistie.
3< Lucian Turcescu, „Eucharistic Ecclesiology or Open Sobornicity”, în Dumitru Stăniloae: Tradition and Modemity in Theology, The Center for Roumanian Studies, Iaşi-OxfordPalm Beach. Portland, 2002, p. 92. Cf. Ibidem, p. 253.
iH Calinic (Kevin M.) Berger, „Does the Eucharist Make the Church? An
Ecclesiological Comparation of Stăniloae and Zizioulas” St. Vladimir’s Theological
Quaterly, no. 1/2007, p. 23-70 (trad. rom. de arhid. prof. Ioan I. Ică jr. în Tabor, nr.
7/2007, p. 13-39).
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Ştefan Lucian Toma observă trei elemente metodologice fundamentale
în opera pr. Stăniloae: folosirea teologiei dogmatice, a spiritualităţii filocalice şi a dialogului cu cultura contemporană. In încheiere, autorul crede că
Biserica Ortodoxă are obligaţia de a se confrunta cu lumea contemporană
şi de a nu pierde o uriaşă miză doar de dragul unor atitudini irenice.
Nu putem să nu remarcăm, pe de o parte, faptul că J. Henkei este receptat prin supradimensionarea influenţei terminologiei lui Binswanger
asupra lui Stăniloae, în timp ce Cristescu foloseşte în antropologie o parale
lă cu Pannemberg, iar Daniel Munteanu în triadologie comparaţia cu
Moltmann. Pe de altă parte, demersul metodologic al lui Ştefan Lucian
Toma e realizat de această dată prin raportarea la doi teologi ortodocşi. Şi
aici sesizăm ineditul: dacă ceilalţi au simţit oarecum nevoia să „legitimeze*
măreţia teologiei părintelui Stăniloae prin raportarea la anumiţi teologi
consacraţi din spaţiul teologic apusean, teologul sibian, conştient de valoa
rea teologiei pr. Stăniloae pentru secolul XX, „atrage” în descoperirea
acestui opus magnum a teologului român încă doi teologi ortodocşi: sârbul
Iustin Popovici şi rusul Georges Florovsky.
Ortodoxia deschisă, capacitatea de a scrie teologie la timpul prezent,
precum şi ieşirea din „captivitatea babilonică” a hermeneuticii tradiţiei ca
specie a discursului teologic, desemnează un teolog de vocaţie, iar nu de
meserie, a cărui cunoaştere ca „sălăşuire” va face raţiunea să accepte o cru
cificare teologică. Competenţa autorului nu e hărnicia anostă a unui
simplu depozitar de informaţii, ci atributul unui cercetător orientat.
Situaţia religioasă actuală poate fi descrisă cam ca un „mozaic de cre
dinţe”, unde apetitul pentru sincretisme face să varieze indefinit opţiunile şi
reţetele credinţei, ceea ce ne face să vorbim despre o societate postcreştină,
contrângându-ne la orizontalitate. Religiile însele pătimesc, împreună cu
noi, din pricina „platitudinii” în care ne-am înghesuit, pe de altă parte, „şo
cul dogmatic” al coabitării cu alte religii, gândirea creştină nu l-a absorbit
încă39. De asemenea, subliniind distanţa tot mai mare dintre religia trăită şi
cea propusă de instituţiile religioase, Jean Delumeau deplângea agnosticis
mul intelectual, amnezia culturală şi afazia religioasă a europenilor care pot
simultan să se declare deopotrivă „fără religie” şi „credincios”. Delumeau se
întreabă în cartea sa: „Va muri creştinismul?”, indicând o „defrişare a me19 Anca Manolescu, Europa şi întâlnirea religiilor. Despre pluralismul religios contempo
ran, Editura Polirom, Iaşi 2005, pp. 13-19.
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moriei creştine” şi imperativul unei reevanghelizări neîntârziate40. Riscul
este de a ajunge, asemeni atenienilor, să ne închinăm zeului ne(re)cunoscut.
Prin acel altar fără nume atenienii sperau să nu-şi atragă mânia unui zeu pe
care ei uitaseră să-l cinstească nominal, un altar la care puteau să apeleze cei
ce nu ştiau sau nu se hotărau cărui zeu să i se închine41. Teodor Baconsky va
exclama: „Prea sofisticaţi intelectual pentru a mai crede - „simplu” - în Dumnezeul Scripturii şi prea rudimentari (pe plan spiritual) pentru a admite că simplitatea
aceea ne deosebeşte de pietre, rămânem copiii recalcitranţi ai unui Părinte ceresc de
care suntem etern legaţi prin fascinaţie, repulsie, iubire şi revoltă”*2.
In acest sens, o teologie a reconcilierii minţii cu inima devine calea ie
şirii din captivitatea istoriei, iar gândirea teologică a părintelui Stăniloae
constituie „o poartă deschisă spre secolul XXI” (I. Bria), care prin mesajul
său neopatristic continuă să provoace interes. Prin cele trei însuşiri - tradi
ţională, contemporană şi profetic eshatologică - teologia, pentru părintele
Stăniloae, trebuie să fie fidelă trecutului, dar nu închisă în trecut şi fidelă
omenirii de azi, dar cu privirea deschisă dincolo de faza ei actuală, constitu
ind un ferment al progresului în fiecare timp. Cartea teologului sibian
Ştefan Lucian Toma, editată de altfel şi în limba greacă, are darul de face
cunoscute şi actuale viaţa şi opera Părintelui Dumitru Stăniloae, iar lecturarea ei sperăm să ofere cititorului aceeaşi exclamaţie a lui Alexandru
Paleologu: „Părintele Stăniloae mi-a luat atunci solzii de pe ochi”43.
In încheiere, apreciem apariţia acestei excelente lucrări şi doresc să
remarc faptul că începem să trăim într-o cultură teologică care doreşte să
depindă mai puţin decisiv de importuri, o lume intelectuală în care, aşa
cum mărturisea Sorin Antohi «să nu am atât de frecvent şi acut sentimentul de
tărâm al derivatului, al „secundarului”, al „pseudo-morfozei” - sau, cum spunem
chiar noi cu Titu Maiorescu, al „formelor fără fond”»44.
In lucrarea sa, Ştefan Lucian Toma reuşeşte să intuiască liniile genera
le, actuale, direcţiile principale, ori disputele pe marginea marilor teme
40 Jean Delumeau, In aşteptarea zorilor. Un creştinism pentru mâine, Editura Polirom,
Iaşi, 2006, pp. 12-15.
41 Teodor Baconsky, Despre necunoscut, Editura Humanitas, Bucureşti 2007, p. 41" Idem, Europa creştină. Metoda cut & paste, în „Pentru un creştinism al noii Europe.
Seria Boltzmann” (voi. III), Editura Humanitas, Bucureşti, 2007, p. 61.
4i Alexandru Paleologu, Moştenirea creştină a Europei, Editura Eikon, Cluj-Napoca,
2003, p. 10.
',4 Sorin Antohi, Războaie culturale. Idei, intelectuali, spirit public, Editura Polirom, Iaşi,
2007, p. 25.
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teologice ale secolului XX. Accesul personal şi dialogul din intimitatea de
creaţie a biroului unor somităţi teologice precum Andrew Louth, K. Ware,
mitropolitul Zizioulas, fac unică această carte în peisajul teologic românesc
fiind superioară, în multe privinţe, celei a polonezului Bielawsky, pe aceeaşi
linie academică cu lucrarea lui Henkel, arătând un echilibru net în prezentare faţă de Bartoş, remarcându-se prin pozitivitate şi receptare critică, dar
şi obiectivitate incisivă. Faţă de lucrarea părintelui N. Moşoiu are un uşor
avantaj prin intervalul de timp dintre cele două apariţii, timp în care materialul bibliografic pe tematica Stăniloae devine mult mai generos.
îi dorim autorului încredere în forţele creatoare şi continuarea acestui
elan teologic sibian prin excelenţă.
Pr. Drd. Nichifor Tănase

Mitropolitul Andrei Şaguna. Creator de epocă în istoria Bisericii
Ortodoxe din Transilvania, coordonator Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Editura Andreiana, Sibiu, 2008, 450 p.
în seria volumelor dedicate mitropolitului Andrei Şaguna cu prilejui
aniversării a două sute de ani de la naşterea sa, se
numără şi cel realizat prin grija Mitropoliei Ar
dealului şi a Facultăţii de Teologie din Sibiu, care
îi poartă numele.
La prima vedere nimic deosebit, poate chiar
nu la fel de îngrijit ca alte asemenea colecţii de
articole, dar o încercare de întruchipare a spiritu
lui andreian, acest volum omagial prin textele ce
îi compun surprind tocmai măreţia şi nobleţea
celui ce a restaurat Mitropolia Ardealului, ale ce
lui ce a întrupat idealurile naţionale şi politice ale
românilor transilvăneni, ale celui ce s-a bucurat
de preţuirea şi încrederea Casei de Habsburg şi a miniştrilor de la Curtea
vieneză, ale celui ce a dat dovadă nu doar de diplomaţie, ci mai ales de
demnitate.
„Mitropolitul Andrei Şaguna. Creator de epocă în istoria Bisericii Ortodoxe
din Transilvania” este un îndoit motiv de uimire pentru cititorii care îi vor
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parcurge paginile. întâi de toate pentru simplul fapt că teologia istorică
sibiană nu a fost biruită de un pur intelectualism, iar cercetarea nu este
strict lucidă. încă se mai scrie „cu inima” (nu în sensul de părtinire, ci de
sensibilitate), cu atât mai mult cu cât este vorba de „părintele” a tot ceea
ce e mai reprezentativ pentru Mitropolia, Catedrala, Facultatea şi TipO'
grafia din Sibiu.
Pe de altă parte, cititorul nu îşi poate nega uimirea şi bucuria care îl
biruie constatând că cele peste 20 de articole prezintă tot atâtea aspecte din
viaţa „marelui Andreiu”, segmente interconectate şi întrepătrunse într^un
singur destin, unic prin valorificarea potenţialului său, prin traiectoria sa.
Acestea sunt grupate tematic constituindu'Se astfel cinci capitole, prefaţate
de o pleiadă de „Cuvinte de suflet” semnate de personalităţi de talia Preaferb
citului Părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a
înaltpreasfinţiei Sale Dr. Laurenţiu Streza, mitropolitul Ardealului, sau a
domnului profesor Dumitru Acu, preşedintele Asociaţiunii ASTRA. Trecerea către studiile propriu-zise se face printr-un grupaj de materiale care
nid prezintă pe restauratorul Mitropoliei ardelene, aşa cum a rămas ei în
memoria posterităţii, grupaj ce debutează cu articolul coordonatorului
acestui volum, Pr. Prof. Acad. Mircea Păcurariu, care analizează personali'
tatea marelui ierarh în istoricitate, fiind urmat de cel al părintelui Dumitru
Stăniloae, care îl aşează pe baronul de Şaguna la baza istoriei Bisericii Or'
todoxe contemporane.
Celelalte secţiuni tratează pe rând activitatea naţional-politică, restaura
rea şi organizarea Mitropoliei, activitatea culturală, precum şi cea pastorală şi
liturgică, pentru ca în final să prezinte raporturile vrednicului mitropolit cu
contemporanii săi sub aspect spiritual şi administrativ. Cert este că titularii
catedrelor de Istoria Bisericii Universale şi a Bisericii Ortodoxe Române,
Liturgică şi Vechiul Testament, Patrologie şi Pastorală, Drept Canonic sau
Omiletică şi Catehetică din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Si'
biu prezintă diverse aspecte ale bogatei misiuni pe care a realizat'© marele
ierarh, fără însă a epuiza aceste subiecte.
Sunt studii care analizează pe rând angajamentul politic, acţiunile di'
plomatice, numeroasele relaţii cu Bisericile Ortodoxe din Ţara Românească
şi Moldova, implicarea pastorală şi contribuţia decisivă la ridicarea nivelu'
lui cultural al românilor din Ardeal prin deschiderea a numeroase şcoli,
prin înfiinţarea tipografiei şi susţinerea Telegrafului Român, precum şi edi392
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tarea unei noi ediţii a Sfintei Scripturi, deopotrivă extrem de necesare la
acel moment.
Toate studiile exprimă în acelaşi timp (însă întru-un mod admirativ)
neputinţa de a cuprinde în câteva zeci, sute sau chiar mii de pagini activitatea unei personalităţi de talia mitropolitului Andrei Şaguna.
Dacă ne este permis să rezumăm conţinutul volumului „Mitropolitul
Andrei Şaguna. Creator de epocă în istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania”,
am putea spune că în aproape fiecare pagină e relevată vocaţia de ctitor pe
care a avut-o acest mare bărbat ai neamului (chiar fiind el de origine aro
mână): este restaurator în fiecare câmp de activitate existent la acel
moment în această Episcopie din jurisdicţia Patriarhiei de Carloviţ, consolidând-o prin intuiţia de care a dat dovadă. Insă nu se mărgineşte la atât, ci
ca un vizionar pregăteşte bazele temeinice ale unei structuri al cărei presti
giu nu i l-a ştirbit nici perioada de dominaţie comunistă, precum nici şocul
de acum 3 ani. Poate, din contră, acesta din urmă a fost evenimentul nefast
prin care Mitropolia a fost redusă la roca dură a autenticei ctitorii a mare
lui Andrei Şaguna, iar noi putem aprecia la adevărata valoare eforturile
sale, o lecţie învăţată, ale cărei roade nu vor întârzia să apară.
Volumul nu este doar un simplu arc peste timp, în care sunt evocate
într-un mod searbăd realizările şaguniene, ci vine să împlinească setea de
modele de viaţă cu care se confruntă societatea românească postmodernă, post-decembristă şi, pe zi ce trece, tot mai post-creştină. Doar
asumându-ne puţinele pilde care ne mai sunt la îndemână, ne putem co
necta mai profund la valorile autentice, care au stat la baza acestor edificii
ale spiritualităţii şi culturii româneşti, recuperându-le pozitiv. Aceasta
este una din principalele idei pe care le puteţi citi printre rândurile studii
lor. Restul urmează să le descoperiţi răsfoind volumul omagial dedicat
„marelui Andreiu”!
Masterand Dragoş Boicu
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Helene Arjokovsky-Klăpinine, Iubirea nebună de aproapele. Viaţa
şi învăţăturile Maicii Maria Skobţova (1891*1945), ediţia a Il-a, tradu
cere de Maria-Cornelia Ică şi diac. Ioan I. Ică jr., postfeţe Maica Sofia
şi Olivier Clement, Editura Deisis, Sibiu, 2008, 330 p.
In seria volumelor reeditate recent la Editura
Deisis se află şi lucrarea hagiografică care redă, într-un
format nou, viaţa şi o parte din învăţăturile Elisavetei
Skobţova, cea care avea să devină Maica Maria, vic
timă a lagărelor de exterminare, martiră canonizată în
anul 2004. Personal, îmi doream ca această nouă edi
iubirea
ţie să beneficieze de un studiu introductiv al părintelui
nebună
de
Ică jr., aşa cum ne obişnuise la fiecare volum, care să
aproapele
prezinte în maniera sa unică acest destin, însă a trebu
it să mă împac cu absenţa lui. Aşa cum sugerează şi
iK
gji j titlul, cuprinsul cărţii este şocant, aproape nebunesc.
Este vorba de prezentarea unei existenţe de o vitali
tate surprinzătoare, ce sfidează sistematic cadrul istoric în care i-a fost
rânduit să trăiască, dar care dă dovadă de o iubire dilatată la infinit şi
transformată în maternitate spirituală, cum afirmă Olivier Clement în
postfaţa volumului.
Prefaţată de actele canonizării protopresbiterului Aleksei Madvedkov,
a preotului Dimitri Klepinin, a monahiei Maria Skobţova, şi fiului ei, Iuri
Skobţov, biografia spirituală întocmită de Helene Arjokovsky-Klepinine
poartă titlul generic de „Bucuria dăruirii” (p. 17-96). Subtitlurile punctează
momentele esenţiale din viaţa Elisavetei Skobţova, în vreme ce textul pre
zintă succint şi plin de dinamism desfăşurarea lor, ponderea cea mai mare
ocupând-o, cum era şi firesc, realizările monahiei Maria. Toate evenimente
le relatate intr-un mod echilibrat, lipsit de iz bizantin sau de construcţii
specifice hagiografiei metafrastice, stârnesc curiozitatea cititorului şi dorinţa
de a înţelege procesul convertirii acestui spirit energic, care se angajează
trup şi suflet în manifestarea iubirii în dimensiunea ei plenar creştină faţă
de aproapele concret, aproapele aflat în proximitatea ei, denunţând iubirea
sterilă pentru umanitate, pe care doar o afirmăm.
încă din adolescenţă ea va manifesta o neîncetată dorinţă de realizare
a mai binelui pentru semenul său, dovadă stând opţiunea politică pentru
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socialismul revoluţionar şi alăturarea în calitate de secretar itinerant la Acţiunea Studenţilor Creştini Ruşi, îndată după moartea celei de-a doua fiice
- Anastasia. Acesta este prilejul cu care descoperă mizeria fizică şi psihică
extremă a emigranţilor ruşi din Franţa, unde ea însăşi ajunsese în 1923.
Stăruinţa în grija pentru semen va duce la constituirea unor proiecte care îi
vor valida vocaţia monahală, acest pas hotărâtor venind în anul 1932,
primind numele Maria, după cel al Sfintei Maria Egipteanca. Insă forma
sfinţeniei care o atrage şi spre care tinde prin tot ceea ce face, este sacrificiul
total, astfel încât nu va pregeta să-şi rişte viaţa de nenumărate ori pentru
salvarea persoanelor marginalizate şi a evreilor deportaţi sistematic în lagă
rele de exterminare, motiv pentru care ea însăşi va sfârşi deportată la
Ravensbruck, unde îşi va găsi sfârşitul prin gazare şi incinerare.
Urmele de nelămurire pe care ie poate naşte modul de vieţuire şi acţiu
ne, nonconformist prin definiţie, al Maicii Maria se risipesc prin lecturarea
„învăţăturilor” ei: un mănunchi de 12 articole destinate unor publicaţii de
limbă rusă din Franţa, care constituie o veritabilă radiografie a societăţii in
terbelice (p. 97-295). Dincolo de valoarea documentară a textelor, se remarcă
stilul incisiv al autoarei, care enunţă precis, mai presus de orice îndoială sau
rezervă „iubirea nebună a aproapelui” sau cum se va dovedi pentru alţii: ne
bunia iubirii aproapelui. Tonul profetic cu care vorbeşte despre sărăcirea
lăuntrică cauzată tocmai de autoconservarea sinelui, din persistarea într-o
spiritualitate plată şi un moralism bidimensional, străine de profunzimile
unei spiritualităţi multidimensionale (p. 200); acrivia cu care caută temeiurile
patristice ale activităţii sociale, marginalizate de tendinţa de izolare de lume,
determinată însă de confort, nicidecum de dorul de isihie; sentinţele ce
amintesc de duhul Patericelor; toate sunt construite pe textul ioaneic „Dacă
zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăşte, mincinos este!
Pentru că cel ce nu iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe
Care nu L-a văzut, nu poate să-L iubească” (1 In 4, 20). Toate aceste elemen
te vin să exprime, pe de o parte, necesitatea abandonării stereotipurilor
aparent duhovniceşti, diagnosticate fără milă ca patologice, precum şi de
nunţarea „protestantismului mistic”, iar pe de altă parte, relevă imperativul
asumării propriei cruci, dar şi a suferinţelor ce ne vin prin celălalt tocmai
prin iubirea dezinteresată de care ar trebui să dăm dovadă.
Virtutea - condamnată atât timp cât degenerează, devenind din mij
loc, scop al ascezei - nu poate fi veritabilă decât prin raportarea la cele
395

Recenzii
două porunci date de Hristos, întreaga Evanghelie fiind rezumată şi epuizată de ele. Maica Maria ţine să sublinieze criteriul iubirii creştine,
combătând devierile ce pot apărea din absolutizarea vreuneia din cele două
porunci, cu atât mai mult cu cât, adevărata lor semnificaţie nu se arată de
cât în împletirea lor (p. 142): „numai integrându-le în porunca «bi-unitară»
a iubirii de Dumnezeu şi de aproapele, creştinul ortodox îşi poate împlini şi
realiza principiile credinţei sale” (p. 161). Definind pe rând fiecare din aces
te două iubiri Maica subliniază interdependenţa dintre ele de vreme ce
„iubirea lui Hristos, ai cărei moştenitori suntem, e o adevărată iubire jertfelnică: e dăruirea totală a sufletului, nu pentru a-1 regăsi cu interes, în
folosul meu, ci spre singurul folos al aproapelui în care se descoperă chipul
lui Dumnezeu” (p. 163), ţinând să accentueze totodată faptul că „nu putem
iubi jertfelnic în numele nostru, ci numai în numele lui Hristos, în numele
chipului lui Dumnezeu care ni se descoperă în fiecare om” (p. 164). Cheia
reuşitei constă în aceea de a rezista ispitei de a relativiza iubirea faţă de om
în numele iubirii faţă de Dumnezeu, şi invers (p. 201).
In această mobilizare hristică, fiecare creştin îşi are chemarea neîndo
ielnică la slujirea aproapelui, ale cărei exigenţe sunt „munca efectivă
responsabilă, o conştiinţă lucidă şi nesentimentală, atât a puterilor noastre,
cât şi a adevăratului bine al omului” (p. 172), fiind oferite o serie întreagă
de principii etice ale serviciului social. Intr-un cuvânt „atitudinea noastră
faţă de celălalt trebuie să fie o slujire a lui Dumnezeu autentică şi profundă”
(p. 206), praxisul revelând mistica relaţiei cu omul ca aspect complementar
al relaţiei mistice cu Dumnezeu (p. 211).
Realizarea acestei „iubiri fără de margini” „în mijlocul lumii”, identifi
cabil adesea cu „deşertul inimilor oamenilor” - practic o altfel de pustie
constituie pentru Maica Maria misiunea şi calea unui nou monahism, pe
care îl propovăduieşte, dar şi practică ea însăşi, cu acea bucurie a întrezări
rii Mântuitorului în toţi cei pe care îi hrăneşte, îi îmbracă sau adăposteşte.
Sensibilitatea acestui suflet este permanent evidenţiată prin naturale
ţea şi fineţea modului de exprimare, prin numeroasele versuri şi poeme care
împodobesc acest volum, dar şi prin broderiile realizate cu multă migală şi
ilustrate cu deosebită grijă de editori.
Modul în care sunt expuse gândurile Maicii, permanent fundamentate
scripturistic şi patristic, este pur şi simplu revoluţionar şi revelator: mesajul
ei vine să elibereze minţile de obtuzitatea devenită modă, de formalismul
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sterp, îmbrăţişat ca formă de conservatorism ecleziastic, devenit imobilism
şi în ultimă instanţă sclavie liber consimţită, prin care avem impresia că
astfel am dobândit o garanţie împotriva catastrofelor, tragediilor şi abuzuri
lor pe care le naşte libertatea şi uzul ei (p. 250).
Intr-un spaţiu al teoretizării şi al studiilor minuţioase, înţesate de lim
baj academic, însă lipsite de flacăra Duhului, „Iubirea nebună de
aproapele” reprezintă o oază de prospeţime şi un îndemn de împlinire auten
tică a poruncilor evanghelice aşa cum remarca şi Maica Sofia în „Omagiul
adus unei artiste a lui Dumnezeu”.
Masterand Dragoş Boicu

Maica Domnului în teologia secolului XX şi în spiritualitatea
isihastă a secolului XIV: Grigorie Palama, Nicolae Cabasila, Teofan al
Niceeiy Sibiu, 2008, 638 p.
I Dispute mariologice şi revoluţii politice pe fun
dalul secolului XX
Introducerea Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ică jr este
de această dată mult diferită de cele cu care (poate)
ne-am învăţat deja. El nu se rezumă la o surprinde
re/descriere mai mult sau mai puţin amplă a
contextului în care s-au scris operele celor trei mari
sfinţi părinţi ai Bisericii sau o rezumare a lor cu
•••
probleme legate de veridicitatea dogmatică a acesto
ra, receptarea lor în lumea actuală etc., ci ne duce
mai întâi în 23 august 1944, când se sărbătorea în
cheierea praznicului Adormirii Maicii Domnului.
Insă „evenimentul liturgic marial era estompat” de problemele militare, poli
tice, de lovitura de stat etc. (5). După încadrarea concretă istorică a
României, părintele trece la o venerabilă publicaţie: Telegraful Român (doar
anii 1945-6), care era „o oglindă a transformărilor României sovietizate”. Fo
calizarea pe acest punct s-a făcut deoarece redactorul din această perioadă
era „prea tradiţionalistul şi insuficient cooperantul” preot profesor Dumitru
Stăniloae, care, evident, urma să fie „eliberat” din funcţia de conducere.
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Noul context politic, schimbările majore mai mult sau mai puţin im
puse de către „noua conducere” implica şi Biserica. Aşadar urma să se
traseze directivele pentru o „viitoare supravieţuire a Bisericii”; astfel are loc
Conferinţa panortodocxă de la Moscova din 1948. Tot aici se aduc în discuţie
divergenţele cu Vaticanul: în special Filioque, Dogma Imaculatei concepţii,
primatul şi infailibilitatea papală. Dar aceste chestiuni, care se ciocneau,
erau din păcate dublate, chiar şi în parte, de cele două viziuni politice: fas
cismul şi comunismul. Premisele unui posibil dialog erau contaminate
politic, adică încărcate totodată şi cu prejudecăţi politice, dar şi de altă na
tură. După această punctare părintele comprimă evenimentele politice
româneşti din 1948-1950 din BOR - „reprimare, reorganizare, aliniere oficială
a directivelor politice” (11): episcopiile îşi schimbă structura, articolele sunt
„aservite” regimului etc. In acest context apare şi polemica teologiei romăneşti în legătură cu mariologia catolicismului; la data de 1 noiembrie 1950
se decretase dogma asumpţiei cu trupul la cer a Maicii Domnului.
Urmează un subcapitol dedicat lui Onisifor Ghibu, care a avut curajul
să critice „noua ordine” chiar în interiorul ţării, iar următorul subcapitol
este rezervat părintelui Stăniloae, „O ilustră victimă a acomodării la noul re
gim”. Aici autorul studiului face o observaţie deosebit de importantă
pentru modul în care trebuie să citim şi să judecăm teologia acelor vremuri:
„Pe acest fundal sumbru trebuie citite studiile teologice publicate la începu
tul anilor 1950”. Acest subcapitol reconstruieşte din câteva documente care
ni s-au păstrat segmentul biografic (nedreptatea care i se făcea) al părintelui
Stăniloae din acea perioadă. După care se trece la „Papalitatea în anii 19221958 - între totalitarisme... şi mariologie”i o schiţare a evenimentelor (o parte
a premiselor) care au precedat proclamarea dogmei asumpţiei. Excursul
surprinde şi „Imaculata concepţie, dogmatizată în 1854 de Pius IX”. Toate
aceste „rezumate” ale părintelui Ică jr ne fac înţelegerea propriei mariologii
mult mai uşoară. Fără aceste nuanţări, traducerile care încununează volu
mul de faţă nu ar putea fi înţelese în adânca lor valoare spirituală şi
dogmatică.
După trecerea în revistă a materialelor care au ajutat la construirea
dogmelor respective, urmează un subcapitol care se referă la „Reacţiile Orto
doxiei româneşti: Comunicatul polemic al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române”. Aici găsim titlurile articolelor care vizau chestiunea de faţă. Pro
blema este analizată cât se poate de serios de către teologii vremii, autorul
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studiului înglobând soluţiile date la acea vreme în subcapitolul: „Un extins
studiu comparat al mariologiilor şi o propunere de trecere de la scolastică la
neopatristică”. Aici se arată că singurul teolog care a observat continuitatea
organică a Sfinţilor Grigorie Palama, Nicolae Cabasila şi Teofan al Niceei
în problematica mariologică cu toată Tradiţia anterioară lor şi a intuit importanţa lor a fost părintele Stăniloae, din păcate criticat în unanimitate de
teologia românească de atunci. Pentru a nu se isca şi mai mari tensiuni părintele renunţă la dorinţa de a-i face cunoscuţi şi a-i reabilita pe aceştia în
faţa judecătorilor lor care nici măcar nu bau studiat înainte de a-i categorisi
ca inadecvaţi pentru teologie şi problemele polemice mariologice. Dar intui
ţia părintelui se arată cu atât mai clară pentru că este adusă la împlinire de
volumul prezent, şi nu se arată deloc inadecvată în contextul patristic al
teologiei, ci dimpotrivă, necesar şi constituie un răspuns clar (şi unic) în
toată mariologia legitimată fals de Martin Jugie, cum vom vedea. „Conclu
zia generală desprinsă la capătul acestei treceri în revistă a documentaţiei
tradiţiei răsăritene, este că, dacă prin „formulele” ei „paradoxale” aceasta
respectă „marea taină a curăţiei Fecioarei”, ţinând seama de „laturile ei
contardictorii” şi cuprinzând „toată bogăţia ei”, în schimb teologia scolasti
că romano-catolică şi Vaticanul prin dogmele lui au încercat „să
raţionalizeze şi să simplifice” acest mister..., dogmatizând „nu din nevoi rea
le, ci din încredere în puterea raţiunii de a pătrunde taina şi din dorinţa de
a-şi afirma superioritatea faţă de celelalte ramuri creştine” (citându-1 pe pă
rintele Stăniloae).
Subcapitolul „Intervenţia din 1951 a Telegrafului Român - polemica po
lemicii sau revanşa scolasticii Cernăuţilor prin profesorii de la Sibiu” cuprinde
avalanşa de reacţii ilegitime ale teologilor sibieni referitoare la studiul im
pecabil al părintelui Stăniloae. Următoarele excursuri urmăresc polemica
îndreptată împotriva părintelui Stăniloae de către teologii mai sus amintiţi.
Subcapitolul „«Rugul Aprins» şi Daniil Sandu Tudor - rezistenţă spirituală la
comunism în Bucureşti sub semnul Maicii Domnului*. Regimul se înăspreşte
(suntem în 1958), dar oazele de lumină nu au fost estompate cu totul: ade
văratele redute în această vreme de restrişte se arată a fi Mişcarea Rugului
Aprins condusă de Alexandru Teodorescu (cel care avea să devină monahul
Daniil Sandu Tudor), mişcare care dubla Filocalia care apărea la Sibiu, în
traducerea părintelui Stăniloae, monument de spiritualitate isihastă de o
importanţă indispensabilă pentru teologie. Firul mariologiei nu este între399
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rupt deşi au loc mereu divagări istorice necesare, care au rolul de a ne ajuta
să înţelegem, cum spuneam, contextul care dubla indubitabil intra- şi extrapolemica. Nu este pierdut din vedere nici Andrei Scrima: „Andrei Scrima şi
conştiinţa confruntării spirituale între comunism şi Biserică - renaştere prin Duh
şi prin foc”. Subcapitolul „Denunţarea «progresistă» încă din 1989 a neopatristii
ca «teologism» neobizantin reacţionar - ultima reacţie polemică a Cemâuţiului
scolastic" reia problema polemică dintre părintele Stăniloae şi Liviu Stan,
respectiv Petru Rezuş conturându-le viziunea asupra patristicii şi aşezându-i
faţă în faţă, parcă având de trecut un test: ultimii doi nu absolvă. Aşadar
se înţelege astfel de ce părintele Stăniloae a avut o perpetuă rezervă faţă de
mariologie, în dogmatica sa acordându-i doar 11 pagini în contextul
hristologiei.
După clarificarea (imposibil de înlăturat dintr-o lucrare de gen) disputei mariologice în spaţiul intern, părintele Ică trece la „Martin Jugie şi
instrumentalizarea apologetică a mariologiei bizantine...”. Martin Jugie (18771954) este cercetătorul romano-catolic prin excelenţă a textelor cu referinţă
mariologică; publică nenumărate articole pe această temă, aducând atenţia
teologiei asupra acestor texte uitate. Părintele Stăniloae cunoştea o parte
din articolele acestui mare cercetător. Excursul următor completează titlul
celui precedent
în sprijinul Asumpţiei imortaliste”. Aici este sintetizată
opera eruditului mai sus amintit, apărută la Vatican, despre moartea şi
asumpţia Sfintei Fecioarey a cărui număr de pagini se ridică la 750. Următorul subcapitol, „Mariologia ortodoxă postbizantină - polemici şi polarizări”
motivează mai mult sau mai puţin afirmaţia dureroasă, dar reală, pe care o
face Jugie: „In loc să descifreze manuscrisele înaintaşilor lor, marea lor majo
ritate aşteptându-şi încă un editor, grecii au luat calea Occidentului în
căutarea unei instrucţii pe care nu o găseau la ei”. Aşadar, o dramă, una de
care s-a ocupat îndeaproape părintele George Florovsky. Pe baza afirmaţiei
respective, Jugie construieşte o întreagă teorie ce explică foarte pe scurt de ce
Ortodoxia nu acceptă dogma amintită: „din spirit de contradicţie”, adică
gratuit, fără a avea vreo explicaţie fundamentată. Răspunsul ortodox n-a în
târziat să apară; „critica cea mai amplă şi sistematică a Imaculatei Concepţii
este opera protopopului rus Alexandr Lebedev „Diferenţele între Bisericile
Răsăriteană şi Apuseană în învăţătura despre Preasfânta Fecioară Maria
Născătoarea de Dumnezeu cu prilejul dogmei latine despre Imaculata Con
cepţie”, Varşovia, 1881, pe care părintele Ică jr totodată o sintetizează.
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„Mariologia romano-catolică după 1958 - flux, reflux şi iarăşi fluxn este titlul excursului care duce firul evenimentelor mai departe. Papa Pius XII
care încearcă să consolideze dogma Asumţiei la centenarul dogmei Imacu
latei Concepţii (1953-1954), apoi Louis Bouyer care „pledează pentru o
mariologie catolică de echilibru”. „Mariologia ecleziotipică conciliară şi
postconciliarăn se focalizează pe evenimentele petrecute sub papa Ioan XIII
(1958-1963), papa Ioan VI (1963-1978) şi papa Ioan Paul II (1978-2005), iar
„Obiecţii şi convergenţe ecumenice” ne aminteşte că în tot acest timp teologii
ortodocşi au adresat obiecţii serioase dogmelor mariale din 1854 şi 1950.
Ultimul dintre ei este Alexis Kniazev (1913-1991); urmează o trecere prin
mai multe viziuni teologice: S. Bulgakov, Lossky (Panaghia), G. Florovsky
(Parthenometer). Un alt excurs este dedicat „Myrrhei Lot-Borodine şi conflic
tul antropologiilor teologice”, după care urmează „Nellas şi mariologia ca
umanism teocentricv - Nellas „relansează mariologia antropologică a bizanti
nului Nicolae Cabasila”(145).
„Theotokos, model al sfinţeniei creştine”. In afara lui Nellas, este amintită
teza Amaliei Spurlaku-Eftihiadu („Preasfânta Născătoare, model al sfinţeni
ei creştine. Contribuţie la poziţia ortodoxă faţă de Imaculata Concepţie şi
dogmele legate de aceasta”). Lista autorilor moderni se termină cu
„Kniazev, sinteză cu integrare biblică”. în 1990 publică „un remarcabil volum
intitulat Maica Domnului în Biserica Ortodoxă, în care sintetizează seria de
studii şi articole pe teme mariologice publicate între 1951-1985”. Abordarea
acestuia este diferită de cea deductivă, ea se bazează pe Sfânta Scriptură şi
Patristică. Din păcate tocmai „mariologia secolului XIV lipseşte din monu
mentala lucrare a lui Kniazev; de altfel lipseşte din întrega literatură a
dogmatiştilor ortodocşi a secolului XX, cu excepţia Mirrhei Lot-Borodine,
pr. D. Stăniloae în 1950-1952 şi P. Nellas în 1968” (148). „Studiul şi tradu
cerile care urmează îşi propun să acopere această lacună considerabilă
permiţând, pe lângă posibilitatea unor importante aprofundări dogmatice
şi duhovniceşti, corectarea unor imagini deformate, generatoare... de po
lemici cel puţin neinspirate” (149).
II Maica Domnului în spiritualitatea isihastă bizantină a secolului XIV
Primele excursuri din acest capitol se ocupă de „lunga şi disperata lup
tă pentru supravieţuire” în contextul în care bizantinii pierdeau continuu
teritorii în Asia Mică şi Balcani în faţa otomanilor, pe plan extern, şi
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dată de „deprimantele fragmentări şi disoluţii ale coeziunii sociale în crize
religioase şi politice nesfârşite”, pe plan intern (151). „Etapele declinului şi
disoluţiei” ne prezintă bazileii de după 1261 şi faptul că „Imperiul Bizantin
nu şi-a mai putut regăsi vechea poziţie politică europeană”; războaiele civile
din 1321-1328 au dus şi ele la un colaps final. în tot acest timp, turcii îşi
consolidează şi măresc teritoriul şi influenţa. După căderea Constantinopolului, care era iminentă din 1390, „împăratul bizantin va fi vasalul
sultanului otoman, Imperiul încetând să existe de facto ca o entitate politică
autonomă” (153). Acesta este fundalul apocaliptic al veacului XIV „pentru
întreg sud-estul Europei”.
Dar cu toate acestea, părintele ne prezintă mai departe „Renaşterea
clasicistă şi înviorarea ortodoxă”, a avut loc o înflorire culturală şi duhovni
cească: renaşterea paleologă (studii clasice şi isihasm bizantin târziu). In
cadrul acesteia s-a dat decretul care declara luna august luna Maicii
Domnului (toate acestea şi pe fondul salvării Ortodoxiei de o posibilă
„unire”). „Civilizaţia Bizanţului era una în întregime marială” (A.
Wenger). Subcapitolul „Un isihasm liturgic, misionar şi mariologic” ne arată
că „vidul de autoritate spirituală creat de discreditarea ierarhiei şi birocra
ţiei patriarhale prin cooperarea la politica unionistă a latinofonului Ioan
VIII, a fost ocupat sub domnia ... lui Andronic II de ... monahi isihaşti şi
în acelaşi timp mărturisitori pentru Ortodoxie...” (159): Grigorie Palama,
Nichifor, Atanasie, Teolipt al Filadelfiei, dar în primul rând Grigorie
Sinaitul, „figura emblematică a isihasmului târziu, principalul apostol al
isihasmului în secolul XIV”. Tot aici îl amintim şi pe Sfântul Maxim
Kavsokalivitul (161-163).
După această introducere în contextul spiritualităţii epocii, excursul
„Un parcurs duhovnicesc sub ocrotirea Maicii Domnului - Grigorie Palama,
mariologul isihast” se focalizează pe acest mare sfânt. Sunt prezentate apoi
elementele biografice, mereu argumentate, disputele cu Achindinos, prime
le scrieri (cele „două elogii ale vieţii isihaste”), după care se ajunge la
mariologia Sfântului: „Fecioara Maria - prototipul biblic al vieţii isihaste” care
rezumă şi explică bine-cunoscuta Omilie 53. Structura acesteia este elabora
tă şi complexă, nelipsind nuanţele isihaste ca răspuns la discursul
mariologic al lui Gregoras. (185-186). „Capodoperă a scrisului teologic bi
zantin, discursul mariologico-isihast al monahului athonit Grigorie Palama
este şi textul teologic şi duhovnicesc cel mai original şi profund din întrea402

Recenzii
ga sa operă, pe care o inaugurează la o altitudine maximă.” („Indumnezeire
şi răscumpărare - mariologie şi hristologie” - 195). „Trei variante de isihasm”
ne vorbeşte despre „meditaţia asupra isihasmului” care ba însoţit pe
Palama în toată opera sa. Dar „aspectul cel mai original şi unic al Sfântului Grigorie Palama îl constituie concentrarea lui exemplară în figura
Fecioarei Maria” (199).
„Nu mai puţin de şase omilii ale ierarhului isihast au în centru meditaţii
mariologice cu ocazia principalelor sărbători închinate Maicii Domnului în
cultul ortodox... Ele alcătuiesc o adevărată Viaţă a Maicii Domnului” (alături
de discursul despre viaţa Fecioarei în Sfânta Sfintelor * 204). Astfel debutează
excursul: „O viaţă teologică a Maicii Domnului in formă de omilii”, după care
părintele Ioan I. Ică jr rezumă Omiliile 42, 52, 57, 14, 18 şi 37. Excursul „Pro
bleme de receptare” încheie fragmentul de capitol focalizat pe marele isihast,
Sfântul Grigorie Palama: mariologia Sfântului este încă „ignorată în teologia
ortodoxă postbizantină şi contemporană” (217). Opera mariologică palamită
„a fost recuperată forţat şi nelegitim de către orientaliştii romano-catolici,
care au detaşat-o de contextul ei ascetico-antropologic şi pnevmatologicenergetic doar pentru a o instrumentaliza prin citate decupate din context în
serviciul dogmelor papale din 1854 şi 1950”; realitatea definită de acest citat
ar putea fi la fel de bine şi o premisă pentru apariţia volumului de faţă.
Obiectivul extinsului studiu se mută acum pe Sfântul Nicolae Cabasila
despre care ştim „exasperant de puţine lucruri” (219); un autor cumva eclip
sat de celebrele sale opere: Despre viaţa în Hristos şi Tâlcuirea dumnezeieştii
Liturghii. Dar opera sa nu se rezumă la aceste două lucrări, ci numărul lor
se ridică la 35. „O viaţă de intelectual bizantin reconstruită din scrisori” fixează
simplul, dar solidul cadru al elementelor biografice ale celui care avea să
devină Sfântul Nicolae Cabasila (nu trebuie confundat cu unchiul său Nicolae „Nil” Cabasila), prietenia cu Dimitrie Kydones, întâlnirile cu Grigorie
Palama, precum şi simpatiile sale politice; totodată părintele Ică jr
recosnstruieşte zbuciumatul fundai, scena, în care a trăit şi activat Cabasi
la. Toate acestea pentru a înţelege şi judeca opera sa (aici mariologia sa) în
contextul epocii. „Fiind un isihast laic şi ilustrând acest isihasm în lume, Ni
colae Cabasila a dorit să demonstreze, atât practic, cât şi teoretic printr-o
spiritualitate centrată liturgic şi sacramental, că viaţa în Hristos poate fî trăi
tă şi de creştinii din lume, nu doar de monahi” („Un umanist isihast pentru
viaţă creştină în lume - 240). Urmează rezumarea operei Despre viaţa în Hris-
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tos. Subcapitolul „Trilogia mariologicâ’> comprimă istoria operei mariologice a
lui Cabasila înglobată de asumpţionistul M. Jugie în argumentarea contro
versatelor dogme mariologice papale, după care trece la rezumarea lor. In
încheierea problemelor care-1 au în centru pe Sfântul Nicolae Cabasila este
justificată din nou părerea conform căreia ignoranţa în ceea ce priveşte
acest fragment al operei lui Nicolae Cabasila este continuată: „Deşi sunt
cunoscute încă din 1925, nu se poate spune că extraordinarele discursuri
mariologice au avut parte de o lectură atentă şi de o receptare autentică”.
„[...] în ciuda eforturilor preotului Dumitru Stăniloae şi ale lui Panayotis
Nellas, aceştia (teologii ortodocşi scolastici) s-au menţinut într-o atitudine
de rezervă sau chiar de indiferenţă ostilă faţă de catolicizantul Cabasila, cri
ticat sau ignorat fără a fi măcar citit (260).
Cel de-al treilea teolog bizantin care este prezentat în acest subcapitol,
„Teofan al Niceei, mariologul sintezelor”, este cel care avea să încununeze
prin sinteza sa toată mariologia anterioară lui: „culmea teologiei bizantine
târzii” (261). „Teofan al Niceei este un personaj ecleziastic şi un teolog bi
zantin din a doua jumătate a secolului XIV încă puţin cunoscut ... abia din
1990 starea de lucruri avea să se schimbe”. Cel care avea să aducă la lumină
opera lui Teofan avea să fie acelaşi neobosit Martin Jugie (262). în continu
are autorul studiului de faţă reconstruieşte biografia acestui mare părinte,
după care ne vorbeşte despre „O mariologie totală şi articulaţiile ei”, adică
despre „extraordinarul Discurs-tratat, despre Preasfânta Theotokos şi mis
terul întrupării, unire între Dumnezeu şi creaţia Sa, ca bine suprem şi
cauză finală a existenţelor, cum sună titlul său în manuscris” (277). Urmea
ză o introducere şi o rezumare a acestui discurs, capodeperă-sinteză a
mariologiei isihaste.
în încheierea extinsului studiu găsim „Un epilog modern: Apologia
mariologică a lui Nicodim A ghiontul” (1749-1809), „monah isihast, coeditor al
Filocaliei şi iniţiator al unei ediţii, din nefericire nerealizate, a integralei
operelor Sfântului Grigorie Palama, bun cunoscător al tradiţiei patristice”;
apoi sinteza gândirii sale mariologice, care este la rândul ei o sinteză a gân
dirii patristice, şi detalierea anumitor aspecte ca întruparea etc. Ultimul
excurs „In loc de concluzii - lecţiile unor receptări distorsionate” ne prezintă cât
se poate de scurt direcţiile mariologiei despre care s-a vorbit de-a lungul
introducerii: asumpţioniştii au rolul de a fi adus în prim-plan opere de o im
portanţă decisivă în aprofundarea unei mariologii sănătoase, deşi le-au
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forţat interpretarea în favoarea controversatelor dogme papale. Pe de altă
parte, „scolastica ortodoxă sau ortodoxistă, fixată tradiţionalist în schema
conservatoare a teologiei standard a epocii de aur a patristicii şi a celor Şapte Sinoade Ecumenice, fie le-a repudiat, fie le-a privit cu rezervă ostilă ori
cu indiferenţă, văzând în ele produse tardive, suspecte de influenţe neortodoxe sau teoretizări ale unor exaltări mistice dubioase” (301).
Foarte puţini teologi ortodocşi au sesizat „semnificaţia unică a reflecţiei
mariologice bizantine din secolul XIV”: D. Stăniloae, P. Nellas şi M. Lot'
Borodine. Departe de a fi ilegitimă, viziunea mariologică a părinţilor isihaşti
este construită „din perspectiva antropologică duhovnicească a omului care
devine pentru prima dată în ea dumnezeu prin har. Mariologia este pentru
ei antropologia teocentrică autentică în realizare concretă” (302).
III Texte mariologice bizantine din secolul XIV este capitolul care cuprin
de în peste 300 de pagini traducerea integrală a disputatelor texte a căror
amplă introducere s-a încheiat aici. Pentru această parte a volumului nu se
mai poate adăuga nimic cu excepţia îndemnului de a lectura savuroasele
omilii pentru a avea astfel întreagă înţelegerea mult-disputatei probleme
mariologice. Dar cea mai importantă latura a lor nu îl face obiectul disputei
dintre Răsărit şi Apus, ci adânca lor spiritualitate ortodoxă care aşteaptă să
fie valorificată de trăirea fiecăruia dintre noi.
Masterand Zaharia-Ciprian Braţ
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Norme de redactare
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 Keyman). 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 ia îndemâna
redacţiei fonturile utilizate.
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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: „...”. In cazul citatelor din cadrul altor citate se vor utiliza
ghilimelele unghiulare: «...».
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 ia care se face
citarea.
Ex. Paul Tillich, Cutremurarea temeliilor, trad. Monica Medeleanu, Ed.
Herald, Bucureşti, 2007.
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 a 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 Sfântul Teodor Studitul, îisus 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, îbidem, cf., v., p., pp.,
op. rit., 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,

u / ni / m / u1”
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Berlin, New York, 1992), cu indicarea acestora la sfârşitul articolului. Pentru
bibliografia românească se vor 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, de aceea în ceea ce priveşte citarea Sfintei Scripturi în articolele trimise
se recomandă urmărirea noilor abrevieri ale cărţilor Vechiului şi Noului
Testament, aşa cum apar ele în ediţia jubiliară a Sfintei Scripturi editată cu
binecuvântarea Sfântului Sinod. Pentru înlăturarea oricăror confuzii, vă
punem la dispoziţie o listă cu aceste abrevieri.
Vechiul
Ag
Am
Ave
Avd
Bar
Bel
Cânt
Dn
Dt
Ecc
Epist
Est
E&
3 Ezr
Fc
Idt
loil
îona
Ios
Iov
Ir
Is
Iş
Iz
Jd
Lv
1 Mac

Agheu
Amos
Avacum
Avdia
Baruh
Bel şi Balaurul
Cântarea Cântărilor
Daniel
Deuteronomul
Ecclesiastul
Epistola lui Ieremia
Estera
Ezdra
Cartea a treia a lui Ezdra
Facerea
Iudita
Ioil
Iona
Iosua Navi
Iov
Ieremia
Isaia
Ieşirea
Iezechiel
Judecători
Leviticul
1 Macabei

Testament
2 Mac
3 Mac
Mal
Man
Mi
Naum
Ne
Nm
Os
1 Par
2 Par

Pk
Pr
Ps
1 Rg
2Rg
3 Rg
4 Rg
Rut
Sir
Sirah
Sof
Sol
Sus
Tin
Tob
Za

2 Macabei
3 Macabei
Maleahi
Manase
Miheia
Naum
Neemia (2 Ezdra)
Numerele
Osea
1 Paralipomena
2 Paralipomena
Plângerile lui Ieremia
Proverbele lui Solomon
Psalmii
1 Regi [1 Samuel]
2 Regi [2 Samuel]
3 Regi [1 Regi]
4 Regi [2 Regi]
Rut
înţelepciunea lui Isus, fiul lui
Sofonie
înţelepciunea lui Solomon
Cartea Susanei
Cântarea celor trei tineri
Tobit
Zaharia
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Noul
Ap
1 Co
2 Co
Col

Ef
Evr
FA
Fim
Flp
Ga
Iac
In
1 In
2 In

Apocalipsa
1 Corinteni
2 Corinteni
Coloseni
Efeseni
Evrei
Faptele Apostolilor
Filimon
Filipeni
Galateni
Iacob
Evanghelia după Ioan
1 Ioan
2 Ioan

Testament
3 In
Iuda
Lc
Mc
Mt
1 Per
2 Ptr
Rm
1 Tes
2 Tes
1 Tim
2 Tim
Tic

3 Ioan
Iuda
Evanghelia după Luca
Evanghelia după Marcu
Evanghelia după Matei
1 Petru
2 Petru
Romani
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Tit

Astfel după redarea sau trimiterea la un anumit pasaj scripturistic se va
nota:
Ex. „Şi aflându-L, I-au zis: Toţi te caută pe Tine”. (Mc 1, 37)
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.
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