
p r e z e n t ă r i  b i b l i o g r a f i c e

† Ioan al Munților, pe cărarea 
raiului, Editura Sophia, București, 
2011

„Pământul este o planetă cu har, 
iar omul de azi are în faţa sa

un alt alfabet de gândire prin care 
i se descoperă, prin Evanghelia

adusă de Hristos, cărarea care duce 
la uşa Raiului” (p. 119).

De câte ori pornesc pe calea lumi-
noasă a lecturii unei cărţi duhovni-
ceşti, îmi amintesc de o reflecţie care 
m-a marcat în mod deosebit, menită 
să cuprindă, atât cât se poate, esenţa 
Celui Necuprins: „Dumnezeu este 
ceea ce are şi are ceea ce este” 
(+Mitropolitul Nicolae Corneanu, 
Cultul sfinţilor, de Peter Brown, 
postfaţă, ed. Amarcord, Timişoara, 
1995, p. 189, s.n.).

Părelnicele antinomii dintre A FI 
şi A AVEA se pot radia nu numai în 
registrul desăvârşirii spirituale, ci şi 
în cel al aspiraţiei spre ea. Pe calea ce 
duce la desăvârşire. Pe cărarea 
Raiului. Pornim pe această cărare 
călăuziţi de Înaltpreasfinţitul 
Arhiepiscop Ioan Selejan, aflat în dia-
log cu noi toţi pe calea convorbirilor 
sale duhovniceşti cu dna profesoară 
Luminiţa Cornea, convorbiri cuprinse 
între filele cărţii: Pe cărarea Raiului. 
Convorbiri duhovniceşti cu 

Înaltpreasfinţitul Ioan, Arhiepiscop al 
Munţilor, publicată de editura Sophia 
(Bucureşti, 2014). Editura Sophia 
ne-a obişnuit cu darurile sale – ofe-
rindu-ne de ani şi ani cărţi ziditoare 
de suflet, care vin în întâmpinarea 
noastră, a descumpănirilor şi greu-
tăţilor noastre, întărindu-ne credinţa 
şi încrederea în Dumnezeu.

De secole, gânditorii creştini se 
trudesc să-L adune pe Creatorul ceru-
lui şi al pământului în duhul gândului 
smerit şi să-L redea, în duhul negrăirii 
în deşert, celor care s-ar putea rătăci 
căutându-L. Cei mai iscusiţi mânuit-
ori ai cuvântului duhovnicesc de înv-
ăţătură au recurs de obicei la metafore 
pentru a ne aprinde şi nouă inima cu 
dorul de inefabilul divinităţii, de 
nebuloasele transcendentului, de 
meleagurile sfinţeniei, pentru a potoli 
setea de Dumnezeu a celor ce 
călătoresc în pustiul lumii acesteia (Pe 
cărarea Raiului, p. 191):

„Dumnezeu scrie cu stele de 
lacrimi viaţa acestei lumi; oare eu 
fără nici o lacrimă îmi voi scrie viaţa? 
(...) Doamne, eu sunt lutul, pune-mă 
pe roata vieţii şi fă din mine vasul în 
care să verşi lacrimile iubirii Tale!” 
(Ibidem, pp. 104-5).

Convorbirile duhovniceşti cu 
Înaltpreasfinţitul Ioan ne invită prin 
urmare la o călătorie pe drumul spre 
Paradisul pierdut oarecând. 
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Încredinţându-ne că „încă se trece 
spre Dumnezeu, încă poarta Raiului 
este deschisă, încă Tatăl are braţele 
deschise pentru fiecare dintre noi” (p. 
129), Înaltpreasfinţitul Părinte ne înd-
eamnă să trecem dincolo de automa-
tismele vieţii creştine nelucrătoare, 
unde „se vorbeşte despre Dumnezeu”, 
dar prin „faptele noastre de zi cu zi, 
bune nu prea se adună” (p. 11), şi să 
ne îndreptăm paşii spre o altă dimen-
siune existenţială, cea a iubirii infi-
nite, desăvârşite, pline de o copleşit-
oare bucurie neapusă, cea a Paştilor, 
unde „se vorbeşte cu Dumnezeu” (p. 
117), iar credinţa se traduce prin bună 
făptuire.

Să ne deschidem inimile, ca să 
intre în ele şi să rămână în ele Domnul 
Hristos (pp. 99-100). Cine ne poate 
ajuta să nu evadăm de pe axa infinitei 
iubiri (p. 122), să ne curăţim inimile 
şi să deschidem cu dor fierbinte, 
„poarta inimii noastre, ca să intre 
Hristos” (p. 34)? Cine alta decât iubi-
rea care poartă pecetea dumnezeirii? 
„Cel ce doreşte să ajungă la 
Dumnezeu nu poate s-o facă decât pe 
scara iubirii” (Idem). A iubirii înstel-
ate de smerenie.

Numai acolo, în „sufletul inundat 
cu lacrimi pentru prisosinţa smereniei, 
care arde de dragostea de Dumnezeu” 
(Cuviosul Nichita Stithatul, Cele 300 
capete despre făptuire, despre fire şi 
despre cunoştinţă, II, cap. 79, în 
Filocalia, vol. 6, p. 257), sălăşluieşte 
Domnul şi Mântuitorul nostru – calea 
adevărului vieţii noastre. Iar „ade-
vărul nu stă în feţe, înfăţişări şi 
cuvinte, nici nu se odihneşte 

Dumnezeu în acestea, ci în inimi înf-
rânte, în duh de smerenie şi în suflete 
luminate de iubirea de Dumnezeu” 
(Ibidem, II, cap. 32, p. 238).

Dorul de Dumnezeu, dorul de 
Împărăţia iubirii Lui, a spiritualităţii 
pure, dorul de realitatea celor nevăz-
ute dincolo de hotarele celor văzute, 
sunt doruri care dor. Fie că este vorba 
despre istorie, cultură, civilizaţie, aşe-
zări mănăstireşti sau sufleteşti, despre 
zidirea de catedrale ale gândului evla-
vios sau ale cuvântului catehetic, 
Înaltpreasfinţitul Ioan ne îndeamnă să 
avem „braţele pline de roade duhov-
niceşti” (p. 319) şi să ne păstrăm cu 
străşnicie credinţa, atrăgându-ne aten-
ţia că pierderea credinţei şi a iubirii 
de aproapele înseamnă nu numai des-
figurarea omeniei şi a demnităţii 
umane, ci şi „pierderea identităţii 
naţionale” (p. 321). Să ne rugăm şi 
noi într-unul din pridvoarele veşni-
ciei: „Doamne, mai varsă o lacrimă 
în fântâna neamului nostru, să nu 
pierim în seceta neiubirii aproapelui 
nostru!” (p. 135).

Şi limitele noastre ne dor. 
Contemplăm scara axiologică a valo-
rilor duhovniceşti expuse în cele 14 
dialoguri presărate pe cărarea Raiului, 
ştim că ele se situează în afara limite-
lor şi limitărilor, la fel de bine cum 
ştim şi cât suntem noi de limitaţi. 
Temerare incursiuni în universul infi-
nitului, al desăvârşirii, al negrăitelor 
legături dintre Dumnezeu şi făptura 
umană, cele 14 dialoguri sunt de fapt 
tot atâtea pledoarii de voltaj înalt de 
a ne menţine în limitele valabilităţii 
demersurilor de „înfiere” a omului de 
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către Domnul şi Mântuitorul nostru 
(căci termenul de expirare a respecti-
vei valabilităţi va veni şi el, deodată 
cu Ziua Cea de Apoi, nu-i aşa?) – dar 
şi 14 mărturisiri sincere de credinţă 
făcute în duhul triadei pauline iubire-
slujire-jertfă (p. 308), triadă aşezată 
în duh şi-n adevăr pe o tâmplă de 
iconostas.

Pe lângă nepreţuita vistierie de 
învăţături, pilde, evocări ale unor 
făgaşuri de lumină doar de îngeri şi 
sfinţi umblate, dezvăluiri şi mărturii 
primite nu numai de la fraţii români, 
ci şi de la fraţii-brazi (p. 339), şi 
împărtăşite nouă, cititorilor, cu dra-
goste, entuziasm şi generozitate – 
întreaga carte este un imn înălţat omu-
lui, cunună a creaţiei, o atestare şi o 
mărturie a strădaniilor sale de a spori 
cu lumina lui „a lumii taină” (Lucian 
Blaga, „Eu nu strivesc corola de 
minuni a lumii”), o frescă a relaţiei 
lui cu Dumnezeu („relaţie veşnică şi 
mai presus de grăire”, p. 156), care-l 
propulsează dincolo de materialitate 
şi vremelnicie, împărtăşindu-l cu 
darul veşniciei (pentru că odată cu 
Învierea Domnului, „timpul nu mai 
poate stinge veşnicia, nu mai poate 
stinge iubirea lui Dumnezeu”, p. 
145):

„Omul nu se mai hrăneşte cu praf 
de stele, ci cu Pâinea Cerească, Cea 
care azi a coborât la noi. Hristos ne 
este de acum pâine şi lumină, răsărit 
fără apus. Timpul n-a putut stinge 
iubirea lui Dumnezeu pe care o are 
faţă de cununa creaţiei sale – omul” 
(p. 120).

Omul este o floare a Raiului, „cri-
nul Raiului” (p. 102), „lacrima iubi-
rii” lui Dumnezeu (p. 103), „bucuria 
lui Dumnezeu” (p. 306):

„De aici, de pe acest pământ, 
Dumnezeu îşi răsădeşte flori în Rai 
spre bucuria Sa, a îngerilor şi a 
sfinţilor. Omul a fost creat din iubire 
şi ţărână, spre bucuria Sfintei Treimi 
şi a Cerului. Mireasma lui este bucu-
ria îngerilor. (...) Dacă am fi conştienţi 
că, pe această minunată planetă alba-
stră, Dumnezeu Îşi creşte flori pentru 
Raiul bucuriei Sale, am păşi mai cu 
sfială, iar fiecare pas al nostru ar fi 
mai cumpătat şi nu am mai umbla pe 
căile rătăcirii” (p. 117).

Înaltpreasfinţitul Ioan îşi împlet-
eşte glasul cu cel al marilor corifei ai 
Evului Mediu şi ai Renaşterii italiene, 
Dante Alighieri, Marsilio Ficino, 
Giovanni Pico della Mirandola, expli-
cându-ne împreună cu ei „come l’uom 
s’eterna” = „cum se înveşniceşte 
omul” (Dante, Infernul, cântul 15), 
învăţându-ne cum să purtăm „pe ale 
noastre frunţi semnul veşniciei” (Pe 
cărarea Raiului, p. 121) şi rostind 
împreună cu ei: omul este „o mare 
minune” (p. 307). „Magnum miracu-
lum est homo!” = „Ce mare minune 
este omul!”, spunea Giovanni Pico 
della Mirandola la începutul tratatului 
său De hominis dignitate („Despre 
demnitatea umană”), iar William 
Shakespeare ne înălţa şi el cugetul 
spre fruntea veşniciei cu minunatul 
său imn închinat omului:

„Ce capodoperă-i un om! Cât de 
nobilă îi este cugetarea! Cât de 
nemărginite-i sunt însuşirile! 
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Desăvârşită-i este forma şi admirabi-
le-i sunt acţiunile! În fapte, e întocmai 
unui înger! În înţelegere, întocmai 
unui zeu! Podoaba lumii!” (Hamlet, 
actul II, scena 2).

*** 
„Lux in tenebris lucet, et tenebrae 

eam non comprehenderunt” = 
„Lumina luminează în întuneric şi 
întunericul nu a cuprins-o” (Ioan 1, 
5). Tenebrele nu pot şi nu au putut 
niciodată cuprinde lumina, pentru că 
nu o pot înţelege. Nici noi nu înţele-
gem pe deplin tainele luminii, dar 
dorul de ea şi setea noastră de absolut 
ne face s-o simţim vibrând în noi. Pe 
cărarea Raiului. 

Îi mulţumim Înaltpreasfinţitului 
Ioan şi dnei profesoare dr. Luminiţa 
Cornea, pentru „toată darea cea bună 
şi tot darul desăvârşit” (Iacov 1, 17), 
pentru împreună-lucrarea lor de care 
ne bucurăm cu nespusă bucurie. Aşa 
cum spunea părintele Alexander 
Schmemann: „Cu cât ne apropiem 
mai mult de esenţa unui lucru, cu atât 
avem mai puţină nevoie de cuvinte” 
(Jurnalul 1973-1983, ed. Reîntregirea, 
Alba Iulia, 2004, p. 53). Prin urmare, 
nu mă pot mângâia cu gândul că am 
reuşit să ating esenţa trăirilor pri-
lejuite de această călătorie în duh şi-n 
adevăr, pe cărarea Raiului. 

Cititorilor acestei minunate şi 
de-suflet-ziditoare cărţi să le fie îng-
erii aproape – aproape, harul 
Domnului nostru Iisus Hristos, dra-
gostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtă-
şirea Sfântului Duh. Paşii rugăciunii 
inimii netezească-le calea spre El. 
Aripile inimii ajung cel mai repede la 

porţile Raiului şi la iubirea lui 
Dumnezeu. Pentru că Raiul nu este 
altceva decât nemărginita iubire a lui 
Dumnezeu pentru noi. A Domnului 
nostru care este întru totul iubire (I 
Ioan 4, 16), în aceeaşi măsură în care 
are o infinită, nemăsurată iubire faţă 
de noi toţi („mai mare dragoste decât 
aceasta nimeni nu are”, Ioan 15, 13) 
– dincolo de ceea ce merităm sau nu 
merităm noi, „prietenii Lui”. 

Pas cu pas, să înaintăm şi noi pe 
cărarea Raiului! Mai lesne sau mai 
anevoios, dar să mergem tot înainte 
– este îndemnul călăuzei noastre, până 
la poarta Raiului; să nu ne întoarcem 
să privim înapoi, nu cumva „să 
rămânem cu gâtul strâmb!” (p. 328). 
Să mergem, aşadar, spre „locul 
negrăirii omeneşti (...), locul trăirii 
plenare în iubirea nemărginită a 
Sfintei Treimi-Dumnezeu” (p. 278), 
rugându-ne la fiecare pas să fim şi noi 
de folos pe cale, potrivit cuvintelor 
Înaltpreasfinţiei Sale: „Omul, prin 
viaţa lui morală, este <<împreun-
ă-lucrător cu Dumnezeu>> şi contri-
buie la extinderea iubirii lui Dumnezeu 
în univers; omul devine astfel un săd-
itor al iubirii nemărginite divine, căci 
întru aceasta a fost creat – pentru a 
fi partener de dialog al iubirii lui 
Dumnezeu” (p. 306).

Luminiţa Irina Niculescu
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Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, 
Dicţionarul teologilor români, ediţia 
a III-a revăzută şi adăugită, Ed. 
Andreiana, Sibiu 2014, 724 pp.

Apărută cu binecuvântarea 
Î.P.S.Mitropolit Laurenţiu Streza care 
a redactat şi o frumoasă prefaţă, actu-
ala ediţie – cum precizează însuşi 
autorul, Părintele acad. M.Păcurariu 
în Cuvântul său (p.7) – este cu mult 
mai bogată decât ediţiile precedente, 
cuprinzând circa 900 de teologi. 
Atributul  “teolog”  este înţeles largo 
sensu, ceea ce explică prezenţa în 
cuprinsul dicţionarului şi a unor “ier-
arhi care n-au scris lucrări teologice 
sau de alt gen”, cei în cauză fiind 
totuşi luaţi în considerare ca “dascăli” 
ai clerului şi poporenilor din subor-
dine, ca şi  “pentru realizări de altă 
natură”.  Artizanul  acestui  cuprinzător  
volum s-a străduit şi a reuşit magistral 
să portretizeze nenumăraţi teologhisi-
tori, cu o contribuţie mai mare sau mai 
mică în domeniu, omiţând doar pe 
aceia – puţini specialişti, mai tineri 
– pe motiv că nu a dispus de date 
bio- bibliografice.

De subliniat faptul că fiecare med-
alion conţine ştiri suficiente din viaţa şi 
activitatea respectivului teolog, lucrările 
ce le-a publicat ori lăsat în manuscris, 
plus literatura, adică referinţele altora 
despre ostenitorul  în cele ale Teologiei.  
În majoritatea cazurilor se atinge 
exhaustivitatea, de aceea socotim că 
lucrarea de faţă e de un real folos nu 
numai pentru oamenii Bisericii, ci şi 
pentru cercetătorii din Stat.

Fără să impietăm asupra calităţii 
excepţionale a ediţiei prezente, vom 
face în continuare unele remarci care 
vor fi utile la ediţia a IV-a (nu mai 
indicăm unele infime scăpări de tipar). 
Considerăm, întâi, că – din Banat – 
numele preotului Victor Aga (+1970) 
trebuia inclus, deoarece a elaborat – în 
sfera simbologiei religioase româneşti 
– o operă de pionierat (vezi V.Muntean 
et alii, Monografia Arhiepiscopiei 
Timişoarei, II, Timişoara 2014, pp.31-
32; a se vedea şi pp. 91-92, 107, 116-
118, pentru alţi condeieri ce puteau -  
măcar unii dintr΄înşii  -   să figureze 
în Dicţionar). Nu trebuia omis nici 
Alexandru I. Duţu (+1999), având şi 
studii teologice  la Bucureşti (1956-
1958) (despre viaţă şi operă in extenso, 
pe net: Wikipedia). La litera l se 
cuvenea reţinut şi numele lui Leonţiu 
de Bizanţ, după toată probabilitatea 
originar din Dobrogea noastră  (detalii, 
la V. Muntean, Exegeze istorice şi teo-
logice, Timişoara 2005, pp.31-33). De 
asemenea, ne gândim şi la renumitul 
bizantinist Petre Năsturel  (+2012)  
care cunoştea foarte multă teologie 
istorică  (amănunte, la V.Muntean, 
Exegeze…,pp.149-155; internet). Şi 
dl Andrei Pleşu putea fi asimilat teo-
logului,  dânsul scriind o documentată 
carte despre îngeri şi alta cu privire la 
parabolele Mântuitorului, într-un stil 
ce-l caracterizează.

Sugestiile de mai sus nu scad, evi-
dent, valoarea remarcabilă a acestei 
elaborări aparţinând celui mai prolific 
herodot al istoriei Bisericii ortodoxe 
române.

Preot prof.dr.Vasile V. Muntean
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Macarie Drăgoi, ortodocşi şi 
greco-catolici în transilvania (1867-
1916), convergenţe şi divergenţe, 
Presa Universitară Clujeană, 2011, 
465 pp.

Prezenta lucrare constituie teza de 
doctorat şi aparţine Preasfinţitului 
Părinte Episcop Macarie Drăgoi al 
Europei de Nord. Cartea începe cu un 
frumos „Cuvânt înainte" semnat de 
Părintele Profesor Universitar Dr. 
Alexandru Moraru, profesor la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din 
oraşul Cluj Napoca.

Conţinutul temei îşi are originea 
de la dezbinarea bisericească dintre 
anii 1698-1701 a românilor ortodocşi 
din Ardeal, care a provocat multă 
nemulţumire şi tulburare în rândul 
maselor largi de credincioşi.

Preasfinţitul Părinte Episcop, 
printr-o minuţioasă cercetare aduce la 
lumină perioada anului 1867, marcată 
de începerea dualismului austro-ungar 
şi se încheie odată cu trecerea la 
Domnul a Mitropolitului Ortodox 
loan Meţianu al Ardealului.

Imparţial, autorul prezintă apogeul 
Bisericii Unite în detrimentul celei 
Ortodoxe, dar în acelaşi timp prezintă 
şi lupta de emancipare în faţa Bisericii 
Romano-catolice, care de cele mai 
multe ori afectează si cursul Bisericii 
Ortodoxe Române.

Perioada anilor 1867-1916 este mar-
cată de păstorirea a trei ierarhi de seamă 
din partea Bisericii Ortodoxe Române, 
precum Andrei Şaguna (1848-1873), 
Miron Romanul* (1874-1898), loan 
Meţianu (1899-1916). Tot în această 
perioadă din partea Bisericii Unite s-a 

remarcat activitatea Mitropolitului 
Alexandru Sterca Şuluţiu (1850-1867), 
loan Vancea (1869-1892) şi Victor 
Mihalyi de Apşa (1895-1918).

Tematica lucrării ne introduce în 
atmosfera mişcării de emancipare naţi-
onală a românilor transilvăneni din a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea 
şi începutul secolului al XX-lea, peri-
oadă bogată în evenimente, atât pe plan 
politic co-naţional, bisericesc, cultural 
şi social. Cartea este structurată în 
patru capitole, care la rândul lor 
cuprind mai multe subcapitole. Fiecare 
dintre ele, în urma unui parcurs istori-
ografie, scot în evidenţă existenţa în 
primul rând a unei susţinute documen-
tări de istorie bisericească.

Capitolul I - revoluţia paşoptistă a 
adus în toată Europa mari transfor-
mări, atât în plan naţional, social, eco-
nomic, cultural şi politic. Perioada 
care a urmat a fost una cu totul speci-
ală, care a condus pe plan ideologic 
cultural şi spiritual la modernizarea 
naţiunii române, având ca scop unirea 
tuturor românilor într-o ţară comună 
numită România. Ca urmare, revolu-
ţia paşoptistă a scos în evidenţă carac-
terul unitar al identităţii naţionale 
româneşti din toate provinciile isto-
rice locuite de români. Tot acum se 
evidenţiază şi caracterul biconfesional 
al vieţii religioase a românilor arde-
leni. Elita bisericească din care au 
făcut parte arhiereii celor două con-
fesiuni, Andrei Şaguna şi loan Lemeni, 
până la nivelul maselor de jos au lăsat 
toate orgoliile şi împreună cu preoţii 
care au fost nu numai lideri spirituali, 
ci şi conducători politici şi chiar mili-
tari ai comunităţilor respective.
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Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna, 
prin opera sa de aşezare instituţională 
a Bisericii Ortodoxe pe temeliile auto-
nomiei canonice depline, a condus la 
obţinerea Statutului Organic din anul 
1868, care a însemnat şi o adevărată 
constituţie bisericească pentru orto-
doxia ardeleană. Acelaşi lucru s-a 
petrecut şi în sânul Bisericii Unite, 
prin participarea Mitropolitului loan 
Vancea şi a Episcopului Iosif Papp 
Szilagyi la consiliul ecumenic Vatican 
I (1869-1870), prin care s-a dat posi-
bilitatea afirmării individualităţii şi 
specificului Bisericii Unite în raport 
cu cea romano-catolică.

În toată această perioadă mereu 
activă şi prezentă a fost elita româ-
nească de ambele părţi, înţelegând 
necesitatea unei acţiuni naţionale soli-
dare, care să depăşească orientările 
limitate de grup ca şi măruntele vizi-
uni confesionale.

Capitolul II - este consacrat şcolii 
confesionale româneşti, care a stat 
lângă biserică şi s-a format în preajma 
ei, constituind cele două arme de luptă 
în apărarea drepturilor naţionale.

În perioada dualismului austro-
ungar a fost emisă Legea pentru egala 
îndreptăţire a naţionalităţilor, numită 
şi articole de lege sau Legea XLIV, 
sau mai pe scurt „Legea Naţionalităţii". 
Printre altele, această lege prevedea 
că „limba de stat a Ungariei este limba 
maghiară", dezbaterile parlamentare 
vor avea lor în limba maghiară. Legile 
urmau să fie redactate în limba 
maghiară, tradusă mai apoi comuni-
tăţilor nemaghiare din Ungaria. 
Aşadar limba maghiară era folosită în 
toate ramurile administraţiei 

guvernamentale, procesele verbale ale 
organelor de stat erau scrise în limba 
maghiară. Această lege mai prevedea 
păstrarea autonomiei bisericeşti, cul-
turală şi şcolară în sensul în care 
comunităţile bisericeşti puteau să-şi 
aleagă liber limba pe care o voiau la 
întocmirea registrelor de predare în 
şcolile proprii. La emiterea actelor de 
cancelarie, autorităţile bisericeşti erau 
obligate să folosească în acelaşi timp 
în documentele trimise de guvern 
limba maghiară sau să le redacteze pe 
două coloane, atât în limba proprie cât 
si în cea oficială.

Legea pentru egala îndreptăţire a 
naţionalităţilor mai prevedea la arti-
colele 17 şi 18 ca „toţi cetăţenii patriei 
de orice naţionalitate care locuiesc în 
mase mai mari se pot cultiva în limba 
maternă până la începerea unei culturi 
mai înalte academice". In spiritul 
acestei prevederi a fost promulgat 
Articolul XXXVIII din anul 1868, 
lege cu două principii de bază, obli-
gativitatea şi libertatea învăţământu-
lui. în spiritul acestei prevederi, şcoala 
primară funcţiona pe două cicluri cu 
şase clase de la 6 la 12 ani şi după care 
urma aşa-zisa „şcoală de repetiţii" de 
la 12 la 15 ani.

Confesiunile religioase aveau 
posibilitatea să înfiinţeze şi să susţină, 
din punct de vedere naţional, şcoli 
proprii şi să decidă asupra limbii de 
predare a programei analitice şi să 
aleagă şi să numească învăţătorii, să 
le fixeze salariile şi să exercite drept 
de control asupra şcolii şi învăţătorilor 
ei. Din această lege, paragraful 80, 
prevedea ca în şcolile de stat limba de 
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predare să fie cea maternă a elevilor 
din localitatea respectivă.

Daca pentru o perioadă mm scurtă 
de timp această lege a fost mai blând 
şi a acordat anumite libertăţi comuni-
tăţilor nemaghiare. în schimb, legile 
de mai târziu precum articolul de lege 
XVIII din 1879 numită şi „Legea 
Trefort", articolul de lege XXX, din 
anul 1883, urmat de articolul de lege 
XV, din anul 1891, urmat de articolul 
de lege XXVIII, din anul 1907, numit 
şi „Legea Apponyi". Vor limita tot mai 
mult posibilitatea de manifestare a 
naţionalităţilor nemaghiare.

În sprijinul de apărare a drepturilor 
naţionale ale românilor au stat cele 
două Biserici Ortodoxă şi Unită, care 
prin reprezentanţii lor de frunte au 
ţinut conştiinţa vie şi nealterată a nea-
mului românesc.

Capitolul III - cuprinde relaţiile 
interconfesionale dintre cele două 
Confesiuni,

Ortodoxă şi Greco-unită, perindate 
de-a lungul timpului. In urma recen-
sământului din anul 1786, existau în 
Transilvania 1.048.416 români, 
maghiari 341.058, saşi 188.041. 
Dintre aceştia, 558.076 erau orto-
docşi, 140.043 reformaţi, 127.080 
greco-catolici, 93.276 luterani, 93.133 
catolici si 28.647 unitarieni.

La recensământul din anul 1910 
s-au înregistrat un total de 1.807.991 
ortodocşi şi 1.250.802 greco-catolici. 
Conflictele religioase ivite de-a lun-
gul timpului între cele două comuni-
tăţi, ortodoxă şi greco-catolică au fost 
rezolvate în spiritul dragostei de 
Hristos, a iubirii creştine ca aparţină-
toare ale aceluiaşi neam românesc.

Capitolul IV - oglindeşte activita-
tea Bisericii Ortodoxe Române, în 
raport cu cea greco-unită desfăşurată 
în cadrul societăţii transilvănene.

Promovarea unui preot într-o paro-
hie din Biserica Ortodoxă se făcea 
prin numirea directă din partea epi-
scopului sau prin alegerea lui de către 
credincioşi, urmată de confirmarea 
arhiereului potrivit reglementării 
Statutului Organic. În Biserica Unită, 
practica de numire a preoţilor era mai 
mult sau mai puţin conformă cu pre-
vederile oficiale. în realitate se prac-
tica dreptul occidental, având mai 
mult un caracter teoretic decât unul 
practic.

Lucrarea Preasfinţitului Părinte 
Episcop Dr. Macarie Drăgoi se 
bazează pe o susţinută cercetare arhi-
vistică, dar şi pe baza unei interesante 
bibliografii care aduc la lumină pre-
zenta celor două Biserici româneşti în 
viața societăţii transilvănene. Cele 
două Biserici, prin ierarhii ei de 
seamă, cât şi prin preoţii lor s-au 
implicat în numeroase probleme de 
interes comun, depăşind de cele mai 
multe ori anumite neînţelegeri confe-
sionale. Lucrarea Preasfinţiei Sale 
prin informaţiile primite constituie o 
adevărată pagină de istorie, în care se 
regăsesc cele două Biserici în lupta 
de apărare naţională şi socială. De 
aceea felicităm cu toată dragostea pe 
Preasfinţitul Părinte Dr. Macarie 
Drăgoi şi o recomandăm publicului 
numeros, dornic de cunoaştere a tre-
cutului nostru bisericesc şi naţional.

Preot dr. Constantin Cilibia


