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E  D  I  T  O  R  I  A  L

Căsătorie şi viaţă Creştină

Prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române anul 2011 
a fost consacrat Sfântului Botez şi Sfintei Cununii. S-au făcut recomandări 
ca şcolile de teologie (seminarii şi facultăţi), ierarhii şi preoţii Bisericii să 
promoveze larg şi prin toate mijloacele specifice valorile creştine legate 
de Taina Cununiei şi de darul sfânt al naşterii de prunci, subliniindu-se 
tocmai frumuseţea familiei creştine şi binecuvântarea pe care o reprezintă 
venirea în lume şi în sânul unei familii a copiilor. De fapt raţiunea unei 
astfel de atitudini o constituie tocmai situaţia în care se află familia la nivel 
mondial, european şi naţional. În ceea ce priveşte Taina Sfântului Botez 
s-a făcut referire în precedentul număr al revistei noastre. 

Având în vedere că  recent au avut loc mai multe acţiuni colective atât 
la nivel local cât şi la nivel naţional şi internaţional referitoare la protejarea 
familiei şi a drepturilor la viaţă a copiilor nenăscuţi, ne vom referi în cele 
ce urmează la cea de a doua temă de reflecţie stabilită şi anume taina căsă-
toriei în viaţa noastră. În acest context amintim organizarea unui marş 
inedit pentru viaţă, intitulat „Spune DA vieţii“, eveniment care a avut loc 
simultan la Bucureşti, Timişoara şi Satu Mare în 26 martie 2011. Scopul 
manifestaţiei a fost afirmarea darului vieţii ca dreptul primordial, natural 
şi inalienabil al oricărei fiinţe umane şi promovarea familiei creştine ca 
instituţie de bază a oricărei societăţi normale. Participanţii  au chemat 
societatea la o mai mare conştientizare a valorii vieţii umane, la respectul 
şi apărarea acesteia, de la concepţie până la moartea naturală, la protejarea 
specială a familiei tradiţionale proclamând darul vieţii ca fiind dreptul 
primordial, natural şi inalienabil al oricărei fiinţe umane, iar familia, ca 
unicul loc propriu al exprimării iubirii şi al procreaţiei. Tot la Timişoara, 
cu prilejul Conferinţei anuale desfăşurate la data de 20 martie 2010 la 
Centrul „Areopagus“, s-a redactat o Declaraţie a Alianţei Familiilor din 
România. În preambul se arată că „familia întemeiată pe căsătoria între un 
bărbat şi o femeie este o instituţie fundamentală a societăţii creată de 
Dumnezeu şi expresie a complementarităţii naturale dintre bărbat şi femeie, 
a dragostei şi respectului reciproce. În calitate de părinţi creştini, avem faţă 
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de copiii noştri datoria să îi creştem şi să îi educăm în spiritul ascultării de 
Dumnezeu. Suntem îngrijoraţi de manifestările imorale, permise sau chiar 
promovate în numele drepturilor omului şi al unei toleranţe fără discernă-
mânt. Drepturile părinţilor sunt drepturi fundamentale, între ele primordial 
fiind dreptul de a dispune de educaţia civică, morală şi religioasă a copiilor 
lor. Fiecare copil are dreptul să fie născut şi crescut într-o familie care se 
constituie dintr-un bărbat şi o femeie. Dreptul la viaţă, începând cu momen-
tul conceperii şi până la moartea naturală, este un drept fundamental al 
tuturor fiinţelor umane. Libertatea religioasă şi libertatea de conştiinţă sunt 
drepturi fundamentale şi istorice. Demnitatea umană este intrinsecă fiecă-
rei fiinţe umane, creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi este 
deasupra oricărei autorităţi lumeşti. În participarea noastră la viaţa cetăţii 
şi viaţa politică, sprijinim şi conlucrăm cu acei factori care aderă la valorile 
în care credem. Oricare ales sau reprezentant trebuie să îi reprezinte pe cei 
care îl votează şi să afirme valorile lor. Totodată chemăm statul român şi 
reprezentanţii lui să respecte şi să reflecte, în formularea legilor şi politi-
cilor publice, valorile şi tradiţiile sociale şi culturale, de inspiraţie creştină, 
ale poporului, pentru a nu se ajunge la conflicte  între cetăţean şi autorita-
tea din care izvorăsc aceste legi“. 

Din cauza problemelor de ordin material dar şi a celor de ordin moral 
şi legislativ, instituţia familiei riscă să dispară sau să se transforme într-o 
curiozitate inutilă în cadrul societăţii moderne. Iar în absenţa familiei româ-
neşti solide, însuşi viitorul ţării este pus sub semnul întrebării. Trăim astăzi 
într-o lume în care cam tot ce ţine de viaţa  intimă a cuplului este făcut 
public şi accesibil tinerilor la vârste tot mai fragede, când se pune tot mai 
mult problema educaţiei sexuale decât, de exemplu, cea a educaţiei pentru 
păstrarea sănătăţii şi cu atât mai puţin a celei creştine; o lume în care oame-
nii ignoră rânduielile Bisericii şi legile de convieţuire socială, precum şi 
glasul lui Dumnezeu din ei, mustrările conştiinţei; o lume în care toate 
manifestările păcatului au ajuns subiecte de ştiri pe canalele publice de 
televiziune. Lucruri care cu numai jumătate de veac în urmă erau conside-
rate anomalii înspăimântătoare, acum ne invadează viaţa şi devin idei sau 
chiar modele pentru unii tineri. Schimbările majore de ordin tehnic, cultu-
ral, ideologic au antrenat schimbări radicale în mentalitatea şi viaţa coti-
diană, care şi-a pierdut dimensiunea sacră a existenţei iar ca urmare omul 
a dobândit o mentalitate individualistă, mercantilă, narcisistă şi nihilistă; 
o lume fără idealuri, în care valorile şi adevărul s-au relativizat, devenind 
chestiuni de alegere individuală, o viaţă solitară în mari aglomeraţii urbane 
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sau în faţa mijloacelor de comunicare virtuală. Toate acestea adâncesc criza 
persoanei umane, sentimentul vidului existenţial, al singurătăţii şi determină 
refugiul în practici precum drogurile, violenţa, sinuciderea etc. Ca urmare, 
efectele negative n-au întârziat să apară: potrivit ultimelor studii demogra-
fice, populaţia din România se află într-o scădere dramatică, ceea ce duce 
la îmbătrânirea populaţiei, la scăderea forţei de muncă şi de aici la conse-
cinţe economice şi sociale grave. Acesta este şi motivul pentru care mem-
brii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi-au manifestat îngri-
jorarea privitoare la scăderea natalităţii şi numărul mare de avorturi care 
situează ţara noastră printre primele ţări din Europa cu astfel de practici. 
În scrisoarea pastorală trimisă către credincioşii creştini din cuprinsul 
Patriarhiei române la sărbătoarea Duminicii Ortodoxiei din acest an, mem-
brii Sfântului Sinod remarcau că „viaţa persoanei umane este cel mai mare 
dar al lui Dumnezeu, iar această viaţă începe în momentul conceperii, al 
apariţiei embrionului viu. Din acel moment, omul este «suflet viu», adică 
persoană care poartă în sine chipul lui Dumnezeu Cel veşnic viu şi este 
chemată la viaţa veşnică. De la concepere până la naştere şi apoi până la 
sfârşitul vieţii pământeşti, omul creşte, se maturizează şi se împlineşte în 
comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii săi, iar după moartea trupului, 
sufletul omului rămâne viu, având conştiinţă şi memorie spirituală întrucât 
este chemat la viaţa veşnică. Prin urmare, dacă suntem creştini, trebuie să 
afirmăm mereu că viaţa omului ca dar sfânt al lui Dumnezeu îşi are înce-
putul în momentul conceperii sau al apariţiei embrionului viu. Ca atare 
dreptul la viaţă începe cu dreptul embrionului de a se dezvolta în pântecele 
mamei sale şi dreptul fătului de a se naşte. Cine ucide viaţa embrionului 
sau a fătului săvârşeşte păcatul omuciderii“. Aceasta este poziţia Bisericii 
noastre văzând efectele distrugătoare ale unor asemenea practici asupra 
populaţiei. Ca să dăm doar un exemplu, din decembrie 1989 şi numai până 
în anul 2000 se săvârşiseră peste 11 milioane de avorturi. În anul 2004, 
România a deţinut tristul record absolut în această privinţă, ocupând locul 
întâi în Europa la numărul de întreruperi de sarcini. În faţa unei astfel de 
situaţii, denunţând avortul a fi un grav păcat ce atentează la libertatea şi 
demnitatea umană, la istoria şi viitorul neamului, Biserica s-a simţit şi se 
simte îndatorată să apere valorile vieţii şi ale familiei, arătând că aceasta 
reprezintă mediul şi cadrul cel mai potrivit dezvoltării personale şi general 
umane, o „Biserică în miniatură“ sau „Biserica de acasă“, iar copiii, nefiind 
poveri sau piedici în calea acestei împliniri de sine, sunt adevărate daruri 
cereşti şi binecuvântări dumnezeieşti. În ceea ce priveşte instituţiile medi-
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cale, şi ele au reacţionat faţă de fenomenul îngrijorător ce a luat o amploare 
deosebită şi la noi în ultimii ani; reprezentanţii acestor instituţii în Colegiul 
medicilor încearcă schimbarea legii avortului arătând că embrionul şi fătul 
sunt fiinţe vii care au anumite drepturi. „Trebuie să existe întotdeauna un 
echilibru între drepturile mamei şi ale fătului – se afirmă într-un comunicat 
semnat de preşedintele acestei instituţii – există reglementări ale Consiliului 
Europei şi ale Asociaţiei Medicale Mondiale privind protecţia drepturilor 
embrionului şi ale fătului de care România trebuie să ţină cont. Din păcate, 
reglementările româneşti în ceea ce priveşte avortul sunt printre cele mai 
liberale din Europa. Liberalizarea excesivă a avorturilor va avea un impact 
negativ asupra sănătăţii femeilor şi asupra sănătăţii populaţiei influenţând 
reproducerea şi demografia A încerca să se impună medicilor dreptul de a 
efectua avorturi este o gravă încălcare a libertăţii de conştiinţă a unor cetă-
ţeni şi a autonomiei profesiei medicale. Mesajul profesiei medicale este de 
a apăra viaţa sub orice formă şi un medic nu poate fi obligat să distrugă un 
embrion sau un făt după principiul «mâna care vindecă nu poate fi mâna 
care ucide». Colegiul Medicilor din România solicită autorităţilor ca o 
problemă atât de importantă ca reglementarea avortului să nu fie rezolvată 
sub presiunea unor emoţii de moment ci a unor dezbateri largi la care să 
participe societatea civilă“.

Din punct de vedere creştin, avortul nu este doar o întrerupere a unei 
sarcini nedorite într-o fază incipientă, ci este o ucidere a sufletului pe care 
Dumnezeu l-a trimis noii fiinţe din pântecele mamei şi o distrugere a tru-
pului firav şi fără ajutor al unui prunc încă nenăscut care are din primele 
zile chipul unui om. Învăţătura Bisericii este că Dumnezeu creează din 
momentul zămislirii un suflet şi îl trimite acelui trup micuţ în pântecele 
mamei, aşa încât avortul nu este doar o crimă din punct de vedere material 
ci şi spiritual, pentru că sufletul creat de Dumnezeu este obligat să se 
întoarcă înapoi la Creator fără a avea dreptul şi posibilitatea de a-şi îndeplini 
rostul pământesc pentru care a fost creat. Dumnezeu l-a făcut pe om după 
chipul Său, dându-i suflare de viaţă. Aşa a devenit omul „fiinţă vie“ (Facerea 
1, 26; 2, 7). Deci Dumnezeu Însuşi a temeluit relaţia aceasta ca binecuvân-
tare a Sa, pentru naştere de prunci. Apoi primii oameni, Adam şi Eva, au 
primit porunca: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l stăpâniţi“ 
(Facerea 1, 28). Desigur, familia are şi alte atribuţii, alte scopuri, însă toate 
acestea sunt complementare. Sunt multe scopuri pe care le are de împlinit 
o familie, însă mai presus de toate, ea este locul, mediul adecvat, binecu-
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vântat de Dumnezeu, unde se nasc şi cresc cei care devin fiii lui Dumnezeu 
după har, prin Taina Botezului. 

De aceea dintotdeauna Biserica a binecuvântat familia şi a considerat-o 
element esenţial al ei şi al societăţii.  Prin urmare, tot omul care vine în 
lume poartă în el pecetea chipului lui Dumnezeu, care face din el o persoană 
unică şi irepetabilă, plină de mister, o fiinţă ireductibilă la lumea materială 
şi având un destin veşnic. Din nefericire, crima avortului, fie că este pro-
vocată prin medicamente, fie prin operaţie chirurgicală, este astăzi foarte 
răspândită iar  ţara noastră se află, din păcate, pe lista primelor ţări din lume 
în ceea ce priveşte rata avorturilor. Păcatul acesta înfricoşător nu rămâne 
fără urmări asupra sănătăţii celor ce-l săvârşesc, asupra familiei şi asupra 
societăţii umane. Fericirea întemeiată pe crimă nu poate fi binecuvântată 
de Dumnezeu, deoarece prin crimă asupra omului este ucisă iubirea de 
oameni.

În acest context, familiei îi revine un important rol de a mărturisi valo-
rile creştine în societate: cuplul stabil, întemeiat cu binecuvântarea Bisericii, 
prin Sfânta Taină a Cununiei, ca alternativă la convieţuirea liberă , naşterea 
de prunci ca alternativă la avort, o viaţă de muncă, rugăciune şi înfrânare 
ca alternativă la patimile şi libertinajul modern, un sfârşit creştinesc şi firesc 
al vieţii ca alternativă la tehnicile de sinucidere asistată. De asemenea 
familiei îi revine un rol hotărâtor în educaţia morală şi creştină a tinerilor, 
în lupta cu viciile şi păcatele sau cu tentaţiile şi ispitele lumii de astăzi.



Credinţa şi ştiinţa în gnoseologia ortodoxă

Preot prof. dr. GHEORGHE METALLINOS 

Abordarea acestei teme, în cele ce urmează, se va întreprinde din perspectiva 
tradiţiei patristice ortodoxe. În acest fel, se deschide o perspectivă istorico-spiri-
tuală care dezvăluie, simultan, dualitatea şi diversitatea lumii, în care de bună 
voie ne-am încadrat, faţă de lumea tradiţiei noastre romeice (elino-ortodoxe).

1. Problemă sau pseudo‑problemă ?

Contradicţia şi, prin urmare, conflictul dintre credinţă şi ştiinţă constituie o 
problemă pentru gândirea apuseană (franco-latină), pe de o parte, iar pe de altă 
parte, o pseudo-problemă pentru tradiţia ortodoxă. Această semnalare se bazează 
pe elemente istorice cunoscute, provenind din cele două spaţii de cultură.

Aşa-pretinsa legătură dilematică credinţă‑ştiinţă apare în Europa, în secolul 
al XVII-lea, odată cu dezvoltarea ştiinţelor pozitive. Atunci, cu aproximaţie, încep 
şi primele luări de poziţie ortodoxe, referitoare la această temă. În plus, este 
cunoscut faptul că toate evoluţiile din Apus s-au desfăşurat fără prezenţa Ortodoxiei. 
Diferenţierea spirituală a Apusului faţă de Răsăritul Ortodox s-a realizat în ultimele 
secole, fapt care a însemnat depărtarea spaţiului euro-apusean de Ortodoxie şi de 
spiritul bisericesc, prin raţionalizarea şi secularizarea credinţei, ajungându-se, în 
final, la transformarea ei în religie 1. Aşadar, din punct de vedere istoric, Ortodoxia 
nu participă la naşterea culturii euro-apusene de astăzi, care este altceva, luând 
ca termen de comparaţie cultura Răsăritului Ortodox.

Puncte de reper în demersul de înstrăinare a Europei Apusene sunt: Scolastica 
(sec. XIII), Nominalismul (sec. XIV), Umanismul/Renaşterea (sec. XV), Reforma 
(sec. XVI) şi Iluminismul (sec. XVII). Toate acestea reprezintă o serie de revo-
luţii şi rupturi în ansamblul culturii euro-apusene, care s-a născut din raportul 
dialectic al acestor curente.

Scolastica se sprijină, gnoseologic, pe acceptarea arhetipurilor platonice (rea-
lia). Lumea noastră este percepută ca o înfăţişare a arhetipurilor transcendente 

1 Pentru aceste evoluţii vezi Hr. Iannaras, Ὀρθοδοξία καὶ Δύση (ortodoxie şi apus), Atena, 
1992.

s  t  U  d  i  i
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(realism). Organul cunoaşterii este raţiunea – perspicacitatea intelectuală. 
Cunoaşterea – implicit şi a lui Dumnezeu – se realizează prin pătrunderea raţiunii 
în esenţa lucrurilor. Astfel, se ajunge la fundamentarea teologhisirii metafizice, 
care presupune analogia fiinţei (analogiam entis) şi, prin urmare, legătura onto-
logică dintre Dumnezeu şi lume.

Nominalismul acceptă faptul că arhetipurile transcendente (universalia) sunt 
simple nume şi nu realităţi existenţiale ca în realism. Este vorba despre o rivalitate 
continuă între platonism şi aristotelism în gândirea europeană. Nominalismul 
ajunge să fie, într-un anumit mod, ADN-ul culturii europene, elementele esenţiale 
ale lui fiind dualismul, din punct de vedere filosofic, şi atomismul (utilitarismul), 
din punct de vedere social. Bunăstarea, fundamentată teologic pe teologia scolas-
tică a Evului Mediu, va constitui cerinţa de bază a omului european. Nominalismul 
(adică dualismul) reprezintă temelia dezvoltării ştiinţifice a lumii europene, adică 
a ştiinţelor pozitive.

Răsăritul nostru (continuarea istorică a Romaniei, adică a imperiului Noii 
Rome 2) are o altă evoluţie spirituală. Prin persoanele conducătorilor lui spirituali 
(Sfinţii) – cât şi a acelora care le-au urmat exemplul – Răsăritul a rămas fidel 
tradiţiei profetice, apostolice şi patristice, care este diametral opusă scolasticii şi 
tuturor evoluţiilor istorico-spirituale din spaţiul euro-apusean. În Răsărit a predo-
minat, întotdeauna, isihasmul (coloana vertebrală a tradiţiei patristice), adică par-
ticiparea la Adevăr bazată pe asceză şi trăire (pe experienţă), pe comuniunea cu 
Cel Nezidit. În acest fel, s-a menţinut credinţa în posibilitatea unirii lui Dumnezeu 
cu creaţia (a Celui Nezidit cu firea cea zidită), în cadrul istoriei. Aşadar, aceasta 
înseamnă respingerea oricărui fel de dualism. În interiorul acestui cadru s-au extins 
ştiinţele în Bizanţ/Romania, fireşte, în măsura în care s-au dezvoltat. 

Revoluţia ştiinţifică din secolul al XVII-lea, în Europa Apuseană, a contribuit 
la distanţarea celor două noţiuni, credinţa şi cunoaşterea, prin concretizarea urmă-
torului principiu axiomatic: noua filosofie (pozitivistă) acceptă numai adevărurile 
care sunt adeverite de către dreapta raţiune, de autoritatea deja exclusivistă a 
gândirii apusene (raţionalismul 3). Aceste adevăruri sunt: existenţa lui Dumnezeu, 
a sufletului, a virtuţii, a nemuririi şi a judecăţii. Ele sunt acceptate, desigur, numai 
de iluminismul deistic, de vreme ce există, în mod paralel, ateismul ca element 
structural al gândirii moderne. Dogmele bisericeşti, însă, sunt respinse în mod 
raţional (de exemplu, dogma Sfintei Treimi, a Întrupării, a mântuirii în Hristos, 
etc.). Se ajunge, astfel, la religia naturală (raţională) care, din perspectiva Sfinţilor 
Părinţi, nu numai că diferă de ateism, ci este, din contră, forma lui cea mai josnică, 
pentru că respingerea credinţei este mai puţin periculoasă decât denaturarea ei.

2 Se referă la Imperiul Roman de Răsărit, denumit mai târziu şi Bizantin, dar care se numea 
Romania (n. trad.).

3 Teorie filosofică conform căreia intelectul (raţiunea) reprezintă cauza primordială a manifes-
tărilor psihice şi baza pentru abordarea cunoaşterii şi a adevărului, a esenţei realităţii şi a virtuţii în 
legătură cu experienţa şi simţurile omului (n. trad.).



10 Altarul Banatului

2. dubla gnoseologie

S-a afirmat, aşadar, că opoziţia dintre credinţă şi ştiinţă constituie o pseudo-pro-
blemă în Răsărit. De ce? Fiindcă gnoseologia este limitată în Răsărit de către 
obiectul cunoaşterii, care este dublu: nezidit şi zidit. Nezidit este numai Dumnezeu 
Cel în Treime, a Cărui Trinitate nu este definită metafizic, ci se cunoaşte prin 
experienţă. Zidit este universul (sau universurile), în care se realizează existenţa 
noastră. Credinţa este cunoaşterea Celui Nezidit, iar ştiinţa este cunoaşterea celui 
zidit. Prin urmare, avem două cunoaşteri diferite, fiecare dintre ele având metoda 
şi organul ei de cunoaştere.

Credinciosul, ca unul care se mişcă în spaţiul cunoaşterii supranaturale sau a 
cunoaşterii Celui Nezidit, nu este chemat să afle metafizic sau să dobândească 
ceva prin raţiune, ci să pătimească ceva, comunicând cu El. Aceasta se realizează 
prin încadrarea într-un mod de viaţă (metodă), care conduce la cunoaşterea dum-
nezeiască. Exact în acest punct se adevereşte misiunea Bisericii ca Trup al lui 
Hristos, raţiunea existenţei  în lume a ei. Dacă ar fi apărut Creştinismul, după cum 
corect s-a spus, pentru prima dată în epoca noastră, el ar lua forma unui sanatoriu/
spital pentru reabilitarea funcţiei omului ca fiinţă psihico-trupească. De aceea, 
Sfântul Ioan Gură de Aur numeşte Biserica cabinet medico‑spiritual (spital duhov‑
nicesc). Cunoaşterea teologico-supranaturală este înţeleasă, din punct de vedere 
ortodox, ca patimă-pătimire, comuniune-participare la Adevărul transcendent, dar 
nu inaccesibil, ci personal, adică la Cel Nezidit, şi nu ca o simplă teorie. Aşadar, 
credinţa creştină nu este o acceptare abstractă (teoretică) a adevărurilor metafizice, 
ci vederea prin experienţă a Fiinţei fiinţelor, adică a Treimii Celei mai presus de 
fiinţă. În acest fel, însă, devine înţeles de ce în Ortodoxie autoritatea o are expe-
rienţa participării la Cel Nezidit, ca vedere a lui Dumnezeu (îndumnezeire-slăvire) 
şi nu textele, Scripturile (dogma Sola Scripturae este protestantă, adică apuseană). 
Numai evidenţierea textelor – dovadă de transformare în religie a credinţei – con-
duce la idolatrizarea lor, adică la absolutizarea lor (Fundamentalismus), cu toate 
consecinţele, lesne de înţeles.

Premisă a trăirii cunoaşterii Celui Nezidit este pentru Ortodoxie respingerea 
oricărei analogii (Entis sau Fidei) în raportul şi întâlnirea dintre Cel Nezidit cu 
zidirea. Sfântul Ioan Damaschin, rezumând şi în acest punct tradiţia patristică 
dinaintea lui, ne spune: …este cu neputinţă a se găsi în zidire o icoană, care să 
ne prezinte prin ea însăşi, fără nici o diferenţă, modul de existenţă al Sfintei Treimi. 
Deoarece, firea cea zidită, alcătuită din mai multe părţi, nestatornică, pe care 
poate oricine să o descrie, având o formă concretă şi fiind stricăcioasă, cum ar 
putea să descopere, în mod limpede, firea dumnezeiască, cea mai presus de fire, 
care este liberă de toate acestea (PG, 94, 821/24).

Conform acestora, se vede clar de ce educaţia (şcolară) şi, mai ales, filosofia 
nu reprezintă în tradiţia patristică premise ale cunoaşterii lui Dumnezeu. Alături 
de Sfântul Vasile cel Mare († 379), cunoscut şi pentru erudiţia lui, este cinstit ca 
Mare şi Sfântul Antonie († 350), neerudit (după criteriile lumeşti), dar posesor al 
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înţelepciunii celei de sus (dumnezeieşti), adică al cunoaşterii Celui Nezidit. Abatere 
(dureroasă pentru Apus) în această privinţă este Fericitul Augustin († 430), ca 
unul care neglijează gnoseologia biblică şi patristică, fiind, în fond, neoplatonic. 
Prin axioma lui credo, ut intelligam (cred, ca să înţeleg), el a stabilit principiul 
conform căruia omul se conduce prin credinţă la perceperea raţională a Revelaţiei. 
În acest mod, însă, se dă întâietate raţiunii, considerată organul cunoaşterii atât 
al celei naturale, cât şi al celei supranaturale. Dumnezeu este înţeles ca obiect de 
cunoaştere, perceput de raţiunea omului, asemeni modului în care este sesizat 
orice obiect natural, supus cunoaşterii ei. După Fericitul Augustin (şi după inter-
venţia lui Toma d’Aquino, † 1274), următorul pas va fi făcut de René Descartes 
(† 1650) cu propria lui axiomă cogito, ergo sum (gândesc, deci  exist), prin care 
raţiunea este proclamată ca principalul component al existenţei.

3. Cele două cunoaşteri

Înlăturarea aparentei antinomii din spaţiul gnoseologiei este realizată cu suc-
ces, patristic şi biblic, prin deosebirea clară a celor două cunoaşteri/înţelepciuni, 
adică a celei dumnezeieşti sau de sus şi a celei de jos sau elementare. Cea dintâi 
este supranaturală, pe când cea de a doua este cunoaşterea naturală, care cores-
punde distincţiei clare dintre Cel Nezidit şi firea zidită, adică dintre Dumnezeu şi 
creaţie. Aceste două cunoaşteri pretind şi două metode de cunoaştere. Metoda 
dumnezeieştii înţelepciuni sau cunoaşteri este comuniunea prin inimă a omului 
cu Cel Nezidit, realizată prin prezenţa în inimă a energiilor necreate ale lui 
Dumnezeu Celui în Treime. Metoda înţelepciunii sau a cunoaşterii celei lumeşti 
este ştiinţa, care funcţionează prin exerciţiul puterii raţional-intelectuale a omului. 
Din perspectiva ortodoxă, cele două cunoaşteri şi cele două metode ale lor sunt 
ierarhizate.

În tradiţia ortodoxă, metoda cunoaşterii supranaturale este denumită isihasm 
şi se identifică cu starea de asceză şi curăţire a inimii. Isihasmul are aceeaşi iden-
titate cu Ortodoxia. În afara practicii isihaste, patristic vorbind, Ortodoxia este 
incomprehensibilă. Isihasmul, în esenţa lui, este o educaţie ascetico-terapeutică 
de curăţire a inimii de patimi pentru reînsufleţirea liturghisirii minţii în inimă. 
Trebuie menţionat aici faptul că metoda isihasmului, ca educaţie terapeutică, este 
în mod limpede ştiinţifico-pozitivistă. De aceea, şi Teologia, sub premizele corecte, 
aparţine ştiinţelor pozitive (pr. Ioan Romanidis 4). Clasarea ei, încă din secolul al 
XII-lea în programa universităţilor, alături de celelalte ştiinţe pozitive, se datorează 

4 Părintele Ioan Romanidis († 2001) este socotit unul dintre cei mai mari teologi ai Greciei şi 
din lumea ortodoxă, căruia i se datorează în Grecia întoarcerea la percepţia filocalică a credinţei, 
vezi pr. Gheorghe Metallinos, † Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Σ. Ρωμανίδης. Ὁ «προφήτης της 
Ρωμηοσύνης» προσωπογραφούμενος μέσα ἀπό ἄγνωστα ἢ λίγο γνωστὰ κείμενα (Părintele 
ioan romanidis. „Profetul lumii romeice“ descris prin texte necunoscute sau mai puţin 
cunoscute), Atena, 2003. (n. trad.). 
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transformării în Apus a Teologiei în metafizică. În consecinţă, acei răsăriteni 5 care 
resping Teologia, îşi divulgă occidentalizarea lor, căci ei condamnă în fond şi 
resping o denaturare (caricaturare), care este percepută ca Teologie. Însă, din punct 
de vedere patristic, care este funcţia Teologiei?

Distincţia dintre πνεῦμα (duh, minte) omului şi διάνοια (raţiune, inteligenţă) 
se face chiar în Sfânta Scriptură. Τὸ πνεῦμα (de unde denumirea de πνευματικὸς 
ἄνθρωπος, adică om duhovnicesc, om cu minte) este numit patristic νοῦς (minte), 
spre a se deosebi de Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα (Sfântul Duh). Duhul (τὸ πνεῦμα), adică 
mintea (ὁ νοῦς), este ochiul sufletului (vezi Matei 6, 22 ş.u.). Cădere, conform 
doctrinei creştine, se consideră devenirea inertă a funcţiei minţii care, în starea ei 
naturală, se găseşte în interiorul inimii, plină de har (energie necreată). De aceea, 
inima se şi numeşte templu al lui Dumnezeu, fiindcă Duhul lui Dumnezeu se roagă 
neîncetat în ea (neîncetată aducere aminte a lui Dumnezeu). Acesta este începutul 
îndumnezeirii (al slăvirii) 6.

Funcţia mentală este numită liturghisirea minţii în inimă, fapt care constituie 
funcţia spirituală a inimii, alături de cea naturală (pomparea sângelui) 7. Funcţia 
mentală este un sistem de memorie care există, în mod concomitent, cu cel celu-
lar şi cel encefalic. Ultimele două sunt cunoscute şi cercetate de către ştiinţa 
umană, care pe cea dintâi, în schimb, nu poate să o sesizeze. Când omul (ca 
templu al lui Dumnezeu) ajunge la iluminarea Sfântului Duh, subtila credinţă 
exterioară (ca şi credincioşie în Cuvântul lui Dumnezeu) se transformă în certi-
tudine lăuntrică, de vreme ce Dumnezeu (prin energia Lui necreată) se face văzut 
(Θεοπτία – vederea lui Dumezeu). În acel moment, dragostea interesată se schimbă 
în dragoste dezinteresată, devenind puternică edificarea adevăratelor relaţii de 
comuniune, bazate pe reciprocitatea dezinteresată (jertfa pentru altul) şi nu pe 
revendicarea interesată a drepturilor individuale, conform spiritului societăţii 
vest-europene.

În lumina celor mai sus arătate sunt percepute şi câteva consecinţe importante. 
Mai întâi, creştinismul, în autenticitatea lui, reprezintă depăşirea religiei şi a ori-
cărui sens de expunere a îndatoririlor religioase. De altfel, Ortodoxia nu poate să 
fie înţeleasă ca acceptare a unor principii, adevăruri, de sus impuse. Acesta este 
modul neortodox de interpretare a dogmelor (ca principii-adevăruri absolute, 
impuse). În Ortodoxie, înţelegerea acestora este controlată printr-o intensă veri-
ficare empirică (observaţie-experimentare/trăire). Gândirea dialectico-raţionalistă 
despre teologie, după cum şi dogmatismul sunt străine Tradiţiei ortodoxe autentice. 
De aceea, s-a afirmat că Ortodoxia reprezintă ceva echivalent ştiinţelor pozitive, 

5 Adică teologi, învăţaţi şi oameni de ştiinţă etc. (n. trad.).
6 Pentru importanţa acestor termeni şi funcţia lor în Tradiţia ortodoxă a se vedea excelenta carte 

a Înalt Prea Sfinţitului Ierotei Vlahos, Mitropolit de Navpaktos, Μικρὰ εἴσοδος στην ὀρθόδοξη 
πνευματικότητα  (Mică introducere în spiritualitatea ortodoxă), Atena, 1992.

7 Analiza specială a acestor aspecte o întâlnim la Sfântul Nicodim Aghioritul, Συμβουλευτικό 
Ἐγχειρίδιο (Manual de sfaturi); Î.P.S. Ierotei Vlahos, Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία  (Psiho‑terapie 
ortodoxă), Edesa, 1986; pr. I. Romanidis, Τὸ προπατορικὸ  ἁμάρτημα (Păcatul strămoşesc), 
Atena, 1989.
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deoarece şi în cadrul ei prioritatea nu este dată cărţilor-textelor, ci observaţiei şi 
experimentării/trăirii. Experimentarea reprezintă desfăşurarea ascezei (viaţa 
duhovnicească), iar observaţie vederea lui Dumnezeu, prin iluminare şi slăvire 
(îndumnezeirea).

Omul de ştiinţă-profesorul care deţine cunoaşterea Celui Nezidit este, în 
Tradiţia ortodoxă, Bătrânul 8 – Călăuzitorul duhovnicesc (acei învăţaţi ai pustiu‑
lui, adică marii asceţi). Deprinderea acestei cunoaşteri presupune cunoaşterea prin 
experienţă a fenomenului. Iar pe acest aspect este fundamentată hermeneutica 
ortodoxo-patristică. Sfinţii (bărbaţi şi femei) sunt interpreţii autentici ai Sfintei 
Scripturi (adică ai experienţelor trăite de Profeţi şi de Sfinţii Apostoli), fiindcă ei 
sunt deopotrivă cu aceştia inspiraţi de Dumnezeu, participanţi cu ei la aceleaşi 
experienţe. Asemănător se petrece şi în cazul ştiinţei, unde numai cel specializat 
înţelege cercetările altor specialişti din cadrul aceluiaşi sector de cercetare. 
Acceptarea concluziilor cercetării dintr-o anumită ramură ştiinţifică, de către cei 
ce nu sunt specialişti (cei care nu sunt capabili să verifice, în mod experimental, 
cercetarea celor specializaţi în domeniul respectiv) se face pe baza încrederii în 
buna credinţă şi intenţie a specialiştilor. Altminteri, nu ar fi putut să se constate 
un progres în ştiinţă. La fel se întâmplă şi în ştiinţa credinţei. Cu aceeaşi încredere 
este acceptată şi aici cunoaşterea empirică a Sfinţilor din toate timpurile. Tradiţia 
patristică şi Sinoadele Ecumenice ale Bisericii au ca bază această experienţă 
demonstrată. Fără oameni îndumnezeiţi (văzători de Dumnezeu) nu există Sinod 
Ecumenic. Din această legătură rezultă importanţa ortodoxă a dogmei. Credinţa 
ortodoxă este atât dogmatică, cât şi ştiinţă. Însă, aceia care fac caz de prejudecată 
în dreptul credinţei, nu trebuie să uite cuvintele lui Marc Bloch, conform cărora 
fiecare cercetare ştiinţifică este de la început plină de prejudecăţi, pentru că altfel 
nu ar fi fost posibilă cercetarea. La fel şi credinţa.

Ortodoxia, făcând deosebirea dintre cel două cunoaşteri (înţelepciuni), precum 
şi dintre metodele şi organele lor, evită orice confuzie între ele, dar şi orice conflict. 
Numai acolo unde s-au pierdut premisele şi esenţa Creştinismului, rămâne deschis 
drumul către confuzie şi conflict. Dar întâlnim şi câteva analogii iraţionale în 
Ortodoxie, de pildă, posibilitatea cuiva de a fi corifeu întru cele ale ştiinţei, însă 
copil întru cele ale credinţei (în cunoaşterea dumnezeiască). După cum şi invers, 
cineva poate să fie mare în cunoaşterea dumnezeiască şi întru totul neştiutor al 
înţelepciunii umane (Sfântul Antonie cel Mare şi alţii). Nimic nu exclude, însă, 
posibilitatea dobândirii celor două înţelepciuni-cunoaşteri, după cum avem exem-
plul multora dintre Sfinţii şi Sfintele Bisericii. Acest lucru îl cântă Biserica, cum 
ar fi, spre exemplu, la prăznuirea Sfintei Ecaterina (25 noiembrie), numită şi cea 
Înţeleaptă, fiind deţinătoarea celor două cunoaşteri: …care a primit încă din copi‑
lărie înţelepciunea lui Dumnezeu şi a dobândit, după cuviinţă, toată înţelepciunea 
cea străină 9. 

8 În sensul Patericului, cel cu experienţa duhovnicească, tânăr sau vârstnic (n.trad.).
9 …care cu darul de la Dumnezeu şi cu învăţătura ei preaînaltă a uimit ştiinţa învăţaţilor de 

atunci şi a întrecut limba ritorilor păgâni prin buna ei cuvântare… (din troparul Sfintei Ecaterina, 
n. trad.).
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4. dialectica divino‑umană

Aşadar, credinciosul ortodox trăieşte, punând în corelaţie cele două înţelep-
ciuni-cunoaşteri, o dialectică divino-umană. Fiecare cunoaştere, folosind termi-
nologia hristologică, exercită cele ale sale, mişcându-se între propriile ei limite 
şi raţiuni. Adică, fiecare cunoaştere trebuie să rămână şi să se mişte în limitele 
ei. Şi, prin urmare, se pune problema limitelor pentru fiecare cunoaştere. Depăşirea 
acestor limite conduce la confuzia funcţiilor pe care le exercită şi, în cele din 
urmă, la conflictul dintre ele. Sfinţii Părinţi apără cu îndârjire corecta folosire 
(conform celor de mai sus) a ştiinţei şi a educaţiei. În acest sens, Sfântul Grigorie 
Teologul ne spune: …nu trebuie, aşadar, să fie dispreţuită educaţia, deoarece aşa 
socotesc de cuviinţă unii… Acelaşi, în cel de al doilea Cuvânt teologic al său, ne 
arată şi limitele fiecărei înţelepciuni. Înţeleptul antic (adică Platon în Timeos) – 
după Sfântul Grigore – afirma: …este dificil, pe de o parte, de a fi perceput cu 
mintea Dumnezeu, însă, pe de alta, a vorbi despre El este imposibil… Dar creş-
tinul elin 10 (Sfântul Grigore) înţelege că: …a vorbi despre Dumnezeu, pe de o 
parte, este imposibil, a‑L percepe cu mintea, pe de alta, este şi mai imposibil… 
Deci, chiar Platon semnalează limitele raţiunii umane şi, de aceea, nu există raţi‑
onalism în filosofia greco-antică. Sfântul Grigore Teologul, ca unul renăscut prin 
Harul dumnezeiesc necreat, vorbeşte categoric despre neputinţa depăşirii acestor 
limite, precum şi despre perceperea Celui Nezidit cu ajutorul organelor de cunoaş-
tere şi exprimare, proprii celui zidit, adică omului.

Asupra deosebirii şi ierarhizării concomitente a celor două cunoaşteri ne-a 
atras atenţia şi Sfântul Vasile cel Mare: Credinţa precede gândurile despre 
Dumnezeu, credinţa şi nu dovedirea. Credinţa este cea care, mai mult decât meto‑
dele raţiunii, atrage sufletul la consimţire; credinţa, nu cea datorată necesităţilor 
pământeşti, ci cea care se naşte prin intermediul energiilor Sfântului Duh… Şi 
pentru a întregi discuţia noastră, dacă credinţa este certitudinea lucrurilor celor 
nădăjduite şi dovedirea celor nevăzute, să nu te străduieşti să vezi din această 
clipă cele care sunt departe, nici să consideri pe cele ce sunt nădăjduite ca fiind 
îndoielnice, pentru ca nu cumva un lucru dintre acestea să ajungă să depindă 
numai de cunoaştere (PG, 30, 104B/105B). Sfântul Vasile cel Mare însuşi ne dă 
în lucrarea lui intitulată Ἑξαήμερον (PG, 29, 3–208) exemplul clasic al folosirii 
celor două cunoaşteri ştiinţifice. El respinge teoriile cosmologice ale filosofilor 
(despre veşnicia şi preexistenţa cosmosului) şi înaintează, printr-o continuă depă-
şire a ştiinţei, în sintetizarea elementelor biblice şi ştiinţifice cunoscute timpului 
său. Combătând teoriile materialiste şi învăţăturile eretice, el trece apoi la inter-
pretarea teologică (dar nu metafizică). Mesajul central al operei lui ne atrage 
atenţia asupra faptului că este imposibilă sprijinirea raţională a dogmei 
(επιστημοφάνεια) 11. Dogma aparţine altei sfere; ea este mai presus de raţiune şi 

10 Adică ortodox (n. trad.).
11 Vădirea prin ştiinţă, adică pe cale raţională (n. trad.).
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să spunem ştiinţifică în limitele altei cunoaşteri. Folosirea dogmei în cunoaşterea 
interioară a lumii duce la transformarea ştiinţei în metafizică, în timp ce, întrebu-
inţarea raţiunii în spaţiul credinţei scoate în evidenţă neputinţa şi relativitatea celei 
dintâi. Nu există, prin urmare, nici o formă a sintagmei crede şi nu cerceta în 
gnoseologia ortodoxă, căci fiecare domeniu al cunoaşterii se cercetează cu pro-
priile lui – ştiinţifice în ambele cazuri – premise.

Expresia cea mai tragică a lumii înstrăinate de adevăratul înţeles al creştinis-
mului constituie, în Apus, reacţia Bisericii faţă de Galileo Galilei. Ar fi putut 
cineva să caracterizeze acest caz ca pe un abuz în ceea ce priveşte atribuţiile 
Bisericii, dacă nu ar fi fost altceva mult mai grav, şi anume, confuzia limitelor 
celor două cunoaşteri, de unde conflictul inerent dintre ele. Aceasta se datorează 
faptului că pierderea înţelepciunii celei de sus, în Apus, precum şi a modului de 
dobândire al ei, a transformat raţiunea în singurul organ de cunoaştere al celor 
două înţelepciuni. În consecinţă, raţiunea folosită în cadrul ştiinţei atrage, în mod 
inevitabil, respingerea metafizicului, socotindu-l de neînţeles, în timp ce, folosi-
rea ei în domeniul credinţei poate să respingă ştiinţa, îndeosebi atunci când ea 
este considerată ca fiind opusă credinţei. Respingerea sistemului copernician în 
Răsărit (1794–1821) trădează, desigur, aceeaşi mentalitate şi pierdere a criteriilor 12. 

Revanşa condamnării lui Galileo Galilei va fi luată de către ştiinţă cu Darwin, 
prin teoria evoluţiei.

5. transferarea problematicii apusene în răsăritul ortodox

Odată cu apariţia Iluminismului în Apus au fost zguduite bazele imuabilităţii 
în ontologia metafizică, deoarece ştiinţa demonstrase că nu există această imua-
bilitate 13. Prin căderea metafizicii a căzut şi morala 14, de vreme ce aşa-numitele 
baze metafizice ale moralei au fost destrămate. Nu sunt constatate, de altminteri, 
dovezi sau indicii pentru existenţa imuabilităţii criteriilor privind legea sau morala. 
De aceea, Ortodoxia nu vorbeşte despre etică, adică despre adaptare la canoanele 
juridico-morale, ci despre spiritul moral (ἦθος) 15, ca fruct al prezenţei Sfântului 
Duh în interiorul omului (Galateni 5, 22 ş.u.). Iluminismul european recomandă 
confruntarea între empirism şi metafizica aristotelică. Iluminiştii sunt filosofi 
(philosophes), dar şi raţionalişti (rationalistes).

12 Vezi Vas. Makrides, die religiose Kritik am Kopernikanishen Weltbild in griechenland 
zwischen 1794 und 1821, Frankfurt am M., 1995.

13 Vezi Pan. Kondilis, Ἡ κριτικὴ τῆς μεταφυσικῆς στὴ νεότερη σκέψῃ. Ἀπo τὸν ὄψιμο 
Μεσαίωνα ὥς τὸ τέλος τοῦ Διαφωτισμοῦ (Critica metafizicii în gândirea modernă. de la evul 
Mediu târziu până la sfârşitul iluminismului), Atena, 1983.

14 Transformându-se în etică (n. trad.).
15 Adică, despre caracterul sau firea omului (n. trad.).
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Iluminiştii greci, având în frunte pe patriarhul lor Adamandios Korais 16, au 
perceput teologia în mod metafizic şi, astfel, au transferat conflictul dintre empi-
rici şi metafizicieni în Grecia. Însă, isihaştii ortodocşi din Sfântul Munte, Colivarii 17, 
au rămas empirici prin metoda lor teologică. Introducerea metafizicii (raţionalis-
mului) în teologia laică şi academică se datorează, îndeosebi, lui Korais. De aceea, 
Korais a devenit autoritatea de referinţă atât în rândul teologilor universitari, cât 
şi pentru mişcările populare pioase. Aceasta înseamnă că a încetat asceza (cură-
ţirea) să fie considerată premiză a teologhisirii, iar locul ei a fost luat de educarea 
scolastică. Ca urmare, Sfinţii Părinţi sunt consideraţi filosofi (îndeosebi neopla-
tonici, precum Augustin), depunând şi o activitate socială. Această percepţie a 
devenit prototipul celor pietişti din spaţiul nostru. Isihasmul este respins fiind 
considerat obscurantism. Aşa-considerata atitudine progresistă a lui Korais este 
fondată pe faptul că el a fost susţinătorul întrebuinţării metafizicii în spirit calvi-
nist şi nu papal. În operele lui teologice întâlnim un intens pietism.

Însă, Ortodoxia patristică este anti-metafizică, deoarece ea caută permanent 
certitudinea empirică, prin folosirea metodei isihaste. Iată de ce isihasmul pro-
movat de Colivari este empirico-ştiinţific. Raţiunea dreaptă pentru Sfântul Nicodim 
Aghioritul este raţiunea empirică. Aşadar, nu trebuie să ducă în eroare metoda lor 
apologetică, influenţată de spiritul epocii lor şi care prezintă neajunsurile funda-
mentalismului metafizic. Manualul de sfaturi al Sfântului Nicodim, precum şi 
predicile lui Atanasie Parios, prin atingerea punctului culminant cu Filocalia 
(pentru editarea căreia au conlucrat corifeii Colivarilor: Macarie Notaras, Atanasie 
Parios şi Nicodim Aghioritul), dezvăluie conştiinţa lor isihastă şi  filocalică, pre-
cum şi trăirea lor ascetică.

Aceste premise ale Colivarilor-isihaşti din secolul al XVIII-lea sunt evidente 
modului în care se acceptă progresul ştiinţific al Apusului. Evghenios Voulgaris 
este critic, dar în general deschis ştiinţei şi pozitivist, având însă şi o aşezare 
patristică. Colivarii admit poziţiile ştiinţifice (de pildă, teorii despre funcţia inimii 
la Sfântul Nicodim, în opera lui Manual de sfaturi). Atanasie Parios nu combate 
ştiinţa propriu-zisă, ci folosirea ei abuzivă de către iluminiştii occidentalizaţi din 
spaţiul grecesc. Ei (Colivarii) consideră ştiinţa ca fiind operă a lui Dumnezeu şi 
ofertă către om pentru uşurarea vieţii lui. Însă, folosirea ştiinţei într-o metafizică 
polemică împotriva credinţei, aşa cum s-a întâmplat în Apus şi transferată apoi, 
sub această formă, în Răsărit, este combătută în mod corect de către teologii 
noştri tradiţionalişti din secolele XVIII şi XIX. Iar greşeala revine iluminiştilor 
greci care, neavând legătură cu aspectul teologic al cunoaşterii, deşi clerici cei 

16 Numit marele dascăl al neamului, Adamandios Korais (1748–1833) a contribuit la pătrun-
derea gândirii occidentale în Grecia, cu urmări negative directe şi asupra vieţii Bisericii Ortodoxe, 
vezi pr. Ghe. D. Metallinos, Ὁ Άδ. Κοραὴς καὶ ἡ  Ὀρθοδοξία, în Παράδοση καὶ αλλοτρίωση, 
Atena, 19984, pp. 149–190 (n. trad.).

17 Mişcarea de reînnoire isihastă din secolul al XVIII-lea, corelată şi cu problema desei împăr-
tăşiri, care susţinea oficierea slujbelor pentru pomenirea celor adormiţi în Domnul, adică a paras-
taselor, numai sâmbăta, nu şi duminica. Din această mişcare au făcut parte mari personalităţi ale 
vieţii spirituale ca Macarie Notaras, Atanasie Parios şi Sfântul Nicodim Aghioritul (n. trad.).



17Credinţa şi ştiinţa în gnoseologia ortodoxă

mai mulţi sau monahi, transferă în spaţiul nostru conflictul european dintre meta-
fizicieni şi empirişti, ajungând să se vorbească despre o religie iraţională, în timp 
ce Ortodoxia patristică, făcând deosebirea celor două cunoaşteri, distinge conco-
mitent raţionalul de supraraţional.

Problema conflictului dintre credinţă şi ştiinţă, dincolo de confuzia celor două 
cunoaşteri, are drept cauză şi ideologizarea celor două aspecte ale cunoaşterii. 
Astfel, a rezultat, din punct de vedere al Teologiei creştine, o apologetică morbidă 
(un profesor grec de Apologetică propunea, acum câţiva ani, o demonstrare mate‑
matică a existenţei lui Dumnezeu!). Uneori se uită postulatul conform căruia 
ştiinţa este încercuită de limitele firii căzute şi nu poate să depăşească raţiunea 
acesteia. Aroganţa oamenilor de ştiinţă (Domnul C. Zuraris a afirmat în mod just 
că ştiinţa este infantilismul celor majori) duce la pozitivism 18 şi economism 19, 
având dimensiuni absolutiste. Dar acest dualism, din perspectiva ortodoxă, nu 
este de la sine înţeles. Nimic nu exclude coexistenţa credinţei şi a ştiinţei, atunci 
când credinţa nu este o metafizică născocită, iar ştiinţa nu îşi denaturează carac-
terul pozitivist prin folosirea metafizicii.

În înţelegerea reciprocă a ştiinţei şi a credinţei ajută şi limbajul ştiinţific de 
astăzi. Limbajul Teologiei este prin natura lui iconologic 20, de vreme ce este 
imposibilă identificarea dintre cel ce face cunoscut şi cel ce este cunoscut (apo-
fatism). De altfel, ştiinţa (de exemplu, fizica contemporană) funcţionează în mod 
apofatic: principiul nedeterminării (apofatismul ştiinţei). Prin urmare, întoarcerea 
la Patristică ajută la depăşirea conflictului 21.  

Recunoaşterea limitelor celor două cunoaşteri (a firii celei zidite şi a Celui 
Nezidit), precum şi folosirea organului corespunzător fiecăreia dintre ele, repre-
zintă principiul Ortodoxiei patristice, care supune înţelepciunea cea de jos sau din 
afară cunoaşterii celei de sus sau dumnezeieşti. Din contră, confuzia lor eternizează 
interpretările greşite ale fiecăreia dintre ele şi menţine conflictul lor. O Biserică 
care insistă în teologhisirea metafizică, va fi obligată să reabiliteze permanent un 
Galilei; dar şi o ştiinţă care îşi neagă limitele, se va expropria în metafizică şi se 
va ocupa cu existenţa sau negarea lui Dumnezeu (Marx-marxism).

Traducere din limba greacă şi note de 
drd. ION MARIAN CROITORU

18 Teorie concepută în secolul al XIX-lea, conform căreia cunoaşterea predominantă este cea 
bazată pe elementele pozitive ale experienţei, pe prelucrarea raţională şi matematică a acestora, fără 
consecinţe metafizice şi, în acelaşi timp, părăsirea spiritului uman în încercarea de înţelegere a 
lucrurilor (n. trad.).

19 Teorie care subliniază importanţa factorilor economici în procesul de dezvoltare socială (n. 
trad.).

20 Adică, bazat deopotrivă pe imagine şi raţiune (n. trad.).
21 Vezi Hr. Iannaras, Περιεχόμενο καὶ ἔργο τῆς Ἀπολογητικῆς σήμερα  (Conţinutul şi opera 

apologeticii astăzi), Atena, 1975.



stUdiU CoMParativ al exegezei lUi origen la Cartea 
FaCerii CU CoMentariile sFinţilor trei ierarhi

Preot drd. DUMITRU RUSU 

Cartea Facerii are o importanţă aparte pentru noi creştinii. Asupra ei s-au oprit, 
spre a o tâlcui, cei mai de seamă teologi ai Bisericii noastre. Este vorba, după 
Origen, de Sfinţii Vasile cel Mare, Grigorie al Nissei şi Ioan Gură de Aur.

Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, este un model de 
urmat, când trebuie să ne orientăm în tâlcuirea Sfintei Scripturi. Autoritatea sa 
este indiscutabilă. El nu a pornit în munca de cercetare a textelor sfinte de la 
considerente de ordin individual, nici nu s-a bazat doar pe raţiunea sa, ci a păstrat 
legătura cu Tradiţia Bisericii, lăsându-se pătruns de Duhul Sfânt. A menţinut mereu 
vie convingerea că fără ajutorul dumnezeiesc, Sfânta Scriptură nu poate fi corect 
înţeleasă şi nici cu adevărat de folos oamenilor 1.

În ce priveşte opera exegetică a Sfântului Vasile cel Mare, doar trei lucrări ale 
sale au caracter pur exegetic: cele 9 omilii la hexaimeron, cele 14 la Psalmi şi 
10 alte omilii, în care explică diverse texte din Sfânta Scriptură. Desigur, trebuie 
să privim întreaga operă a Sfântului Părinte ca pe un mare comentariu la Sfânta 
Scriptură.

Importanţa Scripturii este capitală pentru mântuirea sufletelor noastre 2. Sfântul 
Părinte ne îndeamnă de aceea să vedem într-însa un tezaur de lucruri nemuritoare, 
de remedii mântuitoare. În Scriptură găsim, ca într-un spital obştesc, doctoria 
potrivită pentru boala fiecăruia.

Sfântul Vasile cel Mare se arată ca fiind un bun cunoscător al Sfintei Scripturi, 
din care citează adeseori. Viaţa sa duhovnicească, purificarea de care s-a învred-
nicit l-a ajutat să se apropie mai uşor de Sfânta Scriptură. Să adăugăm că a fost 
un mare rugător, lăsându-ne până astăzi şi nouă frumoasele sale rugăciuni, aşa de 
pline de har. S-a arătat însă a fi şi un teolog cu cunoştinţe vaste şi multidisciplinare, 
enciclopedice. Să ne gândim numai la multitudinea de informaţii extra-teologice 
cuprinse în Omiliile sale la hexaimeron.

1 Pr. prof. D-tru Abrudan, Biblia în preocupările Sfinţilor Părinţi (aspecte ale gândirii patristice 
referitoare la Sfânta Scriptură), în rev. „Mitropolia Ardealului“, an XXXIV (1989), nr. 6, p. 26.

2 Pr. prof. dr. Mircea Basarab, Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în concepţia Sfântului Vasile 
cel Mare, în rev. „Mitropolia Banatului“, an. XXIX (1979), nr. 4–6, p. 286.
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Când Sfântul Vasile cel Mare respingea interpretarea alegorică, se referea mai 
ales la Origen, care propunea ca istorisirea din cartea Facerii să fie luată în înţeles 
mai ales simbolic 3.

Sfântul Grigorie al Nissei a arătat o preocupare deosebită pentru exegeza 
Sfintei Scripturi, lucrând după anumite principii care, chiar dacă nu sunt expuse 
de el într-o operă anume, îşi fac simţită prezenţa. La Părintele capadocian, scopul 
pentru care tâlcuieşte Sfânta Scriptură nu este unul în sine, ci este văzut în ansam-
blul preocupărilor pentru mântuirea oamenilor, pentru desăvârşirea lor. Autorul 
vrea să dea un răspuns, întemeiat fiind pe Revelaţie şi pe învăţătura Bisericii, la 
problemele ce frământă mintea omenească 4.

Sfântul Ioan Gură de Aur, prin exegeza sa, se înscrie în concepţia generală de 
interpretare a Sfinţilor Părinţi, potrivit căreia Sfânta Scriptură trebuie să fie înţe-
leasă în duhul Tradiţiei. El nu face exegeză din considerente de ordin ştiinţific, ci 
pentru folosul credincioşilor, pentru mântuirea lor. Omiliile hrisostomice cuprind 
o exegeză practică, ce vrea să dea vieţii cotidiene norme de dezvoltare. Sfântul 
Părinte aduce Scriptura în mijlocul vieţii, al familiei, între oameni 5. Citind cu mare 
atenţie Sfânta Scriptură, credincioşii evită astfel să mai greşească, Scriptura fiind 
un izvor şi o carte de învăţătură veşnică. De aici necesitatea lecturării ei de către 
toţi oamenii 6.

Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă la rugăciune, fiindcă adevărurile religioase 
cuprinse în cărţile sfinte nu pot fi pătrunse de mintea omenească fără ajutorul lui 
Dumnezeu 7.

Când vorbim despre Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, 
ca exeget, ne gândim desigur la cele nouă omilii ale sale la hexaimeron, unde 
explică facerea lumii, mergând cu explicaţiile până la facerea omului. În ce priveşte 
metoda folosită la tâlcuirea hexaimeronului, aceasta este explicată de Sfântul 

3 Aşa de pildă Origen, în lucrarea sa Despre Principii, spunea: „Cine este acela care, având 
raţiune, va crede că în prima, a doua şi a treia zi a fost seară şi dimineaţă, fără să existe soare, nici 
lună, nici stele…? Cine este, de asemenea, atât de fără minte, ca să creadă că Dumnezeu a plantat 
arbori în rai…? Nu cred să se îndoiască cineva că sub acestea se arătau unele taine, ascunse în mod 
figurat sub o istorie aparentă, dar nu întâmplată în mod real“ – Origen, Despre Principii, PG II, col. 
377; pr. prof. C-tin Corniţescu, Sfântul Vasile cel Mare – interpret al Sfintei Scripturi, în volumul: 
sfântul vasile cel Mare, închinare la 1630 de ani, Bucureşti 2009, p. 241.

4 Ieromonah dr. Agapie Corbu, sfânta scriptură şi tâlcuirea ei în opera sfântului grigorie 
al nyssei, Sibiu 2002, p. 113.

5 Pr. dr. Ioan L. Băjău, Predica în slujirea dreptei credinţe în primele patru veacuri, Craiova 
1997, pp. 203, 204.

6 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 45 la Facere, PG 54, col. 414; Idem, Omilia 9 la Coloseni, 
PG 62, col. 361; sau Idem, Omilia 21 la Facere, PG 53, col. 183–184. Din citirea şi studiul Sfintei 
Scripturi rezultă multe foloase religioase şi morale. El spune: „Să ne apropiem cu dragoste de Cărţile 
Sfinte, că acest studiu perseverent risipeşte tristeţea, aduce bucuria, distruge viciul, înrădăcinează 
virtutea“ (Idem, Omilia XXXVII la Facere, PG 53, col. 342).

7 Idem, Omilia 7 la I Corinteni, PG 61, col. 61; arhidiac. prof. dr. Constantin Voicu, Concepţia 
patristică despre Tradiţia biblică, în rev. „Mitropolia Ardealului“, an XXX (1985), nr. 7–8, pp. 417, 
418.
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Grigorie al Nissei, care spune că fratele său mai mare a expus pe înţelesul mulţi-
milor ordinea neîntrecută a universului, arătând existenţa unei înţelepciuni supra-
fireşti a lui Dumnezeu în lumea creată de El 8. Sfântul Grigorie al Nissei ţine să 
precizeze că Marele Vasile „nu s-a angajat într-o luptă cu cuvinte înalte“, nici nu 
a urmărit să provoace discuţii, ci a explicat primul capitol din cartea Facerii cu 
cuvinte simple, „apropiindu-se de puterea modestă de înţelegere a ascultătorilor 
săi“. I-a mulţumit deopotrivă pe cei mai pretenţioşi, dar s-a făcut înţeles şi de 
mulţimile celor simpli 9.

Sfântul Vasile cel Mare a refuzat folosirea metodei alegorice în tâlcuirea face-
rii lumii. El recunoaşte că nu îi sunt străine legile alegoriei, pe care le-a descope-
rit în lucrările altora. „Cei care nu interpretează cuvintele Scripturii în sensul lor 
propriu“, interpretează cuvinte precum „plantă“, sau „peşte“, răstălmăcindu-le 
după propriile lor gânduri. Sfântul Părinte este însă categoric: „Eu când aud că 
Scriptura zice «iarbă», înţeleg iarbă… Pe toate le înţeleg aşa cum sunt spuse“. 
Pentru el, cei care au tâlcuit Scriptura alegoric, au pus pe seama ei propriile lor 
idei, „schimbând sensul cuvintelor Scripturii cu folosirea unui limbaj figurat“. 
Iată de ce, spune el, Scriptura trebuie să fie înţelească aşa cum a fost ea scrisă 10.

Sfântul Grigorie al Nissei a avut cuvinte de aleasă preţuire faţă de opera 
Sfântului Vasile cel Mare, fratele său mai mare. A lăudat minunata tâlcuire a 
acestuia la hexaimeron, apreciind felul cum Arhiepiscopul Cezareei Capadociei 
„a expus pe înţelesul mulţimilor ordinea neîntrecută a universului, explicând exis-
tenţa unei înţelepciuni suprafireşti a lui Dumnezeu în lumea creată de El“. Sfântul 
Grigorie al Nissei a completat binecunoscutele omilii vasiliene cu lucrările sale 
explicarea apologetică a hexaimeronului, sau Cuvânt apologetic la 
hexaimeron şi despre facerea omului 11. Cuvântul apologetic la hexaimeron 
al Sfântului Grigorie al Nissei a fost adresat fratelui său Petru, viitorul episcop de 
Sevasta, după moartea Sfântului Vasile cel Mare, cel mai probabil în vara anului 
379. Este un răspuns la o întrebare pe care Petru i-o adresase în legătură cu omi-
liile vasiliene la hexaimeron. Nu s-a folosit deloc tâlcuirea alegorică. Sfântul 
Grigorie al Nissei a întrebuinţat, în locul Septuagintei, traducerile lui Aquila, 
Simah şi Teodotion, „spre a salva astfel coerenţa filologică cea mai bună a textu-
lui sfânt“ 12.

8 Sfântul Grigorie al Nissei, Prefaţă la Despre facerea omului, PSB 30, p. 15. Marele Vasile „a 
vorbit în faţa mulţimii adunate în Biserica înţesată, căutând să se facă înţeles într-un grai potrivit 
puterii lor de pricepere. Între atâţia ascultători se găseau şi din cei care puteau urmări discuţii mai 
înalte, dar cei mai mulţi nu erau în stare să priceapă amănuntele învăţăturii creştine, întrucât erau 
oameni mai simpli…, ca să nu mai vorbesc de tineri cu mintea fragedă, ori de bătrâni înaintaţi în 
vârstă, care aveau nevoie cu toţii de educaţie şi de îndrumare uşor de înţeles“ – Idem, Cuvânt apo‑
logetic la Hexaimeron, PSB 30, p. 93.

9 Idem, Cuvânt apologetic la Hexaimeron, PSB 30, p. 94.
10 Sfântul Vasile cel Mare, Omilia IX la Hexaimeron, PSB 17, pp. 170, 171.
11 Prefaţă la Sfântul Grigorie al Nissei, Despre facerea omului, PSB 30, p. 15.
12 Idem, Cuvânt apologetic la Hexaimeron, Prefaţă, PSB 30, p. 13.
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Studiind opera exegetică a Sfântului Grigorie al Nissei, descoperim cu uşurinţă 
întrebuinţarea pe scară largă de către el a interpretării alegorice. În lucrările amin-
tite însă baza o constituie interpretarea istorică-literară, asemenea Sfântului Vasile 
cel Mare. Dacă cel din urmă s-a oprit cu tâlcuirea sa la facerea omului, fratele său 
Grigorie, din motive pastorale lesne de înţeles, face un pas mai departe, tâlcuind 
referatul biblic despre facerea omului, chiar dacă recunoaşte, plin de smerenie, 
vina că în „mărginirea judecăţii“ sale nu a înţeles pe deplin învăţătura dascălului 
şi fratelui său 13.

Referitor la întrebuinţarea metodei literare la Sfântul Grigorie al Nissei, acesta 
recunoaşte că nu a încercat să-şi înfrumuseţeze el însuşi cuvântul „cu nici un fel 
de grai figurativ“, ci a păstrat, pe cât i-a fost cu putinţă, „înţelesul propriu al 
cuvintelor“ (sensul literal), în toate cele despre crearea lumii, în cele şase zile. A 
completat, pe cât i-a fost posibil, unele lipsuri din hexaimeronul fratelui său. 
Peste tot, s-a străduit ca „tâlcuirea firească să se sprijine pe textul respectiv“ al 
Scripturii 14. Multe dintre explicaţiile pe care Sfântul Grigorie al Nissei le dă în 
Cuvântul său apologetic sunt savante 15.

Cât despre Sfântul Ioan Gură de Aur, de la el s-au păstrat 67 de omilii la Facere, 
în care tâlcuirea sa este deopotrivă literală şi duhovnicească. Sunt cele mai cunos-
cute lucrări exegetice hrisostomice la o carte a Vechiului Testament. Se evidenţi-
ază prin limba lor plăcută şi constituie desigur cele mai accesibile omilii la această 
primă carte a Sfintei Scripturi, accesibile nouă, dintre operele patristice de gen, 
traduse în româneşte.

Voi prezenta în continuare felul cum tâlcuiesc primul capitol din cartea Facerii 
Sfinţii Vasile cel Mare, Grigorie al Nissei şi Ioan Gură de Aur, comparativ cu 
exegeza lui Origen la aceleaşi versete vechi testamentare.

Asupra primului verset al cărţii Facere se opresc pe larg toţi autorii patristici 
studiaţi, oferind contemporanilor lor şi nouă pagini dintre cele mai frumoase şi 
profunde,  pline de esenţă teologică şi modele de exegeză biblică.

Origen este un premergător şi un model în această privinţă. Tâlcuind cuvintele: 
La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul (Facere 1, 1), marele scriitor 
alexandrin numeşte „începutul tuturor“ pe Însuşi „Domnul nostru şi Mântuitorul 
tuturor, Iisus Hristos“ 16.  El face legătura cu prologul Evangheliei după Ioan: „Întru 
început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu…“ (Ioan 1, 1), subliniind cu 
precizie semnificaţia termenilor. Căci „început nu numeşte aici ceva ce ţine de 

13 „Obiectul cercetării mele nu-i deloc simplu, nefiind cu nimic mai puţin important decât 
minunile lumii, ba într-un fel este mai de preţ decât oricare din câte se cunosc pe lume, pentru că 
în afară de om, nici o altă făptură nu se mai aseamănă cu Dumnezeu“ – Idem, Despre facerea 
omului, Prefaţă, PSB 30, p. 16.

14 Idem, Cuvânt apologetic la Hexaimeron, PSB 30, p. 127.
15 Un exemplu este cel despre arderea untdelemnului (Cuvânt apologetic, PSB 30, p. 113). În 

alt loc avem o formulare a „evoluţionismului din natură“ (nota 54, PSB 30, p. 118).
16 Origen, Omilia I la Facere, PG 12, col. 145, trad. în vol. omilii, comentarii şi adnotări la 

geneză, cu studiu introductiv, traducere şi note de Adrian Muraru, Polirom 2006, p. 121.
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timp, ci… întru Început, adică «întru Mântuitorul» au fost făcute cerul, pământul 
şi toate câte au fost făcute“.

În Omiliile sale la hexaimeron, Sfântul Vasile cel Mare aprofundează sensul 
acestui prim verset, în care tema creaţiei lumii de către Dumnezeu este prefaţată.

Sfântul Vasile cel Mare, care a tâlcuit minunat, neegalat de oricare alt autor 
creştin primul capitol al Facerii, vede în modul în care Moise a scris cartea aceasta 
mărturia înţelepciunii lui Dumnezeu. Cuvintele „întru început“ au menirea să ne 
facă pe noi oamenii să înţelegem că lumea aceasta nu este fără de început. Iar 
actul propriu-zis al creaţiei lumii de către Dumnezeu este o foarte mică parte a 
puterii creatoare a Lui 17. Sfântul Părinte ştie că „a fost şi înainte de lumea aceasta 
ceva“, pe care mintea noastră nu îl poate contempla, fiindcă suntem încă „prunci 
cu conştiinţa“. A fost o „stare mai presus de timp“, în care Ziditorul şi Creatorul 
tuturor a făcut lumina spirituală, firile raţionale şi nevăzute şi „toată podoaba celor 
spirituale, câte depăşesc mintea noastră, ale căror nume nici nu este cu putinţă să 
le descoperim“ 18.

Sfântul Grigorie al Nissei, în Cuvântul apologetic la hexaimeron, mărturiseşte 
că, prin scrierea sa, nu şi-a propus să ne transmită o învăţătură „despre modul cum 
trebuie făcută o adevărată interpretare“ a cărţii Facerii, ci, plecând de la un „text 
sfânt“, vrea să scoată „o concluzie clară în legătură cu ordinea şi însuşirea lucru-
rilor create“ 19. Nu uită însă să ne reamintească faptul că, pentru a vedea cele pe 
care le-a văzut Moise, avem nevoie de harul care sălăşluieşte în noi şi de rugăciuni, 
căci singur Duhul Sfânt ne va lămuri „adâncimile tainelor celor dumnezeieşti“ 20.

Sfântul Grigorie al Nissei cunoştea şi folosea şi celelalte ediţii ale Vechiului 
Testament, între care cea a lui Aquila, care redă primul verset prin expresia „în 
general“, iar nu „la început“. Sfântul Părinte acceptă echivalenţa acestor expresii, 
zicând: „În fond, prin amândouă aceste expresii înţelesul este acelaşi, căci «înce-
putul» şi «generalul» înseamnă acelaşi lucru“ 21.

Sfântul Vasile cel Mare vede începutul despre care vorbeşte Moise în cartea 
Facerii ca pe începutul timpului. „Cele văzute şi percepute de simţurile noastre 
au luat începutul în urma celor nevăzute şi spirituale“ 22. Lumea, spune Sfântul 
Părinte, este o „şcoală a sufletelor înzestrate cu raţiune“, unde putem dobândi 
cunoaşterea lui Dumnezeu. Căci prin cele văzute şi simţite, mintea ne este călă-
uzită spre „contemplarea celor nevăzute“. La rândul său, a întrebuinţat traducerile 
lui Aquila, Simah şi Teodotion, care redau mai larg sensul cuvântului „început“, 

17 „După cum olarul, cu aceeaşi meserie, face nenumărate vase, fără să-şi irosească meseria şi 
puterea, tot aşa şi Creatorul acestui univers…, puterea Lui este nesfârşită. Şi-a exprimat numai 
voinţa şi a şi adus la existenţă măreţiile celor ce se văd“ – Sfântul Vasile cel Mare, Omilia I la 
Hexaimeron, PSB 17, p. 3.

18 Ibidem, PSB 17, p. 75.
19 Sfântul Grigorie al Nissei, Cuvânt apologetic la Hexaimeron, PSB 30, p. 96.
20 Ibidem, PSB 30, p. 95.
21 Ibidem, PSB 30, p. 97.
22 Sfântul Vasile cel Mare, Omilia I la Hexaimeron, PSB 17, p. 76.
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în sens de dintr-o dată, în puţină vreme 23. Expresia „Întru început a făcut“, similară 
cu „a lucrat“, sau „a adus-o la existenţă“ ne arată, spune Marele Ierarh, lumea ca 
pe o operă de artă, făcând cunoscută tuturor înţelepciunea Creatorului ei. În ace-
laşi timp, este înlăturată învăţătura greşită a celor care socoteau lumea ca fiind 
din veşnicie „coeternă“ cu Dumnezeu, umbră a puterii Lui. Pentru aceştia, 
Dumnezeu nu este nicidecum cauza lumii, căci lumea provine dintr-o cauză inde-
pendentă de El 24.

La rândul său, Sfântul Ioan Gură de Aur zice: „De vine maniheul, sau Marcion, 
sau Valentin, sau filosofii greci şi-ţi spun că materia a preexistat, spune-le lor: La 
început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul“ 25. Arhiepiscopul Constantinopolului 
arată şi modul pentru care Moise a vorbit astfel în referatul său biblic despre 
creaţie. Moise vorbea iudeilor, „oameni îndrăgostiţi peste măsură de cele din 
lumea aceasta“ şi care nu puteau să-şi închipuie nimic spiritual. Pentru aceasta, 
„Moise îi duce deocamdată de la cele materiale la Creatorul universului, pentru 
ca din creaturi, cunoscând pe Meşterul întregului univers, să se închine Celui ce 
a lucrat totul şi să nu se mai oprească la creaturi“. Moise grăieşte sub inspiraţia 
Duhului şi dă învăţăturile sale „pe măsura înţelegerii ascultătorilor“ 26.

Pământul era nevăzut şi netocmit (v. 2). Iată că, spune Sfântul Vasile cel Mare, 
deşi cerul şi pământul au fost create cu aceeaşi cinste, totuşi cerul a fost creat 
desăvârşit, pe când pământul era încă nedesăvârşit şi neterminat. Dar tocmirea 
desăvârşită a pământului o reprezintă tocmai belşugul lui, plantele, copacii, culo-
rile, florile. Şi cum atunci nimic din toate acestea nu erau încă pe pământ, Scriptura 
spune despre el că era „netocmit“. Pământul era nevăzut, pentru că încă nu fusese 
creat omul şi apa îl acoperea, nefiind adunată în mări. Existau unii, spune Marele 
Părinte Capadocian, care înţelegeau prin expresia „nevăzut şi netocmit“ însăşi 
materia, fără însuşiri, lipsită de formă şi de chip, pe care mai târziu Ziditorul a 
luat-o şi i-a dat formă. Însă „dacă materia este nefăcută, urmează mai întâi că este 
de aceeaşi cinste cu Dumnezeu şi trebuie să fie învrednicită de aceeaşi preţuire. 
Dar poate fi oare o mai mare lipsă de credinţă ca aceasta?“ 27.

Sfântul Grigorie al Nissei aminteşte despre versiunile lui Simah, Aquila şi 
Teodotion, unde citeşte: „Şi pământul era gol şi neprecis“; sau: „Era deşert şi nu 
se vedea nimic pe el“; sau: „Era nimic şi atât“. Sfântul Părinte concluzionează: 
„După părerea mea, se vede de la toţi trei că fiind gol (pământul), nu dădea încă 
nici o viaţă, ci se afla doar în puterea lui Dumnezeu“ 28.

23 Ibidem, PSB 17, notă, p. 77.
24 Lor le răspunde Sfântul Vasile cel Mare: „Moise ţi-a arătat pe Meşter, Care… a pus toate 

părţile (lumii) ei în armonie…“ – Ibidem, PSB 17, p. 78.
25 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia II la Facere, PG 53, col. 29, PSB 21, p. 42.
26 Ibidem, PG 53, col. 41, 42, PSB 21, pp. 41, 42.
27 Sfântul Vasile cel Mare, Omilia I la Hexaimeron, PSB 17, pp. 84, 85.
28 Sfântul Grigorie al Nissei, Cuvânt apologetic la Hexaimeron, PSB 30, p. 102.
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Sfântul Ioan Gură de Aur vede şi un alt motiv în această lipsă de întocmire a 
pământului. El zice: „Pământul este mama şi hrănitoarea noastră. Din el am fost 
făcuţi şi din el ne hrănim. El ne este şi patrie şi mormânt de obşte… De aceea 
Dumnezeu a arătat pământul netocmit şi fără formă, ca nu cumva oamenii, din 
pricina nevoii ce o au de el, să-l cinstească mai mult decât merită, ca nu cumva 
să socotească binefacerile pământului datorate naturii pământului şi nu datorită 
Celui ce l-a adus din nefiinţă la fiinţă“ 29.

Cuvintele: Întuneric era deasupra adâncului (v. 2) sunt un alt prilej pentru 
„basme şi începuturi ale unor plăsmuiri lipsite de credinţă“, venite din partea celor 
care răstălmăcesc cuvintele Scripturii. Pentru acei necredincioşi, întunericul nu 
este „un loc lipsit de lumină din orice altă pricină“, ci este o putere rea, este răul 
însuşi, duşmanul şi potrivnicul bunătăţii lui Dumnezeu 30. Multe învăţături rele 
s-au plăsmuit din răstălmăcirea acestor cuvinte ale Scripturii. „Adâncul“ nu este 
o mulţime de puteri potrivnice, nu este o putere conducătoare şi rea, care să lupte 
împotriva binelui. Nu Dumnezeu este cel ce a făcut răul, aşa cum nu viaţa naşte 
moartea, nici boala nu aduce sănătatea 31.

Sfântul Vasile cel Mare trece sub tăcere „orice interpretare alegorică sau înte-
meiată pe presupuneri“, vorbind despre întuneric ca despre ceva neluminat şi 
întunecat. Nu este o existenţă în sine, ci aerul lipsit de lumină. Avem în faţă o 
tâlcuire simplă, literală, care apelează chiar la argumente logice şi ştiinţifice 32.

Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor. Sfântul Vasile cel Mare 
vorbeşte despre „Duhul lui Dumnezeu numit cel Sfânt, Care completează dum-
nezeiasca şi fericita Treime“ 33. Sfântul Ioan Gură de Aur preferă să rămână la o 
explicaţie raţională, neteologică, zicând: „După părerea mea, aceste cuvinte arată 
că în ape era o energie plină de viaţă. Nu era simplu o apă stătătoare şi nemişcă-
toare, ci mişcătoare, care avea putere de viaţă în ea“ 34. Sfântul Grigorie al Nissei, 
asemenea fratelui său, vede în Duhul, despre care vorbeşte Scriptura, pe Duhul 
lui Dumnezeu, Cel „de aceeaşi fiinţă cu Dumnezeu“ 35.

Şi a zis Dumnezeu: Să se facă lumină! Şi s‑a făcut lumină (v. 3). Sfântul Vasile 
cel Mare vede aici Cuvântul creator al lui Dumnezeu, care a făcut lumina, a risi-
pit întunericul. S-a arătat astfel cerul, care mai înainte era acoperit de întuneric. 

29 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia II la Facere, PG 53, col. 31, PSB 21, pp. 43, 44.
30 Aceştia, zice Sfântul Vasile cel Mare, spun: „Dacă Dumnezeu este lumină, atunci, potrivit 

logicii gândirii, întunericul va fi o putere care se împotriveşte lui Dumnezeu. Nu-şi are existenţa de 
la altcineva, ci este un rău născut din el însuşi. Întunericul este duşman al sufletelor, creator al 
morţii“ – Sfântul Vasile cel Mare, Omilia I la Hexaimeron, PSB 17, 88.

31 „Răul nu are o existenţă vie şi însufleţită, ci este o stare sufletească potrivnică virtuţii, din 
pricină că cei care nu sunt cu luare aminte asupra vieţii lor se depărtează de bine“ – Ibidem, PSB 
17, pp. 89, 90.

32 Ibidem, PSB 17, p. 91.
33 Ibidem, PSB 17, p. 92.
34 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia III la Facere, PG 53, col. 33, PSB 21, p. 47.
35 Sfântul Grigorie al Nissei, Cuvânt apologetic la Hexaimeron, PSB 30, p. 104.
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Desigur, „când spunem glas, cuvânt, sau poruncă a lui Dumnezeu, nu înţelegem 
prin cuvântul dumnezeiesc sunetul scos de organele vocale, nici aerul lovit de 
limbă, ci porunca venită din voinţa lui Dumnezeu“ 36. La rândul său, Sfântul 
Grigorie al Nissei înţelege prin existenţa întunericului faptul că „puterea luminii 
nu a pătruns încă până în adâncul tuturor lucrurilor“ 37.

Şi a zis Dumnezeu să se facă tărie în mijlocul apei şi să se despartă apă de 
apă (v. 6). Origen preferă tâlcuirea alegorică a versetului. Pentru el, cerul are sens 
de substanţă duhovnicească, iar „tăria“ „este omul din afară, vizibil corporal“ 38. 
Sfântul Vasile cel Mare combate învăţătura greşită a celor care, înţelegând în mod 
alegoric versetul acesta, denaturează sensul literal corect al celor rostite de Moise. 
Ei zic cum că „prin ape se înţeleg, în mod figurat, puterile spirituale şi netrupeşti“. 
Sus, deasupra tăriei, sunt puterile cele bune, în timp ce jos, pe pământ, legate de 
cele materiale, se află „puterile cele rele“ 39. De aceea, Marele Ierarh se pronunţă 
cu hotărâre pentru alegerea metodei literale de tâlcuire a cuvintelor referatului 
biblic despre creaţie, zicând: „Să înţelegem prin apă, apă… Iar dacă apele cele 
mai presus de ceruri sunt luate vreodată spre slăvirea Stăpânului obştesc al uni-
versului, noi pe acelea nu le socotim firi cugetătoare… Iar dacă cineva va spune 
că cerurile sunt puteri contemplative, iar tăria, puteri lucrătoare şi săvârşitoare ale 
lucrărilor pe care le au de îndeplinit,  să privim cuvintele lui ca pe nişte cuvinte 
plăcute, dar nu vom spune că sunt adevărate“ 40. Iată o atitudine moderată şi irenică.

Sfântul Ioan Gură de Aur este încă şi mai categoric în opţiunea sa pentru 
folosirea metodei literale, în exegeza acestui verset scripturistic. El ne îndeamnă 
chiar să primim cele ale Scripturii, şi conştient de mărginirea minţii omeneşti şi 
de limitele înţelegerii noastre, „să nu cercetăm cele mai presus de noi, ci numai 
să ştim şi să reţinem că la porunca Stăpânului a fost adusă la fiinţă tăria, care face 
despărţire între ape“ 41. Cât despre atitudinea pe care trebuie să o avem faţă de cei 
care răstălmăcesc adevărul cuprins în Scripturi, îndemnul Sfântului Părinte este: 
„Astupă-ţi urechile faţă de cei ce grăiesc împotriva acestei învăţături“ 42.

36 Sfântul Vasile cel Mare, Omilia II la Hexaimeron, PSB 17, p. 93; şi Idem, Omilia III la 
Hexaimeron, PSB 17, p. 98.

37 Sfântul Grigorie al Nissei, Cuvânt apologetic la Hexaimeron, PSB 30, p. 105.
38 Origen, Omilia I la Facere, PG 12, col. 147, trad., p. 125. Origen îşi îndeamnă ascultătorii: 

„Fiecare dintre voi să se străduiască să se facă despărţitor al acelei ape care este deasupra de cea 
care este dedesubt. Aceasta pentru ca, luând în mod firesc înţelegerea apei duhovniceşti şi partici-
parea la aceea care este deasupra tăriei, să izvorască din pântecele său fluvii de apă vie…, îndepăr-
tându-se şi separându-se de… apa abisului, în care se spune că este întunericul, în care locuiesc… 
şarpele cel potrivnic şi îngerii lui“ – Ibidem, PG 12, col. 148, trad., pp. 125, 127.

39 „Apele care sunt deasupra cerurilor laudă pe Dumnezeu, cu alte cuvinte, puterile cele de sus 
sunt vrednice din pricina curăţeniei minţii lor, să dea Ziditorului lauda cuvenită. Apele de sub ceruri 
însă sunt duhurile răutăţii… Ele fac tulburare şi revoltă…, pentru că firea lor este lesne schimbătoare, 
iar voinţa nestatornică“ – Sfântul Vasile cel Mare, Omilia III la Hexaimeron, PSB 17, pp. 107–108.

40 Ibidem, PSB 17, p. 108.
41 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia III la Facere, PG 53, col. 42, PSB 21, p. 59.
42 Ibidem, PG 53, col. 42, PSB 21, p. 60.
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Şi a văzut Dumnezeu că este bine (v. 10). Sfântul Vasile cel Mare explică 
cuvintele de mai înainte în sensul că frumosul este ceea ce este făcut în chip 
desăvârşit şi serveşte bine scopului pentru care a fost creat 43.

Şi a dat pământul iarbă verde, care să semene sămânţă, după fel şi după ase‑
mănare şi pom roditor cu sămânţă, după fel, pe pământ (v. 12). Această poruncă, 
spune Sfântul Vasile cel Mare, a făcut ca pământul cel neroditor să odrăslească 
dintr-o dată, dând roade, cu mii şi mii de plante. Orice fir de iarbă să ne ducă 
aşadar cu mintea spre a contempla măiestria Creatorului. Să admirăm măiestria 
Sa chiar şi atunci când vorbim despre plante dăunătoare, chiar otrăvitoare şi să 
nu-L învinuim pentru cele care sunt vătămătoare vieţii noastre 44. La rândul său, 
Sfântul Ioan Gură de Aur dă acestor cuvinte o semnificaţie mai profundă. El ne 
îndeamnă să învăţăm că munca lucrătorilor pământului, toată oboseala lor nu ar 
aduce belşug de roade fără ajutorul şi voia lui Dumnezeu 45.

Versetul scripturistic ce vorbeşte despre crearea copacilor feluriţi este un nou 
prilej pentru Sfântul Vasile cel Mare ca să laude atotînţelepciunea lui Dumnezeu. 
Fiecare arbore are utilitatea lui: unii sunt lăsaţi pentru fructe, alţii pentru construc-
ţii, sau pentru corăbii. Unii sunt pentru foc, iar alţii pentru împodobit 46.

Şi a făcut Dumnezeu cei doi luminători mari: luminătorul cel mare… şi lumi‑
nătorul cel mic (v. 14). Aceşti luminători despart ziua de noapte. Mai înainte, 
Dumnezeu despărţise lumina de întuneric. Sfântul Vasile cel Mare reaminteşte cât 
de folositori sunt soarele şi luna pentru viaţa omenească 47. Origen spune că lumina 
cea adevărată este Însuşi Hristos, care luminează pe tot omul ce vine în lume, 
luminează pe cei ce sunt în întuneric. „După cum soarele şi luna luminează tru-
purile noastre, tot aşa şi minţile noastre sunt luminate de către Hristos şi de către 
Biserică“. Vom fi luminaţi dacă orbirea minţii noastre nu opreşte lumina Sa. 
Desigur, aşa cum ochii trupului nostru nu sunt luminaţi de soare în mod egal, ci 
cu cât urcă cineva într-un loc mai înalt, cu atât percepe mai bine puterea strălu-
cirii astrului zilei, „la fel şi mintea noastră, cu cât se va apropia mai sus, tot mai 

43 „Dumnezeu, punând mai dinainte un scop precis creaţiei Sale, a examinat cu raţiunile Sale 
de Creator pe cele create, parte cu parte, şi le-a lăudat pentru că îndeplinesc scopul pentru care au 
fost create“ – Sfântul Vasile cel Mare, Omilia III la Hexaimeron, PSB 17, p. 109.

44 „Niciuna din ierburile făcute de Dumnezeu nu-i de prisos, nu-i nefolositoare: sau dau hrană 
uneia dintre necuvântătoare, sau sunt descoperite de ştiinţa medicală pentru vindecarea bolilor 
noastre“ – Idem, Omilia V la Hexaimeron, PSB 17, pp. 120–123.

45 „Dumnezeiasca Scriptură îndreaptă lipsa de judecată de mai târziu a oamenilor…, ca să surpe 
pălăvrăgelile celor ce grăiesc în zadar… şi care încearcă să spună că pentru creşterea roadelor e 
nevoie de ajutorul soarelui… Să întoarcem spatele celor ce grăiesc tot ce le trece prin minte… Dacă 
n-ar fi voia lui Dumnezeu, toate ar fi în zadar şi de pomană“ – Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia V 
la Facere, PG 53, col. 52, PSB 21, p. 73.

46 „Atât este de mare deosebirea pomilor fructiferi în ce priveşte rodul lor, încât nu poate fi 
rostită prin cuvânt… O zi întreagă nu mi-ar ajunge spre a înfăţişa… marea înţelepciune a Creatorului“ 
– Sfântul Vasile cel Mare, Omilia V la Hexaimeron, PSB 17, pp. 125–129.

47 Idem, Omilia VI la Hexaimeron, PSB 127, p.135.
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sus de Hristos şi se va înfăţişa mai aproape de strălucirea luminii Sale, cu atât va 
fi cuprins… mai strălucitor de lumina Sa“ 48.

Sfântul Ioan Gură de Aur mustră pe păgânii care, neînţelegând cine este Cel 
care a creat soarele, au îndumnezeit această stihie. Este o mare rătăcire să con-
fundăm zidirea cu Creatorul. „De asta şi dumnezeiasca Scriptură, ştiind mai 
dinainte că cei trândavi sunt înclinaţi spre rătăcire, ne învaţă că soarele a fost creat 
după trei zile“ 49. Dumnezeu a creat soarele în ziua a patra, ca să nu socotim că 
datorită acestui astru avem ziua. Tot astfel se poate spune despre lună şi despre 
noapte. Cât despre stele, ele îl îndeamnă pe Marele Ierarh la admiraţie, atunci 
când priveşte cerul înstelat în miez de noapte, mai încântător decât livezile şi decât 
grădinile cu flori. Luminătorii cerului ne ajută „la cunoaşterea vremurilor, la 
numărul zilelor şi la ciclul anului“ 50.

Şi a zis Dumnezeu: Să scoată apele târâtoare cu suflete vii după fel şi păsări 
zburătoare sub tăria cerului după fel (v. 20). Desigur, spune Sfântul Ioan Gură 
de Aur, noi nu cunoaştem pricina tuturor celor create şi de aceea nu avem dreptul 
să blamăm făpturile. Din toate vedem însă puterea Stăpânului şi ne minunăm 51. 
Origen dă vietăţilor create un sens alegoric. Aşa de pildă, vietăţile marine cele 
mari, balenele, sau chiţii „indică cugetările lipsite de evlavie şi gândurile nele-
giuite, ambele potrivnice lui Dumnezeu“ 52. Sfântul Vasile cel Mare se opreşte pe 
larg asupra descrierii vietăţilor marine. Din obiceiurile peştilor şi ale altor aseme-
nea vieţuitoare desprinde învăţăminte duhovniceşti folositoare ascultătorilor săi. 
Aşa de pildă, peştele mai mic devine prada altuia mai mare. De aceea, Sfântul 
Părinte ne întreabă cu mustrare: „Ce altceva oare facem noi oamenii, când împi-
lăm pe săraci? În ce se deosebeşte de peştele cel din urmă, omul care, prin lăcoma 
lui iubire de bogăţie, îi bagă pe cei slabi în sânurile nesăţioase ale lăcomiei lui?“ 53.

Albinele, spune Sfântul Vasile cel Mare, sunt pentru noi un alt model. Ele 
lucrează împreună, sub conducerea reginei. Aceasta nu înţeapă, „că albinele au 
legi fireşti nescrise, care poruncesc celor care dobândesc cea mai mare putere să 
fie zăbavnici în a pedepsi. Iar albinele, toate câte nu urmează pilda reginei, se 

48 Origen, Omilia I la Facere, PG 12, col. 151, trad., p. 137.
49 „De asta îţi arată, înainte de crearea soarelui, pământul acoperit cu de toate, ca să nu atribui 

soarelui desăvârşirea roadelor, ci Creatorului universului… Dacă cineva mi-ar spune că ajută şi 
soarele cu ceva la creşterea roadelor, n-am să-l contrazic… Oricât ar lucra plugarul, dacă Cel care 
dintru început a deşteptat pământul prin porunca Sa, n-ar voi să mişte pământul ca să facă roade, 
n-ar fi de nici un folos ostenelile lui cele multe, cu toată munca lui, cu tot ajutorul soarelui“ – Sfântul 
Ioan Gură de Aur, Omilia VI la Facere, PG 53, col. 58, PSB 21, p. 82.

50 Ibidem, PG 53, col. 59, PSB 21, p. 84.
51 „Dumnezeu n-a creat pe toate numai pentru trebuinţa noastră, ci şi pentru dărnicia Lui, pen-

tru ca noi, văzând bogăţia nespusă a făpturilor Lui, să ne uimim de puterea Creatorului şi să putem 
şti că toate acestea au fost aduse la fiinţă cu o înţelepciune şi bunătate nespusă, spre cinstea omului 
ce avea să fie făcut“ – Ibidem, Omilia VII la Facere, PG 53, col. 65, 66, PSB 21, pp. 92, 93.

52 Origen, Omilia I la Facere, PG 12, col. 153, trad., pp. 141, 143.
53 Sfântul Vasile cel Mare, Omilia VII la Hexaimeron, PSB 17, pp. 149–150.
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căiesc de nesocotinţa lor, că mor îndată ce-şi înfig acul“ 54. De aceea, creştinii sunt 
îndemnaţi să urmeze purtarea albinei. De la rândunică învăţăm că nu trebuie să 
ne plângem de sărăcie. Sfântul Părinte ne cheamă: „Nimeni să nu-şi piardă nădej-
dea în viaţă, când vede că în casă nu i-a mai rămas nici o avere! Să se uite la 
dibăcia rândunicii… Atunci când îşi face cuib, aduce paiele cu ciocul…, îşi moaie 
în apă vârful aripilor…, îşi face cuibul şi creşte în el puii“. Minunate sunt aceste 
exemple ale Marelui Ierarh, ce trece în predica sa exegetică dincolo de scopul său 
iniţial, de tâlcuire a Scripturii, ţintind zidirea noastră duhovnicească 55. Turturica 
este pentru noi un exemplu de curăţenie, iar vulturul o pildă negativă, căci „aşa 
sunt părinţii care cu scuza sărăciei îşi leapădă pruncii“. Toate aceste exemple ne 
cheamă să admirăm pe Creatorul lumii, Care „n-a creat nimic de prisos şi nici n-a 
lăsat vreo lipsă din cele de neapărată trebuinţă“ 56.

Crearea omului. Referatul biblic despre crearea omului a fost pe larg explicat 
de Origen şi mai ales de Sfântul Grigorie al Nissei şi Sfântul Ioan Gură de Aur.

Şi a zis Dumnezeu: să facem om după chipul şi după asemănarea noastră (v. 
26).

Origen se opreşte asupra noţiunilor de chip şi asemănare. Chipul lui Dumnezeu, 
spune el, „nu îl înţelegem ca trupesc“. Fiindcă plăsmuirea trupului nu conţine 
chipul lui Dumnezeu. Cât despre omul trupesc, el nu este făcut, ci plăsmuit 57. 
Pentru Origen, cel ce a fost făcut după chipul lui Dumnezeu este omul nostru 
lăuntric, „nevăzut şi netrupesc, nestricat şi nemuritor“. A vedea în omul trupesc 
chipul şi asemănarea Creatorului înseamnă a atribui forme omeneşti unui Dumnezeu 
trupesc, un fapt nelegiuit 58.

Explicaţia pe care Origen o oferă este una profund hristologică. Deoarece „care 
altul este chipul lui Dumnezeu, după asemănarea chipului Căruia a fost făcut 
omul, dacă nu Mântuitorul nostru, care este Întâiul-Născut al întregii creaturi“ 59. 
Omul a fost creat după asemănarea acestui chip. De aceea Mântuitorul, Care este 
chipul lui Dumnezeu, „împins de milă pentru omul care fusese făcut după ase-
mănarea Lui“, văzând mai apoi pe omul cel căzut în păcat, a luat chip de om şi a 
venit la noi. Acest aspect al mântuirii obiective este completat de latura ei subiec-
tivă. Căci toţi cei care vin spre Hristos şi se străduiesc înaintând să se facă părtaşi 

54 Idem, Omilia VIII la Hexaimeron, PSB 17, pp. 161, 162.
55 „Acestea să-ţi dea povaţă, ca să nu te apuci de rele din pricina sărăciei, nici să-ţi pierzi toată 

nădejdea, când vin peste tine cumplite necazuri, nici să stai cu mâinile încrucişate şi să nu lucrezi!… 
Dacă Dumnezeu dăruieşte unei rândunici unele ca acelea, cu atât mai mult le va da celor care Îl 
strigă din toată inima lor“ (Ibidem, PSB 17, p. 163).

56 Ibidem, PSB 17, pp. 164, 166, 167.
57 Se foloseşte verbul eplasen – a plăsmuit Dumnezeu pe om – Facere 2, 7; Origen, Omilia I la 

Facere, PG 12, col. 155, trad., pp. 149, 151.
58 Ibidem, PG 12, col. 156, trad., p. 151.
59 Ibidem, PG 12, col. 156, trad., p. 153.
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chipului raţional, se înnoiesc „potrivit omului lăuntric“, după chipul Celui care 
i-a făcut, să se facă, după puterile lor, „asemenea trupului strălucirii Lui“ 60.

Sfântul Vasile cel Mare vede în cuvintele „să facem…“ un argument împotriva 
celor care negau dumnezeirea Fiului. „Ascultă, zice el, tu care lupţi împotriva lui 
Hristos, ascultă că Dumnezeu vorbeşte cu Cel care a luat parte cu El la facerea 
lumii“. Iar cuvintele: „Şi a făcut Dumnezeu pe om“ ne fac să înţelegem, prin 
folosirea singularului, că Fiul este împreună cu Tatăl, fugind de primejdia polite-
ismului 61.

Sfântul Ioan Gură de Aur se opreşte pe larg asupra cuvintelor care vorbesc 
despre facerea omului, îndemnându-ne să nu trecem peste ele cu uşurinţă, ci să 
cercetăm pe fiecare în parte, „să ne coborâm în adânc spre a descoperi puterea 
ascunsă în aceste scurte cuvinte“. Ele ascund într-însele o comoară de preţ. Oamenii 
cu mintea trează să nu se oprească la „suprafaţa“ cuvintelor 62.

Atât Sfântul Grigorie al Nissei, cât şi Sfântul Ioan Gură de Aur vorbesc despre 
om ca despre fiinţa cea mai de preţ dintre toate cele văzute, create de Dumnezeu. 
Părintele capadocian numeşte omul „acea falnică şi preţioasă fiinţă“, pentru care 
a fost pregătită întreaga lume, întocmai cum o împărăţie se pregăteşte să-şi pri-
mească suveranul. Omul este stăpân al minunilor lumii, „pentru ca folosindu-le, 
să-şi dea seama cine este Cel ce i le-a dăruit, iar prin frumuseţea şi măreţia între-
gii acestei privelişti, să fie îndrumat a păşi pe urmele puterii celei nenumite şi 
nedescrise care i le-a făcut“ 63. Crearea omului după toate celelalte făpturi nu este 
dovada dispreţului, ci tocmai a preţuirii de care s-a bucurat din partea lui 
Dumnezeu 64.

Sfântul Grigorie al Nissei pleacă de la ideea că omul a fost creat de către 
Dumnezeu ca să fie conducător al acestei lumi. Ori un conducător nu-şi poate 
exercita demnitatea fără să posede într-însul atributul libertăţii de alegere, a liber-
tăţii voinţei sale. „Ca semne ale demnităţii sale, omul nu poartă nici o mantie de 
purpură… În locul mantiei s-a îmbrăcat în haina virtuţii, care este totuşi cea mai 
împărătească dintre îmbrăcăminţi“ 65. Aşa cum pictorii înfăţişează pe oameni în 
nuanţe potrivite, redându-le frumuseţea, tot astfel „Pictorul nostru a pus în noi, 

60 Ibidem, PG 12, col. 157, trad., p. 155.
61 Sfântul Vasile cel Mare, Omilia IX la Hexaimeron, PSB 17, pp. 179, 180.
62 „Cei care caută aur, această comoară materială, nu sapă numai la suprafaţă…, ci se coboară 

în adâncul pământului… Aici nu-i aşa. Osteneala e mai mică, iar averea nespusă. Aşa sunt toate 
cele duhovniceşti“ – Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia VIII la Facere, PG 53, col. 70, PSB 21, p. 
99.

63 Sfântul Grigorie al Nissei, Despre facerea omului, PSB 30, pp. 20, 21.
64 Dumnezeu a sădit în firea omului „un amestec de dumnezeiesc şi de omenesc, pentru ca  

(omul) să poată gusta din fericirea amândorura atât bucuria de a sta în legătură cu Dumnezeu, cât 
şi din plăcerile pământeşti“ – Ibidem,  cap. II, PSB 30, p. 21.

65 Ibidem, cap. IV, PSB 30, pp. 22–23.



30 Altarul Banatului

ca nişte nuanţe colorate, virtuţile, împodobindu-le minunat după modelul propriei 
Sale frumuseţi“ 66.

Atât Sfântul Grigorie al Nissei, cât şi Sfântul Ioan Gură de Aur insistă asupra 
semnificaţiei pluralului din cuvintele scripturistice: „Să facem pe om…“. Sunt 
criticaţi iudeii care, în necredinţa lor, spuneau că Dumnezeu Creatorul a rostit 
acelea îngerului, sau arhanghelului. Dar cum poate Creatorul, Stăpânul să se 
sfătuiască oare cu creatura Sa? 67.

Sfântul Ioan Gură de Aur zice: „Prin cuvântul chip trebuie înţeles stăpânire şi 
nimic altceva, că Dumnezeu l-a creat pe om ca să fie stăpân peste toate cele de 
pe pământ“ 68. Chiar ţinuta dreaptă a omului, cu privirea orientată spre cer este un 
semn de nobleţe, arătând demnitatea împărătească. Doar omul, dintre toate vie-
ţuitoarele, are o astfel de ţinută a corpului 69. Dacă cuvântul „chip“ înseamnă 
stăpânire, atunci cuvântul „asemănare“, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, „înseamnă 
ca noi să ajungem, atât cât stă în puterea noastră omenească… să ne asemănăm 
lui Dumnezeu în ce priveşte bunătatea, blândeţea, virtutea“ 70.

Şi a făcut Dumnezeu pe om… Bărbat şi femeie i‑a făcut pe ei (v. 27). Origen, 
tâlcuind acest verset, oferă mai întâi o explicaţie literală 71. În continuare îşi propune 
însă să explice în ce fel omul a fost făcut bărbat şi femeie, folosind metoda ale-
gorică. El spune că omul nostru  lăuntric constă din duh şi din suflet. Duhul 
simbolizează partea noastră bărbătească, iar sufletul pe cea femeiască 72.

Faptul că oamenii au primit puterea să stăpânească peste vieţuitoarele pămân-
tului este explicat de Origen mai întâi în sens literal. Căci într-adevăr, omul stă-
pâneşte peştii, păsările, sau vietăţile uscatului. După metoda alegorică însă marele 
alexandrin înţelege prin toate aceste vieţuitoare pe „cele care ies din simţirea 
sufletului şi din cugetarea inimii“, ori „cele care se iscă din dorinţele trupeşti şi 
din mişcările cărnii“ 73.

Sfântul Grigorie al Nissei observă că porunca de a creşte şi a se înmulţi a fost 
dată omului când Dumnezeu l-a deosebit pe bărbat de femeie 74. Sfântul Ioan Gură 
de Aur precizează că puterea străpânitoare şi demnitatea conducătoare a fost dată 
deopotrivă bărbatului şi femeii. Căci „înainte de a face pe femeie, o face părtaşă 
cu bărbatul la stăpânirea lumii şi o învredniceşte şi pe ea cu binecuvântare“ 75.

66 Ibidem, cap. V, PSB 30, p. 23.
67 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia VIII la Facere, PG 53, col. 71, PSB 21, p. 100.
68 Ibidem, PG 53, col. 72, PSB 21, p. 102.
69 Sfântul Grigorie al Nissei, Despre facerea omului, cap. VIII, PSB 30, p. 27.
70 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia IX la Facere, PG 53, col. 78, PSB 21, p. 110.
71 Origen, Omilia I la Facere, PG 12, col. 158, trad., pp. 157, 159.
72 „Dacă acestea află între ele înţelegere şi acord, legăturile dintre ele cresc, se înmulţesc şi nasc 

fii, simţiri bune, înţelesurile, sau gândurile utile. Prin aceasta umplu pământul şi îl stăpânesc… 
Dacă însă sufletul, unit cu duhul… se îndreaptă uneori spre plăcerile trupeşti…, nu se poate spune 
că ar creşte sau s-ar înmulţi în mod legitim“ – Ibidem, PG 12, col. 158, trad., pp. 159, 161.

73 Ibidem, PG 12, col. 159, trad., p. 161.
74 Sfântul Grigorie al Nissei, Despre facerea omului, cap. XXII, PSB 30, p. 62.
75 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia X la Facere, PG 53, col. 86, PSB 21, p. 120.
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Binecuvântându-i, Dumnezeu le-a dat primilor oameni elementele potrivite 
pentru hrană. Tâlcuind după literă, spune Origen, aceasta înseamnă că le-a fost 
permis să consume vegetale 76. Marele scriitor alexandrin ne oferă însă şi o tâlcu-
ire alegorică, înţelegând prin iarba pământului şi rodul care este îngăduit oame-
nilor pentru hrană, afectele trupeşti, ca de exemplu mânia şi dorinţa. Când ne 
mâniem spre dreptate şi spre îndreptarea celui care greşeşte, ne hrănim cu acest 
rod al pământului. Dacă mânia noastră este folosită iraţional, spre a-i pedepsi pe 
cei nevinovaţi, sau spre altceva rău, atunci această hrană va fi a fiarelor câmpului. 
Un exemplu nefericit este Cain şi mânia sa 77.

Tâlcuirea lui Origen, ca şi cea a Sfântului Grigorie al Nissei, nu intră în deta-
liile legate de înţelegerea modului creaţiei primilor oameni şi a călcării poruncii 
divine. Însă în Omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur, toate acestea sunt pe larg 
analizate, într-o explicaţie literală amplă, cu nuanţe morale şi de zidire duhovni-
cească. Iată câteva dintre ideile hrisostomice.

Mai întâi de toate, citim că Dumnezeu s-a odihnit în ziua a şaptea. Odihna 
aceasta înseamnă că El s-a oprit a mai crea, după ce până atunci le-a adus pe toate 
la fiinţă. Ziua a şaptea a binecuvântat-o şi a sfinţit-o, pentru ca să nu credem că 
ea are o cinste mai mică decât celelalte zile. Ne-a învăţat, spune Sfântul Părinte, 
ca o zi pe săptămână să o afierosim lucrării celor duhovniceşti 78.

Sfântul Ioan Gură de Aur explică şi de ce socoteşte el că a fost făcut omul de 
către Dumnezeu din ţărână. Această creaţie ne face să ne dăm mai bine seama de 
puterea Creatorului nostru. Căci cine dintre noi poate accepta că din pământ se 
poate face un trup viu. Dar „dacă nu avem în minte puterea Creatorului şi dacă 
nu potolim propriile noastre gânduri…, nu putem primi înălţimea spuselor 
Scripturii“ 79. Faptul că am fost creaţi din ţărână ne îndeamnă să ne smerim.

Dumnezeu a suflat peste om suflare de viaţă şi astfel a devenit viu. Însă, spune 
Marele Ierarh, aceste cuvinte au fost înţelese de unii în mod greşit. „Mânaţi de 
propriile lor gânduri…, încearcă să spună că sufletul este din fiinţa lui Dumnezeu“ 80.

Porunca dată de Dumnezeu lui Adam era cât se poate de simplă şi de uşoară. 
Dar trândăvia, spune Sfântul Părinte, este cumplită şi face să ni se pară grele cele 
uşoare. Omul primise de la Dumnezeu toată cinstea. Fusese aşezat să locuiască 
în rai, bucurându-se de toate frumuseţile şi culegând desfătările. Iată de ce pare 
mai grea călcarea acelei porunci 81. Faptul că omul a pus în rai nume pentru toate 
vieţuitoarele dovedeşte libertatea de care se bucura şi cunoaşterea sa, atât a bine-

76 „Mai târziu însă, când se face legământ cu Noe, după potop, se dă oamenilor posibilitatea de 
a se hrăni cu carne“ – Origen, Omilia I la Facere, PG 12, col. 159, trad., p. 163.

77 Ibidem, PG 12, col. 160, trad., pp. 163, 165.
78 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia X la Facere, PG 53, col. 88, 89, PSB 21, pp. 124, 125.
79 Idem, Omilia XII la Facere, PG 53, col. 103, 104, PSB 21, pp.143,144.
80 Idem, Omilia XIII la Facere, PG 53, col. 106, PSB 21, p. 149.
81 Idem, Omilia XIV la Facere, PG 53, col. 114, 115, PSB 21, pp. 159, 160.
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lui, cât şi a răului. Erau daruri pe care le primise când Dumnezeu suflase asupra 
lui suflare de viaţă 82.

Vorbind despre facerea femeii din coasta bărbatului, Sfântul Ioan Gură de Aur 
sesizează precizia Scripturii, care nu spune „a plăsmuit“, ci „a făcut“. Căci 
Dumnezeu a luat o parte (coasta) dintr-un întreg ce era plăsmuit (Adam). Nu a 
fost o altă creaţie. Femeia (Eva) a fost făcută din bărbatul ei o singură dată, iar 
aceasta nu se va mai repeta, sesizează autorul 83. Adam şi Eva, în rai trăind, erau 
goi şi nu se ruşinau. Nu intrase încă în ei păcatul şi neascultarea. După călcarea 
poruncii au cunoscut ruşinea şi au înţeles goliciunea 84.

În concluzie, am prezentat felul cum tâlcuiesc primul capitol din cartea Facerii 
Sfinţii Vasile cel Mare, Grigorie al Nissei şi Ioan Gură de Aur, comparativ cu 
exegeza lui Origen la aceleaşi versete vechi testamentare. Putem spune că autorii 
studiaţi, spre deosebire de Origen, nu mai întrebuinţează metoda alegorică. De 
asemenea, constatăm că exegeza lor, cel puţin pentru primul capitol al cărţii Facere, 
a rămas normativă pentru biserică.

82 Ibidem, PG 53, col.117, PSB 21, p. 164.
83 Idem, Omilia XV la Facere, PG 53, col.121, 122, PSB 21, pp. 170–172.
84 Starea primilor oameni în rai este descrisă în culori vii de Sfântul Părinte, care zice: „Gândeşte-te 

la covârşitoarea lor fericire. Erau mai presus de toate cele trupeşti. Ca şi cum ar fi fost în cer, aşa 
trăiau pe pământ. Erau în trup, dar nu îndurau cele trupeşti… Să cunoaştem ce viaţă lipsită de dureri 
duceau cei dintâi oameni în rai, să cunoaştem traiul lor fără durere şi, ca să spun aşa, starea lor 
îngerească“ – Idem, Omilia XVI la Facere, PG 53, col. 126, PSB 21, p. 176.



ontologia  MisterUlUi eClezial 
în viziUnea sFântUlUi MaxiM MărtUrisitorUl

STELIAN GEORGESCU

Punctele de pornire ale Sfântului Maxim Mărturisitorul în explicarea 
Mystagogiei sunt adeseori mai bune decât cele ale lui Dionisie, pentru explicarea 
Sfântului Maxim nemaifiind decisiv şirul treptelor medierii ierarhice de la care 
porneşte Dionisie Areopagitul, importantă fiind pentru el gândirea iconică. 

La Sfântul Maxim Mărturisitorul cosmosul are caracter bisericesc şi totodată 
se păstrează duhul comunitar al Bisericii adevărate, aflând de asemenea în 
Mystagogia o psihologie şi o mistică în care întregul este reprezentat de orice 
stare sufletească (Ganzheitstruktur), iar viaţa spirituală este trăită în comunitate 1. 
Mystagogia, după cum mărturiseşte părintele Stăniloae, cuprinde o explicare 
mistico-simbolică a sfântului locaş şi a Sfintei Liturghii 2. 

Primele şapte capitole din Mystagogia reprezintă o introducere în ontologia 
misterului eclezial iar restul capitolelor tratează despre Liturghia Cuvântului (sau 
a catehumenilor) ca despre o „anamneză rituală şi ascetică a primei parusii“ a lui 
Hristos, respectiv a Iconomiei sale istorice în trup, iar Liturghia Sacramentului 
(a credincioşilor) este privită ca o „anticipare sacramentală şi mistică a celei de 
a doua parusii“ eshatologice, finale a lui Hristos 3. Tocmai aceste şapte capitole 
consacrate ontologiei misterului eclezial reprezintă originalitatea Mystagogiei 
maximiene, Biserica fiind reprezentată în aceste capitole ca imagine (eikon) a lui 
Dumnezeu, a cosmosului, a omului şi a Scripturii .

a) Astfel, în capitolul I, Biserica este imagine a lui Dumnezeu, „icoana şi 
chipul lui Dumnezeu“, având aceeaşi lucrare ca şi El, dar prin imitare şi închipu-
ire. Sfântul Maxim vrea să arate că aşa cum unitatea Bisericii constă în aceea că 
întregul e conţinut în fiecare parte, „toate existând în împreunare cu toate, fără 
confuzie, în temeiul legăturii unice şi indisolubile în care le ţine începutul şi cauza 
unică“, şi Biserica imită  modul de existenţă şi de acţiune cosmică a Providenţei 
lui Dumnezeu: biserica, prin imitare şi închipuire, Îl urmează pe Dumnezeu care, 

1 Sfântul Maxim Mărturisitorul, op. cit., p. 8.
2 Pr. prof. dr. D. Stăniloae, Cosmosul şi sufletul, chipuri ale Bisericii,  în „Revista Teologică“, 

anul XXXIV  (1944), nr. 3–4, p. 212.
3 Riou, A., le Monde et l’Église selon Maxime le Confesseur (Théologie historique 22), Paris, 

1973 , p. 159.
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după ce a făcut şi a adus toate la existenţă cu putere nesfârşită, le şi poartă de 
grijă, ţinându-le în jurul Său şi făcându-le să concorde întreolaltă prin unica putere 
a relaţiei faţă de El, ca început. Biserica este icoana lui Dumnezeu tocmai prin 
„puterea unificatoare“ pe care o are, menţinând în unitate existenţele create: 

„Sfânta Biserică a lui Dumnezeu ni se arată făcând cu noi aceleaşi lucruri ca 
şi Dumnezeu, imitându-L cum imită o icoană modelul său. Căci sunt mulţi şi 
nesfârşiţi la număr cei ce fac parte din ea şi sunt renăscuţi şi recreaţi în duh: băr-
baţi, femei şi copii, despărţiţi şi foarte deosebiţi după gen şi înfăţişare, după 
neamuri şi graiuri, după viaţă, după vârstă, păreri, meşteşuguri, chipuri, moravuri 
şi atitudini, după ştiinţă şi slujbe, după soartă, caracter şi deprinderi. Dar tuturor 
Biserica le dă deopotrivă o singură formă şi numire dumnezeiască, adică existenţa 
şi numele de la Hristos; şi o singură şi neîmpărţită relaţie prin credinţă, simplă şi 
fără părţi, care nu lasă să fie cunoscute diferenţele cele multe şi nenumărate ale 
fiecăruia, din pricina raportării şi concentrării universale a tuturor spre ea. În 
temeiul acesteia niciunul nu este câtuşi de puţin despărţit prin nimic de ceea ce e 
comun, ca să fie de sine. Toţi există împreună unii cu alţii şi sunt uniţi prin unicul 
har şi unica putere simplă şi neîmpărţită a credinţei. „Căci era în toţi, zice, o 
singură inimă şi un singur suflet“ (Faptele Apostolilor 4, 32), precum din felurite 
mădulare este şi se cunoaşte un singur trup, vrednic de Hristos Însuşi, Care este 
cu adevărat capul nostru, „în care, zice dumnezeiescul Apostol, nu este bărbat, 
nici femeie, nici iudeu, nici elin, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici 
barbar, nici scit, nici rob, nici om liber, ci toate şi în toate El“ (Galateni 3, 28; 
Coloseni 3, 11). Acesta le închide toate în sine prin unica putere simplă şi nesfâr-
şit de înţeleaptă a bunătăţii, ca un centru al unor linii drepte pornind din el, în 
calitatea de cauză şi putere unică şi simplă, nelăsând să se despartă începuturile 
lucrurilor odată cu capetele lor finale, şi circumscriind în cerc extinderile lor, şi 
adunând la sine însuşi distincţiile lucrurilor făcute de el. Aceasta o face ca să nu 
se înstrăineze cu totul între ele şi să se învrăjbească creaturile şi făpturile aceluiaşi 
Dumnezeu, nemaiavând în jurul a ce şi unde să-şi arate iubirea şi pacea şi iden-
titatea întreolaltă, şi să fie astfel primejdie ca însăşi existenţa lor să cadă în nefi-
inţă prin despărţirea de Dumnezeu. Prin urmare, Sfânta Biserica este icoană a lui 
Dumnezeu ca una ce înfăptuieşte aceeaşi unire ca Dumnezeu între cei credincioşi, 
chiar dacă cei unificaţi în ea prin credinţă sunt deosebiţi după însuşirile lor şi sunt 
în diferite locuri şi feluri. Este aceeaşi unire pe care o înfăptuieşte Dumnezeu 
Însuşi în chip neamestecat între fiinţele lucrurilor, îndulcind şi aducând la iden-
titate deosebirea dintre ele, prin raportarea lor la El şi prin unirea cu El ca pricină, 
început şi scop 4.

„Casa lui Dumnezeu – spune Sfântul Simeon al Tesalonicului – deşi este 
alcătuită din lucruri neînsufleţite ea se sfinţeşte cu dumnezeiescul dar şi cu rugă-
ciunile preoţeşti şi nu este ca celelalte case, ci este făcută pentru Dumnezeu şi pe 

4 Sfântul Maxim Mărturisitorul, op. cit., pp. 14–15.
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El îl are locuitor şi în ea este slava, puterea şi darul Lui. Drept aceea nu o mai 
numim pe ea numai casă, ci sfântă, ca una ce este sfinţită de Sfântul Părinte, cu 
Preasfântul Fiu prin Duhul Sfânt, fiind sălaş al Treimii“ 5. 

Patriarhul Gherman al Constantinopolului vorbind despre Biserică o numeşte 
„templul lui Dumnezeu, locaşul sfânt, casă a rugăciunii, mireasa lui Hristos care 
cheamă popoarele la pocăinţă şi rugăciune“ 6.

Sfântul Maxim Mărturisitorul descrie Biserica ca pe o Biserică a neamurilor, 
Biserică care este formată din multitudinea persoanelor existente, reprezentând 
universul creat. Dar Lars Thunberg pune în discuţie o problemă: „Cum poate 
această Biserică să fie şi icoană a lui Dumnezeu?“. Răspunsul poate fi găsit chiar 
la Sfântul Maxim, Biserica fiind o icoană a lui Dumnezeu în virtutea comuniunii 
ei în energia „tropică“ cu El (trupul lui Hristos este această energie unificatoare, 
energie care este chipul energiei uni-diversificatoare a lui Dumnezeu, El fiind 
singura cauză a tot ceea ce există şi principiul unităţii) 7. 

Viziunea Sfântului Apostol Pavel, cea a unui trup cu mai multe membre, a 
exercitat o influenţă decisivă asupra concepţiei Sfântului Maxim Mărturisitorul. 

Biserica este icoana lui Dumnezeu „ca una ce înfăptuieşte aceeaşi unire ca 
Dumnezeu între credincioşi, chiar dacă cei unificaţi în ea prin credinţă sunt deo-
sebiţi după însuşirile lor şi sunt din diferite locuri şi de diferite feluri. Este aceeaşi 
unire pe care Dumnezeu o înfăptuieşte în chip neamestecat între fiinţele lucruri-
lor, îndulcind şi aducând la identitate deosebirea dintre ele, precum s-a arătat, prin 
raportarea lor la El şi prin unirea cu El, ca pricină, început şi scop“ 8. 

b) Începând cu capitolul II al Mystagogiei, Biserica este înfăţişată ca fiind 
chip al creaţiunii cosmice şi umane, Sfântul Maxim referindu-se de această dată 
la biserică ca edificiu arhitectonic şi sprijinindu-se pe această împărţire a bisericii 
în navă şi sanctuar (naos–hierateion), această referinţă reprezentând o intuiţie 
extraordinară proprie gândirii Sfântului Maxim 9. Despre această referinţă, speci-
fică Sfântului Maxim Mărturisitorul, Hans Urs von Balthasar mărturiseşte că nu 
este întâlnită la Dionisie Areopagitul, el fiind concentrat pe desfăşurarea tempo-
rală a riturilor: 

„Biunitatea Bisericii văzute e reprezentarea Hristosului înţeles în mod chal-
cedonian: şi, trecând astfel dintr-o lovitură dincolo de Dionisie, e recuperată 
întreaga veche lume alexandrină a lui Origen cu simbolismele ei duale: cer-pământ, 
spirit-trup, Noul Testament-Vechiul Testament, eon nou-eon vechi. Întregul este 

5 Maria Frenţiu, limba română şi limbajul rugăciunii, Editura Anastasia, Bucureşti, 2001, 
p. 96.

6 Dumitru Stăniloae, spiritualitate şi comuniune în liturghia ortodoxă, Editura Mitropoliei 
Olteniei, 1986, pp. 34–35.

7 Lars Thunberg , omul şi cosmosul în viziunea sfântului Maxim Mărturisitorul, p. 109.
8 Sfântul Maxim Mărturisitorul, op. cit., p. 15.
9 Ioan I. Ică jr., Mystagogia trinitatis (teză de doctorat), Cluj-Napoca, 1998, p. 402.
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aşadar – şi acest lucru este unicitatea realizării maximiene şi ceva cu totul nou 
– un origenism chalcedonian“ 10.

Dualitatea intelect-simţire prezentă în om este aspectul dominant al capitolul 
II din Mystagogie, capitolul II fiind un comentariu şi o întregire a capitolului I. 
Biserica aparţine lumii create şi este formată din oameni care pot ajunge să 
cunoască creaţia fie sensibil, prin simţuri, fie inteligibil, cu facultatea lor raţională, 
fiind vorba de aceeaşi lume 11.

Biserica este pentru Sfântul Maxim Mărturisitorul un edificiu specific, con-
stituind chipul acestei lumi duale: „ca edificiu, aceasta fiind un singur locaş, se 
deosebeşte totuşi după forma ei spaţială, împărţindu-se în locul destinat numai 
preoţilor şi liturghisitorilor, pe care îl numim ieration 12, şi în cel lăsat pe seama 
întregului popor credincios, pe care îl numim naos. Dar e una după ipostas“ 13. 
Biserica este împărţită în spaţiul rezervat clericilor şi cel rezervat laicilor, grilajul 
„bemei“ fiind cel care face separaţie între hieration şi navă. Chiar dacă spaţiul 
bisericii este împărţit, cele două părţi se întrepătrund aşa cum cele două naturi, 
divină şi umană, sunt cuprinse în persoana lui Iisus Hristos: „dar e una după 
ipostas, neîmpărţindu-se şi ea însăşi deodată cu părţile ei din pricina deosebirii 
acestora întreolaltă. Căci fiecare dintre acestea două este, reciproc, pentru cealaltă, 
ceea ce este aceea pentru sine însuşi. Naosul este ieration în potenţă, iniţiat şi 
sfinţit prin ducerea sa până la sfârşitul acţiunii de iniţiere şi sfinţire. Iar ierationul 
este un naos actualizat, avându-l pe acela ca început al acţiunii de iniţiere şi sfin-
ţire, care stăruie ca una şi aceeaşi prin amândouă“ 14.

Locaşul bisericesc ţine în unitate pe credincioşii mireni aflaţi în naos şi pe 
preoţii aflaţi în altar (ieration), şi împreună înaintează spre unirea cu Dumnezeu, 
locaşul bisericesc fiind locul unde preoţii împreună cu credincioşii călătoresc spre 
Dumnezeu. Numai în această comuniune şi întrepătrundere Biserica poate înainta 
spre Dumnezeu, şi de aceea creaţiunea cosmică numai în solidaritate cu locaşul 
bisericesc poate rămâne în starea de Biserică extinsă 15, cuprinzându-i pe toţi în 
ea. Nu putem vorbi de trei Biserici alăturate (locaşul bisericesc, creaţiunea cosmică 
şi cea umană) ci de o singură Biserică cu trei aspecte. 

Sfântul Maxim când „se referă“ la aceste aspecte ale Bisericii aduce în discu-
ţie imaginea din Iezechiel, a carului lui Dumnezeu purtat de roţi ce se mişcă una 
în alta. Dionisie Areopagitul explică faptul că roţile incandescente şi deiforme 
posedă, în acelaşi timp, mişcările lor de jur împrejur (una în alta), pentru că se 
mişcă etern în jurul lui Dumnezeu, dar şi revelările lor, pentru că manifestă ceea 

10 Ibidem, p. 402.
11 Lars Thunberg, omul şi cosmosul în viziunea sfântului Maxim Mărturisitorul,  pp. 111–

112.
12 Părintele Dumitru Stăniloae vede în hieration spaţiul în care e aşezată masa altarului. 
13 Sfântul Maxim Mărturisitorul, op. cit., pp. 15–16.
14 Ibidem, p. 16.
15 Dumitru Stăniloae, spiritualitate şi comuniune în liturhia ortodoxă, Editura IBMBOR, 

Bucureşti, 2004, p. 22.
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ce este ascuns, ridică ceea ce e negrăit şi transmit printr-o pornire progresivă 
iluminări mai înalte fiinţelor inferioare.

Biserica, creaţiunea cosmică şi umanitatea sunt în interpenetrare şi sunt chemate 
la o interpenetrare mai accentuată, putându-se spune că creaţiunea este o Biserică 
de alt chip şi nedezvoltată, nedeplin actualizată, având Biserica în ea ca un ferment 
care o poate ajuta să se dezvolte până la starea de Biserică actualizată, dar într-un 
sens propriu ei 16. De aceea Sfântul Maxim numeşte cosmosul nu numai o imitaţie 
a locaşului bisericesc, ci chip al lui, Biserică: „Întreg cosmosul, fiind în chip 
înţelegător o biserică nefăcută de mână, indică prin aceasta biserica făcută de 
mână. Există în el un loc sfânt al preoţimii, întrucât are lumea de Sus, care S-a 
dat puterilor de sus; şi are naosul, întrucât cuprinde locul de jos, care s-a rezervat 
acelora cărora li s-a rânduit viaţa simţurilor“ 17. 

După cum reiese din lucrarea lui Ozoline, simbolismul templului creştin 
după Maxim, Sfântul Maxim când se referă la edificiul bisericii nu are în minte 
arhitectura bisericii Sfânta Sofia din Constantinopol ci mai degrabă o biserică 
simplă alcătuită din navă plus absidă cu semicupolă 18.

În interpretarea dată de Sfântul Maxim spaţiului bisericii, nava (naosul) este 
o icoană sensibilă a regiunilor lumii de jos, sanctuarul fiind o icoană a puterilor 
de sus (intrarea în altar simbolizează şi intrarea în regiunile cereşti), iar partici-
parea la Liturghia îngerilor, care începe cu intrarea în casa lui Dumnezeu, confirmă 
rugăciunea Intrării celei Mici, intrată în rânduiala Liturghiei cel mai târziu în 
secolul VIII, poate chiar în timpul Sfântului Maxim: „Stăpâne, Doamne, Dumnezeul 
nostru, care ai aşezat în cer cetele şi oştile îngerilor şi ale arhanghelilor spre 
Liturghia slavei Tale, fă ca împreună cu intrarea noastră să fie şi intrarea sfinţilor 
Tăi îngeri, care liturghisesc împreună cu noi şi împreună cu noi slăvesc bunătatea 
Ta. Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi 
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin“ 19.  

Biserica deşi este chip al lumii, văzută din interior oferă o imagine a realităţii 
cereşti şi a celebrării ei liturgice: „Prin aceasta e ca un fel de altă biserică a lui 
Dumnezeu, nefăcută de mâini, indicată cu înţelepciune de aceasta, care e făcută 
de mâini. Această totalitate are ca ieration cosmosul, sus, destinat puterilor de sus, 
iar ca naos, pe cel de jos, la îndemâna celor sortiţi să trăiască o viaţă legată de 
simţuri“ 20.

Sfântul Maxim nu include în definiţia pe care o dă Bisericii, ca locaş al comu-
nităţii liturgice a credincioşilor şi ca chip al creaţiunii cosmice şi al fiinţei umane, 
pe Dumnezeu, Dumnezeu fiind mai presus de Biserică, în calitatea Lui de necreat, 

16 Ibidem, p. 23.
17 Sfântul Maxim Mărturisitorul, op. cit., p. 16.
18 Ioan I. Ică jr., Mystagogia trinitatis, p. 403.
19 K. C. Felmy, de la Cina cea de taină la dumnezeiasca liturghie a Bisericii ortodoxe, 

trad. de Ioan I. Ică, Editura Deisis, Sibiu, 2008, p. 173.
20 Sfântul Maxim Mărturisitorul,  op. cit., p. 16.
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El aflându-se la locul cel mai înalt, care este Sfânta Masă din altar, în Trupul şi 
Sângele lui Hristos, El fiind Cel din care sunt toate, Care le susţine pe toate, iar 
în fiinţa umană posibil de simţit în legătură cu inima 21. În Biserică mirenii sunt 
reprezentaţi prin naos iar preoţii prin altar: „Naosul este locul preoţimii în potenţă, 
zice el, prin orientarea spre sfârşitul Sfintei slujbe; şi iarăşi, locul preoţimii este 
naos, având naosul ca început al lucrării ei“ 22. 

Structura unitar-bipartită a edificiului eclezial face ca biserica să devină o 
icoană atât a cosmosului inteligibil şi sensibil în totalitatea lui: „Căci întreg cos-
mosul inteligibil se arată în întreg cosmosul sensibil în chip tainic prin formele 
simbolice, celor ce pot să vadă; şi întreg cel sensibil există în cel inteligibil, 
simplificat în sensurile minţii“ 23.

c) În capitolul III, Sfântul Maxim adaugă la înţelesul Bisericii un alt simbolism 
posibil: Biserica este şi chip al lumii sensibile în sine. În acest înţeles al Bisericii 
altarul este reprezentat de cer iar naosul de pământ, dar se poate spune că lumea 
este o biserică, având cerul ca ieration, iar podoaba pământului, ca naos. Lumea 
este o biserică şi de aici posibilitatea unei relaţii Biserică-lumea sensibilă-lumea 
inteligibilă, Biserica nefiind vreodată separată de lumea-cosmos. 

d) Capitolul IV al Mystagogiei ne prezintă Biserica ca pe o icoană a omului, 
omul şi Biserica fiind într-o relaţie de reciprocitate. Întâlnim aici trihotomia pau-
lină trup-suflet-minte (soma‑psyche‑nous), Biserica fiind împărţită în trei: minţii 
îi corespunde altarul, sufletului ierationul, iar trupului naosul. Biserica este chip 
şi asemănare a omului făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Biserica 
înţeleasă antropologic este după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu: „Biserica 
este după chipul şi asemănarea omului, creat după chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu“ 24. Omul este o biserică în lume, iar Biserica este Omul universal, pe 
care Sfântul Maxim îl numeşte makranthropos.  Prin naos se arată înţelepciunea 
practică, prin ieration cunoaşterea naturală, iar prin altar cunoaşterea tainică a 
lui Dumnezeu, teologia mistică. 

Omul, scopul întregii creaţii, trebuie să ducă realităţile din jurul lui spre ade-
vărata realizare, el fiind creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu: „Omul 
este o biserica tainică. Prin trup iradiază, ca printr-un naos, partea făptuitoare a 
sufletului în împlinirea poruncilor prin înţelepciunea practică; prin suflet, aduce, 
ca printr-un ieration, lui Dumnezeu, folosindu-se de raţiune în cunoaşterea natu-
rală, sensurile desprinse din simţuri, după ce a depărtat de la ele în duh tot ce-i 
material şi necurat; iar prin minte, ca printr-un altar, cheamă tăcerea prealăudată 
a ascunsei şi necunoscutei mari grăiri a dumnezeirii“ 25.

21 Dumitru Stăniloae, spiritualitate şi comuniune în liturhia ortodoxă, Editura IBMBOR, 
Bucureşti, 2004, p. 25.

22 Ibidem, p. 26.
23 Sfântul Maxim Mărturisitorul,  op. cit., p. 17.
24 Ibidem, p. 18.
25 Ibidem. 
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e) În capitolul V, Sfântul Maxim face o descriere detaliată a bisericii înţeleasă 
ca şi chip al sufletului, privit în sine, cu ajutorul cugetării . 

Pentru A. Riou, Biserica este cea care realizează în părţile sale aceeaşi unificare 
pe care sufletul o exercită în relaţie cu facultăţile sale 26.

Aşa cum bazilica este structurată în navă şi sanctuar, şi sufletul uman are două 
facultăţi fundamentale: raţiunea practică (praktikon) reprezentată de logos şi raţi-
unea contemplativă (theoretikon) reprezentată de nous, iar activitatea acestor două 
facultăţi se face sub forma a patru serii de acte şi virtuţi corespunzătoare: raţiu‑
nea practică se concretizează astfel sub forma chibzuinţei, făptuirii, virtuţii şi 
credinţei prin care vizează bunătatea lui Dumnezeu (phronesis – praxis – arete 
– pistis – to agathon); activarea raţiunii contemplative duce la seria corelativă 
alcătuită de înţelepciune, contemplare, cunoaştere, cunoaştere care nu se poate 
uita, serie care vizează adevărul lui Dumnezeu (sophia – theoria – gnosis – gno‑
sis alestos – he aletheia) 27. Toate aceste se împletesc sub forma a „cinci perechi“:

– „Perechi pe care le vedem în suflet şi care se mişcă în jurul perechii care 
indică pe Dumnezeu: mintea şi raţiunea, înţelepciunea şi chibzuinţa, contempla-
rea şi făptuirea, cunoaşterea şi virtutea, cunoaşterea care nu se poate uita şi credinţa. 
Iar perechea care indică pe Dumnezeu este: adevărul şi binele. Sufletul mişcându-
se progresiv prin acestea se uneşte cu Dumnezeul tuturor, imitând neschimbabi-
litatea fiinţei Lui şi caracterul binefăcător al lucrării Lui, prin întărirea şi stator-
nicirea deprinderii în bine pe baza liberului arbitru“ 28.

Omul este în acelaşi timp fiinţă inteligibilă dar şi sensibilă, şi datorită acestui 
fapt sufletul este caracterizat printr-o dublă relaţie: el primeşte senzaţii din lumea 
externă şi, pe baza lor, construieşte o imagine despre lume, însă el mai cunoaşte, 
prin natura sa raţională, dacă nu este perturbată de ataşamentul pătimaş faţă de 
lucrurile sensibile, principiile (logoi) lucrurilor, şi astfel este capabil de a alcătui, 
prin mijlocirea lor, o imagine mai precisă a lumii 29. Sufletul are sarcina de a rea-
liza simbioza dintre cele două părţi ale omului.

Sfântul Maxim accentuează mişcarea paralelă dintre minte (nous) şi raţiune 
(logos), mintea fiind cea care îndrumă activitatea noetică a omului spre descope-
rirea adevărului. În acelaşi timp, raţiunea îndrumă activitatea vieţii practice spre 
virtute care este fundamentul credinţei. 

Ultima parte a capitolului descrie această relaţie Om-Biserică, Omul şi Biserica 
având acelaşi scop, deoarece omul este Biserica, iar Biserica om: 

– „Acestea sunt aşadar, precum am spus, proprii sufletului: prin minte are 
înţelepciunea în potenţă, din înţelepciune decurge contemplaţia, din aceasta, 

26 Riou, A., le Monde et l’Église selon Maxime le Confesseur (Théologie historique 22), 
Paris, 1973, p. 153.

27 Ioan I. Ică jr., Mystagogia trinitatis, p. 404.
28 Sfântul Maxim Mărturisitorul, op. cit., p. 20.
29 Lars Thunberg, omul şi cosmosul în viziunea sfântului Maxim Mărturisitorul, Editura 

IBMBOR, Bucureşti, 1999, p. 115.
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cunoaşterea, din cunoaştere, cunoştinţa fără uitare, şi prin toate e dus către adevăr, 
care e hotarul şi ţinta finală a bunurilor mintale. Iar prin raţiune are prudenţa, din 
aceasta iese făptuirea, din făptuire, virtutea, din aceasta credinţa, prin care se 
odihneşte în bine ca scop şi sfârşit fericit al lucrărilor raţionale. În sfârşit, prin 
unirea acestora întreolaltă se culege ştiinţa celor dumnezeieşti. În toate acestea se 
aseamănă cu sufletul Sfânta Biserică, privită în înţeles spiritual. Toate cele ce au 
fost arătate că ţin de minte şi ies progresiv din ea, le indică Biserica prin ieration. 
Iar cele arătate că ţin de raţiune şi ies din ea prin desfăşurare, le ilustrează prin 
naos. În sfârşit, toate le adună spre taina ce se săvârşeşte pe dumnezeiescul altar, 
taină prin care tot cel ce poate, să înţeleagă cu înţelepciune cele ce se săvârşesc 
în Biserica lui Dumnezeu şi dumnezeiesc sufletul său. Căci pentru suflet ni s-a 
dat, poate, spre călăuzirea lui spre cele înalte, Biserica cea făcută de mâini, care 
îi este şi model prin diferitele simboale dumnezeieşti din ea“ 30. 

Sfânta Scriptură are aceeaşi structură antropologică, având Vechiul Testament 
drept trup, iar pe cel Nou drept suflet, duh şi minte, corespunzând fiinţei umane 
alcătuite din trup şi suflet: precum omul este muritor după ceea ce e văzut, şi 
nemuritor după ceea ce e nevăzut, la fel şi Sfânta Scriptură are litera trecătoare, 
iar duhul ascuns în litera ei niciodată nu încetează de-a fi – „Dacă omul nostru 
cel din afară se trece, cel dinăuntru însă se înnoieşte din zi în zi“ (II Corinteni 4, 
16) (capitolul 6). 

f) Odată cu capitolul VII se încheie partea dedicată ontologiei misterului ecle-
zial, dar încă o dată se aduce în discuţie dualitatea sensibil-inteligibil, Biserica 
fiind icoana omului şi a cosmosului iar de aici următoarea consecinţă firească: 
întreg cosmosul este om iar omul, alcătuit din trup şi suflet, este cosmos, în final 
existând „trei oameni“ 31: cosmosul, Scriptura şi omul: 

„Dacă vrea, aşadar, cineva să aibă viaţa şi raţiunea iubitoare de Dumnezeu şi 
plăcută lui Dumnezeu, să se îngrijească de părţile mai înalte şi mai cinstite ale 
acestor trei oameni, adică a cosmosului, a Sfintei Scripturi şi a omului nostru. Să 
se îngrijească cu toată puterea de suflet, făcându-l nemuritor, dumnezeiesc şi 
îndumnezeit prin virtuţi; şi să dispreţuiască trupul, care e supus stricăciunii şi 
morţii şi care poate să întineze demnitatea neîngrijită a sufletului“ 32. 

În această relaţie sensibil-inteligibil omul are menirea să depăşească tot ceea 
ce este tranzitoriu şi să descopere iconomia plină de misterul dumnezeiesc, el 
trebuie să moară pentru a putea învia la o viaţă nestricăcioasă, ca o „lume nouă 
înviată din cea îmbătrânită“, să se înalţe cu înţelepciune spre Duhul Sfânt prin 
studiul pătrunzător al Sfintei Scripturi, ridicându-se deasupra literei. Căci în El 
se află plinătatea plinătăţilor şi comorilor ascunse ale cunoştinţei şi ale înţelep-
ciunii, înlăuntrul cărora cel ce se învredniceşte să ajungă va afla pe Dumnezeu 

30 Sfântul Maxim Mărturisitorul, op. cit., pp. 24–25.
31 Ioan I. Ică jr., Mystagogia trinitatis, p. 406.
32 Sfântul Maxim Mărturisitorul,  op. cit., pp. 27–28.
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însuşi, înscris în tablele inimii prin harul Duhului, oglindind cu faţă descoperită 
slava lui Dumnezeu, prin ridicarea zăbranicului literei. 

Biserica văzută, chip al lumii create, ne arată prin simbolismul ei adevărul 
ultim, iar acest adevăr îl întâlnim în starea de unire mistică, dincolo de orice 
cunoaştere mediată, Biserica fiind locul unde harul îndumnezeitor al lui Dumnezeu 
lucrează printre oameni: „Biserica este omul duhovnicesc, iar omul este Biserica 
mistică“ 33.

Pentru Sfântul Maxim Mărturisitorul nu există nici o tensiune decisivă între 
cele două perspective în care el vede Biserica: cea mistică şi cea realistă 34.

33 Dumitru Stăniloae, Cosmosul şi sufletul, chipuri ale Bisericii, în „Revista Teologică“, anul 
XXXIV (1944), nr. 3–4, p. 181. 

34 Lars Thunberg, omul şi cosmosul în viziunea sfântului Maxim Mărturisitorul, p. 118.
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TĂNASE NICHIFOR
 
Creştinismul a fost pentru omenire, cum o arată C. Rădulescu-Motru (Puterea 

sufletească, Bucureşti, 1930, pp. 58–59), „o renaştere sufletească“ care „a deprins 
pe om cu lupta cea mai grea de dus, lupta cu sine însuşi“. Creştinismul este 
învăţătură pentru viaţă, care converteşte şi mântuieşte. Ultimul cuvânt al 
Mântuitorului către Sfinţii Apostoli este μαθητεύσατε adică „faceţi ucenici“, iar 
nu διδάσκετε adică învăţaţi, cuvânt pe care-l rosteşte mai pe urmă. „Această 
distincţie, spune părintele Mihail Bulacu, pe care o face Mântuitorul între «a face 
ucenici» şi «a învăţa», adică între μαθητεύειν şi διδάσκειν ne relevă piatra 
fundamentală pe care Creştinismul o pune pedagogiei creştine în general“. A 
învăţa – διδάσκειν, este numai mijlocul, o cunoaştere teoretică a lui Dumnezeu, 
e pregătirea pentru legătura neîncetată a unei vieţi împreună cu Hristos („Rămâneţi 
întru Mine şi Eu întru voi” Ioan 15, 4), ca ucenic al Lui: „cu alte cuvinte, în 
pedagogia creştină apare un obiectiv mai înalt, vrednicia sufletească de a primi 
o sfântă Taină, pe lângă iniţierea didactică asupra însemnătăţii acelei taine“ 1.

Şcoala creştinismului 2 – în perspectivă kierkegaardiană – porneşte de la aşe-
zarea ucenicului lângă Hristos, cheamă la o trezire a funcţiilor înţelegerii adânci, 
complexe, a fiecărui cuvânt spus de El. Accesul la creştinism, înţeles ca „prezenţă 
alături de Hristos, contemporaneitate cu El“, nu este dat decât inimilor curate. 
Îl urmează pe Hristos doar cel care a lăsat în inima lui loc pentru credinţă şi ade-
văr şi care, asemeni copilului, ştie să se bucure de iubirea limpede ce-i este oferită. 
Hristos ne cheamă în permanenţă la Sine, prezenţa Sa aici pe pământ nu va fi 
niciodată un eveniment trecut demult.

1 Mihail Bulacu, Pedagogia creştin‑ortodoxă, Editura Şcoala Brâncovenească, Constanţa, 
2009, pp. 8–10. Metoda herbartiană a treptelor psihologice e motivată de faptul că evoluţia cunoaş-
terii omeneşti are ca punct de plecare intuiţia, de la care se ridică apoi la noţiuni prin abstracţie, dar 
nu se observă în această metodă colaborarea în suflet a cunoaşterii, simţirii şi voinţei. Metoda lui 
Foerter, caracterizată ca pedagogie a voinţei, vrea ca nu numai învăţătura lui Hristos, dar şi viaţa 
Lui s-o imprime în fondul sufletesc al ucenicului. Metoda munihiană, utilizată în special de romano-
catolici, nu are nimic original, ci doar contopeşte laolaltă principiile intelectualiste ale lui Herbart 
cu pedagogia voinţei a lui Foerster; ajunge şi la noi prin teologii de la Cernăuţi. Toate aceste metode 
îşi dovedesc insuficienţa unei educaţii integrale creştine (Cf. Ibidem, pp. 379–382).

2 Sören Kierkegaard, şcoala creştinismului, Editura Adonai, Bucureşti, 1995, p. 88.



43Raţiunea existenţei parohiei şi timpul catehizării

Prin catehizare înţelegem o iniţiere continuă a credincioşilor în viaţa în Hristos, 
o predare a tradiţiei bisericeşti şi nu o simplă transmitere a unor cunoştinţe de 
bază, ci dobândirea unei „conştiinţe catehetice“. Sărăcia duhovnicească sau 
cunoaşterea şi experienţa personală a clerului conduc la un deficit major în demer-
sul catehetic autentic. Astfel, spune G. Metallinos, „în întâlnirea cu sufletul ome‑
nesc neliniştit preotul Îl va împărtăşi pe Hristos atât de mult cât Îl are în inima 
lui însuşi. În principal e nevoie de o «credinţă» în conţinutul Tradiţiei“ 3. Dar 
Tradiţia este păstrată în Biserică „stâlp şi temelie a adevărului“ (II Timotei 3, 15) 
şi, de aici, caracterul eclesial al catehizării, care în conştiinţa ortodoxă nu cunoaşte 
deosebire între Trupul lui Hristos înviat şi Trupul său euharistic. Susţinerea pne-
vmatică şi finalitatea sacramentală a actului catehetic evită ameninţarea de tip 
occidental a unui arianism ecleziologic. În Sfântul Potir, „trupul individual“ al 
lui Hristos devine acum una cu trupul lui „comunitar“. Biserica nu este „un trup 
al creştinilor“, ci „trupul lui Hristos“. Realitatea hristocentrică a comunităţii bise-
riceşti este realizată prin actul liturgic prin care se „strânge“ (adună, concentrează) 
în Sfântul Potir tot ce este pe sfântul disc afară de Mielul-Hritos (Agneţ). Prin 
urmare, „discursul despre/în parohie şi viaţa ei este în esenţă un discurs despre 
Biserica însăşi şi despre prezenţa ei în lume“ 4. După cu arată şi Boris Bobrinskoy 
există şi o „dimensiune eclesiologică a învăţăturii lui Iisus“. Evangheliile ne 
permit să întrezărim imaginile Bisericii chiar în cuvintele şi în lucrarea 
Mântuitorului. Chemarea pe care  Dumnezeu o face este însoţită de o făgăduinţă: 
„Ucenicii au încredere în Iisus, care le promite ceva irealizabil în accepţia ome‑
nească a cuvântului: să îi facă pescari de oameni“ 5.

Evanghelia este nu numai Cuvânt ascultat, dar şi viaţă – trăită prin Botez, 
care reprezintă o „Taină pascală şi cincizecimică“ (O. Clement) ce pătrunde în 
noi. Mulţi devin preoţi dintr-o mentalitate profesională şi din iubirea de slavă şi 
nu consideră preoţia ca o slujire responsabilă. Această slujire responsabilă este 
însă vindecarea turmei, pentru că centrul paternităţii duhovniceşti şi al slujirii 
pastorale este tocmai această taină a vindecării, esenţa misiunii noastre, Taina 
Mărturisirii: „Toţi fac pe învăţătorii, dar puţini fac învăţătura pe care o învaţă, 
adică, pentru Împărăţia lui Dumnezeu“ (Ierotheos al Navpaktei). Gheorghios D. 
Metallinos spune: „E însă cu desăvârşire imposibil ca Hristos să fie activ şi să 
lucreze în noi dacă lipseşte lupta duhovnicească care‑şi are epicentrul în Taina 
Mărturisirii. De mărturisire are cel mai mult nevoie omul din epoca noastră în 
haosul existenţial înfricoşător, în neliniştea şi scindarea lui interioară, el care 
trăieşte nu numai o nouă sfidare babilonică, dar şi confuzia babilonică în depli‑
nătatea ei, având drept efect refugiul pentru eliberare la psihanalist, care de 
oricâte diplome ştiinţifice ar dispune sau oricâtă înţelegere ar arăta, nu poate să 

3 Gheorghios Metallinos, Parohia – hristos în mijlocul nostru, Editura Deisis, Sibiu, 2004, 
pp. 71, 116–117.

4 Ibidem, pp. 10–11.
5 Boris Bobrinskoy, taina Bisericii, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, p. 83.
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pătrundă în adâncul sufletului şi să deschidă centrul existenţei umane cum face 
harul împărtăşit de duhovnic“ 6. 

Apariţia psihanalizei în cadrul iudaismului este oarecum firească, deoarece 
acolo lipseşte Taina Sfintei Spovedanii. Încercările psihanalizei nu fac decât să 
creeze o „teologie“ a păcatului 7, de justificare şi legitimare „ştiinţifică“ a păca-
tului, amăgindu-i pe oameni să creadă că aşa e firea lor, rea şi nu au ce face şi nici 
nu trebuie să caute să o vindece. Psihanaliza exclude orice explicaţii supranaturale 
ale comportamentului uman. Freud spunea despre diavol: „pentru noi, demonii 
sunt dorinţele rele şi reprobabile, derivate din impulsurile instinctuale ce au fost 
repudiate şi înăbuşite. Noi nu facem decât să eliminăm proiecţia acestor entităţi 
mentale în lumea exterioară“ (Demonological Neurosis). Denis de Rougemont 
arată că putem intui aici şi partea din lucrarea diavolului: „De îndată ce veţi crede 
că‑l zăriţi pe diavol pentru că a făcut cam prea multe, de îndată ce veţi încerca 
să‑l demascaţi în păcat, el vă ameţeşte făcându‑vă să spuneţi, prin gura savan‑
ţilor, că păcatul nu există: tulburare a glandelor endocrine 8 sau fantezii ale sub‑
conştientului, maladie mentală sau condiţionare socială insuficientă. Noi nu sunt 
răspunzători de noi. Noi nu suntem răi, ci bolnavi…“ 9. Sfânta Spovedanie este 
„psihanaliza“ cea mai veche căci: „Dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim pe 
noi înşine şi adevărul nu este întru noi. Dacă mărturisim păcatele noastre, El este 
credincios şi drept, ca să ne ierte toate păcatele şi să ne curăţească pe noi de 
toată nedreptatea“ (I Ioan 1, 8).

Activitatea de propovăduire a Cuvântului lui Dumnezeu revelat Bisericii repre-
zintă, de fapt, prima dintre cele trei slujiri ale preoţiei: „Căci cu inima se crede 
spre dreptate, iar cu gura se mărturiseşte spre mântuire… Dar cum vor chema 
numele Aceluia în Care încă n‑au crezut? Şi cum vor crede în Acela de Care n‑au 
auzit? Şi cum vor auzi, fără propovăduitor? Şi cum vor propovădui, de nu vor fi 
trimişi? Precum este scris: «Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc cele 
bune!». Dar nu toţi s‑au supus Evangheliei, căci Isaia zice: «Doamne, cine a 
crezut celor auzite de la noi?» Prin urmare, credinţa este din auzire, iar auzirea 
prin cuvântul lui Dumnezeu“ (Romani 10, 10 şi 14–17).

Urgenţa propovăduirii vine, pe de altă parte, şi din înţelegerea crizei spirituale 
a societăţii contemporane în care recunoaştem nu o criză a credinţei în sine, ci o 
criză de transmitere. În cadrul colocviului „Société plurielle, transmission nou‑
velle“ din 2008, cu ocazia împlinirii a cincizeci de ani de existenţă a Institutului 
Lumen Vitae, Olivier Servais, profesor la Louvain, se exprima dubitativ: „Crise 

6 G. Metallinos, op. cit., pp. 67–68.
7 „zeul toleranţei“ şi descreştinarea creştinismului. o perspectivă ortodoxă, Editura 

Christiana, Bucureşti, 2009, pp. 200–201, 204 şi 207–208.
8 Se spune chiar că există „gena Dumnezeu“ (Dean H. Hamer, the god gene: how Faith is 

hardwired into our genes, Doubleday, 2004) sau neuro‑teologia. Bioteologia încearcă să dove-
dească fundamentul neurologic şi evoluţionist al acelor „experienţe subiective numite în mod tra‑
diţional spirituale“.

9 Denis de Rougement, Partea diavolului, Editura Anastasia, Bucureşti, 1994, p. 40.
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de foi, crise de transmision?“. Analiza făcută de el pornea de la nevoia de expe-
rienţă a individului, care refuză o logică autoritară, trăind într-o societate care 
adoptă o atitudine de toleranţă şi antidogmatică. De aici, o nelinişte şi o căutarea 
a unui sens, care este unul spiritual. Astfel, printre noile modalităţi de transmitere, 
el enumeră: a) experimentarea în trupul său şi în relaţie de grup a ceea ce se 
transmite, b) existenţa unor maeştri spirituali, persoane demne de încredere şi 
c) plauzibilitatea sau sentimentul de compatibilitate cu raţiunea. 

Astfel, transmiterea credinţei într-o societate diversificată este o provocare 
(défi – cf. Sophie-Hélène Trigeaud) adresată Bisericii (25% dintre cei catehizaţi 
rămân practicanţi). Se remarcă o dezvoltare a unei religiozităţi fără apartenenţă 
şi o tendinţă către interogaţiile religioase.

A reinventa cateheza într-o lume plurală, ne spune şi Gilles Routhier (Réinventer 
la catéchèse dans un monde pluriel, în „Lumen Vitae“, n°3, septembre 2008), nu 
este, însă, o provocare nouă. Primii creştini trăiau ca nişte străini, ca pelerinii, pe 
drum către adevărata lor patrie. Cuvântul „parohie“ vine de la cuvintele „paroikos“ 
(străin, emigrant) şi „paroikia“ (sejur cu titlu provizoriu, în trecere). Această 
situaţie de pluralitate a lăsat loc apariţiei catehumenatului. Riscul de azi este de 
a uita această condiţie nativă de existenţă creştină, de aceea fără nici o îndoială 
trebuie să revenim la reactualizarea într-o manieră nouă a demersului catehetic. 
În perioada Renaşterii cateheza a fost antrenată într-un stil noţional, dogmatic şi 
instituţional, de învăţământ catehetic. Totuşi, nu este suficientă nici o cateheză 
bazată pe afectivitate, emotivitate sau pe eforturi de organizare sau reînnoiri peda-
gogice, ci aşa cum arată G. Routhier „Il y a, aujourd’hui, comme hier, le défi de 
l’intelligence de la foi; dans une situation nouvelle“. Lipsa înţelegerii credinţei 
ar limita cateheza şi suflul ei misionar. A fi catehizat înseamnă a fi introdus în 
comunitatea creştină prin adevărurile esenţiale ale credinţei, viaţa sacramentală, 
preceptele evanghelice, viaţa în comuniune şi în apostolie. 

În articolul Réinventer la catéchèse dans un contexte pluriel, din acelaşi număr 
al revistei „Lumen Vitae“, Henri Derroitte vede în transmiterea credinţei o ope-
raţie complexă, care cere, în acelaşi timp, acţiune şi cuvânt. Nu putem transmite 
decât ceea ce este viu şi face viu, din acest punct de vedere, cateheza nu este o 
operaţie de marketing. Aceasta face posibilă viaţa credinţei în cel care trăieşte. 
Comunitatea creştină, ca unitate a naturii umane şi ca destin eshatologic, este 
sacramentul Împărăţiei lui Dumnezeu. Comunitatea creştină este, de asemenea, 
o „scrisoare a lui Hristos, slujită de noi, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul lui 
Dumnezeu Celui viu, nu pe table de piatră, ci pe tablele de carne ale inimii… Nu 
că de la noi înşine suntem destoinici să cugetăm ceva ca de la noi înşine, ci des‑
toinicia noastră este de la Dumnezeu, Cel care ne‑a învrednicit să fim slujitori ai 
Noului Testament, nu ai literei, ci ai Duhului; pentru că litera ucide, iar duhul 
face viu“ (II Corinteni 3, 3–6). Aici regăsim această vocaţie fundamentală de 
revelare a lui Dumnezeu, prin care comunitatea şi cateheza se reînnoiesc. Cele 
patru forme constitutive comunităţii creştine sunt: diakonia (slujirea lumii, mila 
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faţă de toţi), koinonia (viaţa comunitară a creştinilor), leitourgia (celebrarea) şi 
martyria (mărturisirea); regăsim aici cele patru structuri de bază de care vorbea 
şi Gilles Routhier. Simbolismul comunitar, eclesialitatea ca logică, tot comunitară, 
revenirea la ordinea tradiţională a celor trei taine de iniţiere, marchează fără 
îndoială intrarea reală într-un nou dinamism catehetic. Astfel, „catéhèse soit, en 
elle‑même, une expérience d’Eglise, non pas seulement un espace de parole, mais 
un espace d’authentification de la parole par le vécu, afin d’en faire éprouver la 
véracité“. În concluzie, Henri Derroitte desemnează cinci orientări pedagogice: 
1. O pedagogie a angajamentului celui care iniţiază, cuvântului său manifestând 
relaţia sa cu Hristos; 2. O pedagogie a mărturisirii autentice, dacă el trăieşte ceea 
ce mărturiseşte, cateheza îşi ia valoarea din resursele diverselor mărturisiri lăsate 
în istoria Bisericii; 3. Pedagogia ospitalităţii în dialog, cateheza nu constă în a 
integra pe celălalt în ceea ce este el însuşi, ci într-un spaţiu în care el însuşi este 
primit în spaţiul celuilalt; 4. Pedagogia expunerii sau relatării evenimentelor şi 
experienţelor trăite, prin care prezenţa învierii se lasă recunoscută; 5. O pedago-
gie globală, cateheza atinge întreaga fiinţă în toate dimensiunile sale, ea este 
simbolică, sensul prin care ea reuneşte, pune împreună toate dimensiunile fiinţei 
umane. Vedem cum cateheza a fost o prioritate apostolică, iar noi, comunitatea 
creştină suntem prin ea o predică vie.

Am enumerat câteva principii catehetice din mediul teologic occidental, deoa-
rece am considerat necesară şi cunoaşterea şi însuşirea diversităţii conceptelor şi 
concepţiilor catehetice şi încercarea de a realiza o viziune unitară. Înţelegerea 
relaţiei dintre subiectivitatea actului de credinţă şi apartenenţa religioasă comu-
nitară incumbă în toate încercările de teoretizare a demersului catehetic.

Aş enumera câteva principii catehetice, plecând de la înţelegerea importanţei 
şi însuşirea conţinutului credinţei şi refuncţionalizarea semiotică a discursului 
catehetic, ca manifestare a unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, 
cunoaşterea operativă şi aplicarea corespunzătoare a principiilor catehetice:

– regândirea acţiunii catehetice în lumina mutaţiilor profunde care marchează 
individul modern, într-o constantă mişcare: corelarea catehezei, ca meditaţie pri-
vilegiată de socializare religioasă, de integrare în comunitatea de credinţă cu 
procesul de inculturare a discursului creştin într-o lume în plină mişcare, care 
traversează o criză de transmitere inedită;

– o altă gramatică simbolică, empatică şi critică în acelaşi timp, a existenţei 
creştine contemporane: orizontul aşteptării creştine versus stenoza sau îngustarea 
experienţei spirituale;

– analiza pedagogiei creştine şi calificarea noile condiţii de transmitere a cre-
dinţei creştine;

– corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le pune în practică ţinând 
cont de o psihologie a vârstelor: cateheza pe grupe de vârstă (copil, adolescent, 
adult);
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– înţelegerea importanţei actului misionar-catehetic în contextul unei nelinişti 
spirituale care bulversează umanitatea contemporană;

– promovarea regulilor de deontologie şi axiologie creştină;
– însuşirea diversităţii oratorice şi a formelor omiletice: omologhia, didascalia, 

paradosis, kerigma;
– înţelegerea relaţiei dintre obiectivitatea actului de credinţă şi însuşirea comu-

nitară prin propovăduire.
În concluzie, nu prin calchierea (copierea) mesajului evanghelic, ci prin regă-

sirea inspiraţiei, actul de propovăduire poate deveni o sinteză „filocalică“, adică 
îndrăgostită de frumuseţea duhovnicească, care „reuneşte simţul tainei cu inteli‑
genţa cea mai ascuţită“, care se „metamorfozează în creuzetul Revelaţiei“ 10. 
Astfel, Tradiţia nu este repetare mecanică, ci viaţa însăşi în Trupul lui Hristos, iar 
adevărată cateheză are caracter eclezial şi liturgic, adică mistagogic.

Se poate pune întrebarea actuală: mai are omul contemporan timp să participe 
la activitatea catehetică a Bisericii? Care este „timpul catehezei“? Răspunsul la 
„problema timpului“ încercat de toate filosofiile şi religiile constă, de fapt, în 
preocuparea reală pentru „kairos“ – timpul celebrării liturgice. E necesar, deci, să 
înţelegem timpul însuşi. Lumea în care trăim pur şi simplu nu are timp, pentru 
că, aşa cum spune Alexander Schmemann, „timpul ei este timp al exilului şi 
înstrăinării omului de Dumnezeu“. De aceea, „nu există timp pentru că, pe de o 
parte, creştinismul a făcut imposibil pentru om să trăiască în vechiul timp natu‑
ral, a rupt în mod ireparabil ciclul veşnicei reîntoarceri“ 11. Timpul catehezei este 
definit drept un timp al odihnei ca participare activă, timp câştigat al mântuirii, 
un timp al misiunii. Prin Paşti ca „sacramentul timpului“, „timpul începe din 
nou, dar acum este plin «pe dinăuntru» de această experienţă unică şi cu adevă‑
rat «eshatologică» a bucuriei“. Importanţa catehezei înfăptuite acum, derivă din 
conştiinţa acestui timp ca sfârşit: „Timp de secole, spune Schmemann, am pre-
dicat acestor oameni grăbiţi: goana voastră zilnică n‑are nici un sens, totuşi 
acceptaţi‑o, şi veţi fi răsplătiţi într‑o altă lume, cu odihna veşnică. Dar Dumnezeu 
ne‑a descoperit şi ne dăruieşte Viaţa veşnică şi nu odihna veşnică. Şi Dumnezeu 
ne-a descoperit această Viaţă veşnică în mijlocul timpului – şi al goanei sale –, 
ca sens şi ţel al lui. Şi astfel El a transformat timpul şi truda noastră de‑a lungul 
lui, în sacrament al lumii ce va să fie, în liturghia împlinirii şi înălţării“ 12.

10 Olivier Clément, Prefaţă, pp. 10–15 la: viu este dumnezeu. Catehism ortodox, Editura 
Reîntregirea, Alba-Iulia, 2009.

11 Alexander Schmemann, Pentru viaţa lumii. sacramentele şi ortodoxia, Editura IBMBOR, 
Bucureşti, 2001, pp. 57, 59.

12 Ibidem, pp. 69, 78–79.



CoMentariUl aUCtorial Ca text PrograMatiC 
în sCrisorile FeriCitUlUi ieroniM

MIHAELA JURCA PENCOV

În cele ce urmează ne vom îndrepta atenţia asupra acelei secţiuni din episto-
liarul ieronimian care ar veni pusă între paranteze. Nu vom trata tematica scriso-
rilor, nici stilul exprimării, ci partea cel mai puţin vizată de critică, acele comen-
tarii care însoţesc textul menit să transmită subiectul propriu-zis. Pasajele de 
împrejmuire, uneori cu caracter metatextual, cuprinzând reflecţiile autorului asu-
pra propriei scrieri, se remarcă printr-o bogată încărcătură afectivă. 

Ieronim, dictându-şi epistolele, urmăreşte în primul rând să transmită învăţă-
turi folositoare discipolelor, prietenilor, cunoscuţilor sau unor străini despre care 
află că sunt în dificultate pe drumul credinţei şi este rugat de cineva apropiat să-i 
lumineze. Sigur că această poziţie privilegiată de magister fidei îl propulsează pe 
linia unei scriituri pretenţioase, solid argumentate, retoric ancorate tradiţiei clasice 
şi în permanenţă raportate la textul scripturii. 

Acest gen de intertextualitate ţine însă mai mult de sfera teologicului, prin 
urmare rămâne de căutat ţesătura fină din jurul dezbaterilor dogmatice din care 
figura profesorului creştin se retrage, pentru a face loc omului pur şi simplu. Un 
om fără o funcţie specială, fără obsesia misiunii, cu dureri şi bucurii în care ne 
regăsim, cu un limbaj mai accesibil, însă atât de expresiv. Şi acum intervine ceea 
ce pare paradoxal la o primă vedere. Tot acest text de împrejmuire conţine o sumă 
de trimiteri indirecte la cultura în care scriitorul a crescut, la atmosfera vremuri-
lor tulburi în care i-a fost dat să vieţuiască, la mentalitatea unui veac atât de 
îndepărtat de al nostru. Presiunea subconştientului nu îi permite autorului să se 
detaşeze de amintiri adânc înrădăcinate. Pânza ţesută cu dibăcie împrejurul tex-
tului dogmatic în care ne întâlnim cu Ieronim omul ni-l menţine captiv literelor 
clasice şi, totodată, ni-l dezvăluie atemporal, supus bolii, supărării, erorii. E ca şi 
cum din această ţesătură ne-ar striga peste evi: ecce homo, iar un ciudat ecou ar 
răsfrânge ca prin vis un adaos senin: litteratus.

În Scrisoarea LXX către oratorul Magnus, Ieronim mărturiseşte că lucrurile 
învăţate în copilărie îi revin în minte ca prin somn 1. Deci nu poate fi acuzat că 
face în mod programat apel la clasici, deoarece citatele îi curg sub condei de la 
sine, căci memoria nu şi-o poate aboli. Mai târziu, acuzat de fostul său bun prie-

1 Post tanti temporis otium vix quasi per somnum, quod pueri didicimus, recordari. „După atâta 
zăbavă a timpului, abia îmi amintesc ca prin somn cele învăţate de copil“. Ep. 70, par. 3.
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ten Rufinus că nu şi-a ţinut promisiunea făcută în vis de a nu mai citi literatura 
păgânilor, îi dă replica: nu am promis că voi uita. Ab infantia studium litterarum 2 
poartă vina de a se fi fixat prea profund în mintea învăţăcelului care s-ar nega 
acum pe sine ca om, dacă s-ar dezice de amintirea acelei etape.

De aici şi până la a găsi o justificare acuzaţiei lui Rufinus 3 că a deschis o şcoală 
pentru tineri la Bethleem unde îi învaţă gramatica şi studiul literaturii clasice, 
calea e mai întortocheată. 

Atracţia pe care o simţea Ieronim faţă de ascetism şi admiraţia pentru viaţa 
anahoreţilor, sinceritatea trăirilor care îl îndeamnă să aleagă izolarea, sunt con-
trabalansate de dorinţa de a păstra legătura cu cei mai dragi prieteni, de a fi totuşi 
la curent cu mersul lumii, al cetăţii în care se formase – Roma – şi al bisericii pe 
care râvnea să o apere. Soluţia pentru împăcarea celor două tendinţe i-o oferă 
scrisul. Prin contactul epistolar, dorul se ostoieşte. Scrisorile cuprind pe alocuri 
fărâme de text programatic privind epistulare officium: 

Datoria epistolară este de a scrie ceva despre treburi familiare sau con‑
versaţie cotidiană şi astfel cei absenţi să devină prezenţi şi să îşi relateze 
reciproc ce doresc şi ce‑au mai făcut 4. 

Ieronim îşi îndeamnă neobosit colocutorii să nu ezite a face apel la scris căci 
prin el se pot întreţine relaţii de prietenie:

Scrie‑mi aşadar cu îndrăzneală şi învinge absenţa corporală prin dese con‑
vorbiri 5.

Însă simpla apropiere şi împărtăşire a nimicurilor de zi cu zi se poate îmbogăţi 
prin aplecarea spre studiu:

Din când în când, este permis ca ospăţul conversaţiilor să fie condimentat 
cu sarea învăţăturii 6. 

Atunci scrisoarea nu mai e decât un pretext al transmiterii cunoştinţelor, opi-
niilor, învăţăturilor magistrului către discipoli – de cele mai multe ori discipole. 
Conţinutul didactic al unor epistole se mulează pe modelul de redactare promis 

2 Studiul din copilărie al literaturii. Ep. LX, par. 5.
3 Rufinus Aquileiensis, Apologiae in Sanctum Hyeronimum, II, 8, în J.P. Migne, Patrologie 

latine, vol. XXI.
4 Epistolare officium est de re familiari aut de cotidiana conversatione aliquid scribere et qua‑

dammodo absentes inter se praesentes fieri, dum mutuo, quid aut velint aut gestum sit, nuntiant… 
Epistula XXIX, par. 1.

5 Scribe igitur audacter et absentiam corporum crebro vince sermone. Ep. LXXVI, par. 1.
6 Licet interdum confabulationis tale convicium doctrinae quoque sale condiatur. Ibidem.
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de Cicero lui Atticus 7. Ele cuprind cel puţin un argumentum – subiect şi o senten‑
tia – o părere, o judecată de valoare.

Circulaţia scrisorilor permite o apropiere sufletească între participanţii la actul 
epistolar, în ciuda absenţei fizice. Să nu uităm că, în acea vreme, era, de fapt, 
singura modalitate de comunicare între cei aflaţi la distanţă:

Acum însă, cum mă pricep mai bine, mă prezint înaintea ta prin scrisoare. 
Deşi absent în trup, vin cu dragostea şi spiritul 8.

sau, altfel spus:

Obişnuim ca în absenţa trupului să conversăm în spirit 9.

Aflăm prin urmare că legătura spirituală poate fi creată şi întărită prin convor-
birea în scris:

Mă rog ca cei pe care îi uneşte dragostea să nu îi despartă distanţa pămân‑
tească şi pe Lucinus al meu, deşi absent, să îl simt mereu prezent prin schim‑
bul de scrisori 10.

Aceeaşi nevoie de apropiere sufletească prin scris se face simţită în epistolele 
lui Cicero. În cele către Atticus apare ca un leitmotiv dorinţa de a transgresa 
barierele spaţiale şi de a-şi ostoi dorul după cel drag privindu-l, atingându-l, 
ascultându-i sfatul. Atunci când complicaţiile vieţii – politice în cazul lui – nu le 
permit contactul fizic, Cicero găseşte mare mângâiere în schimbul de scrisori cu 
cel mai cald prieten:

Nimic nu mă încântă mai mult decât sfatul şi scrisorile tale… Ţi‑am răspuns 
la cele trei scrisori şi aştept altele, căci acum doar scrisorile tale mă mai ţin 11.

Prin urmare, însăşi perceperea actului epistolar drept punte de legătură între 
corespondenţi separaţi de distanţe geografice conectează ţărmuri temporale, situ-
ându-l pe Ieronim la celălalt capăt al arcului lansat de către precursorul său literar. 

7 Nullam a me volo epistulam ad te sine argumento ac sententia pervenire „Nu vreau să ajungă 
la tine vreo scrisoare de-a mea fără subiect şi evaluare“, Cicero, Ad Atticum, I:19 (subl. n.).

8 Nunc igitur, quomodo valeo, pro me tibi litteras repraesento. Etsi corpore absens, amore et 
spiritu venio… Ep. V, par. 1. 

9 Absentiam corpore spiritus confabulatione solemur. Ep. XLIV, par. 1.
10 Quaeso, ut, quos caritas iungit, terrarum longitudo non separet et absentem Lucinum nostrum 

semper praesentem litterarum vicissitudine sentiamus. Ep. LXXI, par. 7.
11 Me vero nihil delectat aliud nisi consilium et litterae tuae… respondi epistulis tribus sed 

exspecto alias; nam me adhuc tuae litterae sustentarunt. Cicero, Ad Atticum, IX:10
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Importanţa acordată de Ieronim scrisorilor primite reiese şi din posibilitatea 
pe care acestea i-o oferă de a pătrunde în intimitatea corespondentului, bănuindu-
i sentimente pe care nu întotdeauna le exprimă clar în cuvinte:

Însăşi foaia pe care ai scris şi trăsăturile mute ale literelor îmi transmit 
starea ta de spirit 12.

Răzbate aici dorinţa nemărturisită a autorului acelor rânduri ca scrisul lui să 
deştepte la cititor o reacţie similară, o bucurie a întâlnirii cu gândurile şi trăirile 
aşternute în spaţiul restrâns al epistolei.

Izbitoare pentru receptorul modern al textului epistolar ieronimian pare ideea 
angajării epistolei ca substitut al conversaţiei propriu-zise:

Exprim puncte de vedere contrarii faţă de aceste subiecte tainice, aşa încât 
se pare nu doar că îţi scriu, ci că vorbesc cu tine de faţă 13.

Uluitoare sete de comunicare pentru care canalul epistolar funcţionează imper-
fect, dar satisfăcător.

Tot prin mijlocirea scrisorilor, autorul lor poate cunoaşte oameni noi şi lega 
prietenii cu persoane pe care niciodată nu le va întâlni faţă către faţă:

Îndată îl voi îmbrăţişa cu dragoste pe cel pe care nu l‑am văzut niciodată 
şi voi zice tăcut în sinea mea: cine îmi va da aripi de porumbel să zbor şi să 
mă odihnesc când îl voi găsi pe cel iubit de inima mea? 14

Motivele redactării scrisorilor sunt frecvent menţionate de către Ieronim. Cel 
mai adesea ele vin ca răspuns la unele cerinţe făcute de corespondenţi în scrisorile 
lor. De pildă, Marcella şi Paula se interesează de explicaţii ale unor fragmente din 
Scriptură cărora nu vor să rişte a le da o interpretare personală. Apelul meritoa-
selor nobile femei la Ieronim ca autoritate exegetică îi dă acestuia ocazia, mărtu-
risit plăcută, de a-şi expune părerile cu argumentaţia necesară. Epistolele devin 
astfel preambul al unei hermeneutici biblice angajate nu rareori ca instrument în 
lupta cu ereziarhii vremii. 

Preţuirea de care s-a bucurat în ochii doamnelor romane creştine îl apropie de 
personalitatea sociabilă a Papei Damasus, al cărui secretar personal este pe timpul 
şederii la Roma. Acest iubitor de cultură, aflat deja la o vârstă respectabilă când 

12 Ipsa scidula et muti apices litterarum spirant in nos tuae mentis affectum, Ep. LXII, par. 1. 
13 In rebus obscuris diversas ponimus opiniones, ut non tam scrbere quam loqui tibi coram 

videamur. Ep. LXXII, par. 5.
14 Statim amore complecterer, quem oculis ignorabam, et illud mecum tacitus mussitarem: quis 

dabit mihi pennas columbae et volabo et requiescam, ut inveniam, quem dilexit anima mea? Ep. 
LXXI, par. 1.
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a urcat pe scaunul papal, era poreclit cel ce gâdilă urechile matroanelor 15 şi cu el 
a legat Ieronim o relaţie de apropiere spirituală invidiată de mulţi. 

Ieronim vede în aceste femei şi fete interesate de studiul Cărţii Sfinte nu doar 
eleve, ci şi colaboratoare 16. Curiozitatea feminină cu care îl provocau să le răs-
pundă solicitărilor, când Marcella, când Paula sau Eustochium, a avut mare impact 
asupra deciziei lui Ieronim de a aborda anumite subiecte sau de a demara unele 
traduceri.

Scrisorile acestea de tip tratat sunt compuse sub imperiul prieteniei, în ciuda 
piedicilor pe care lipsa timpului sau boala le scoate în calea peniţei. Ieronim nu 
scrie doar pentru a scrie – inpleremus materiam 17 – ori doar spre a-şi demonstra 
competenţa pe o temă dată, deşi orgoliul său în această privinţă are mereu ceva 
de spus. Prea adesea, el răspunde cu bucurie solicitărilor celor dragi, iar discursul 
său funcţionează în lumina acestei chemări sub ale cărei aşteptări nu se cuvine să 
cadă. De aceea găseşte forţa necesară spre a rupe jugul suferinţei în care boala îl 
constrânge uneori preţ de mai multe luni 18.

Meditaţiile ieronimiene privind scopul propriei scriituri transmise prin cores-
pondenţă se rotunjesc aşadar prin posibila conectare a măruntelor texte dispersate 
în corpusul epistolar, constituind o veritabilă artă poetică, un îndreptar concentrat 
în primul rând pe motivaţia ritualului epistolar.

15 Fashionable women adored him, so that gossip nicknamed him „the matron’s ear tickler“, J. 
N. D. Kelly, Jerome. his life, Writings and Controversies, London, 1975, p. 82.

16 Elles furent pour Jerome non pas seulment des eleves, mais des collaboratrices, Pierre de 
Labriolle, op. cit., p. 517.

17 Să epuizez subiectul, Ep. LXXIV, par. 6.
18 Post duodecim menses, quibus iugi labore confectus sum, possim aliquid dignum vestrae 

scribere voluntati – „După douăsprezece luni în care am fost ţintuit în jugul suferinţei, am reuşit să 
scriu ceva demn de dorinţa ta“. Ep. LXXIV, par. 6.



PrinCiPii şi deFiniri ale Pedagogiei Creştine Prin 
ProieCtUl „hristos îMPărtăşit CoPiilor“

Preot SORIN LUNGOCI

Proiectul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“ este iniţiat de către Patriarhia 
Română cu scopul de a susţine activitatea de catehizare a copiilor, prin punerea 
la dispoziţia preoţilor şi a cateheţilor a unui set de instrumente catehetice pentru 
a transmite copiilor, încă de la cele mai fragede vârste, învăţăturile biblice, aju-
tându-i, astfel, să atingă maturitatea întru credinţă. El se adresează copiilor cu 
vârste cuprinse între 6 şi 17 ani şi are ca obiectiv, pe de o parte, aducerea lor mai 
aproape de Cuvântul lui Dumnezeu şi de Biserică, pe de altă parte, modelarea 
sufletelor, după chipul lui Hristos. Această modelare sau zidire poate fi comparată, 
într-un anume fel, cu zidirea unei case: dacă se realizează după un plan bine 
întocmit, respectându-se normele de bază ale construirii, va rezulta o clădire 
trainică şi frumoasă; dacă se construieşte la întâmplare, fără a se respecta legile 
tehnologice, va rezulta, dimpotrivă, o clădire şubredă, nelocuibilă.

Astfel se întâmplă şi cu rezultatele catehizării, atât în Şcoală, cât şi în Biserică. 
Acolo unde se cunosc şi se respectă principiile de bază ale educaţiei creştine, 
concomitent, desigur, cu aplicarea corectă a metodelor şi mijloacelor de predare-
învăţare, finalitatea actului catehetic va fi una optimă. Şi, dimpotrivă, când nu se 
cunoaşte metodologia sau nu se instrumentează corespunzător, rezultatele sunt 
slabe, catastrofale chiar.

Pentru o bună înţelegere a problematicii, materialul de faţă nu-şi propune doar 
identificarea principiilor didactice în cadrul programului catehetic „Hristos împăr-
tăşit copiilor“, ci şi creionarea câtorva clarificări. De aceea, vom avea în vedere 
şi unele delimitări, precum şi o serie de precizări care se impun în contextul de 
faţă.

A. definiţii şi delimitări

a) Pedagogia creştină este ştiinţa care, bazându-se pe cunoaşterea psihologică 
religioasă a tânărului creştin şi ţinând seama de idealul moral creştin, descoperit 
de Dumnezeu, stabileşte un sistem de principii prin care se aplică educaţia creştină 
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în vederea formării caracterului (religios-moral), în cadrul libertăţii morale şi al 
harului divin 1.

b) Principiile didactice sunt norme după care se orientează activitatea edu-
catorului. Sau, după o definiţie mai cuprinzătoare, sunt norme generale şi funda-
mentale care orientează activitatea de însuşire a cunoştinţelor, de formare a pri-
ceperilor şi deprinderilor elevilor. Trebuie să mai facem, totuşi, o delimitare în 
sensul în care literatura de specialitate face distincţie între principiile pedagogice 
în general, şi principiile didactice. Astfel, în timp ce principiile pedagogice repre-
zintă norme cu valoare strategică şi operaţională, care vizează nivelul proiectării 
generale, având ca scop optimizarea procesului de învăţământ în ansamblul dimen-
siunilor sale, principiile didactice au în vedere eficienţa actului didactic în relaţia 
directă profesor-elev, prin acţiuni concrete de predare-învăţare-evaluare 2.

c) Metodele didactice/de învăţământ reprezintă un ansamblu de procedee, 
tehnici şi căi menite să sprijine realizarea obiectivelor pedagogice propuse. 
Etimologic, cuvântul provine din grecescul μετά („spre“) şi όδóς („cale“) şi 
înseamnă „calea spre“, „drumul către“ 3.

d) Formele sunt anumite mijloace practice (cadru organizatoric) de predare-
învăţare: lecţia, cateheza, vizite, excursii etc.

e) Mijloacele didactice reprezintă instrumentarul auxiliar care facilitează 
transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor (textul biblic, icoana, obiecte de cult, 
harta, casetele audio-video, calculatorul etc).

În acest context, considerăm oportun să adăugăm faptul că metodele şi mij-
loacele didactice sunt subordonate principiilor, iar nu invers. 

B. Principiile didactice şi catehetice aplicate în proiectul 
„hristos împărtăşit copiilor“

Se cuvine încă de la început să precizăm faptul că sintagma Principii didactice 
face referire la normele care stau la baza strategiei învăţământului sau la începu-
tul acesteia. 

1. Precizări istorice. Din punct de vedere istoric, principiile au fost utilizate 
de către toţi cei care şi-au asumat greaua, dar nobila, misiune de învăţător, între 
care şi învăţătorii religiei creştine, începând de la Mântuitorul Iisus Hristos, 
Învăţătorul Suprem, continuând cu Sfinţii Apostoli, Părinţii Apostolici, Sfinţii 
Părinţi ai veacurilor patristice şi post-patristice, până la dascălii de Teologie de 

1 Pr. Mihail Bulacu, Pedagogia creştin‑ortodoxă, Editura Şcoala Brâncovenească, Constanţa, 
2009, p. 31.

2 Sorin Cristea, dicţionar de pedagogie, Grupul editorial „Litera“, Chişinău-Bucureşti, 2000, 
p. 298. 

3 Pr. prof. univ. dr. Sebastian Şebu, prof. Monica Opriş, prof. Dorin Opriş, Metodica predării 
religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000, p. 63.
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astăzi, cu diferitele lor trepte. Nominalizarea, clasificarea şi sistematizarea lor 
aparţine, însă, promotorilor pedagogiei moderne: I. Comenius (1592–1670), J. J. 
Rousseau (1712–1778) şi I. Pestalozzi (1746–1827) 4.

2. avantajele utilizării principiilor didactice. În privinţa avantajelor utili-
zării principiilor didactice în procesul catehetic, sub aspect general, şi în progra-
mul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“, sub aspect particular, acestea sunt 
evidente, întrucât complexitatea actului catehetic (de învăţământ) presupune o 
strategie clară, bine definită. Altfel, se cade uşor în rutină, derizoriu şi amatorism. 
Unul dintre marile pericole ale ignorării principiilor în timpul predării conţinutu-
lui religios este alunecarea pe panta improvizaţiilor spontane, riscându-se, astfel, 
pierderea firului logic al expunerii. Desigur, orice catehet bun recurge adeseori 
la anumite digresiuni, „paranteze“, consideraţii personale, improvizând fraze 
întregi. Acestea sunt binevenite, atât pentru elevi, cât şi pentru catehet, dat fiind 
faptul că o lecţie trebuie să fie presărată întotdeauna cu anumite momente de 
respiro. Frecvenţa improvizaţiilor, însă, nu trebuie să depăşească limitele admise 
la nicio cateheză, care, în structura ei psiho-pedagogică, trebuie să poarte pecetea 
limpezimii, atât sub raportul conţinutului, cât şi al modalităţilor de expunere. 
Împlinirea acestor deziderate nu se poate face decât prin aplicarea inteligentă a 
principiilor. În aceeaşi ordine de idei, trebuie avut în vedere şi faptul că procesul 
catehetic se adaptează mereu la condiţiile noi ale vieţii, în general. Adaptarea nu 
se face, însă, la întâmplare. Catehetul va ţine seama de realităţile cotidiene, adap-
tându-se, cu ajutorul principiilor didactice, astfel încât elevul să asimileze cât mai 
adecvat cele primite, cu condiţia ca aceste principii să fie respectate 5.

3. Prezentarea principiilor didactice. Pentru ca programul catehetic „Hristos 
împărtăşit copiilor“ să se desfăşoare în condiţii optime, trebuie să se ţină seama 
de principiile adecvate legilor de dezvoltare a raţiunii, voinţei şi sentimentului 
copiilor şi tinerilor şi structurii conţinutului educaţional.

Cele mai eficiente principii didactice şi catehetice, aplicate în proiectul „Hristos 
împărtăşit copiilor“, sunt următoarele: principiul hristocentric, principiul ecle‑
siocentric, principiul autonomiei şi respectării libertăţii individuale, principiul 
respectării particularităţilor de vârstă şi individuale (psihologic), principiul învă‑
ţământului interesant şi plăcut, principiul temeiniciei şi durabilităţii, principiul 
intuiţiei, principiul participării conştiente şi active şi principiul legării teoriei de 
practică.

Fără a intra în detalii descriptive, vom face anumite consideraţii de ordin 
practic, prevăzute în strategia programului catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“.

a) Principiul hristocentric (teocentric). Cateheza, în strânsă legătură cu pre-
dica, are în vedere aceeaşi temă centrală a propovăduirii: Hristos-Dumnezeu şi 

4 Pr. prof. dr. Vasile Gordon, introducere în catehetica ortodoxă, Editura Sophia, Bucureşti, 
2004, p. 114. 

5 Ibidem, pp. 115–116.
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Evanghelia Sa. Numim acest principiu şi „teocentric“ pentru a nu se crea impre-
sia greşită că celelalte două persoane ale Prea Sfintei Treimi, Tatăl şi Duhul Sfânt, 
ar fi ignorate. 

Cateheza, fidelă întru-totul revelaţiei divine, are permanent un accentuat carac-
ter trinitar. Învăţământul creştin nu este unul omenesc, ci dumnezeiesc. Nu întâm-
plător, Sfântul Apostol Pavel ne avertizează într-un mod fără echivoc: „Nu ne 
propovăduim pe noi înşine, ci pe Hristos!“ (II Corinteni 4, 5). Căci Hristos, întru-
pându-Se, a împlinit pe pământ voia Tatălui, iar Duhul Sfânt, prin energiile dum-
nezeieşti, ne întăreşte continuu, pentru receptarea Revelaţiei. Prezenţa lui Hristos 
în lume este de „la început“ (Ioan 1, 1) şi „toate prin El s-au făcut“ (Ioan 1, 3). 
Catehetul îl prezintă pe Hristos prin conţinutul biblic al catehezelor cuprinse în 
ghidurile catehetice, în desfăşurarea activităţii Sale mântuitoare: întruparea, viaţa, 
jetfa pe cruce, învierea, arătările după înviere, înălţarea la cer, trimiterea Duhului 
Sfânt în lume, prezenţa Lui reală în lume, în Sfânta Euharistie ş.a. 6 Iisus este 
înţeles de către copiii participanţi la program ca Mântuitorul Suprem, care S-a 
întrupat pentru firea noastră cea căzută în păcat pentru a se face pildă de urmat. 
Hristos este centrul vieţii noastre.

b) Principiul eclesiocentric. Potrivit acestui principiu, catehetul trebuie să 
prezinte la ora de cateheză învăţătura Bisericii drept-măritoare. Catehetul are 
posibilitatea să cultive sentimente de dragoste, respect şi admiraţie faţă de Biserică, 
insuflându-le ascultătorilor convingerea că doar aceasta îi poate ajuta la formarea 
deplină a personalităţii, la clarificarea şi manifestarea autentică a propriei vocaţii, 
precum şi la dobândirea mântuirii. Principiul eclesiocentric asigură fidelitatea faţă 
de păstrătoarea Evangheliei, Biserica – Trupul Său. 

Prin acest proiect se realizează aducerea Sfintei Scripturi, a Cuvântului lui 
Dumnezeu, în viaţa tinerilor la modul cel mai concret, pentru ca aceştia să înţeleagă 
faptul că în Sfânta Scriptură se află izvorul tuturor celorlalte învăţături. Catehetul 
foloseşte pentru buna desfăşurare a acestui proiect biserica sau spaţiul eclezial şi, 
de asemenea, prin aceste ore de cateheză se oferă copilului o viziune asupra 
învăţăturii creştine, care depăşeşte vârsta şcolii şi care se doreşte a constitui fun-
damentul pentru tot restul vieţii. De asemenea, prin aceste ore desfăşurate în 
biserică, copilul va rămâne în permanentă legătură cu Biserica.

Catehizarea se face în Biserică, nu doar în sensul de lăcaş, ci şi în sensul de 
comunitate, care adună la un loc pe cei botezaţi. „Adunarea“ nu presupune, aşa-
dar, doar strângerea oamenilor într-un spaţiu fizic determinat, ci şi comuniunea 
în dobândirea aceleiaşi învăţături mântuitoare. În consecinţă, catehizarea autentică 
presupune propovăduirea credinţei autentice, care este a Bisericii celei una. 

6 Ilustrative în acest sens sunt lecţiile 17, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, cuprinse în „Hristos împăr-
tăşit copiilor“. Ghid catehetic pentru parohii, partea I–II (9–10 ani) a vol. viaţa noastră cu 
dumnezeu, Editura Golia, Iaşi, 2006.
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c) Principiul autonomiei şi respectării libertăţii individuale 7. Sintagma însăşi 
ne sugerează implicaţiile acestui principiu: acela de a ţine seama că, în virtutea 
libertăţii primite de la Dumnezeu, fiecare om dispune de autonomie, mai exact 
de posibilitatea de a decide şi de a se conduce singur, după legi proprii. În cazul 
de faţă, facem referire la faptul de a se supune sau nu exigenţelor catehetice pro-
puse prin programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“. Procesul catehetic 
trebuie să fie acceptat liber-consimţit, întrucât nu poate fi impus dictatorial. 
Dumnezeu Însuşi respectă libertatea totală pe care  i-a dat-o omului: „Iată stau la 
uşă şi bat; de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi 
cina cu el şi el cu Mine…“ (Apocalipsă 3, 20). După cum credinţa religioasă nu 
are demnitate valorică dacă nu se bazează pe adeziunea liberă a persoanei, actul 
catehetic nu se împlineşte fără ataşamentul benevol al învăţăcelului faţă de con-
ţinutul său şi faţă de cel care-l propune. Apropierea de sufletele copiilor trebuie 
făcută cu totală precauţie şi iubire. 

Aşadar, trebuie manifestată convingere, nu constrângere, pentru ca, în virtutea 
deplinei libertăţi, copiii să adere cu dragoste la mesajul demersului catehetic. Pe 
de altă parte, nu există, totuşi, exercitare a educaţiei fără influenţare, direcţionare 
şi intenţionalitate. 

Libertatea autentică nu se dezvoltă decât în adevăr, în Adevărul Absolut, de 
fapt. Mântuitorul Iisus Hristos a spus-o pe înţelesul tuturor: „Adevărul vă va face 
liberi!“ (Ioan 8, 32). Iar Adevărul Absolut este El Însuşi, căci tot El a zis: „Eu sunt 
Calea, Adevărul şi Viaţa“ (Ioan 14, 6). „Libertate“ în afara Evangheliei înseamnă, 
de fapt, libertinaj, cu întreaga suită de atitudini imorale, în care se complac, din 
păcate, mulţi tineri din zilele noastre.

Aşadar, principiul autonomiei şi respectării libertăţii individuale presupune, 
pe de o parte, o adeziune benevolă a ucenicilor la valorile religioase, care se 
câştigă, nu se impune, pe de altă parte, o armonizare permanentă a libertatăţii cu 
adevărul, a tuturor celor încredinţaţi spre educare.

d) Principiul accesibilităţii sau psihologic (numit şi principiul respectării 
particularităţilor de vârstă şi individuale). Acest principiu presupune ca desfă-
şurarea procesului de catehizare să fie corelată permanent cu posibilităţile de 
receptare ale elevului. Ghidurile catehetice, folosite în cadrul proiectului, sunt 
concepute într-un limbaj aflat în concordanţă cu nivelul de înţelegere al fiecărei 
vârste, cuprinse între 6 şi 17 ani. Preotul catehet, cunoscând stadiile dezvoltării 
psiho-fizice ale elevilor, va adapta exigenţele didactice la vârsta şi nivelul de 
înţelegere al copiilor. Totodată, va avea în vedere mediul familial din care provin 
elevii, nivelul pregătirii anterioare, capacitatea intelectuală, precum şi diverse alte 
particularităţi ale acestora.

Chiar dacă nu epuizăm cunoştinţele într-o oră, aşa cum sunt ele prevăzute în 
ghidurile catehetice, important este ca ceea ce predăm să poată fi înţeles, asimilat, 

7 Constantin Cucoş, educaţia religioasă. repere teoretice şi metodice, Ediţia a II-a, Editura 
Polirom, Iaşi, 2009, pp. 242–244.
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reţinut şi aplicat în viaţă cu folos. Mulţimea informaţiilor nu trebuie să fie descu-
rajatoare pentru elevi. Catehetul va selecta din ele atât cât este necesar pentru o 
întâlnire, urmând ca restul materialului să fie utilizat pe parcursul altei ore cate-
hetice, potrivit cu râvna, interesul şi nevoile fiecăruia. El trebuie să dozeze foarte 
bine materia pe care o predă, în aşa fel încât asimilarea să se facă în condiţii 
optime. Doar aşa se pot preîntâmpina anumite urmări negative în rândul elevilor, 
cum ar fi saturaţia, surmenajul, învăţarea mecanică, dezinteresul, atitudinea pasivă, 
indiferenţa, stagnările în dezvoltarea psihică etc. 

Însuşi Mântuitorul a utilizat în permanenţă principiul psihologic, S-a adaptat 
întotdeauna la mentalitatea, cunoştinţele şi preocupările celor cărora le vorbea. 
Într-un fel a vorbit cu cei simpli, în alt fel cu Nicodim cel erudit, autoritar cu Petru 
cel impulsiv, dar  plin de tandreţe cu Zaheu, vameşul cel smerit etc. 

Pentru realizarea accesibilităţii cunoştinţelor, se recomandă, cu prioritate, 
metoda inductivă: demersul de la uşor la greu, de la cunoscut la necunoscut, de 
la concret la abstract, de la particular la general, de la simplu la complex.

e) Principiul învăţământului interesant şi plăcut (al „motivaţiei“). Motivaţia 
învăţării reprezintă o sumă de idealuri, interese şi mobiluri care potenţează dorinţa 
şi efortul de asimilare a cunoştinţelor. Principiul motivaţiei se identifică cu însuşi 
scopul educaţiei creştine. Aceasta urmăreşte dezvoltarea convingerii că viaţa creş-
tină autentică este permanenta căutare a lui Dumnezeu, cu dorinţa de a ajunge la 
cunoaşterea Lui şi la desăvârşirea sufletului 8. Motivaţia mai este numită şi „moto-
rul învăţării“, întrucât pune în mişcare raţiunea, voinţa şi sentimentele elevului, 
menţinând atenţia voluntară. 

Copiii pot fi motivaţi prin două căi: 1. calea exterioară (competiţia, încura‑
jarea, lauda, recompensa, pe de o parte, iar pe de altă parte, mustrarea, amenin‑
ţarea, pedeapsa etc.); 2. calea interioară (curiozitatea de a şti cât mai multe, 
dorinţa de a fi competitiv etc.). Desigur că, dacă ar fi să alegem, dintre mijloacele 
care ţin de calea constrângerii şi cele care ţin de calea convingerii, vom opta 
întotdeauna pentru cele din urmă, cultivând, astfel, motivaţia internă, ca suport 
trainic al educaţiei religioase. 

Preotul catehet are la îndemână o serie de căi de stimulare a elevilor: efectu-
area de vizite sau pelerinaje la biserici, mănăstiri sau la alte obiective de interes 
specifice zonei, oferirea de mici premii sau cadouri (icoane, cărţi etc.), aprecierea 
publică, în biserică, în faţa credincioşilor, prezentarea publică a produselor reali-
zate la cursul catehetic (icoane, desene, diverse obiecte etc.), cooptarea lor în 
săvârşirea slujbelor religioase (rostirea crezului, a apostolului, executarea răspun-
surilor liturgice, aprinderea lumânărilor, tăierea anafurei, pregătirea cădelniţei 
etc.), pregătirea şi susţinerea unor concerte de colinde, scenete biblice, implicarea 
acestora în desfăşurarea unor activităţi filantropice.

8 Carmen Maria Bolocan, Catehetica şi didactica religiei: interferenţe şi deosebiri, Editura 
Sf. Mina, Iaşi, 2008, p. 148.
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Se ştie că o materie de învăţământ este interesantă şi plăcută dacă prezentarea 
ei atrage, convinge şi zideşte. Atunci elevii învaţă cu plăcere şi sunt atenţi, întru-
cât asimilează cu uşurinţă cunoştinţele transmise. În ce priveşte conţinutul cate-
hetic, conform programul „Hristos împărtăşit copiilor“, pentru a-l face interesant 
şi plăcut, catehetul poate şi trebuie să convingă prin toate metodele şi mijloacele 
sale didactice: conţinut de substanţă (să răspundă întrebărilor existenţiale ale 
copiilor), limbaj adecvat, ţinută morală ireproşabilă, dragoste sinceră pentru acti-
vitatea în sine şi pentru cei cărora le-o propune etc.

Un alt element demn de reţinut este şi acela că o cateheză captivantă, atractivă 
şi ziditoare pentru copii solicită şi impune o atmosferă relaxantă, dar plină de 
evlavie. Copilul doreşte să se detaşeze (să scape) de tiparele existente în şcoală. 
El nu mai vrea o altă oră de religie, care îşi are limitele şi neajunsurile ei. La 
biserică nu mai există constrângerea vreunei note. El vine aici din plăcere, pentru 
a afla lucruri noi. Se aşteaptă să găsească altceva. De aceea, preotul este chemat 
ca, prin tactul său pastoral şi prin experienţa sa didactică, să asigure un climat 
psiho-afectiv relaxant. O asemenea atmosferă are ca efect consolidarea grupului, 
asigurarea continuităţii lui, stimulează gândirea, creativitatea, comunicarea, oferă 
echilibru interior, încredere personală în exprimarea opiniilor, favorizează propria 
cunoaştere. 

f) Principiul temeiniciei şi durabilităţii vizează îndeosebi finalitatea actului 
catehetic: ceea ce s-a predat, iar elevii (credincioşii) şi-au însuşit, să se concreti-
zeze în cunoştinţe temeinice, reprezentative şi durabile, care să se reflecte firesc 
în deprinderi corespunzătoare idealului vieţii moral-creştine. Educaţia religioasă 
propusă prin programul „Hristos împărtăşit copiilor“ este durabilă întrucât are la 
bază izvoarele ei temeinice: Sânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie.

Prin respectarea principiului temeiniciei şi durabilităţii (trăiniciei), din punct 
de vedere practic, înţelegem, pe de o parte, predarea acelor cunoştinţe care ţin de 
esenţa creştinismului, pe de altă parte, instrumentarea modalităţilor optime de 
predare-învăţare. Astfel, odată cu transmiterea învăţăturilor fundamentale, potri-
vit curriculum-ului, desigur, se vor stimula corespunzător procesele de memorare. 
Sunt cunoscute două căi: memorarea mecanică şi cea logică. Evident, se va opta 
pentru cea de-a doua, întrucât este întemeiată pe înţelegere. Este adevărat că 
anumite lucruri se învaţă uneori mecanic (de exemplu rugăciunile). Odată cu 
repetiţiile şi recapitulările, durabilitatea memorării învăţăturilor de bază poate fi 
favorizată şi de exerciţii, comparaţii, eşalonări, examinări etc. 

Dacă învăţarea se face intuitiv, respectându-se particularităţile de vârstă, moti-
vat activ, conştient, sistematic, continuu şi orientat spre practică, atunci cunoştin-
ţele religios-morale vor fi temeinic însuşite 9.

g) Principiul intuiţiei presupune realizarea unităţii dintre senzorial şi raţional, 
concret şi abstract, particular şi general. Accesul în lumea credinţei trece prin 

9 Pr. prof. univ. dr. Sebastian Şebu, prof. Monica Opriş, prof. Dorin Opriş, op. cit., p. 56.
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simţuri, cunoaşterea concretă, senzorială este baza abstractizării şi generalizării 
cunoştinţelor. 

Principiul intuiţiei facilitează enorm înţelegerea adevărurilor de credinţă, care, 
prin natura lor, sunt suprasensibile, iar pentru a fi accesibile trebuie să apelăm 
mereu la materialul intuitiv. Însuşi Mântuitorul a utilizat acest principiu, prin 
parabolele pe care  le-a rostit: „…şi fără pildă nu le grăia nimic“ (Matei 13, 34).

Prin material intuitiv înţelegem, aşadar, acele mijloace auxiliare pe care le 
utilizăm în cadrul orelor catehetice (imagini, icoane, hărţi, pictura din biserică 10, 
ghidurile catehetice, cărţile şi obiectele de cult, videoproiectorul, calculatorul 
etc.). Dar, în această categorie, sunt cuprinse nu numai acele materiale care ţin de 
intuiţia externă, văzută, ci şi cele imaginative, care ţin de comunicarea simţămin-
telor sufleteşti. Se creează, astfel, o relaţie strânsă între cuvânt, ca mijloc de 
comunicare, şi materialul intuitiv – cuvântul comunică, materialul intuitiv con-
firmă.

Pentru ca materialul intuitiv să fie eficient, trebuie să îndeplinească trei con-
diţii: să fie tipic (să evidenţieze notele esenţiale ale obiectului sau fenomenului 
respectiv), concludent (să elimine dubiile, îndoielile) şi substanţial (în loc de 
multe materiale intuitive, care să aglomereze inutil ora de cateheză, sunt prefera-
bile mai puţine, dar reprezentative, substanţiale).

h) Principiul participării conştiente şi active ne atrage atenţia asupra faptului 
că elevii (ascultătorii) nu constituie o masă inertă, aptă doar să primească în mod 
pasiv o serie de cunoştinţe, ci sunt parteneri de dialog. A participa „conştient şi 
activ“ înseamnă, pe de o parte, a urmări cu atenţie ceea ce se predă, pe de altă 
parte a pune gândirea în acţiune, în aşa fel încât o parte dintre noile învăţături să 
fie intuite şi chiar exprimate în dialogul din cadrul orei. 

Ora de cateheză nu presupune un monolog al catehetului, ci un dialog, chiar 
dacă un anumit timp al orei este consacrat expunerii. Dialogul poate avea loc în 
oricare moment al lecţiei. Ghidurile catehetice – instrumente complementare de 
lucru – sunt concepute astfel încât să asigure interactivitatea în cadrul lecţiilor de 
cateheză şi implicarea directă a copiilor în procesul de învăţare. noutatea pe care 
o aduc aceste ghiduri catehetice o reprezintă metoda modernă de predare a 
cunoştinţelor religioase (biblice, liturgice, istorice, aghiografice, iconografice). 
Metoda folosită are trei componente: descoperirea, interacţiunea şi aplicaţia. 
Catehetul are posibilitatea de a folosi cât mai multe metode activ-participative 11 

10 Sfintele lăcaşuri oferă o atmosferă aparte, fapt ce stimulează sporirea atenţiei, receptivităţii 
şi evlaviei copilului; pictura bisericii şi structura sa arhitectonică, mobilierul bisericesc sau vasele 
liturgice constituie tot atâtea posibilităţi de a ilustra „pe viu“ cele cuprinse în anumite lecţii, aspect 
care facilitează asimilarea cunoştinţelor religioase.

11 De real folos este lucrarea soţilor Dorin şi Monica Opriş, Metode active de predare‑învăţare. 
Modele şi aplicaţii la religie, apărută la Editura Sf. Mina, Iaşi, 2006. Printre metodele prezentate 
aici, regăsim „brainstormingul“, „ciorchinele“, „cubul“, „unul stă, trei circulă“, „turul galeriei“, 
„jocul de ro“, „mozaicul“, „studiul de caz“, „phillips 6–6“ etc.
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care să faciliteze însuşirea cunoştinţelor religioase pentru ca, apoi, să fie puse în 
practică.

Potrivit principiului participării active, preotul catehet trebuie să valorifice 
întotdeauna înclinaţia către activitate 12, care este ceva natural pentru copii. Propriu-
zis, activizarea elevilor la ora de religie (de cateheză) presupune menţinerea lor 
într‑o stare de trezie intelectuală, de încordare plăcută, de căutare a soluţiilor 
unor situaţii problemă pe care profesorul le provoacă. A fi activ la religie înseamnă 
a gândi, a medita, a raţiona, a merge pe firul unui gând, al unei idei etc. 13

Învăţarea conştientă şi activă îi va conduce pe elevi la dorinţa de a învăţa mai 
mult, de a studia singuri, deci, la învăţarea proprie.

i) Principiul legării teoriei de practică. Creştinismul nu este teorie, ci viaţă. 
Acest principiu cere ca atunci când transmitem elevilor cunoştinţe să le transpu-
nem în viaţă. Nimic nu trebuie învăţat doar pentru cultivarea minţii şi înnobilarea 
inimii, ci şi pentru a pune voinţa în mişcare, în aşa fel încât cunoştinţele teoretice 
să se regăsească în viaţa personală de zi cu zi. 

În programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“, lecţiile propuse aduc 
Cuvântul lui Dumnezeu la nivel personal, asociindu-l întotdeauna cu experienţele 
de viaţă ale copilului, extinzându-l şi la nivelul familiei.

Accentul cade pe însuşirea şi aplicarea în viaţa de zi cu zi a cunoştinţelor 
religioase. Fiecare lecţie are, la sfârşit, o serie de îndrumări practice, strâns legate 
de conţinutul respectivei lecţii, reunite sub titlul „Acasă şi în familie“. Catehizarea 
efectuată după metoda propusă în ghidurile „Hristos împărtăşit copiilor“ creează 
o adevărată emulaţie religioasă în sânul familiei, copilul fiind în permanenţă 
îndemnat să discute cu ceilalţi membri ai familiei, să rezolve sarcinile propuse 
pentru acasă şi să aplice în viaţa de zi cu zi cunoştinţele dobândite prin cateheză.

Ceea ce se învaţă teoretic se aplică prin comportamentul manifestat în familie,  
în grupul de prieteni, în şcoală, în biserică – prin cultul divin (rugăciuni, cântări, 
gesturi liturgice etc).

Proiectul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“ utilizează în abordarea fiecă-
rei cateheze un limbaj adecvat, în concordanţă cu nivelul de înţelegere al fiecărei 
vârste, adoptă o metodă activă de predare şi promovează educaţia centrată pe 
elev. „Centrarea pe elev“ presupune ca activitatea catehetului, înţelepciunea 
Sfintelor Scripturi, resursele curriculum-ului şi puterea lui Dumnezeu să fie toate 
concentrate pe fiecare elev şi pe progresul său spre deplina maturitate spirituală. 
Cu alte cuvinte, chiar şi cele mai bune materiale de educaţie creştină şi cel mai 
dedicat catehet pot avea un impact scăzut asupra elevului dacă nu se observă la 
acesta o anumită schimbare (de comportament sau de altă natură) de pe urma 
participării la activităţile catehetice.

12 Nu vom ezita să-i lăsăm să lucreze singuri sau în echipă, mai ales dacă devin captivaţi de o 
activitate, deoarece vor reţine mai multe informaţii operând cu ele, decât auzindu-le.

13 Constantin Cucoş, op. cit., p. 247. 
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C. Concluzii

Cunoaşterea şi aplicarea corectă a principiilor didactice şi catehetice reprezintă 
atât un act de receptivitate faţă de experienţa pedagogilor-cateheţi înaintaşi, cât 
şi o dovadă de profesionalism. A „catehiza“ la întâmplare, însă, denotă lipsă de 
conştiinciozitate, amatorism şi plafonare profesională. Cu toate acestea, trebuie 
avut în vedere faptul că principiile nu se constituie în norme didactice eficiente 
dacă sunt aplicate separat. Ele sunt inter-dependente şi se condiţionează reciproc, 
facilitând optimizarea demersului catehetic, numai dacă sunt corelate, pe întreg 
traseul curricular al programului 14. 

Considerăm important să amintim, în final, că aceste principii nu ţintesc doar 
informarea învăţăceilor, luminarea minţii lor, ci şi  formarea caracterului moral 
creştin, în aşa fel încât aceştia să devină, la rândul lor, slujitori devotaţi ai Domnului 
şi educatori pentru caracterele semenilor. În acest fel, catehizarea va parcurge 
drumul ei firesc, soteriologic, atât pentru cateheţi, cât şi pentru ucenici.

14 Pr. prof. dr. Vasile Gordon, op. cit., p. 127.
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Dr. CHRISTA TODEA-GROSS

Am definit avortul hormonal ca fiind acel avort produs de către metodele 
contraceptive hormonale (sterilet, injecţie, implanturi intradermice sau pilulă cu 
progesteron şi/sau estrogen sintetic) în primele 10–14 zile de viaţă ale embrio‑
nului, înainte de implantarea (nidaţia) acestuia în uter.

acest termen nu apare în literatura de specialitate. de ce?

Medicina nu recunoaşte sarcina decât după implantarea (nidaţia) embrionului 
în uter, proces ce are loc la 12–14 zile de la concepţie. Literatura de specialitate 
afirmă că „metodele contraceptive de urgenţă (de a doua zi) sunt acele metode 
care urmăresc prevenirea unei sarcini după un act sexual neprotejat, posibil fertil. 
Obiectivul ei este prevenirea sarcinii încă din stadiul de implantare“ 1. Cu toate că 
Medicina nu recunoaşte sarcina decât după nidaţie când este vorba de efectul 
contraceptivelor, nu acelaşi lucru se întâmplă când vine vorba de calcularea vâr-
stei sarcinii. În acest caz, medicii obstetricieni calculează vârsta sarcinii de la 
concepţie, adică din prima zi de viaţă a embrionului. În orice definiţie a sarcinii, 
constatăm că începutul ei este considerat tot de la momentul concepţiei. Astfel, 
graviditatea (sau sarcina) este definită ca fiind „starea femeii gravide din momen‑
tul conceperii fătului şi până la naşterea lui“ 2. Despre acest compromis vorbesc 
şi alţi autori: „S-a întâmplat vreodată ca ginecologul să nu ia în calcul cele 12–14 
zile de la concepţie? După concluziile lor, sarcina ar trebui calculată numai din 
momentul nidaţiei. Se naşte întrebarea: ce era copilul în acest timp şi în ce stare 
se află femeia în cele 12–14 zile de la concepţie? Deci medicii se confruntă cu o 
dilemă […]“ 3. Această contradicţie iese clar în evidenţă dacă citim definiţia fecun-
daţiei, cu toate cele 10 procese pe care le cuprinde. Medicina consideră ultimul 
proces al fecundării ca fiind „concepţia propriu-zisă“ (numită şi „syngamsie“), 
când „amândoi pronuclei – cel al spermatozoidului fecundant şi cel al ovulului 
matur fecundat – cresc în mărime, migrează către centrul oului, îşi pierd mem-

1 Manual de planificare familială, text de referinţă, Editori: Mihai Horga, Frank Lüdicke, 
Aldo Campana, 2000, pp. 11–(?). 

2 dex – dicţionarul explicativ al limbii române, Editura Univers Enciclopedic, 1998, p. 432.
3 Renate Böl, die Wirkung der anti‑Baby‑Pille vor und nach der empfängnis, D69518 

Absteinach/Odw., 3, überarbeitete Auflage, 2001, p. 34.
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branele şi îşi pun pe linia ecuatorială în comun seturile cromozomiale (23+23). 
Din acest moment se formează o nouă fiinţă umană cu număr diploid de cromo‑
zomi (46)“ 4. Înţelegem de aici că avem o fiinţă umană începând din acest moment, 
când se află în stadiul de o celulă! De aici şi până când noua fiinţă umană se va 
implanta în uter, ea nu dispare, nici nu rămâne doar o celulă, ci se divide în con-
tinuare, creşte, se hrăneşte şi se deplasează timp de trei zile dinspre treimea externă 
a trompei uterine, unde a avut loc fecundarea, spre uter, fiind într-un proces 
continuu de evoluţie. De ce nu putem numi atunci „sarcină“ perioada de 12–14 
zile de viaţă a noii fiinţe umane, cu atât mai mult cu cât în zilele noastre s-a putut 
demonstra acest lucru de către embriologi, geneticieni, biochimişti etc.? Prof. dr. 
Erich Blechschmidt, embriolog şi anatomist german de renume mondial din 
Göttingen, remarca în lucrarea sa despre începutul vieţii umane, că „omul nu 
devine om, ci este om de la început. El este om în fiecare moment al dezvoltării 
sale, începând de la concepţie […]. Deja prima celulă (oul fecundat) este un 
individ uman. Acest lucru este demonstrabil prin cercetarea nucleului şi a cromo-
zomilor pe care îi conţine“ 5.

Nu este greu să tragem o concluzie importantă: medicina a avut nevoie de 
acest compromis pentru a putea justifica folosirea metodelor contraceptive în 
perioada de preimplantare, în special a celor avortive (steriletul şi pilula de a doua 
zi), dar şi pentru justificarea tuturor tehnicilor ce urmau să se efectueze în viitor: 
fertilizarea in vitro / teste pe embrioni / experimente pe embrioni / stabilirea stă-
rii de sănătate sau de boală a embrionilor prin teste genetice, embrionii conside-
raţi bolnavi fiind avortaţi / alte tehnici de inginerie genetică. Acest compromis al 
Medicinii s-a putut face doar prin manipularea limbajului şi a societăţii, inclusiv 
a studenţilor de medicină şi, în consecinţă, a medicilor 6.

exemple:

1. Pentru fertilizarea-in-vitro, această graniţă a celor 14 zile este de o foarte 
mare importanţă. Într-adevăr, fertilizarea‑in‑vitro (FIV) lucrează cu embrioni ca 
materie primă şi, în unele ţări, în acest interval de timp este permisă utilizarea 
embrionului în scopuri de cercetare. În timpul fertilizării „in vitro“, embrionii 
rezultaţi prin punerea în contact (în condiţii speciale create în laborator) a mai 
multor ovule recoltate de la femeie cu spermatozoizii recoltaţi de la bărbat, trebuie 

4 V. Luca, D. Nanu, M. Nanu, anticoncepţie. anticoncepţionale, Editura Medicală, Bucureşti, 
1991, pp. 44–47.

5 Erich Blechschmidt, Wie beginnt das menschliche leben. vom ei zum embryo, Christiana 
Verlag, Elveţia, 2008, p. 31.

6 Dr. R. Ehmann (medic primar ginecologie obstetricală, spitalul cantonal Stans, Elveţia, CH – 
7370) în colaborare cu Otto Döpper, Efecte secundare fatale despre care nu se vorbeşte. Un bilanţ 
critic din punctul de vedere al unui ginecolog. Articolul este textul lărgit şi revăzut al conferinţei 
susţinute de dr. Rudolf Ehmann pe 22.09.1990 la Dresda, la Congresul internaţional „World Federation 
of Doctors Who Respect Human Life“. Traducere de către Asociaţia Pro-Vita, Sibiu, p. 19.
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implantaţi în primele 3 zile în uter. Acest lucru se întâmplă când oul fecundat are 
aproximativ 5–8 celule şi când încă nu este considerat embrion, ci „pre-embrion“, 
începând cu momentul concepţiei şi până la nidaţie. Acest pre-embrion (care ne 
duce cu gândul la „pre-om“), nu este considerat de către Medicină ca fiind un 
organism individual, motiv pentru care un „embriocid“ nu echivalează cu un 
„omicid“ 7. De aceea, dacă unul sau chiar toţi embrionii sunt „eliminaţi“, acest 
lucru nu va fi considerat un avort. Având în vedere că şansa de reuşită în cazul 
unei fertilizări in vitro este de max. 25%, după unii autori chiar de 10%, avem 
câteva avorturi la fiecare fertilizare! Şi asta fiindcă dorim cu orice preţ un copil, 
chiar şi cu cel al vieţii altor câţiva fraţi. Tot în acest interval de 14 zile până la 
nidaţie, se fac cercetări pe embrioni, în urma cărora ei decedează. De asemenea, 
dacă se implantează în uter mai puţini embrioni decât se „produc în eprubetă“, 
restul sunt congelaţi, distruşi sau supuşi unor teste şi/sau experimente 8. Fertilizarea 
in vitro, considerată un succes de către Medicină, s‑a constatat a fi în cele din 
urmă o capcană în care au căzut toţi cei care susţineau până atunci că sarcina 
începe la implantarea în uter şi că, până atunci, acel „ghem de celule“ nu este 
un embrion, adică o fiinţă umană aflată în plin proces de dezvoltare. Este lesne 
de înţeles că dacă embrionul era doar un ghem de celule, el nu s-ar fi dezvoltat 
mai departe după ce a fost implantat în uter prin metoda FIV. Cum se pot trans-
forma nişte celule oarecare, fără viaţă (!) şi cultivate în laborator, într-un embrion 
şi apoi în făt, după ce le introducem în uter? Este imposibil.

2. Tot în această perioadă de „prenidaţie“ se practică diagnosticul genetic al 
embrionilor obţinuţi prin fertilizarea in vitro. Acest diagnostic, numit diagnostic 
genetic de preimplantare, este folosit de cuplurile cu risc crescut de transmitere 
a unui defect genetic, care doresc să se asigure de naşterea unui copil sănătos […]. 
Această analiză genetică implică analiza unei singure celule, luate prin biopsia 
unui embrion obţinut in vitro. Cu un ac special, sub microscop, se scoate o celulă 
din cele 5, 6 sau 7 celule, care apoi este supusă unui test genetic. Dacă se constată 
că acest embrion are o tară genetică, el va fi „eliminat“, deci avortat 9. Metoda în 
sine are ca scop o selecţie artificială prin care eventualii embrioni bolnavi sunt 
omorâţi. Omul, şi în cazul acesta medicul, în căderea lui spirituală, încearcă să-l 
„înlocuiască“ pe Dumnezeu.

Cum a început această manipulare care continuă şi în zilele noastre?

Un grup de ginecologi din mai multe ţări, întruniţi în cursul anilor ’60 (anul 
introducerii contraceptivelor hormonale şi a steriletului pe piaţă), „fixa“ drept 

7 Părintele Juvenalie, teroriştii uterului. terorism ştiinţific şi etica începuturilor vieţii. eseu 
de bioetică a gestaţii, Editura Anastasia, Bucureşti, 2002, pp. 241–242.

8 Dr. Christa Todea-Gross, pr. prof. dr. Ilie Moldovan, îndrumătorul medical şi creştin despre 
viaţă al Federaţiei organizaţiilor ortodoxe Pro‑vita din românia, Editura Renaşterea, Cluj-
Napoca, 2008, p. 34.

9 Ibidem, pp. 34–35.
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„început“ al vieţii omului implantarea, deci şi definirea începutului stării de 
sarcină începând cu acest moment. În acest fel, primele 14 zile după fecundare 
rămân fără nici o apărare! Pe vremea aceea, această doctrină era importantă 
pentru modul de acţiune abortiv al spiralei, care era deja binecunoscut grupului 
respectiv 10. Din nefericire, în numele acestei doctrine false, se sintetizează şi se 
„descoperă“ în ziua de azi aproape zilnic noi metode contraceptive, menite să 
distrugă familia, copiii – viitorul oricărui neam.

Considerând pe bună dreptate că în cele 14 zile de viaţă, de la concepţie şi 
până la implantare în uter, avem o fiinţă umană în plină dezvoltare, orice inter‑
venţie din afară, cu scopul de a o distruge, se cheamă avort, iar în cazul contra‑
ceptivelor, avort hormonal. Ca urmare, metodele hormonale contraceptive (pilula 
contraceptivă, injecţia cu contraceptive, implantul, steriletul etc.) nu mai pot fi 
considerate ca fiind „metode preventive“ sau „contra concepţiei“ (contraceptive), 
ci adevărate metode avortive (corect spus şi abortive). În sprijinul acestui princi-
piu, la începutul secolului nostru, profesorul Prenant, iniţiatorul endocrinologiei 
sexuale, afirma: „Embrionul se formează, dacă nu chiar se animează (însufleţeşte), 
din momentul în care doi nuclei, mascul şi femel, se unesc pentru a-i da naştere. 
Din acest moment, nici o practică nu mai este anticoncepţională, ci postconcep‑
ţională, orice profilaxie devine atunci un mic asasinat motivat de micimea 
victimei“ 11. Medicii „pro-life“, angajaţi în lupta pentru apărarea vieţii copilului 
nenăscut au atras mereu atenţia asupra acestui avort grav şi necunoscut de către 
populaţia de rând. Astfel. dr. Wilke îl numeşte micro‑avort 12, iar renumitul prof. 
dr. R. Ehmann vorbeşte în diferitele lui scrieri, expuneri şi conferinţe despre 
efectul de „ucidere a ovulului fecundat“ de către contraceptivele hormonale, 
numindu-l avort timpuriu 13.

Latura spirituală rămâne de o importanţă majoră. Conform canoanelor 
Bisericii Ortodoxe, nu se face nici o distincţie între avorturile timpurii şi cele 
târzii. Focalizarea este pe nevătămarea vieţii umane din pântec. Nu se folosea nici 
distincţia între aşa numitele avorturi directe şi indirecte (spontane), între cele 
prevăzute şi intenţionate şi cele prevăzute, dar neintenţionate […]. Canoanele se 
referă nu numai la cei ce fac avorturi, ci şi la cei ce asigură substanţe abortive 
[…] Canoanele înregistrează o condamnare limpede şi constantă a avortului şi 
leagă această proscriere a avortului intenţionat de omor 14. Nimeni nu are dreptul 
să ia viaţa creată de însuşi Dumnezeu. Potrivit Revelaţiei şi învăţăturii Bisericii 
[ … ] ,  Dumnezeu a avut o grijă deosebită: „omul nu apare la porunca, ci în urma 
unui sfat şi a unui act special al Sfintei Treimi, act exprimat de aghiografi prin 

10 Ibidem.
11 Dr. Vasile Luca, Avortul provocat, în „Medicina pentru toţi“, nr. 69, ed.1987, p. 9.
12 Dr. John C. Wilke, Barbara H. Wilke, avortul. întrebări şi răspunsuri. să‑i iubim pe 

amândoi, Editura Pro Vita Media, Bucureşti, 2007, p. 315.
13 Dr. med. Rudolf Ehmann, op. cit., p. 14.
14 Tristram Engelhardt jr., Fundamentele Bioeticii Creştine. Perspectivă ortodoxă, Editura 

Deisis, Sibiu, 2005, p. 362.
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termenul de plăsmuire şi de suflare de viaţă. Viaţa omenească nu este determinată 
doar de plăsmuirea omului din pământ, ci şi (sau mai ales) de suflarea viu-făcătoare 
a lui Dumnezeu“ 15.

Revenind la avortul hormonal, am văzut ca fiind necesară o re-clasificare a 
avortului, cu specificarea că aceasta va fi folosită probabil doar de către cei care 
se alătură concepţiilor noastre creştine despre viaţă. Dacă în literatura de specia-
litate avortul este clasificat după tehnică, în 2 grupe: avort chirurgical şi avort 
medicamentos, eu am îndrăznit să-l clasific în 3 grupe: avort hormonal (provocat 
de contraceptive hormonale), avort chirurgical şi avort chimic (în loc de medi-
camentos), ştiind că un medicament prin definiţie este „o substanţă naturală sau 
de sinteză, utilizată pentru a vindeca, a ameliora sau a preveni o boală“ 16 şi nici-
decum pentru a ucide o viaţă. Este cunoscut faptul că toate contraceptivele sunt 
substanţe chimice, sintetizate în laborator.

Care este modalitatea prin care contraceptivele hormonale provoacă un 
avort?

Hormonii conţinuţi în contraceptive (pilula, sterilet, implant, injecţie), sunt 
substanţe sintetice, obţinute în laborator. Nu se folosesc hormoni naturali pentru 
sinteza lor, fiindcă aceştia sunt inactivaţi în întregime şi într-un timp scurt de către 
organism 17. De ce? Nu ştim, dar tind să cred că Dumnezeu care ne-a creat nu a 
dorit ca femeia să-şi poată ucide copilul în pântece cu ajutorul propriilor hormoni 
feminini, hormoni care ne ajută şi la conceperea unei vieţi noi. Ar fi fost o armă 
„naturală“, aflată la îndemâna oricui. Dar aşa, a rămas la latitudinea femeii să 
decidă: să devină mamă sau cimitirul propriului copil.

Mă voi referi în continuare la contraceptivele hormonale orale (cu progesteron 
sintetic sau combinate: estrogen şi progesteron sintetic), acţiunea lor fiind similară 
cu a celorlalte contraceptive, fie ele pilule de a doua zi, injectabile, implanturi 
intradermice sau steriletul îmbogăţit cu hormoni.

Hormonii feminini naturali sunt în număr de doi: Estrogen (Estradiol) şi 
Progesteron.

Cei artificiali sunt derivaţi din cei naturali, a căror compoziţie chimică a fost 
mult schimbată, cu scop exclusiv contraceptiv şi avortiv: Etinilestradiol şi 
Mestranol (derivaţi din Estradiol) şi Progestativele (derivaţi din Progesteron), cel 
mai activ fiind Medroxiprogesteron acetat. Există şi alţi derivaţi sintetici, dar cu 
acţiune contraceptivă mai scăzută.

15 Site oficial al B.O.R.: http://www.patriarhia.ro/Site/Comisii/bioetica.html# avortul: 
Comisii Sinodale. COMISIA NAŢIONALĂ DE BIOETICĂ. SECTORUL BISERICA ŞI 
SOCIETATEA AL PATRIARHIEI ROMÂNE.

16 dex – dicţionarul explicativ al limbii române, Editura Univers Enciclopedic, 1998, p. 616.
17 Mihai Horga, Franck Lüdicke, Aldo Campana (Editori), Manual de planificare familială, 

text de referinţă, 2000, pp. 5–5.
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1. Acţiunea contraceptivă a hormonilor artificiali este dată de următoarele 
efecte ale acestora:

a) Hormonii artificiali derivaţi din Progesteron:

– inhibă ovulaţia, ovarul fiind pus în repaus prin suprimarea hormonilor hipo-
fizari (FSH şi LH) iar ciclul menstrual este dereglat, fiind un ciclu fals (vezi 
explicaţia la pct. 2., c);

– împiedică capacitaţia spermei, adică împiedică procesul de maturaţie pe 
care îl suferă spermatozoizii în mod normal în ascensiunea lor către trompa uterină 
(este un fenomen spontan, dar este mediat şi de către celulele foliculare din jurul 
ovulului, celule care au fost stimulate de hormoni); în felul acesta ei nu mai sunt 
capabili de a fecunda ovulul;

– inhibă activitatea enzimelor, care permit spermatozoizilor să penetreze ovu-
lul, deci împiedică fecundarea 18.

b) Hormonii artificiali derivaţi din Estrogen:

– inhibă ovulaţia prin suprimarea hormonilor hipofizari: FSH şi LH. În con-
secinţă, hormonii hipofizari nu mai stimulează ovarul să secrete hormoni estrogeni 
endogeni, deci ovarul este, practic, pus în repaus 19.

c) Contraceptive combinate: Estrogen sintetic şi Progestative:

– inhibă ovulaţia, prin suprimarea secreţiei hormonilor hipofizari FSH şi LH;
– blochează penetrarea glerei cervicale de către spermatozoizi, care nu mai 

pot pătrunde în uter 20.
Sunt aceste metode 100% contraceptive? Nicidecum. Dimpotrivă. Noile pilule 

au o cantitate foarte mică de hormoni, motiv pentru care ovulaţia nu este în tota-
litate inhibată, ba chiar este foarte frecventă în cazul minipilulei (contraceptiv oral 
cu progesteron sintetic în doze foarte mici) şi a micropilulei (contraceptiv oral cu 
estrogen şi progesteron sintetic în doze foarte mici). Ori dacă ovulaţia are loc, va 
exista şi posibilitatea unei fecundări. Cu toate acestea, doar rareori se ajunge la o 
sarcină (aşa zisa „rată de eşec al contraceptivelor“). De ce? Tocmai din cauza 
efectului avortiv al pilulei.

2. Acţiunea avortivă a hormonilor artificiali este dată de următoarele efecte 
ale acestora:

18 Ibidem, pp. 5–11.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
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a) Hormonii artificiali derivaţi din Progesteron:

– împiedică implantarea embrionului în uter: creează un endometru nefavo-
rabil implantării embrionului (în stadiul de blastocist – embrion de 10–14 zile): 
mucoasa uterină este slab dezvoltată, cu glande atrofiate (distruse), cu scăderea 
glicogenului din glande (care ar fi trebuit să hrănească embrionul) 21. Progestativele 
practic „usucă“ mucoasa uterină prin degradarea acestor glande. Embrionul, ajun-
gând în uter, nu găseşte un mediu prielnic să se implanteze, fiind lipsit de hrană 
şi va fi eliminat, deci avortat;

– încetinesc transportul ovocitului prin trompa uterină şi modifică secreţiile 
din trompă. Acest lucru va duce la o hrănire insuficientă a embrionului, precum 
şi la imposibilitatea de a ajunge la timp în uter, fiind mari şansele de a muri şi de 
a fi eliminat, deci avortat (necesită 3 zile ca să ajungă în uter, timp în care se 
hrăneşte din trompă). Dacă va supravieţui în trompa uterină, se va cuibări aici 
când vorbim de o sarcină extrauterină (tubară). Aici condiţiile nu sunt prielnice 
pentru embrion care nu va supravieţui. Sarcina tubară este întotdeauna o urgenţă 
chirurgicală deoarece trompa se poate rupe şi dacă nu se intervine la timp, hemo-
ragia poate fi fatală pentru femeie.

Efectul avortiv este lesne de dedus şi din afirmaţia făcută de „Schering – 
Information“: „Estrogenii şi progestagenii influenţează mobilitatea tubelor şi, 
astfel, transportul oului, încât acesta nu mai ajunge în timp util la endometru 
pentru a găsi condiţii favorabile implantării. În afară de aceasta, se modifică şi 
compoziţia secreţiilor tubului şi ca urmare se modifică şi maturizarea ovulului“ 22.

Observaţie: Progestativele se administrează şi singure (pe sterilet, în injecţii 
contraceptive, în implanturi intradermice, în pilulă), în comparaţie cu estrogenul 
sintetic care este administrat doar în combinaţie cu progesteron.

b) Hormonii artificiali derivaţi din Estrogen:

– inhibă nidaţia (implantarea) embrionului în uter, prin alterarea mucoasei 
uterine. Estrogenul sintetic, asemenea progestativelor, „usucă“ mucoasa uterină 
iar embrionul, ajungând în uter, nu găseşte un mediu prielnic să se implanteze şi 
va fi eliminat, deci avortat 23. Termenul de „inhibiţie“ al nidaţiei este deseori 
schimbat cu termenul de „interceptare“ care înseamnă „împiedicarea unei sarcini 
prin blocarea nidaţiei oului fecundat“ 24 (un alt termen fals, menit să ne inducă în 
eroare).

c) Contraceptivele orale combinate: COC

– prin combinarea celor doi hormoni artificiali – estrogen şi progestativ – rezultă 
contraceptivele orale combinate (COC), fiind cea mai uzuală formă de administrare 
în scop contraceptiv;

21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 Dr. Christa Todea-Gross, pr. prof. dr. Ilie Moldovan, op. cit., p. 116.
24 Mihai Horga, Franck Lüdicke, Aldo Campana, op. cit.,pp. 5–11.



70 Altarul Banatului

– efectul avortiv se datorează creării unui „endometru nefavorabil implantării 
embrionului în uter“, care, astfel, va fi eliminat 25, deci avortat;

– estrogenul sintetic nu se administrează niciodată singur, din cauza unei 
proliferări exagerate a mucoasei uterine, cu efectele ei secundare grave; de aceea 
se combină cu un progestativ 26;

– ciclul menstrual normal dispare în timpul folosirii contraceptivelor orale 
combinate. El este un ciclu fals. De ce? Ovarele nu mai prezintă activitate foli-
culară (nu se mai dezvoltă foliculii ovarieni şi nu se mai maturizează ovule) în 
perioada administrării pilulelor, dar secreţia de hormoni naturali nu este total 
inhibată. Se mai produc cantităţi foarte mici de hormoni estrogeni şi progesteroni 
naturali de către ovar. Ca urmare, sângerarea (menstruaţia) nu va fi aceeaşi ca una 
normală, apărută după o dezvoltare completă a mucoasei uterine sub influenţa 
hormonilor naturali, ci va fi mai redusă, dar suficientă pentru a simula o menstru-
aţie normală 27. Femeia nu observă diferenţa dintre o menstruaţie normală şi una 
rezultată în urma contraceptivelor, motiv pentru care nici nu pot realiza pericolul 
pe care îl reprezintă aceste substanţe chimice, deosebit de nocive care sunt COC;

– atrofia endometrială (uscarea mucoasei uterine, a stratului superficial al 
acesteia care se elimină în timpul menstruaţiei) apare frecvent la pacientele care 
folosesc contraceptive orale combinate, rezultând uneori o sterilitate secundară, 
post‑contraceptivă 28. Deseori apare amenoreea secundară (lipsa ciclului menstrual 
minim 90 de zile) care predispune femeia la o serie de boli, în special la osteopo-
roză.

Observaţie: literatura de specialitate foloseşte mereu termenul de „eliminat“ 
când de fapt este vorba de un avort clar. Considerentele sunt aceleaşi: nu este 
recunoscut embrionul în această fază ca fiind un om, o persoană, ci un ghem de 
celule. Morfopatologii îl denumesc „avort menstrual“ 29, adică o menstruaţie care 
conţine nu doar sânge, ci şi resturi de embrion şi placentă […] Interesant lucru, 
care vine să ne confirme din nou o contrazicere în termeni medicali, acea mani-
pulare a limbajului medical de care aminteam anterior.

CONCLUZII

– era contraceptivelor a început odată cu anul 1960 când se comercializează 
în SUA pe scară largă contraceptivele orale. Urmează să apară pe piaţă în 1961 
în Anglia iar apoi şi în alte state europene 30. România se grăbeşte să se alinieze 

25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Ibidem, pp. 5–12.
28 Manfred van Treek, das Kontrazeptions‑syndrom: gesundheitsschädigung durch die 

anti‑Baby‑Pille; unter dem aspeckt der Beeinträchtigung der Monatsblutung durch die Pille, 
2. Aufl. Absteinach/Odw.: Derscheider, 1997, p. 20.

29 Dr. Christa Todea-Gross, pr. prof. dr. Ilie Moldovan, op. cit., p. 206.
30 V. Luca, D. Nanu, M. Nanu, op. cit., p. 108.
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statelor occidentale imediat după revoluţia din decembrie 1989. Tot atunci, 
Ministerul Sănătăţii înfiinţează pentru prima dată o nouă ramură a Medicinii: cea 
a Planning-ului familial. În felul acesta a intrat „revoluţia sexuală“ din Occident 
(după cum o numeşte preot prof. dr. John Breck) şi în România, cu toate conse-
cinţele ei negative şi dezastruoase pe care le vedem în prezent: scăderea natalită-
ţii, libertinaj sexual, avorturi în rândul adolescentelor, debutul vieţii sexuale la o 
vârstă foarte fragedă, creşterea cazurilor de boli cu transmitere sexuală (STD – 
Sexual Transmitted Diseases) prin libertinajul sexual, mai ales a anexitelor 31 etc. 
Avortul nu a putut fi îndiguit prin contracepţie, frecvenţa lui a crescut tocmai în 
ţările cu mai mare acceptare a anticoncepţionalelor. Părintele prof. dr. John Breck 
afirmă că, odată cu revoluţia sexuală, „s-a trecut la comportamentul dezinvolt şi 
la epidemia sarcinilor la adolescente“ 32;

– este pentru prima dată în Istoria Medicinii când este administrat în mod legal 
un „medicament“, fără să existe scopul de a preveni sau trata o boală. Contraceptivele 
au creat o dilemă terapeutică unică: „niciodată atât de multe persoane nu au luat 
medicamente atât de puternice în mod voluntar şi pe o perioadă atât de îndelungată, 
pentru un alt scop decât pentru tratarea unei boli“, se afirmă în Raportul 
Administraţiei Americane pentru Alimentaţie şi Medicamente, 1989 (FDA, 1989) 33. 
Adevărul trist este că această Organizaţie nu trebuia să accepte un astfel de „medi-
cament“ care este de fapt un „anti-medicament“, o substanţă chimică foarte nocivă, 
chiar criminală. Dr. med. Ellen Grant din Anglia, afirmă pe bună dreptate: 
„Sănătatea femeilor a fost jertfită pe altarul planificării populaţiei“ 34;

– „Promotorilor contracepţiei le era bine cunoscută realitatea că nici un anti‑
concepţional nu poate oferi garanţie absolută, ultima soluţie fiind numai avortul. 
De aceea avortul este necesar ca o asigurare a contracepţiei şi de aceea este pro-
pagat în mod egal“ 35;

– pe plan fizic, contraceptivele au numeroase efecte secundare, grave, mini-
malizate de către literatura de specialitate, iar unele nici nu sunt măcar amintite, 
cum ar fi avortul hormonal. Ele sunt descrise de dr. Christa Todea-Gross, pr. prof. 
dr. Ilie Moldovan în vol. îndrumarul medical şi creştin despre viaţă al Federaţiei 
organizaţiilor ortodoxe Pro‑vita din românia, Editura Renaşterea, Cluj-
Napoca, 2008, pp. 120–137 36;

31 Dr. med. Rudolf Ehmann, op. cit., pp. 30–31. 
32 Pr. prof. dr. John Breck, darul sacru al vieţii, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2001, p. 35.
33 Mihai Horga,
34 Dr. med. Rudolf Ehmann, Konferenz: „verhütung und sexualität. segen oder Fluch?“, 

23 Oktober 2000, Zürich.
35 Dr. R. Ehmann (medic primar ginecologie obstetricală spiralul cantonal Stans, Elveţia, CH 

– 6370) în colaborare cu Otto Döpper, Mijloace anticoncepţionale. Efecte secundare fatale despre 
care nu se vorbeşte. Un bilanţ critic din punctul de vedere al unui ginecolog. Articolul este textul 
lărgit şi revăzut al conferinţei susţinute de dr. Rudolf Ehmann pe 22.09.1990 la Dresda, la Congresul 
internaţional „World Federation of Doctors Who Respect Human Life“. Traducere de către Asociaţia 
Pro-Vita, Sibiu, p. 3.

36 Volumul se află şi pe: www.pentruviatacluj.ro.
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– pe plan psihic, contraceptivele pot provoca o serie de îmbolnăviri, dintre 
care cea mai gravă rămâne „Sindromul postavort“ (Post Abortion Syndrom / 
PAS). Deşi nu este recunoscut de către literatura de specialitate, numeroasele 
simptome psihice apărute după un consum, mai mult sau mai puţin îndelungat, 
de contraceptive dezvăluie existenţa acestui sindrom. În Clasificarea Internaţională 
a Maladiilor CIM 10, este descrisă Starea de stress post‑traumatic (PTSS) 37 cu 
semne şi simptome asemănătoare celor din Sindromul postavort. Cum se explică 
faptul că şi după contraceptive apare sindromul postavort (sau posttraumatic) şi 
nu doar după avortul chirurgical, vizibil şi făcut în mod conştient? Este simplu: 
avortul hormonal nu se deosebeşte în realitate cu nimic de un avort chirurgical, 
realizat într-o fază mai avansată, cum ar fi în luna a 3-a de sarcină. Trauma psihică 
practic nu există la avortul hormonal, dar este prezentă cea spirituală. Păcatul este 
acelaşi, fiind o crimă, o pruncucidere. Acest păcat este cu atât mai periculos cu 
cât el nu este recunoscut, şi ca atare, spovedit. Fără spovedanie nu există nici 
iertare. După doi ani de consum de contraceptive, femeia va avea cel puţin un 
avort hormonal. Ele pot fi însă numeroase. Când îşi face apariţia depresia, este 
deja târziu (la început apar vise şi coşmaruri cu copii distruşi, sânge etc.). Dacă 
depresia se cronicizează, pot apărea complicaţii, respectiv psihoze şi/sau reacţii 
schizofrenice. Ele sunt tratate la medicul psihiatru dar nu se face legătura cu 
consumul de contraceptive şi nicidecum cu un avort timpuriu sau hormonal. Am 
avut astfel de cazuri în practica medicală (la cabinetul de consiliere pre – şi post-
avort ) şi nu am văzut vindecare decât prin pocăinţă adevărată, spovedanie şi 
împărtăşanie. Păcatul nu poate fi tratat şi vindecat cu nici un medicament sau şoc 
electric […], ci doar cu Trupul lui Hristos.

37 ***, Ministerul sănătăţii. Centrul de calcul şi statistică sanitară. Clasificarea interna‑
ţională a maladiilor, Revizia a 10-a a O.M.S., vol. I, Bucureşti, 1992, p. 304.
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sFântUl ioan gUră de aUr

OMILIE DESPRE HIROTONIE 1

Oare adevărate sunt cele petrecute cu noi? S-au petrecut cu adevărat cele 
întâmplate şi nu ne-am amăgit? Nu cumva noapte sunt cele de faţă şi vis? Oare 
ziuă este cu adevărat şi suntem cu toţii treji? Şi cine ar crede acestea, că ziuă fiind 
şi oamenii fiind deşteptaţi şi treji, un simplu tinerel de nimic a fost înălţat la atâta 
înălţime de stăpânie? Că dacă ar fi noapte n-ar fi deloc nepotrivit să se întâmple 
asemenea lucruri. Că pe timp de noapte, unii cu trup vătămat care nu au nici măcar 
hrana cea de toate zilele s-au văzut pe ei înşişi arătoşi şi împărtăşindu-se de masă 
împărătească. Dar cele ce li se arătau erau în somn şi înşelare a viselor. Că aşa 
este firea viselor. Este vicleană şi uimitoare, desfătând şi bucurând cu lucruri de 
necrezut. Dar ziua nu se petrece aşa ceva, nici nu ar putea cineva să vadă că s-ar 
întâmpla asemenea lucruri cu adevărat. Dar totuşi, toate s-au întâmplat acum şi 
au ajuns la sfârşit, după cum şi vedeţi; s-au întâmplat cele ce sunt mai de necrezut 
decât visele, că un aşa de mare şi numeros oraş, atâta popor minunat, cască ochii 
la simplitatea noastră, ascultând cele spuse de noi ca ceva mare şi vrednic [de 
auzit].

Şi chiar dacă izvoarele cuvintelor mele s-ar face râuri curgătoare în gura mea 
şi ar năvăli în număr mare, dintr-o dată, ca voi să ascultaţi, degrab mi-ar fi oprită 
curgerea din pricina fricii şi valurile s-ar întoarce îndărăt. Şi de vreme ce nu numai 
râurile sau izvoarele, ci chiar şi un firicel de apă ne poate [uneori] salva, cum nu 
e de trebuinţă ca nici măcar acest mic firicel să nu se lase uscat de frică şi să se 
întâmple acelaşi lucru ce obişnuieşte să se petreacă în cazul trupurilor. Ce se 
petrece cu trupurile? Adeseori când ţinem multe în mâini şi le strângem cu dege-
tele, dacă suntem speriaţi le dăm drumul la toate. Şi aceasta pentru că slăbesc 
nervii şi tensiunea muşchilor. Acest lucru nu trebuie să se întâmple astăzi cu 
sufletul nostru, ca nu cumva cugetările pe care le-am strâns cu multă trudă pentru 
voi, chiar dacă sunt mici şi simple, să fie alungate de lupta [ce o am în mine] şi 
să se ducă în pribegie şi aşa să lase mintea noastră pustie. De aceea vă rog pe toţi, 
păstori şi păstoriţi, pe câtă nevoinţă aţi arătat prin alergarea la auzirea [acestor 
cuvinte], pe atâta [mijlociţi] să ni se insufle îndrăznire prin râvna cea din rugă-
ciunile voastre şi să cerem ca Cel Ce dă cuvânt cu putere multă celor ce bineves-

1 Traducere şi note după textul grecesc din PG, cap. 62, vs. 403–406 de preot Marcel Hancheş.
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tesc (Psalmul 67), să ne dea şi nouă cuvânt întru deschiderea gurii noastre (Efeseni 
6, …). Vouă, fiind atâţia şi aşa de [evlavioşi], nu vă este nici o greutate să întremaţi 
iarăşi sufletul unui tinerel răvăşit de teamă. Şi ca unii ce sunteţi drepţi, faceţi 
pentru noi această rugăciune, de vreme ce şi voi sunteţi pricina pentru care noi 
suntem [azi] în această stare. Pentru voi şi pentru dragostea voastră, decât care 
nu este nimic mai silnic şi mai tiranic, [am fost puşi] şi noi să grăim deşi suntem 
neîncercaţi. Ne-a încredinţat [părintele nostru] să vorbim şi ne-a pregătit să ne 
dezbrăcăm în stadionul învăţăturii 2 dar până acum niciodată nu ne-am mai atins 
de aceste exerciţii. Iar cei rânduiţi în ceata celor ce ascultă se bucură de linişte 
netulburată 3.

Însă cine este atât de tare de cerbice şi greu de urnit ca să tacă în faţa adunării 
voastre şi să nu spună nimic, chiar dacă ar fi mai slab la glăsuire decât toţi oame-
nii, de vreme ce găseşte doritori calzi de a auzi? Am vrut, dar, ca urmând să 
vorbesc în Biserică, să aduc pârga cuvintelor mele lui Dumnezeu care ne-a dat 
această limbă. Că aşa şi trebuia. Fiindcă nu numai pârga hambarului şi a sticlei 
[de vin] trebuie adusă Cuvântului, ci şi cuvintele. Şi cu atât mai mult [trebuie 
adusă pârgă] din cuvinte decât din spice, cu cât şi pentru noi este mai propriu 
acest rod şi mai iubit de Însuşi Dumnezeu cel cinstit [prin el]. Că strugurii şi 
spicele le scoate pântecele pământului şi le hrănesc vărsările de ploaie şi le adună 
mâinile agricultorilor. Însă cântarea sfântă o naşte evlavia sufletului, o hrăneşte 
conştiinţa bună şi o primeşte Dumnezeu în cămările cerurilor.

Şi cu cât este mai bun sufletul [decât trupul], pe atât este mai bună şi roada lui 
decât a celuilalt. Pentru aceea şi oarecare din prooroci, bărbat mare şi minunat, 
Osea cu numele, îi îndeamnă pe cei ce bat la Dumnezeu şi vor să-L facă milostiv, 
zicându-le: „Aduceţi odată cu voi nu turme de boi, nici atâtea şi atâtea măsuri de 
făină, nici porumbei şi turturele, nici altceva din cele asemenea“ (…). Dar ce? 
„Aduceţi odată cu voi cuvinte“. Şi ce fel de jertfă e cuvântul? Oare egală, ar zice 
cineva? Cea mai mare, iubite, şi mai de cinste şi mai bună decât toate celelalte. 
Şi cine zice aceasta? Însuşi cel ce ştie acestea mai cu exactitate decât toţi, marele 
şi nobilul David. Că aducând jertfe de mulţumire pentru biruinţa ce i s-a dat în 
război aşa zice: „Lăuda-voi numele  Dumnezeului meu cu cântare, mări-L-voi pe 
El cu laudă“ (Psalmul 68). Apoi arătându-ne covârşirea acestei jertfe, a adăugat: 
„Şi va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât viţelul tânăr care are coarne şi unghii“.

Aşadar, am vrut şi eu să săvârşesc astăzi aceste lucruri sfinte şi să jertfesc şi 
eu pe altarul cel duhovnicesc din aceste jertfe. Dar ce pătimesc? Un înţelept îmi 
grăieşte împotrivă şi mă înfricoşează zicând: „Nu este frumoasă lauda în gura 
păcătosului“. Căci după cum pentru cununi nu trebuie doar florile să fie curate, 
ci şi mâna care le împleteşte aşa şi la cântările cele sfinte nu trebuie să ia parte 

2 La luptele antice atleţii intrau goi în stadion. Sfântul trebuie să dea proba de a învăţa pe alţii 
în faţa episcopului ca învăţător al Bisericii din Antiohia.

3 Sfântul nu avusese până atunci ocazia să înveţe pe cineva deoarece el mai mult ascultase pe 
alţii.
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doar vorbe de evlavie, ci şi sufletul care le împleteşte. Însă al nostru [suflet] este 
urât şi fără nici o îndrăzneală şi plin de multe păcate. Iar celor care au o astfel de 
dispoziţie lăuntrică nu numai această lege le stă împotrivă, ci şi o alta, mai veche 
decât aceea şi dată mai dinainte. Şi pe aceasta ne-a adus-o David, cel care ne-a 
grăit acum despre jertfe şi zicând: „Lăudaţi pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe 
El întru cei (cele) de sus, lăudaţi-L pe Domnul de pe pământ“ (Psalmul 148). Prin 
aceasta a numit fiecare zidire, cea de sus şi cea de jos, cea simţită şi cea înţelegă-
toare, cea văzută şi cea nevăzută, cea de deasupra cerurilor şi cea de sub cer. Şi 
punându-le într-un singur cor format din amândouă, aşa a poruncit să-l laude pe 
Împăratul tuturor. Şi nicidecum nu a numit [împreună cu ele] şi pe păcătos, ci şi 
aici i-a încuiat uşile.

Iar ca să vă fie şi mai limpede ceea ce am spus, vă voi citi psalmul de mai 
înainte: „Lăudaţi pe Domnul din ceruri, lăudaţi pe El întru cei (cele) de sus, lău-
daţi pe El toţi îngerii Lui, lăudaţi pe El toate puterile Lui“ (Psalmul 148). Ai văzut 
pe îngeri lăudându-L, ai văzut pe arhangheli, ai văzut Heruvimii şi Serafimii, 
puterile cele de sus? Căci atunci când a zis „toate puterile Lui“, s-a referit la tot 
poporul cel de sus. Nu cumva ai văzut şi pe păcătos? Dar cum ar fi fost cu putinţă 
să fie văzut în cer? Hai, dar, să ne pogorâm şi pe pământ şi să ne mutăm [cu 
cugetul] la cealaltă parte a corului. Dar nici aici nu-l vei vedea pe păcătos. „Lăudaţi 
pe Domnul de pe pământ balaurii şi toate adâncurile, fiarele şi toate animalele, 
şerpii şi păsările zburătoare“. Nu în zadar, nici pe degeaba, după ce am spus 
acestea, am tăcut. Căci mi se tulbură cugetul minţii şi îmi vine mai dinainte să 
plâng amarnic şi să jelesc cu tărie. Căci ce este mai vrednic de milă, spune-mi, 
ca scorpionii şi balaurii să fie pomeniţi spre lauda Făcătorului lor şi numai păcă-
tosul să fie scos din acest cor sfânt? Şi pe bună dreptate, că fiara este rea şi săl-
batică când îşi arată răutatea către cele împreună roabe cu ea după trup, însă 
vărsându-şi veninul răutăţii o face spre slava Stăpânului 4. „Că din pricina voastră“, 
zice, „numele Meu este ocărât între neamuri“ (…). Pentru aceea, ca dintr-o patrie 
sfântă, l-a scos pe el (pe păcătos) proorocul din ceata locuitorilor lumii [care Îl 
laudă pe Dumnezeu] şi l-a surghiunit în ţară străină. Aşa face şi un muzician 
încercat: înlătură coarda care nu consună cu chitara bine acordată ca nu cumva 
să fie vătămată armonia celorlalte sunete. Aşa face şi medicul deprins: taie mădu-
larul putred ca să nu se răspândească de acolo vătămarea la buna stare a celorlalte 
mădulare. Aşa a făcut şi proorocul: a despărţit pe păcătos de tot trupul zidirii, ca 
pe o coardă neacordată şi ca pe un mădular bolnav 5.

4 Nouă ne par rele fiarele sălbatice pentru că suntem afectaţi de păcat şi nu ne mai supunem lui 
Dumnezeu. Când un om moare muşcat de o fiară acest lucru se face spre slava lui Dumnezeu, după 
negrăita Lui pronie. Pentru omul fără păcat, precum Adam în rai, fiarele nu sunt vătămătoare (a se 
vedea de pildă păţania apostolului Pavel din insula Malta, când fiara de data aceasta servise prin 
moartea ei la a arăta slava Stăpânului). 

5 Iată pentru ce, încă pe vremea Sfântului Ioan, penitenţii erau scoşi afară din Biserică la sfâr-
şitul liturghiei catehumenilor: pentru a nu vătăma rugăciunea bine primită a celor credincioşi. Era 
o metodă duhovnicească şi pedagogică, nu o lipsă de dragoste.
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Aşadar, ce e de făcut? De vreme ce am fost lepădaţi, de vreme ce am fost 
despărţiţi, trebuie să tăcem desăvârşit 6. Aşadar vom tăcea, spune-mi? Nimeni nu 
ne va îngădui să-L lăudăm pe Stăpânul nostru? Dar în zadar oare am chemat 
rugăciunile voastre? În zadar am fugit la mijlocirea voastră 7? Nu în zadar, să nu 
fie! Căci am aflat, am găsit şi un alt mod de a aduce laudă: însele rugăciunile 
voastre sunt în mijlocul acestei nedumeriri a mea ca nişte fulgere strălucitoare în 
mijlocul întunericului. Este îngăduit să lăudăm şi pe cei împreună robi. Şi în timp 
ce aceştia sunt cei lăudaţi, totuşi slava se suie de-a dreptul la cer, după cum Însuşi 
zice: „Să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor ca ei să vadă faptele voas-
tre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri“ (Matei 5, 16). Iată, 
dar, şi un alt chip de a lăuda, care îi este cu putinţă şi păcătosului să-l zică şi să 
nu calce în acelaşi timp şi legea 8.

Pe care, dar, pe care dintre cei împreună robi cu noi îl vom lăuda? Pe care altul 
decât pe dascălul obştesc al patriei noastre şi prin patrie [dascăl] a toată lumea? 9 
Că după cum el v-a învăţat să staţi neclintiţi în adevăr până la moarte aşa şi voi 
aţi învăţat pe ceilalţi oameni să se lepede mai degrabă de suflet decât de dreapta 
credinţă. Vreţi, dar, de aici să îi împletim lui cunună de laude? Aş fi vrut şi eu, 
însă văd marea cea adâncă a virtuţilor sale şi mă înspăimânt ca nu cumva cuvân-
tul meu, fiind ţinut la fund, să slăbească şi să nu se mai poată întoarce la suprafaţă 10. 
Sunt silit să povestesc de vechile şi adâncile lui virtuţi, de călătorii, de privegheri, 
de griji, de cugete, de lupte, de trofeele adăugate trofeelor şi de biruinţele adăugate 
biruinţelor, [toate] lucruri care sunt prea mari nu doar pentru limba noastră, ci 
pentru tot omul, căci ele au trebuinţă de glas apostolesc care să fie mişcat de Duhul 
Căruia toate Îi sunt cu putinţă şi a spune şi a învăţa. Dar trecând pe lângă această 
parte vom ajunge la alta mai neprimejdioasă pe care poate naviga şi o bărcuţă 

6 Plural folosit de sfânt cu privire la sine: cei păcătoşi dintre care fac parte şi eu, cel ce vă vor-
besc.

7 Credincioşii au datoria să se roage pentru preot ca să i se dea cuvânt pentru ei. Iată adevărată, 
smerită şi sinceră  conlucrare între credincioşi şi preot.

8 Lauda adusă sfinţilor de către creştinii cu conştiinţa păcatelor trece direct către Dumnezeu. 
Text fundamental pentru rolul sfinţilor în pocăinţa noastră, a rugăciunii lor pentru noi şi a noastră 
către ei.

9 Patria nu avea conotaţia de acum, ci pe aceea a totalităţii moştenirii primite de la înaintaşi. 
Patrie putea fi şi doar o regiune specifică. Având în vedere importanţa Antiohiei, este fundamentată  
afirmaţia sfântului cum că episcopul Flavian, ca întâistătător al Antiohiei era şi unul din cei mai 
importanţi episcopi ai lumii.

10 Pentru a scoate perlele virtuţilor din marea adâncă este nevoie de un om încercat cu mult 
antrenament respirator pentru a avea tăria să iese şi la suprafaţă după ce a explorat nisipul de pe 
fundul mării. Din aceasta se poate vedea că nu oricine poate face o laudă unui sfânt şi, cu atât mai 
puţin, nu oricine înţelege faptele şi cuvintele sfinţilor. Aceasta o pot face doar cei ce au o vieţuire 
asemănătoare. Este interesant că la acea vreme erau lăudaţi şi oamenii duhovniceşti aflaţi în viaţă. 
Asta arată şi măsura lor, căci nu mai erau sensibili la laude omeneşti. Mai departe povestirea vieţii 
Sfântului Flavian e asemuită cu o călătorie prin diferite locuri mai primejdioase sau mai line ale 
mării.
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mică 11. Hai, dar să vorbim despre înfrânare, cum şi-a înfrânat pântecele, cum a 
dispreţuit desfătarea, cum a batjocorit mesele cele scumpe şi încărcate, şi aceasta 
crescut fiind în casă îmbelşugată şi avută. Că cel ce trăieşte în sărăcie nu face 
nimic minunat dacă începe o vieţuire aspră şi cu greutăţi, fiindcă are sărăcia 
împreună călătoare [din obişnuinţa sa] şi în fiecare zi i se uşurează povara. Dar 
cel ce a fost stăpân peste bogăţie nu ar dezbrăca cu uşurinţă deprinderile din acea 
vieţuire. Şi atâta roi de boli zboară împrejurul unui astfel de suflet şi nor greu şi 
întunecat de patimi împiedecă privirile minţii încât nu-l lasă nicidecum să privească 
la cer, ci îl sileşte să se plece în jos şi să ia aminte la pământ.

Şi nu este, nu este nici o altă piedică în faţa călătoriei la cer precum bogăţia şi 
relele ce ies din bogăţie. Iar acest cuvânt nu este al meu, ci însăşi judecata lui 
Hristos l-a statornicit. „Mai uşor este“, zice, „cămilei să intre prin urechile acului 
decât bogatului să intre în Împărăţia cerurilor“ (Matei 19, 24). Dar iată că greu-
tatea aceasta, mai bine zis imposibilitatea, a devenit posibilă. Şi ceea ce Petru, 
nedumerit odinioară, căuta să afle de la Învăţător, aceasta am cunoscut-o toţi prin 
cercare, ba cu mult mai mult decât aceasta. Că [în cazul de faţă] acesta (episcopul) 
nu s-a suit singur la cer, ci a dus şi atâta popor, deşi împreună cu bogăţia avea şi 
alte piedici nu mai mici decât bogăţia, şi anume tinereţea şi lipsa de timpuriu a 
părinţilor, care sunt mai mult decât îndestulătoare să vrăjească orice suflet omenesc 12 
şi au atâtea încântări şi pregătesc atâtea uneltiri care să farmece [pe om]. Însă 
acesta s-a înfrânat de la ele şi a pus mâna pe cer şi s-a mutat pe sine la filosofia 
de acolo şi nu a luat aminte deloc la strălucirea acestei vieţi, nici nu s-a uitat la 
faima şi slava înaintaşilor. Ba mai mult, s-a uitat la slava înaintaşilor, însă nu la 
a celor legaţi de el prin legătura firii, ci [la slava] celor ce se potriveau cu el prin 
alegerea dreptei credinţe. Şi de aceea a devenit asemenea [lor] 13.

A privit la patriarhul Avraam, s-a uitat la marele Moise care, crescut fiind în 
casă împărătească şi împărtăşindu-se de mese copioase, a părăsit tulburările egip-
teneşti. Ştiţi cele ale barbarilor, de câtă mândrie şi slavă sunt pline. Şi pe toate 
acelea defăimându-le, s-a trudit la lut şi cărămidă, poftind să fie cu robii şi cu 
prizonierii, el împăratul şi fiu de împărat. Şi de aceea, când s-a întors iarăşi, a fost 

11 Este important ca fiecare să vorbească numai despre lucruri la care are un oarecare acces prin 
experienţă. Despre asemenea lucruri a vorbit şi sfântul la începuturile sale. Nu orice teolog face şi 
teologie adevărată. Iar cei ce avem păcate se cuvine să vorbim despre păcate şi despre tămăduirea 
lor căci desigur şi cel aflat pe masa de operaţie, dacă nu este anesteziat (sau cu totul nesimţitor 
duhovniceşte) nu filosofează despre altceva decât numai este atent la rana lui şi la lucrătura medi-
cilor. Când cineva cade şi se răneşte, la rana lui cugetă căci îl doare. Doar mortul nu simte nimic 
când se loveşte. Aşa şi noi dacă nu vorbim de păcate şi vindecarea lor înseamnă că fie suntem 
nepătimaşi fie morţi duhovniceşte.

12 Într-adevăr mare lucru era pentru un tânăr, aflat în vâltorile vârstei şi având doar în mâna sa 
o avere atât de mare, să scape de cursele viciilor lumeşti. Petru întrebase doar pentru sine sau avea 
în vedere cazul unui singur om. Dar Flavian, pe lângă celelalte ispite ale tinereţii a mai dus cu sine 
şi pe alţii spre virtute. 

13 A luat aminte la sfinţii dinaintea lui şi, înrudindu-se duhovniceşte cu ei, s-a prefăcut pe sine 
după chipul lor.
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înveşmântat cu o slavă mai strălucitoare decât cea dintâi. Căci după fuga [din 
Egipt] şi după ce a slujit socrului său şi după necazul din pământ străin, s-a întors 
conducător al împăratului, ba mai mult s-a făcut dumnezeu al împăratului. „Te-am 
pus pe tine“, zice, „dumnezeu înaintea lui faraon“ (…). Şi mai strălucit era decât 
împăratul nu prin aceea că purta coroană sau mantie sau lanţ de aur, ci tocmai 
prin călcarea în picioare a întregii acestei mândrii. „Toată slava fiicei împăratului“, 
zice, „este înlăuntru“ (Psalmul 44). S-a întors având sceptru 14 şi de aceea nu numai 
oamenilor poruncea, ci şi cerului, şi pământului, şi mării, şi firii aerului şi a ape-
lor, şi lacurilor, şi izvoarelor, şi râurilor. Căci toate câte a vrut Moise, pe toate le 
făcea cu aceste stihii şi în mâinile aceluia zidirea se preschimba. Şi precum o 
slujnică binevoitoare care vedea pe prietenul Stăpânului că este de faţă, aşa îl 
asculta întru toate şi i se supunea, ca Însuşi Stăpânului.

Către acesta (Moise) privind şi părintele nostru, s-a făcut asemenea lui chiar 
tânăr fiind – dacă a fost vreodată tânăr. Că după cum socot, era cărunt la cuget 
chiar din scutece. Şi tânăr fiind cu vârsta a săvârşit toată filosofia învăţând că firea 
noastră este ca un ţinut împădurit. Şi bolile sufletului le-a tăiat cu uşurinţă cu 
cuvântul dreptei credinţe ca şi cu o secure. Apoi a oferit câmpurile curăţite 
Agricultorului spre însămânţare şi, primind toate [seminţele], le-a îngropat în 
adâncul [gliei]. Prinzând ele rădăcină adâncă nu au suferit nici atacul razei de 
soare, nici nu au fost sufocate de spini. 

Iar sufletul astfel şi l-a îngrijit. Săltările cărnii le-a domolit cu leacurile înfrâ-
nării, ca pe un cal greu de ţinut în frâu, punând trupului frâul postului. Şi atât a 
întins şi a tras frâiele până a ucis gurile poftelor, dar strâmtorarea a fost potrivită. 
Fiindcă nici nu a culcat cu totul la pământ trupul ca să nu împiedece calul şi să-l 
facă fără folos la slujirea sa, dar nici nu l-a lăsat să zburde de plăcere ca nu cumva 
plin fiind de muşchi, să se răscoale asupra cugetului care îl ţinea în frâu. Ci s-a 
îngrijit în acelaşi timp şi de sănătatea lui şi de buna sa rânduială 15. Şi nu fiindcă 
era tânăr era astfel, căci şi acum, după ce a trecut acea vârstă şi şi-a luat grija 
aceasta, când a ajuns la bătrâneţe ca într-un port liniştit, [şi acum] are aceeaşi 
grijă. Că tinereţea, iubite, se aseamănă cu o mare înverşunată, plină de valuri 
sălbatice şi de vânturi rele. Dar cărunteţea ancorează sufletele celor îmbătrâniţi 
ca într-un port nevălurit, oferind siguranţă în faţa desfătărilor tinereţii.

Iar acesta bucurându-se de această [linişte] şi acum şezând, cum am zis, în 
port, nu este mai puţin luptător decât cei ce se agită în mijlocul mării. Şi această 
teamă a primit-o de la Pavel care, suindu-se la ceruri şi străbătându-le şi ajungând 
la al treilea cer, a zis: „Mă tem ca nu cumva vestind altora eu să fiu neprobat“ 
(…). Pentru aceea şi acesta (episcopul) a stat într-o necontenită frică, ca neîncetat 
să aibă îndrăznire şi să şadă cu casnicii, nu fiind atent la răsăritul stelelor, nici 

14 Sceptrul nu era o chestiune de formalitate în lumea antică. Fără a insista (pentru scurtimea 
spaţiului), pentru antici sceptrul însuma autoritatea absolută; Zeus, stăpânul cerului, avea sceptru. 
Sceptrul ţinea şi de funcţia profetică, judecătorească, oratorică etc.

15 Adică trupul să fie şi sănătos dar să nu-şi îngăduie mişcări necontrolate de minte.
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păzind stâncile şi falezele, ci stând de strajă la asalturile dracilor şi răutăţile dia-
volului şi la luptele gândurilor, înconjurând de jur împrejur tabăra şi statornicind 
tuturor siguranţă. Că nu veghea numai să nu se scufunde corabia, ci şi ca nimeni 
din cei ce erau în ea să nu fie ispitit de vreo tulburare, ci de toate se îngrijea. Pentru 
aceea şi noi toţi navigăm cu vânt bun [în corabia] înţelepciunii lui, zburând parcă 
cu pânzele umflate ale corăbiei.

Şi când am pierdut pe cel dintâi părinte 16, care şi pe acesta [de acum] ni l-a 
născut 17, toate cele ale noastre erau în neorânduială şi nedumerire. Pentru aceea 
în chip jalnic ne tânguiam ca şi când nu ne-am mai fi aşteptat ca scaunul acesta 
[arhieresc] să mai primească un bărbat asemenea aceluia. Iar când acesta (episco-
pul Flavian) s-a arătat şi a venit în mijlocul [nostru], a făcut să treacă ca un nor 
toată acea descurajare şi a alungat orice posomorâre de pe faţa [noastră]. Şi nu a 
şters câte puţin plânsul nostru, ci aşa, dintr-o dată, ca şi când ar fi înviat din raclă 
însuşi fericitul acela şi s-ar fi urcat din nou pe acest scaun 18. Dar iată că luaţi de 
dorirea şi pofta virtuţilor părinţilor am dus cuvintele noastre dincolo de măsură, 
nu de măsura virtuţilor părintelui nostru – căci nici nu suntem stăpâni peste aces‑
tea – ci de măsura cuvenită tinereţii noastre 19. Hai, dar, să odihnim cuvintele iarăşi 
prin tăcere, ca într-un port. Însă ele (cuvintele) nu vor să se potolească, ci se umflă 
şi se agită, poftind să se umple cu totul de desfătare 20. Dar acesta este un lucru 
peste puterile noastre, o fiilor 21. Aşadar, să le potolim şi să nu mai urmărim cele 
ce nu le putem atinge.

16 Probabil este vorba despre Sfântul episcop Meletie care l-a născut duhovniceşte şi pe Sfântul 
episcop Flavian. Despre Sfântul Meletie, Hrisosotom are o predică deosebită, în care descrie impac-
tul neaşteptat al figurii absolut harismatice a episcopului asupra oamenilor din Antiohia şi din 
întreaga lume bizantină.

17 Este aici o chestiune de cea mai mare importanţă. Noi socotim adesea succesiunea apostolică 
ca o legătură formală de punere a mâinilor unor episcopi pe capul unui nou episcop care la rândul 
lui va face la fel. Prea puţin se mai vorbeşte de naşterea duhovnicească reală a noului episcop de 
către cel dinaintea lui. Această succesiune duhovnicească dimpreună cu cea sacramentală (a hiro-
toniei propriu zise) ar fi adevăratele coordonate ale unei succesiuni apostolice viguroase: sacramen-
tală şi harismatică în acelaşi timp.

18 Naşterea duhovnicească adevărată asigură perpetuarea aceluiaşi Duh. În general prezenţele 
harismatice ale istoriei sunt produsul întâlnirii unui duh cu umanul. Dacă e Duhul Sfânt ies sfinţii, 
dacă e vreun duh rău ies geniile rele ale omenirii. Oricum orice geniu sau figură inspirată (de fapt 
orice om, dar cu mai puţină intensitate), conştient sau nu, e insuflată de cineva. 

19 Este limpede că nu putem vorbi cu autoritate decât despre cele ce le-am făcut noi înşine. 
Speculaţia nepotrivită stării noastre duce la pierzare pe cei ce ne ascultă. Adesea întrecem măsura 
chiar duşi şi uimiţi şi arzând de imitarea isprăvilor sfinţilor. 

20 Este starea când vorbim înflăcărat despre vreun lucru duhovnicesc pe care nu l-am trăit dar 
de care vrem să dăm mărturie cu citate din Sfinţii Părinţi. Dar faptul că n-am trăit acele realităţi nu 
le imprimă în inima ascultătorilor şi noi rămânem doar cu impresia unui triumf şi unei semeţe 
cunoaşteri fără nici un fond real. Ne place să fim lăudaţi şi aplaudaţi pentru isprăvi extraordinare 
dar pe care nu le-am săvârşit şi cu fapta. 

21 Aşa şi noi cei tineri voim să vorbim cu efervescenţă, ca din insuflarea Duhului Sfânt, uitând 
de osteneala trebuitoare până la acea treaptă.
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Destul este pentru mângâierea noastră chiar şi cele spuse. Fiindcă şi în cazul 
mirurilor celor de mult preţ, nu trebuie să verse cineva sticluţa, ci este de-ajuns 
şi dacă se atinge cu degetele de capacul ei ca să se împrăştie în aer şi [îndată] îi 
şi umple de bună mireasmă pe cei prezenţi.  Aceasta s-a întâmplat şi acum, nu 
datorită puterii cuvintelor noastre, ci datorită tăriei virtuţilor acestuia (episcopul 
Flavian). Să încetăm, dar, să încetăm, dând loc rugăciunilor. Să ne rugăm ca Maica 
noastră de obşte 22 să rămână neclătinată şi nemişcată şi să ni-l ţină spre mai feri-
cită viaţă pe părintele acesta, pe dascălul, pe păstorul, pe chivernisitorul [nostru]. 
Iar dacă a fost [bun] pentru voi vreun cuvânt al nostru – de vreme ce nu îndrăznim 
să ne socotim că suntem printre preoţi, căci nici legea nu îi numără pe avortaţi 
dimpreună cu cei născuţi cum trebuie – dacă a fost bun pentru voi vreun cuvânt 
de-al meu, ca un avortat ce sunt, rugaţi-vă ca să avem parte de mult ajutor de sus. 
Ar fi  trebuit ca mai întâi să dobândim siguranţă printr-o vieţuire liniştită şi nea-
gitată. Dar fiindcă am fost aduşi în mijlocul vostru, cum sunt şi eu acum aici, fie 
prin sârguinţa oamenilor fie prin harul dumnezeiesc – că eu nu m-am luptat şi nu 
am poftit asta de la voi şi de aceea să nu se arate careva vorbindu-mi cu ironie 
– deci, dar, deoarece am fost aduşi şi am luat jugul acesta tare şi greu, avem nevoie 
de multe mâini, de mii de rugăciuni ca să putem da înapoi datoria întreagă 
Stăpânului Care ne-a împrumutat. [Căci trebuie să-i dăm înapoi] în ziua aceea 
când cei cărora li s-au încredinţat talanţi vor fi chemaţi şi li se va cere socoteală. 
Rugaţi-vă, dar, să nu fim între cei legaţi, nici între cei aruncaţi în întuneric, ci între 
cei ce pot să aibă parte de iertare cu măsură, cu harul şi cu iubirea de oameni a 
Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia fie-I slava şi puterea şi închinarea în vecii 
vecilor. Amin. 

22 Biserica



U  r  M  e   d  i  n   t  r  e  C  U  t

o institUţie BiseriCeasCă Mai PUţin CUnosCUtă: 
tiPograFia Parohiei tiMişoara ioseFin

Preot dr. IONEL POPESCU

Materialul de faţă are ca punct de plecare o informaţie sumară strecurată în 
biografia preotului Iova Firca, paroh la parohia Timişoara Iosefin, între anii 1943–
1952, potrivit căreia preotul în cauză „a înfiinţat, împreună cu colegii săi, o tipo-
grafie, în care s-au plasat banii parohiei ameninţaţi cu devalorizarea“ 1. Aşadar, 
preoţii şi consiliul parohial au pus la punct o strategie economico-financiară în 
acei ani după al doilea război mondial, ani de criză, de lipsuri, de sărăcie, o stra-
tegie investiţională care să aducă profit, să asigure stabilitatea şi independenţa 
financiară a parohiei şi să fie utilă, totodată nou înfiinţatei Eparhii a Timişoarei, 
mai ales că aceasta din urmă, fiind la început de drum, nu dispunea încă de o 
tipografie.

Pornind de la interesanta informaţie consemnată de preotul Iova Firca, am 
început documentarea în arhiva noastră parohială şi, datorită seriozităţii, conşti-
inciozităţii şi meticulozităţii cu care au lucrat înaintaşii noştri, am avut bucuria 
de a identifica procesele-verbale ale consiliului parohial şi adunării parohiale, dar 
şi alte documente importante, pe baza cărora se poate încropi un istoric al acestei 
tipografii.

Aşadar, la 9 martie 1945, preotul Iova Firca, preşedintele consiliului parohial, 
aduce la cunoştinţă consilierilor că, pentru a salva banii bisericii de la devalorizare, 
a intrat în tratative cu Zaharia Pop, refugiat din Cluj (după cedarea părţii de nord 
a Ardealului n.n.), pentru a cumpăra tipografia acestuia cu suma de 6.000.000 lei 
şi roagă pe cei prezenţi să aprobe aceste demersuri. Fără niciun fel de ezitare, 
consiliul parohial a aprobat, în unanimitate, propunerea preotului paroh 2. 

Nu peste mult timp, respectiv la 27 mai 1945, consiliul parohial a reluat dis-
cuţia referitoare la tipografie şi chiar a hotărât să se cumpere tipografia lui Gheorghe 
Ghili din Cluj, pentru suma de 5.500.000 lei, la care se adăugau însă cheltuielile 
de transport, plata expertului şi spesele de montare 3. Transportul acesteia de la 

1 Biblioteca parohiei, Cronica parohiei timişoara iosefin, p. 33.
2 Arhiva Parohiei Timişoara Iosefin, procesul verbal al consiliului parohial din 9 martie 1945 

(în continuare APTI).
3 APTI, procesul verbal din 27 mai 1945.
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Cluj la Timişoara a avut loc în două etape. Mai întâi a fost  adusă litera, la 25 iulie 
1945, apoi maşina, la 10 septembrie 1945. Pentru montarea maşinii, operaţiune 
ce a început la 5 decembrie 1945 4, au fost ofertaţi doi specialişti, însă aceştia au 
pretins sume foarte mari.

Directorul Cooperativei „Naţionala“ a învăţătorilor şi fost director al Tipografiei 
Diecezane din Arad, Pitaru, a fost angajat de parohie ca expert pentru recepţio-
narea tipografiei recent achiziţionate. Locul ales pentru montare a fost sala mare 
a parohiei, unde s-a hotărât amenajarea unei platforme din beton. S-a format, de 
asemenea un comitet restrâns al consiliului parohial, format din preoţi şi 3 con-
silieri, care avea misiunea de a se ocupa de toate problemele tipografiei, analizate, 
de altfel, în mai multe şedinţe de consiliu pe parcursul anului 1945 5.

La 27 ianuarie 1946 a fost organizată recepţionarea tipografiei 6, iar la 12 mai 
1946 a fost angajat ca tipograf Nicolae Mittelbrunn cu obligaţia de a culege şi 
sorta literele 7. Conform procesului verbal din 16 mai 1946, numele acesteia a fost 
„Tipografia Ortodoxă“.

După instalarea tipografiei, parohia a început să caute comenzi atât din partea 
instituţiilor bisericeşti, cât şi a celor laice. Din datele pe care le avem la îndemână 
reiese că episcopul Vasile Lăzărescu, preotul consilier Victor Vlăduceanu şi dia-
conul redactor Ioan Decan au promis că la tipografia nou înfiinţată va fi tipărit 
Calendarul eparhial 8, tot aici fiind imprimată şi pastorala de Crăciun a ierarhului 
timişorean 9.

Oficiul parohial s-a adresat, la 12 mai 1946, protosinghelului Justinian Dalea 
de la mănăstirea de maici „Partoş, Metohul Timişeni“, cu solicitarea de a găsi 
câţiva călugări tipografi, aşa cum sugera părintele Justinian într-o convorbire 
anterioară avută cu preotul Firca. Rugămintea preotului paroh era ca protos. 
Justinian Dalea să-l viziteze la Timişoara şi, împreună, să găsească o soluţie 
practică aşa încât „această tipografie să nu fie o simplă întreprindere economică, 
ci mai ales o instituţie creştin-ortodoxă“. „Dacă nu vii curând la Timişoara – scria 
preotul paroh – Te rog să-mi scrii dacă s-ar găsi 2–3 tipografi, dintre cari unul 
poate fi maşinist iar ceilalţi zeţari…“. Protos J. Dalea i-a răspuns că a trimis o 
scrisoare la mănăstirea Neamţ şi a primit răspuns „că pot veni 3 persoane bine 
instruite, însă numai prin intervenţie la Sfânta Patriarhie de care depinde 
mănăstirea“ 10.

4 APTI, raportul nr. 15/1946.
5 APTI, procesul verbal din 16 septembrie 1945.
6 APTI, procesul verbal din 27 ianuarie 1946.
7 APTI, procesul verbal din 12 mai 1946.
8 APTI, procesul verbal din 25 august 1946, lucrare începută la 25 septembrie 1946, cf. rapor-

tului  nr. 69/1947.
9 APTI, procesul verbal din 12 noiembrie 1946.
10 APTI, actul nr. 119/12 mai 1946.
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A fost organizată şi o manifestare specială de inaugurare a tipografiei, pentru 
care oficiul parohial a tipărit un afiş cu următorul conţinut: „INVITARE: Aducem 
la cunoştinţa credincioşilor noştri că DUMINICĂ, 27 OCTOMBRIE 1946, după 
Sfânta Liturghie se va face sfinţirea şi inaugurarea TIPOGRAFIEI PAROHIALE 
la care îi invităm să ia parte“. Prim epitropul Traian Chercioban a fost numit 
administratorul şi conducătorul tipografiei, cu sarcina de a se ocupa de contabi-
litate şi retribuţiile lunare, iar N. Mittelbrunn, în calitate de tipograf şef, se va 
ocupa de angajarea personalului calificat. S-a instituit, apoi, un comitet de con-
ducere a noii tipografii format din preotul Iova Firca, paroh, Traian Chercioban, 
administrator, V. Nedelea, D. Fara, diacon Ioan Decan, T. Catalina şi C. Pincu, 
membri ai consiliului parohial 11.

În cadrul şedinţei consiliului parohial din 24 noiembrie 1946 s-a stabilit ca 
această instituţie să fie numită „Tipografia parohială ortodoxă română Timişoara 
IV Iosefin“. Ea a fost înscrisă la Sindicatul meseriaşilor patroni din artele grafice 12, 
pentru a primi cartela de achiziţionare a hârtiei şi a obţinut autorizaţia sanitară de 
funcţionare 13.

La 20 noiembrie 1946, oficiul parohial Timişoara IV Iosefin a înaintat un act 
către Episcopia Timişoarei, oferindu-se să se tipărească revistele „Biserica 
Bănăţeană“ şi „Duh şi Adevăr“, „cu 10 % mai ieftine decât oricare altă întreprin-
dere grafică, fără hârtia noastră“ 14. Consiliul Eparhial a acceptat oferta primită, 
sub rezerva îndeplinirii condiţiilor menţionate şi a livrării revistelor în mod prompt 
şi fără întârziere 15.

O altă solicitare fusese adresată Direcţiunii Întreprinderilor Electromecanice 
din Timişoara, aducându-i-se la cunoştinţă instalarea tipografiei, conducerea aces-
teia fiind rugată să vină în ajutor „cu ceea ce veţi găsi de cuviinţă, atât în ce priveşte 
mâna de lucru, cât şi materialul necesar pentru aceasta“ 16.

Pentru ca tipografia să poată face faţă onorabil comenzilor ce-i vor fi adresate, 
preotul paroh Iova Firca şi epitropul Traian Chercioban au trimis o scrisoare 
directorului general al „Băncii Timişorii“ 17, în care arată că este nevoie „de o 
completare a inventarului tipografiei cu maşini auxiliare“. În vederea achiziţio-

11 APTI, procesul verbal din 27 octombrie 1946.
12 APTI, actul nr. 296/1946.
13 APTI, procesul verbal din 24 noiembrie 1946.
14 APTI, actul nr. 316/20 noiembrie 1946.
15 APTI, actul Episcopiei Timişoarei nr. 6105-C/27 noiembrie 1946. „Biserica Bănăţeană“ urma 

să fie tipărită într-un tiraj de 850 ex., cules, tipărit şi expediţie, fără timbre şi fără hârtie, pentru 
suma de 360.000 lei, iar dacă se dorea şi hârtia, se adăuga suma de 180.000 lei. „Duh şi Adevăr“ 
era tipărit  în 1.000 ex., 1 coală/16 pagini/culese, tipar şi broşat, fără hârtie, lei 420.000, cu hârtie 
580.000 lei. Coperta, fără hârtie 120.000 lei, cu hârtie 220.000 lei, cf. actul nr. 316/22 noiembrie 
1946.

16 APTI, actul nr. 17/23 ianuarie 1946.
17 APTI, actul nr. 320/28 noiembrie 1946.
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nării acestora, se solicită „în mod excepţional şi prin derogare de la normele 
obişnuite“, acordarea unui împrumut de 30 milioane lei, pe termen de 6 luni.

Peste un an, respectiv la 27 mai 1947, Întreprinderile Electromecanice Timişoara 
au trimis tipografiei parohiale o foaie de comandă privind efectuarea unor lucrări 
în valoare de 47.300.000 lei, pentru registre şi imprimate, în termen de patru 
săptămâni, tipărirea urmând a fi executată „numai după ce s-a examinat hârtia şi 
s-a găsit că este corespunzătoare calităţii prescrise în comandă…“ 18.

Activitatea tipografiei parohiale pe anul 1946 a fost analizată de consiliul 
parohial, în şedinţa de lucru din 19 ianuarie 1947,  prilej cu care s-a constatat că 
prima încasată pentru lucrările executate a fost de 55 milioane lei.

În vederea acoperirii diferitelor cheltuieli, au fost împrumutate 17 milioane 
din care au fost cheltuite 8 milioane, rulajul total fiind de 72 milioane lei. Totodată 
s-a hotărât să fie contractat un nou împrumut la Banca Timişoarei, în sumă de 10 
milioane lei, necesar aprovizionării cu hârtie 19.

Pentru buna funcţionare şi administrare a tipografiei, consiliul parohial a alcă-
tuit un regulament de ordine interioară, votat în şedinţa din 16 februarie 1946 şi 
înaintat spre aprobare Consiliului Eparhial 20.

La 9 iulie 1947, oficiul protopopesc Timişoara a comunicat parohiei că 
Arhiepiscopia Timişoarei a luat la cunoştinţă regulamentul înaintat 21.

Colaborarea tipografiei parohiale cu Episcopia Timişoarei a continuat şi în 
anul 1947, sub teascurile acesteia fiind imprimate mii de chitanţiere, carnete, 
borderouri, registre jurnal casă, registre buget etc., ofertele înaintate Centrului 
eparhial la 27 ianuarie şi 5 februarie fiind semnate de administratorul Traian 
Chercioban şi tipograful Nicolae Mittelbrunn 22.

Preocupat de  activitatea tipografiei, preotul paroh Iova Firca a solicitat, la 
rândul său, episcopului Vasile Lăzărescu şi Consiliului Eparhial să-i vină în aju-
tor „cu comenzi de imprimate, matricole, registre, extrase etc. necesare parohiilor“, 
pe care acestea le cumpără acum de la librăria locală ce le aduce de la Tipografia 
Diecezană din Arad. Preotul Firca propune ca „Sfânta Episcopie, ţinând seama 
de împrejurările locale şi de noile cerinţe şi necesităţi ce reclamă modelele noi de 
imprimate, să binevoiască a confecţiona acestea mereu la noi dispunând în acelaşi 
timp ca toate parohiile din Eparhie să se aprovizioneze pe viitor cu imprimatele 
necesare exclusiv de la Sfânta Episcopie Ortodoxă Română a Timişorii“ 23.

18 APTI, dosar nr. 7/1946–1947.
19 APTI, procesul verbal din 19 ianuarie 1946.
20 APTI, procesul verbal din 17 februarie 1946 şi actul nr. 92/26 martie 1947.
21 APTI, dosar nr. 7/1946–1947; actul of. protopopesc nr. 357/1947.
22 APTI, dosar nr. 7/1946–1947. 
23 APTI, actul nr. 122/25 aprilie 1947.
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Episcopul Vasile Lăzărescu şi Consiliul Eparhial s-au arătat, de altfel, receptivi 
faţă de ofertele primite din partea tipografiei Timişoara Iosefin. Spre pildă, cu 
actul nr. 4706-C/21 septembrie 1946, se comunica respectivei tipografii că „tipă-
rirea Calendarului Eparhial pe anul 1947 în 12.000 exemplare se dă tipografiei 
parohiei din Iosefin, invitându-se tipografia a observa strict angajamentele men-
ţionate în ofertă“ 24. Un document interesant păstrat în arhiva parohială arată că 
tipografia parohiei Iosefin era deja cunoscută şi în alte părţi ale ţării. Astfel, 
editura Cartea Românească din Braşov a solicitat tipărirea, în tipografia Iosefinului, 
a revistei „Hora Românească“ în „8 pag. plus coperta 500 ex. la 2 luni“ 25. Alte 
comenzi au venit din partea mănăstirii Lipova, costurile necesare tipăririi fiind 
suportate de Episcopia Timişoarei. Potrivit ordinului Centrului eparhial, tipăritu-
rile comandate „pe seama Sfintei Mănăstiri Lipova se vor da părintelui ieromonah 
Pimen Vasile“ 26.

În cursul anului 1947, Episcopia Timişoarei a mai comandat tipografiei paro-
hiale Timişoara Iosefin „tipărirea a 45.000 blanchete pentru extrasele matricolare 
necesare parohiilor noastre, cu suma de 1.500 lei bucata“ şi s-a aprobat noua ofertă 
privind majorarea preţului pentru tipărirea revistei oficiale „Biserica Bănăţeană“ 27.

O rodnică şi frumoasă relaţie de colaborare a fost stabilită de conducerea 
tipografiei parohiale Timişoara Iosefin şi cu Episcopia Caransebeşului. Spre pildă, 
la 17 mai 1947, administratorul tipografiei şi tipograful şef înaintau respectivului 
Centru eparhial ofertele solicitate de consilierul Nicolae Corneanu pentru tipări-
rea „Calendarului Românului“ pe anul 1948 şi a „Foii Diecezane“ a Eparhiei 
Caransebeşului 28.

Cu toate aceste comenzi, tipografia parohiei Timişoara Iosefin nu se găsea 
într-o situaţie financiară pozitivă, bugetul acesteia pe anii 1947/1948 fiind de 950 
milioane lei atât la venituri, cât şi la cheltuieli 29. În vederea depăşirii acestei situ-
aţii precare, cei doi conducători ai tipografiei, administratorul şi tipograful şef, 
s-au adresat şi altor instituţii din Timişoara, cum a fost Industria Lânii S.A., căreia 
i-au adus la cunoştinţă că „parohia ort. Rom. Timişoara IV Iosefin a înfiinţat o 
tipografie, în localul casei parohiale din Piaţa Asăneşti nr. 8 (azi Alexandru Mocioni 
nr. 9 – n.n.), care execută lucrări de tipografie, cu preţuri moderate. Cu onoare Vă 
rugăm ca pe viitor pentru tipăriturile pe imprimate de care ar avea nevoie între-
prinderea D-Voastră să binevoiţi a Vă adresa cu comenzile tipografiei noastre“ 30.

24 APTI, dosar nr. 7/1946–1947.
25 APTI, dosar nr. 7/1946–1947.
26 APTI, actul Episcopiei Timişoarei nr. 1481-E/1947, dosar nr.7/1946/1947.
27 APTI, actele Episcopiei Timişoarei nr. 2723-E/10 iunie 1947 şi 3310-C/8 iulie 1947, dosar 

nr. 7/1946–1947.
28 APTI, dosar nr. 7/1946–1947.
29 APTI, procesul verbal din 4 mai 1947.
30 APTI, dosar nr. 7/1946–1947.
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Comitetul de conducere al tipografiei a analizat situaţia financiară gravă a 
acesteia în şedinţa din 21 iulie 1947. Cu acest prilej s-a arătat că din partea paro-
hiei s-a primit un împrumut în sumă de 24 milioane lei, care nu a fost restituit. 
Soluţia propusă de cei prezenţi pentru ieşirea din impas a fost de a se arenda 
tipografia tipografului şef Nicolae Mittelbrunn, pentru a nu i se mai plăti salariul 
şi a fi evitate cheltuielile de aprovizionare 31.

Consiliul parohial, în şedinţa sa din 27 iulie 1947, a aprobat propunerea de 
arendare a tipografiei şi a hotărât ca preotul paroh Iova Firca şi prim-epitropul 
Lucian A. Ianculescu să semneze contractul de închiriere cu N. Mittelbrunn, pe 
o perioadă de un an de zile. Contractul putea fi prelungit din an în an, cu consim-
ţământul ambelor părţi, acestea rezervându-şi dreptul de reziliere, însă numai pe 
baza unui preaviz de trei luni. La data încheierii acestui contract de arendare, 
angajaţii tipografiei erau : Petru Munteanu, crâsnicul bisericii, care avea un pro-
gram bine stabilit şi la biserică, Carol Schnur şi Maria Barani 32. Arendaşului îi 
reveneau următoarele obligaţii :

1. plata sumei de 3.000 lei lunar;
2. achitarea cheltuielilor legate de consumul de apă şi surplusurile înregistrate 

cu acesta la casa parohială;
3. plata energiei electrice consumate la casa parohială;
4. suportarea costurilor pentru impozitul pe contract, impozitul imobiliar şi 

toate celelalte taxe şi impozite legate de exploatarea tipografiei.
În cazul în care randamentul tipografiei va creşte, N. Mittelbrunn se obliga să 

plătească în plus 1.000 lei lunar, pe lângă cei 3.000 stabiliţi 33.
Peste aproape trei luni, respectiv la 22 septembrie 1948, preotul paroh Iova 

Firca aduce la cunoştinţă consiliului parohial că a fost încheiat un proces verbal 
cu Consiliul Arhiepiscopesc, la 1 iunie 1948, hotărându-se ca tipografia parohială 
să se numească „Tipografia arhidiecezană“, întrucât aici vor fi tipărite toate lucră-
rile eparhiei şi ale parohiilor 34.

La 2 ianuarie 1949, problema tipografiei revine în atenţia consiliului parohial, 
membrii acestuia fiind de acord ca administrarea ei să treacă în sarcina Arhiepiscopiei 
Timişoarei. Arhiepiscopiei îi revenea însă obligaţia de a plăti curentul electric şi 
apa consumată la casa parohială, precum şi suma lunară de 2.000 de  lei parohiei. 
A fost numită şi o comisie care să ducă tratative cu Centrul eparhial pentru tipo-
grafie 35.

31 APTI, procesul verbal al comitetului de conducere al tipografiei din 21 iulie 1947, dosar nr. 
7/1946–1947.

32 APTI, procesul verbal al consiliului parohial din 21 iulie 1947 şi contractul de arendare şi 
dosar nr. 7/1946–1947.

33 APTI, procesul verbal al consiliului parohial din 27 iunie 1948. 
34 APTI, procesul verbal din 22 septembrie 1948.
35 APTI, procesul verbal  din 2 ianuarie 1949.
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Cele hotărâte mai sus nu au fost puse în aplicare din moment ce, la 10 iulie 
1949, consiliul parohial a hotărât prelungirea contractului de arendare a tipogra-
fiei, încheiat cu Nicolae Mittelbrunn, până la 21 iulie 1949 36. De la această dată 
şi până la 30 martie 1952, nu au mai fost găsite informaţii despre funcţionarea 
tipografiei parohiale. La data amintită, consiliul parohial a hotărât rezilierea con-
tractului de arendare cu N. Mittelbrunn, urmând ca tipografia să fie exploatată în 
regie proprie. Nicolae Mittelbrunn va fi însă şi pe mai departe conducător tehnic 
al tipografiei 37, de la 1 februarie 1953  acestuia revenindu-i şi munca de adminis-
trator şi gestionar 38.

Întrucât problemele legate de administrarea tipografiei erau tot mai presante, 
consiliul parohial a desemnat o comisie condusă de preotul dr. Petru Deheleanu 
care, împreună cu preotul paroh Constantin Comşulea, să identifice soluţia cea 
mai potrivită pentru ca aceasta să poată fi exploatată eficient în regie proprie 39.

În contextul instaurării regimului comunist ateu, susţinerea şi administrarea 
tipografiei parohiale devin tot mai dificile. Organele statului au început să se 
intereseze despre activitatea desfăşurată în cadrul tipografiei parohiale Timişoara 
Iosefin, cu intenţia clară de a-i pune capăt cât mai rapid cu putinţă. Astfel, la 7 
aprilie 1953, preotul paroh Constantin Comşulea înştiinţează consiliul parohial 
că, la 30 martie 1953, organele de stat au efectuat un control inopinat la tipogra-
fie şi au constatat o serie de nereguli financiare, în legătură cu care a fost sesizată 
şi Arhiepiscopia Timişoarei. Aceasta a trimis imediat o comisie la faţa locului care 
a constatat aceleaşi nereguli. Urmare acestor controale, Nicolae Mittelbrunn şi 
Bruno Machke, conducătorul tehnic al tipografiei, au fost arestaţi.

Consiliul parohial, analizând situaţia creată a hotărât :
1. numirea provizorie a lui Petru Munteanu în funcţia de conducător tehnic şi 

responsabil al tipografiei;
2. încadrarea diaconului Traian Marinceu ca gestionar şi contabil şef;
3. instituirea unei comisii care va inventaria bunurile tipografiei, compusă din 

: protopop Petru Bogdan, diacon Traian Marinceu, Avram Vintilă, epitrop şi Petru 
Munteanu, conducător tehnic. Totodată s-a propus ca tipografia să treacă în admi-
nistrarea Arhiepiscopiei Timişoarei 40.

Propunerea făcută la 7 aprilie 1953 a fost aprobată de consiliul parohial la 28 
mai 1953. În procesul verbal întocmit cu acel prilej se precizează: „Întrucât paro-
hia noastră nu are câmpul de activitate necesar, deoarece trebuinţele ei de tipări-
turi specifice sunt minime, decide trecerea administrării parohiei în seama 

36 APTI, procesul verbal din 10 iulie 1949.
37 APTI, procesul verbal din 30 martie 1951.
38 APTI, procesul verbal din 1 februarie 1953.
39 APTI, procesul verbal din 7 decembrie 1952.
40 APTI, procesul verbal din 7 aprilie 1953.
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Consiliului Arhiepiscopesc din Timişoara“. Consiliul Arhiepiscopesc, cu actul nr. 
2851-E/1953, comunică parohiei că a preluat administrarea tipografiei parohiale 
ortodoxe române Timişoara Iosefin. Odată cu aceasta se încheie, aşadar o impor-
tantă, interesantă, îndrăzneaţă şi utilă activitate economică şi culturală desfăşurată 
de către parohia Timişoara Iosefin pe o perioadă de aproape zece ani de zile.



asPeCte ale ContinUităţii învăţăMântUlUi teologiC 
în CaranseBeş

Preot prof. dr. SORIN COSMA

În preziua târnosirii noii catedrale „Învierea Domnului“ din Caransebeş, 
aflându-ne la catedrala istorică „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“, Preafericitul 
Părinte Patriarh Daniel arăta în cuvântul rostit aici că „oraşul Caransebeş a fost 
un oraş al mărturisirii credinţei ortodoxe, la margine de ţară, şi un oraş al apărării 
identităţii şi unităţii naţionale, al refacerii unităţii naţionale, putem spune, pentru 
că împreună cu Aradul, acest oraş a contribuit la dezvoltarea conştiinţei naţionale 
de refacere a unităţii naţionale, ceea ce s-a şi întâmplat, în 1918. De asemenea, 
oraşul Caransebeş, eparhia aceasta, rămân în conştiinţa noastră, a Bisericii 
Ortodoxe Române, ca cetate de cultură teologică. Seminarul Teologic din 
Caransebeş a avut profesori iluştri, care au scris cărţi de înaltă ţinută academică 
şi au format generaţii întregi de preoţi, profesori şi oameni de cultură, în general. 
Deci avem de-a face aici cu o tradiţie, nu doar a evlaviei, ci şi a gândirii teologice, 
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academice, care a influenţat cultura, a influenţat societatea şi a dat prestigiul şi 
demnitatea acestei zone …“ 1.

Într-adevăr, mergând pe firul istoriei, în cei 146 de ani de existenţă, deşi a 
trecut prin mai multe faze, învăţământul teologic a rămas o constantă bine definită 
în oraşul eparhiei, chiar şi atunci când acesteia i-a fost suspendată activitatea în 
Caransebeş.

Deşi învăţământul teologic propriu-zis a luat fiinţă şi s-a organizat în Caransebeş 
odată cu reînfiinţarea, în 1865, a Episcopiei de aici, există totuşi indicii sigure că 
Biserica Ortodoxă Română de pe aceste meleaguri nu a fost lipsită de-a lungul 
vremii de posibilitatea de a-şi forma mereu slujitori ai Sfintelor Altare.

S-a subliniat pe bună dreptate că oraşul „Caransebeş reprezintă pentru bănăţeni, 
ceea ce este Braşovul pentru ardeleni“. Printre cei care au tradus Palia de la Orăştie 
în anul 1582 se numără şi Ştefan Herce, „propovăduitorul“ din Caransebeş, pre-
cum şi Efrem Zăcan, „dascăl de dăscălie“ de aici. Nu poate fi trecut cu vederea 
nici numele eruditului Mihail Halici, corifeu al latinităţii românilor şi autorul 
primului dicţionar român. În acest context cultural nu putem pune la îndoială 
faptul că nu s-ar fi aflat la Caransebeş şi o şcoală pe lângă mănăstirea de aici, 
unde îşi avea reşedinţa episcopul. La astfel de şcoli mănăstireşti se pregăteau 
viitorii cantori, învăţători şi preoţi, spre a ţine trează conştiinţa de ţară şi de neam, 
prin credinţa strămoşească şi limba română.

Datorită deselor războaie cu turcii, episcopul Ioan Georgevici mută în anul 
1759 Episcopia din Caransebeş la Vârşeţ. Aici exista încă din 1821 un institut 
clerical în limba sârbă înfiinţat prin Rezoluţia Preaînaltă din 17 decembrie 1920, 
materiile teologice fiind predate de monahii aflaţi în jurul episcopiei. În anul 1822 
„stăpânirea cea mai înaltă ocârmuitoare bine a voit a introduce sistemirizuite şcoli 
clericeşti pră limbă românească“ 2, încât, oficial, cursurile institutului teologic de 
la Vârşeţ, având două secţii, sârbească şi românească, s-au deschis la 17 noiembrie 
1822 pe timpul mitropolitului Ştefan Stratimirovici de Karloviţ, cu o durată de 2 

1 „Foaia Diecezană“, nr 9–10/2010, p. 7.
2 R. S. Molin, Şcoale cliriceşti sistemirizuite pră limbă românească la anul 1822, în Vârşeţ, în 

rev. „Foaia Diecezană“, nr. 8/1924, pp. 3–4.
În redactarea capitolului referitor la Institutul teologic pedagogic diecezan din Caransebeş, 

am consultat următoarele studii: Nicolae Cornean, Monografia eparhiei Caransebeşului, 
Caransebeş, 1940; Gh. Cotoşman, din trecutul Banatului, Timişoara, 1934; Andrei Ghidiu, 
Iosif Bălan, Monografia oraşului Caransebeş, Caransebeş, 1909; Mircea Păcurariu, dicţionarul 
teologilor români, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002; Vasile Petrica, institutul teologic 
diecezan ortodox român Caransebeş (1865‑1927), Editura Episcopiei Caransebeşului, 2005; 
Petru Rezuş, Contribuţii teologice bănăţene, în „Mitropolia Banatului“, nr. 11–12/1962, pp. 
117–119; N. Sebeşan, Contribuţia Banatului la teologia şi spiritualitatea românească, în rev. 
„Mitropolia Banatului“, nr. 9–10/1983; I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Timişoara, 
1977; Idem, documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, 2 vol., Timişoara, 1980; 
Zeno Munteanu, Amintirile unui dascăl de teologie, în rev. „Altarul Banatului“, nr. 3–4/1990, pp. 
88–102 şi nr. 7–9/1991, pp. 107–108; „Anuarul Academiei Teologice din Caransebeş“: 1919–1939; 
1939–1940; 1940–1941.
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ani. Dintre elevii care frecventau cursurile la Vârşeţ, majoritari au fost, tot timpul, 
românii. Astfel, în anul 1823, din 115 elevi înscrişi, 84 erau români, iar 31 erau 
sârbi. Privind în ansamblu, în cei 43 de ani de existenţă ai institutului clerical din 
Vârşeţ, 1216 elevi erau români. De fapt, secţia sârbească s-a şi desfiinţat, întrucât 
„nu aveau ascultători în număr suficient“ 3.

Materiile predate aici erau: Limba română cu gramatica, Dogmatica, Morala, 
Retorica, Omiletica, Catehetica, Istoria bisericească, Tâlcuirea evangheliilor dumi-
nicale, Cântare şi tipic bisericesc.

Dintre profesorii care au predat la secţia românească a şcolii clericale din 
Vârşeţ, reţinem numele lui Ignatie Vuia (1835–1847), Andrei Şaguna (1843– 1845), 
Nicolae Tincu Velia (1839–1860), George Peştean (1850–1865).

În legătură cu şcoala clericală din Vârşeţ s-a concluzionat în sensul că, deşi „a 
dat uneori elemente insuficient pregătite, şcoala aceasta clericală ne-a dat aproape 
jumătate de veac pe slujitorii altarelor, care aici la noi s-au luptat cu uneltirile 
uniaţiei, şi cu toţi cei care au încercat să ne despoaie de conştiinţa noastră de 
români“ 4.

După reînfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române din 
Caransebeş, în anul 1865, primul episcop Ioan Popasu, 
numit de Ştefan Velovan „semănător de aşezăminte 
culturale, tot atâtea monumente nepieritoare, care sunt 
o mândrie naţională şi garantă pentru un mai bun viitor“, 
reuşeşte, încă din noiembrie acelaşi an, să mute la 
Caransebeş secţia românească a institutului teologic 
din Vârşeţ, spre a activa aici, după modelul şagunian 
al Mitropoliei de la Sibiu, deopotrivă viaţa bisericească 
ortodoxă, românească şi teologică, specifică zonei.

Hotărâtoare pentru activitatea noii şcoli teologice 
de la Caransebeş au fost dispoziţiile şedinţei sinodale 
de la Sibiu, din 16 august 1865, privind „translocarea institutului clerical de la 
Vârşeţ la Caransebeş, care se va afla „sub nemijlocita purtare de grijă a Prea 
Sfinţiei Sale episcop al Caransebeşului“, în ce priveşte „primirea elevilor clerici 
pe anul viitor şcolastic“, „pentru îndeplinirea catedrelor profesorale“ şi asigurarea 
„salariilor profesorale şi alte speze ale susţinerii aceluiaşi institut“. 5

Aceste decizii, deşi generale şi succinte, vor marca principial întreaga activi-
tate a şcolii teologice din Caransebeş în dăinuirea sa istorică.

Şi anume, ele precizează că:
1. Biserica şi-a propus un ideal şi un obiectiv temeinic şi bine motivat;
3 Prof. dr. Gligor Popi, Secţia română a teologiei din Vârşeţ, 1822–1865, în rev. „Dealul 

Vârşeţului“, nr. 2/2002, pp. 7–8.
4 Pr. prof. dr. Zeno Munteanu, Scurt istoric, în „Anuarul Academiei Teologice din Caransebeş“, 

1919–1939, p. I–II.
5 Ilarion Puşcariu, Mitropolia românilor ortodocşi din Ungaria şi transilvania. studiu isto‑

ric despre reînfiinţarea Mitropoliei, dimpreună cu o colecţie de acte, Sibiu, 1900, pp. 406–407.
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2. Biserica şi-a propus cu tenacitate independenţa acţiunilor proprii, conform 
idealului urmărit.

Iar Dumnezeu a rânduit la cârma Bisericii bănăţene oameni înţelepţi, caractere 
puternice, cu spirit de dăruire şi chiar de jertfă.

Revenind la cursul istoric al evenimentelor, vom face precizarea că Hotărârea 
Consistoriului Episcopiei Caransebeşului din 23 septembrie 1865 „translocă“ 
şcoala clericală de la Vârşeţ, la Caransebeş, încât institutul teologic diecezan de 
aici, cu o durată de 2 ani, se va deschide la 10 noiembrie 1865, având 12 elevi şi 
2 profesori: George Peştean, adus de la Vârşeţ, unde activase 15 ani, şi Mihail 
Velceanu, preot în Dognecea, numit la catedră prin concurs.

Ridicând institutul de la 2 la 3 ani, episcopul Ioan Popasu ţinea mult la eficienţa 
şcolii, ştiind prea bine că acesta este locul unde se formează viitorul Bisericii. 
Pentru acest motiv, episcopul acorda o atenţie deosebită recrutării viitorilor preoţi 
şi, apoi, a formării lor în vederea împlinirii misiunii Bisericii în viaţa creştinilor 
ortodocşi de pe aceste meleaguri… Regulamentul prevedea să fie primiţi tineri 
cu 6 clase gimnaziale. În lipsă de candidaţi erau primiţi, însă, şi cu 4 clase gim-
naziale, cu precizarea ca, după absolvire, aceştia să fie repartizaţi „la parohiile 
mai sărace“. Interesant că erau situaţii când cei cu 4 clase gimnaziale îşi desăvâr-
şeau cursurile gimnaziale chiar şi după terminarea institutului. Mai târziu, pe 
timpul episcopului Miron Cristea, se impunea ca pregătirea candidaţilor să fie 
completă, adică 8 clase gimnaziale, cu sau fără maturitate. Regulamentul din 1919 
prevedea în mod expres condiţiile admiterii în institut; şi anume, candidaţii să fie 
români ortodocşi, având 8 clase gimnaziale. Şi totuşi, dacă nu se completau locu-
rile, erau primiţi şi cu 4 clase gimnaziale, unii ca aceştia fiind absolvenţi ai insti-
tutului pedagogic cu calificare învăţătorească.

Fiind şcoală de vocaţie, un accent deosebit se acorda disciplinei, în scopul 
dobândirii bunelor deprinderi care să conducă la formarea caracterului religios 
moral. Se avea în atenţie comportarea elevilor în şcoală şi în afară de şcoală, 
urmărindu-se îndeosebi moralitatea, uniforma şi angajamentul patriotic.

Unul din elevii acestui institut relatează cu plăcută aducere aminte despre 
programul şcolii, şi disciplina menită să formeze deprinderi preoţeşti de înaltă 
calitate sacerdotală: „Cursurile se ţineau înainte de masă, în afara zilei de joi, 
când, fiind zi de târg săptămânal, aveau loc doar după masă, acestea fiind doar 
orele de Cântare bisericească, Tipic şi Muzică instrumentală. Mergeam zilnic la 
biserică, la utrenie, la orele şase dimineaţa, chiar şi iarna. Când era ger, participa 
numai strana pe care o asigurau ambele categorii de studenţi. Fiecare dintre noi 
avea Octoihul mic şi Irmosierul. Toţi studenţii erau interni, cu excepţia celor care 
locuiau la părinţi. Uniforma obligatorie era vesta cu nasturi şi haine negre.“ 6

Alături de institut funcţiona şi un internat. Acesta s-a deschis la 28 noiembrie 
1899 de către episcopul Nicolae Popea, apreciindu-se de către directorul de atunci 

6 Preot prof. dr. Zeno Munteanu, Amintirile unui dascăl de Teologie, în rev. „Altarul Banatului“, 
nr. 3–4/1990, p. 89.
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că „deschiderea primului internat teologic în dieceza ortodoxă a Caransebeşului 
este un eveniment epocal“ (Iosif Olariu). 

  

Nefiind însă corespunzător sub aspectul condiţiilor de studiu şi cazare, încă 
din 1911 episcopul Miron Cristea depune interes şi deosebit efort în vederea 
colectării sumei necesare construirii unei clădiri ce va servi deopotrivă pentru 
institut şi internat, deziderat finalizat abia în 1923 de către episcopul Iosif Badescu.

Privind programa şcolară, materiile de învăţământ variau nu numai de la un 
an de studiu la alt an, ci şi în funcţie de dezvoltarea generală a învăţământului 
teologic şi de stat. Astfel, materiile de învăţământ care se studiau la un an inferior 
se continuau şi la cel superior, sau la cel superior apăreau materii noi. Oricum, o 
trecere în revistă a materiilor de învăţământ ne oferă posibilitatea de a vedea 
varietatea acestora, spre a ne da seama de bogăţia conţinutului didactic informa-
tiv pe care profesorii îl transmiteau elevilor, spre a le lumina orizontul învăţăturii 
teologice, umaniste şi practice. Materiile de învăţământ, orientate după anii de 
studiu, se prezintă astfel: Anul I: Arheologia biblică, Ermineutica, Isagogia, 
Exegeza, Logica, Limba română, Istoria bisericească, Tipicul şi cântarea biseri-
cească, Muzica vocală şi instrumentală; Anul II: Dogmatica, Morala, Teologia 
fundamentală, Dreptul canonic, Omiletica, Catehetica, Pedagogia, Stilistica, 
Economia rurală, Igiena, Tipicul şi cântarea bisericească, Muzica vocală; Anul 
III: Exegeza, Liturgica, Pastorala, Omiletica, Catehetica, Retorica, Literatura 
română, Dreptul canonic, Contabilitate parohială, Economia rurală, Muzică vocală 
şi instrumentală.

Privind modul de abordare a învăţământului teologic, se cuvine să precizăm 
încă de la început că acesta, fiind sub patronajul direct al Eparhiei, urmărea să 
formeze preoţi, pe măsură să se angajeze cu demnitate şi interes în misiunea 
Bisericii. În scopul atingerii acestui obiectiv se promova un învăţământ orientat 
cu prioritate în direcţia formării competenţelor aplicative, adică să li se ofere 
elevilor cunoştinţele necesare misiunii pentru care se pregătesc, precum şi capa-
citatea utilizării lor practice. Sunt convingătoare în acest sens cuvintele unui 
dascăl din prima generaţie, profesorul George Dragomir: „Noi nu urmărim în 
institutele noastre teologice scopul ca să producem din viitorii preoţi oameni 
teoretici, ci noi urmări scopul ca să producem din ei oameni practici. Cine voieşte 
să devină om de ştiinţă, cu cunoştinţe multe şi largi teologice, aceluia îi stau alte 
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şcoli la dispoziţie, sunt academiile şi facultăţile teologice. A aştepta mai mult de 
la institutele noastre teologice înseamnă a nu cunoaşte menirea acestor şcoli şi a 
depăşi marginile lor. Sunt prin urmare de acea părere ca în institutele noastre 
teologice să se predea elevilor numai cunoştinţe absolut indispensabile pentru 
preoţi, fie din studiile teologice fie din cele neteologice însămnate pentru preoţi, 
dar din lipsă pentru priceperea celor dintâi, să se propună pe scurt, nepierzând din 
vedere dezvoltarea sentimentului religios-moral şi alipirea de biserica ortodoxă“ 7. 
Un exemplu concret în realizarea acestui obiectiv practic îl relevă preocuparea 
pentru însuşirea muzicii bisericeşti de strană, atât la institutul teologic, cât şi la 
cel pedagogic de către preotul profesor George Petrescu, supranumit „Cucuzelul 
Banatului“, pe care un elev al său îl caracterizează astfel: „Înzestrat cu o voce 
sonoră, un timbru de tenor liric, versat în cele mai complicate ceremonii bisericeşti, 
artistul Petrescu a fost pentru Banat o celebritate în cântecul bisericesc, pe care 
l-a cultivat şi păstrat în forma lui neaoşă bănăţeană, popularizându-l prin elevii 
săi pe întreg întinsul meleagurilor bănăţene. Nu folosea nici un fel de instrument 
muzical ci-şi făcea lecţiile cântând din gură ore întregi tot cântecul bisericesc 
colectiv, cântat de vechea gardă a învăţaţilor bănăţeni“ 8.

Preocuparea atentă pentru însuşirea şi practicarea cântării bisericeşti de strană 
nu închidea orizontul muzical al viitorilor preoţi, fiindcă la acest institut s-a dez-
voltat şi muzica instrumentală, bazată pe o temeinică cunoaştere şi interpretare a 
notelor muzicale, încât în 1886, publicaţia oficială eparhială notează: „corul vocal 
al institutului teologic-pedagogic a cântat liturghia cu adevărată artă“ 9. Deschizătorul 
de drum în promovarea muzicii vocale şi instrumentale la institut a fost Nicolae 
(Niki) Popovici, cu studii la Conservatorul din Lipsca şi Viena, urmat de Antoniu 
Sequens, care a predat timp de 43 de ani (1888–1931) la Caransebeş, Muzica 
vocală şi instrumentală, ridicând „muzica bisericească în sfera creaţiei corale 
culte, oferind continuatori în creaţie, dirijat şi pedagogie“ 10.

Desigur, pregătirea muzicală la care ne-am referit constituie doar un segment 
din pregătirea ce se efectua la cele două institute, pe măsură să convingă asupra 
orientării învăţământului teologic şi pedagogic prin formarea competenţelor apli-
cative. În fond, toate materiile aveau acest obiectiv, realizat prin muncă şi dăruire 
jertfelnică din partea profesorilor chemaţi să depăşească greutăţile inerente înce-
putului, spre a deveni şi spre a rămâne pentru posteritate modele de dăruire şi de 
competenţă profesională.

Operele lor tipărite în Caransebeş, la Tipografia diecezană înfiinţată de epi-
scopul Ioan Popasu în 1885, fac din oraşul de reşedinţă al Eparhiei un focar de 

7 „Foaia Diecezană“, nr. 7/1909, p. 7.
8 Iosif Velceanu, autobiografie, Timişoara, 1936, p. 27, după prof. Vasile Vărădeanu, Antoniu 

Sequens, în rev. „Mitropolia Banatului“, nr. 10–12/1975, p. 668.
9 „Foaia Diecezană“, nr. 2/1886, p. 7.
10 Vasile Vărădean, op. cit., p. 668.
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cultură teologică şi pedagogică, recunoscut în toată ţara ca un centru de referinţă 
în acest domeniu.

Pentru a se putea împlini obiectivele propuse, episcopul Ioan Popasu şi ceilalţi 
ierarhi bănăţeni, care i-au urmat în scurgerea vremii, au înţeles că numai un corp 
profesoral de elită va putea realiza un învăţământ de calitate, pe măsură să formeze 
slujitori ai altarelor vrednici de menirea lor şi de dezideratele Bisericii ortodoxe 
pe aceste meleaguri.

În acest scop, episcopul a orientat studiul temeinic de pregătire a tinerilor, în 
care şi-a pus nădejdea teologia bănăţeană, spre centrele universitare din străinătate, 
asigurându-le burse din veniturile proprii, de la fundaţii sau din fondurile episco-
piei. Astfel, mulţi tineri, în care episcopul Ioan Popasu, şi ceilalţi care au urmat, 
şi-au pus mari nădejdi, şi nu s-au înşelat, au studiat la centrele de mare prestigiu 
din Europa, precum: Viena, Lipsca, Erlangen, Gotha, Graz, Berlin, Debreţin, 
Budapesta, sau în ţară, la Cernăuţi, începând cu partea a doua a secolului al 
XIX-lea.

Vom reţine, în continuare, câteva nume ale unor personalităţi ilustre, care şi-au 
dedicat viaţa studiului de creaţie la teologia şi pedagogia din Caransebeş, ale căror 
nume şi opere stau scrise în enciclopedii sau dicţionare de specialitate, spre a 
învinge timpul şi a rămâne mereu actuale ca lucrări de referinţă în domeniu. 
Fiindcă mulţi din dascălii care au activat aici şi-au continuat activitatea şi la alte 
centre teologice din ţară, din dorinţa de a rămâne strict la tema propusă referitoare 
la aportul Caransebeşului la dezvoltarea culturii teologice româneşti, ne vom referi 
cu precădere la activitatea desfăşurată aici, enumerând titlul celor mai semnifi-
cative lucrări tipărite la Caransebeş.

Dintre venerabilii dascăli de teologie reţinem numele celor mai reprezentativi 
profesori de la Institutul teologic diecezan, formaţi de Eparhia Caransebeşului, 
spre a sluji idealurile Bisericii bănăţene:

1. george Peştean (1822–1886)
Era originar din zona Făgetului. După absolvirea gimnaziului din Budapesta, 

urmează cursurile şcolii clericale din Vârşeţ, absolvită în 1847. A activat 15 ani 
ca profesor la institutul din Vârşeţ şi 2 ani la Caransebeş, devenind apoi protopop 
al Lugojului. Şi-a adus contribuţia la înfiinţarea „Reuniunii învăţătorilor gr. or. 
de la şcoalele confesionale din dieceza Caransebeşului“.

2. Mihai velceanu (1815–1883)
Originar din Dognecea, liceul la Seghedin, teologia la Vârşeţ, revenind, după 

absolvire, preot în Dognecea. În 1865 ajunge profesor prin concurs la institutul 
teologic diecezan din Caransebeş, unde activează până în 1870. Având darul 
scrisului, a îmbogăţit literatura română cu următoarele scrieri: „Marc Aurel“, 
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„Numa Pompiliu“, „Doctrina fericirii“, „Educaţiunea de şcoală şi casă“, „Curioasă 
întâmplare“, „Meditaţiuni spirituale“.

3. arhiereul Filaret Musta (1839–1930)
  Era fiul preotului Adam Musta din Văliug. De la frageda 
vârstă de 12 ani devine elev manipulant la Uzinele din Reşiţa. 
Munca grea de aici i-a întărit caracterul, spre a se dedica cu 
perseverenţă şi abnegaţie studiilor, mai întâi gimnaziale, apoi 
juridice şi economice la Academia de drept din Debreţin, urmate 
de cele teologice în Caransebeş, cu specializarea la Universitatea 
din Lipsca, fiind bursier al episcopului Ioan Popasu. Reîntors în 
ţară, este numit în 1870 profesor la catedra de Studiu biblic şi, 

în acelaşi timp, directorul institutului teologic, pe care slujindu-l 17 ani, îi dă 
stabilitate în studiu şi disciplină. În 1902 episcopul Nicolae Popea îi încredinţează 
funcţia de vicar episcopesc. După trecerea la cele veşnice a episcopului Nicolae 
Popea, în 1908, a fost ales episcop al Caransebeşului, dar autorităţile maghiare 
nu l-au recunoscut. Abia în 1921 a fost hirotonit arhiereu, iar în 1929 Facultatea 
de Teologie din Cernăuţi i-a acordat titlul de „doctor honoris causa“. Pentru cali-
tăţile lui deosebite, considerăm potrivit să redăm caracterizarea pe care i-o face 
un vrednic profesor de teologie de la Caransebeş: „Convins ortodox, fanatic bise-
rican, mare naţionalist, emerit profesor de teologie, competent consilier referent 
eparhial la secţia administrativ-bisericească, vlădică neîncoronat al episcopiei 
Caransebeşului, din cauza vitregiei vremurilor şi asupririi cotropitorilor de ţară, 
arhiereul Filaret Musta este una din cele mai măreţe figuri din galeria ctitorilor 
de spiritualitate românească şi bisericească din mândrul nostru Banat“ 11. 
Referindu-se la personalitatea arhiereului Filaret Musta, Nicolae Iorga îl caracte-
rizează concis: „Musta era ca şi episcopul Popea, lângă care a stat nedespărţit, un 
şagunist, din vremurile când episcopia românească însemna carte, muncă şi 
jertfa“ 12.

4. iosif iuliu olariu (1859–1920)
  Este primul doctor în teologie la Cernăuţi dintre absol-
venţii de teologie din Transilvania şi Banat (1885), cu studii 
de specializare la Leipzig şi Erlangen; este numit profesor în 
1885 şi director, în 1888, urmând pe Filaret Musta la condu-
cerea Institutului teologic din Caransebeş. Din 1908 va pre-
lua şi conducerea institutului pedagogic diecezan până în 1920 
(12 ani). Este cel mai prolific autor de manuale pentru învă-
ţământul teologic din acea vreme, fiind primul exeget ortodox 
român care a comentat aproape întreg Noul Testament. A 
publicat la Caransebeş: introducere în sfintele Cărţi ale 

11 Pr. prof. dr. Petru Rezuş, Arhiereul Filaret Musta, în rev. „Altarul Banatului“, nr. 3–4/1944, 
p. 128.

12 „Foaia Diecezană“, nr. 46/1930, p. 7.
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vechiului şi noului testament, în 3 ediţii (1891, 1903, 1912, 413 p.); Manual 
exegetic la sfânta scriptură a testamentului nou, p. I. Comentar la evangheliile 
după Matei, Marcu şi luca, Caransebeş, 1894, 644 p., p. II., evanghelia după 
ioan – introducere şi comentariu, Caransebeş, 1897, 304 p; epistolele sfântului 
apostol Pavel către romani, i–ii Corinteni, galateni şi efeseni – comentate, 
Caransebeş, 1910, 742 pagini; epistolele sf. ap. Pavel către Filipeni, Coloseni, 
i–ii tesaloniceni, i–ii timotei, tit, Filimon, evrei, Caransebeş, 1913, 482 p.; 
Manual de tipic al Bisericii ortodoxe orientale, Caransebeş, 1897, 60 pagini, 
urmat de încă două ediţii; Manual de teologie dogmatică ortodoxă, ed. I, 
Caransebeş, 1907, 312 p. (ed. a II-a 1916, 340 p.); explicarea Psalmilor din 
orologiu, Caransebeş, 1901, 246 p.; scrierile Părinţilor apostolici, Caransebeş, 
1892, 150 p. A redactat „Foaia Diecezană“ 19 ani (1898–1917), în care a publicat 
articole, note, recenzii, precum şi „Anuarele Institutul teologic pedagogic“.

De la el a rămas în manuscris un Curs de Teologie Pastorală şi un curs de limbi 
orientale (vezi pr. prof. Petru Rezuş, „Altarul Banatului“, 11–12/1944, pp. 438– 
439). Parte din Cursul de Teologie Pastorală a văzut lumina tiparului în mai multe 
numere ale revistei „Altarul Banatului“ pe anul 1945.

Iosif Iuliu Olariu este considerat „deschizătorul de drum şi animatorul, prin 
exemplul muncii şi a vieţii sale, utilând Institutul teologic cu manuale şi opere de 
deosebită valoare… Apoi teologul Iosif Iuliu Olariu se dedică, în mod special, 
muncii de autor didactic, în care privinţă puţini îl întrec. Manualele, cursurile şi 
operele teologului Iosif Iuliu Olariu au format zeci de generaţii de preoţi, stând 
la temelia pregătirii lor profesionale; i-a ajutat să se deprindă cu munca şi cu 
studiul pe studenţii săi teologi, cărora le era un permanent exemplu viu, şi au 
constituit valoroase puncte de reper şi trepte pentru viitoarele întocmiri şi alcătu-
iri de manuale.“ 13.

5. Petru Barbu (1846–1941)
Originar din Lugoj, studii de specializare în Pedagogie la Universităţile din 

Graz şi Berlin. După promovarea doctoratului la Facultatea de Teologie din 
Cernăuţi (1891), este numit profesor la Institutul teologic pedagogic din Caransebeş 
(1892–1908) şi redactor la „Foaia Diecezană“. Înlăturat de la catedră (1908) din 
dispoziţia ministrului Cultelor şi Instrucţiunii, Apponyi Albert, ajunge directorul 
Băncii Poporale din Caransebeş (1907–1920), vicepreşedinte al Sfatului Naţional 
Român ales la Alba Iulia, 1918. Reintegrat la 1 martie 1919 în învăţământul teo-
logic, ajunge directorul Institutului Teologic, apoi din 1927 rector al Academiei 
Teologice, până în 1937, când se pensionează. Printre foarte multele cărţi de 
religie, a publicat şi un curs de catehetică, intitulat Elemente de Catehetică sau 
Metodica religiunii, în trei ediţii: Caransebeş, 1907, Arad, 1915, Caransebeş, 1933 
(ed. a III-a). Împreună cu profesorul Ioan Mihălcescu a tipărit câteva manuale de 
religie pentru învăţământul secundar, iar împreună cu preotul Petru Bizeria a 

13 Pr. prof. dr. Petru Rezuş, Contribuţii teologice bănăţene, în rev. „Mitropolia Banatului“, nr. 
11–12/1962, pp. 117–119.
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tipărit manuale pentru învăţământul primar. A fost membru activ al Congresului 
Catehetic din Sibiu, precum şi membru în Congresul profesorilor de religie din 
Bucureşti. A fost redactorul „Foii Diecezane“ din Caransebeş, timp de 16 ani. A 
fost membru marcant în toate organele bisericeşti, iar în 1907 a întemeiat „Banca 
poporală“ din Caransebeş, fiind primul ei director, timp de zece ani.

6. george dragomir (1870–1918)
Originar din Lugoj. A făcut studiile teologice la Caransebeş (1890–1893), 

urmate şi desăvârşite la Cernăuţi, unde obţine doctoratul, în 1896. Devine profe-
sor la Institutul teologic pedagogic din Arad, 3 ani (1897–1900), apoi la cel din 
Caransebeş, 12 ani (1900–1912), fiind înlăturat de la catedră din dispoziţia auto-
rităţilor maghiare. A publicat un Manual de teologie morală în două ediţii: 
Caransebeş, 1909 şi Arad, 1915.

7. george Popovici (1862–1927)
Originar din Cliciova, jud. Timiş. Studii liceale la Lugoj, facultatea de teologie 

la Cernăuţi, promovând doctoratul în 1886. Studii de teologie şi filosofie la Viena. 
Numit profesor la Institutul teologic diecezan din Caransebeş, a predat Dogmatica, 
Istoria bisericească, Exegetica, Dreptul canonic, Retorica. În 1887 ajunge proto-
pop al Lugojului. Aici a animat spiritul naţional, atrăgând cele mai importante 
personalităţi ale vieţii sociale, politice şi culturale în jurul Bisericii şi al şcolii. A 
fost un colaborator activ, mai ales cu materiale istorice, la „Foaia Diecezană“, 
precum şi la „Luminătoriul“ (Timişoara), „Drapelul“ (Lugoj), „Gazeta 
Transilvaniei“ (Braşov). Pe lângă volumele de cuvântări bisericeşti, cartea care 
l-a consacrat se referă la Istoria Românilor Bănăţeni, Lugoj, 1904, 424 p. 
Recunoscându-i-se meritele sale cărturăreşti, ca şi acţiunile bisericeşti şi naţionale, 
este ales membru al Academiei Române.

8. vasile loichiţă (1881–1958)
A studiat teologia la Cernăuţi şi filosofia la Budapesta. În 1907 este încadrat 

ca profesor la Institutul teologic pedagogic din Caransebeş. În 1913 obţine doc-
toratul în teologie la Cernăuţi. La Caransebeş a activat până în 1924, când ocupă 
prin concurs catedra de Dogmatică la Cernăuţi. La Caransebeş a predat materiile 
aparţinând teologiei sistematice, precum şi Istoria Bisericească Universală, Istoria 
Bisericii Române, Dreptul canonic, substituind pentru un timp chiar şi catedra de 
Tipic şi Muzică bisericească. Paralel predă limba română la secţia de pedagogie 
şi la liceul „Traian Doda“ din Caransebeş. Pe lângă preocupările teologice legate 
de catedră, a publicat la Caransebeş şi studii literare, precum: Ceva despre miş‑
carea noastră literară mai nouă în românia (1912), alexandru vlahuţă (1920), 
iar în domeniul teologic a publicat studiile referitoare la Patriarhul Ciril lukaris 
(1912) şi hiliasmul (Milenarismul), 1920. A avut şi creaţii literare, unele fiind 
publicate la „Junimea literară“. A redactat doi ani „Foaia Diecezană“ şi „Făclia“. 
A mai colaborat şi la „Fântâna Darurilor“, „Viaţa Românească“, „Semănătorul“. 
A activat în cadrul „Frăţiei Ortodoxe“. A organizat cu elevii activităţi culturale. 
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Deşi a plecat la Cernăuţi, revenea cu plăcere la Caransebeş, mai ales că o bună 
perioadă de timp a făcut parte din organele parohiale.

9. Moise ienciu (1881–1953)
A absolvit Facultatea de drept din Cluj, obţinând în 1905 doctoratul, fiind 

încadrat în acelaşi an funcţionar jurist al Consistoriului diecezan. Urmează apoi 
Facultatea de Teologie din Cernăuţi, obţinând doctoratul în 1910. A efectuat stu-
dii postuniversitare la Geneva, München şi Paris. Din 1912 predă Morala, 
Catehetica, Retorica bisericească, Stilistica, Dreptul canonic, Dreptul public şi 
privat, Pedagogia, Constituţia patriei. La institutul pedagogic a predat: Limba 
maghiară, română, germană, franceză şi Constituţia patriei. A mai predat: Stilistica, 
Contabilitatea şi Economia rurală.

Mai mult decât în scris, a activat pe tărâm patriotic, implicându-se în pregăti-
rea Marii Uniri de la 1918, fiind delegatul Institutului teologic din Caransebeş la 
Marea Adunare de la Alba Iulia, organizând, în calitate de secretar, Garda Naţională, 
al cărui preşedinte a fost protopopul Andrei Ghidiu.

10. andrei ghidiu (1849–1937)
Fiind ardelean de origine, după absolvirea Institutul teologic pedagogic din 

Sibiu (1873), studiază filosofia la Viena şi teologia la Lipsca. Activează la Institutul 
teologic din Caransebeş din 1880, unde a predat Pastorala, Economia, Omiletica, 
Liturgica, Stilistica, Pedagogia, Contabilitatea, Dreptul public şi privat, Limba 
română. Timp îndelungat a activat ca protopop al Caransebeşului (49 de ani), 
concretizând vocaţia istorică în mai multe publicaţii, dintre care Monografia 
oraşului Caransebeş (1909), scrisă împreună cu Iosif Bălan, este până astăzi, şi 
va mai fi, cartea de referinţă în cunoaşterea realităţilor istorice caransebeşene, 
până la începutul secolului XX.

11. dimitrie Cioloca (1878–1963)
Urmează cursurile Facultăţii de teologie şi filosofie la Cernăuţi şi, după pro-

movarea doctoratului în Teologie (1905), este încadrat la Institutul teologic în 
1908 la catedra de Studiu biblic, apoi Isagogia, Arheologia, Exegeza, Morala, 
Limba română, Pastorala, Liturgica, Apologetica. A făcut parte din grupul folclo-
riştilor bănăţeni, alături de Iosif Olariu, Petru Barbu şi Vasile Loichiţă. Din 1919 
conduce „Clubul didactic“ – un curs de limba română pentru concetăţenii apar-
ţinând altor naţionalităţi, precum şi un curs de ortografie română pentru ofician-
ţii români. A scris despre Virtutea teologică a credinţei (Cernăuţi, 1923, 94 p.). A 
publicat la Caransebeş Colecţiune de predici pentru toate Duminicile de peste an, 
aparţinând profesorilor Teodor Tarnavschi şi Emilian Voiuţchi (Caransebeş, t. I 
– 1909, 353 p.; t. II – 1910, 323 p.; t. III – 1911, 388 p.).

Este cunoscut faptul că în 1872, odată cu desfiinţarea confiniului militar, se 
sistează şi cursurile de pregătire a învăţătorilor. Intervenţia episcopului Ioan Popasu 
pe lângă Ministerul maghiar se soldează pozitiv cu înfiinţarea în 1876 a Institutului 
pedagogic diecezan, a cărui activitate începe la 13 septembrie cu patru profesori 



100 Altarul Banatului

care funcţionau şi la institutul teologic, având ca elevi 12 băieţi şi 3 fete la cursu-
rile obişnuite, şi 13 băieţi ca şcolari „extraordinari“, adică la cursul fără frecvenţă.

Durata cursurilor era la început de 3 ani, iar din 1896–1897 se ridică la 4 ani, 
când se deschide şi o şcoală de aplicaţie (şcoala de exerciţii).

În scopul pregătirii profesorilor necesari şcolii pedagogice, Consistoriul die-
cezan a trimis încă din 1872, să studieze la Viena, pe Ştefan Velovan şi Patriciu 
Drăgălina, cu burse ale fundaţiei Balla şi Goszdu. Ştefan Velovan a urmat 8 
semestre la facultatea de filosofie, departamentul matematic şi fizic, iar Patriciu 
Drăgălina, departamentul istoric. Odată cu deschiderea cursurilor Institutului 
pedagogic, în 1876, cei doi au fost îndrumaţi de Consistoriul diecezan spre a se 
specializa în ştiinţele pedagogice la Viena şi Gotha. După un an de studii, în 1877, 
aceştia vor fi angajaţi ca profesori la Institutul pedagogic, Ştefan Velovan devenind 
directorul acestuia, timp de 16 ani (1877–1893), urmat de Patriciu Drăgălina, care 
a activat 15 ani, între 1893–1908, şi apoi Iosif Iuliu Olariu, între 1908–1920, adică 
12 ani.

Obiectele de învăţământ în cei trei ani de studiu erau următoarele: Religie, 
Aritmetică, Geometrie, Istorie, Geografie, Pedagogie şi metodică, Constituţie, 
Desen şi caligrafie, Igienă, Muzică vocală, violină şi pian, Economie rurală, Fizică, 
Istorie naturală, Gimnastică. Viitorii învăţători erau orientaţi în pregătirea ce li se 
făcea la institut şi spre activităţile practice, legate în special de pomicultură şi 
apicultură.

Având un caracter confesional, pe lângă studiile obligatorii din planul de învă-
ţământ al preparandiilor de stat, se mai preda aici cântarea bisericească şi tipicul, 
limba maghiară şi limba germană. Nu numai planul de învăţământ era încărcat, 
ci şi programul zilnic de studiu era la fel, orele ţinându-se între 8–12 şi 14–19. 
Joia fiind zi de târg, nu se ţineau cursuri.

Consistoriul diecezan insista ca profesorii care vor fi angajaţi să predea la 
Institutul pedagogic, să dispună de o temeinică pregătire, încât recunoaşterea 
definitivă se făcea numai în urma activităţii de un an, urmată de depunerea „exa-
menului de calificaţiune“. Astfel, profesorii care au activat aici, precum Iosif 
Bălan, Ioan Nemoianu, Gheorghe Mărgineanu, Vasile Mândreanu, Nicolae 
Popovici, Enea Hodoş, Ioan Paul, Vasile Goldiş, Antoniu Sequens, Vasile Loichiţă, 
Petru Ionescu, au contribuit la ridicarea prestigiului acestui institut, imprimând o 
atmosferă de muncă, de seriozitate şi de disciplină, pe măsură ca viitorii învăţători, 
ce se vor forma aici, să corespundă dezideratelor bisericeşti şi naţionale pe care 
le cerea Biserica şi credincioşii de la ei 14.

După cum vedem, Institutul pedagogic formează un „trunchi comun“ cu 
Institutul teologic, funcţionând sub acelaşi nume: Institutul teologic pedagogic 
diecezan Caransebeş, numit de episcopul Ioan Popasu „cei doi ochi ai eparhiei“.

14 Prof. dr. Virginia Ardelean, şcoală şi identitate în episcopia Caransebeşului (1865 –1918) 
(teză de doctorat în mss.), pp. 48–50.
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În acest context se cuvine să evidenţiem faptul că la 11 noiembrie 1869, sub 
patronajul episcopului Ioan Popasu ia naştere „Cursul practic pentru cualificaţi-
unea în limba şi literatura română“, sub preşedinţia lui Filaret Musta. Din 1886 
se constituie şi la secţia pedagogică o societate asemănătoare, sub preşedinţia lui 
Vasile Goldiş. Acestea fuzionează la 1 octombrie 1889, purtând numele „Societatea 
de lectură Ioan Popasu“. Societatea de lectură avea ca scop „înaintarea în cultură 
şi îndeosebi înaintarea în ştiinţele teologice şi pedagogice, precum şi ajutorarea 
membrilor bolnavi sau lipsiţi de mijloace materiale. Ca mod de manifestare se 
foloseau lucrări ştiinţifice şi literare, discursuri, traduceri din literatura clasică, 
recitări, folosirea bibliotecii, organizarea unei şedinţe publice anual, redactarea 
unei foi şi organizarea unei orchestre“ 15.

Sub numele aceluiaşi episcop funcţiona şi fondul pentru ajutorarea elevilor 
bolnavi şi săraci („Fondul de ajutorare Ioan Popasu“), dovedindu-şi în timp efi-
cienţa bunului samarinean…

Pe lângă aceasta, studenţii de la institutul diecezan organizau misiuni cultural 
religioase în satele învecinate, sau şezători la penitenciar. S-a format chiar o 
„Asociaţie misionară“ ce avea un fond special, rezervat misiunilor.

Dintre profesorii de la Institutul pedagogic schiţăm câteva portrete ale perso-
nalităţilor mai reprezentative:

1. ştefan velovan (1852–1932)
A predat matematica şi pedagogia la Institutul pedagogic din Caransebeş 

(1877–1893). A publicat numeroase studii de pedagogie, precum: din propede‑
utica pedagogiei, Caransebeş, 1891; Pedagogia, Sibiu, 1892; Cercul apercepţiei. 
Monografie psihologică asupra proceselor învăţământului, Bucureşti, 1895.

I-a urmat la catedră dr. Petru ionescu, cu studii de pedagogie la Institutul 
pedagogic din Eisenach, la Universitatea din Jena şi cu doctoratul în teologie la 
Cernăuţi (1893), activând la Caransebeş până în 1906 16.

2. Patriciu drăgălina (1849–1917)
A studiat la Institutul de Geografie din Gotha şi la Facultatea de Filosofie din 

Viena, fiind încadrat ca profesor şi director la Institutul pedagogic, activând între 
1878–1908. A predat Pedagogia, Aritmetica, Geografia, Istoria universală şi 
Desenul. A publicat manuale şcolare de geografie, din istoria Banatului severin, 
vol. I–III, Caransebeş, 1899, 1900, 1902.

A redactat două instrucţiuni metodice, prima în 1881 pentru predarea geogra-
fiei, publicată cu îmbunătăţiri în 1895, sub titlul „Metodica specială pentru geo-
grafie în şcoala poporală“, şi alta în 1887 pentru predarea istoriei, intitulată 
„Exerciţii practice din istoria universală pentru conferinţele învăţătoreşti din die-
ceza Caransebeşului“ 17. Se consideră că acestea reprezintă „cele dintâi metodici 

15 Victor Dobrescu, Activitatea Societăţii de lectură a elevilor de la Institutul pedagogic diece‑
zan din Caransebeş (1886–1946), în rev. „Altarul Banatului“, nr. 1–3/1994, p. 123.

16 Dinu Albulescu, Cristina Macarie, istoria învăţământului din Caransebeş, Editura Focus, 
Petroşani, 2006, p. 55.

17 Prof. Constantin Brătescu, Patriciu Drăgălina, în vol. rugăciune şi teologie, Editura 
Diecezană, Caransebeş, 2009, p. 233.
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speciale din literatura pedagogică românească“, „punând la îndemâna învăţători-
lor cele mai înaintate idei metodice ale vremii“ 18.

3. ioan nemoianu (1847–1906)
Are o activitate multiplă şi diversificată: profesor de teologie, pedagogie, pri-

mar, avocat. La Debreţin studiază dreptul, iar la îndemnul lui Ioan Popasu urmează 
studii teologice la Lipsca şi pedagogice la Geneva. Din 1874 este profesor la 
Institutul teologic (2 ani), apoi la Institutul pedagogic (7 ani). La teologie a predat 
cântarea bisericească, avându-l ca ucenic pe George Petrescu.

La pedagogie a predat istoria, limba română, germană şi maghiară. Publică o 
gramatică maghiară-română, precum şi un manual de limba maghiară pentru şco-
lile poporale, recomandate şi apreciate la Ministerul de culte şi de învăţământ 
public. Ca profesor la teologie a condus Cursul practic pentru calificarea în limba 
şi literatura română.

4. iosif Bălan (1861–1911)
Era un mare poliglot (cunoştea 7 limbi) şi a desfăşurat o activitate polivalentă. 

La Institutul teologic a predat, din 1885, Economia rurală şi Agronomia, antre-
nându-i pe elevi în activităţi practice, iar la Institutul pedagogic a predat Ştiinţele 
naturale, Fizica, Chimia, Limba germană, alcătuind manuale de Economie şi 
Fizică, apreciat ca fiind „cel mai bun manual în comparaţie cu manualele de fizică“ 
uzuale în şcolile acelor vremi. S-a dovedit activ, aducându-şi contribuţia la înfi-
inţarea tipografiei, a librăriei diecezane şi a „Foii Diecezane“. La Caransebeş 
scoate revista economico-literară intitulată „Lucrul“, iar apoi revista „Economia“, 
îmbinând teoria cu activităţile productive.

5. ioan Paul (1857–1926)
A studiat Politehnica la Viena, apoi, obţinând o bursă din partea Consistoriului 

din Caransebeş, studiază la Budapesta, obţinând doctoratul în filosofie şi peda-
gogie (1883). Activează la Institutul pedagogic, unde a predat Limba română, 
maghiara şi Matematica, iar la Institutul teologic, Limba şi literatura română, până 
în 1886. Din 1918 devine profesor de Estetică la Universitatea din Cluj, unde 
funcţionează până în 1926.

6. vasile goldiş (1862–1934)
Originar din părţile Aradului, urmează cursurile Facultăţii de litere şi filosofie 

din Viena şi Budapesta. La Caransebeş a funcţionat ca profesor la Institutul peda-
gogic, timp de 3 ani (1885–1889), unde a predat Filosofia, iar un an la Institutul 
teologic a predat Literatura.

7. enea hodoş (1858–1945)
Scriitor, filosof, folclorist, pedagog, autor de manuale, publicist, editor, tradu-

cător – vine din Sibiu la Caransebeş, chemat fiind de episcopul Nicolae Popea. A 
predat la Institutul teologic timp de 7 ani Istoria literaturii române. La Institutul 
pedagogic a predat limba română, limba maghiară şi metodica istoriei. A publicat 
un manual de istoria literaturii române (Caransebeş, 1893), apărut în 4 ediţii, 

18 Victor Ţârcovnicu, Contribuţii la istoria învăţământului primar din Banat (1780–1908), 
Bucureşti, 1970, pp. 222 şi 241.
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apreciat de Nicolae Popea. Se numără printre fondatorii colecţiei „Biblioteca 
noastră“, cooptând mulţi colaboratori, printre care şi pe George Coşbuc. Reîntors 
la Sibiu în 1906, lucrează la redacţia foii „Telegraful Român“. Ca unul care „a 
transformat folclorul în ştiinţă“, devine membru corespondent al Academiei 
Române, fiind cooptat de ASTRA, ca membru ordinar, la secţia literară.

După cum se exprimă patetic un dascăl de teologie de la Caransebeş, preocu-
pat îndeaproape de învăţământul teologic de aici, „Institutul nostru teologic-peda-
gogic a fost multă vreme unica şcoală teologică din Banat. Pentru români îndeo-
sebi a fost leagănul în care a prins consistenţă şi tărie conştiinţa naţională. Câţi 
profesori au avut institutele de la Caransebeş, tot atâtea inimi de aur însemnau ei 
pentru noi românii. Ei au fost stegarii aspiraţiilor noastre naţionale româneşti, iar 
generaţiile de preoţi şi de învăţători, ieşiţi din băncile acestor şcoli, au făurit 
pentru ei prezentul, iar pentru noi viitorul glorios. Dar nu numai atât! Unii dintre 
ei au ilustrat scaune episcopale, alţii au sporit prestigiul unor catedre universitare. 
Au ilustrat ştiinţa, au înfrumuseţat şi îmbogăţit literatura: Andrei Şaguna, Ioan 
Tomici, Filaret Musta, Iosif Iuliu Olariu, Gheorghe Popovici, Vasile Loichiţă, 
Petru Barbu, Vasile Goldiş, Ioan Paul, Patriciu Drăgălina, Ştefan Velovan, dintre 
profesori; sau dintre elevi: Damaschin Bojincă, Ioan Popovici Bănăţeanul, Ştefan 
Meteş, Mihail Gaşpar (autorul volumului Fata vornicului Oană, apreciat de spe-
cialişti ca «primul roman istoric de o valoare incontestabilă»), Timotei Popovici, 
Caius Lepa; sau protopopii, consilierii eparhiali, preoţii, medicii, avocaţii de seamă, 
risipiţi pe întreg cuprinsul ţării, au creat o nespusă aureolă în jurul şcoalelor de la 
Caransebeş! Dr. Filaret Musta şi dr. Iosif Badescu, neconfirmaţi episcopi din cauza 
furiei ungureşti; pensionarea forţată a profesorului dr. Petru Barbu, în anul 1908, 
în sfârşit blândul protopop al Bisericii Albe dr. Gheorghe Dragomir, mort în lagă-
rul deţinuţilor politici din «Şopron», ca şi nenumăraţi preoţi care au înfundat 
temniţele ungureşti, ce altceva au fost ei, dacă nu o podoabă a acestor şcoli şi tot 
atâţia mărturisitori întru afirmarea conştiinţei româneşti! Trecutul şcolii noastre 
se împleteşte ca un fir de aur în istoria şcoalelor care au binemeritat pentru Neamul 
românesc!“ 19

Din cele până aici tratate, vedem că reprezentanţii restauratei Episcopii a 
Caransebeşului au înţeles rolul major pe care îl are învăţământul în viaţa Bisericii, 
de aceea au căutat să recruteze şi să formeze dascăli capabili să-şi înţeleagă meni-
rea, pe măsură să dăltuiască caractere religios morale corespunzătoare timpului 
în care Biserica bănăţeană şi-a desfăşurat activitatea. S-a format astfel o tradiţie 
ortodoxă, românească şi naţional patriotică specifică, pe măsură să-şi dovedească 
viabilitatea, indiferent de aspectul teologic al învăţământului ce va urma în scur-
gerea timpului…

Acest fapt este evidenţiat de Nicolae Iorga, care, vizitând în 1921 Institutul 
teologic pedagogic diecezan, putea nota: „Mă bucur încă odată la vederea acestor 

19 Pr. prof. dr. Zeno Munteanu, Scurt istoric, în „Anuarul Academiei Teologice din Caransebeş, 
1919–1939“, pp. II–III.
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tineri inimoşi şi mândri de neamul lor, ce învaţă astăzi în deosebite şcoli pe care 
le ţinea ţărănimea noastră din aceste părţi supuse străinului şi care mâine vor da 
o nouă îndreptare, mai sigură şi mai puternică hotărât românească, tuturor pute-
rilor de viaţă ale neamului românesc de aice“.

Noile evenimente care au survenit în ţară, odată cu actul Marii Uniri din 1918, 
au determinat noi atitudini calitativ superioare, privind învăţământul teologic, mai 
ales după înfiinţarea în 1925 a Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române.

În această situaţie, încă din anul 1924, Adunarea eparhială de la Caransebeş a 
hotărât să ridice Institutul teologic la grad de Academie Teologică, cu durata de 
4 ani de studiu. Din lipsă de profesori, acest deziderat nu a putut fi realizat decât 
peste 3 ani, la 24 septembrie 1927, dată intrată în istorie ca moment festiv al 
deschiderii Academiei Teologice din Caransebeş, act finalizat prin stăruitoarea 
acţiune a episcopului Iosif Badescu, numit pe drept cuvânt ctitorul învăţământu-
lui academic-universitar în Caransebeş 20.

O nouă generaţie de profesori, în frunte cu directorul Institutul teologic, Dr. 
Petru Barbu, devenit primul rector al Academiei Teologice, va continua activita-
tea de studiu a înaintaşilor, pe fondul continuităţii tradiţiei bisericeşti şi a educa-
ţiei specifice făcută studenţilor, deja formată în Caransebeş, reuşind să creeze o 
ambianţă de studiu academic, pe măsură să ridice, prin valoarea operelor lor, 
prestigiul învăţământului teologic de aici la nivelul universitar echivalent celorlalte 
instituţii de învăţământ din Biserica Ortodoxă Română şi din ţară.

Dintre profesorii Academiei teologice, pe lângă cei veniţi de la Institutul teo-
logic diecezan (Petru Barbu, Dimitrie Cioloca şi Antoniu Sequens), vor activa 
nume noi, scrise cu litere de aur în istoria Bisericii bănăţene şi a teologiei româ-
neşti.

În cele ce urmează, vom face o scurtă prezentare a personalităţii lor, notând 
doar studiile elaborate şi publicate la Caransebeş, care i-a consacrat în teologia 
românească.

1. zeno Munteanu (1902–1997)
După absolvirea Institutului teologic din Caransebeş (1921–1924), cu diferenţă 

la Facultatea de Teologie din Cernăuţi, obţine licenţa în 1926 şi este numit pro-
fesor suplinitor la Academia teologică din Caransebeş şi titular în 1936, după 
obţinerea doctoratului la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. La Academia teo-
logică de aici, unde a funcţionat până în 1948, devine rector în perioada 1936– 
1940, 1942–1947. A predat Exegeza Noului Testament, Introducere în cărţile 
Noului Testament, Ermineutica, Limba greacă, Dogmatică şi Apologetică. A 
publicat despre: Citirea Sfintei Scripturi la cultul divin, în „Anuarul Academiei 
teologice din Caransebeş, 1939–1940“, pp. 170–189; Noţiunea şi originea divină 
a apostolatului, în „Anuarul Academiei teologice din Caransebeş, 1940–1941“, 

20 Prof. Constantin Vladu, Episcopul Dr. Iosif Traian Badescu şi Academia teologică, în rev. 
„Anuarul Academiei Teologice din Caransebeş, 1939–1940“, pp. 244–250.
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pp. 231–261 (şi în extras, Caransebeş, 1941, 36 p.); Familia bănăţeană, în „Altarul 
Banatului“, nr. 1–2/1944, pp. 13–16.

Un coleg al său, diac. dr. Teodor Savu, îl caracterizează astfel: „Ca profesor a 
fost un model de urmat pentru colegii lui şi nu numai, dând dovadă de o conşti-
inciozitate aparte, de o rară punctualitate în îndeplinirea îndatoririlor didactice. 
La fel, şi ca preot, a fost un model demn de urmat, atât ca slujitor plin de evlavie, 
cât şi în rostirea de predici, migălos pregătite şi rostite totdeauna cu naturaleţe, 
fără urmă de emfază. Dar dânsul era preot adevărat nu numai în faţa Sfântului 
Altar, în biserică, ci şi în afară, în viaţa de toate zilele. Viaţa lui cotidiană era, 
într-adevăr, o „liturghie după liturghie. Şi acest lucru l-a moştenit încă din familie, 
tatăl său fiind un vrednic preot în parohia Oraviţa din Eparhia Caransebeşului“ 21.

2. Constantin vladu (1903–1971)
După absolvirea Institutul teologic diecezan din Caransebeş şi a Academiei 

Regale de Muzică din Bucureşti, a predat cântarea bisericească şi tipicul, muzica 
vocală şi instrumentală la Academia teologică din Caransebeş, timp de 20 de ani 
(1928–1948), fiind succesorul lui George Petrescu şi Antoniu Sequens. A înfiin-
ţat şi a condus corul catedralei din Caransebeş (1924–1936), corul Institutului 
teologic pedagogic şi cel al Academiei teologice. Pentru a facilita orientarea tipi-
conală în săvârşirea slujbelor religioase a preoţilor şi a cântăreţilor bisericeşti, a 
compus un Manual de tipic pentru serviciile postului mare, Caransebeş, 1933; 
antologhion sau flori alese de cântări bisericeşti, Caransebeş, 1936 şi Curs de 
tipic preoţesc, un molitfelnic prescurtat, cărţi foarte folosite şi apreciate în 
Arhiepiscopia Timişoarei şi Caransebeşului, rămase ca model pentru alte ediţii 
de acest fel, tipărite de Editura Mitropoliei Banatului 22. Din iniţiativa Arhiepiscopiei 
Timişoarei s-a instituit în 1968 o comisie de specialişti, rolul principal avându-l 
Constantin Vladu, în vederea fixării pe note a celor opt glasuri care se cântă în 
Banat.

Ca profesor la Academia Teologică din Caransebeş a publicat: Corul, mijloc 
de propagandă religioasă, în „Anuarul Academiei Teologice pe anii 1919 –1939“, 
pp. 254–257, Episcopul Dr. Iosif Traian Badescu şi Academia Teologică, în 
„Anuarul Academiei Teologice din Caransebeş, 1939–1940“, pp. 244–250.

3. ştefan Pop (1866–1947)
După obţinerea doctoratului în Drept canonic la Budapesta (1900), devine 

preot al Bisericii greco-catolice (Unite) la Izvin şi apoi protopop la Recaş. După 
revenirea la Ortodoxie, ajunge profesor de Istorie bisericească şi duhovnic la 
Academia teologică din Caransebeş (1924–1937). A publicat mai multe articole 
de istorie bisericească locală, în volum sau în revistele bisericeşti, iar la Caransebeş 
a publicat volumul din trecutul diecezei Caransebeşului, Caransebeş, 1932, 
110 p.

21 Rev. „Foaia Diecezană“, nr. 9–10/1998, p. 15.
22 Pr. prof. dr. Zeno Munteanu, Amintirile unui dascăl de teologie, în rev. „Altarul Banatului“, 

nr. 7–9/1991, pp. 107–108.
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4. ioan david (1900–1967)
Este un nume care trebuie pomenit şi reţinut, cel puţin pentru a se arăta că, 

dincolo de vitregia sorţii, „nu se moare în întregime“ atunci când elanul şi dăru-
irea, chiar dacă sunt estompate la un moment dat, nu trebuiesc totuşi uitate. Ioan 
David a fost numit profesor la Academia Teologică din Caransebeş în anul uni-
versitar 1928–1929, după o temeinică pregătire la Institutul teologic din Caransebeş 
şi Cernăuţi, unde a studiat teologia; la Bucureşti, unde a studiat limbile clasice, 
obţinând licenţa cu „magna cum laude“ şi la Strasbourg, timp de 2 ani, unde a 
studiat limbile orientale. La Caransebeş a predat Vechiul Testament şi limba ebra-
ică, precum şi Istoria religiilor, Apologetica, Morala, Omiletica, Pastorala. O boală 
ireversibilă îi stagnează, în 1936, orice activitate creatoare, năruind toate planurile 
unei activităţi ce se anunţa a fi de excepţie, după cum sună proiectele unor lucrări 
rămase doar în gestaţie: Curs de gramatică a limbii ebraice şi aramaice; 
introducere în cărţile testamentului vechi; Poezia paulină – o încercare de 
a‑l apropia pe apostolul Pavel de clasicii latini; ermineutica biblică; încercare 
asupra istoriei religiilor etc. 23

5. arhimandritul laurenţiu Busuioc (1897–1962)
A venit la Caransebeş de la Academia teologică din Oradea (1928–1935), unde 

a predat Morala şi Dreptul canonic, trecând pe la Seminarul monahal de la Cernica 
(1935–1937). La Academia teologică din Caransebeş a activat din 1937 până la 
desfiinţarea acesteia, în 1948, fiind o anumită perioadă şi rectorul ei. A predat 
Filosofia morală, Sociologia şi Istoria pedagogiei. Dintre studiile publicate aici, 
reţinem: Tehnica modernă în lumina moralei creştine, în „Anuarul Academiei 
teologice din Caransebeş, 1919–1939“, pp. 3–19; Sociologia şi criza morală con‑
temporană, în „Anuarul pe 1939–1940“, pp. 145–169; Religie şi societate, în 
„Anuarul pe 1941–1942“, pp. 1–32.

În revista „Altarul Banatului“ a publicat: Creştinismul, religia progresului 
(1–2/1944, pp. 3–12); Forţa de care avem nevoie astăzi (7–8/1944, pp. 197–307); 
Creştinismul şi egalitatea socială (3–4/1945, pp. 115–126); Oameni noi (7–12/1947, 
pp. 153–157).

6. gheorghe Cotoşman (1904–1977)
Activează ca profesor la Academia teologică din Caransebeş timp de 11 ani 

(1937–1948) şi a predat Istoria Bisericească Universală, Istoria Bisericii Ortodoxe 
Române şi Patrologia. Dintre multiplele sale studii, reţinem pe cele mai importante 
publicate ca profesor la Caransebeş: Bănăţenii şi episcopia timişorii, Caransebeş, 
1938, 388 + 40 p.; Contribuţii la istoria vieţii româneşti din Transilvania la finea 
veacului al XIX‑lea. Însemnări inedite ale Prea Fericitului Părinte Patriarh Miron, 
în „Anuarul Academiei teologice din Caransebeş, 1939–1940“, pp. 1–84; Geneza 
arianismului. Puncte de sprijin pentru arianism în teologia creştină anterioară, 
în „Anuarul Academiei teologice din Caransebeş, 1919 –1939“, pp. 105–227 (şi 

23 Pr. dr. Marcu Bănescu, Profesorul de teologie Ioan David, în rev. „Mitropolia Banatului“, nr. 
1–4/1976.
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extras, 123 p.); episcopia Caransebeşului până în pragul secolului al xix‑lea, 
Caransebeş, 1941, 202 p. (teză de doctorat); istoria pe scurt a episcopiei 
Caransebeşului, 1941; autohtonia românilor în Banat pe baza tiponimiei, 
Caransebeş, 1946, 58 p; din trecutul Banatului, Timişoara, 1934.

În revista „Altarul Banatului“ a publicat: Viaţa românească din Banatul Timişan 
în evul mediu (5–6/1944, pp. 184–190); Din istoria contemporană a eparhiei 
Caransebeşului (1–2/1944, pp. 19–31); Străvechile organizaţii de stat slavo‑
române din Banat (11–12/1944, pp. 448–455); Din trecutul Bisericii bănăţene 
(1–2/1945, pp. 36–43); Biserica ortodoxă din Banat înainte de venirea ungurilor 
(9–10/1946, pp. 223–230); Banatul şi Biserica românească bănăţeană în epoca 
descălecatului unguresc (11–12/1946, pp. 306–319; 4–6/1947, pp. 109 –116); 
Biserica românească bănăţeană în epoca Principilor naţionali (7–12/1947, pp. 
158–165).

Un colaborator al său, prot. dr. Marcu Bănescu, îl caracterizează astfel: „Şcoala 
istorică din care s-ar putea spune că face parte este munca, munca perseverentă, 
cercetarea atentă, pasionată, la care, implicând o sensibilitate mereu proaspătă, o 
imaginaţie mereu cutezătoare şi experienţă scriitoricească neîntreruptă, am obţine 
profilul istoricului Cotoşman“ 24.

7. Petru rezuş (1913–1995)
După obţinerea doctoratului la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1937), 

paralel obţine şi licenţa în litere şi filosofie la aceeaşi universitate. Face studii de 
specializare în teologie la Facultăţile din Oxford, Cambridge, Strasbourg, ca bur-
sier al Mitropoliei Bucovinei. Din 1938–1947 va fi profesor de Dogmatică şi 
Apologetică, Sectologie şi Psihologia religiei, la Academia teologică din 
Caransebeş. Meritul preotului profesor Petru Rezuş este şi acela de a întemeia la 
Caransebeş o revistă teologică intitulată „Altarul Banatului“, redactată de el în 
perioada 1944–1947. Ca profesor la Academia teologică va îmbogăţi tezaurul 
teologiei româneşti cu numeroase şi valoroase volume: tradiţia dogmatică orto‑
doxă, Caransebeş, 1939, 311 p.; aspecte soteriologice, Caransebeş, 1939, 48 p.; 
aghiologia ortodoxă, Caransebeş, 1940, 395 p.; despre sfântul duh, Sibiu, 
1941, 122 p.; Curs de teologie fundamentală, Caransebeş, 1942, 622 p.; 
axiologia teologiei fundamentale, Caransebeş, 1943, 105 p.; ştiinţa mărturi‑
sitoare de dumnezeu, Caransebeş, 1944, 122 p.; argumente microfizice pentru 
dovedirea existenţei personale a lui dumnezeu, Caransebeş, 1944, 32 p.; 
Problematica teologiei fundamentale, Caransebeş, 1943, 35 p.; introducere 
în teologia dogmatică, Caransebeş, 1946, 35 p.

Din publicaţiile sale în revista „Altarul Banatului“ reţinem următoarele titluri: 
Prolegomene la o istorie a filosofiei religioase româneşti (nr. 1–2/1944); Filosofia 
confesiunilor creştine (nr. 7–8/1944, p. 297–307); Circulaţia dogmatică intercon‑
fesională (nr. 9–10/1944, pp. 370–380); Problema posibilităţii şi a necesităţii în 

24 „Mitropolia Banatului“, nr. 5/1986, p. 87.
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Teologia fundamentală (nr. 11–12/1944, pp. 262–466); Introducere la o viitoare 
principiologie filosofică (nr. 1–3/1947); Apologeţi bucovineni (nr. 5–6/1944, pp. 
215–224); Elogiul ştiinţei credincioase. Indiferentism religios (nr. 5–6/1944, pp. 
231–234); Solafideismul existenţialist (nr. 1–2/1945, pp. 56–67); Dialectica nemu‑
ririi (nr. 11–12/1945, pp. 335–345); Procesul de descreştinare a filosofiei moderne 
(nr. 7–8/1945, pp. 150–157); Teoria valorilor religioase (nr. 11–12/1946, pp. 
306–319); Reforma dogmaticii creştine (nr. 4–6/1947, pp. 94–100); Pentru o nouă 
redactare a vieţii sfinţilor (nr. 7–12/1947, pp. 171–173).

După cum vedem, dacă despre Iosif Olariu se spune că a fost cel mai prolific 
teolog de la Institutul teologic diecezan, acelaşi lucru se poate spune şi despre 
Petru Rezuş de la Academia teologică din Caransebeş.

8. Mircea Chialda (1913–1991)
După obţinerea doctoratului la Facultatea de teologie din Cernăuţi (1938), 

activează zece ani la Academia teologică din Caransebeş (1938–1948), la catedra 
de Vechiul Testament şi Limba ebraică. Aici a publicat mai multe studii: Ebed 
Iahve (Isaia cap. 40–55), în „Anuarul Academiei teologice din Caransebeş pe 
1939–1940“, pp. 190–243 (şi în extras, 59 p.); sacrificiile vechiului testament, 
Caransebeş, 1941, 524 p.; Anul jubiliar al evreilor, în „Anuarul Academiei teo-
logice din Caransebeş pe 1941–1942“, pp. 68–94 (şi în extras, 29 p.); Melchisedec, 
preotul rege din salem, Caransebeş, 1946; Legea lui Dumnezeu în psalmul 119, 
în rev. „Altarul Banatului“, nr. 1–2/1944, pp. 35–41; Patimile şi jertfa Mântuitorului 
după Vechiul Testament, în rev. „Altarul Banatului“, nr. 5–6/1944, pp. 196–222; 
Doctrina Vechiului Testament despre nemurire, în rev. „Altarul Banatului“, nr. 
9–10/1944, pp. 368–380; Profetul Maleahi despre preoţimea Vechiului Testament, 
în rev. „Altarul Banatului“, nr. 7–12/1947; Sacrificiul mielului pascal, în „Anuarul 
Academiei teologice din Caransebeş, 1919–1939“, pp. 228–253.

9. iova Firca (1908–1988)
Din 1938–1943 funcţionează paralel ca preot în Caransebeş şi profesor la 

Academia teologică de aici. A predat Introducere în filosofie, Catehetica, Metodica, 
Liturgica, Pastorala. Ca profesor la Caransebeş a publicat mai multe studii, temei-
nic documentate: Dogmă, cult şi artă, în „Anuarul Academiei teologice din 
Caransebeş, 1919–1939“, pp. 20–59; Argumentul antropologic pentru dovedirea 
existenţei lui Dumnezeu, în „Anuarul Academiei teologice din Caransebeş, 1939–
1940“, pp. 109–144; Cosmogonia biblică şi teoriile ştiinţifice, Caransebeş, 1943, 
270 p.

10. traian Coşeriu
Studii teologice la Caransebeş, apoi dreptul la Facultatea de drept a Universităţii 

din Cluj, unde obţine, în 1936 şi 1937 doctoratul la ambele discipline.
Preot în Teregova mai mulţi ani. A fost chemat la Academia Teologică din 

Caransebeş, la început pentru doi ani (1936–1938), spre a suplini catedra profe-
sorului Ioan David, retras pe motiv de boală, apoi prin legea de raţionalizare a 
învăţământului superior s-a creat asistenţă la Drept bisericesc şi Administraţie 
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bisericească, unde a fost încadrat din 15 ianuarie 1939, funcţionând până în 1941. 
A publicat: Dispoziţiuni constituţionale referitoare la cununia religioasă, în 
„Anuarul Academiei Teologice 1939–1940“, pp. 251–269.

11. octavian tursa
Era originar din părţile Năsăudului; licenţiat al Facultăţii de teologie din 

Cernăuţi. Din 1937 este numit spiritual definitiv la Academia Teologică din 
Caransebeş, unde a predat Omiletica practică. Împreună cu Gh. Cotoşman a publi-
cat broşura omagială intitulată La moartea celui dintâi Patriarh al ţării. A publicat: 
Chemarea şi lupta păstorului de suflete împotriva imoralităţii timpului nostru, în 
„Anuarul Academiei teologice din Caransebeş, 1939–1940“, pp. 270–324; 
Meditaţii despre bine şi conştiinţă, în rev. „Altarul Banatului“, nr. 1–2/1944, pp. 
46–47.

12. dumitru Belu (1902–1980)
A activat la Caransebeş ca detaşat de la Academia teologică din Oradea (1940–

1941). A predat aici Filosofia morală şi Sociologia. A publicat la Caransebeş: 
Maica domnului în lumina imnelor liturgice (1941, 88 pagini); în legătură 
cu valorile morale (1942, 48 pagini). În acelaşi an publică şi studiul Despre 
icoana ortodoxă („Biserica Ortodoxă Română“, nr. 11–12/1941, pp. 643–655).

La revista „Altarul Banatului“ a publicat: Despre necesitatea revizuirii şi între‑
girii moralei teologice (nr. 11–12/1944, pp. 444–447); Iubirea de vrăjmaşi (nr. 
1–2/1945, pp. 29–35); Ideea creştină a milosteniei (nr. 5–7/1945, pp. 198–202); 
Valori teoretice şi valori morale (nr. 11–12/1945, pp. 355–360); Funcţia etică a 
asociaţiilor religioase ortodoxe (nr. 9–10/1946, pp. 203–210; nr. 11–12/1946, pp. 
277–280).

Deşi a activat scurt timp la Academia teologică din Caransebeş, a continuat şi 
pe mai departe să slujească învăţământul din Banat, în calitate de profesor la 
Academia teologică din Timişoara (Oradea-Timişoara) timp de 7 ani (1941– 1948), 
publicând două studii de referinţă pentru teologia românească: Premise pentru 
o nouă etică românească, Timişoara, 1944, 58 p. şi despre iubire, Timişoara, 
1945, 158 p.

13. sofron vlad (1901–1989)
A venit la Caransebeş ca detaşat de la Academia teologică din Oradea, aseme-

nea lui Dumitru Belu şi Dumitru Bodea. La Caransebeş a predat Exegeza Noului 
Testament şi Limba greacă. Aici a elaborat volumul Mărturia sfântului apostol 
Pavel despre viaţa şi învăţătura Mântuitorului, Caransebeş, 1941, 70 p.

Ca şi Dumitru Belu, se va transfera la Academia teologică din Timişoara, deve-
nind rector între 1942–1945, apoi inspector general al învăţământului religios în 
Ministerul Cultelor (1945) şi duhovnic al studenţilor de la Politehnică şi de la 
Facultatea de Medicină din Timişoara (1946–1948). În perioada în care a activat la 
Timişoara, a publicat următoarele studii: adevăruri vechi pentru zidire nouă. 
tălmăciri biblice pentru tineret, Sibiu, 1941, 40 p.; şcoala mitologică. studiu 
istoric‑critic, Sibiu, 1943, VIII+83 p.; sub semnul crucii, timişoara, 1944, 41 p.
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14. dumitru Bodea (1912–1986)
A activat la Caransebeş tot ca detaşat de la Academia teologică din Oradea 

(1940–1941). A predat aici Catehetica, Liturgica şi Teologia pastorală.
15. teodor savu
A activat la Caransebeş ca detaşat de la Academia Teologică din Oradea (1940–

1941), ca şi D. Belu, D. Bodea şi Sofron Vlad.
A predat aici: Introducere în filosofie, Psihologia religioasă, Istoria pedagogiei, 

Istoria filosofiei.
16. Marcu Bănescu (1911–1995)
După absolvirea Academiei teologice din Caransebeş (1934), va obţine peste 

un an licenţa la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1935) şi tot aici şi doctoratul 
(1940). La început preot în Armeniş şi Anina, apoi profesor la Academia teologică 
din Caransebeş (1943–1947) şi consilier la Episcopia Caransebeşului (1948).

A publicat la Caransebeş mai multe lucrări: Pe pământul transnistriei, 
Caransebeş, 1941; spre noua ordine socială (eseuri), Caransebeş, 1943; 
Mănăstirea din valea godinova, Caransebeş, 1947. S-a dovedit prolific cola-
borator la revista „Altarul Banatului“, unde a publicat numeroase articole: 
Monografia sociologică, un mijloc de cunoaştere a parohiei (nr. 1–2/1944, pp. 
42–45); Actualitatea Ortodoxiei (nr. 3–4/1944, pp. 191–195); Pătimeşte răul, dar 
slujba ta fă‑o deplin! (nr. 7–8/1944, pp. 288–290); Ziarul pastoral (nr. 11–12/1944, 
pp. 467–469); Unirea Bisericilor (nr. 8–10/1945, pp. 316–318); Improvizaţia în 
predică (nr. 9–10/1946, pp. 237–243); Sugestii la pregătirea unui plan pastoral 
(nr. 11–12/1946, pp. 298–305); Scrisorile pastorale (nr. 4–6/1947, pp. 105–108); 
Protos. Macarie Guşcă (1866–1947) (nr. 4–6/1947, pp. 147–148); Fundamentarea 
ştiinţifică a empirismului pastoral (nr. 7–12/1947, pp. 174–177); Îndoială specu‑
lativă (nr. 7–12/1947, pp. 203–204).

17. dr. nicolae Corneanu – Mitropolitul Banatului
S-a născut la 21 noiembrie 1923 la Caransebeş într-o familie preoţească.
Între anii 1934–1942 urmează şcoala elementară şi liceul în Caransebeş. Pleacă 

apoi la Bucureşti unde va urma cursurile Facultăţii de Teologie, între anii 1942–
1946. Încă din anul I publică articole pe teme patristice. În anul 1943 este hiro-
tonit diacon celibatar de către episcopul Veniamin Nistor al Caransebeşului.

După absolvirea facultăţii se înscrie la doctorat, iar la 30 iunie 1949 îşi va 
susţine teza cu titlul: viaţa şi petrecerea sfântului antonie cel Mare. începu‑
turile monahismului creştin pe valea nilului sub coordonarea regretatului pro-
fesor Ioan G. Coman. A fost numit profesor suplinitor la Academia teologică din 
Caransebeş (1 aprilie 1947–1 septembrie 1948). După desfiinţarea istoricei epi-
scopii de aici va merge la Timişoara unde va fi numit în anul 1949 secretar, apoi 
referent principal la Centrul eparhial. Între anii 1952–1956 ocupă funcţia de con-
silier cultural al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului.

Din anul 1956 reia activitatea în învăţământul teologic ca profesor la Seminarul 
din Caransebeş, unde predă greaca şi franceza, până la 1 martie 1959 când devine 
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conferenţiar universitar la catedra de Îndrumări misionare a Institutului teologic 
din Sibiu predând Teologia simbolică şi Limba greacă.

În anul 1960 va fi hirotonit preot, iar la 15 decembrie Colegiul Electoral 
Bisericesc îl alege episcop al Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului.

La 17 februarie 1962, acelaşi Colegiu Electoral al Patriarhiei Române, îl alege 
în scaunul vacant de Arhiepiscop al Timişoarei şi Caransebeşului şi Mitropolit al 
Banatului.

În anul 1962 este ales membru permanent al „Grupului de studii patristice“ 
înfiinţat de Comisia „Credinţă şi constituţie“ a Consiliului Ecumenic al Bisericilor. 
Tot în domeniul ecumenismului, poate fi amintită participarea în anul 1961 la 
lucrările Adunării Generale a Conferinţei creştine pentru pace cu sediul la Praga. 
Între anii 1978–1981 a activat ca membru în Comitetul central al Consiliului 
Ecumenic al Bisericilor. I-a fost acordat titlul de Doctor honoris causa de către 
Institutul teologic protestant din Cluj (1978), Universitatea „Aurel Vlaicu“ din 
Arad (2003), Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara (2003), 
Universitatea de Ştiinţe Agricole ale Banatului (2003) şi Universitatea de Vest 
din Timişoara (2003).

Urmare neobositelor preocupări cărturăreşti, Î.P.S. Sa este ales în anul 1992 
membru de onoare al Academiei Române. Este preşedintele de onoare a numeroase 
fundaţii şi societăţi. Este ales în anul 1992 membru al Uniunii Scriitorilor din 
România. I s-a conferit titlul de „cetăţean de onoare“ al oraşelor Timişoara, Lugoj 
şi Caransebeş. În 1997 primeşte premiul conferit de Grupul pentru Dialog Social 
„pentru întreaga viaţă închinată adevărului, dreptăţii şi libertăţii“. În anul 2000 i 
se conferă ordinul naţional „Pentru Merit“ în grad de Mare Cruce conferit de 
Preşedinţia României. În decembrie 2007 i s-a conferit de Consiliul Judeţean 
Timiş premiul „Pro cultura timisiensis“ pe anul 2007.

De-a lungul timpului a colaborat la mai multe reviste şi publicaţii: „Învierea“, 
„Altarul Banatului“, „Studii teologice“, „Ortodoxia“, „Jurnalul literar“, „Orizont“, 
„Gândirea“, „Vatra“. A scris sute de articole, note şi comentarii (unele nesemnate, 
sau semnate cu pseudonimul N. Sebeşan).

A publicat următoarele volume: temeiurile învăţăturii ortodoxe (Timişoara, 
1981), învăţătura ortodoxă despre mântuire (Timişoara, 1983), studii patris‑
tice. aspecte din vechea literatură creştină (Timişoara, 1984), Biserica româ‑
nească din nord‑vestul ţării în timpul prigoanei hortiste (Bucureşti, 1986), 
Patristica mirabilia. Pagini din literatura primelor veacuri creştine (Timişoara, 
1987; Iaşi, 2001), Quo vadis? studii, note şi comentarii teologice (Timişoara, 
1990), viaţa şi petrecerea sfântului antonie cel Mare (Timişoara, 1998), 
Farmecul scrierilor patristice (Bucureşti, 2002), Patristica – filosofia care 
mângâie (Cluj, 2004), actualitatea literaturii vechi creştine (timişoara, 2007), 
Pentru mai binele obştesc (Timişoara, 2008), Pe aripile cuvântului (Timişoara, 
2009), origen şi Celsus (Bucureşti, 1999), Pe baricadele presei bisericeşti, vol. 
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I–II (Timişoara, 2000), Credinţă şi viaţă (Cluj, 2001), Pe firul vremii – medi‑
taţii ortodoxe (Bucureşti, 2000), Popasuri duhovniceşti de la Crăciun la Paşti 
(Timişoara, 2000), Miscelaneea patristica (Cluj, 2001), scrisori pastorale 
(Timişoara, 2011).

A tradus din greacă: scara raiului (Timişoara, 1994; ed. II, 1997; ed. III, 2000) 
şi viaţa Fericitului Pahomie (Bucureşti 1995).

Este iniţiatorul şi coordonatorul colecţiei „Comorile pustiei“ ce apare în cadrul 
Editurii „Anastasia“.

În anul 1992 a coordonat apariţia lucrării ortodoxia românească.
Dumnezeu mi-a oferit şansa de a-l fi avut profesor la Facultatea de Teologie 

din Sibiu. S-a arătat totdeauna deschis, binevoitor şi disponibil de a împărtăşi, cu 
timp şi fără timp, din vastele şi mereu înnoitele sale cunoştinţe, studenţilor dornici 
să pătrundă şi să adâncească tainele teologiei, încât pentru toţi cei chemaţi să-i 
continue misiunea didactică, precum şi pentru posteritate, rămâne un astru care 
luminează mereu calea cunoaşterii teologice şi a vieţuirii conforme acesteia.

Făcând o analiză pertinentă a revistei editată de profesorii de la Academia 
Teologică din Caransebeş, un cercetător competent constată că „Altarul Banatului“ 
se înscrie printre periodicele teologice de autentică valoare (alături de „Revista 
Teologică“, „Studii Teologice“, „Cultura creştină“, bunăoară), ferită de alterările 
ideologice şi politice ale epocii, legitimându-se drept o publicaţie de rezistenţă la 
presiunea nefastă a forţelor ostile codului moral şi spiritual păstrat prin veacuri 
de tradiţia românească. Este o mărturie ce confirmă că aici, în jurul Academiei 
Teologice, a existat un corp profesoral de elită ce cheamă şi îndeamnă, peste ani, 
generaţiile de teologi la rigoare ştiinţifică şi devoţiune clericală“ 25.

Pentru a crea elemente corespunzătoare la stranele Bisericii bănăţene, ia fiinţă 
la Caransebeş, sub episcopul Iosif Badescu, în 1931, o Şcoală de cântăreţi bise-
riceşti cu durata de 3 ani. Se deschide cu 6 elevi, pentru ca numărul lor să crească 
mereu, în aşa fel încât în anul şcolar 1938–1939 să se înscrie 24 elevi.

Directorul şcolii a fost protod. prof. Ioan David (1931–1936), urmat de Nicolae 
Cornean – consilier eparhial (1936–1938), iar apoi Prof. Constantin Vladu, în 
perioada 1938–1948. Se preda aici, pe lângă Cântare bisericească şi Tipic, mai 
multe materii menite să deschidă orizontul teologic şi cultural al viitorilor cantori. 
Nu lipsea din programa analitică Catehismul, Istoria Bisericii Române, Istoria 
Bisericească Universală, Administraţie bisericească, Limba română, Istoria 
României, Geografie etc. Corpul didactic al acestei şcoli era format din profeso-
rii de la Academia teologică, precum şi cadre ale administraţiei locale bisericeşti.

*
*  *

Dar timpul nu stă pe loc. Se schimbă zilele, se schimbă anotimpurile, se schimbă 
vremea, se schimbă oamenii, se schimbă viaţa însăşi. Totul se mişcă, şi tot ce se 

25 Prof. dr. Petru Călin, O prestigioasă revistă teologică, în rev. „Foaia Diecezană“, nr. 9–10/1998, 
p. 17.
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mişcă este în schimbare: „res humanae mutabiles sunt“. Tot aşa şi învăţământul 
teologic din Caransebeş s-a schimbat şi el, determinat de schimbările istorice care 
au apărut în timp. Prima schimbare, am văzut că a fost ascendentă: de la institut 
clerical, la academie universitară. Noile condiţii istorice care au apărut îi vor 
reduce ascensiunea academică, coborând-o la nivel de şcoală profesională, şi apoi 
de grad mediu. Şi numai Dumnezeu l-a menţinut, chiar şi sub această formă, 
fiindcă ateismul comunist totalitar şi criminal aflat la putere, a acţionat fără scru-
pule, zdrobind tot ce a stat în calea obiectivului său de a distruge credinţa, pentru 
a scoate religia din sufletul omenesc. Şi astfel, bisericile, considerate obstacole, 
trebuiau înlăturate şi chiar dărâmate, iar şcolile teologice, care aveau menirea să 
promoveze şi să cultive credinţa, trebuiau desfiinţate. Nu s-a întâmplat însă chiar 
aşa, fiindcă forţele malefice nu reprezintă totul. Mai presus de norii cei negri, care 
aduc furtuni, trăsnete şi fiori de groază, este totuşi soarele. Dacă nu ar exista 
soarele, întreaga existenţă s-ar preface în praf şi cenuşă. Chiar şi în îngheţul 
nemilos al iernii, o rază palidă a soarelui, dacă nu încălzeşte, aduce totuşi o fărâmă 
de speranţă pe măsură să arate că bezna şi îngheţul nu au ultimul cuvânt.

Cam în această ambianţă sumbră, învăţământul teologic din Caransebeş şi-a 
continuat activitatea, prin voinţa şi prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, şi numai 
a Lui.

După reforma comunistă a învăţământului din 1948, Academia teologică din 
Caransebeş s-a desfiinţat. Dascălii binecuvântaţi de Dumnezeu, care prin activi-
tatea şi scrisul lor au făcut din Caransebeşul lui Ioan Popasu şi Iosif Badescu o 
cetate de cultură teologică, s-au risipit şi ei, care pe unde au putut şi pe unde i-a 
dus soarta şi viaţa. Au mai rămas aici doar doi profesori, Zeno Munteanu şi 
Constantin Vladu, pentru a conduce destinul învăţământului teologic, rămas să 
dăinuie nedecis în nebuloasă, fiindcă la Caransebeş a mai rămas doar o şcoală 
profesională de cântăreţi bisericeşti cu durata de 2 ani, ridicată apoi la 3 şi 4 ani 
ca „şcoală medie de cântăreţi bisericeşti“, spre a şcolariza elevi aparţinători 
Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului, precum şi Episcopiei Aradului. Abia 
în anul şcolar 1955/1956, când s-a mai dezgheţat atmosfera internaţională, teolo-
gia din Caransebeş începe să primească un contur mai definit, întemeindu-se un 
seminar teologic cu durata de 5 ani, dintre care primii doi ani pregătea cântăreţi 
bisericeşti. În astfel de condiţii, cu finalitate îndoielnică, prea puţini candidaţi 
băteau la uşa şcolii teologice din Caransebeş, spre a fi primiţi aici. Unii erau 
nevoiţi să o facă, fiindcă, provenind din familii „reacţionare“, le erau închise 
porţile altor şcoli. Mulţi care frecventau şcoala teologică proveneau din familii 
de preoţi, care nici ei nu aveau prea multe şanse în altă parte, deoarece preoţii, 
fiind consideraţi retrograzi, transmiteau fiilor un dosar indezirabil pentru a urma 
o şcoală mai „de viitor“.

Condiţiile de cazare şi de studiu ale noii şcoli teologice din Caransebeş erau 
precare. Vechiul edificiu, ridicat cu atât de multă trudă şi râvnă de către episcopii 
Miron Cristea şi Iosif Badescu, a fost naţionalizat. A mai rămas doar sediul epi-
scopiei, desfiinţată şi ea, pentru ca birourile de altădată să fie folosite ca săli de 
curs. Ca internat era folosită o „baracă“ insalubră şi cu totul necorespunzătoare.
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Materiile de studiu erau proprii teologiei, dar profesorii erau improvizaţi, lip-
siţi, adică, de o calificare proprie studiului pe care îl predau la orele de curs. Nici 
atmosfera din şcoală nu era favorabilă. Dascălii, împărţiţi în tabere, atrăgeau pe 
elevi unii contra altora, creând animozităţi şi tulburare generală. Lipsind aproape 
cu desăvârşire manualele oficiale, era destul de riscant să fie utilizate cele ce nu 
trecuseră prin cenzura comunistă.

De bibliotecă nici nu putea fi vorba. Biblioteca Academiei Teologice de altă-
dată şi a fostei Episcopii, cu variatele fonduri de cărţi, multe dintre ele reprezen-
tând donaţiile episcopilor, a profesorilor şi a celor mai reprezentative personalităţi 
ale culturii caransebeşene, menite să fie utilizate de cei chemaţi să reprezinte 
Biserica bănăţeană în dăinuirea ei, erau depozitate la voia întâmplării în camera 
ce servea cândva drept capelă episcopală. Nefiind nici o persoană care să aibă în 
răspundere biblioteca, deşi ţinută sub cheie, „bibliofilii“ au găsit totuşi uşa de 
intrare ca să spolieze această comoară culturală.

Cu timpul, sub presiunea politică şi diplomatică venită din afară, raza de soare, 
pe care o invocam metaforic mai sus, a început să-şi facă apariţia, spre a mai 
dezgheţa viaţa culturală a poporului român, încât atitudinea noii politici de stat, 
cel puţin în aparenţă şi cu o anume dibăcie parşivă, s-a arătat îngăduitoare Bisericii. 
În acest context, aş evoca o întâmplare. Era în toamna anului 1966, când directo-
rul pus după criterii politice, în urma unor nereguli în serviciu, a fost destituit. Cu 
acest prilej, Mitropolitul a exclamat, spre luarea aminte: „În Biserică, rânduiala 
o face (stabileşte) Biserica!“. Ne-am bucurat nespus de mult de triumful norma-
lităţii. Din nefericire, însă, nu a fost să fie aşa, fiindcă – vorba cronicarului – nu 
vremurile sunt sub om, ci bietul om este supus vremurilor.

Cât priveşte Biserica bănăţeană şi şcoala teologică din Caransebeş, prin pur-
tarea de grijă a lui Dumnezeu a biruit răutatea oamenilor. Dumnezeu a rânduit la 
cârma ei o personalitate dotată cu înţelepciunea necesară să-i reprezinte destinul 
istoric.

  Ca unul care a cunoscut viaţa bisericească de pe aceste 
meleaguri, Mitropolitul Banatului, dr. nicolae Corneanu 
a depus tot interesul, făcând tot ce se putea pentru a da sens 
şi expresie valorilor bisericeşti ale Banatului, iar în privinţa 
seminarului teologic din Caransebeş, cunoscând prea bine 
importanţa şi rostul şcolii în viaţa Bisericii, a vegheat tot 
timpul să-şi împlinească menirea. Identificându-se cu des-
tinul şcolii de aici, în situaţii când a trebuit să-i apere chiar 
existenţa, a fost permanent preocupat de crearea condiţiilor 
corespunzătoare de funcţionare, timp de 32 de ani (1962–
1994), şi mai departe.

În această perioadă, procesul de învăţământ s-a îmbunătăţit, mai întâi prin 
recrutarea profesorilor tineri cu pregătire superioară şi cu elanul care să-i angajeze 
activ şi eficient în procesul didactic educativ.

Din anii ’60 au activat la Seminarul teologic din Caransebeş profesori cu o 
pregătire teologică deosebită, ca: arhid. Cornel olariu şi ioan teodorovici, iar 
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după absolvirea cursurilor doctorale înaltpreasfinţitul Părinte arhiepiscop 
timotei seviciu şi-a început activitatea tot la Seminarul teologic din Caransebeş 
(1960–1961). La fel şi profesorii: dumitru abrudan (1963–1971), cu studii de 
specializare la Ierusalim, a promovat doctoratul în teologie cu teza Creştinismul 
şi mozaismul în perspectiva dialogului inter‑religios, a fost directorul semina-
rului în perioada 1967–1971; silviu anuichi (1962–1977), cu studii de speciali-
zare la Facultatea de Teologie din Belgrad, a obţinut doctoratul cu teza: relaţii 
bisericeşti româno‑sârbe în secolele xvii–xviii (1977); sorin Cosma (1964–
2000), ca profesor la seminarul din Caransebeş a elaborat volumul Cuvinte ale 
dreptei credinţe. Cateheze (1992), precum şi studiile de morală creştină (în 
volum): Cumpătarea în etica filosofică antică şi în morala creştină. o încer‑
care de sofrologie creştină (teză de doctorat), virtutea şi razele ei de lumină 
(1999), Fericirile şi sfânta triadă (1999); vasile Muntean (1974–1975), după 
studii doctorale cu specializarea Bizantinologie, a promovat examenul cu teza 
organizarea mănăstirilor româneşti în comparaţie cu cele bizantine (1984), 
publicând ulterior: Contribuţii la istoria Banatului (1990), artă şi cultură 
(1996); nicolae achimescu (1985–1991), cu studii de specializare în Istoria reli-
giilor la Tübingen, actualmente profesor la Facultatea de Teologie din Iaşi, a 
publicat mai multe studii în volum, precum: istoria şi filosofia religiei la popoa‑
rele antice (1998), Budism şi creştinism. Consideraţii privind desăvârşirea 
omului (1999), india. religie şi filosofie (2001); valer Bel (1982–1986), cu 
studii de specializare la Hamburg, actualmente profesor la Facultatea de Teologie 
din Cluj-Napoca, a publicat mai multe studii în volum, precum: dogmă şi pro‑
povăduire (1994), Misiunea Bisericii în lumea contemporană. exigenţe (2002), 
Misiune, parohie, pastoraţie. Coordonate pentru o strategie misionară (2002).

remus rus, profesor universitar la Facultatea de Teologie din Bucureşti, a 
absolvit Seminarul teologic din Caransebeş în 1960 şi, după cursurile universitare 
de la Sibiu şi doctorale de la Bucureşti, a urmat cursuri de specializare la celebra 
Universitate din Oxford (1965–1969) şi a obţinut titlul de doctor în teologie cu 
teza Concepţia despre om în marile religii (1978); pe lângă numeroasele studii 
şi traduceri, este coautorul manualului de istoria religiilor (1991) şi a studiului 
privind Istoria filosofiei islamice (1994, 344 p.) 26, precum şi a voluminosului 
dicţionar enciclopedic de literatură creştină din primul mileniu, Bucureşti, 
2003.

Dintre profesorii care au activat la Seminarul teologic din Caransebeş şi s-au 
transferat sau şi-au continuat activitatea în mediu universitar, la mai multe facul-
tăţi de teologie, amintim:

Sibiu: Dumitru Abrudan, Petru Pantiş;
Iaşi: Nicolae Achimescu;
Cluj-Napoca: Valer Bel;
26 Ionel Popescu, Petru Călin, şcoala teologică din Caransebeş de‑a lungul vremii, Editura 

Banatica, Reşiţa-Caransebeş, 1998, pp. 8–10.
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Timişoara: Sorin Cosma, Vasile Muntean, Nicolae Belean, Nicolae Morar, 
Vasile Itineanţu, Sebastian Ardelean;

Arad: Silviu Anuichi, Constantin Rus, Teodor Baba;
Caransebeş: Sorin Cosma, Ionel Popescu, Nicolae Morar, Sebastian Ardelean.
Mulţi dintre absolvenţii Seminarului teologic din Caransebeş au activat sau 

activează la facultăţi de teologie afiliate la centrele universitare din ţară, precum:
Bucureşti: Remus Rus, Jean Nedelea;
Sibiu: Miron Dan, Aurel Jivi, Ioan Sauca, Petru Pantiş;
Timişoara: P.S. Episcop Lucian Mic, Vasile Muntean, Nicolae Belean, Ioan 

Bude, Nicolae Morar, Eugen Jurca, Vasile Itineanţu, Cornel Toma, Mircea 
Cricovean, Florin Dobrei;

Arad: P.S. Dr. Daniil Stoenescu, Ioan Tulcan, Constantin Rus, Dumitru Moca, 
Vasile Vlad, Teodor Baba, Cristinel Ioja, Lucian Farcaşiu;

Craiova: Constantin Pătuleanu;
Oradea: Dumitru Megheşan, Pavel Cherescu, Iosif Ferenţ, Viorel Popa;
Baia Mare: Ştefan Pomian;
Caransebeş: P.S. Lucian Mic, Vasile Petrica, Ionel Popescu, Ioan Bude, Florin 

Dobrei, Vicenţiu Românu.
ioan sauca, cu studii doctorale la Bossey-Geneva şi Birmingham, este de mai 

mulţi ani directorul Institutului ecumenic din Bossey-Geneva.
Profesorii de la seminar şi aceiaşi de la reactivata facultate de teologie din 

Caransebeş au colaborat cu regularitate la revista mitropolitană şi la Îndrumătorul 
bisericesc al Arhiepiscopiei Timişoarei. De fapt, mulţi dintre ei au fost deja antre-
naţi în această activitate în perioada când îşi făceau studiile doctorale ca fii ai 
Mitropoliei Banatului. În această activitate au fost antrenaţi şi elevii seminarişti 
dornici să exercite activitatea de cercetare şi studiul teologiei, încât mulţi dintre 

Construcţia sălii de mese 
şi a sălii festive – vara anului 
1972.
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ei, urmând studiile universitare şi doctorale, au constatat că ucenicia de la 
Caransebeş le-a fost deosebit de benefică.

Sub aspect administrativ-organizatoric, s-a finisat în 1963 noua clădire a cămi-
nului-internat pentru elevi, dotat cu mobilierul necesar. S-a organizat biblioteca 
seminarului, înfiinţându-se în 1964 un post de bibliotecar. În 1967 s-au amenajat 
sălile de clasă, sălile de dulapuri şi localul arhivei şcolii, dotate cu cele necesare. 
În 1968 s-a pictat capela fostei episcopii (dată în folosinţa şcolii încă din 1963), 
iar dormitoarele au fost dotate cu un nou mobilier. În 1969 s-a efectuat lucrarea 

de încălzire centrală în toată şcoala, iar când numărul elevilor s-a înmulţit, s-a 
pornit acţiunea de supraetajare a căminului-internat, lucrare începută în vacanţa 
de vară şi dată în folosinţă odată cu începerea noului an şcolar 1970–1971. În 
continuare, s-a construit o nouă aripă a clădirii din curtea şcolii, amenajându-se 
o nouă bucătărie, sală de mese şi sală festivă, dotate cu mobilierul necesar (1972).

Construcţia s-a efectuat în anul 1972, iar la 3 aprilie 1973 a avut loc slujba de 
sfinţire a noului edificiu, spre a fi dat în folosinţă.

După cum vedem, a apărut perioada în care, din raţiuni politice, trebuia să i 
se vorbească străinătăţii despre libertatea religioasă din România… Iar conduce-
rea bisericească, pe cât i-a stat în putinţă, a ştiut să profite de această situaţie, spre 
a-şi urmări interesele sale.

După cum am arătat, din 1955 şcoala teologică din Caransebeş a urmat orga-
nizarea unitară din Patriarhia Română, fiind împărţită în două compartimente: 

Slujba de sfinţire a noului edificiu 
la 3 aprilie 1973.
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primii doi ani era şcoală de cântăreţi bisericeşti, iar ultimii trei ani se constituia 
în seminar teologic; absolvenţilor acordându-li-se dreptul de a ocupa parohii în 
mediul rural. În fond, această diferenţiere între şcoala de cântăreţi şi seminar era 
numai formală, deoarece, după obţinerea diplomei de cântăreţ bisericesc, absol-
venţii urmau cursurile seminariale fără nici o oprelişte, încât seminarul devenise 
din 1976 de sine stătător, cu durata de studiu de 5 ani. Fiindcă era totuşi nevoie 
şi de cântăreţi bisericeşti, din anul şcolar 1976–1977 se deschide la Caransebeş 
o astfel de şcoală, care nu va funcţiona decât doi ani.

Noua organizare şi noua perspectivă ce se deschidea seminarului teologic din 
Caransebeş atrăgea din ce în ce mai mulţi candidaţi la examenul de admitere, încât 
s-a ajuns să fie chiar zece candidaţi pe un loc, socotindu-se necesar ca în anul 
şcolar 1970–1971 să funcţioneze clase paralele. Interesul pentru învăţământul 
teologic seminarial a crescut atât de mult, încât conducerea politică de stat, repre-
zentată prin împuterniciţi ai Departamentului Cultelor, s-a văzut nevoită să cer-
ceteze dosarele candidaţilor dornici să se înscrie la admiterea în seminar, şi să li 
se pună oprelişte acelora ai căror părinţi erau membrii partidului comunist. Şi nu 
au fost puţine cazurile când părinţii au renunţat la carnetul de partid în favorul 
dorinţei fiului de a deveni preot.

În scopul cultivării aptitudinilor elevilor seminarişti, a funcţionat, în perioada 
1962–1969, un cerc literar, condus de prof. Cornel Olariu, iar în perioada 1968 
–1976 a luat fiinţă un cerc de limbi clasice, condus de prof. Sorin Cosma, oferind 
posibilitate elevilor să adâncească limba Sfintei Scripturi şi a Sfinţilor Părinţi.

În perioada 1978–1990 a luat fiinţă un cabinet metodic, ce s-a dovedit a fi 
eficient prin utilizarea mijloacelor audio-vizuale în procesul de învăţământ.

Fiind o şcoală vocaţională, s-a acordat cuvenita importanţă educaţiei, avându-
se în atenţie formarea duhovnicească, disciplina, ţinuta vestimentară, comporta-
mentul corespunzător din şcoală şi din afară de şcoală, precum şi respectarea 
programului de studiu, de meditaţie şi de rugăciune, încât seminarul din Caransebeş 
era considerat a fi o şcoală în care se cultivă ordinea şi disciplina, mai mult ca în 
şcolile de stat. Desigur, procesul educativ nu a fost şi nu este uşor; de aceea anti-
cii obişnuiau să spună că „pe cine l-au urât zeii, l-au făcut dascăl-educator“ (expri-
mat în rimă: „quem di oderunt, paedagogum fecerunt“), dar spre deosebire de 
timpul nostru, atunci s-a crezut în educaţie şi s-au urmărit cu stăruinţă obiectivele 
educative, şi acestea erau bine determinate, încât bunele deprinderi se conturau 
şi deveneau viabile, ca principii de viaţă, pe măsură să afirme caracterul moral-
spiritual orientat spre un ideal corespunzător vocaţiei pe care şcoala însăşi o 
cultiva cu multă sârguinţă.

Un rol important l-a avut pe plan educativ comunicarea dintre şcoală şi fami-
lie, respectiv legătura cu părinţii elevilor, aducându-li-se acestora la cunoştinţă, 
cu promptitudine şi regularitate, abaterile disciplinare. La fel, benefică s-a dove-
dit şi organizarea de către şcoală a întâlnirilor anuale cu părinţii elevilor, prilej în 
care se putea analiza fiecare caz în parte, cu aspectele pozitive şi negative. Şi 
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nimeni, de bună credinţă fiind, nu vedea atunci în educaţie o lezare a libertăţii, ci 
cultivarea libertăţii responsabile, care este atât de necesară şi benefică vieţii şi 
activităţii personale şi comunitare.

Pe lângă acestea, conducerea şcolii a organizat întâlniri ale elevilor cu perso-
nalităţi bisericeşti sau din viaţa civilă, spre a le fi expuse conferinţe pe teme de 
actualitate bisericească, sau cu caracter istoric-comemorativ, mulţi conferenţiari 
ţinând să consemneze în cartea de aur a şcolii bunele impresii pe care au avut 
ocazia să şi le formeze cu acest prilej, fapt care confirmă încă odată prestigiul de 
care se bucura şcoala teologică din Caransebeş.

Dat fiind faptul că absolvenţii de seminar puteau deveni preoţi, activitatea lor 
de instruire a avut şi o pronunţată orientare practică, legată de activitatea pastoral-
misionară a Bisericii, continuând astfel tradiţia formării competenţelor aplicative 
statornicite în pregătirea teologică din Caransebeş. Eficiente în acest sens s-au 
dovedit deplasările la parohiile învecinate, încă din 1969, în scopul efectuării de 
către elevi a practicii omiletice, catehetice, liturgic-tipiconale, precum şi a cântă-
rii bisericeşti, fiind foarte bine primite de credincioşi.

Pentru o cât mai bună desfăşurare a vieţii duhovniceşti de rugăciune, şi în 
acelaşi timp a exersării de către elevi a cântării de la strană şi a practicii omiletice, 
încă din 1975 a început construcţia unei biserici în parcul fostei reşedinţe episco-
pale, purtând hramul „Sfântului Iosif cel Nou de la Partoş“, dată în folosinţă în 
1979 şi târnosită în 1982, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, pe atunci 
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului.

Spunând acestea, e bine să nu uităm că biserica aflată în parcul episcopiei a 
fost construită, sfinţită şi dată în folosinţa seminarului într-o perioadă istorică în 
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care conducerea dictatorială atee din România demola cu hotărâre şi agresivitate 
locaşurile de cult.

În scopul impulsionării evlaviei ortodoxe, înaintea vacanţei de Crăciun şi de 
Paşti, corul elevilor prezenta cu regularitate câte un concert adecvat, dar mai ales 
piesa „Vifleemul“ de Victor Ioan Popa, interpretată de elevi, atrăgea o participare 
de-a dreptul masivă a credincioşilor caransebeşeni, sau veniţi chiar şi din locali-
tăţile învecinate.

Sentimentul naţional bisericesc şi patriotic al elevilor a fost întreţinut prin 
comemorarea evenimentelor bisericeşti şi a cinstirii înaintaşilor proveniţi de pe 
meleagurile bănăţene, care prin activitatea lor, prin dăruirea şi jertfelnicia vieţii, 
au întreţinut aprinsă candela credinţei şi a conştiinţei de neam, în perioade istorice 
când acestea au fost contestate şi atacate.

În contextul interesului deosebit arătat şcolii teologice din Caransebeş, Înaltul 
Ierarh controla nemijlocit procesul didactic, educativ şi administrativ desfăşurat 
aici, făcând deplasări la sediul seminarului, participând la orele de curs, la con-
siliile profesorale, la examene, la manifestări festive, legate mai ales de începutul 
şi sfârşitul anului şcolar. Se apropia foarte mult de elevi, spre a le cunoaşte dezi-
deratele şi neîmplinirile, servind de fiecare dată masa în sufrageria şcolii alături 
de ei.

Pe de altă parte, spre a cunoaşte mai îndeaproape activitatea desfăşurată pe 
multiple planuri la seminar, cu neajunsurile şi aspiraţiile de viitor, invita, când se 
considera oportun, pe directorul şcolii să prezinte în faţa Consiliului arhiepiscopesc 
un raport de activitate, care după ce era analizat, se puteau lua hotărârile cele mai 
bune din partea conducerii bisericeşti.

Este regretabil că au fost şi dintre aceia cărora nu le convenea ceea ce numeau 
autoritatea şi exigenţa Mitropolitului. Judecând însă corect, nu este nici un rău în 
aceasta. Prestanţa este ţinuta demnităţii specifice pentru cel ce ştie să o folosească; 
iar exigenţa nu trebuie confundată cu duritatea sau cu maliţiozitatea. Exigenţa 
constituie totdeauna un impuls şi o cerinţă a calităţii muncii efectuate… Dar, mai 
presus decât oricare alt comentar, se cuvine să recunoaştem şi să apreciem că 
prestanţa şi exigenţa Mitropolitului au salvat şcoala, orientându-i activitatea spre 
împlinirea destinului ei. În acelaşi timp, gândind drept, oricine, de bună credinţă 
fiind, putea învăţa de la Înaltul Ierarh rigoarea în studiu, disciplina muncii şi 
demnitatea în comportamentul preoţesc.

Folosind după cuviinţă condiţiile de studiu şi de educaţie create în seminar, 
mulţi absolvenţi îşi îndeplinesc cu cinste şi devotament misiunea preoţească; alţii, 
desăvârşindu-şi studiile în ţară şi străinătate, ocupă posturi de conducere la centrele 
eparhiale sau protopopeşti, iar alţii onorează catedre universitare. Nu putem trece 
cu vederea că doi dintre absolvenţii seminarului au fost ridicaţi la treapta arhieriei: 
Preasfinţitul Părinte Episcop Daniil Stoenescu şi Preasfinţitul Episcop Lucian 
Mic al Caransebeşului.
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Fiindu-le amândurora profesor, pot da mărturie, 
confirmând zicerea că „ziua bună de dimineaţă se 
cunoaşte!“. Deşi nu au urmat cursurile seminariale în 
aceeaşi perioadă de timp, despre fiecare în parte se 
poate spune că a venit la Seminarul din Caransebeş nu 
din întâmplare, sau îndrumat de cineva, ci sub îndem-
nul vocaţiei de a face roditor darul cu care Dumnezeu 
l-a înzestrat. De aceea, încă de când au intrat în semi-
nar au îmbinat armonic şi creator studiul cu rugăciunea, 
putându-se spune despre dânşii, asemenea ca despre 
Sfinţii Vasile cel Mare şi Grigorie de Nazianz, studenţi 
la Atena, că ştiau doar două drumuri: cel al studiului 
şi cel al bisericii, înţelegând prin aceasta că şi-au format 
şi dezvoltat vocaţia, lărgindu-şi orizontul moral, cultural şi social, sub imboldul 
vieţii de studiu şi al rugăciunii, ca şi comuniune cu Dumnezeu. Datorită acestui 
fapt, nimeni nu a rămas surprins la vestea alegerii lor ca arhierei, fiindcă toţi care 
i-au cunoscut au interpretat acest eveniment ca ceva firesc şi de bun augur, dânşii 
fiind cei mai potriviţi să sfinţească locul în care Dumnezeu i-a rânduit spre sluji-
rea Sa şi a Bisericii Sale.

Odată cu descătuşarea provenită în urma Revoluţiei din 1989, Seminarul teo-
logic din Caransebeş, purtând de acum numele Episcopului Ioan Popasu, se va 
afla în reţeaua învăţământului de stat, cu toate avantajele şi dezavantajele ce decurg 
de aici. În tumultul libertăţii obsesive, seminarul s-a evidenţiat cu precădere prin 
activitatea corală, pe măsură să-i ducă faima în ţară şi străinătate…

Din anul 1990 şi-a făcut din nou apariţia şcoala de cântăreţi bisericeşti cu 
durata de studiu de 2 ani, care a funcţionat doar un deceniu, fiindcă încadrarea 
absolvenţilor în calitate de cântăreţi bisericeşti nu şi-a putut dovedi finalitatea. 
De aceea, absolvenţilor acestei şcoli li s-a oferit posibilitatea de a echivala şi 
continua studiile seminariale, cu diferenţă la materiile pe care nu le aveau ca obiect 
de studiu în programa şcolilor de cântăreţi.

Între anii 1993–1996 s-a deschis pe lângă seminarul teologic o şcoală postli-
ceală „sui generis“ de cântăreţi bisericeşti şi învăţători. Neavând finalitatea aştep-
tată, şcoala a funcţionat trei ani cu o singură clasă, absolvenţilor acordându-li-se 
dreptul de a funcţiona ca învăţători.

Un nou avânt i se imprimă seminarului teologic „Episcop Ioan Popasu“ din 
Caransebeş începând cu anul 2006, când Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian Mic 
al Caransebeşului a transferat sediul seminarului într-un nou edificiu, realizat în 
doar câteva luni, amenajând şi dotând cu mobilierul necesar 5 săli de clasă şi o 
sală pentru cabinetul de informatică. În noul an şcolar 2007–2008 a fost dat în 
folosinţă noul cămin-internat, dotat cu toate cele necesare, după ultimele standarde 
europene, adăugându-i-se o sală de meditaţie, o nouă sală pentru cabinetul de 
informatică, iar alături s-a amenajat bucătăria, cantina şcolii şi spălătoria.
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În structura anilor de studiu ai semina-
rului a apărut recent o mutaţie, în sensul 
că perioada de şcolarizare s-a redus de la 
5 ani la 4 ani, astfel că în anul şcolar 2007–
2008 a absolvit prima promoţie cu 4 ani.

Continuitatea istorică a învăţământului 
teologic din Caransebeş este marcată de 
ascensiunea lui universitară. Venind în 
1996 la cârma reactivatei Episcopii a 
Caransebeşului, Preasfinţitul Părinte 
Episcop Dr. Laurenţiu Streza, actualmente Mitropolitul Ardealului, a readus în 
activitate învăţământul teologic universitar în Caransebeş, exact după o jumătate 
de veac de la desfiinţarea sa.

  Neputând trece cu vederea acest eveniment din viaţa 
eparhiei, organul ei oficial consemna: „Sâmbătă, 3 
octombrie 1998, la Caransebeş a avut loc deschiderea 
oficială a cursurilor universitare ale secţiei de Teologie 
Ortodoxă-Istorie, din cadrul Universităţii «Eftimie 
Murgu» din Reşiţa, act de mare însemnătate pentru învă-
ţământul teologic românesc în general şi cel caranse-
beşan în special. Preocuparea asiduă a întâistătătorului 
Eparhiei noastre, P.S. Dr. Laurenţiu de a reînnoda firul 
învăţământului teologic universitar de la Caransebeş a 

găsit înţelegere atât la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale cât şi la cel al 
Rectoratului Universităţii reşiţene. Deschiderea oficială a fost precedată, în mod 
firesc, de slujba Tedeum-ului săvârşit la biserica seminarului teologic liceal «Ioan 
Popasu» din Caransebeş, de un sobor de preoţi, avându-l în frunte pe P.S. Dr. 
Laurenţiu Streza. La sfârşitul serviciului religios, Preasfinţitul nostru episcop a 
ţinut un vibrant cuvânt de învăţătură în care a subliniat însemnătatea şi responsa-
bilitatea acestui moment-eveniment. La ora 11, în sala festivă a Seminarului teo-
logic liceal «Ioan Popasu» s-au continuat festivităţile de deschidere a cursurilor 
secţiei de Teologie Ortodoxă-Istorie la care au luat cuvântul: P.S. Dr. Laurenţiu 
Streza, episcopul Caransebeşului, Excelenţa Sa, Dl. Sorin Frunzăverde, ministrul 
turismului, dl. prof. dr. ing. Mircea Golumba, rectorul universităţii, dl. Iosif 
Hilofsky, prefectul judeţului Caraş-Severin, dl. ec. Ilie Mustăcilă, preşedintele 
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, dl. ing. Ioan Mura, primarul municipiului 
Caransebeş, dl. viceprimar Ioan Gheorghe Ştefan, dl. deputat Liviu Spătaru, 
dl. prof. univ. dr. Vasile Mircea Zaberca, secretar ştiinţific al universităţii, dl. prof. 
univ. dr. Constantin Popp, un reprezentant al noilor studenţi şi P.C. pr. Dimitrie 
Grama, absolvent al fostei Academii Teologice din Caransebeş. Atmosfera aparte 
a acestui eveniment a mişcat profund sufletul participanţilor care au văzut în toate 
acestea binecuvântarea lui Dumnezeu şi pilduitoarea purtare de grijă a ierarhului 
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nostru, P.S. Dr. Laurenţiu Streza faţă de buna pregătire a viitorilor preoţi şi pro-
fesori de istorie din Eparhia noastră“ 27.

Secţia de teologie funcţionând pe lângă Universitatea reşiţeană în cadrul 
Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrative, a avut la început cursuri de 
patru ani cu specializarea „Teologie Ortodoxă Didactică şi Istorie“, absolvenţilor 
acordându-li-se posibilitatea de a ocupa funcţii în învăţământ ca profesori de 
istorie şi de religie. Fiindcă mulţi dintre cei care studiază teologia doreau să devină 
preoţi, la cererea Conducerii eparhiale, Universitatea a aprobat alcătuirea unui 
modul în care să se predea şi materiile specifice teologiei, pe măsură să le ofere 
absolvenţilor posibilitatea de a efectua examenul de capacitate preoţească şi de a 
continua studiile postuniversitare de doctorat la toate cele patru secţii teologice 
din ţară.

Un rol important şi chiar decisiv în desfăşurarea unei activităţi eficiente în 
învăţământul teologic caransebeşan l-a avut colaborarea optimă dintre Universitatea 
„Eftimie Murgu“ din 
Reşiţa şi Conducerea 
eparhială din Caran-
sebeş. Astfel, univer-
sitatea reşiţeană, care 
a integrat învăţămân-
tul teologic, şi-a arătat 
totdeauna disponibili-
tatea de a răspunde 
atât material cât şi 
formal în direcţia pro-
movării cadrelor didac-
tice corespunzătoare. 
A urmărit tot timpul 
asigurarea bazei materiale, promovarea studenţilor după merit prin acordarea 
burselor şi a unor facilităţi, precum şi prin asigurarea comisiilor de diplomă, când 
secţia de teologie nu era acreditată.

Se cuvine să evidenţiem că Universitatea din Reşiţa a depus un interes deose-
bit în direcţia acreditării Secţiei de teologie, prin directa implicare a Domnului 
Rector Ioan Vela de a crea noul sediu al facultăţii, dotându-l după standardele 
europene, până în cele mai mici amănunte.

Acreditarea secţiei de teologie în anul 2007 (detaşată de istorie) oferă posibi-
litatea învăţământului teologic universitar din Caransebeş să-şi continue activi-
tatea, cursurile de licenţă având durata de 3 ani, odată cu obligaţia de a deschide 
cursuri masterale de 2 ani, urmate de cele doctorale.

27 Pr. Ioan Petraş, Spiritualitate ortodoxă şi învăţământ universitar la Reşiţa‑Caransebeş, în 
„Foaia Diecezană“, nr. 9–10/1998, p. 6.
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Moment festiv prilejuit de împlinirea unui deceniu de activitate teologică universitară 
în Caransebeş – 2 octombrie 2008

Interesul Universităţii reşiţene de a promova într-o formă calitativ superioară 
învăţământul teologic universitar din Caransebeş, s-a concretizat prin deschiderea 
cursurilor masterale de 2 ani, în 2008. Reţinem implicarea hotărâtă a Domnului 
Decan Gheorghe Popovici de a crea toate condiţiile pentru împlinirea acestui 
deziderat. Considerăm momentul potrivit să remarcăm faptul că, spre deosebire 
de alţi intelectuali care abordează doar instituţia bisericească, ei rămânând „extra 
muros“, Domnul decan Gheorghe Popovici se dovedeşte a fi un credincios activ, 
ataşat vieţii bisericeşti, motiv pentru care Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian şi 
l-a apropiat ca pe un colaborator de nădejde în deciziile eparhiale, activând ca 
secretar în Adunarea eparhială a Episcopiei Caransebeşului (2010–2014) şi mem-
bru în Consiliul eparhial al Episcopiei Caransebeşului (2010–2014).

Dintre cadrele universitare de la secţia de Teologie Didactică din Caransebeş, 
care, activând aici, au elaborat studii în volum (cei drept, unele mai mici, altele 
mai mari), reţinem următoarele nume:

1. sorin Cosma: Cateheze, 2 vol., Caransebeş, 2001, 972 p.; ascetica, Timişoara, 
2003, 640 p.; o abordare creştină a Bioeticii, Caransebeş, 2007, 320 p.

2. vasile Muntean: Monumente istorice bisericeşti din lugoj (coautor), 
Timişoara, 1981; Bizantinologie, 2 vol., Timişoara, 1999, 2000; spiritualitatea 
bizantină şi românească, Timişoara, 2004; exegeze istorice şi teologice, 
Timişoara, 2005; Bizanţul şi românii, Iaşi, 2005; istoria creştină generală, 
2 vol., Bucureşti, 2008; istoria Bisericii româneşti, 2 vol., Timişoara, 2009.

3. dumitru Jompan: Coruri şi fanfare din Banat (Caraş‑severin), Timişoara, 
2003; antoniu sequens (1865–1938), Reşiţa, 2003; timotei Popovici. 
Corespondenţă. studii de pedagogie muzicală, 2 vol., Timişoara, 2002; 
Festivalul corurilor de copii şi tineret „timotei Popovici“ în 25 de secvenţe, 
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Caransebeş, 2007; Corul catedralei „sfântul gheorghe“ din Caransebeş 
(1924–2001), Caransebeş, 2008; Corespondenţă, 2 vol. (a-c + d-j), Reşiţa, 2010; 
Marga – din biografia unor oameni obişnuiţi, Reşiţa, 2011.

4. vasile Petrica: reflexii şi paradigme teologice, Reşiţa, 1998; teologul şi 
juristul Moise ienciu (1881–1953). o viaţă uitată într‑o arhivă, Caransebeş, 
2003; dr. ion sârbu (1865–1922). istorie şi preoţie, Caransebeş, 2003; institutul 
teologic diecezan ortodox român Caransebeş (1865–1927), Caransebeş, dr. 
Corneliu diaconovici (1859–1923) – enciclopedist şi ambasador al culturii 
române, Caransebeş, 2009.

5. ioan Mihoc: Morala Predicii de pe Munte şi influenţa ei asupra gândi‑
rii şi vieţii creştine, Sibiu, 2009, 250 p.; Un studiu al noului testament, vol. I: 
evanghelia după Matei şi Marcu, Reşiţa, 2010.

6. Florin dobrei: istoria vieţii bisericeşti a românilor hunedoreni, Reşiţa, 
2010, 734 p.; Bisericile ortodoxe hunedorene, Reşiţa, 2011, 664 p.

În altă ordine de idei, se cuvine să evidenţiem că întreaga activitate didactică 
şi întreg procesul educativ duhovnicesc în învăţământul seminarial şi universitar 
din Caransebeş se desfăşoară sub binecuvântarea şi sub directa îndrumare a 
Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian al Caransebeşului.

Identificându-se cu viaţa eparhiei, Prea Sfinţia Sa a avut în atenţie deopotrivă 
învăţământul seminarial şi cel universitar din Caransebeş, veghind ca studenţii 
de aici să cultive vocaţia atât prin studiu, cât şi prin îndrumare duhovnicească. În 
acest scop, la cursurile de licenţă au fost recomandaţi să predea şi profesorii de 
la seminar, ca unii care dispun de competenţă şi experienţă didactică dovedită în 
activitatea ce o depun în învăţământul liceal: Pavel Marcu, Rusalim Isac, Constantin 
Train, precum şi părinţii consilieri cu studii doctorale: Daniel Alic şi Alin Câmpean.

Urmând pilda înaintaşilor, Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian cultivă la 
Caransebeş un învăţământ menit să formeze competenţe practice, spre a promova 
elemente capabile să fructifice creator, în funcţia pe care o vor exercita în viitor, 
cunoştinţele primite în şcoală. De altfel, aceasta este şi orientarea modernă a 
învăţământului de pretutindeni, fiindcă numai aşa îşi poate dovedi eficienţa şi 
finalitatea. Dovadă elocventă în acest sens este faptul că tematica cursurilor mas-
terale de doi ani este centrată pe „Teologie pastorală şi misiunea creştină“.

Pornind de la principiul că exemplul premerge (exempla trahunt), atât în instruc-
ţie, cât şi în educaţie, Ierarhul acordă un interes deosebit conturării caracterului 
religios moral al viitorilor profesori de religie, chemaţi să îndeplinească misiunea 
de a forma o nouă generaţie de credincioşi activi, participanţi la viaţa Bisericii. 
În acest scop, Preasfinţia Sa a numit şi în învăţământul universitar un duhovnic 
cu experienţă, spre a săvârşi sfintele slujbe, a ţine cursul de formare duhovnicească 
şi a acorda asistenţa duhovnicească, îndrumându-i pe studenţi să participe la viaţa 
Bisericii, în special prin împărtăşirea după cuviinţă cu Trupul şi Sângele Domnului.
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Mai mult decât acestea, Preasfinţia Sa se implică direct în învăţământul uni-
versitar, coordonând studiile practice, potrivit obiectivelor pe care le are în aten-
ţie Conducerea eparhială în organizarea activităţii misionar pastorale.

Cultivând tradiţiile bisericeşti statornicite pe aceste meleaguri de aproape un 
veac şi jumătate, elevii şi studenţii participă activ la viaţa culturală a eparhiei, 
prilejuită de manifestări festive, comemorări istorice şi simpozioane naţionale şi 
internaţionale. Ierarhul însuşi a elaborat mai multe cărţi în volum, precum şi 
studii temeinic documentate, ce rămân adevărate mărturii privind tematica istorică 
de studiu, aflată pe ordinea de zi a simpozioanelor la care ne-am referit. Dintre 
acestea amintim câteva titluri semnificative: sfântul iosif cel nou de la Partoş 
– 350 de ani de la trecerea în veşnicie, Editura Diecezană, Caransebeş, 2006, 
108 p.; episcopul Miron Cristea (1990–1919). Pastorale, ordine, circulare şi 
corespondenţă administrativă, Editura Diecezană, Caransebeş, 2007, 198 p.; 
Biserica sfântul Mare Mucenic gheorghe din Caransebeş, (coautor), Editura 
Brumar, Timişoara, 2007; Biserica naşterea sfântului ioan Botezătorul din 
Caransebeş (coautor), Editura Brumar, Timişoara, 2008, 102 p.; Catedrala 
învierea domnului din Caransebeş – de la ideal la realizare (coautor), Editura 
Diecezană, Caransebeş, 2010; Episcopul Ioan Popasu în conştiinţa caransebeşe‑
nilor…, în vol. istorie şi spiritualitate în episcopia Caransebeşului, Editura 
Diecezană, Caransebeş, 2008, pp. 12–19; Cele trei candidaturi ale protosincelu‑
lui dr. Iosif Iuliu Olariu pentru ocuparea scaunului de episcop al Caransebeşului, 
în vol. rugăciune şi teologie, Editura Diecezană, Caransebeş, 2009; Episcopul 
Iosif Traian Badescu şi Orşova (1920–1933), în vol. Mehedinţi. istorie, cultură 
şi spiritualitate, Drobeta Turnu Severin, pp. 335–346 etc.

Făcând o trecere în revistă a etapelor învăţământului teologic din Caransebeş 
în cei 146 de ani ai dăinuirii sale istorice, nu punem punct, ci lăsăm deschis ori-
zontul pe care îl dorim din ce în ce mai luminos…

Fie ca acest studiu să reprezinte un omagiu pe care îmi permit să-l aduc învă-
ţământului teologic din Caransebeş, pe care Dumnezeu m-a învrednicit să-l slujesc, 
cu modestie şi demnitate, aproape o jumătate de veac.



înseMnările de Călătorie 
ale ProFesorUlUi niColae M. PoPesCU (1881–1963) 

Prin BanatUl tiMişan

Lect. dr. FLORIN DOBREI

În urmă cu un secol, cu binecuvântarea mitropolitului-primat Conon Arămescu-
Donici (1896–1919), un tânăr teolog din Vechiul Regat întreprindea o călătorie 
de trei săptămâni prin Banat, consemnând pretutindeni tradiţii şi obiceiuri, descri-
ind locuri şi oameni. Semnatarul acestor inedite note, tipărite în câteva numere 
consecutive ale revistei bucureştene „Biserica Ortodoxă Română“ din anul 1911, 
era „Nicolae M. Popescu, [pe atunci] diaconul mănăstirii Zamfira-Prahova“.

Cunoscut profesor de Teologie şi reputat istoric al primei jumătăţi a secolului 
XX, acesta se născuse la 10 februarie 1881, în satul Dâmbovicioara din actualul 
judeţ Dâmboviţa, într-o veche familie preoţească. Studiile elementare din locali-
tatea natală, cele teologic-liceale de la Seminarul „Nifon“ din Bucureşti (1893–
1901) – cu diferenţă de liceu şi bacalaureat la Colegiul „Sf. Sava“ (1902) – şi cele 
superioare de la Facultăţile de Teologie (licenţiat în 1907) şi de Litere-Filosofie 
(licenţiat în 1908) ale Universităţii din Bucureşti au fost urmate de o bursă de 
specializare în Istorie şi Bizantinologie la Viena (1910–1913), unde a obţinut 
doctoratul în Istorie în anul 1913. Diacon la mănăstirea Zamfira (1908–1910), la 
capela ortodoxă română din Viena (1910–1913) şi la biserica din Cotroceni-
Bucureşti (1913–1920) – în paralel director al Cancelariei mitropolitane (1919–
1923) –, a ajuns apoi preot la bisericile „Schitul Mureşanu“ (1920–1926) şi „Bradu 
Boteanu“ (1926–1933) din Bucureşti, respectiv director al Seminarului „Nifon“ 
(1923–1924) şi titular al catedrei de Istoria Bisericii Ortodoxe Române din cadrul 
Facultăţii de Teologie din Bucureşti (1922–1946). Pentru meritele sale deosebite 
a fost ales membru corespondent (1920) – apoi activ (1923–1948) – al Academiei 
Române, membru al Comisiei Monumentelor Istorice (1923–1948) şi secretar 
general în Ministerul Cultelor (1931 şi 1939). De asemenea, a participat la 
Congresele de Bizantinologie de la Bucureşti (1924), Belgrad (1927), Sofia (1934) 
şi Roma (1936) şi a fost preşedinte al Societăţii corale „Carmen“, organizând o 
serie de concerte în ţară şi peste hotare. În plan editorial, a tipărit următoarele 
volume şi broşuri cu caracter istoric: viaţa şi activitatea dascălului de cântări 
Macarie ieromonahul (Bucureşti, 1908, 92 p.), nifon ii, patriarhul 
Constantinopolului (Bucureşti, 1914, 68 p.), Patriarhii ţarigradului prin ţările 
româneşti. veacul xvi (Bucureşti, 1914, 48 p.), Catagrafia eparhiei Ungrovlahiei 
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în anul 1810 (Bucureşti, 1914, 88 p.), dionisie, mitropolitul Ungrovlahiei: 24 
iunie–24 decembrie 1672 (Bucureşti, 1914, 17 p.), viaţa şi faptele domnului 
ţării româneşti Constantin vodă Brâncoveanu (Bucureşti, 1915, 82 p.), ştiri 
noi despre Macarie ieromonahul, dascălul de cântări şi directorul tipografiei 
din mănăstirea Căldăruşani (Bucureşti, 1916), gheorghe david, mitropolitul 
Moldovei: † 1508 aprilie (Bucureşti, 1936, 13 p.), Preoţi de mir adormiţi în 
Domnul (Bucureşti, 1942, 224 p.), Pomenirea a trei sute de ani a sinodului de 
la iaşi (Bucureşti, 1943, 19 p.), Corespondenţa lui iosif gheorghian cu vladimir 
guettée (Bucureşti, 1944, 55 p.), Ciril lucaris şi ortodoxia română ardeleană 
(Bucureşti, 1946, 22 p.) şi exerciţii de paleografie românească (Bucureşti, f.a., 
36 p.); a tradus din limba rusă Cuvântările bisericeşti ale mitropolitului Nicolae 
Krutiţki al Moscovei (3 vol., Bucureşti, 1949–1952), a editat împreună cu Gheorghe 
Moisescu monumentala lucrare orthodoxos omologhia. Mărturisirea ortodoxă. 
text grec inedit. Ms. Parisinus 1265. text român ed. Buzău 1691 (Bucureşti, 
1942, LXVIII + 352 p. + 8 pl.) şi a diortosit Molitvelnicul şi aghiasmatarul 
(ediţiile din 1937). La acestea se adaugă numeroase studii de istorie bisericească 
şi de istoria culturii româneşti, evocări de ierarhi şi preoţi de mir – publicate în 
revistele şi periodicele bisericeşti şi literare „Biserica Ortodoxă Română“, 
„Amvonul“, „Universul Literar“, „Apostolul“ şi „Glasul Bisericii“ din Bucureşti, 
„Mitropolia Olteniei“ din Craiova etc. –, comunicări în plenul Academiei Române 
şi conferinţe la Universitatea populară de la Vălenii de Munte. A trecut la cele 
veşnice la 11 februarie 1963, fiind înmormântat la Bucureşti 1.

Textul însemnărilor în discuţie, intitulat Prin Banatul timişorii, constituie o 
frescă vie a obştilor bănăţene de odinioară, cu împlinirile şi bucuriile, dar şi cu 
aspiraţiile şi greutăţile acestora. Cu mici îndreptări şi scurte explicaţii adăugate 
între paranteze drepte, redăm aceste impresii de călătorie după exact 100 de ani: 

„Trimis de «Casa Bisericii», am străbătut o bună parte din Banatul Timişoarii. 
În notele următoare am încercat să scriu câte ceva din ceea ce am văzut. Am 
căutat să dau mai multă atenţie gospodăriei şi mai ales Bisericii bănăţene; am 
încercat, pe cât m-am priceput, să descriu şi localităţile. În capitolul Cărţi vechi 
în bisericile bănăţene am înşirat cronologhiceşte toate titlurile cărţilor vechi, până 
la 1826, de prin biserici. Simt singur că ceea ce am scris este cu mult mai prejos 
decât folosul personal sufletesc pe care oricine îl va câştiga cău tând să cerceteze 
cum neamul lui îşi duce viaţa ori şi unde îi este dat să trăiască“ 2. 

După ce între 30 iulie şi 5 august 1910 a vizitat oraşul Caransebeş şi satele de 
pe văile Bistrei (Glimboca, Ohaba-Bistra, Ferdinand/Oţelu Roşu, Cireşa, Măru, 

1 Niculae Şerbănescu, Preotul profesor Niculae M. Popescu, în rev. „Biserica Ortodoxă Română“, 
Bucureşti, an 81, 1963, nr. 1–2, pp. 72–82; Victor Popescu, Popa Nae de la biserica Boteanu, în 
rev. „Glasul Bisericii“, Bucureşti, an 29, 1970, nr. 1–2, pp. 72–79; enciclopedia istoriografiei 
româneşti, Bucureşti, 1978, p. 269;  Prof. pr. dr. Niculae M. Popescu, în rev. „Studii Teologice“, 
Bucureşti, an 34, 1982, nr. 1–2, pp. 45–46; Mircea Păcurariu, dicţionarul teologilor români, ed. 
a II-a, Bucureşti, 2002, pp. 380–381; Adrian Gabor, studia ecclesiastica, Bucureşti, 2003, pp. 
52–68; enciclopedia ortodoxiei româneşti (coord. Mircea Păcurariu), Bucureşti, 2010, p. 501.

2 Niculae M. Popescu, Prin Banatul Timişorii, în rev. „Biserica Ortodoxă 
Română“ (în continuare „BOR“), Bucureşti, an 34, 1911, nr. 11, p. 1198.
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Măgura, Mal şi Obreja) şi Timişului (Teregova şi Armeniş), reîntors la Caransebeş 3, 
„pe 5 august plec cu dr. Barbu [Petru Barbu (1864–1941), protopop şi profesor 
la Institutul teologic-pedagogic din Caransebeş n.n.] spre lugoj, ca să fim acolo 
de «Schimbarea la Faţă» şi să asistăm la serbarea teatrală şi muzi cală a tineretu-
lui român de aci. Trenul urmăreşte valea Timişului, care începe să se lărgească, 
mărginită în dreapta de dealurile ce se micşorează din ce în ce, pe când cele din 
stânga se pierd în câmpia ce duce spre Buziaş. Lu gojul e oraş mai luminos, mai 
simpatic decât Caransebeşul. Străzile îi sunt mai drepte, mai umbroase. Piaţa din 
jurul bisericii unite e mai mare şi mai animată. În camera de la «Concordia», unde 
poposesc, străbat acordurile pline ale imnului studenţesc: «Cântăm libertatea şi 
numele sfânt / Al ţării străvechi şi-al acestui pământ», cântat de tinerii ce-şi pre-
gătesc serbarea de mâine. Un poet ardelean, un muzicant valah şi un cor bănăţean, 
iată unitate culturală! Lugojul e cel mai puternic centru românesc din Banat. S-a 
făcut şi zicătoarea cunoscută: «Nu-i român ca bănăţeanu, / Bănăţean ca lugojanu, 
/ Lugojan ca Brediceanu», care acum doarme somnul de veci, dar care a lăsat în 
urmă destui îndârjiţi ca să ducă cu curaj steagul luptei purtat cu cinste de el. 

Am fost martor la o scenă, care înve derează mai bine ca orice simţimintele 
româneşti ale acestora. Unul din ai lor, rătăcit prin ţară, încearcă să dea aci un 
concert, în care face două greşeli. Întâia, că nu in tră în legături cu inteligenţa de 
aci şi a doua că în programul său, tipărit în limbă streină, pune numai cântece 
streine. I s-a plătit bine. Nimeni n-a călcat pragul sălii, iar la o întrevedere un 
român spătos îi spune în mânie: «Eu sunt stăpân aici, să nu faci un pas fără voia 
mea, căci limba noastră eu o apăr aici cu sângele şi cu sufletul meu necăjit prin 
temniţe şi nu tu care baţi pietrile Bucureş tilor, că Lugojul n-are lipsă de artă, ci 
de cântece româneşti». Da, aici să vii ca să pricepi cuvântul adânc, lupta pentru 
limbă şi neam! 

Tot în aceleaşi simţiminte îşi cresc şi copiii. La sărbătoarea ce o dedeau tinerii 
în seara de 6 au gust, toţi lugojenii şi mărginaşii erau de faţă. Se juca o piesă cu 
subiect ţărănesc, în care se critica camătă şi be ţia şi se cântau doine şi coruri 
româneşti. Bucurie de pă rinte se vedea pe feţele tuturor auditorilor şi încurajarea 
era unanimă faţă de încercările cam stângace ale tinere tului, cari ieşea din această 
seară cu ideea întipărită de a păşi cu curaj pe aceiaş cale a înaintaşilor lor. A doua 
zi găsesc pe toţi aceşti tineri actori improvizaţi răsfoind ziarele şi cărţile din 
biblioteca ziarului de aci «Drapelul». Peste două zile plecau cu ei ca să dea aceiaş 
serbare în diferite centre româneşti. Aceiaş solidaritate şi creştere a tineretului o 
arată şi în biserică. Cântările în strană le ţin învăţătorii şcolii confesionale împre-
ună cu copiii, cari toţi pot face pe cântăreţii. Corul vocal fără argint, condus de 
cunoscutul muzicant Ion Vidu [(1863–1931), renumit compozitor şi dirijor n.n.], 
e o podoabă a cântecului co ral românesc de pretutindenea şi îţi spun lucruri adevă-
rate, snob din Bucureşti, când afirm că cei mai cu vază români din Lugoj cântă 
alături de copii şi de tăbăcari supt bagheta învăţătorului Vidu.

3 „BOR“, an 34, 1911, nr. 11, pp. 1198–1202 şi nr. 12, pp. 1277–1281.
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În Lugoj sunt şi români uniţi şi au chiar Episcopie de la 1850, cu palat mare 
şi fru mos şi cu biserică plină de odăjdii scumpe; dar majori tatea sunt ortodocşi, 
cari au aci numai protoerie şi ţin biserica cea mare a cărei pictură, în stil bizantin, 
e de pe la începutul veacului XIX. Lângă biserică e un turn singuratic, rămăşiţă 
din altă biserică. Inscripţia latinească spune că-i ridicat la 1726, iunie 9, de Ioan 
Ratz de Mehadia, suprem prefect al renumitelor districte Lugoj, Ca ransebeş şi 
Lippa [Lipova n.n.]. «Lugojana» e Banca românească de aci. Dacă pleci pe strada 
de lângă biserica mare în sus, îna inte de a ajunge la viile oraşului, dai de impu-
nătorul ci mitir. Aci dorm, între alţii, poetul Victor Vlad Delamarina  [1870–1896, 
autor de poeme în grai bănăţean n.n.] şi Coriolan Brediceanu [1849–1909, cunos-
cut avocat şi om politic n.n.].

Cu trenul nou, ce duce la Băile Buziaş şi mai departe, încep a înainta în părţile 
mai netede ale Banatului. Mă opresc în hodoş, sat cu 750 de numere, aproape de 
Lugoj. Casele nu sunt aşa de frumoase ca cele din văi; se gă sesc şi de cele aco-
perite cu paie în forma celor din sa tele noastre. Curţile sunt mai mari şi nu aşa de 
puternic închise. În jurul satului se întinde izlazul de vite şi nu-mi vine să crez că 
herghelia de cai voinici şi mari ca cei din oastea noastră, cum şi cireada de vaci 
de soi sunt ale satului; erau lucruri ce nu se pomenesc pe la noi. Biserica e nouă, 
din 1897, pictată numai pe tâmplă, de Deleomini [Bartolomeu Delliomini (1864–
1930) n.n.] din Caransebeş. Veniturile bisericii pe 1908 au fost de 2.481 cr. [coroane 
austriece n.n.]. În biserică sunt şapte prapore, între cari şi al corului din sat, înfi-
inţat în 1896. Acest cor, condus de învăţător, îl auzisem la Lugoj în 1905. Şcoala 
e confesională, căci nu mai suntem în graniţă. Pe pereţii ei atârnă imnul ma ghiar 
şi hărţi intuitive. Nora unui gospodar voios ne arată lucruri de casă: oprege, cămăşi, 
velinţe, lucrate cu măiestrie şi încărcate cu aur. «Se pierde vremea cu lucrul» 
replică gospodarul la admiraţia noastră. La epitropul bisericii, un om bogat, dar 
rămas spre cinstea lui tot ţăran, văd lucruri de casă de o frumuseţe şi bogăţie 
uimitoare. Opregele, velinţele şi catrinţele în aur, pe câmp negru, ne iau ochii. «E 
lucru în taină ăsta, Domnule, adică zadar nic, spune cu necaz gospodarul». Preotul 
îmi spune că îi sărăceşte luxul şi că duminica tot satul, sărac şi bo gat, licăreşte în 
aur. 

Mergem în Boldur, sat apropiat, mai mare decât Hodoş. Biserica încăpătoare 
e din 1868, pic tată rău de Simionescu în 1904. Şcoala confesională, mică, cu un 
amărât de dascăl, ameninţat cu excluderea pentru că nu face progres cu maghiara. 
În acest sat aud întâiu de bufeni şi frătuţi. Bufenii ar fi românii din ţară [România 
n.n.], fugiţi în Banat în vechile vremuri de asuprire. Îşi păstrează încă ceva din 
particularităţile graiului şi obiceiurilor lor şi se zice că nu prea au amestec cu 
frătuţii, cum au botezat ei pe bănăţeni.

În dimineaţa următoare, în 8 august, sunt în Buziaş, renumita staţiune balneară. 
Pământul are uşoare ondulaţii, ce se înde sesc în mijlocul Buziaşului. Stabilimentul 
de băi e bine în treţinut, cu parcuri încântătoare, cu poteci curate şi plantaţii 
umbroase. Havuzuri [fântâni arteziene n.n.] aruncă apă dătătoare de sănătate, pe 
care bolnavii o pregustă, plimbându-se liniştiţi. De-a lungul străzii principale două 
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şiruri de femei expun spre vânzare diferite lucruri. Mai la o parte sunt care cu 
zarzavaturi. Piaţa e însufleţită şi e atâta felurime de co stume şi de culori că îţi pare 
a fi într-un muzeu etno grafic: oprege, catrinţe, fuste (mai ales albe), îmbrobodeli 
greoaie ca la caraşoveni, mijlocuri groase cât butea prin adaosul, pe dedesupt, a 
diferite fuste mai scurte. Multe feţe sunt boite mai rău decât măscile. Pe alei mai 
retrase, în locul de plimbare al boierilor, se văd femei cu cusături ţărăneşti spre 
vânzare. Biserica nu face cinste satului şi epitropilor, care se laudă că românii o 
iau înainte şvabilor. Clopotele bisericii sună şi lumea începe să se uite în susul 
drumului.

De departe se aud cântece şi se zăresc câr duri de oameni, femei şi copii, cu 
prapore şi cruci pur tate înainte. Sunt credincioşii din Silagiu un sat lângă Buziaş, 
care vin tocmai de la mănăstirea Hodoş-Bodrog de lângă Arad. E obiceiu în Banat 
că de hramul mănăstiri lor credincioşii din diferite sate se duc acolo cu steaguri şi 
cruci, în cete mari, cântând şi prin orice sat trec se opresc la biserică, unde se 
închină. Când procesiunea aceasta sosi în piaţă, cunoscuţii le ieşiră în cale, se 
săru tară şi se atinseră cu mâna ca să ia sfinţenie. În faţa lor e numai entusiasm 
religios. După ce au ocolit biserica, intră înăuntru, cântă, zic rugăciuni, iar bătrâ-
nul care i-a condus mulţămeşte «surorilor şi fraţilor» pentru însoţire şi îi roagă să 
ia parte pentru 15 august la ruga din Vasiova.

Cu preotul din Vucova trecem şi prin silagiu, sat întins, mare, aşezat la sud 
de Buziaş. Are peste 2.300 de locuitori. În 1863 jumătate din sat a trecut la unire 
şi acum au biserica lor aparte, cum şi şcoală confesională. Preotul gr. or. asigură 
că nu există duşmănii între fraţii de două confesiuni. Plecăm repede spre Vucova. 
Drumul larg trece printre lanuri întinse şi bine lucrate de porumb. Spre miază-zi 
străluceşte în soare biserica din nickydorf [Niţchidorf n.n.], un sat de colonişti 
şvabi. O cireadă de vite frumoase stau culcate lângă puţul de adăpat, pe izlazul 
uscat de secetă.

Intrăm în vucova, sat întins de câmpie, cu uliţi largi, cu piaţă în mijloc. 
Gospodării bune, casele vechi învelite cu paie, cele noi mai mari şi învelite cu 
ţigle. Femei, re numite în jur prin frumuseţea lor, poartă cătrinţe – la săr bători 
oprege –, umflate în şolduri, înfoiate ca o varză. Ţă ranii, în ironie, le zic că sunt 
«închiciorate cu mărtani». În acest sat locuitorii pe jumătate sunt slovaci de rit 
luteran, veniţi acum 80 de ani, cu biserica şi şcoala lor con fesională. Ei locuiesc 
la o margine de sat şi sunt influenţaţi de români în economie. Femeile lor se cunosc 
după fu ste şi bluze, toate de culoare albastru închisă; coada o poartă împletită cu 
panglici roşii. Încuscriri între români şi slovaci nu se fac. Se rânduiesc la consiliul 
comunal tot la trei ani. Biserica românească, mare, curată şi înaltă e zidită la 1888 
şi zugrăvită la 1901 de Gheorghe Putnic din Biserica Albă [azi în Banatul sârbesc 
n.n.]. Ţăranii sunt buni de vorbă, îndatoritori şi bucuroşi că pot vorbi cu cineva 
din ţară.

Pe 9 august, în sârbova, sat curat românesc, aşezat spre apus de Lugoj, pe 
malul unui afluent al Timişului. Din gara Buziaşului nu-i departe până în sat şi 
calea e bună, netedă, că prin aceste părţi dealurile au încetat cu totul. Drumul de 
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trăsură te duce pe lângă Bacova, sat mare, nemţesc, cu gospodării bine rânduite 
şi cu turme de gâşte, ce albesc pajiştea largă a satului ca petele de zăpadă primă-
văratică. Nemţii cară trifoiul strâns cu îngrijire, deşi e duminică şi clopotele bise-
ricii, ce stăpâneşte până departe prin înălţi mea ei, îi cheamă la rugăciune. O pădure 
frumoasă străjuieşte drumul până în Sârbova. Satul acesta nu-i aşa de mare ca 
cele învecinate. Gospodăriile sale n-au rânduirea şi frumuseţea celor din gra niţă. 
E aşezare de şes, cu cuprindere mai întinsă în jurul casei şi cu mai multă bogăţie, 
care nu-ţi izbeşte ochiul, ci trebuie să o cercetezi. 

Sătenii, curat îmbrăcaţi în hainele lor albe cu flori de găitane albastru închise, 
aşteaptă ora pentru Liturghie, stând de vorbă în faţa şcoalei. Utre nia – cum e în 
tot Bănatul – au săvârşit-o mai de dimineaţă. Pentru ei duminica aceasta mai are 
şi alt rost. Se va face iarăşi alegerea comitetului şi epitropiei parohiale, căci cea 
făcută mai înainte n-a fost întărită de Episcopie. Trimisul protopopiei a venit într-
adins pentru aceasta. Se săvârşeşte întâi Liturghia. Şi pentru că biserica, pe care 
o clă desc din nou, nu-i încă sfinţită, slujba se face în şcoală. Femeile, în opregele 
lor caracteristice, stau la o parte. Cân tăreţii – şi în Sârbova sunt peste douăzeci 
de cântăreţi – ţin strana. Slujba e ascultată cu credinţă şi pricepere. Cântarea curge 
liniştit, largă, în multe părţi asemănătoare cu a noastră. Poporul secundează căci, 
fapt de ţinut minte, în Bănat peste tot te uimeşte gustul şi înclinarea muzicală a 
ţăranilor. Acolo lumea nu stă în nelucrare în biserică. În satele unde lipsesc coruri 
bisericeşti bine întocmite, glasurile fragede şi plăcute ale copiilor răspund în cor 
de două voci la rugăciunea preotului, iar părinţii lor urmăresc tot în armonie 
cântarea ce te înlănţuieşte, te stăpâ neşte şi te lasă cu totul schimbat de cum intri 
în biserică. E în toată puterea cuvântului vreme de reculegere sufletească. Slujba 
e terminată; urmează alegerea comitetului. Toţi ascultă cu atenţie sfaturile bune 
ale trimisului protopopesc. Oamenii s-au chibzuit, cunosc binele făcut de vechiul 
comitet şi deci rămân tot la el, căci «s-a purtat bine până acum, a trudit la strân-
gerea banilor pentru bi serică şi tot în el e nădejdea să isprăvească ce mai e de 
făcut». Nu lipsesc însă glasuri, care să nu pomenească de cei ce «au făcut ibă» 
(neînţelegere) între dânşii şi i-au ponegrit că «nu mai isprăvesc biserica». Notar 
al comite tului pun pe învăţător, «că n-avem pe altul». Preşedinte aleg pe cel ce a 
lucrat mai mult pentru biserică, un mi nunat econom şi un bun român. 

Vizităm biserica cea nouă. E în felul bisericilor din Bănat, fără sânuri [abside 
laterale n.n.], fără turle, ci numai un turn înalt în partea de dinainte. Grilajul ce 
desparte locul femeilor nu-i încă făcut. Pardoseala e de mozaic. Scări puternice 
de stejar duc sus în podul corului şi la «zvonuri» (clopote). Şi când te gândeşti că 
zecile de mii de coroane [austriece] ce s-au cheltuit pentru întocmirea ei au fost 
adunate cu crăiţarul, în vreme îndelungată, că s-au strâns din pungile uşoare ale 
sătenilor care au dat odată şi când a mai fost nevoie iar au mai dat şi încă tot vor 
mai da, căci mai e de lucru, atunci pricepi bine mulţumirea sufletească cu care 
ţăranul îţi arată biserica lui şi mai pri cepi şi cuvintele de amărăciune ce îi scapă 
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împotriva celor ce în loc de ajutor i se pun stavilă în cale. În 27 septembrie această 
biserică s-a sfinţit. A fost serbare pompoasă şi bucurie multă“ 4.

„De la Sârbova plecăm şi, trecând printre lanuri de porumb bun şi mirişti dese, 
nu departe dăm de hâtieş [Hitiaş n.n.], unde e preot gr. or. fratele tovarăşului meu 
de drum. Satul, înstărit, cu gospodării ca de proprietari mari, are peste 2.000 de 
locuitori, dintre cari 650 s-au unit cu papa la 1865 şi îşi au biserica şi şcoala lor 
aparte. E duminică. Oa menii, în haine curate, stau pe la porţi sau joacă popice la 
birtul din mijlocul satului. Femeile sunt toate «închiciorate» şi boite ca măscile. 
Biserica gr. or. e nouă, din 1901, zu grăvită urât de Mateiu din Oraviţa. Peste noapte 
în Buziaş. Pe 10 august, cu un tren molatic ce duce spre Gătaia, către miază-zi, 
mer gem prin câmpie netedă. O turmă de porci şi cârduri mari de gâşte albesc locul 
lângă Nickydorf. Se cunoaşte că tre cem printr-o aşezare şvăbească. Lanurile de 
porumb se ţin lanţ, frumos lucrate, tot un fir în cuib. Floarea soare lui, cu marii ei 
ochi galbeni, împestriţează lanurile. «E bună pentru oloiu» îmi spune un iconom, 
care călătoreşte spre Gătaia la târgul de porci de aci. Inteligent şi deschis la vorbă, 
se plânge de scumpetea pământului şi greutatea dărilor. Laudă pe nemţii din jur 
care, oameni cu minte, au cumpărat din vreme pământ ieftin, iar acum îl vând 
scump românilor. Îşi laudă preoţii din sat, dar îi pare rău că nu agonisesc avere: 
«Tot ce câştigă, beau». Drumul trece peste Bârzava, râu molatic, pe câmpie, cu 
maluri acoperite de anini şi sălcii. De la Gătaia, trenul pentru Bocşa apucă spre 
răsărit“ 5.

Reintrând în actualul judeţ Caraş-Severin, istoricul muntean a vizitat mai multe 
sate, oraşe şi colonii muncitoreşti: Bocşa, Câlnic, Reşiţa, Berzovia, Doclin, 
Surducu Mare, Brezon, Forotic, Comorâşte, Grădinari, Ticvaniu Mare, Secăşeni, 
Giurgiova, Gornea, Ciclova Montană, Oraviţa, Răcăşdie şi Mercina. De acolo a 
trecut în Banatul sârbesc, itinerariul său incluzând localităţile Oreşaţ, Vârşeţ, 
Râtişor, Vlaicovăţ, Satu Nou, Petrovasâla (Vladimirovăţ) şi Panciova. De la 
Belgrad, pe data de 22 august 1910, autorul acestor descrieri, îmbarcat pe un 
vaporaş fluvial, şi-a continuat drumul spre Drobeta-Turnu Severin, reîntorcându-se 
apoi acasă 6. 

În loc de concluzii erau notate următoarele: „Neamul cu adevărat stăpân întru 
toate în Banat sunt românii. Afară de satele din sud, împestriţate cu sârbi, pe care 
românii îi bat în gospodărie, şi afară de câteva colonii de şvabi; încolo, peste tot, 
în deal, pe văi şi în câmpie, tot români găseşti. Numai o parte din autorităţi şi 
lucrătorii de şanţuri, canale şi şosele – lucrătorii de munci grele – sunt unguri. Ca 
viaţă economică, românii stau excelent, numai satele cu spahii – proprietari – se 
par mai slabe. Toţi au pământuri şi caută pe capete să cumpere mereu, deşi în 
ultima vreme s-a scumpit mult. Gospodă riile lor sunt puternice, vitele sunt neîn-
trecute, holdele sistematic lucrate, bogăţia mai ales în câmpie prisoseşte, băncile 

4 „BOR“, an 34, 1911, nr. 12, pp. 1281–1287.
5 „BOR“, an 35, 1911, nr. 1, p. 93–94.
6 „BOR“, an 35, 1911, nr. 1, pp. 94–99 şi nr. 2, pp. 204–214.
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populare se ţin lanţ. Starea culturală iarăşi nu-i mai prejos. Mai ales în educaţie 
muzicală bănăţenii sunt cu adevărat «fruncea». În nici o parte din România n-ai 
să găseşti doine mai fru moase, glasuri mai puternice, societăţi corale mai dese, 
aplicaţie muzicală mai pronunţată. 

Instituţia care i-a menţinut şi îi menţine ca neam aparte, Biserica, e în mare 
cinste, deşi reprezentaţii ei ar trebui să fie şi mai adevăraţi apostoli ai neamului 
decât sunt. Mărturisesc că de nimeni nu se plânge bănăţeanul mai rău decât de 
samavolniciile autorităţilor şi de lipsa de la datorie a preoţilor săi. Sunt cu ade-
vărat păstori buni care îşi pun sufletul pentru oi, dar sunt şi năimiţi cari văd lupul 
şi fug, bucurându-se de blidul ieftin de linte ce cade în schimbul dezertării de la 
datoria lor; aşa îţi rezumă bănăţeanul părerea despre preoţii săi. Oare, frate bănă-
ţean slujitor întru Hristos, mai mult preţuieşte congrua [venit bisericesc primit din 
partea Statului n.n.] decât sufletele păstoriţilor tăi? Află că preoţii din ţară nu stau 
nici pe sfert aşa de bine ca tine şi mai află că aici credinciosul nu sacrifică atâta 
din sudoarea lui pentru preotul său, cât sacrifică pentru tine credinciosul din Banat. 
Păstoreşte-l deci cu credinţă şi adu-ţi aminte de vorba Mântuitorului: «Voi sunteţi 
sarea pământului şi, dacă sarea se va strica, cu ce se va mai săra?». Şi în sarcina 
preotului bănăţean sunt multe datorii. Copiii ies din şcoală fără nici o cunoştinţă 
şi deci în Biserică şi la preot e nădejdea de luminare. Nazarenismul [curent sectar 
n.n.] şi socialismul pe zi ce trece începe să smulgă din fiii Bisericii şi tot preotul 
va putea da leacul trebuincios. Sistemul de doi copii – în multe părţi de unul –, 
luxul nesăbuit şi ruinător al femeilor sunt scăderi ce numai preotul le poate îndrepta. 
La datorie din tot sufletul, căci altminteri facem păcat mare faţă de oameni şi faţă 
de Dumnezeu!“ 7

La final, într-un „apendice“ intitulat Cărţi vechi în bisericile bănăţene, 
Niculae M. Popescu preciza că „din toate bisericile bănăţene pe unde am trecut 
mi-am luat însemnări de pe titlurile cărţilor vechi şi le-am rânduit cronologhiceşte, 
însemnând localitatea unde se află astăzi cartea“. Era redată apoi, în dreptul fie-
cărei localităţi vizitate, câte o listă a cărţilor teologice şi de cult româneşti, ieşite 
de sub teascurile tipografiilor bisericeşti din Bucureşti, Râmnic, Iaşi, Sibiu sau 
Blaj înainte de anul 1826, limită cronologică luată ca punct de reper în demon-
strarea vechimii fondurilor libreşti ecleziastice din parohiile bănăţene 8.

Făcute în urmă cu un secol, aceste descrieri au menirea de a readuce în atenţia 
contemporaneităţii dovezi ale ataşamentului înaintaşilor noştri faţă de legea stră-
moşească, scoţându-se astfel din colbul uitării bogata zestre spirituală şi culturală 
a satelor bănăţene de odinioară, cu datinile şi obiceiurile lor de mult uitate. Cât 
s-a mai păstrat din toate acestea în „era postmodernistă“ actuală este, din păcate, 
vizibil…

7 „BOR“, an 35, 1911, nr. 2, pp. 214–215.
8 „BOR“, an 35, 1911, nr. 3, pp. 351–357.



o arhivă BiseriCeasCă Bănăţeană – izvor inedit 
Privind istoria drePtUlUi (1780–1886)

Preot prof. dr. AL. STĂNCIULESCU-BÂRDA

INTRODUCERE

Biserica din comuna Eşelniţa (jud. Mehedinţi), slujită conştiincios de preotul 
Sever Negrescu, deţine o adevărată comoară arhivistică. Aici se păstrează o bună 
parte din arhiva Protoieriei Mehadia, scăpată ca prin minune de la o serie de 
pericole care ameninţau cu distrugerea.  Aproximativ 1200 de documente, în mare 
parte inedite, sunt grupate în cele zece volume imense şi păstrate cu evlavie în 
muzeul bisericii, bine conservate, alături de numeroase alte exponate care privesc 
trecutul zonei sud-estului bănăţean şi al sud-vestului mehedinţean. Eşelniţa devine 
astfel o adevărată punte de trecere între Oltenia şi Banat, iar biserica şi preotul ei 
păstrătorii unor vestigii valoroase ale trecutului românesc. 

Din aceste documente vom extrage în cele de mai jos o serie de informaţii utile 
privind Statul şi Biserica din Banat  în perioada 1780–1886, care socotim că vor 
interesa atât sub aspect juridic, cât şi canonic. Tocmai de aceea lucrarea noastră 
are un caracter interdisciplinar, urmărind evoluţia celor doi actori, Statul şi Biserica 
pe o perioadă de un secol, cu toate frământările, tensiunile, înălţările şi decăderile 
lor, aducând un important aport informaţional privind zona şi perioada sub aspect 
istoric, eclesial şi legislativ-canonic.  Adăugate la cartea părintelui Sever Negrescu 1  
şi la alte câteva materiale publicate de autorul acestei lucrări 2 sperăm că vom da 
astfel la o parte vălul de taină ce acoperă aceste documente, după ce mai întâi am 
înlăturat, cu ani în urmă, stratul de praf ce se aşezase pe aceste nestemate în podul 
bisericii din Eşelniţa, unde aşteptaseră aproape o sută de ani. 

*
Perioada 1780–1886, pentru care avem documente în fondul Protoieriei 

Mehadia, este foarte frământată sub aspect politic, social, strategic, cultural, eco-
nomic, demografic etc. Nu ne referim când spunem aceasta numai la zona Mehadiei 

1 Sever Negrescu, Biserică şi societate, Bucureşti, Editura Tradiţie, 1999, 80 p.
2 Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, studii şi documente privind istoria româniei, vol. I, Banatul, 

Bârda, Editura Cuget Românesc, 2003, 166 p., vol. II, Craiova, Editura „Sitech“, 2010, 460 p.; 
Idem, din vechea legislaţie bisericească bănăţeană, Craiova, Editura „Sitech“, 2005, 20 p.); stat 
şi Biserică în Banat în lumina unei arhive inedite (teză de doctorat), Constanţa, Universitatea 
„Ovidius“, 2007. 
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sau a Banatului, ci la întreaga Europă. Lupta acerbă dintre modul de producţie 
feudal şi cel burghez în ascensiune creează în societatea europeană în general şi 
în cea bănăţeană în special sfâşieri puternice, care jalonează contextul prielnic 
pentru lupta de emancipare naţională şi socială a popoarelor. Revoluţiile burgheze 
au zguduit din temelii societatea europeană şi au avut ecouri foarte îndepărtate în 
timp şi spaţiu. Ele au arătat lumii întregi şi în primul rând celor oprimaţi, că mitul 
autorităţii feudale de tip monarhic se destramă, că unsul lui Dumnezeu pe pământ, 
împăratul, nu are puteri nelimitate, că unirea tuturor celor oprimaţi şi lupta lor 
dârză şi susţinută pentru dreptate şi libertate are un rezultat concret, benefic, care 
deschide noi orizonturi pentru individ şi societate. Curentul luminilor, propovă-
duind emanciparea culturală a individului, ridicarea lui pe trepte superioare de 
cunoaştere, gândire şi creaţie, constituie preludiul romantismului revoluţionar, 
care a schimbat faţa lumii de la sfârşitul veacului al XVIII-lea şi prima jumătate 
a celui de-al XIX-lea. Circulaţia oamenilor, ideilor şi valorilor nu a putut fi stă-
vilită de restricţii dictatoriale. Feuda nu mai putea fi îngrădită cu ziduri sau armate, 
graniţele nu mai puteau fi inexpugnabile, cultura îşi avea rolul ei deosebit de 
important în circulaţia oamenilor şi ideilor. Ea era limba internaţională, cu care 
omul vorbea omului, pe înţeles, despre nevoi, suferinţe şi aspiraţii comune. Ea 
crea acel spaţiu specific european, care-şi propaga ecourile până-n Rusia, America, 
Orientul Apropiat şi chiar mai departe. Cultura crea oamenii cu vederi politice 
superioare, modeme, care aveau să conducă destinele de emancipare naţională şi  
socială a maselor populare. Anacronismul marilor imperii de tip feudal obstruc-
ţiona valorile cu largi deschideri spre universal, spre independenţă personală şi 
naţională, ceea ce crea o stare firească de tensiune internă, improprie unei dez-
voltări normale. În acelaşi timp, lupta de interese, tendinţa de acaparare de noi 
teritorii şi zone de influenţă, de noi bogăţii şi pieţe de desfacere, făceau din marile 
formaţiuni politice nişte combatanţi permanenţi. Soluţionarea majorităţii proble-
melor politice internaţionale pe calea armelor ducea la mari consumuri umane, 
materiale şi spirituale. Aceasta înstrăina mai mult autoritatea de mase, mai ales 
că, în general, interesele majore ale celor două forţe erau în discrepanţă. Se recur-
gea din partea maselor la cele mai diverse forme ale luptei de rezistenţă, de 
sabotare a politicii imperiale de stat. 

Biserica, instituţie de mare importanţă a statului, se înscrie în contextul aces-
tei lupte de emancipare, uzând de mijloacele şi metodele ei. Cel mai adesea, 
acestea se referă la domeniul juridic, căutându-se ca pe această cale să se soluţi-
oneze, în mod paşnic, revendicările ei cele mai stringente. Biserica îşi are propria 
sa legislaţie, cea canonică, pe care o foloseşte, ori de câte ori este necesar, ca pe 
o cetate de scăpare, fundamentându-şi demersurile şi susţinerile în faţa autorită-
ţilor pe prevederile acesteia. Reprezentanţii ei, suficient de bine familiarizaţi cu 
legislaţia statului, coroborează cu succes prevederile legislaţiei canonice cu ale 
celei de stat, integrând astfel instituţia în viaţa statului, implicându-o activ în 
apărarea drepturilor membrilor săi şi ale sale proprii, fără a face însă rabat de la 
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menirea sa în lume, aceea de a conduce pe enoriaşii săi la mântuire. Este un dublu 
rol al acestei instituţii divino-umane privind viaţa enoriaşilor săi aici pe pământ 
şi pregătirea lor pentru lumea de dincolo. În contextul unor hăţişuri istorice şi 
legislative, Biserica reuşeşte, nu fără greutate, să găsească un modus vivendi, cu 
ajutorul căruia să parcurgă cu înţelepciune şi prudenţă încă un secol din existenţa 
sa bimilenară în această parte de ţară şi de lume. 

Banatul deţine un rol foarte important în echilibrul dintre Imperiile Habsburgic 
şi Otoman, şi chiar dintre cel Habsburgic şi Rusesc, dacă avem în vedere interesele 
mereu afirmate ale ruşilor în Peninsula Balcanică în general şi în lumea slavă 
sud-dunăreană, în special, dar şi în cadrul Imperiului Habsburgic, respectiv Austro-
Ungar. În această zonă interesul Curţii de la Viena trebuia să se concentreze, fiind 
un punct nevralgic de politică externă, dar şi de politică internă. Repetatele încer-
cări ale turcilor de a-şi revendica prin forţa armelor teritoriul pierdut prin pacea 
de la Passarovitz (1718), pe de o parte, mozaicul de minorităţi, care-şi disputau 
drepturile şi întâietăţile, pe de altă parte, face din Banat o adevărată scenă, pe care 
se derulează politica habsburgică cu toate calităţile, defectele şi slăbiciunile ei. 
Situaţia geopolitică a Banatului îi creează însă şi prerogative favorabile, râvnite 
de alte zone ale imperiului. Banatul nu era numai reduta de pe care se apărau 
graniţele cele mai împlântate în coasta Peninsulei Balcanice, ci şi port-drapelul 
expansiunii habsburgice în sud-estul european. Tocmai din această cauză aici au 
fost concentrate şi staţionate importante forţe armate, iar aparatul administrativ 
şi poliţienesc a fost selecţionat cu atenţie. Totul trebuia supravegheat, oamenii cu 
munci de răspundere trebuiau să prezinte depline garanţii politice, populaţia de 
rând şi mai cu seamă cei mai răsăriţi din rândurile ei trebuiau suspectaţi permanent, 
pentru a se preîntâmpina orice surpriză. Având în vedere situaţia specifică a româ-
nilor din Banat, legăturile lor etnice cu românii din Transilvania, Ţara Românească, 
Moldova, Bucovina şi Basarabia, stăpânirea era deosebit de vigilentă, orice încer-
care de comunicare între aceste zone fiind cenzurată. Deşi documentele în discu-
ţie provin, în cea mai mare parte, de la autorităţi, în ele transpare, totuşi, cu destulă 
claritate, lupta românilor pentru emanciparea naţională şi socială. Apar figuri de 
patrioţi reprezentativi (Nicolae Stoica de Haţeg, Constantin Diaconovici Loga, 
Moise Nicoară, D. Iacobescu, Andrei Şaguna, Ion Popasu ş.a.), făcând parte ei 
înşişi din Şcoala Ardeleană sau din Astra. Apar cărţi şi publicaţii româneşti, menite 
să ţină trează conştiinţa unităţii româneşti. Se poate observa că unul dintre pionii 
de bază, care focalizează lupta românilor pentru emancipare naţională, este Biserica 
Ortodoxă. Vreme îndelungată autoritatea imperială încearcă să reducă la minimum 
activitatea social-politică a acestei instituţii, dar nu reuşeşte. Implantarea ierarhiei 
sârbeşti la cârma destinelor Bisericii Ortodoxe Române din Banat, impedimentele 
discriminatorii impuse la şcolile teologice românilor, controlul atent al oficiali-
tăţilor militare austriece şi maghiare asupra clerului şi cadrelor didactice româneşti, 
politica favorizantă faţă de cultul catolic şi greco-catolic, constituiau doar câteva 
elemente definitorii ale politicii promovate de imperiali faţă de populaţia româ-
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nească din Banat. Cu toate acestea, românii îşi scriau propria lor istorie, de cele 
mai multe ori cu jertfe supreme, militând permanent pentru libertate naţională şi 
socială, pentru unitate. Trebuie remarcat, iar documentele vor justifica aceasta, 
solidaritatea umană europeană în faţa dezastrelor, nenorocirilor şi calamităţilor 
naturale, solidaritate la care românii contribuie din plin.

Epoca în discuţie şi documentele la care ne referim scot în prim plan un per-
sonaj important din istoria europeană: poporul român din Banat. În acelaşi timp, 
conturează fizionomia unui protagonist de cursă lungă al vieţii româneşti dintot-
deauna: ţăranul român. Satul bănăţean capătă valenţe multiple, în jurul lui se ţes 
evenimentele, în el se cultivă viaţa, speranţele, spiritul. La el se referă o bună 
parte a legislaţiei, fie ea de stat sau canonică. La poarta satului bănăţean şi la cea 
a ţăranului de rând bat, ca la o veritabilă cetate, funcţionari de tot felul, autorităţi, 
imigranţi, negustori, misionari şi vântură-lume. De la această cetate etenă a sufle-
tului românesc se cer oameni, bani, hrană, vite şi trudă. Cetatea împarte cu dăr-
nicie din toate acestea, numai un singur lucru nu poate da: sufletul său. Tocmai 
pe acesta vrea stăpânirea să i-l smulgă, dar nu reuşeşte. Tocmai acesta este flacăra, 
pe care nu o pot stinge toate vânturile istoriei.

*
Din punct de vedere juridic, putem observa în documentele ce le analizăm în 

lucrarea de faţă, că dreptul cu aproape toate ramurile sale este omniprezent. Am 
putea spune chiar că dreptul este pârghia prin care, pe de o parte, autorităţile 
încearcă să ţină sub control populaţia imperiului, să-şi  consolideze poziţiile pri-
vilegiate, să-şi justifice ambiţiile politice, să-şi impună voinţa, iar pe de altă parte, 
pentru mase, constituia o speranţă de mai bine şi o aparentă protecţie socială. Cele 
cca. 2000 de documente analizate sunt ele însele purtătoarele unor  crâmpeie 
juridice, fie în privinţa dreptului laic, fie al celui canonic. Autorităţile politice 
şi administrative folosesc Biserica pentru popularizarea unei anumite părţi a legis-
laţiei, care să-i slujească interesele. Circularele ierarhilor de la Vârşeţ şi Carloviţ  
sunt exemple de netăgăduit în acest sens. Ierarhul şi preotul deveneau adevărate 
curele de transmisie între legiuitor şi destinatarul legii, între autoritate şi popor. 
Se considera că ei se bucurau de mai multă simpatie în rândul maselor, că au mai 
multă credibilitate şi mai multă putere de convingere. Fiind transmisă prin orga-
nele bisericeşti, legea căpăta o altă forţă. Penetra în conştiinţa omului din popor 
alături de cuvântul evangheliei, ca formă concretă de manifestare a voinţei stă-
pânirii, care, nu e aşa, tot de la Dumnezeu vine. Însăşi titulatura ce se da împăra-
tului, de ,,crăiască şi apostolicească mărire“, îi insufla acestuia un caracter de 
superioritate absolută, de autoritate supremă. 

Poporul de jos avea încrederea oarbă în lege, de cele mai multe ori fiind con-
vins că legea este bună, dar aplicarea ei este deficitară, mai ales că autorităţile 
caută s-o eludeze şi s-o încalce. Poporul căuta să facă aceste anomalii cunoscute 
împăratului prin nenumărate petiţii, uneori memorii complexe, în care o întreagă 
generaţie îşi expunea, mai mult sau mai puţin explicit, durerile, neîmplinirile, 
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speranţele, precum acel memorabil suppllex libellus valachorum… Poporul era 
convins că, dacă împăratul ar cunoaşte că subalternii săi nu respectă legea, ar pune 
ordine în ţară şi altfel le-ar fi şi lor viaţa. Avem uneori impresia că în conştiinţa 
omului din popor există convingerea că împăratul este bun, milostiv, grijuliu faţă 
de supuşii săi, indiferent de treapta socială pe care aceştia se situează, dar func-
ţionarii lui, consilierii şi miniştri îl ţin departe de popor, ca să nu cunoască reali-
tăţile, ca să nu se poată informa, ca să nu poată face dreptate. Poporul îşi iubea 
împăratul, dar ura clica din jurul lui, aparatul de stat, devenit insuportabil printr-
o fiscalitate excesivă, prin legi draconice, care-i ştrangulau omului de rând orice 
urmă de libertate şi de independenţă personală. Există în fondul nostru circulare, 
prin care poporul este sfătuit cu insistenţă să nu se mai adreseze cu memorii şi cu 
jalbe împăratului, fiindcă nu toate problemele se cuvine să fie soluţionate de către 
împărat, el fiind instanţa ultimă şi supremă de apel. Poporul nu avea încredere în 
autorităţi; între el şi autorităţi se crease o prăpastie de netrecut, o stare de ură şi 
de tensiune. Interesant este însă că această stare se crease în legătură cu legea. 
Autorităţile se străduiau să aplice legea; poporul era convins că legea în sine este 
bună, dar autorităţile o răstălmăcesc  pentru a-i îngreuna omului de rând sarcinile.

*
În contextul actual de globalizare în general şi de integrare în Uniunea 

Europeană în special, când Biserica va deveni o instituţie deloc neglijabilă în 
contextul politico-social, trebuie observate cu atenţie experienţele trecutului şi 
trase concluziile necesare. Cei doi actori ai lucrării noastre, Statul şi Biserica, se 
vor regăsi şi în noua conjunctură politico-socială europeană, chiar dacă va fi vorba 
de un alt spaţiu, un alt timp şi alte mentalităţi. Cu toate acestea, interesele lor 
majore sunt asemănătoare cu cele aflate în discuţie. Imperiul Habsburgic, respec-
tiv Austro-Ungar, poate fi asemănat, din numite puncte de vedere, cu Uniunea 
Europeană: amalgam de populaţii şi naţiuni, de culturi şi religii, de interese şi 
idealuri, circulaţia oamenilor, mărfurilor şi ideilor în cadrul imperiului, legislaţia 
comună  etc. Biserica poate juca un rol covârşitor în coeziunea statului şi promo-
varea valorilor spirituale şi culturale, în ridicarea nivelului material şi spiritual al 
cetăţenilor europeni, în asistenţa socială etc. Toate reglementările raporturilor 
dintre Stat şi Biserică, cât şi dintre confesiuni se fac pe baza legislaţiei. În măsura 
în care Statul ţine seamă de rolul Bisericii în lume, de demnitatea ei, de nevoile 
şi aspiraţiile ei, poate găsi în Biserică un aliat de nădejde, care să-l ajute să-şi 
consolideze unitatea  sa, forţa sa internă şi externă. În măsura în care legislaţia 
referitoare la libertăţile religioase va fi arbitrară, favorizând anumite religii şi 
confesiuni, sau chiar neglijând factorul religios pe baza unei false concepţii des-
pre libertate, Statul se va înstrăina de cetăţenii săi, de aspiraţiile şi trăirile lor şi-şi 
va submina astfel propriul edificiu. Experienţele pe care le traversează Imperiul 
Habsburgic, respectiv cel Austro-Ungar ne ajută cel mai bine să înţelegem  aceste  
realităţi deloc neglijabile ale unei politici interne a unui stat multinaţional, supus 
unor numeroase provocări din interior şi  din exterior. 
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Aparent ruptă de realitatea imediată, lucrarea noastră devine, din această per-
spectivă, de maximă actualitate, putând să împlinească ceea ce Herodot spusese 
despre istorie că este magistra vitae.

Capitolul i
eleMente de drePt internaţional

1. războiul ca formă de restabilire a domniei legii

1.1. elemente de politică externă 3. Este de la sine înţeles că prea multe ase-
menea elemente nu întâlnim în documentele aflate în discuţie. Ele erau destinate 
preoţilor din Protoieria Mehadiei în primul rând şi priveau elemente concrete, 
care trebuiau transmise acestora. Mai greu putem descifra direcţii şi tendinţe ale 
politicii externe ale Imperiului Austriac, respectiv Austro-Ungar. Multe documente 
privesc războaiele austro-turce, care afectau cel mai mult zona Banatului, în spe-
cial a zonei Orşova-Caransebeş. Pe culoarul Timiş-Cerna pătrundeau cel mai 
adesea trupele turceşti şi tocmai de aceea trebuiau luate măsuri de apărare şi 
prevedere mult mai deosebite decât în alte zone. În acest sens vom întâlni câteva 
documente edificatoare. Dar Austria n-a purtat războaie numai cu turcii, ci şi cu 
italienii, cu francezii etc. În documentele în discuţie vom găsi circulare privind 
mobilizarea soldaţilor din zonă pentru astfel de acţiuni. Se dădeau anumite lămu-
riri populaţiei privind raţiunile de stat care conduceau la susţinerea războiului 
respectiv. Am putea spune chiar că se făcea o pregătire psihologică a populaţiei. 
Aflăm că mulţi dintre posibilii purtători de armă se sustrăgeau de la înrolarea în 
armată, erau urmăriţi spre a fi pedepsiţi, adesea graţiaţi. Se făcea apel la popula-
ţie pentru strângerea de alimente necesare armatei. Nu lipsesc nici instrucţiunile 
referitoare la măsurile de protecţie a populaţiei în caz de ocupaţie străină. Tot la 
acest capitol trebuie să amintim, deşi am vorbit despre aceste aspecte şi în rându-
rile de mai sus, despre atitudinea Curţii de la Viena faţă de Principatele Române. 
Zona Mehadiei fiind zonă de graniţă cu Ţara Românească, vom afla în fondul de 
documente de la Mehadia indicaţii severe privind asigurarea unei paze foarte 
stricte a zonei. Aceasta ca nu cumva peste graniţă să treacă cineva într-un sens 
sau altul. Totuşi, din documente reiese că schimburi de populaţie aveau loc peste 
Munţii Banatului. 

3 Vezi în acest sens date mai concrete în Louis Aseline, histoire de l’autriche depuis la mort 
de Marie‑thérèse jusqu’a nos jours, Paris, 1877; Richard Charmatz, geschichte der auswärti‑
gen Politik Österreichs im 19 Jahrhundert, Leipzig, 1912–1914, 2 vol.; Alfons Huber, geschichte 
Österreichs, Gotha, 1885–1896, 5 vol.; Jean Larmeroux, la politique exterieure de l’autriche‑
hongrie, 1875–1914. la marche vers orient, Paris, 1918; Graf Johann Mailath, geschichte von 
Österreich, Hamburg, 1834–1850, 5 vol.



141O arhivă bisericească bănăţeană – izvor inedit privind Istoria Dreptului (1780–1886)

1.1.1. războaie cu turcii. Nu avem o cronologie exactă a conflictelor dintre 
cele două imperii 4. Oricum, ele s-au declanşat ori de câte ori turcii au considerat 
că au posibilitatea să mai facă un pas spre inima Europei şi ori de câte ori austri-
ecii au simţit nevoia să-şi consolideze politica în sud-estul european şi la mare. 
Conflicte mărunte şi hărţuieli de graniţă s-au înregistrat însă foarte des. Tocmai 
de aceea în zona Orşova–Caransebeş era o permanentă stare de alarmă atât pentru 
trupele de grăniceri cantonate, cât şi pentru populaţie. Din datele furnizate de 
documentele în discuţie este aproape imposibil uneori să faci o identificare precisă 
a unei invazii turceşti în zonă sau al unui conflict austro-turc, fiindcă nu întotdeauna 
când acestea se produceau imperiile erau pe picior de război. Cele mai multe 
documente de acest fel privesc războiul austro-turc din 1788–1789  şi altele o 
năvălire a turcilor din 1852. În grupa celor dintâi preoţii sunt sfătuiţi să-şi facă 
datoria lor de păstori ai obştilor săteşti, să conducă populaţia spre locuri de adă-
postire, dacă este absolută nevoie. Totodată, toate obiectele de preţ ale bisericii 
din fiecare localitate, cât şi actele de stare civilă mai ales, să fie depozitate în 
permanenţă într-o ladă ferecată şi încuiată, pregătită ca oricând să poată fi eva-
cuată 5. Preoţii şi credincioşii lor să se roage pentru victoria armatelor imperiale 
în lupta cu turcii 6. Erau sfătuiţi să îngrijească de familiile celor plecaţi pe front 
sau dispăruţi. Preoţii erau îndemnaţi să convingă pe cei capabili de a purta armele 
să se înroleze în război 7. În sate se făceau rechiziţii de alimente şi vite 8. Erau 
evidenţiaţi şi uneori răsplătiţi împărăteşte preoţii care reuşeau să-şi salve comu-
nitatea de credincioşi în timpul invaziilor fără pierderi umane şi materiale. Erau 
sfătuiţi ca toţi acei fugari din Imperiul Otoman, fie români din Ţara Românească 
ori sârbi sau bulgari de peste Dunăre să fie primiţi frăţeşte şi să li se asigure cele 
necesare traiului. În cazul în care erau grupuri mari şi printre ei se aflau şi preoţi, 
acestora să li se pună la dispoziţie biserica şi cele de trebuinţă pentru a sluji cele 
sfinte. După război erau iertaţi dezertorii 9 şi preoţii aveau datoria să-i convingă 
să se întoarcă la casele lor. Prin biserici se anunţa sfârşitul războiului şi încheierea 
păcii 10, ba chiar şi condiţiile păcii. Aflăm astfel, dintr-o circulară, că în urma 
războiului amintit s-a mărit hotarul Imperiului Austriac şi s-au obţinut drepturi la 

4 În perioada de care ne ocupăm, menţionăm, totuşi, câteva conflagraţii între cele două imperii: 
1787–1791 – Desfăşurarea războiului austro-ruso-turc pe teritoriul Principatelor Dunărene şi în 
Dobrogea; 1788 – Detaşamentele otomane de la Hotin sunt înfrânte de armatele unite ale Austriei 
şi Rusiei (sept.); 1781 – Armata marelui vizir Hasan Paşa suferă înfrângeri din partea trupelor ruso-
austriece la Mărtineşti şi Rm. Sărat (sept.); 1791 – Congresul de la Şistov încheie pacea austro-turcă 
(mai); 1800–1801 – Atacuri devastatoare ale detaşamentelor lui Osman Pazvantoglu, paşă de Vidin, 
în Oltenia şi Banat. Vezi şi Valeriu Leu, Rudolf Graf, din istoria frontierei bănăţene. Ultimul 
război cu turcii 1788–1791, Reşiţa, Ed. Banatica, 1996, 144 pag.

5 Arh. Prot. Mehadia, dos. v, f. 71 r.–72 r.
6 Ibidem, f. 72 r.–73 r.
7 Ibidem, f. 65 r.
8 Ibidem, f. 70 r.–v.
9 Ibidem, f. 68 v.–69 r.; f. 70 v.–71 r.; f. 80 v.–81 v.; f. 82 r.
10 Ibidem, f. 82 r.–v.
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Marea Neagră şi garanţii de navigaţie pe Dunăre 11. În circulara din 5 mai 1791 
episcopul Iosif Şacabent evidenţia pe preotul Marcu şi fiul acestuia Ioan Iorgovici 
din Varadia pentru curajul şi vitejia de care au dat dovadă în timpul năvălirii 
turceşti în acel sat 12. Tot în 1791 cancelaria împărătească de la Viena dăruia un 
colan de aur preotului Vasile Văluţeanu din Calina pentru fapte de vitejie, dar mai 
ales pentru înţelepciunea de care a dat dovadă în evacuarea şi conducerea credin-
cioşilor săi în pribegie, aşa încât nu a pierit nici unul dintr-înşii 13. Turcii luaseră 
robi din rândul populaţiei civile. Fie datorită înţelegerilor tratatului, fie pur şi 
simplu scăpaseră din robie, unii se mai întorc acasă după multă vreme de absenţă, 
când familiile erau convinse că ei nu mai sunt în viaţă. Este cazul Floarei, femeia 
lui Iancu Suvăţ din Prilipeţ 14.

1.1.2. războaie cu francezii. Ecourile Revoluţiei Franceze în Imperiul Austriac 
şi mai multe documente relative la această temă au fost prezentate mai sus, într-un 
capitol special. Relaţii încordate cu Franţa au existat însă mereu de-a lungul 
secolului al XIX-lea. Conflictele de interese, lupta pentru hegemonie în zonă, 
pretenţii teritoriale au fost doar câteva cauze care au generat astfel de războaie. 
În fondul de documente al Mehadiei întâlnim însă referiri doar la războaiele 
napoleoniene. Ecourile lor străbat până aici. Acestea au generat, de altfel, şi un 
bogat folclor la popoarele central şi est- europene, cât şi o bibliografie impresio-
nantă 15. Suflul de libertate pe care îl dăduse Revoluţia Franceză şi apoi campani-

11 Ibidem, f. 103 v.–104 r.
12 Ibidem, f. 97 r.–v. Preotul Marcu Marcu şi fiul acestuia Ioan Iorgovici din Varadia, în 1786, 

„în vremea când au fost năvălirea turcilor şi cănd au urmat dintru (cauza) aceia fugăria, atuncea 
pe unele şi pe multe neamuri din Varadia, Mărgina şi din Vrănuţiu au sfătuit să nu fugă şi aici au 
stătut din împreună credincios păstoriu preotul Marco rămăind cătră credinţa monarhului şi a 
moşiei noastre au îndemnătoriu şi porţia turcilor n‑au dată, iară preotul Ioan pre cei ce în nevoie 
şi în frică s‑au aflat şi în fugă au fost nu i‑a lăsat singuri, ci dimpreună cu ei în fugărie fiind, pe 
aceia îndemnându‑i către credinţa împăratului nostru iarăşi la vreme în satele lor i‑au adus către 
aceia cel dintâi cerşind catane de la vermiţă pentru apărarea satelor acelora săngură înaintea lor 
mergând pentru hrană şi ţinerea lor vreme s‑au căştigat şi pe trei paori de la Varadia spre strâm‑
bătate era să‑l piarză“.

13 „În vremea răzmeriţii cei turceşti, care de curând s‑au sfârşit, le‑au făcut a lor mărire înaltă 
(…), căci el, mai înainte pomenitul preot Vasile, cu atestaturile sale ceale vrednice de crezământ, 
au mărturisit că în anul (1)768, când au fost năvălirea turcilor în Bănat şi dintr‑aceia au urmat 
fuga, atuncea el, ca un păstor credincios, îndemnând pe parohialnicii săi către credinţa monarhu‑
lui şi a moşiilor cu ei la Ducneacea (Dognecea – n.n) au mers, unde împreună cu lăcuitorii cei ce 
au rămas din fugărie, aşa feliu de rânduială pentru paza locului aceluia au făcut, că el cu vitejia 
sa el de la toţi au gonit frica şi chip de netemere au arătat, pe care şi aşa de mână i‑au purtat şi 
i‑au povăţuit, cât obştei ce(l)ei de acolo nici o pagubă de la neprietenul său de la oamenii cei răi 
nu s‑au făcut. Încă au mai marturisit el, Vasile preotul, pre el de purtarea sa cea de laudă în ce chip 
prin chiemarea sa au fost cu prilejul acesta întru toate slujbele acelea ce să apleacă către folosul 
cel de obşte au fost răvnitoriu“ (Ibidem, f. 106 v.–107).

14 Idem, dos. viii, f. 14 r.–15 r. 
15 A se vedea în acest sens: Coriolan Buracu, din istoria Banatului de severin, Caransebeş, 

1932; Pr. Gheorghe Cotoşman, din trecutul Bănatului, Timişoara, 1934–1936, 6 vol.; Romulus 
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ile napoleoniene erau urmărite cu atenţie de autorităţile austriece în special şi de 
cele europene în general. Existau frământări sociale, semne de revoltă pe alocuri, 
treceri de graniţă. Toate acestea erau aspru judecate şi sancţionate de tribunalele 
militare şi civile 16. Chiar şi tragerea clopotelor la biserici era reglementată, pentru 
a nu crea panică sau semne de alarmă în unităţile militare din apropiere 17. În 
timpul campaniilor napoleoniene în Austria, femeile de prin sate şi oraşe intrau 
în relaţii cu soldaţii francezi, ceea ce trezea mânia autorităţilor politice şi bisericeşti 
ale imperiului. Femeile şi toţi cei rămaşi la vatră trebuiau să aibă o atitudine ostilă 
faţă de ocupanţi, să se roage permanent pentru victoria trupelor imperiale asupra 
duşmanului şi să menţină în bună stare gospodăriile, făcând muncile cuvenite 18. 
Înfrângerea armatelor franceze era un semn că Dumnezeu nu voieşte politica de 
expansiune franceză, ci încurajează politica de apărare şi rezistenţă a Curţii de la 
Viena 19. Din fondul de documente în discuţie reiese că-n armata austriacă existau 
Molin, românii din Banat, Craiova, Editura „Scrisul Românesc“, 1932; George Popoviciu, istoria 
românilor bănăţeni, Lugoj, 1904; Florian Dudaş, nouvelles roumaines sur les guerres napoléo‑
niennes, în „Révue des études sud–est européens“, an XXVII, (1989), nr. 3, pp. 247–258; Gheorghe 
Eminescu, napoleon Bonaparte, Bucureşti, Editura Acad., 1986; Ion Georgescu, les prisonniers 
francais dans le champ du sud–est de l’europe au temps des guerres de l’autriche avec la 
France (1792–1815), în „Revue historique des armées“, Paris, 1979, nr. 3, pp. 71–100; Manole 
Neagoe, napoleon, Bucureşti, Editura Meridiane, 1970; D. Pop, I. Niculiţă, napoleon Bonaparte 
dans le folklore roumain, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Philologia“, Cluj, an XIV (1969), 
fasc. 2, pp. 37–48; Nicodim Unţanu, Alexenia Slivăţ, documente inedite franceze în arhive 
româneşti, în “Revista Arhivelor”, Bucureşti, XL (1971), nr. 4, pp. 595–607; Ştefania Simionescu, 
der russland feldzug napoleons in einer unveröffentlichen handschrift, în „Révue Roumaine 
d’Histoire“, Bucureşti, IX (1970), nr. 6, pp. 989–999; Dumitru Almaş, Politica lui napoleon i faţă 
de ţările române până la pacea de la tilsit, aşa cum reiese din corespondenţa sa, în „Arhivele 
Universităţii Bucureşti“, Bucureşti, an IX (1960), nr. 16, pp. 65–84; Constantin Şerban, Napoléon 
Bonaparte dans l’ historiographie roumaine aux XIX‑e et XX‑e siècle, în vol. studi napoleonici 
atti del iii Congresso internazionale di studi napoleonici „la storiografia napoleonica“, 
Firenze, 1969; ş.a. Câteva menţiuni privind războaiele franco-austriece ne pot orienta mai bine în 
contextul epocii: 1792 – Franţa declară război Austriei (20 apr.); 1793 – Victoriile franceze de la 
Hondschoote (sept.) şi de la Wattingies (oct.), care opresc invazia Franţei de către coaliţia europeană, 
din care făcea parte şi Austria; 1796 – biruinţele lui Napoleon Bonaparte, care continuă în Italia 
războiul împotriva Austriei; 1797 – Victoria lui Napoleon de la Rivoli şi tratatul de la Campoformio 
între Franţa şi Austria (oct.); 1799 – Franţa declară război Austriei (mart.); 1800 – Victoriile fran-
cezilor asupra austriecilor repurtate de Napoleon în Italia la Marengo (14 iun.) şi de Moreau în 
Bavaria, la Hohenlinden (3 dec.); 1805 – A treia coaliţie anglo-austro-rusă împotriva lui Napoleon 
I. Victoria navală repurtată de Nelson la Trafalgar (21 oct.). Victoria lui Napoleon Austerlitz asupra 
Austriei şi Rusiei (2 dec.). Tratatul de la Pressburg (26 dec.); 1809 – Victoria lui Napoleon I asupra 
austriecilor la Wagram (6 iul.). Pacea de la Viena (oct.); 1810 – Căsătoria lui Napoleon cu Maria 
Luiza, fiica împăratului Austriei (apr.); 1813 – Înfrângerea lui Napoleon de ruşi, austrieci şi prusaci 
la Leipzig (oct.); 1814 – Campania din Franţa (ian.–mart.). Campania din Franţa (ian.–mart.). 
Congresul de la Viena. 

16 Arh. prot. Mehadia, dos. i, f. 181 v. – 183 v.
17 Ibidem.
18 Ibidem, f. 172 v.–173 v.; f. 43 v.–44 r.
19 Ibidem, f. 174 r. Pacea era anunţată cu bucurie şi preoţii trebuiau să facă rugăciuni de mulţu-

mire (vezi Idem, dos. viii, f. 21 r.–21 v.; 131 r.–132 v.)
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numeroase dezertări, că soldaţii nu înţelegeau prea bine şi nu acceptau de bunăvoie 
politica imperială. Mulţi dintre ei erau cuprinşi de dorul de libertate şi părăseau 
frontul, trăind ca fugari prin codri şi localităţi, sau chiar trecând în armata adver-
sarului. Aceasta explică faptul că monarhia dădea tot mai dese decrete de graţiere 
a dezertorilor, mergând până acolo încât astfel de indivizi care s-ar fi reîntors şi 
s-ar fi predat autorităţilor să fie reintegraţi în armată şi repuşi în drepturi. Preoţii 
aveau datoria să facă cunoscute astfel de decrete populaţiei, să contribuie la edu-
carea dezertorilor şi orientarea lor spre împlinirea obligaţiilor faţă de Curtea de 
la Viena 20. Unii dezertori din Banat, spre exemplu, nu pregetau să treacă Dunărea 
la sârbi 21. Reîntoarcerea era lentă şi de cele mai multe ori aproape nulă, fapt ce 
se explică prin repetatele prelungiri ale termenelor până la care se făceau graţie-
rile dezertorilor 22. Din imperiu erau strânse ajutoare prin biserici pentru locuitorii 
aflaţi în zonele afectate de război şi de jafurile franceze 23. Ba chiar imperiul în 
totalitate fusese secătuit de războaiele repetate şi prelungite cu francezii, dovadă 
că se trecea la rechiziţionări forţate pentru armată 24. În fiecare duminică şi sărbă-
toare, după Rugăciunea Amvonului, erau rostite rugăciuni speciale pentru victo-
ria austriecilor asupra francezilor 25. Mulţimea documentelor relative la conflagra-
ţia austro-franceză dovedeşte nu numai amploarea acesteia, ci şi pericolul în care 
se afla Imperiul Habsburgic de a se prăbuşi sub loviturile armiei franceze. De la 
Revoluţia Franceză şi până la căderea lui Napoleon Bonaparte, în vizorul politicii 
austriece un prim plan îl ocupă observarea manevrelor franceze. Aceasta dovedeşte 
teama tuturor monarhiilor europene de astfel de prăbuşire în faţa pericolului expan-
sionist francez. Umbra lui Napoleon cuprindea Europa şi nu numai, dând speranţe 
de libertate popoarelor din vechile imperii. Multe popoare oprimate şi-ar fi dorit 
mai bine stăpânire franceză, condusă după codul modern de drept civil şi penal 
introdus de Napoleon, de principiile Revoluţiei Franceze. Autorităţile foloseau 
orice prilej şi orice mijloc pentru a-şi justifica poziţia în contextul internaţional, 
pentru a-şi justifica în faţa poporului campaniile militare, pentru a crea o motiva-
ţie cât mai puternică în mentalitatea maselor. Cel dintâi mijloc era Biserica. Prin 
circularele trimise de ierarhi preoţilor din subordine spre a le citi în faţa credin-
cioşilor lor, aceştia aflau că francezii au pornit ,,înspre noi, spre Biserică şi legea 
creştinească(…)“. Poporul francez „legile cetăţeneşti  şi creşti(neşti) le‑au surpat 
spre împăratul săuşi soţul său l‑au ucis, bisăricile, oltarele şi jertvelnicile lui 
Dumnezeu le‑au surpat, legea creştinească au lepădat şi nu numai împărăţia şi 
pământul lor, ci şi la marginile noastre au păşit cu foc şi cu sabie şi cu cumplite 
apucări prădează, băgând în urechi norodului celui prost şi fără socotinţă necu‑

20 Idem, dos. ii, f. 1 r.–2 v.; 48 v.–49 r.; 60 v.; dos. viii, f. 11 r.–12 v.
21 Ibidem, f. 2 v.–3 r.
22 Ibidem, f. 3 v.–4 r.; dos. viii, f. 25 v.–27 r.; 27 r.–28 r.; 58 v.–59 v.; 97 r.–98 v.; 132 v.
23 Ibidem, 94 r.–95 r.
24 Ibidem, 123 r.–128 r.
25 Ibidem, 129 v.–130 v.



145O arhivă bisericească bănăţeană – izvor inedit privind Istoria Dreptului (1780–1886)

ratele lor gânduri“ 26. Citirea unor astfel de circulare trebuia să se facă în mod 
repetat, în mai multe duminici şi sărbători şi de fiecare dată trebuiau făcute rugă-
ciuni şi slujbe pentru biruinţa armatelor aliate împotriva răzvrătitului „franţuz“. 
Se alcătuiseră cereri pentru ectenii şi rugăciuni pentru astfel de biruinţă, care se 
integrau în conţinutul a diferite Laude. Asistăm, la sfârşitul veacului al XVIII-lea 
şi începutul celui de-al XIX-lea la o luptă acerbă între vechi şi nou, între relaţiile 
de tip feudal şi cele noi, de tip burghezo-capitalist, între politica de înregimentare 
între graniţe imperiale şi cea de dezrobire, de libertate naţională şi socială. Această 
luptă a popoarelor din imperii era stimulată de speranţa că trupele franceze vor 
ieşi învingătoare. Cântecul la modă pe atunci: „Napoleon Bonaparte, / Vino de 
ne fă dreptate“ era fredonat de românii din Imperiul Habsburgic, dar şi din cel 
Ţarist şi Otoman.

1.1.3. războaie cu italienii 27. În arhiva Protoieriei Mehadia întâlnim prea 
puţine date legate de relaţiile Imperiului Austriac cu Italia şi luptele italienilor 
pentru eliberare şi unificare. Câteva circulare îndeamnă preoţii să se roage pentru 
victoria armatelor imperiale asupra „răzvrătiţilor“ din Italia, Neapole sau Tirol 28. 
Un document interesant datează din 15 sept. 1867. Atunci se sărbătoreau în Banat 
100 de ani de la înfiinţarea Regimentului 13 grăniceresc româno-banatic. În docu-
mentul respectiv se vorbeşte de lupte purtate de regiment în Tirol, Italia, Franţa, 
Germania şi alte locuri. Protopopul Dimitrie Iacobescu dădea instrucţiuni preo-
ţilor privind această aniversare, rânduiala slujbelor speciale, cât şi cuvântările ce 
trebuiau rostite de preoţi. Din circulara lui aflăm că „în al 11‑lea an după ce s‑au 
înfiinţatu, regimentul a (i)eşit şi s‑au dus în Bavaria, unde s‑au deosebit prin 
vitejie prin două lupte ce au avut acolo. În 1788 s‑au lovit în contra turcilor, 
învingându‑i pre aceştia în cinci lupte ce au avut cu ei. După un an, în 1789 iar 
s‑au bătut cu turcii în şase lupte. În anul 1796 au luat parte la războiul contra 
franciosilor în 16 lupte. În bătălia de la 1797 până la anul 1815, în răstimpu(l) 

26  Ibidem, I, f. 147 r.–v.
27 Pentru orientarea generală asupra problemei, a se vedea: Dumitru Almaş, despotismul lumi‑

nat, în „Rev. Ist.“, an XIX (1979), pp. 41–48; Giuseppe Garibaldi, Memorii, Bucureşti, Editura 
Minerva, 1970; Dumitru Suciu, lupta naţionalităţilor din imperiul habsburgic pentru înfăp‑
tuirea programelor lor politice la mijlocul secolului al xix‑lea, în „Anuar. Inst. Ist. Arheo. Cluj“, 
an XV (1972), pp. 243–250; I. Kovacs, Un manifest redactat de Giuseppe Mazzini către popoarele 
din sud–estul Europei, (1869), în vol. ştefan Meteş la 85 de ani, Cluj-Napoca, 1977, pp. 347–348; 
Alfred Michiels, histoire de la politique autrichienne depuis Marie ‑ thérèse, Paris, 1861; 
Mircea Pădureleanu, garibaldi, Bucureşti, Editura Tineretului, 1964; V. Vesa, Lupta pentru unita‑
tea naţională a Italiei şi presa română din Transilvania (1859‑1860), în „Studia Historia“, an X 
(1965), fasc. 1, pp. 51–61. Menţionarea câtorva conflicte armate austro-italiene este necesară în 
acest context: 1815 – Reinstituirea dominaţiei austriece în Italia; 1848 – Răscoala din Italia (Parma, 
Modena, Milano, Veneţia, Napoli). Carol-Albert, regale Sardiniei, care a preluat conducerea miş-
cării naţionale, este înfrânt de austrieci la Custoza (iul.); 1849 – O nouă înfrângere a italienilor de 
către austrieci la Novara (mart.).

28 Arh. Prot. Mehadia, dos. ii, f. 65 r.; dos. iii, f. 37 r.–v.; dos. iv, f. 167 r.–169 v.; f. 170 r.
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de 18 ani s‑au luptat vitejaşte în Germania, Italia şi în contra lui Napoleon, având 
69 lupte. Iară de la 1831 pănă în ziua de astăzi nu au fost nici cea mai mică bătaie 
la care să nu fi luat parte regimentul nostru“ 29.

 
1.2. emigrările şi imigrările. Se pare că starea bănăţenilor era mai favorabilă 

ca a muntenilor, spre exemplu, fiindcă adesea se semnalează imigrări din Ţara 
Românească, Moldova, Serbia, Cehia şi Slovacia. La acestea adăugăm populaţia 
de origine germană, şvabii, aduşi în mod sistematic de către administraţia austri-
acă în Banat. Conform legislaţiei, politica imperială era favorabilă imigranţilor, 
ba chiar căuta să atragă cât mai multe elemente de acest gen. Drept urmare, se 
reglementa ca acei venetici care se stabilesc şi locuiesc în imperiu cel puţin zece 
ani să fie socotiţi ca unii de-ai locului, ca „moşteni şi să se bucure de toate drep‑
turile şi îndatoririle“. Stipulaţia era dată încă de la începutul domniei josefiniste 
(12 martie 1786) 30. În circulara din 25 iulie 1791 se anunţa hotărârea imperială 
de a se permite tuturor sârbilor care ar fi venit în părţile Banatului să se stabilească 
acolo definitiv, împreună cu familiile lor, fiind supuşi aceloraşi drepturi şi înda-
toriri ca şi populaţia locală 31. Deşi nu era cunoscută noţiunea la vremea aceea, 
statutul de azil politic se acorda îndată tuturor imigranţilor proveniţi din Imperiul 
Otoman sau din ţările cu care Imperiul Habsburgic intra în conflict. Chiar înainte 
de împlinirea celor zece ani legiuiţi de şedere în Banat, imigranţii puteau benefi-
cia de o serie de drepturi. Astfel, pentru a putea fi mai repede înrădăcinaţi, li se 
admitea căsătoria cu femei localnice, cu condiţia să dovedească prin acte, jurământ 
sau martori, că nu au mai fost căsătoriţi în ţara de unde au fugit 32. 

O atitudine dură manifestă autorităţile faţă de călugării, ierarhii şi preoţii veniţi 
din Ţara Românească, Moldova, Muntele Athos, Locurile Sfinte sau alte zone ale 
Imperiului Otoman, veniţi ca să strângă ajutoare pentru bisericile şi mânăstirile 
lor. Este surprinzătoare această atitudine a stăpânirii austriece, de vreme ce, de-a 
lungul anilor se făcea mereu apel la bănăţeni ca să contribuie la strângerea de 
ajutoare pentru sinistraţi din diferite colţuri ale Europei, ori pentru diferite con-
strucţii. Motivaţia atitudinii manifestate faţă de misionarii creştini din Principate 
şi din Orient era aceea de a „nu scoate banii din ţară“ 33. Oriunde s-ar fi aflat 
vreun astfel de preot sau călugăr venit să „înşele norodul“, să fie deferit de îndată 
organelor de ordine 34. Clerul nu se conforma întotdeauna acestor ordine ale stă-
pânirii. Mai mult, nu numai că nu denunţau pe misionarii veniţi după ajutoare, 
dar le facilitau activitatea, permiţându-le chiar să oficieze slujbe în bisericile 
bănăţene 35. Erau şi situaţii când preoţii bănăţeni treceau clandestin graniţa în Ţara 

29 Idem, dos. iv, f. 187 r. 
30 Idem, dos. i, f. 38 v.
31 Ibidem, f. 100 r.–v.
32 Ibidem, f. 112 r.
33 Ibidem, f. 111 r.–v.
34 Ibidem, f. 65 v.–66 r.
35 Ibidem, f. 111 r.–v.
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Românească, pentru diverse interese. Era semnalat în acest sens preotul Petru 
Popovici din Rudăria 36. Este o dovadă în plus (vor mai fi şi altele de-a lungul 
acestei lucrări), din care reiese că munţii, grănicerii şi frontierele politice n-au 
împiedicat niciodată pe români de a ţine legături între ei, conştienţi fiind că fac 
parte din aceeaşi etnie.

1.3. tratate şi alianţe internaţionale – necesităţi ale momentului pentru 
restabilirea păcii. În vremea Revoluţiei Franceze, episcopul Iosif Ioanovici 
Şacabent, după ce prezenta evenimentele din Franţa în termenii cei mai sumbri 
cu putinţă, vorbea de alianţa încheiată între împăratul Francisc al II-lea şi marile 
puteri din Europa cu scopul declarat de a înăbuşi Revoluţia. Episcopul justifica 
aceste alianţe ca fiind voia lui Dumnezeu pentru stârpirea răului şi a necredinţei 
din lume. „Acestea toate au rădicat mai pe toate împărăţiile din Evropa cu împru‑
mutată legătuinţă, adunând laolaltă toate poterimeale să bată război împotriva 
aceluia norod răzvrătit al franţuzului, ca cu ajutorul lui Dumnezeu Celui prea 
înalt toate operile ceale ticăloasă să le conteneascăşi pe aşa fealiu de vrăjmaş, 
care pre făcătoriul său au uitat şi sigură omenia au călcat să‑l biruiască. Drept 
aceia, chiar să poate vedea pă a lor mărirei prea milostivului monarhul nostru 
Franţiscus al doilea împreună şi cu ceilalţi înalţi împăraţi, care întru împrumutată 
legătuinţă sănt are cu dreptul a bate războiu asupra acestuia norod răzvrătit. 
Pentru ca socotinţele lui ceale măreţe şi fărădelegile să le sfarăme şi pace(a) cea 
de obşte şi bună norocirea noastră să o întărească şi bisericile lui D(um)nezeu 
neclătite să le păzească şi sfinţenia legii celei c(e)reşti  întreagă şi nevătămată 
să o ţină“ 37. Poporul trebuia mobilizat şi convins de justeţea cauzei pentru care 
lupta împăratul şi armata sa şi determinat să-şi dea sprijinul său nemijlocit. Acest 
sprijin era mai cu seamă în bani. Preoţii erau însărcinaţi să facă  aceste lucrări 
privind convingerea poporului şi apoi strângerea de ajutoare, ca unii care se bucu-
rau de cea mai mare credibilitate în popor. Ajutoarele erau colectate de la preoţi 
de către protopopi şi înaintate episcopului locului. 

 
1.4. Pacea – moment crucial al încheierii de convenţii, pacte, tratate şi 

înţelegeri între ţări şi popoare. Întâlnim în repetate rânduri momente solemne, 
în care se anunţă încheierea unei păci şi sfârşitul unui război. Era un moment 
firesc de bucurie pentru întreaga populaţie şi autorităţile bisericeşti, în cea mai 
mare parte participă la astfel de momente. Pastoralele venite de la Vârşeţ şi de la 
Karloviţ dovedesc cu prisosinţă acest lucru. Împăratul emitea un decret cu privire 
la pacea încheiată. Acesta era preluat de către „slăvita iliriceasca canţălarie de 
curte“ şi transmisă în diferite locuri şi la diferite instituţii din ţară şi din străinătate. 
Biserica era unul dintre primii destinatari de acest gen. Patriarhiile, episcopiile şi 
prin ele protoieriile şi parohiile luau cunoştinţă printre cele dintâi de acel eveni-
ment crucial din viaţa statului. Desigur, realitatea era cosmetizată în aceste docu-

36 Ibidem, f. 85 v.
37 Ibidem, f. 123 r.;
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mente, fiindcă, oricare ar fi fost realitatea, împăratul trebuia întotdeauna să apară 
ca iubitor şi făcător de pace, dar şi cel mai iscusit diplomat în timpul tratativelor, 
reuşind să scoată beneficiile cele mai mari pentru imperiul său. Insuccesele, înfrân-
gerile nu meritau mare atenţie, ori se datorau unei puteri uriaşe a inamicului, unui 
moment nefast din viaţa imperiului şi a armatei sale, dar că situaţia se va reglementa 
fără îndoială şi în viitorul cel mai apropiat statul austriac îşi va recăpăta privile-
giile pierdute. Pacea dintre Imperiul Habsburgic şi cel Otoman de la Şiştov din 
1791 punea capăt unui sângeros război între cele două mari puteri ale vremii. 
Preoţii trebuiau să facă cunoscut acest mare eveniment în biserică, în repetate 
rânduri enoriaşilor lor 38. La tratativele de pace şi la semnarea pactului luau parte 
puterile beligerante şi câţiva martori de acelaşi nivel ca garanţi. La pacea de la 
Şiştov participaseră ca martori „dvornicul cel crăiesc al praizului şi amândurora 
stăpânitorilor celor de pe lângă mări“ 39. La această pace se stabilise „ca în ce 
chip, prin tocmeala cea îndeosebi făcută hotarul nostru la Orşava cea bătrână 
şi în Oraviţa cea din Ţara Turcească şi râul ce se cheamă Inna (Jina – n.n. A.S.) 
s‑au mai lărgit“. Prin stabilirea graniţelor, se punea capăt jafurilor de la vămi, 
năvălirilor „pustalilor şi alte multe slabe rănduieli cu mai bună pază să 
oprească…“. Populaţia reintra întru starea de linişte şi siguranţă, pe care i-o dădea  
apartenenţa la un imperiu condus de un monarh puternic şi înţelept, iar negusto-
rii puteau circula nestingheriţi pe Dunăre până la Marea Neagră 40.  Era dat decre-
tul imperial în copie tradusă şi în limba română, pentru ca să-l înţeleagă toţi. 

Preoţii erau îndemnaţi să  aducă rugăciuni de mulţumire ori de câte ori se 
încheia pace. A se vedea, spre exemplu circulara din 12 noiembrie 1809 41. 

Nu întotdeauna tratatele de pace erau respectate de către puterile semnatare. 
Întâlnim un astfel de caz în circulara episcopului Iosif  Şacabent din 25 aprilie 
1799, în care se spune că francezii n-au respectat tratatul de pace încheiat cu  
austriecii la Campo Formio şi au reluat lupta. Episcopul făcea apel la dreptatea 
omenească, dar şi la cea dumnezeiască, pentru pedepsirea unei asemenea fărăde-
legi 42. La 3 iunie 1801, acelaşi episcop anunţa o nouă pace între francezi şi aus-
trieci şi cerea preoţilor să se roage pentru menţinerea ei îndelungă vreme 43. Acelaşi 
lucru se petrecea în 1815, când regele Neapolelui încălca pacea cu austriecii şi 
reîncepea lupta, fapt care-l făcea pe episcopul Petru Vidac să ordone preoţilor să 
se roage pentru izbânda împăratului 44. Asemenea ordine se repetau ori de câte ori 
se făcea război sau pace 45. 

(continuare în numărul viitor)
38 Ibidem, f. 103 v.–104 r.
39 Ibidem.
40 Ibidem, f. 103 v.–104 r.
41 Idem, dos. viii, f. 131 v.–132 r.
42 Idem, dos. i, f. 174 r.
43 Idem, dos. viii, f. 21 r.–22 r.
44 Idem, dos. ii, f . 65 r.
45 Idem, dos. vi, f. 62 v.–63 r.
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iUstinian Cel Mare – sFânt?

Despre „ultimul împărat roman“ pe tronul constantinopolitan 1 s-a scris relativ 
mult. Din tot ceea ce s-a publicat, reţinem în aparatul critic doar o parte din aceste 
lucrări 2. După aprecierea autorizată a specialiştilor, Iustinian I a fost un spirit 
contradictoriu, cu meritele şi scăderile sale. Câştigase în tinereţe o serioasă pre-
gătire intelectuală, iar sub domnia unchiului său, pe nume Iustin 3, se iniţiase în 
„meseria de domn“. Poseda o putere de muncă ieşită din comun, fiind poreclit 
„împăratul care nu doarme niciodată“ (basileus akoimetos). Fără să cădem în 
extrema encomiastică, însă nici în cea pamfletară – un contemporan lui l a numit 
„vampir“ – vom spune că acest suveran era extrem de autoritar şi infatuat, deo-
sebit de mândru de glorie, de fapt şi de prestigiul imperial. De numele său se leagă 
Sinodul al V-lea ecumenic, apoi stăpânirea unor ţinuturi protoromâneşti, reveni-
rea jurisdicţiei bisericeşti peste o zonă anume din Banatul istoric (Arcidava – 
Vărădia, Litterata – Ram din fosta Iugoslavie), la care putem adăuga strămutarea 
unor localnici de la Dunărea noastră, spre a păzi ctitoria iustiniană „Sfânta 
Ecaterina“ din Sinai etc. Dar în expozeul de faţă ne preocupă exclusiv latura 
spirituală a renumitului cârmuitor de pe Bosfor.

Părintele grec Asterios Gerostergios a publicat în anul 1982 un volum intitulat 
Justinian the great. the emperor and saint 4, apărut şi în româneşte, în 2004, 
la Editura Sophia din Bucureşti, în traducerea lui Ovidiu Ioan care însă inversează 
atributele, aşezând în prim plan „sfânt“. Interesează prea puţin acest lucru; mai 
mult ne gândim la ceea ce afirmă autorul lucrării în cauză, caracterizându-l pe 

1 G. Ostrogorsky, storia dell’impero bizantino, Torino, 1972, p. 66.
2 B. Rubin, das zeitalter Justinianis i, Berlin, 1960; A. Grabar, l’age d’or de Justinien, 

Paris, 1966; G. Downey, Justinian and the imperial office, Cincinnati, 1968; R. Browning,  
Justinian and theodora, London, 1971; A. Cameron, Procopius and the sixth Century, Berkeley 
– Los Angeles, 1985; C. Capizzi, giustiniano i tra politica e religione, Messina, 1994; Matei al 
Ciprului, şiragul mărgăritarului sau de hronicul împăraţilor creştini ai Bizanţului (trad.), 
Bucureşti, 2009 (pp. 143–156); M. Kaplan,  Bizanţ (trad.), Bucureşti, 2010 (pp. 18–21 şi indicele 
din p. 370); Vl. Hanga,  Mari legiuitori ai lumii, Bucureşti, 1977 (pp. 91–191); V. Muntean, 
Bizantinologie, I, Timişoara, 1999 (pp. 90–101, cu bibliografia de bază); Idem, Byzantium and 
the romanians, Bucureşti, 2009, p. 44 et passim); N. Chifăr,  istoria creştinismului, II, Iaşi, 2000 
(p. 163 şi urm.); S. Brezeanu, o istorie a Bizanţului, Bucureşti, 2004 (pp. 59–67); C. Mateş, viaţa 
bisericească în sudul dunării şi relaţiile cu nordul dunării în sec. iv–vi p.Chr., Deva, 2005 
(p. 91 et passim). Alte titluri, pe Internet sau în revistele de specialitate.

3 A. A. Vasiliev, Justin the First, Cambridge Mass, 1950.
4 Institute for Byzantine and Modern Greek Studies, Belmont, MA.
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Iustinian I drept „profund teolog“ 5, în timp ce E. Schwartz – în 1940 – îl socotea 
numai un „diletant în Teologie“, iar A. Harnack (aproximativ în aceeaşi vreme) 
ca cel mai bun teologhisitor al timpului său 6. Ultima apreciere este, fireşte, cea 
mai exagerată dintre toate, dacă cugetăm că spre sfârşitul vieţii imperatorul de 
care vorbim a plonjat în rătăcirea de obârşie egipteană, numită aphthartodoketism. 
Adepţii acestei devieri dogmatice spuneau că trupul lui Hristos a fost corpul Noului 
Adam, incoruptibil, adică fără afectele sau suferinţele umane; are şi o tentă doche-
tistă 7. E adevărat că pr. dr. A. Gerostergios subliniază la un moment dat „aşa-zisul 
aftartodochetism al lui Iustinian“ 8, dar pledoaria sa nu ne-a convins. Sfinţia Sa 
aruncă îndoiala asupra autenticităţii susţinerii lui Evagrie Scolasticul, anume că 
Iustinian cel Mare a emis un edict prin care căuta să impună erezia respectivă. 
Totuşi, acest cronicar poate fi vrednic de crezare, fiind considerat în contempo-
raneitate un istoric foarte bine informat, imparţial 9, aşadar demn de a fi luat în 
seamă. Informaţia sa a fost preluată ca veridică de către autori ulteriori, între care 
patriarhul ierusalimitean Dositei II Notaras 10, ca şi de remarcabili bizantinişti 
moderni precum F. G. Beck 11 sau W. Treadgold 12. Într-adevăr, împăratul Iustinian 
a crezut că prin aftartodochetism va putea promova unitatea spirituală a supuşilor, 
însă edictul său din 565 nu a primit adeziunea patriarhului Eutihie care va trebui 
să plece în exil 13. O împotrivire faţă de eresul cu pricina s-a înregistrat şi din 
partea lui Anastasie, întâistătătorul Antiohiei etc.

Credem că avea dreptate savantul Ch. Diehl când, referindu-se la imixtiunile 
făcute de conducătorul „neadormit“ în treburile eclesiale, nota următoarele: 
„Desigur că pasiunea pioasă ce l-a animat pe Iustinian s- a arătat şi prin excese. A 
condus la intoleranţă confesională, a provocat persecuţii contra oricărei persoane 
ce credea altfel decât cârmuitorul şi această prigoană, oricât de severă ar fi fost, 
devenea legitimă şi sacră. «I se părea că nu era moarte de om – scria Procopie – 
atunci când cei care mureau aveau întâmplător altă credinţă decât dânsul» 14. Însuşi 
cucernicul imperator a scris undeva: «Urâm pe eretici» şi toată viaţa sa îi persecută 
fără îndurare pe toţi disidenţii. Altă primejdie a acestei exagerări religioase: un 
lider absolut, care se interesează de Biserică, riscă foarte mult să o tiranizeze“ – 

5 Ediţia românească, p. 3.
6 Ibidem, pp. 12–13 (cu literatura de specialitate).
7 H. G. Beck, Kirche und theologische literatur im Byzantinischen reich, München, 1959, 

pp. 287, 378, 380, 384 şi 394; the oxford dictionary of Byzantium (ed. Al. Kajdan et alii), I, 
New York – Oxford, 1991, p. 129.

8 A. Gerostergios, ed. rom., p. 222 şi urm.
9 R. Rus, dicţionar enciclopedic de literatură creştină din primul mileniu, Bucureşti, 2003, 

p. 255 (acest masiv tom nu-l cuprinde şi pe Iustinian ca teolog).
10 În istoria celor care au fost patriarhi în ierusalim (în greceşte), Bucureşti, 1715, p. 514.
11 Beck, op. cit., p. 380.
12 W. Treadgold, o istorie a statului şi societăţii bizantine (trad.), I, Iaşi, 2004, p. 221.
13 the oxford dictionary…, p. 129.
14 Procopius din Caesarea, istoria secretă (trad. rom.), Bucureşti, 1972, p. 267.
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conchide acelaşi învăţat francez 15. Totuşi trebuie să precizăm că faptele mai sus 
amintite nu constituie nişte abuzuri în materie de Ortodoxie, deoarece dacă 
Iustinian ar fi excelat în gândirea ortodoxă ar fi procedat ca un sfânt, urând ere-
ziile şi nu pe eretici.

Un alt argument – extrem de serios – ce se ridică împotriva „sfinţeniei“ iusti-
niane, este carnajul la care s-a dedat. În acţiunea punitivă vizând pe samariteni, 
au murit (estimează Ioan Malalas) circa 20.000 de inşi, pe când după Procopie 
100.000 de oameni 16. Un masacru similar s-a petrecut în anul 532, cu prilejul 
teribilei răscoale „Nika“ (Învinge!), când doar prin prezenţa de spirit a Teodorei, 
consoarta împărătească, şi în urma măcelăririi unui mare număr de răvrătiţi creş-
tini – cel puţin 30.000 – răzmeriţa a putut fi înăbuşită şi tronul salvat 17.

Toate aceste mărturii ar recomanda ca numele lui Iustinian I să fie omis din 
sinaxar, unde a fost introdus abuziv abia în secolul XII de către un patriarh bizan-
tin 18. În schimb, vestitul bazileu rămâne mare în istorie prin ctitorirea catedralei 
„Sfânta Sofia“ şi prin opera sa legislativă, cum remarca la vremea sa bizantinistul 
rus A. A. Vasiliev 19. În privinţa faimoasei ctitorii – actualmente muzeu – Uniunea 
Europeană recent a făcut demersuri pentru a fi redată cultului ortodox. Cât despre 
legislaţia iustiniană, se ştie că ea a fost redescoperită de învăţaţii de la Bologna 
(1088) şi că stă la temelia legislaţiei moderne.

Preot prof. dr. VASILE MUNTEAN

anevoioasă Pregătire 
a sFântUlUi şi MarelUi sinod al ortodoxiei

În tradiţia şi practica Bisericii Ortodoxe, spre deosebire de alte Biserici creştine, 
Sinodului al VII-lea ecumenic nu i-au mai urmat altele, cu excepţia Sinoadelor 
locale, dar acestea nu pentru chestiuni de credinţă sau dogmă, ci pentru necesităţi 
de organizare. 

La mijlocul secolului al XX-lea, simţindu-se nevoia unei rediscutări a proble-
melor de natură organizatorică bisericească şi de interes comun, care s-au schim-
bat în decursul veacurilor, ţinând cont şi de evoluţia societăţii, Patriarhia ecume-
nică a Constantinopolului a iniţiat procedura convocării unui Sfânt şi Mare Sinod 

15 Ch. Diehl, teodora (trad.), Bucureşti, 1972, p. 267.
16 A. Gerostergios, op. cit., p. 120 (cu indicarea izvoarelor); the oxford dictionary…, II, p. 

1083 şi III, p. 1835.
17 N. Bănescu, istoria imperiului Bizantin, I, Bucureşti, 2000, p. 665; V. Muntean, Bizantinologie 

(cit.), p. 92 şi 97; Idem, istoria creştină generală, I, Bucureşti, 2008, pp. 186–190. 
18 Vezi şi articolul nostru Sfântul bizantin, în rev. „Biserica Ortodoxă Română“, 3–4/1986, pp. 

102–110.
19 E vorba de lucrarea sa, histoire de l’empire Byzantin, I, Paris, 1932, p. 251.
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al Ortodoxiei, care să rezolve aceste chestiuni. Prima Conferinţă panortodoxă 
pregătitoare a avut loc în anul 1961 la Rhodos – Grecia, iar de atunci s-au întrunit 
fie conferinţe pregătitoare, fie comisii interortodoxe pregătitoare, deşi nu de puţine 
ori au apărut piedici în organizarea lor.

Temele propuse spre dezbaterea Sfântului şi Marelui Sinod şi asupra cărora 
Bisericile s-au pronunţat sau urmează să se pronunţe sunt următoarele: 1. Diaspora 
ortodoxă; 2. Autocefalia şi autonomia şi modul în care trebuie proclamate; 3. 
Dipticele (ordinea în întâietate a Bisericilor); 4. Problema noului calendar; 5. 
Impedimente la căsătorie; 6. Readaptarea rânduielilor bisericeşti cu privire la post; 
7. Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu lumea creştină; 8. Ortodoxia şi mişcarea ecu-
menică; 9. Biserica Ortodoxă şi pacea, libertatea, frăţietatea şi iubirea între popoare, 
precum şi înlăturarea discriminării rasiale. Mulţi teologi au opinat deja că temele 
sunt prea sărace şi că ar trebui să fie discutate şi alte probleme ale prezenţei 
Ortodoxiei în lumea contemporană. E adevărat că la începuturile procesului de 
pregătire a Sfântului Sinod, temele au fost ceva mai multe, dar pe parcurs, s-a 
căzut de acord numai asupra acestor teme, motivele fiind doar de ordin practic.

Urmare dorinţei fierbinţi şi iniţiativelor actualului patriarh Bartolomeu I al 
Constantinopolului, în anii din urmă, pregătirea Marelui Sinod a intrat într-o nouă 
etapă, mai susţinută şi mai angajată. Dar nu numai chestiunea Marelui Sinod îl 
preocupă pe Întâistătătorul Bisericii Constantinopolului, ci şi necesitatea mărturiei 
comune a Ortodoxiei în lumea contemporană, ca şi cooperarea panortodoxă pe 
multiple planuri. Astfel, întrunirea din anul 2008 a întâistătătorilor ortodocşi de 
la Constantinopol a fost o reuşită şi un impuls dat inclusiv reluării discuţiilor pe 
tema Marelui Sinod. 

Urmare acestei din urmă întruniri, a avut loc în iunie 2009, la Chambesy-
Elveţia, cea de-a patra Conferinţă panortodoxă pregătitoare, care a analizat pro-
blema Diasporei ortodoxe. Întrunirea s-a finalizat printr-un consens care rezultă 
şi din comunicatul final: „Conferinţa a recunoscut că toate Sfintele Biserici 
Ortodoxe doresc rezolvarea chestiunii organizării Diasporei ortodoxe în baza 
tradiţiei şi a practicii eclesiologice şi canonice a Bisericii Ortodoxe. Consfătuirea 
a luat hotărârea creării de noi adunări episcopale în unele regiuni ale lumii, pen-
tru reglementarea situaţiei Diasporei, adică a credincioşilor care locuiesc în afara 
graniţelor Bisericilor Ortodoxe locale. Preşedinţii acestor adunări sunt primii 
dintre episcopii Patriarhiei Ecumenice din zona respectivă, iar în lipsa acestora, 
următorii (ierarhi), în conformitate cu ordinea din Dipticele Bisericilor. Participanţii 
acestor adunări sunt toţi episcopii canonici, recunoscuţi de către toate Bisericile 
Ortodoxe şi care păstoresc comunităţi în fiecare din aceste regiuni. Activitatea 
adunării episcopale este îndreptată spre manifestarea şi confirmarea unităţii 
Bisericii Ortodoxe, slujirea pastorală comună a locuitorilor ortodocşi din regiune 
şi mărturia comună a acestora în faţa lumii. Hotărârile din cadrul adunării episco-
pale se vor lua în baza unanimităţii Bisericilor, de către episcopii care fac parte 
din adunare. Consfătuirea a aprobat, de asemenea, un proiect de regulament care 
să definească bazele activităţii adunărilor episcopale în Diaspora ortodoxă“. 
Urmare acestei hotărâri, în multe regiuni din lume s-au constituit deja, în anii 
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2009 şi 2010, adunări episcopale ale episcopilor ce aparţin diferitelor jurisdicţii 
bisericeşti, un fapt de normalitate şi de mult folos mărturiei ortodoxe în lume. 

Celelalte puncte de pe ordinea de zi a Sfântului şi Marelui Sinod şi anume 
modul de proclamare al autocefaliei şi autonomiei, precum şi ordinea dipticelor, 
urmează să fie analizate la următoarele întruniri ale comisiilor interortodoxe pre-
gătitoare şi prezentate apoi spre aprobare consfătuirilor panortodoxe presinodale 
ce se vor convoca, conform regulamentului adoptat.

Deja, la finele lunii februarie a.c. a avut loc, la acelaşi centru al Patriarhiei 
ecumenice de la Chambesy – Elveţia, o nouă întrunire a Comisiei interortodoxe 
pregătitoare, la care au participat delegaţii tuturor Bisericilor Ortodoxe autocefale. 
Întrunirea a fost prezidată de mitropolitul Ionnanis Zizioulas al Pergamului şi 
Adramyttionului. S-au reluat discuţiile începute la precedenta întrunire din decem-
brie 2009, cu privire la modalitatea acordării tomosului de autocefalie şi la ordi-
nea în diptice a Bisericilor Ortodoxe locale, fără ca pentru moment să fie găsită 
o soluţie care să întrunească unanimitatea. Discuţiile s-au împotmolit în momen-
tul stabilirii rolului Patriarhiei Constantinopolului în acordarea autocefaliei, dar 
nici subiectul dipticelor nu a trecut mai uşor, mai multe Biserici, printre care 
Biserica Ciprului cerând ca locul în diptice să le fie schimbat.  

Adevărul e că problema autocefaliei afectează unitatea Ortodoxiei, dacă e să 
ne gândim numai la situaţia Bisericii Ortodoxe din America (O.C.A.), a cărei 
autocefalie nu au recunoscut-o decât Patriarhia Rusă şi unele Biserici slave, sau 
la cea a Bisericii Ortodoxe din Macedonia, a cărei autocefalie nu o recunoaşte 
nicio Biserică Ortodoxă, începând cu Patriarhia Sârbă. 

Sunt aşadar multe obiecţii până când tematica Sfântului Sinod va fi definitivată 
pe deplin, pentru a putea fi aprobată de către Marele Sinod care este aşteptat de 
atâta timp. În comparaţie cu Biserica Romano-Catolică, care şi-a definitivat misi-
unea în lume în cadrele Conciliului Vatican II, sau de Bisericile Reformei, care 
permanent îşi restructurează misiunea în lume, venerabila Biserică Ortodoxă este 
ceva mai lentă în pregătirea întrunirii celui mai important for ortodox din perioada 
modernă. Patriarhul actual al Constantinopolului sugera că Sfântul şi Marele Sinod 
ar trebui să decidă chiar instituirea unui secretariat panortodox de lucru permanent, 
care să poată pronunţa, la timp şi fără echivoc, punctul de vedere al Bisericilor 
Ortodoxe locale şi cel panortodox, cu privire la provocările şi transformările 
permanente prin care trece societatea şi lumea. 

Orice s-ar hotărî de fapt, întrebarea care se ridică este: cât timp va mai dura 
efectiv până la convocarea acestui mult visat for sinodal panortodox? Dacă e să 
ne luăm după spusele Sanctităţii Sale patriarhul Bartolomeu I-ul, Marele Sinod 
ar urma să fie convocat chiar în anul 2012. Totuşi, având în vedere rezultatul 
recentelor discuţii, poate că e un punct de vedere cam optimist, dar iarăşi, poate 
nu. Însă noi ne dorim sincer să fie cât mai degrabă întrunirea Sfântului şi Marelui 
Sinod, spre binele Bisericii lui Hristos şi spre întărirea credinţei celei adevărate. 

Preot MARIUS FLORESCU



C  r  o  n  i  C  a   B  i  s  e  r  i  C  e  a  s  C  ă

şedinţa sfântului sinod

La data de 19 mai 2011, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, 
au început lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reunit în şedinţă 
de lucru în Sala Sinodală din Reşedinţa patriarhală. După deschiderea lucrărilor, 
a avut loc şedinţa Sfântului Sinod pentru alegerea ierarhului titular în scaunul 
vacant de Arhiepiscop al Alba Iuliei.  Dintre cei doi candidaţi desemnaţi de către 
Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului 
în consultare cu Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Alba Iuliei, Sfântul Sinod 
a ales, prin vot secret, pe Preasfinţitul Părinte Irineu Bistriţeanul în scaunul vacant 
de Arhiepiscop al Alba Iuliei. Totodată membri Sfântului Sinod au analizat hotă-
rârile Sfântului Sinod al Patriarhiei Ierusalimului din data de 9 mai 2011 şi con-
sideră că aceste hotărâri contravin spiritului comuniunii frăţeşti între Bisericile 
Ortodoxe surori. Cu toate acestea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 
nu întrerupe comuniunea cu Patriarhia Ierusalimului. Ca atare, Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române a desemnat o delegaţie formată din Înaltpreasfinţitul 
Părinte Mitropolit Onorific Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, Înaltpreasfinţitul 
Părinte Arhiepiscop Onorific Ioan, Episcopul Covasnei şi Harghitei, Preasfinţitul 
Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor şi Preasfinţitul Părinte Ciprian 
Câmpineanul, Episcop vicar patriarhal, cu mandatul de a purta un dialog oficial 
cu Patriarhia Ierusalimului pentru soluţionarea acestei probleme.

nou mitropolit la Cluj

Noul mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului este 
Înaltpreasfinţitul Andrei Andreicuţ, după ce Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române l-a ales la data de 18 martie, în această demnitate. Noul mitropolit ales 
şi-a exprimat dorinţa de a continua lucrarea misionară şi de a desfăşura noi proiecte 
sociale în beneficiul celor păstoriţi. „Gândul este să continui misiunea deosebit 
de bogată pe care a întreprins-o Înaltpreasfinţitul Bartolomeu. Voi încerca pe cât 
se poate să conlucrez cu clerul şi cu poporul, pentru viaţă duhovnicească aleasă. 
Nu vom neglija, sper, nici slujirea socială, pentru că cele două aripi care îl ridică 
pe om spre Dumnezeu sunt viaţa duhovnicească şi pe de altă parte implicarea 
socială. Credinţa trebuie dublată de faptă, nu se poate altfel. Sper să ne ajute 
Dumnezeu să îndeplinim misiunea cea bună pentru Biserica Domnului Iisus 
Hristos. Aşa cum spune Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în conlucrarea cu 
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Preafericirea Sa, cu Sfântul Sinod şi în comuniune cu celelalte eparhii, într-o lume 
în care este foarte multă nevoie de duhovniciei şi de Dumnezeu, trebuie să punem 
umăr la umăr şi să împlinim misiunea Bisericii Lui“, a spus Înaltpreasfinţitul 
Părinte Andrei.  Nou alesul  s-a născut la data de 24 ianuarie 1949, în satul Oarţa 
de Sus, judeţul Maramureş. A urmat liceul în Cehul Silvaniei şi cursurile Facultăţii 
de Construcţii Căi Ferate din Bucureşti (între anii 1967–1972). După terminarea 
facultăţii a fost repartizat inginer la Întreprinderea de construcţii căi ferate din 
Cluj-Napoca. Începând cu anul 1976 a urmat Institutul teologic de grad univer-
sitar din Sibiu, licenţiindu-se în vara anului 1978. În august 1978 a fost hirotonit 
preot de către Înaltpreasfinţitul Teofil Herineanu, Arhiepiscopul Clujului, activând 
apoi ca preot paroh timp de şapte ani în oraşul Turda (judeţul Cluj).  A urmat 
cursurile de doctorat ale Institutului teologic de grad universitar din  Bucureşti, 
avându-l drept îndrumător pe  arhid. prof. univ. dr. Petru I. David. Teza şi-a pre-
gătit-o în cadrul aceleiaşi secţii – Teologie sistematică – sub îndrumarea părinte-
lui prof. univ. dr. Dumitru Popescu, obţinând titlul de ,,Doctor în Teologie“ în 
anul 1998. În 25 februarie 1990 a fost ales şi hirotonit arhiereu-vicar pentru 
Episcopia  Alba Iuliei iar în 4 martie 1990 a fost numit episcop locotenent al 
episcopiei Alba Iuliei, iar din luna iunie a aceluiaşi an a devenit episcop titular. 
În 16 iulie 1998 Episcopia Alba Iuliei a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie, 
iar titularul ei la rangul de arhiepiscop.

nou arhiepiscop al alba‑iuliei

Sfântul Sinod a ales în şedinţa din 19 mai 2011 pe Preasfinţitul Părinte Irineu 
Bistriţeanul în scaunul vacant de Arhiepiscop al Alba Iuliei. Nou alesul s-a născut 
la data de 2 iulie 1953, în comuna Băseşti, judeţul Maramureş. Răspunzând voca-
ţiei pentru preoţie, s-a înscris la cursurile Seminarului teologic ortodox din Cluj-
Napoca, pentru ca în anul 1974, să înceapă cursurile universitare la Institutul 
teologic universitar din Sibiu, pe care, după primul an, le continuă la Institutul 
teologic universitar din Bucureşti. Aici obţine în 1978 titlul de „Licenţiat în 
Teologie“, cu calificativul „excepţional“, fiind şef de promoţie. La 14 octombrie 
1978 a fost tuns în monahism, la  mănăstirea Sinaia, primind numele Irineu. În 
anul 1980, a fost hirotonit ieromonah, desfăşurând o bogată activitate pastorală. 
În perioada 1981–1984 a frecventat cursurile de Doctorat în Teologie în cadrul 
Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, la secţia Teologie sistematică, sub 
îndrumarea competentă a Părintelui prof. dr. Dumitru Radu, titularul catedrei de 
Teologie Morală. Între anii 1985–1988 a beneficiat de o bursă de studii, oferită 
de Institutul Teologic Prezbiterian din Princeton (New Jersey – USA). Reîntors 
în ţară, la 30 august 1988, a revenit la Mănăstirea Sinaia, unde şi-a reluat activi-
tatea sacerdotală şi muzeografică, finalizând redactarea tezei de doctorat cu tema 
,,Chipul lui Hristos în viaţa morală a creştinului“. La 9 iunie 1989 părintele Patriarh 
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Teoctist Arăpaşu l-a numit preot slujitor la catedrala patriarhală din Bucureşti, 
primind şi numeroase ascultări de ordin administrativ-bisericesc. La 26 octombrie, 
în acelaşi an, a primit rangul de arhimandrit. La scurtă vreme, a fost numit Superior 
al Aşezămintelor ortodoxe române de la Ierusalim şi Iordan, şi reprezentant al 
Bisericii noastre pe lângă Patriarhia Ierusalimului. La 4 octombrie 1990, a susţi-
nut teza de doctorat la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti fiind declarat 
apoi „Doctor în Teologie“. În şedinţa Sfântului Sinod din 30 octombrie 1990, la 
propunerea vrednicului de pomenire arhiepiscop Teofil Herineanu, a fost ales 
episcop-vicar al Eparhiei Clujului, cu titlul „Bistriţeanul“. A fost hirotonit şi insta-
lat la sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în biserică, 21 noiembrie 1990. În cele 
două decenii de arhipăstorire, prin sfinte slujbe, vizite canonice şi participări la 
diferite evenimente de interes social şi umanitar, a contribuit la sporirea spirituală 
şi culturală a credincioşilor clujeni şi bistriţeni. Ceremonia de întronizare a nou-
lui arhiepiscop al Alba Iuliei a avut loc în catedrala Reîntregirii din municipiul 
Alba Iulia în ziua de duminică, 5 iunie 2011.

Menţionări lămuritoare

În legătură cu Legea privind parteneriatul dintre stat şi culte în domeniul ser-
viciilor sociale, recent adoptată în Parlamentul României, Patriarhia Română face 
următoarele observaţii: ,,Această lege nu a fost elaborată la solicitarea Patriarhiei 
Române, ci este iniţiativa legislativă a unui grup de parlamentari. Dintre aspectele 
pozitive ale acestui parteneriat menţionăm că legea recunoaşte cultelor calitatea 
de parteneri sociali şi cea de furnizori de servicii sociale, încurajând astfel cores-
ponsabilitatea şi cooperarea Stat–Biserică în domeniul asistenţei sociale. Legea 
trimisă la promulgare face o distincţie clară între activităţile sociale ale cultelor 
fundamentate pe o convingere şi experienţă spirituală puternică devenită tradiţie 
şi activităţile sociale ale ONG-urilor, care nu au aceeaşi durabilitate în timp, 
aderenţă mare la mase şi nici motivaţie spirituală ca un cult religios. Dintre aspec-
tele discutabile semnalăm faptul că asimilarea tuturor cultelor sub denumirea de 
Biserică este forţată şi incorectă, mai ales pentru cultul mozaic şi cultul musulman. 
Legea limitează drastic domeniile în care statul sprijină activităţile sociale ale 
cultelor, fiind vizate doar activităţile cu tinerii, bătrânii şi victimele calamităţilor 
naturale. Or, Biserica desfăşoară activităţi de asistenţă socială în favoarea persoa-
nelor cu dizabilităţi, şomeri, migranţi, dependenţi etc. Legea pune în concurenţă 
directă Biserica Ortodoxă Română cu minorităţile religioase care sunt masiv spri-
jinite financiar din străinătate, fără referire expresă în text la criteriul proporţio-
nalităţii, enunţat clar în Legea cultelor, criteriu care corespunde contribuţiei la 
bugetul de stat a credincioşilor diferitelor culte. În actuala formulare a legii, există 
riscul pentru credincioşii ortodocşi de a fi supuşi prozelitismului altor culte doar 
pentru că acestea obţin importante fonduri din străinătate şi au structuri de asistenţă 
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socială mai performante, organizate cu sprijin extern. Legea vorbeşte despre libera 
concurenţă, adică despre o mentalitate de piaţă transpusă în relaţiile dintre culte, 
atitudine care descurajează cooperarea între diferitele culte în vederea realizării 
de proiecte comune şi încurajează confruntarea dintre acestea. În actuala formu-
lare a legii nu este prevăzută clar asigurarea continuităţii sprijinului în cazul unor 
activităţi sociale de durată ale cultelor, nici dreptul cultelor de a participa la eva-
luarea proiectelor, ci se foloseşte sintagma „după caz“ (art. 9 alin. 2). Sprijinul de 
80% de la buget este mai incert decât sprijinul de 98% din Fondul Social European 
(fonduri europene), contribuţia proprie a cultelor fiind doar 2%. Legea acordă 
prerogative prea largi autorităţilor locale (care elaborează raport de oportunitate 
asupra proiectelor) şi celor centrale (cu drept de apel la proiecte), fără a se preciza 
care este iniţiativa cultelor. Acestea sunt reduse la rolul de simpli executanţi ai 
demersurilor şi intereselor autorităţilor de stat, iar nu de parteneri, aşa cum se 
enunţă în titlul legii. Patriarhia Română consideră că se impune ca toate aceste 
aspecte negative să fie avute în vedere cu ocazia reexaminării Legii privind par-
teneriatul dintre stat şi culte în domeniul serviciilor sociale în Parlamentul 
României“ – încheie comunicatul biroului de presă al Patriarhiei Române.

Conferinţă

La data de 24 mai 2011, la Palatul Patriarhiei, Patriarhia Română şi Comunitatea 
Sant’Egidio a organizat conferinţa cu titlul ,,Să convieţuim într-o perioadă de 
criză – familia lui Dumnezeu, familia omului, familia popoarelor“.  În cadrul 
întâlnirii, au conferenţiat Eminenţa Sa  cardinalul Paul Poupard, Pr. prof. dr. Vasile 
Răducă, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti, 
Prof. dr. Andrei Riccardi, fondatorul Comunităţii Sant’Egidio, Pr. prof. univ. dr. 
Nicolae Achimescu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din 
Iaşi, Excelenţa Sa Léon Lemmens, Episcop auxiliar de Mechelen-Bruxelles, Pr. 
George Militaru, consilier al Sectorului Social – Filantropic al Episcopiei Ortodoxe 
Române a Italiei, Conf. dr. Adrian Lemeni, Secretar de Stat pentru Culte, Facultatea 
de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti, Mons. Marco Gnavi, 
directorul Biroului pentru ecumenism şi dialog interreligios al Diecezei de Roma, 
Prof. univ. dr. Ilie Bădescu, Facultatea de Sociologie a Universităţii din Bucureşti.  
În continuare, a fost lansat volumul teologului francez Olivier Clément (1921–
2009) cu titlul „Repere spirituale pentru omul de azi“ apărut recent în limba română 
la Editura BASILICA a Patriarhiei Române cu un Cuvânt înainte al Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel. La finalul conferinţei Preafericitul Părinte Patriarh Daniel 
a adresat un cuvânt de mulţumire participanţilor.



158 Altarul Banatului

Consiliu consultativ al cultelor

În ziua de 14 aprilie 2011, la Palatul Patriarhiei din Bucureşti, sub preşedinţia 
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc întâlnirea reprezentanţilor cul-
telor din România: Biserica Ortodoxă Română; Episcopia Ortodoxă Sârbă de 
Timişoara; Biserica Romano-Catolică, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-
Catolică; Arhiepiscopia Bisericii Armene; Biserica Ortodoxă Rusă de Rit Vechi 
din România; Biserica Reformată din România; Biserica Evanghelică C.A. din 
România; Biserica Evanghelică Luterană din România; Biserica Unitariană din 
Transilvania; Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din 
România; Uniunea de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea; Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic; Cultul Musulman din 
România. Cultul Creştin Baptist – Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din 
România şi Biserica Creştină după Evanghelie din România – Uniunea Bisericilor 
Creştine după Evanghelie din România au participat cu statut de observator. În 
cadrul şedinţei s-a convenit, de principiu, constituirea Consiliului Consultativ al 
Cultelor din România, urmând ca acordul final să fie dat de organismele de con-
ducere proprii ale fiecărui cult. Pe ordinea de zi s-au aflat elaborarea principiilor 
de organizare, analiza proiectului de Statut şi formularea unor propuneri practice 
privind funcţionarea Consiliului consultativ al cultelor din România. Reprezentanţii 
cultelor participante au stabilit ca principii generale de funcţionare egalitatea 
cultelor membre, preşedinţia anuală prin rotaţie şi adoptarea deciziilor prin con-
sens.

Consiliul consultativ al cultelor din România este o organizaţie de natură etică, 
socială, autonomă, apolitică, non-guvernamentală, fără personalitate juridică şi 
non-profit.

Dintre obiectivele sale majore amintim: promovarea credinţei în Dumnezeu 
şi a importanţei acesteia în viaţa persoanei şi a societăţii, apărarea şi promovarea 
fiinţei umane şi a demnităţii ei, promovarea respectului faţă de creaţia divină 
(omul şi natura înconjurătoare), adoptarea unor poziţii şi atitudini comune faţă de 
probleme importante ale societăţii, manifestarea solidarităţii şi cooperării dintre 
culte în domeniul spiritual, cultural, educaţional şi social, prevenirea şi medierea 
în soluţionarea eventualelor diferende interconfesionale şi interreligioase, inclu-
siv respingerea şi descurajarea oricărei forme de extremism etc.

Conferinţă internaţională

La Palatul Patriarhiei a avut loc, la data de 12 mai 2011, conferinţa internaţi-
onală cu tema ,,Cooperarea Stat-Biserică în vederea promovării conceptului de 
economie sustenabilă în timp de criză“. Întâlnirea a fost organizată de Asociaţia 
Ecumenică a Bisericilor din România – AIDROM – şi de Comisia Europeană a 
Bisericilor din Bruxelles. În deschiderea conferinţei a fost citit mesajul de felici-
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tare şi încurajare al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, de către Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patri-
arhal, delegatul Preafericirii Sale la această conferinţă: „Într-un astfel de cadru 
sperăm ca Bisericile din întreaga Europă să ofere un răspuns comun cu privire la 
problematica nouă, de multe ori dramatică, din domeniul social şi economic apă-
rută în urma crizei economice care afectează întreaga lume. Criza financiară şi 
economică în care se află lumea de astăzi este în mare parte rezultatul lăcomiei, 
al câştigului nedrept, al speculei financiare, al evaziunii fiscale la nivel mondial. 
Pe de altă parte, discrepanţele sociale aduse de această criză care trasează noi 
delimitări între naţiuni bogate şi naţiuni sărace, între oamenii sărăciţi şi oamenii 
îmbogăţiţi, au un impact social pronunţat atât la nivel naţional, cât şi internaţional“.  
Obiectivul principal al întâlnirii a fost acela de a încuraja participarea la dezba-
terile privind sustenabilitatea economică, condiţiile de muncă şi protejarea zilei 
de duminică, ca zi nelucrătoare. „Am dorit să arătăm că şi România depune toate 
eforturile în a dezvolta acest concept şi în special Biserica Ortodoxă, prin progra-
mele pe care le are, prin Filantropia şi ONG-urile de lângă Biserică, care deja au 
pus în mod practic, nu teoretic acest concept. În acest sens, programul vizează 
atât accesul la proiecte de incluziune socială a persoanelor în situaţii de risc, cât 
şi partea de cooperare Stat-Biserică în promovarea conceptului de economie soci-
ală, dar şi de economie sustenabilă“, a spus Elena Timofticiuc, manager programe 
AIDRom. În cadrul conferinţei au fost prezentate şi modele de implicare a 
Bisericilor în susţinerea persoanelor dezavantajate, dar şi modele de angajare a 
ONG-urilor în promovarea conceptului de economie socială.

scrisoare

Papa Benedict al XVI-lea, Întăistătătorul Bisericii Romano-Catolice a adresat 
Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române o scrisoare 
în care menţionează: ,,Sărbătoarea Paştilor este victoria luminii asupra întuneri-
cului, a vieţii asupra morţii, o victorie pe care creştinii o sărbătoresc de aproape 
două mii de ani, în ciuda oricărui lucru, chiar şi atunci când întunericul pare să 
prevaleze. Da, creştinii Îl cântă pe Dumnezeu Cel Înviat către şi împotriva a toate, 
chiar şi acolo unde, şi în zilele noastre, se pare că nu mai există loc pentru speranţă, 
că violenţa, războiul, moartea continuă să domine lumea. Cântări de slăvire a 
Domnului se înalţă chiar şi printre creştinii persecutaţi în diverse religii ale pămân-
tului, aceşti creştini care, dacă ar privi situaţia doar cu ochii lor omeneşti, ar 
trebui să creadă că Dumnezeu i-a abandonat şi uitat, pierduţi în întuneric, fără cea 
mai mică rază de lumină. Vestea Învierii Domnului îi încurajează pe toţi creştinii, 
chiar şi în situaţiile în care răul pare că se impune, să mărturisească nădejdea 
noastră (I Petru 3, 15), să se roage pentru a grăbi venirea Împărăţiei lui Dumnezeu 
(Matei. 6, 10), să aştepte ziua luminoasă în care lacrimile tuturor celor care suferă 
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vor fi şterse şi în care nu va mai exista nici moarte, nici doliu, nici plângere (Faptele 
Apostolilor 21, 4). Preafericirea Voastră, cu bucurie şi recunoştinţă, putem afirma 
că, deşi ştim că suntem încă divizaţi, credinţa în Învierea Domului nostru Iisus 
Hristos, singurul Mântuitor al lumii, continuă să ne unească. Numai înrădăcinaţi 
în credinţa noastră putem, fără teamă, să ne deschidem dialogului între creştini, 
alături de credincioşii celorlalte tradiţii religioase şi toţi oamenii cu bunăvoinţă, 
pentru a parcurge împreună calea dreptăţii şi a păcii. Cu aceste sentimente, adre-
sez Preafericirii Voastre invitaţia de a lua parte la Ziua de reflecţie, dialog şi 
rugăciune pentru pace şi dreptate, organizată la 27 octombrie la Assisi, ziua celei 
de-a 25-a aniversări a întâlnirii istorice care a avut loc aici pe 27 octombrie 1986, 
la cererea Papei Ioan-Paul al II-lea. Ne vom întâlni cu toţii  creştini şi reprezentanţi 
ai altor tradiţii religioase din lume, credincioşi şi necredincioşi, pentru a efectua 
împreună un pelerinaj care, fără a renunţa la propria noastră identitate sau a ceda 
unor forme de sincretism, exprimă în mod simbolic parcursul tuturor celor care 
caută cu stăruinţă adevărul şi se străduiesc în mod concret să facă faptele cele 
întru dreptate şi pace. Acest drum împărtăşit va reprezenta un semn de mare spe-
ranţă pentru toţi oamenii şi în mod deosebit pentru cei care, chiar în aceste zile, 
cunosc suferinţa războiului şi a violenţei. Alături de cele mai cordiale urări pentru 
ca bucuria Învierii să abunde în viaţa şi în slujirea Preafericirii Voastre, vă împăr-
tăşesc o îmbrăţişare frăţească întru Domnul.“ – a încheiat Suveranul Pontif.

Participare

O întâlnire a responsabililor pentru relaţii inter-ortodoxe şi ecumenice din 
cadrul Sfântului Sinod al Bisericii Greciei a avut loc miercuri, 16 martie 2011, în 
Sala sinodală de la Atena. Comitetul  format din Meletios Mitropolit de Nicopole, 
Ignatie de Dimitriada, Chrysostomos de Messinia, Episcopul Ioan de Termopile 
şi prof. Georgios Martzelos de la Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii 
„Aristotel“ din Tesalonic  au decis că Biserica Greciei îşi va continua participarea 
la Consiliul Mondial al Bisericilor şi la alte forumuri inter-creştine care promo-
vează nu un ecumenism politicianist şi lipsit de consistenţă ci un dialog în adevăr 
aşa cum a fost el formulat de Patriarhul Gherman al II-lea al Constantinopolului 
în 1230. Această întâlnire survine în urma presiunilor pentru retragerea Bisericii 
Greciei din Consiliul Mondial al Bisericilor cu sediul la Geneva, iniţiate de unele 
grupuri din Biserica Greciei, precum şi a apelului a doi dintre mitropoliţii Sfântului 
Sinod (Serafim de Kytera şi Serafim al Pireului) în acelaşi sens. Comisia a reco-
mandat însă continuarea dezbaterilor pe aceasta temă, dar într-un duh irenic şi 
atent la unitatea Bisericii.
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Pregătiri pentru  sinodul Panortodox

O nouă întâlnire a reprezentanţilor comisiei interortodoxe de pregătire a Marelui 
Sinod Panortodox a avut loc la sfârşitul lunii aprilie 2011, la centrul Patriarhiei 
Ecumenice de la Chambesy, în Geneva (Elveţia). La această întrunire s-a discutat 
despre problema recunoaşterii autocefaliei şi despre ordinea din diptice. În urma 
discuţiilor nu s-a ajuns la o concluzie unanim acceptată, fapt pentru care partici-
panţii au decis să reia dezbaterile legate de cele două teme la viitoarea întrunire. 
George Grigoriţă, secretarul   Cancelariei Sfântului Sinod al  Bisericii Ortodoxe 
Române prezent la această întâlnire a afirmat: ,,În comisiile inter-ortodoxe pre-
gătitoare sunt reprezentate toate cele 14 Biserici Autocefale şi se analizează cele 
10 teme care au fost decise ca fiind pe ordinea de zi a Sfântului şi Marelui Sinod 
Pan-Ortodox. La reuniunea comisiei interortodoxe de la Chambesy  s-au analizat 
două dintre aceste teme, şi anume, ,,Autocefalia şi modul ei de proclamare“ şi 
,,Dipticele ortodoxe“. Autocefalia este o temă deja dezbătută şi în cadrul unei 
reuniuni anterioare şi acum nu s-a făcut altceva decât să se reanalizeze alte aspecte 
particulare referitoare la această temă. Tema principală a acestei reuniuni a fost 
Dipticele ortodoxe şi aici s-au stabilit criteriile principale care au stat la baza 
stabilirii acestor diptice. În acelaşi timp comisia a luat act şi de unele cereri ale 
unor Biserici ortodoxe autocefale de modificare a locurilor în dipticele actuale“. 
La întâlnire au participat reprezentanţi din fiecare Biserică locală autocefală.

Reuniune

Conducători ai mai multor Biserici Ortodoxe s-au reunit la Ayia Napa,  (Cipru), 
pentru a studia  documentul  intitulat ,,Natura şi misiunea Bisericii“. Întâlnirea  a  
reunit 40 de ierarhi, profesori universitari, teologi, laici, chiar şi tineri, majorita-
tea membri ai Comisiei Credinţă şi Ordine a Consiliului Mondial al Bisericilor 
(CMB), dorind să aducă o contribuţie ortodoxă la dezbaterea ecleziologică inter-
naţională. Arhiepiscopul Chrysostomos al II-lea al Ciprului a afirmat cu acest 
prilej că ,,teologia ortodoxă este în esenţă ecleziologică. Creştinismul nu poate fi 
înţeles decât ca Biserică“ subliniind apoi interpretarea ortodoxă dată ecleziologiei, 
care nu este confesională ci mai degrabă evidenţiază experienţa existenţială a 
Bisericii. Olav Fykse Tveit, secretarul general al CMB, a lăudat contribuţia orto-
doxă la această discuţie. A menţionat şi apropiata convocare pentru pace, de la 
Kingston, Jamaica, unde ,,sarcina noastră va fi să afirmăm că dorim să fim una, 
pentru ca lumea să creadă că o pace justă este posibilă. Ştim că în această insulă 
se duce o luptă pentru justiţie şi pace. Este parte a călătoriei noastre spre unitate 
şi mărturie comună faptul că participăm la această luptă.“

Ştiri extrase din buletinul informativ „Viaţa cultelor“, nr. 889–890, publicaţia franceză „Service 
Orthodoxe de presse“, nr. 348–349, centrul de presă „Basilica“, Ziarul „Lumina“ şi internet)
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Mitropolit Nicolae Corneanu, scrisori 
pastorale, Editura Învierea, Timişoara, 
2011, 92 p.

Orice act creator presupune un îndemn 
de a trece dincolo de sine, a asculta cu sufle-
tul şi a vedea cu ochii minţii. Când scrii sau 
pictezi, sculptezi sau compui muzică, ieşi 
din timpul obiectiv, cronologic, şi intri într-
un timp pecetluit de roua Duhului – au loc 
ieşiri din spaţiul imediat înconjurător şi 
intrări în straturi spaţiale mai înalte, mai 
rarefiate, pătrunderi în văz-duhul iubirii de 
Fiinţă vegheate de Domnul Dumnezeul nos-
tru, Care ne păzeşte intrările şi ieşirile „de 
acum şi până în veac“ (Psalmul 120, 8). 

Volumul intitulat scrisori pastorale, 
publicat în luna mai a acestui an la Editura 
Învierea, din iniţiativa şi cu osteneala părin-
telui Marius Florescu, cuprinde textele pas-
toralelor adresate credincioşilor bănăţeni de 
către arhipăstorul lor, Înaltpreasfinţitul 
Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae Corneanu, 
în perioada 2001–2011. Grupate pe două 
teme principale: Naşterea Domnului sau 
Crăciunul şi Învierea Domnului sau Paştile, 
cele 20 texte sunt oferite atât fiilor şi fiice-
lor duhovniceşti ai Înaltpreasfinţitului 
Părinte, cât şi cititorilor de pretutindeni, în 
semn de dragoste părintească însoţită de 
imboldul „de a spori mereu în dreapta cre-
dinţă şi de a înfăptui cele bineplăcute îna-
intea lui Dumnezeu şi a oamenilor“ (Cuvânt 
înainte, p. 6).

Lectura celor douăzeci de pastorale arhi-
ereşti este lină, plăcută, ziditoare, modela-
toare de caracter, însufleţitoare, dătătoare 
de credinţă. Caracterul, acest ansamblu de 
însuşiri psihice ale unei persoane, „care se 
manifestă în modul de comportare, în ideile 
şi acţiunile sale“ (dex), poate fi modelat 

nu numai în perioada de formare a perso-
nalităţii, ci şi de-a lungul vieţii, mai ales că, 
aşa cum se ştie, drumul vieţii e presărat cu 
multe sinuozităţi. Sufletul? El are trebuinţă 
de hrană neîncetată, iar hrana lui cea mai 
consistentă este nădejdea în Domnul 
Dumnezeul şi Mântuitorul nostru, dragostea 
de El, credinţa în El. „Către Tine, Doamne, 
am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu“ 
(Psalmul 24, 1).

Citim pastoralele arhiereşti şi ne ridicăm 
ochii minţii şi inimii spre Domnul, „Cel ce 
a făcut cerul şi pământul“ (Psalmul 120, 2). 

Le citim şi străbatem depărtările cele 
fără de început şi fără de sfârşit ale trans-
cendenţei, îi simţim negrăita frumuseţe, 
primim cumva, nu se ştie prin intermediul 
cărui simţ, încredinţarea apropierii de 
Dumnezeu şi bucuria de a-L avea „perma-
nent în mijlocul nostru“ (scrisori pasto‑
rale, p. 30), de a trăi în duhul iubirii Lui, de 
a ne strădui să nu ne mâniem pe nimeni, să 
nu dispreţuim pe nimeni, să nu judecăm pe 
nimeni decât pe noi înşine.

Le citim şi încercăm să ne unim viaţa 
cu Mântuitorul Hristos, „să umblăm cu El, 
să ne potrivim paşii cu ai Săi“, învăţând că 
„de fapt, creştinismul în esenţa lui nu este 
altceva decât încercarea de a ne asemăna cu 
Iisus, de a ne modela existenţa după chipul 
Său, de a ne împrieteni cu El, de a-L urma 
cu încredere şi fără ezitare“ (Ibidem, p. 18). 

Le citim şi înţelegem că a-L urma pe 
Iisus nu e totuna cu a-ţi face planuri perso-
nale şi a le urma potrivit bunului plac, potri-
vit intereselor şi ambiţiilor proprii, potrivit 
propriilor socoteli. A-L urma pe Iisus 
exclude dorinţa de a stăpâni peste alţii în 
mod cât se poate de autocratic – şi, bineîn-
ţeles, exclude înclinaţia de a te considera 
infailibil sau a te contempla în admiraţie 
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idolatră. Hristos Domnul ne cere „să-i iubim 
pe semenii noştri, să-i ajutăm ori de câte ori 
au nevoie de sprijinul nostru, să contribuim 
la mersul înainte al lumii în care trăim, să 
nu rămânem indiferenţi faţă de orice lipsă 
sau necaz în care s-ar afla un frate sau o soră 
de-a noastră, să facem binele oricând şi faţă 
de oricine, (…) să nu neglijăm a-L descoperi 
pe Iisus în oricare din semenii noştri“ 
(Ibidem, p. 29) – nu să-i considerăm pe ei 
păcătoşi şi pe noi înşine modele de virtute.

Le citim şi „îngenunchem sufleteşte“, 
„înălţând o rugăciune fierbinte către Tatăl 
nostru, al tuturor“ (p. 25), Căruia Îi cerem 
cu toată stăruinţa şi încrederea să ne ierte 
păcatele şi să ne ferească de încercări pe 
care nu le putem suporta. 

Într-o convorbire despre credinţă şi ate-
ism cu Mitropolitul Anthony Bloom (1914–
2003), Marghanita Laski (1915–1988), o 
scriitoare britanică de convingeri ateiste, 
făcea o afirmaţie cutremurătoare despre 
rugăciunea „Tatăl nostru“: „Cuvintele care 
o compun nu fac parte din vocabularul meu 
obişnuit, de zi cu zi; am nevoie de ele doar 
atunci când rostesc rugăciunea“ 
(Mitropolitul Antonie de Suroj, Dumnezeu 
şi omul, Editura Sophia, Bucureşti, 2011, 
p. 47). Dincolo de faptul că nici ateii nu pot 
nega existenţa lui Dumnezeu, pentru că, 
dacă ar face-o, ce-ar mai respinge ei – o 
inexistenţă? – să ne întrebăm, în duh şi-n 
adevăr, ce înseamnă pentru noi cuvintele 
care „compun“ Rugăciunea Domnească? Şi 
mai ales, să ne întrebăm, fac ele parte din 
vocabularul nostru „obişnuit, de zi cu zi“ 
sau nu?

Cuvintele cuprinse în Rugăciunea 
Domnească, dăruite nouă de însuşi 
Mântuitorul Iisus Hristos, sunt cuvinte izvo-
râte din inima iubirii Lui pentru noi, oame-
nii, cuvinte pline de viaţă, adevăr şi lumină, 
adresate realităţii lăuntrice a fiecăruia dintre 
noi, cuvinte care alungă teama de întuneric, 
de vrăjmăşie, de moarte. Dumnezeul nostru, 
Domnul puterilor, ne iubeşte şi păzeşte 
sufletul nostru, iar sufletul nostru Îl binecu-
vintează pe El „în tot locul stăpânirii Lui“ 

(Psalmul 102, 22). El este singurul nostru 
apărător, cel mai puternic apărător, în faţa 
Căruia se pleacă cele cereşti şi cele pămân-
teşti şi cele „de dedesubt“ (Filipeni 2, 10). 
De aceea, nu trebuie să ne temem când se 
năpustesc asupra noastră persecuţii şi per-
secutori, căci „prigonitorii se vor poticni şi 
nu vor birui, şi se vor face de ruşine pentru 
că n-au izbutit“ (Ieremia 20, 11) să ne facă 
una cu pământul.

Deşi suntem uniţi în Părintele nostru 
ceresc şi în El suntem toţi una, viaţa fiecă-
ruia dintre noi este rezultatul unei „luări 
deoparte“. Pe fiecare dintre noi ne-a luat 
deoparte un părinte duhovnicesc, un mentor 
intelectual, un membru al familiei, un pri-
eten, un model ales din perimetrul literatu-
rii, ştiinţei sau artei. A fi luat deoparte 
înseamnă a ţi se da un destin, o soartă, care 
nu se poate împlini decât la capătul acestei 
luări deoparte, la capătul unei separări de o 
opţiune sau alta, de un om sau altul – urmată 
de alchimizarea sinelui, transformarea 
vocaţiei în împlinire, a evenimentului 
întâmplător în eveniment proniator, „împli-
nitor“, cum îi plăcea filosofului Constantin 
Noica să spună. 

Toate acestea se petrec sub în‑drum‑
area, adică aşezarea pe drum, pe cale, a unui 
formator de caracter – părintele nostru 
duhovnicesc, artizanul personalităţii fiecă-
ruia dintre noi, care ne arată cum să ne 
legăm soarta vieţii noastre de Hristos 
(scrisori pastorale, p. 74), cum să-L rugăm 
„să fie alături de noi şi să ne lumineze cără-
rile vieţii, să ne călăuzească inima, să ne 
sporească dragostea şi bunătatea“ (p. 80).

Îi mulţumim părintelui nostru sufletesc 
pentru scrisorile sale pastorale, aceste 
minunate daruri „care ne luminează viaţa şi 
ne întăresc fiinţa“: „pacea după care înse-
tează sufletul nostru, respectul faţă de 
aproapele, mila către semenii în lipsă şi 
nevoi, răbdarea în necazuri, nădejdea care 
ne sprijină şi ne mângâie în toate amărăciu-
nile“ (Ibidem, p. 47).

Îi mulţumim cu recunoştinţă pentru 
îndemnul său de a rămâne în „bună înţele-
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gere întreolaltă“, în „dragoste unul faţă de 
altul“, în „mai multă apropiere faţă de seme-
nul nostru“, în „sprijin reciproc şi vieţuire 
armonioasă“ (p. 68). 

Îi mulţumim pentru dorul de Dumnezeu 
pe care ni-l îmbie pe fiecare pagină a 
scrisorilor sale – dor de acel loc de taină 
al rugăciunii unde de trebuinţă este să ţinem 
mereu aprinsă „candela sufletului nostru“ 
(p. 85), pentru ca „totdeauna să împlinim 
numai fapte bune, plăcute lui Dumnezeu şi 
semenilor“ (p. 90). Şi nouă înşine.

LUMINIŢA NICULESCU

Petru Pruteanu, liturghia ortodoxă. 
istorie şi actualitate, Editura Sophia, 
Bucureşti, 2008, 392 p.

Chiar dacă a apărut acum câţiva ani, 
cartea de faţă – documentată şi, în plus, 
interesantă – merită a fi recenzată, dar şi  
lecturată de specialişti şi nu numai.

P.Cuv. ieromonah ne prezintă în partea 
întâi o istorie a Liturghiei (în mai multe 
capitole şi subcapitole), iar în partea a doua: 
Rânduiala Liturghiei hrisostomice. Partea 
a treia are denumirea: Când şi cum să ne 
împărtăşim. În Anexă luăm cunoştinţă de 
textul Anaforalei din papirusul de la 
Barcelona (veacul al IV-lea), deodată cu 
traducerea respectivă. Înspre finalul volu-
mului ni se oferă un indice alfabetic şi o 
bibliografie bogată.

Să ne fie îngăduit ca, în continuare, să 
formulăm câteva remarci legate de expresii 
depăşite, ce necesită a fi înlocuite; unele au 
fost discutate şi limpezite chiar de autor (de 
pildă „mila păcii…“, p. 75). Ne referim în 
primul rând la termenul „neînfruntat“ de la 
„Sfârşit creştinesc…“ Cuvioşia Sa propune 
substituirea lui cu conceptul „fără ruşine“ 
(p. 246), însă această sintagmă are sensul 
de: „fără jenă, cu obrăznicie“, cum citim în 
dicţionarele explicative ale limbii române. 
Elinul „anepaishynta“ (în engleză: 

„unshamed“) trebuie tradus astfel: „nu ruşi-
nat“ sau „neînjosit“. Pe urmă, vocabula 
catholike din Crez e necesar a fi tâlcuită nu 
tot cu „sobornicească“ (p. 251), ci echiva-
lată cu ortodoxă (precizări şi literatură de 
specialitate, la V. Muntean, spiritualitate 
bizantină şi românească, Timişoara, 2004, 
p. 24).

Către sfârşitul Sfintei Liturghii, în 
cadrul frazei „Ca iubitorul de oameni…“, 
Păr. P. Pruteanu sugerează ca „înţelegăto-
rul“ sau „duhovnicescul“ jertfelnic al lui 
Dumnezeu, să fie citit inteligibilul (pp. 
263–264); ultimul cuvânt nu este un termen 
potrivit. Cel mai adecvat rămâne „duhov-
nicesc“ sau „spiritual“, cum indică şi cunos-
cutul Lexicon patristic. Să amintim că alte 
propuneri am introdus în materialul intitulat 
Sugestii privind îmbunătăţirea textului 
Liturghierului şi al altor cărţi de cult, apă-
rut în rev. „Biserica Ortodoxă Română“.

Sperăm ca teologii noştri, îndeosebi cei 
din domeniul Liturgicii, să ţină seamă – în 
spirit critic, obiectiv – şi de lucrarea recen-
zată succint mai sus, atunci când vor finisa 
textul Liturghierului românesc, în vederea 
retipăririi lui într-o înfăţişare cât mai îngri-
jită şi pe înţelesul tuturor.

Preot prof. dr. VASILE MUNTEAN

Ierom. dr. Iustin Popovici, sfânta 
liturghie a darurilor mai înainte sfinţite 
în ritul liturgic bizantin. studiu istorico‑
liturgic, Editura Arhiepiscopiei Aradului, 
Arad, 2011.

La începutul anului 2011, Editura 
Arhiepiscopiei Aradului a editat cartea 
sfânta liturghie a darurilor mai înainte 
sfinţite în ritul liturgic bizantin. studiu 
istorico‑liturgic, lucrare ce-şi propune, atât 
prin conţinut, cât şi prin mesajul teologico-
liturgic, să reevidenţieze locul Liturghiei 
Sfântului Grigore Dialogul în ceea ce 
numim tradiţia de viaţă liturgică, sacramen-
tală, în ciclul slujbelor bisericeşti ce promo-
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vează şi edifică legătura mistică a creştinu-
lui cu Dumnezeu, cu Mântuitorul nostru 
Iisus Hristos.

Tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfin-
ţitului Arhiepiscop Timotei al Aradului, 
studiul istoric şi liturgic este gândit şi struc-
turat în şase capitole, tratând: I. Originea şi 
istoria Liturghiei Darurilor mai înainte 
sfinţite, evidenţiind evoluţia ritualului litur-
gic determinat de ciclul pascal, autorul şi 
autenticitatea slujbei; II. Liturghia Darurilor 
şi celelalte slujbe şi rânduieli premergă‑
toare, cuprinzând Pavecerniţa mare, 
Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile, Obedniţa 
şi Vecernia unită cu Liturghia Darurilor; III. 
Scurtă prezentare a Liturghiilor Sfântului 
Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur şi 
raportului lor cu Liturghia Darurilor mai 
înainte sfinţite; IV. Sfintele Taine care se 
săvârşesc în cadrul Sfintei Liturghii a 
Darurilor, adică Taina Euharistiei şi Taina 
Hirotoniei; V. Rânduiala Liturghiei 
Darurilor mai înainte sfinţite, punctând 
pregătirea şi scoaterea Agneţului la 
Liturghia anterioară, pregătirea slujitorilor 
pentru începerea Liturghiei Darurilor mai 
înainte sfinţite şi Liturghia însăşi; şi VI. 
Aspecte caracteristice Liturghiei Darurilor, 
reproducând Erminia Liturghiei celei mai 
înainte sfinţite a Sfântului Teodor Studitul 
şi textul însuşi al Dumnezeieştii Liturghii a 
Darurilor mai înainte sfinţite, numită şi a 
Sfântului Grigorie Dialogul, în final fiind 
adăugat un glosar cu termeni liturgici şi o 
bibliografie selectivă corespunzătoare 
tematicii studiului.

După cum afirmă în prefaţa cărţii, pre-
otul lect. univ. dr. Lucian Farcaşiu, 
„Liturghia Darurilor alcătuieşte pecetea 
duhovnicească specifică Postului Mare, 
constituindu-se într-o particularitate litur-
gică, plină de miez duhovnicesc, din care 
se adapă osteneala ascetică a creştinilor în 
această perioadă a anului bisericesc“, pre-
cizând că lucrarea părintelui ieromonah dr. 
Iustin Popovici vine să analizeze, să dez-
volte şi să lămurească problematica împăr-
tăşirii solemne de seară.

După cum se precizează şi în prefaţă, 
„strădania şi munca de cercetare a părinte-
lui Iustin Popovici, tânăr ieromonah în 
obştea vechii mănăstiri Hodoş-Bodrog, 
constă în aceea că adună întreaga literatură 
de specialitate, scrisă atât în limba română, 
dar şi în spaţiul grecesc, aceasta şi datorită 
aplecării speciale a părintelui Iustin asupra 
cunoaşterii limbii greceşti, strădanii concre-
tizate şi finalizate în studiile de doctorat în 
Teologie la Facultatea de Teologie din 
Atena. 

Suntem încredinţaţi că atât cititorii, cât 
şi creştinii practicanţi vor găsi în lucrarea 
prezentată, fie o sursă de informare în edi-
ficarea lor teologică şi liturgică, fie un izvor 
de inspiraţie şi hrană duhovnicească pentru 
zidirea cea nouă în Hristos Iisus – Domnul 
nostru.

Arhimandrit SIMEON STANA

autocefalie şi responsabilitate, Editura 
Basilica, Bucureşti, 2010, 1096 p.

Între numeroasele iniţiative ale 
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, se 
numără şi aceea a proclamării fiecărui an 
calendaristic ca „jubiliar şi comemorativ“, 
în cinstea unor evenimente sau dezbateri de 
importanţă şi actualitate pentru viaţa bise-
ricească, pentru Teologia şi spiritualitatea 
ortodoxă românească.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, întrunit în şedinţă de lucru din 18 
iunie 2009, a aprobat ca anul 2010 să fie 
proclamat „Anul Crezului şi al Autocefaliei 
româneşti“. Argumentele invocate au fost 
momentele jubiliare ale anului 2010: 1685 
de ani de la întrunirea primului Sinod 
Ecumenic de la Niceea (323), 125 de ani de 
la recunoaşterea oficială a autocefaliei 
Bisericii Ortodoxe Române de către 
Patriarhia Ecumenică (1885) şi 85 de ani de 
la ridicarea ei la rangul de Patriarhie (1925).

Beneficiind de experienţa anilor prece-
denţi, 2008 şi 2009, Patriarhia Română, prin 
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toate unităţile ei administrative, a marcat în 
cursul anului 2010 prin manifestări religi-
oase, culturale, ştiinţifice, educative, pasto-
ral-misionare şi artistice, atât tema „Crezul 
ortodox“, cât şi cea intitulată „Autocefalia 
românească“. Printre altele s-a pus în prac-
tică propunerea de elaborare a unei trilogii 
dedicate momentelor aniversare din cursul 
anului 2010. Astfel s-au alcătuit trei volume: 
volumul I intitulat autocefalia: libertate 
şi demnitate (conţinând studii inedite sau 
republicate), volumul II intitulat autocefalie 
şi responsabilitate (cuprinzând micro-
monografiile celor 29 de eparhii din ţară şi 
a celor 10 din afara graniţelor ei) şi volumul 
III intitulat autocefalie şi comuniune 
(dedicat prezentării comuniunii frăţeşti a 
Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte 
Biserici Ortodoxe surori, a relaţiilor externe 
cu alte Biserici sau cu unele confesiuni şi 
organizaţii creştine internaţionale, a relaţii-
lor cu alte religii şi cu instituţiile Uniunii 
Europene, precum şi studierii istoriei şi 
vieţii actuale a comunităţilor ortodoxe 
româneşti din afara graniţelor ţării).

Volumul autocefalie şi responsabili‑
tate ne prezintă modul în care se reflectă 
viaţa fiecărei eparhii din cadrul Patriarhiei 
Române şi principiile de libertate şi respon-
sabilitate care decurg din autocefalia 
Bisericii Ortodoxe Române. Respectându-se 
organizarea oficială administrativă a 
Patriarhiei Române, în paginile acestui 
volum se întâlnesc monografiile fiecărei 
eparhii din ţară şi din afara graniţelor 
României, în care sunt prezentate în mod 
sintetic istoricul, instituţiile, personalităţile 
şi activităţile pastoral-misionare, culturale 
şi sociale din trecut şi până în prezent, pre-
cum şi cât de responsabil a fost fructificat 
darul libertăţii dobândit prin recunoaşterea 
autocefaliei de către fiecare eparhie a 
Bisericii noastre în parte. Astfel, pentru 
prima dată, avem înmănuncheate într-un 
singur volum, în formă concentrată, toate 
monografiile celor 39 de eparhii ortodoxe 
româneşti.

În vederea realizării acestui proiect, fie-
care eparhie a desemnat persoane compe-
tente din rândul profesorilor de Teologie 
istorică de la facultăţile de Teologie şi semi-
nariile teologice din eparhie sau mitropolie, 
respectiv dintre clericii cu studii de specia-
litate şi istoricii care au mai colaborat şi la 
alte proiecte cu caracter istoric, pentru a 
elabora o monografie de aproximativ 30–40 
de pagini, însoţită de fotografii sau alte 
materiale ilustrative.

După a foarte scurtă prezentare a istori-
cului eparhiei în contextul general al istoriei 
Bisericii Ortodoxe Române, accentul este 
pus pe etapele ce au urmat recunoaşterii 
autocefaliei şi anume: 1885–1925 (de la 
autocefalie la proclamarea Patriarhiei); 
1925–1948 (de la proclamarea Patriarhiei 
la instaurarea comunismului); 1948–1990 
(perioada comunistă); 1990–2010 (redobân-
direa libertăţii religioase şi asumarea res-
ponsabilă a acesteia).

Pentru a realiza o anumită unitate a 
volumului, s-a comunicat eparhiilor dorinţa 
Comitetului de coordonare  şi a celui ştiin-
ţific consultativ ca fiecare monografie să 
respecte, pe cât posibil, aceeaşi structură, şi 
anume: prezentarea personalităţilor (ierar-
hilor) importante şi a momentelor esenţiale 
din istoria eparhiilor, prezentarea instituţi-
ilor de învăţământ ale eparhiilor (facultăţi 
de Teologie, academii teologice, institute 
teologice de grad universitar, seminarii teo-
logice, academii de muzică religioasă, şcoli 
de cântăreţi bisericeşti, şcoli monahale etc.), 
trecerea în revistă a activităţilor, instituţiilor 
şi aşezămintelor misionare, culturale şi 
social-filantropice, şi de asemenea consem-
narea activităţii publicistice şi editoriale: 
presă bisericească, publicaţii, cărţi, mass-
media etc.

La redactarea monografiei dedicate 
Arhiepiscopiei Timişoarei au contribuit 
următorii: P.On. Părinte vicar-administrativ 
dr. Ionel Popescu, P.On. Părinte prof. dr. 
Vasile V. Muntean de la Facultatea de 
Teologie din Caransebeş, P.On. Părinte 
Marius Florescu de la biroul de presă al 
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Centrului eparhial, Domnul lect. dr. Florin 
Dobrei de la Facultatea de Teologie din 
Caransebeş şi semnatarul acestor rânduri. 
Monografia cuprinsă între paginile 759–787 
oferă informaţii din istoria şi actualitatea 
acestei eparhii, însoţite şi de câteva fotogra-
fii sugestive.

Această apariţie de înalt nivel ştiinţific 
şi în foarte bune condiţii grafice încunu-
nează anul momentelor jubiliare 2010 din 
cuprinsul Patriarhiei Române şi face cinste 
tuturor eparhiilor care se regăsesc în pagi-
nile sale.

Preot dr. ADRIAN CAREBIA 

Vasile Petrica, savantul traian lalescu 
(1882–1929) şi cultura bănăţeană, Editura 
„Eftimie Murgu“, Reşiţa, 2010, 216 p.

Autorul, conferenţiar la Teologia din 
Caransebeş (din cadrul Universităţii reşi-
ţene) şi ex-protopop al Reşiţei (32 de ani), 
Părintele V. Petrica s-a impus cu lucrări 
deosebit de valoroase, din care – una, foarte 
recentă – este cea de faţă, dedicată unei per-
sonalităţi proeminente a Şcolii matematice 
româneşti.

Bănăţean de origine, Traian Lalescu a 
făcut studii strălucite, devenind – întâi de 
toate – artizanul Institutului Politehnic din 
Timişoara; în partea I, în mai multe capitole, 
se prezintă aşadar obârşia savantului, pasi-
unea sa pentru matematică şi nu numai. În 
partea a II-a, inter alia, se precizează că 
Asociaţia Culturală Banat este opera patri-
arhului Miron Cristea şi a matematicianului 
Lalescu ce s-a implicat şi în Astra din Banat. 
Un alt capitol se referă la viziunea politică 
a lui Tr. Lalescu. Partea a III-a cuprinde şi 
un medalion în care Traian Lalescu este 
privit ca o personalitate complexă a culturii 
pământene, trecut la cele veşnice prematur, 
la numai 47 de ani. În fine, un alt capitol 
evidenţiază devoţiunea savantului, cu con-
cluzia că dânsul a fost un sprijinitor sincer 
al Bisericii, al semenilor în general, un 

patriot luminat (s-a integrat în mişcarea 
unionistă, participând şi la conferinţa de 
Pace de la Paris, după I-ul Război Mondial.

În anexe sunt reproduse 7 importante 
documente, iar spre final se indică o foarte 
bogată bibliografie, urmată de ilustraţii alb-
negru şi color. Lucrarea prezentă este pre-
văzută şi cu un rezumat francez; nu-i lip-
seşte nici utilul indice onomastic.

Această lucrare e prefaţată de D-na prof. 
univ. dr. Doina Frunzăverde, Rectorul 
Universităţii „Eftimie Murgu“ din Reşiţa. 
Prefeţei îi succede un impresionant 
Argument, alcătuit de renumitul matemati-
cian, acad. Solomon Marcus, care apreciază 
cum se cuvine – ca şi prefaţatoarea – exce-
lenta carte a Părintelui dr. V. Petrica. Este o 
carte pentru românii prezenţi şi pentru 
urmaşi, cum conchide însăşi Doamna 
Smaranda Ecaterina Lalescu, nepoata 
savantului care a meritat din plin o astfel de 
reuşită monografie.

Preot prof. dr. VASILE MUNTEAN 

Radu Ardelean, istorie la gazetă în 
Banat, Editura Marineasa, Timişoara, 2007, 
398 p.

O reală îmbogăţire a istoriografiei româ-
neşti aduce istoricul arădean Radu Ardelean 
cu această dezbatere despre o parte din presa 
românească din Banat (fiindcă de cea ger-
mană s-a ocupat Luzian Geier). Colecţia 
periodicelor din Banat, în special cele din 
secolul XIX dar şi din secolul XX este des-
tul de săracă şi mai ales prost organizată. 
Orice încercare în această direcţie se opreşte 
în zidul indiferenţei organizaţiilor care toc-
mai ar trebui să le protejeze. Oare ce vor fi 
căutând diferite ziare şi reviste la Arhivele 
Statului? Nu ar trebui să fie la bibliotecă?

Studierea periodicelor din Banat care au 
cuprins studii istorice şi documente a fost 
sporadică, ici, colo se putea vedea câte un 
material mai acătării dedicat celor din a 
doua jumătate a secolului XIX precum 
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„Luminătorul“, „Dreptatea“ din Timişoara, 
„Foaia Diecezană“ din Caransebeş, 
„Biserica şi Şcoala“ din Arad. Ziarele sau 
revistele apărute la începutul secolului XX 
şi din perioada interbelică, cu un parcurs 
mai lung sau mai scurt, nu au prea fost 
băgate în seamă deşi unele au avut un 
cuprins destul de apreciat cu unele contri-
buţii de natură istorică consistente precum 
„Drapelul“ lui dr. Valeriu Branişte, „Drum 
nou“ de la Bocşa al protopopului scriitor 
Mihail Gaşpar, „Vestul“ lui Sever Bocu, 
„Voinţa Banatului“, „Semenicul“ din Lugoj 
„Banatul“ şi „Luceafărul“ de la Timişoara, 
„Tribuna Graniţei“ cu sufletul ei preotul 
Coriolan Buracu, „Brazde bănăţene“ a pre-
otului cu vocaţie de istoric Caius Pascu, 
colaborator la revista „Mitropolia 
Banatului“ până prin 1970 şi „Analele 
Banatului“ a lui Ioachim Miloia. Majoritatea 
condeierilor formaţi în preajma acestor 
reviste, cu preocupări istorice, au fost clerici 
de formaţie, cu studii teologice precum Ioan 
Boroş, Gh. Cotoşman, Ion B. Mureşianu, 
cu excepţia lui Constantin Rudneanu care 
avea studii teologice dar nu era preot. Alţii 
aveau studii de istorie precum Ioachim 
Miloia, Traian Topliceanu, Nicolae Ilieşu, 
Aurel E. Peteanu şi I. D. Suciu sau cei cu 
studii juridice: Cornel Grofşorean, Aurel 
Cosma. Autorul acestei cărţi şi-a luat 
„îndrăzneala“ de a analiza şase publicaţii 
din perspectiva istoriei istoriografiei, pre-
mergătoare unei sinteze documentate.

Primul capitol al cărţii este intitulat 
Istoriografia în revista „Banatul“ 
(Timişoara, 1926–1930) care a apărut ca 
„revistă ilustrată“ iar apoi ca „revistă cul-
turală“ iar din 1927 sub patronajul 
„Asociaţiei Culturale din Banat“ ajutat de 
un comitet, fiind editori-proprietari sau 
directori, pe rând, Simeon Samson 
Moldovan, Constantin Lahovary, Aron 
Cotruş, Ioachim Miloia. Printre colaboratori 
găsim nume însemnate nu numai pentru 
Banat dar şi pentru România. Lucian Blaga 
publică mai multe articole din care amintim 
un articol despre Aurel C. Popovici şi 

cunoscutul eseu Barocul etnografiei româ‑
neşti. Pe lângă articolele din mediul istoric 
au apărut şi articole de istorie bisericească 
alăturându-se celor cu precădere axate pe 
problemele regionalismului bănăţean. Avem 
nume cunoscute în Banat ca Nicolae 
Brînzeu, Aron Cotruş, Mihail Gaşpar, Sabin 
Drăgoi, Eugen Lovinescu, Tudor Arghezi. 
Franz Blaskowitz publică o micro-sinteză 
a Banatului cu locul şi rolul populaţiei ger-
mane în această regiune, iar dr. Jakabffy 
Elemér se ocupă de populaţia maghiară. 
Studii interesante are şi George Postelnicu 
punctând „cucerirea“ (şi nu „eliberarea“) 
Timişoarei de austrieci; Romulus S. Molin 
prezenta necesitatea înfiinţării unei episco-
pii româneşti la Arad la începutul secolului 
XIX, Onisifor Ghibu prezenta figura lui 
Constantin Diaconovici Loga, Coriolan 
Buracu relata pasajul din Cronica lui 
Nicolae Stoica de Haţeg care sublinia refu-
zul episcopului Vidak de a înfiinţa o tipar-
niţă românească la Timişoara în 1767; tot 
George Postelnicu publică pagini despre 
activitatea pictorului Nicolae Popescu refe-
rindu-se la tablourile de la Muzeul 
Banatului, tablouri la care va reveni cu mai 
multe detalii Ioachim Miloia în studiile 
dedicate lui Nicolae Popescu, în „Analele 
Banatului“. Publicistul Sever Bocu semna 
paginile despre biserica veche din Lipova, 
Constantin Rudneanu, rândurile despre isto-
ricul preot Nicolae Tincu Velia şi preotul dr. 
Ioan Sârbu, Emil Panaitescu scria despre 
monumente de artă, aşezăminte religioase 
şi de cultură.

Capitolul al doilea intitulat Istoria în 
revista „Semenicul“ (Logoj, 1928–1932) se 
ocupă de revista apărută sub redacţia lui dr. 
Aurel E. Peteanu, având colaboratori cunos-
cuţi în peisajul cultural regional, ca dr. 
Cornel Corneanu, dr. Gh. Ciupe, dr. V. 
Bîrlea, dr. O. Daminescu, pr. M. Jigorea, dr. 
V. Mincu. Programul revistei aparţine lui 
Aurel E. Peteanu (deşi nesemnat) care o 
prezenta ca o modestă făclie cu rostul de a 
strânge toate forţele culturale româneşti din 
această provincie. În cadrul revistei s-a alo-
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cat un spaţiu generos lui dr. Cornel 
Corneanu, cel care-şi revendica paternitatea 
ideii „bănăţenismului“. Găsim colaboratori 
devotaţi acestei idei precum Traian Simu, 
Iuliu Vuia, Traian Topliceanu (micro-mono-
grafie Paul Iorgovici), veteranul prelat al 
Episcopiei Lugojului, Ioan Boroş care 
publică două materiale din arhiva comita-
tului Caraş-Severin încă de când era preot 
la Zăbrani (o conscripţie din 1786 şi una din 
1792 selectând parohiile judeţului Caraş 
prin combinarea datelor din conscripţia 
Eparhiei Vârşeţului şi Timişorii şi încă două 
articole din arhiva personală a primarului 
Constantin Udrea, două scrisori a lui Eftimie 
Murgu din timpul revoluţiei de la 1848), 
memoriile canonicului Ioan Madincea des-
pre Ignatie Vuia din perioada revoluţiei de 
la 1848, dr. Aurel E. Peteanu închina rubrica 
„Figuri bănăţene“ staturii personalităţii 
inconfundabile a lui Coriolan Brediceanu, 
dr. Cornel Corneanu descrie din propriile 
amintiri alegerea lui Elie Miron Cristea ca 
episcop,  apoi Romulus S. Molin se opreşte 
asupra lucrării lui Nicolae Tincu-Velia, 
istorioara… de la 1865. Evenimentele uni-
ficării naţionale din 1918 au fost revelate 
de canonicul dr. Nicolae Brînzeu, Victor 
Bîrlea, Lucian Costin, Constantin Rudneanu 
(care-i va prezenta şi broşura lui Ioan Boroş, 
„Constituţia“), Vicenţiu Bugariu, Petru 
Nemoianu, multe nume care pentru bănă-
ţenii de ieri şi de azi au însemnat enorm de 
mult în cultura din Banat.

Istoria la „Tribuna Graniţei“ 
(Caransebeş, 1934–1938) estre următorul 
capitol al cărţii în care sufletul tuturor eve-
nimentelor culturale s-a polarizat pe lângă 
cel al preotului Coriolan Buracu. Redactori 
responsabili au figurat Romulus Costescu, 
profesorul Nicolae Domăşneanu şi dr. 
Antoniu Marchescu (cu articole despre isto-
ria Graniţei militare). În cuprinsul ei s-au 
publicat biografii şi aprecieri asupra unor 
personalităţi emblematice din graniţă: 
Traian Doda, Eftimie Murgu, generalul 
Dragalina, preotul dr. Ioan Sârbu, generalul 
Moise Groza. Colaboratorii revistei au fost 

improvizaţi din condeieri şi oameni de cul-
tură ai locului: Vasile Lupşescu, Dorca 
Afilon, Nicolae Tomiciu, Ioan David, 
Dumitru Imbrescu, Nicolae Domăşneanu, 
Horia Sima, Horia Buracu şi mulţi cu pse-
udonime neidentificabile astăzi. Apropiaţi 
ai revistei din Caransebeş au fost preotul 
militar Coriolan Buracu şi preotul profesor 
dr. Dimitrie Cioloca, cel care a pus la dis-
poziţie documente istorice din colecţia sa 
unicat. Referitor la istoria veche, apariţiile 
pe această temă au fost sporadice, asemenea 
şi cele de istorie medie unde doar Nicolae 
Tomiciu are două articole mai bine argu-
mentate. Celelalte materiale cu conţinut 
istoric sunt din perioada premodernă, 
modernă şi contemporană. Unul extrem de 
bine documentat este tot al lui Antoniu 
Marchescu despre Confiniul Militar 
Bănăţean, doar un fragment din ceea ce 
avea să devină grănicerii bănăţeni şi 
Comunitatea de avere (Contribuţiuni 
istorice şi juridice), Caransebeş, 1941, cu 
o bibliografie de bază a tematicii constând 
din lucrările lui Griselini, Schwicker, Pesty, 
Milleker, Böhm, Szentkláray, Hietzinger, 
Vanicek, Dragalina, Popovici etc. A mai 
publicat şi materiale referitoare la revoluţia 
de la 1848–1849, Comunitatea de Avere, 
evocând şi figuri de seamă din Graniţă, aşa 
cum am arătat, de asemenea pagini despre 
personalitatea lui Vincenţiu Babeş, necro-
logul lui Andrei Ghidiu. „Tribuna Graniţei“ 
a promovat constant localismul sau bănăţe-
nismul, frecvent atunci în epocă.  

Istoria în „Brazde Bănăţene“, capitolul 
al IV-lea, se ocupă de revista preotului paroh 
Caius Pascu din Topolovăţul Mic, preot cu 
o îndelungată şi variată activitate cultural 
istorică, cu numeroase colaborări pe la dife-
rite reviste şi ziare şi în cele din urmă cola-
borator permanent la revista „Mitropolia 
Banatului“. A început cu săpăturile arheo-
logice, ca diletant, soldate cu descoperiri 
din epoca neolitică, a bronzului, probabil 
cea romană. Unii, ca Nicolae Tomiciu au 
publicat în revista lui Pascu vreo trei arti-
cole. Una se referă la cetăţile şi oraşele 
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Banatului medieval după documente edite, 
alta la perioada turcească (1552–1716), şi 
una la Mihai Viteazul, ca unificator şi erou 
al luptei antiotomane. Dintre alţi colabora-
tori îi putem menţiona pe Traian Birăescu 
şi Ion Stoia Udrea cu o nouă interpretare a 
epocii otomane, pe preotul Petru Olde care 
publică un extras după conscripţia din 1797 
a diecezei Vârşeţului, preotul Caius Pascu 
care publică cinci note circulare din 
Protocoalele bisericii din Gherman (anii 
1813, 1814, 1815, 1827 şi 1828), gen de 
izvoare care vor preocupa şi alţi istorici 
precum I. D. Suciu şi I. B. Mureşianu. 
Preotul Petru Bizerea colaborează cu un text 
despre preotul D. Voniga, preotul Caius 
Pascu îşi publică monografia comunei 
Denta, micromonografiile fiind publicate cu 
predilecţie şi ca urmare a programării lor 
de „Muzeul Banatului“ şi de „Institutul 
Social Banat‑Crişana“. 

Locul istoriei în revista „Luceafărul“ / 
„Revista Banatului“ (Timişoara 1935–
1944) este cuprinsul capitolului al V-lea şi 
cel mai extins. Revista „Luceafărul“ a apă-
rut la 1 ianuarie 1935, în Timişoara, cu spri-
jinul financiar al cunoscutului publicist dr. 
Aurel Cosma jr., devenit directorul ei, cu 
un nume care ne trimite la prestigioasa 
„Luceafărul“ de la Budapesta şi Sibiu, dar 
cu un conţinut de natură culturală bănă-
ţeană. Cultivarea istoriei era un îndemn 
chiar de la primul număr al revistei venit 
din partea Episcopului Roman Ciorogariu 
de la Oradea cu scopul de a contracara mis-
tificările venite de la Budapesta. După înfi-
inţarea „Astrei Bănăţeane“, la 28 februarie 
1937, ea va patrona şi revista „Luceafărul“ 
care mai târziu îşi va schimba denumirea 
de „Revista Banatului“ cu acelaşi program 
de bază care privea românizarea Ardealului, 
părţilor ungurene, Banatul şi Bucovina, cu 
aproximativ aceeaşi colaboratori. Sunt ana-
lizate acum cam toate articolele importante 
care au apărut de-a lungul timpului în 
revistă, articole care se referă la domeniul 
istoric (cu mărturii istorice referitoare la 
românii bănăţeni) pe baza inventarierii arhi-

velor judeţene, orăşeneşti şi parohiale, se 
vor aduna legendele istorice, valorile fol-
clorice şi etnografice cu scopul ultim de 
consolidare a românismului. La 2 octombrie 
1939, revista „Luceafărul“ se reorganizează 
la iniţiativa lui Sabin Evuţian, formându-se 
un comitet sub preşedinţia lui dr. Aurel 
Cosma, căruia i s-au alăturat prof. Traian 
Topliceanu secretar de redacţie, col. Volbură 
Poiană Năsturaş, prof. Vichentie Ardelean, 
prof. Nicolae Ursu, Grigore Bugarin şi Petru 
Sfetca. Ajutor de secretar de redacţie era 
tânărul (pe atunci) poet Pavel P. Bellu iar 
administrator era Ioan Teodorovici, direc-
torul Băncii Victoria din Timişoara. Revista 
„Luceafărul“ s-a acomodat foarte repede cu 
regimul legionar prin Aurel Cosma şi Pavel 
P. Bellu. În anul 1942 s-a reorganizat dintr-o 
revistă literară într-o revistă cu un profil mai 
bogat, care publica articole din varii dome-
nii şi, implicit, cu schimbarea numelui (de 
care aminteam) în „Revista Banatului“ cu 
durata de apariţie până în 1944. Odată cu 
schimbările politice de după 23 august a 
dispărut. Nu lipsesc aprecieri de valoare a 
unor istorici sau scriitori sau a operelor lor, 
menţionate pe parcursul cărţii. La această 
revistă au avut articole nume cunoscute bine 
în Banat precum Părintele Gheorghe 
Cotoşman, Teodor V. Păcăţian, Aurel 
Bugariu, Aurel Cosma, Ioachim Miloia, I. 
D. Suciu, Traian Birăescu, Emil Petrovici, 
Silviu Dragomir, Cornel Grofşoreanu, 
Părintele Ion B. Mureşianu, Părintele 
Melentie Şora, Dinu C. Arion, Al. 
Procopovici, Nicolae Ilieşiu, Aurel E. 
Peteanu, Cornel Corneanu, Traian Lungu, 
Eduard I. Găvănescu, Avram Imbroane, 
Sever Bocu, Traian Topliceanu, Onisifor 
Ghibu, Constantin Rudneanu şi mulţi alţii. 
Iar subiectele din afara istoriei erau din fol-
cloristică, istoria artelor, istoria teatrului, 
istoria medicinei, presă, istoria învăţămân-
tului, muzică, pledoarii pentru înfiinţarea 
unei arhive fotografice. 

Ultimul capitol se referă la Istoria în 
ziarul „Dacia“ din Timişoara (1939–1944), 
apărut din 21 iulie 1939 până după 23 
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august 1944, ca şi ziarul anterior, cu dr. 
Nicolae Ilieşiu ca director administrativ şi 
Romulus P. Roşu ca redactor-şef. „Dacia 
nu e a nimănui, dar e a tuturora… serveşte 
nevoile spirituale ale neamului românesc“ 
cu un tiraj zilnic de 7.000 de exemplare, cel 
mai mare în istoria gazetăriei româneşti din 
Banat, atunci când în oraşul Timişoara apă-
rea doar un cotidian românesc („Vestul“) 
faţă de şapte ale „minoritarilor“. Aici s-au 
publicat materiale de istorie veche, medie, 
modernă şi contemporană susţinute de un 
mănuchi din cei mai buni condeieri ai 
Banatului precum Alexandru Borza, Traian 
Popa, Nicolae Tomiciu, Gheorghe 
Cotoşman, Victor Vlăduceanu, Ion B. 
Mureşianu, I. D. Suciu, Victor Motogna, 
Aurel E. Peteanu, Nicolae Ilieşiu, Petru 
Nemoianu, Sfeta Iosif, Ştefan Gomboşiu, 
Alexandru Moisi, Cornel Corneanu, toţi în 
slujba ridicării culturale a Banatului.

În ciuda absenţei unui indice de nume 
care i-ar fi uşurat mult cercetarea, lucrarea, 
binevenită în peisajul cultural istoric al 
Banatului, reprezintă o contribuţie istorio-
grafică de valoare, un tablou veridic al pre-
ocupărilor culturale şi istorice ale oamenilor 
de cultură ai acestui ţinut, relevând imagi-
nea unui Banat care contribuie prin propri-
ile tezaure istorice, din toate epocile, la 
îmbogăţirea istoriei naţionale.

Preot GH. NAGHI

Arhimandrit Veniamin Micle, octoihul 
ieromonahului Macarie 1510–2010, 
Sfânta Mănăstire Bistriţa, Eparhia 
Râmnicului, 2010.

Cartea părintelui arhimandrit Veniamin 
Micle este o invitaţie atractivă în lumea 
meşterilor tipografi. Pentru osteneala lor 
depusă în slujba tiparului, părintele profesor 
le face o dedicaţie în prologul cărţii: „Închin 
această lucrare tuturor monahilor care şi-au 
consacrat viaţa ostenelilor tipografice, pen-

tru promovarea luminii spirituale a sufletu-
lui“.

Până acum, atenţia istoricilor şi a cerce-
tătorilor a fost focalizată cu preponderenţă 
asupra liturghierului lui Macarie din anul 
1508, pentru a scoate în evidenţă introdu-
cerea tiparului în Ţara Românească. De 
această dată, în urma unor minuţioase studii, 
părintele arhimandrit Veniamin Micle ne 
oferă în prezenta lucrare date preţioase asu-
pra celei de a doua cărţi a ieromonahului 
Macarie, octoihul, tipărit pentru prima dată 
la noi în ţară. De altfel, autorul lucrării de 
faţă are o impresionantă carte de vizită prin 
apariţia a 57 de titluri de carte.

octoihul sau osmoglasnic este cea 
de-a doua carte tipărită în ţara românească 
prin strădania acelui meşter tipograf 
Macarie. El a fost scos din teascurile tipo-
grafiei în ziua de 26 august a anului 1510. 
Numele de octoih îşi are originea în limba 
greacă şi cuprinde slujbele bisericeşti din 
fiecare zi a săptămâni rânduite prin cele opt 
glasuri. Prin conţinutul lui, octoihul este o 
carte de cult divin-public sau bisericesc ce 
însumează totalitatea manifestărilor religi-
oase „menite să pună pe credincios prin 
rugăciune în legătură cu Dumnezeu“.

Spre deosebire de cele două cărţi: 
Penticostar şi triod, octoihul cuprinde o 
perioadă mai lungă a anului bisericesc, 
cuprinsă între 26 şi 40 de săptămâni în func-
ţie de data serbării Paştelui care se schimbă 
în fiecare an.

Până la apariţia octoihului de care ne 
ocupăm, tiparul european ne aminteşte de 
două ediţii ale octoihului şi anume: prima 
la Cracovia, în Polonia, în anul 1491, tipă-
rit de germanul Schweipoldt Fiol din 
Frankfurt pe Main şi cea de a doua la Cetinje 
în Muntenegru, în anul 1494, prin osteneala 
unui alt ieromonah Macarie.

Pentru prima dată apariţia octoihului 
lui Macarie din anul 1510, a fost semnalată 
de arhimandritul Leonid, care l-a descope-
rit în mănăstirea Hilandar din Muntele 
Athos în anul 1877, însă fără a-i face vreo 
descriere. octoihul a fost tipărit în limba 
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slavonă iar în epilog se spunea: „Octoih 
tipărit din porunca lui Io Vlad voievod şi 
stăpânitor al întregii ţări a Ungrovlahiei şi 
a celor de lângă Dunăre, în anul 7018 
(1510), ostenindu-se întru aceasta ieromo-
nahul Macarie “.

Apariţia acestui octoih a fost semnalată 
pentru prima dată la noi în ţară de N. Iorga 
la Sibiu, în anul 1805, cu ocazia organizării 
unei expoziţii. În prezent Academia Română 
deţine trei exemplare din octoih ce-l au ca 
autor pe tipograful Macarie.

Cu privire la apariţia celor două 
octoihuri slavone ce-l au ca autor pe 
Macarie, de-a lungul timpului între istorici 
au avut loc mai multe controverse asupra 
autorului şi locul unde a fost tipărit. Între 
aceştia, o parte dintre ei a ajuns la concluzia 
că lucrările aparţin unor personalităţi dis-
tincte.

Mai întâi trebuie precizat că octoihul 
ieromonahului Macarie din Muntenegru, 
apărut în anul 1494, a fost tipărit în două 
volume de mai mici dimensiuni, cunoscute 
sub numele de octoih i şi octoih ii.

Spre deosebire de acestea, octoihul 
ieromonahului Macarie, apărut în Ţara 
Românească, din anul 1510, este o carte 
voluminoasă, având un format de A4, mai 
mare decât liturghierul din 1508 şi numără 
200 file, grupate în 25 de caiete, cu 22 de 
rânduri pe pagină. Tehnica folosită la tipă-
rirea octoihului se aseamănă cu cea folo-
sită la liturghierul din 1508, dar nu se 
ridică la aceeaşi valoare. Legătura 
octoihului a fost realizată în scoarţe de 
lemn. Limba textului din octoihul de la 
Cetinje este slava bisericească de nuanţă 
sârbă, pe când cea a liturghierului din 
Ţara Românească este de influenţă bulgară. 
La tipărirea octoihului din 1510 ieromo-
nahul Macarie nu a folosit textul celei din 
Cetinje, fiind vorba de texte total diferite ca 
limbă şi cuprins. O parte dintre istorici sus-
ţin că ieromonahul Macarie a cunoscut tex-
tul celui dintâi. Afirmaţia lor se bazează pe 
prefaţa lucrării primului care a fost folosită 
ca postfaţă la tipăritura ieromonahului 

Macarie din Ţara Românească şi în acest 
caz, autorul, pe baza unor profunde cercetări 
ştiinţifice, vine cu precizarea că octoihul 
este opera aceluiaşi autor român originar 
din nordul Transilvaniei, care înainte de a 
se stabili în ţara noastră învăţase meşteşugul 
tiparului la mai multe centre tipografice din 
Europa. Grafia folosită de ieromonahul 
Macarie la tipărirea celor 3 cărţi (1508–
1512), diferă clar de cea folosită de 
Schweipoldt de la Cracovia (1491) cât şi a 
celor tipărite de ieromonahul Macarie la 
Cetinje (1493–1496). Diferenţa între lucră-
rile tipografului Macarie din Ţara 
Românească şi celelalte tipărituri constă în 
frontispiciile, vinietele şi literele mari fru-
mos ornamentate. Trebuie avut în vedere că 
tipograful nostru nu a copiat din cele amin-
tite mai sus, ci a creat modele noi după pro-
pria sa imaginaţie.

Mănăstirea Bistriţa, prin cultura şi spi-
ritualitatea monahilor cărturari vieţuitori 
între zidurile ei, dobândise la sfârşitul seco-
lului XV un prestigiu uriaş atât în ţară cât 
şi în afara graniţelor.

octoihul reproduce pe prima pagină o 
planşă cu mai mulţi sfinţi bizantini, în fun-
dal aflându-se o biserică, ceea ce constituie 
un unicat în tipăriturile lui Macarie. După 
opinia istoricului sârb G. Radajicič, biserica 
nu poate fi alta decât locul unde a funcţionat 
tipografia. Părerea istoricului sârb a fost 
acceptată de cei mai mulţi cercetători şi 
istorici români, preocupaţi de opera iero-
monahului Macarie. Adepţii „teoriei târgo-
viştene“ susţin că este vorba de mănăstirea 
Dealu, realitatea însă o demonstrează bise-
rica de pe prima pagină a octoihului care 
este asemănătoare cu biserica de la mănăs-
tirea Bistriţa.

Din cauza schimbărilor politice, tipo-
graful Macarie a avut de întâmpinat mai 
multe greutăţi în realizarea operelor sale. 
La apariţia octoihului, o parte din material 
a fost pregătit în timpul domnitorului 
Mihnea cel Rău şi a fiului său Mircea. În 
epilog, tipograful Macarie nu aminteşte 
nimic despre ei deoarece aceştia între timp 
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deveniseră duşmanii boierilor Craioveşti. În 
schimb, Macarie aminteşte numai de 
porunca domnului: „Io Vlad Mare voievod, 
io robul lui Dumnezeu am trudit pentru 
aceştia, noi aceste cărţi“ (p. 94).

Şi de această dată, prin lucrarea de faţă, 
părintele Veniamin Micle, cu multă răbdare, 
ne demonstrează cu argumente ştiinţifice, 
istorice şi literare că autorul celei de a doua 
cărţi tipărite la noi şi anume octoihul, este 
un român transilvănean, iar locul de apari-
ţie a fost la bine cunoscuta mănăstire Bistriţa 
din judeţul Vâlcea.

Lucrarea sa, de o înaltă ţinută acade-
mică, vine să facă lumină în activitatea edi-
torială a ieromonahului Macarie. De aceea 
o recomandăm călduros publicului cititor 
precum şi celor interesaţi de a cunoaşte isto-
ria bisericii noastre străbune şi cultura nea-
mului românesc.

Preot dr. CONSTANTIN CILIBIA

Preot prof. dr. Petre Semen, arheologia 
biblică în actualitate, Editura Trinitas, Iaşi, 
2008, 280 p. + 24 anexe color.

Lucrarea de faţă încununează munca la 
catedră a părintelui profesor universitar 
doctor, Petre Semen, titularul Catedrei de 
Exegeză biblică a Vechiului Testament şi 
limba ebraică biblică din cadrul Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae, 
Iaşi.

Prima ediţie a cărţii a apărut în anul 
1997 cu binecuvântarea Prea Fericitului 
Patriarh Daniel pe atunci Mitropolit al 
Moldovei şi Bucovinei, iar cea de faţă a 
apărut în anul 2008 cu binecuvântarea 
Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit 
Teofan.

Ca urmare a experienţei dobândite la 
catedră, autorul, în cea de a doua ediţie, vine 
cu unele îmbunătăţiri asupra textului. 
Constatăm că la prima apariţie în bibliogra-
fie sunt folosite numele a 118 autori, iar în 
cea de a doua dezbate titlurile a 129 de 

lucrări. La prima ediţie autorul în expunerea 
sa a utilizat XVI file color cu 32 de imagini, 
iar în cea de a doua ne prezintă în XII pagini 
45 de fotografii din locurile biblice. Şi în 
prima şi în cea de a doua ediţie, autorul în 
cele 27 de capitole ne prezintă aspecte din 
viaţa socială, morală şi religioasă a popo-
rului ales de Dumnezeu pentru mântuirea 
neamului omenesc. Pe lângă alte informaţii 
istorice, lingvistice şi nu numai, în cartea 
de faţă un accent deosebit se pune pe cer-
cetarea arheologică de unde vine şi titlul 
lucrării. De fapt arheologia biblică este o 
disciplină relativ nouă care vine să ne ajute 
a înţelege mai bine contextul social, econo-
mic şi cultural în care au apărut scrierile 
vechi-testamentare.

Datorită mijloacelor moderne de inves-
tigare a trecutului istoric, arheologia biblică 
se bucură de o mare apreciere venită din 
partea celor dornici de cunoaştere. Între 
marile descoperiri arheologice biblice, un 
eveniment important este descoperirea 
manuscriselor de la Qumran, manuscrise 
care confirmă evenimentele biblice relatate 
în cărţile Vechiului Testament. Prin urmare, 
această disciplină înlesneşte înţelegerea 
studiului teologiei exegetice  asupra Sfintei 
Scripturi, cu precădere a cărţilor Vechi 
Testamentare. Ea are meritul de a ne ajuta 
să înţelegem contextul cultural, social, eco-
nomic al vechiului Israel precum şi al între-
gului Orient, context în care s-a desfăşurat 
istoria poporului biblic. Autorul lucrării, ca 
sursă de informare, se foloseşte de mai 
multe repere cronologice şi anume începe 
cu perioada preistorică ce cuprinde epoca 
de piatră, trece mai apoi prin cele zece etape 
ale ei şi se încheie cu perioada elenistă şi 
macabeică (300–1 î.d.Hr.).

Prin expunerea de date, autorul a elabo-
rat cât se poate de ştiinţific o multitudine 
de informaţii care ne înfăţişează geografia, 
clima, flora, fauna Ţării Sfinte. Toate aces-
tea întregesc imaginea biblică a locului ales 
de Dumnezeu pe pământul unde curge  lapte 
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şi miere. Sunt prezentate aspecte din viaţa 
socială a locuitorilor Ţării Sfinte precum şi 
a popoarelor învecinate. Nu sunt trecute cu 
vederea împărţirea administrativ-teritorială, 
instituţiile casnice, sociale, de drept şi de 
stat ale poporului biblic. Familia joacă un 
rol important şi este legată de tradiţia şi 
obiceiurile locale din istoria poporului ales. 
Pe lângă cele expuse, un rol aparte în istoria 
poporului biblic îl au instituţiile religioase 
ce-l au ca protector pe Iahve, singurul şi 
adevăratul Dumnezeu al poporului ales. Din 
toate acestea rezultă configuraţia religioasă 
monoteistă a poporului ales în contact cu 
alte popoare care aveau o religie politeistă.

Se prezintă apoi activitatea celor care 
slujeau la templu şi anume: leviţii, preoţii, 
arhiereii şi rolul jucat de ei în păstrarea reli-
giei monoteiste şi a datinilor străbune. 
Cultul divin-public era legat de sărbătorile 
sabatice precum: Sabatul, Anul sabatic, 
Anul jubileu, Paştile, Cincizecimea, 
Sărbătoarea Corturilor ş.a. Toate acestea vin 
să întregească aspecte moral-religioase şi 
sociale din viaţa poporului ales.

Prin elaborarea ştiinţifică a temei de 
faţă, bazată pe argumente biblice, lingvis-
tice, istorice, părintele profesor universitar 
Petre Semen ne trezeşte curiozitatea de a 
cunoaşte cât mai multe date şi informaţii 
preţioase din istoria poporului ales.

Lucrarea trezeşte un real interes atât din 
partea preoţilor, teologilor, istoricilor, stu-
denţilor, cititorilor, precum şi a celor dor-
nici de cunoaştere a istoriei poporului 
biblic.

Preot dr. CONSTANTIN CILIBIA

Preot. prof. dr. Mircea Păcurariu, 
Cultura teologică românească. scurtă 
prezentare istorică, Editura Basilica a 
Patriarhiei Române, Bucureşti, 2011, 312 p.

Cuvântul-înainte al prezentei cărţi, 
scrisă cu acribie de Părintele acad. M. 

Păcurariu, aparţine P.F. Patriarh Daniel care 
subliniază necesitatea acestei „prezentări 
generale a contribuţiilor teologice româneşti 
la istoria culturii naţionale“.

Volumul e împărţit în 7 capitole (cu sub-
diviziuni). Cum era de aşteptat, se începe 
cu inventarierea primelor manifestări lite-
rare creştine pe teritoriul patriei noastre; nu 
sunt uitaţi ierarhii şi teologii marcanţi din 
Dobrogea de azi, şi nu numai. Al II-lea capi-
tol prezintă cultura teologică de la noi, în 
veacurile VII–XV, ca celălalt (al treilea) să 
înfăţişeze scrierile şi tipăriturile în slavonă 
şi în româneşte, inclusiv literatura populară. 
Secolul al XVII-lea, socotit de nu puţini 
specialişti „secolul românesc prin exce-
lenţă“, se constată că este extrem de bogat 
în înfăptuiri, în apariţia unor opere religi-
oase de seamă (Biblia de la Bucureşti etc.). 
În alte două capitole (V şi VI) sunt consem-
nate realizările din sfera Teologiei, până la 
Unirea cea Mare. Ultimul capitol descrie 
progresul culturii teologice în continuare, 
din 1919 până în contemporaneitate. De 
reţinut că autorul nu omite aportul teologi-
lor bănăţeni la dezvoltarea Teologiei româ-
neşti.

Aşa cum precizează şi Preafericirea Sa, 
Dr. Daniel, în prefaţă (p. 6), cartea de faţă, 
prima de acest gen la noi, izbuteşte să reli-
efeze „rolul Bisericii Ortodoxe Române şi 
al slujitorilor ei în crearea limbii literare 
româneşti, în promovarea istoriografiei, a 
lingvisticii, a pedagogiei şi a muzicii, în 
dezvoltarea învăţământului românesc…“

Într-adevăr, avem de-a face cu o lucrare 
deosebit de valoroasă ce merită a fi lectu-
rată, spre edificarea intelectuală şi îmbogă-
ţirea spirituală a cititorilor.

Preot prof. dr. VASILE MUNTEAN
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